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ค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์

“โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การด�ำเนินงานของคณะ
วิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รบั การ
สนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และการสื่อสาร
สาธารณะเกีย่ วกับ “ผูน้ ำ� และภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่” เพือ่ รับมือกับ
วิกฤติความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นพลังร่วมน�ำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่าง
รวดเร็วและมั่นคง
หนังสือ ใจคน ชุมชน การเปลีย่ นแปลง : บทเรียนการน�ำร่วมจากผูข้ บั
เคลือ่ นสังคม เป็นผลผลิตจากโครงการวิจยั “การถอดบทเรียนกระบวนการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม” อันเป็นส่วน
หนึง่ ในพันธกิจของโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคตในการเชือ่ มโยงองค์ความรูท้ าง
วิชาการเข้ากับการท�ำงานของผูน้ ำ� ในพืน้ ทีจ่ ริง ผ่านการศึกษา ถอดบทเรียน
และสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการท�ำงานและสร้างความเข้มแข็ง รวม
ทั้งเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมศึกษากับผู้นำ� ในการด�ำเนิน
งานและกิจกรรมต่างๆ  พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย มูลนิธิบ้าน
ครูนำ 
�้ จังหวัดเชียงราย ซึง่ ท�ำงานช่วยเหลือกลุม่ คนทีม่ คี วามเปราะบางสูงใน
พืน้ ทีช่ ายแดน (เขตรอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว), เครือข่าย
แกนน�ำสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี ที่ใช้งานด้าน
วั ฒ นธรรมมาสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความเป็ น พลเมื อ งแก่ ค นในพื้ น ที่
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และทราเวลล์ กลุม่ คนรุน่ ใหม่ซงึ่ พยายามสร้างเมืองมีชวี ติ โดยเริม่ ต้นท�ำงาน
กับชุมชนย่านเมืองเก่าเขตพระนครในกรุงเทพฯ
การน�ำเสนอเนือ้ หาในหนังสือเล่มนีเ้ ริม่ ด้วยการทบทวนองค์ความรูด้ า้ น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ “ภาวะการน�ำร่วม” แล้วจึงส�ำรวจ “ภาวะการน�ำ
ร่วม” ที่เกิดขึ้นในบริบทแตกต่างกัน และการใช้การน�ำร่วมในการท�ำงาน
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชน โดยมีการอธิบายประวัติความเป็นมา
ของการท� ำงานในแต่ ล ะพื้ น ที่ บริ บ ทแวดล้ อ มทั้ ง ระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ
ประเทศที่ส่งผลต่อการท�ำงานของผู้น�ำ แนวทางการท�ำงานและการรับมือ
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับผู้น�ำและชุมชน  ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวด้วยวิธีการเขียนเชิงเรื่องเล่า
ท�ำให้ผู้อ่านสามารถสังเกตมุมมอง การเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงของ
นักวิจยั อันเป็นผลจากการเข้าไปร่วมเรียนกับผูน้ �ำทัง้ สามพืน้ ที่  หนังสือเล่ม
นี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและบทเรียนทรงคุณค่าที่น่าจะท�ำให้เห็นมิติ
ต่างๆ เกีย่ วกับการน�ำร่วมอย่างลุม่ ลึกรอบด้าน  โครงการฯ หวังว่าเรือ่ งราว
การน�ำร่วมในหนังสือเล่มนี้จะท�ำให้ผู้อ่านได้มุมมองใหม่ที่สามารถน�ำไป
ปรับใช้กับการสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่การท�ำงานของตนเองต่อไป
			
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค�ำน�ำคณะผู้วิจัย

ใจคน ชุมชน การเปลีย่ นแปลง : บทเรียนการน�ำร่วมจากผูข้ บั เคลือ่ นสังคม
เป็นหนังสือรวบรวมบทความวิจัยซึ่งเกิดจากการเดินทางเข้าไปเรียนรู้
ประสบการณ์การท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนในพื้นที่ 3 แห่ง คือ มูลนิธิบ้าน
ครูน�้ำ จังหวัดเชียงราย, ชุมชนโคกสลุง จังหวัดลพบุรี, กลุ่มทราเวลล์และ
ชุมชนรอบข้างในเขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการวิจยั “การถอดบท
เรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำ
ร่วม”  โครงการนี้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง
วิชาการเข้ากับแนวทางปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทั้งใน
เชิงกายภาพและวิถีการด�ำรงชีวิตแตกต่างกัน ด้วยเชื่อว่าข้อค้นพบที่ได้รับ
ผ่านการถอดบทเรียนภาวะการน�ำร่วมจากผูน้ �ำแต่ละคนจะเป็นตัวอย่างอัน
เป็นรูปธรรมของกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย  สิ่งที่คณะผู้วิจัยให้ความ
ส�ำคัญในการถอดบทเรียนครั้งนี้คือการศึกษาภาวะภายในที่ทำ� ให้ผู้น�ำและ
ทีมงานลงมือสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลองค์ความรูจ้ นก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมากยิ่งขึ้น และหาค�ำตอบว่าเครือข่ายเหล่านั้นมี
บทบาทหรือด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างไรในปัจจุบนั ซึง่ บทเรียนเหล่านีถ้ อื เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับการวางรากฐานพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการวิจัยจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์หนังสือ
เล่มนี้ คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากกัลยาณมิตรทั้งในพื้นที่มูลนิธิ
บ้านครูนำ 
�้ ชุมชนโคกสลุง กลุม่ ทราเวลล์ และโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต ภาย
ใต้การด�ำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่คอยส่งเสริมการท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งหลาย รวมถึง รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง และ ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัยที่ให้
ข้อเสนอแนะอันมีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนางานชิน้ นีใ้ ห้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
สุดท้ายขอขอบคุณคุณกานน คุมพ์ประพันธ์ ผูป้ ระสานงานวิชาการโครงการ
ผูน้ ำ� แห่งอนาคต ผูค้ อยช่วยดูแลประสานงานต่างๆ จนโครงการส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปได้ด้วยดี
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ค�ำนิยม โดย ลือชัย ศรีเงินยวง

ผมอ่านต้นฉบับงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยความสนใจและชื่นชม ทั้งในแง่การเป็น
บันทึกเรื่องราวทางสังคมที่มีประโยชน์และคุณค่าเชิงวิชาการ และเป็น
ประจักษ์พยานถึงเส้นทางพัฒนาการของนักวิชาการรุ่นใหม่  ข้อเขียนใน
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นบันทึกในกิจกรรมการถอดบทเรียนซึง่ ทีมนักวิชาการ 4 คน
จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
รับมอบหมายให้ไปส�ำรวจ รวบรวม และบันทึกเรือ่ งราวการท�ำงานเพือ่ สังคม
และชุมชนในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูน�้ำ จังหวัดเชียงราย, ชุมชน
โคกสลุง จังหวัดลพบุรี และทราเวลล์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
ในกรุงเทพมหานคร  
การน�ำเสนอเรื่องราวคนเล็กๆ ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ที่ทำ� งานยากและย้อน
ทางโลกกระแสหลักเป็นการเปิดพื้นที่ให้งานและคนท�ำงานเพื่อสังคม ซึ่ง
แม้จะเล็กในเชิงขนาด แต่ส�ำคัญและมีความหมายในเชิงคุณค่า ได้เป็นที่
ประจักษ์ในสังคมวงกว้าง  งานเขียนง่ายๆ สไตล์เรือ่ งเล่านี้ แม้จะมีกลิน่ อาย
ความเป็นวิชาการ แต่การร้อยเรียงเนือ้ หาจากความจริงทีผ่ เู้ ขียนไปรับรูด้ ว้ ย
ตา หู และใจ แทรกด้วยการสะท้อนคิดแบบใคร่ครวญเป็นระยะๆ ท�ำให้เรือ่ ง
ราวครูน�้ำและทีมครูข้างถนน พ่อมืดและชาวชุมชนโคกสลุง ศานนท์และ
กลุ่มทราเวลล์ มีมิติลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทั้งมิติแห่งความดี ความงาม ปัญญา
อุดมคติ และความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ขับเคลื่อนการท�ำงานของกลุ่ม
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คนธรรมดาๆ เหล่านี้ น�ำไปสูก่ ารเปิดประตูให้ผอู้ า่ นได้สมั ผัสกับจินตนาการ
ความหวัง และแรงบันดาลใจ อันอาจเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มีคนกล้าลุกขึ้น
มาท�ำสิ่งดีงามมีคุณค่าให้สังคมและโลกใบนี้มากขึ้น
ผมเชื่อว่านี่คือเป้าหมายเชิงเนื้อหาที่งานเขียนชิ้นนี้ต้องการ คือสร้าง
เงือ่ นไขการเรียนรูท้ จี่ ะท�ำให้เมล็ดพันธุแ์ ห่งความดีงามและศักยภาพในตัวผู้
อ่านและผู้คนในสังคมเกิดการแตกหน่อผลิใบ เริ่มจากภายในตน แล้วสาน
ต่อเชื่อมโยงสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่ผู้อื่น เพื่อช่วยกันพา
สังคมนี้ออกจากปัญหาและวิกฤติโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชี้น�ำ อันหมายถึง
การสร้างสภาวะแห่งการน�ำร่วม ฐานคิดหลักที่เป็นต้นก�ำเนิดงานวิจัยชิ้นนี้
ให้เป็นส�ำนึกตื่นรู้ชุดใหม่แผ่ซ่านไปในสังคม
ในอีกด้านหนึ่ง ผลงานชิ้นนี้คือรูปธรรมที่แสดงถึงเส้นทางการเติบโต
ทางวิชาการของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย  การพาตัวเองออก
จากห้องสี่เหลี่ยมเพื่อไปคลุกคลีสัมผัสกับชีวิตผู้คนจริงๆ ในพื้นที่ชายขอบ
ห่างไกลหรือในซอกหลืบเล็กๆ กลางเมืองหลวงเป็นทั้งหน้าที่ในอุดมคติ
และเป็นกระบวนการหล่อหลอมคนท�ำงานวิชาการในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
วิชาการเป็นสิ่งติดดิน เชื่อมโยงอยู่กับความร้อนหนาวของสังคม อันเป็น
คุณูปการที่สังคมคาดหวังจากมหาวิทยาลัย
งานเขียนนี้เป็นผลงานภาคสนามชิ้นแรกๆ ของพวกเขา อาจจะยังมี

PREFACE.indd 9

7/28/17 10:00 AM

หลายประเด็นในเชิงวิธีวิทยาและรูปแบบการน�ำเสนอที่วงวิชาการด้านการ
วิจยั ทางมานุษยวิทยาหรือการวิจยั เชิงคุณภาพมองว่าขาดความสมบูรณ์ แต่
เมื่อมองไปยังตัวคนวิจัย (the knower) ผมเชื่อว่าบทเรียนการท�ำงานภาค
สนามครั้งนี้ได้ท�ำให้หน่ออ่อนของการเป็นคนวิชาการที่ควรมีศีลธรรมความ
ดี ความเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความรักและเมตตาผูอ้ นื่ และการ
ลดละอัตตาในตน ฯลฯ เป็นพื้นฐาน ได้ผลิดอกออกใบและเติบโตขึ้นในจิต
วิญญาณ ดังปรากฏชัดในตัวอักษรที่ผู้เขียนได้จดจารึกไว้ในหนังสือแต่ละ
หน้า

				
ลือชัย ศรีเงินยวง
			
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยมหิดล
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จุดเริ่มต้นการเดินทาง

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้เขียนและ
อ. ดร. วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ เพิ่งเริ่มท�ำงานในคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะที่ อ. ดร. กิตติ คงตุก และ
อ. ชลิดา เหล่าจุมพล ก็ดูเหมือนจะเป็นอาจารย์หน้าใหม่ของคณะนี้เช่นกัน
เนื่องจากเพิ่งเริ่มปฏิบัติงานได้เพียง 1 เดือน  
ในเวลานั้นผู้เขียนแทบไม่เคยได้ยินชื่อ “โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต”
มาก่อน อีกทั้งพวกเราทั้งสี่คนก็มีความแตกต่างกันทั้งสาขาวิชาที่เรียนจบ
มาและประเด็นเนื้อหาที่สนใจ กล่าวคือ อ. ดร. กิตติจบสาขาดนตรีศึกษา
และสาขาวัฒนธรรมศึกษา (มานุษยวิทยาการดนตรี) สนใจเรื่องมานุษยวิทยาการดนตรี  อ. ชลิดาจบสาขาบรรพชีวินวิทยา สนใจเรื่องไดโนเสาร์
อ. ดร. วาสนาจบสาขาศิ ล ปศึ ก ษา สนใจด้ า นการเรี ย นรู ้ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

                                                  บทเรียนการนำ�ร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ARCHIVE intro.indd 13

13

7/28/17 10:01 AM

ส่วนผูเ้ ขียนจบสาขาประชากรศาสตร์ สนใจเรือ่ งสังคมสูงวัย พวกเราจึงรูส้ กึ
ค่อนข้างประหลาดใจเมื่อ รศ. ดร. อนุชาติ พวงส�ำลี คณบดีคณะวิทยาการ
เรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคต เชิญชวนให้
มาท�ำงานวิจัยชิ้นนี้ร่วมกัน
อย่ า งไรก็ ต าม ความสงสั ย และประหลาดใจนี้ ค ่ อ ยๆ คลี่ ค ลายใน
ระหว่างการเดินทาง ผ่านงานเขียนของแต่ละคนในแต่ละบทของหนังสือ
เล่มนี  ้ ค�ำเชิญชวนในครัง้ นัน้ เปรียบเสมือนตัว๋ ส�ำหรับการเดินทางครัง้ ใหม่ที่
พวกเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องราวให้เรียนรู้ผ่านบุคคลและ
ประสบการณ์ตรงมากมายอันไม่มีวันสิ้นสุด
โจทย์ใหญ่ทพี่ วกเราได้รบั จากโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตคือการเชือ่ มโยง
องค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ผ่านการถอดบทเรียน
การท�ำงาน จัดระเบียบองค์ความรู้ และหนุนเสริมศักยภาพทางวิชาการ
และองค์ความรู้แก่พื้นที่เครือข่ายโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตอย่างมีส่วนร่วม
จากการด�ำเนินงานในช่วงปีทสี่ าม (มิถนุ ายน พ.ศ. 2559–พฤษภาคม พ.ศ.
2560) ซึ่งโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตมีแนวทางการด�ำเนินงานที่เน้นการ
หนุนเสริมการปฏิบัติงานจริงให้แก่ผู้น�ำในพื้นที่ในฐานะกัลยาณมิตรผู้ร่วม
ทุกข์ร่วมสุข รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการท�ำงาน
ในบริบทความเป็นจริง เพือ่ ให้งานวิชาการมีบทบาทในการขับเคลือ่ นสังคม
และช่วยยกระดับแนวทางการขับเคลือ่ นสังคมของผูน้ ำ� ในพืน้ ที่ ขณะเดียวกัน
องค์ความรูท้ สี่ งั เคราะห์จากบริบทการปฏิบตั งิ านจริงก็จะช่วยส่งเสริมให้งาน
วิชาการมีความลุ่มลึกและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
จากโจทย์ขา้ งต้น โครงการ “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม” จึงถือก�ำเนิดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท กระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม อันน�ำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
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ภาวะการน�ำร่วมในกระบวนการดังกล่าว  พวกเราคาดหวังว่าการเดินทาง
ครัง้ นีจ้ ะช่วยให้ได้องค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบทีจ่ ะน�ำไปสูฐ่ านความรูอ้ นั เป็น
ประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบายด้านการสร้างภาวะผูน้ ำ� ให้แก่สงั คมไทย อีก
ทั้งยังหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่อง
ภาวะผู้น�ำในบริบทอันแตกต่าง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในศักยภาพของทุก
คนที่สามารถมีภาวะผู้น�ำได้
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการรวบรวมเรือ่ งราวการเดินทางของทัง้ บุคคลในพืน้ ที่
ผู้เริ่มต้นออกเดินทางมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว และทีมนักวิจัยซึ่งเป็น
เพี ย งผู ้ เ ก็ บ เกี่ ย วรอยเท้ า บนเส้ น ทางเหล่ า นั้ น เพื่ อ น�ำ มาเรี ย บเรี ย งและ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยมีประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ระหว่างทาง
เป็นผลพลอยได้อันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทีมนักวิจัย
การเรียงร้อยเส้นทางการเดินทางในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 6 บทที่
ผนวกสมดุลระหว่างการเดินทางของบุคคลในพื้นที่และทีมนักวิจัย อันอยู่
บนฐานทฤษฎี ข้อค้นพบจากพื้นที่จริง ความคิด และความรู้สึก  บทแรก
เป็นปฐมบทซึง่ เกริน่ ถึงจุดเริม่ ต้นการออกเดินทาง และการเตรียมพร้อมก่อน
ออกเดินทางที่ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรมและวางแผนขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานต่างๆ
บทที่ 2 อ. ดร. กิตติ คงตุก จะพาผู้อ่านเข้าไปร่วมสัมผัสประสบการณ์
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่ดูเหมือนจะเป็นขุมทรัพย์ของ
เหล่านักลงทุนทัง้ หลาย และนัน่ ก็ยงิ่ ส่งเสริมให้ปญ
ั หาในพืน้ ทีม่ คี วามซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นสภาวะที่ท้าทายความเป็นผู้น�ำในตัว “ครูน�้ำ” อย่างยิ่ง
ตามมาด้วยบทที่ 3 ของ อ. ชลิดา เหล่าจุมพล เมื่อการวางผังเมือง
จังหวัดลพบุรกี ำ� ลังจะท�ำให้โคกสลุงกลายเป็นพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ โรงงานอุตสาหกรรม
ได้ “พ่อมืด” และสมาชิกคนอืน่ ๆ ในชุมชนจะต่อกรกับสถานการณ์นอี้ ย่างไร
ในบทที่ 4 อ. ดร. วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ จะพาผู้อ่านเข้าไปอยู่ใน
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ประสบการณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า “ทราเวลล์” (Trawell)
ซึ่งน�ำการท่องเที่ยวมาใช้ท�ำธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งผนวกสมดุลระหว่าง
นักลงทุน ชุมชน และนักท่องเทีย่ ว ในการขับเคลือ่ นธุรกิจของตนและชุมชน
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมือง
จากนั้นผู้เขียนได้สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องภาวะการน�ำร่วมที่ได้รับ
จากการเดินทางทั้งหมดนี้ไว้ในบทที่ 5  ส่วนบทสุดท้ายผู้เขียนและเพื่อนๆ
อยากน�ำเสนอเส้นทางการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุด
เริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่พวกเราร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้ อัน
เปรียบได้กับ “จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

การเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง

ก่อนออกเดินทางครั้งนี้พวกเรามีการเตรียมความพร้อมด้านการทบทวน
องค์ความรู้และวรรณกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
ทบทวนข้อมูล สถานการณ์ของแหล่งข้อมูลที่พวกเราเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนการท�ำงานในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ประกอบด้วย 3 พืน้ ทีก่ รณี
ศึกษา ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูน�้ำ โคกสลุง และทราเวลล์  ส่วนที่ 2 เป็นการ
รวบรวมและทบทวนองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
“การน�ำร่วม” ทั้งในบริบทสังคมไทยและต่างประเทศ
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สถานีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 แห่ง

พื้นที่กรณีศึกษาส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งนี้มีประสบการณ์และการเปลี่ยน
ผ่านในการพัฒนาหรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่ และมีลักษณะเด่น
ด้านภาวะการน�ำร่วม มีการสร้างเครือข่ายการน�ำทัง้ ในพืน้ ทีข่ องตนเองและ
ระหว่างพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ พืน้ ทีเ่ หล่านีจ้ งึ เปรียบเสมือนสถานีการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ของผู้เขียนและเพื่อนๆ โดยในแต่ละสถานีมีลักษณะเฉพาะดังนี้

สถานีที่ 1 : มูลนิธิบ้านครูน�้ำ
มู ล นิ ธิ บ ้ า นครู น�้ ำ เป็ น องค์ ก รเอกชนที่ มุ ่ ง มั่ น ท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ
ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการ
ค้ามนุษย์ และกลุม่ เด็กและสตรีทอี่ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบาก ดูแลกลุม่ เป้าหมาย
ในพืน้ ทีช่ ายแดนอ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน และอ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย รวมทัง้ บางพืน้ ทีใ่ นจังหวัดท่าขีเ้ หล็ก ประเทศพม่า  การช่วยเหลือ
เป็นรูปแบบการให้ที่พักชั่วคราวและระยะยาว ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยมี ที ม งานครู ข ้ า งถนนท� ำ งานเชิ ง รุ ก ในพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และที ม
เจ้าหน้าทีด่ แู ลมูลนิธฯิ ท�ำงานดูแลเด็กทีส่ ถานสงเคราะห์ในอ�ำเภอเชียงแสน
มูลนิธฯิ ยังท�ำงานเชือ่ มโยงกับเครือข่ายอีกหลายส่วน เช่น มูลนิธทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับการบ�ำบัดผูต้ ดิ ยาเสพติด มูลนิธทิ ขี่ บั เคลือ่ นด้านวัฒนธรรมของเชียงราย
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
และโรงเรียนรัฐที่พร้อมจะรับกลุ่มเป้าหมายจากมูลนิธิฯ เข้าเรียนอย่างเป็น
ระบบ
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จากการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
และส่งผลกระทบหลายด้าน โดยด�ำเนินการในเชิงรุกซึ่งมองปัญหาในพื้นที่
เป็นส�ำคัญเช่นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมุง่ หมายจะศึกษาบริบทของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ พร้อม
ทั้งถอดบทเรียนการท�ำงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

สถานีที่ 2 : โคกสลุง
ชุมชนโคกสลุงอยู่ในต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
มีลกั ษณะเด่นคือเป็นชุมชนไทยเบิง้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยซึง่ ยังคงรักษา
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัฒนธรรมไทยเบิ้งเอาไว้ (พรเพ็ญ
เดอ ยอง และ อ�ำไพรัตน์ อักษรพรหม, 2557, น. 41-52) เช่น ภาษา การ
แต่งกาย การละเล่น และเพลงพืน้ บ้าน  แต่ชมุ ชนแห่งนีก้ ำ� ลังเผชิญกับวิกฤติ
ที่อาจท�ำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหายไป ทั้งวิกฤติจากกระแสโลกาภิวัตน์
และจากการวางผังเมืองซึ่งก�ำหนดให้โคกสลุงอยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ท�ำให้มีกลุ่มนายทุนพยายามกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้าน กลุ่มผู้น�ำในชุมชน
จึงจัดเวทีเสวนากับคนในแต่ละหมูบ่ า้ นตัง้ แต่หมูท่ ี่ 1 ถึงหมูท่ ี่ 11 เพือ่ ท�ำแผน
พัฒนาชุมชนโคกสลุงให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยเน้นวางยุทธศาสตร์
สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีการจัดห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ ให้ครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ซึง่ เป็นคนรุน่ อาวุโสได้ถา่ ยทอดความรูแ้ ก่เยาวชนรุน่ ใหม่ อีกทัง้ น�ำภูมปิ ญ
ั ญา
เหล่านี้และวัฒนธรรมประเพณีไทยเบิ้งกลับมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
นอกจากการท�ำงานภายในกลุ่มชุมชนโคกสลุง ผู้น�ำชุมชนยังได้สร้าง
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ภาคีเครือข่ายทีก่ ว้างขวางทัง้ ภาครัฐและเอกชนท้องถิน่ เช่น โรงเรียนในเขต
โคกสลุง อนามัย วัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และภาควิชาการ
กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพือ่ สร้างฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทยเบิง้ ให้เข้มแข็ง
และเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ต่อรองกับกลุ่มนายทุนอย่างต่อเนื่อง
งานวิจยั ในพืน้ ทีน่ จี้ งึ มุง่ ศึกษากระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ของพื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งผ่านภาวะ
การน�ำร่วม

สถานีที่ 3 : ทราเวลล์
“ทราเวลล์” เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในชุ ม ชนเมื อ งด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมในเวทีการประชุมสุดยอดผู้น� ำ
เยาวชนระดับโลก (One Young World Summit 2015) ที่จัดขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2558  ทราเวลล์เลือกท�ำงานกับชุมชนน�ำร่อง 4 แห่งในย่านเมืองเก่า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ (ชุมชน
วังกรมฯ) ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านบาตร และชุมชนนางเลิง้ ซึง่ แต่ละ
แห่งมีศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นและวิถีชีวิตคนรุ่นเก่าที่ก�ำลังจะสูญหาย
พวกเขาจึงใช้ศักยภาพของ “เสน่ห์” เหล่านี้เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าไปลิ้มรสความเป็นไทยที่ไม่เคยได้เห็นหรือ
สัมผัสอย่างใกล้ชิดมาก่อน ขณะเดียวกันกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ก่อให้เกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชนเล็กๆ อย่างทั่วถึง
ทีผ่ า่ นมามีตวั อย่างจ�ำนวนไม่นอ้ ยแสดงให้เห็นว่าเมือ่ นักท่องเทีย่ วและ
นักลงทุนเข้าไปยังชุมชนมักก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสื่อมสลาย
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ให้แก่วถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิม เช่น อัมพวา ภูทบั เบิก เป็นต้น ทราเวลล์ในฐานะธุรกิจ
เพือ่ สังคมจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชือ่ มโยงนักลงทุน ชุมชน และนัก
ท่องเที่ยว ไว้ด้วยกัน โดยค�ำนึงถึงการสืบสานวิถีชีวิตชุมชนเป็นแกนหลัก
เพื่อให้อัตลักษณ์ชุมชนยังคงด�ำเนินต่อไป  กระบวนการท�ำงานระหว่าง
ทราเวลล์ กั บ ชุ ม ชน และกระบวนการท�ำ งานภายในกลุ ่ ม ทราเวลล์ เ อง
สะท้อนให้เห็นวิธีคิดและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งเต็มไปด้วยพลังคน
รุน่ ใหม่ ทีมผูว้ จิ ยั จึงตัดสินใจถอดบทเรียนกระบวนการท�ำงานของทราเวลล์
เพื่อน�ำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับภาวะการน�ำร่วมที่แปลกใหม่และแตกต่างจาก
สองพื้นที่แรก

กระบวนทัศน์เก่า
และการมองผู้น�ำ

สังคมไทยในปัจจุบันก�ำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมทัง้ ความท้าทายในการรับมือกับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
เราคงมิอาจปฏิเสธได้วา่ หลายปัญหาเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการพัฒนาและ
การจัดการตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา เช่น ความขัดแย้งทางความคิด ความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
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กระบวนทัศน์ที่ใช้หล่อหลอมสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นชุดความคิด
ซึ่งน�ำมาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศไทยรวมทั้งอีกหลาย
ประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปีล้วนได้รับอิทธิพล
มาจากชาติ ต ะวั น ตกที่ ส ร้ า ง “วาทกรรมการพั ฒ นา” (development
discourse) ขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อนิยามว่าสิ่งใดเรียกว่า
“การพัฒนา” ตามมาด้วยการถือก�ำเนิดขึ้นของ “การด้อยพัฒนา” ในฐานะ
คู่ตรงข้าม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542) ฐานคิดที่เชื่อว่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดหลักส�ำหรับการพัฒนาประเทศจึงถูกน�ำมาใช้เป็น
เครื่องมือกดทับและลดทอนคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมไทย
แม้ในระยะหลังจะเริ่มมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ขึ้นมามากมายเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้การแก้ปัญหาสังคมและ
พัฒนาให้ประเทศเดินหน้าต่อไป แต่หากยังไม่สามารถหลุดพ้นจากกระบวน
ทัศน์การพัฒนาแบบเก่าๆ ได้ก็ไม่อาจสร้างความยั่งยืนได้ เช่นเดียวกันกับ
ชุดความคิดทีเ่ รามีตอ่ นิยามของค�ำว่า “ผูน้ ำ� ” ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นค�ำทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับการชี้น�ำ พัฒนา หรือขับเคลื่อนสังคมเป็นอย่างมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น�ำในอดีตริเริ่มขึ้นจากฐานคิดที่มองมิติ
เดี ย ว คื อ อธิ บ ายกระบวนการโดยเน้ น ความเป็ น ปั จ เจกชน มุ ่ ง สนใจ
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกเรียกว่า “ผู้น�ำ”
เท่านั้น เริ่มจาก “ทฤษฎีคุณลักษณะ” (Trait Theory) ซึ่งสนใจศึกษา
คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพบางประการของผู้น� ำที่ส่งเสริมให้ผลงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์
ความสามารถในการเรียนรู้ และการคิดอย่างเป็นระบบ  อีกแนวคิดหนึ่ง
คือ “อ�ำนาจและอิทธิพล” (Power and Influence) ซึ่งเสนอว่าผู้น�ำควรมี
อิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำตามความคาดหวังหรือช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้การด�ำเนินงานต่างๆ ประสบความส�ำเร็จ โดยแนวคิดนีม้ งุ่ อธิบาย
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แหล่งที่มาหรือแนวทางการใช้อ�ำนาจเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
“ภาวะผู้น�ำเชิงพฤติกรรม” (Behavioral Leadership) ที่มุ่งศึกษาการ
กระท� ำ ของผู ้ น� ำ  และพยายามค้ น หารู ป แบบพฤติ ก รรมที่ ดี ที่ สุ ด ในทุ ก
สถานการณ์  ส�ำหรับแนวคิดถัดไปเริ่มขยายขอบเขตจากการมองแค่ปัจเจก
ชนหรือบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคลไปสู่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้น�ำกับ
สถานการณ์ ได้แก่ “ภาวะผู้น�ำเชิงสถานการณ์” (Contingency Leadership) ทีม่ งุ่ อธิบายปัจจัยทางสถานการณ์ตา่ งๆ ว่าเป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะ
อิทธิพล และพฤติกรรมของผู้น�ำ หรือผู้น�ำจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ผันแปรตามสถานการณ์ต่างๆ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556; Yukl, 2010)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวยังคงมองผู้น�ำด้วยกระบวน
ทัศน์แบบเก่า และเป็นแนวคิดที่มีข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น ไม่พบว่า
คุณลักษณะบุคคลจะมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนและคงเส้นคงวากับการน�ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ การต่อต้านการใช้อ�ำนาจ เป็นต้น
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ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่

“Our thinking has created problems which cannot be solved by that same level of thinking.”
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - (Pfeiffer, 1987)

ข้อความข้างต้นอาจเชื่อมโยงกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้ว่า เราไม่
สามารถแก้ปัญหาส�ำคัญต่างๆ ได้ด้วยชุดความคิดที่เราสร้างปัญหานั้นๆ
ขึ้นมา  นั่นจึงน�ำไปสู่ความพยายามสร้างชุดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็น
ทางเลือกให้เราหลุดพ้นจากวิกฤติต่างๆ ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและสับสน รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำในกระบวนทัศน์ใหม่ที่
เริ่มให้ความส�ำคัญกับประเด็นทางจริยธรรมและมิติภายในมากขึ้น เช่น
“ทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership)
ที่มองว่าการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงจะต้องน�ำพาผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ดี
กว่า และให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของผูอ้ นื่ และสังคมร่วมด้วย  ทฤษฎี
นี้มีฐานคิดมาจาก Mezirow (1991) ผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อปรับเปลี่ยนเบื้องหลังกรอบคิดในมุมมองที่มีต่อโลก
ให้กว้างขึน้ ลุม่ ลึกขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงในลักษณะนีต้ อ้ งลงลึกไปถึงระดับ
จิตวิญญาณ หรือการเปลีย่ นคุณค่าทีต่ นเองยึดถืออยู่ เปลีย่ นแปลงโลกทัศน์
หรือกระบวนทัศน์ น�ำไปสู่การมองโลกแบบองค์รวมเพื่อเข้าใจสิ่งรอบตัว
มากขึ้น
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การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงพยายามอธิบายเกีย่ วกับความคาดหวัง
กรอบคิดภายใต้วฒ
ั นธรรม และการให้ความหมายหรือค�ำนิยามสิง่ ใดๆ ทีม่ า
จากเบื้องหลังประสบการณ์ของตนเอง ว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตอยู่เสมอว่าแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยน
แปลงมักมุ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล ไม่ค่อยเชื่อมโยง
แนวคิดในระดับกลุม่ คนหรือองค์กร การน�ำแนวคิดนีไ้ ปใช้ในระบบการศึกษา
มักเป็นไปเพื่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใคร่ครวญอย่างมี
วิจารณญาณ (critical reflection) ซึ่งมีความจ�ำเป็นในระดับองค์กรเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ Burns (1978, as cited in Bass & Riggio, 2014) และ
Bass (1985, as cited in Bass & Riggio, 2014) จึงเริ่มอุดช่องโหว่
หรือข้อจ�ำกัดดังกล่าวโดยน�ำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร และ
พัฒนาเป็น “ทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งอธิบายว่าเป็นภาวะที่
ผู้น�ำสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามหรือสมาชิกในองค์กรท�ำตามสัญญา
กระท�ำการให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและส่วนรวมได้ ท�ำให้ผู้ตามเติบโต
และพัฒนาความเป็นผู้น�ำได้โดยดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนคนนั้นออกมา
และช่วยท�ำให้ผู้ตามมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น  
แนวคิดหนึ่งที่โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตให้ความสนใจศึกษาและขยาย
ขอบเขตองค์ความรูค้ อื “ภาวะการน�ำร่วม” (Collective Leadership) ทีถ่ กู
มองว่าจะน�ำมาใช้เผชิญวิกฤติปญ
ั หาต่างๆ ท่ามกลางสภาพสังคมอันซับซ้อน
ยุ่งเหยิงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การน�ำร่วม
(Collective Leadership)

การน�ำร่วม การน�ำรวมหมู่ หรือการน�ำสมุหภาพ เป็นค�ำที่มักใช้เรียก
แนวคิด Collective Leadership ในภาษาไทย  ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียน
เลือกใช้ค�ำว่า “การน�ำร่วม” เนื่องจากเป็นค�ำที่กระชับ แต่สามารถเห็นภาพ
เป็นรูปธรรมได้  การอธิบายแนวคิดการน�ำร่วมในบริบทสังคมตะวันตกยัง
คงอยู่ในลักษณะการน�ำไปประยุกต์ในองค์กร โดยเป็นกระบวนการท�ำงาน
ของกลุ่มบุคคลซึ่งเลือกหยิบทักษะหรือความเชี่ยวชาญภายในเครือข่ายมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกระจายบทบาทผู้น�ำ สามารถสลับ
บทบาทการน� ำ หรื อ ผลั ด กั น ตาม เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ห รื อ
ลักษณะงานแต่ละแบบ
Friedrich, Vessey, Schuelke, Ruark, and Mumford (2009)
มองว่าการกระจายบทบาทการน�ำในลักษณะนีเ้ ป็นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพล
มากกว่าการก�ำหนดบทบาทผู้น�ำแบบตายตัวให้แก่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เนือ่ งจากบุคคลซึง่ มีความถนัดและทักษะในด้านต่างๆ จะแสดงฝีมอื ออกมา
แบบไม่อาจระบุเวลาที่แน่นอนได้ มันเป็นกระบวนการอันเป็นพลวัต ไม่อยู่
นิง่   อย่างไรก็ตาม การมีผนู้ ำ� หลากหลายหรือผลัดกันเป็นนัน้ ไม่เพียงพอจะ
ท�ำให้ทมี บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้คอื การ
แบ่งปันข้อมูลกัน (information sharing) การร่วมมือกัน (collaboration)
และการตัดสินใจร่วมกัน (joint decision making) ระหว่างผู้น�ำ
ข้อสมมุติของกรอบแนวคิดการน�ำร่วมประกอบด้วย 1) สมาชิกทุกคน
ในทีมไม่จ�ำเป็นต้องเท่าเทียมกัน  2) การน�ำร่วมเป็นกระบวนการที่อาศัย
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การใช้ขอ้ มูลเป็นส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างสมาชิกในทีม  3) การน�ำร่วมสามารถเป็นทัง้ ในแบบแนวดิง่ ทีม่ ผี นู้ ำ�
สูงสุดในทีมเป็นผู้ตัดสินใจ หรือเป็นการตัดสินใจร่วมกันแบบแนวราบ
ระหว่างสมาชิกในทีมก็ได้  4) ผู้น�ำไม่ใช่บทบาทตายตัว ในสถานการณ์ที่
ต้องเผชิญกับปัญหาแตกต่างกัน คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การรับมือกับสถานการณ์ก็แตกต่างกันไป  5) การเลื่อนไหลของข้อมูล
ระหว่างสมาชิกในทีมและระหว่างเครือข่ายมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
6) การน�ำร่วมเป็นผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับระบบ
(Friedrich et al., 2009)  นอกจากนี้ยังมีข้อสมมุติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น
ความรู้สึกแห่งการให้ ความสามารถที่จะท�ำให้สมาชิกในทีมเข้าใจตนเอง
และท�ำให้พวกเขารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท�ำงาน (Foldy, Goldman,
& Ospina, 2008) การให้ค�ำติชมอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
สมาชิกในทีมเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการมากขึ้น (Garavan, Morley,
& Flynn, 1997)   
ในงานทีอ่ า้ งถึงการน�ำร่วม ผูเ้ ขียนมักพบค�ำว่า “เครือข่าย” (network)
ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง แนวคิดนี้มองว่าเครือข่ายเป็นทางผ่านส�ำหรับการแลก
เปลีย่ นข้อมูลเพือ่ เพิม่ ความช�ำนาญและทักษะส�ำหรับพัฒนาทีม เครือข่ายที่
ดีควรมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงบุคคลในแต่ละบทบาทไว้ดว้ ยกัน โดยผูน้ ำ� จะ
มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชือ่ มโยง เพิม่ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และช่วยให้เครือข่ายมีความมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้เครือข่ายอาจมีอิทธิพลต่อ
วิธีการวางบทบาทของผู้น�ำ  (Friedrich et al., 2009; W.K. Kellogg
Foundation, 2007)  
ส�ำหรับการทบทวนองค์ความรู้ในบริบทสังคมไทยพบว่ามีการมอง
การน�ำร่วมทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาค  ระดับมหภาคอธิบายว่านอกจาก
จะต้องสร้างผู้น�ำที่มีฐานอยู่บนการปฏิบัติจริงแล้ว ยังต้องพิจารณาผู้น�ำ
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ภาพที่ 1
การพัฒนาผู้นำ� ณ จุดต่างๆ ควรเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

ที่มา : ระบบการสร้างผู้นำ�สำ�หรับประเทศไทยยุคใหม่ (น. 62), โดย ประเวศ วะสี, 2557,
นครปฐม: โครงการผู้นำ�แห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ทั้งระบบ เปรียบกับการมองต้นไม้ที่ต้องดูทั้งตัวต้นไม้และบริบทของมัน
ตัง้ แต่เมล็ดพันธุ์ ราก ล�ำต้น กิง่ ก้าน ใบ ผล รวมไปถึง ดิน น�ำ 
้ และสภาพ
อากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการมุ่งท� ำแต่จุดเล็กๆ หรือก้านใดก้านหนึ่งแล้ว
ประเมินว่าเป็นการท�ำทั้งหมดแล้ว (กรรณจริยา สุขรุ่ง, ปิยนาถ ประยูร,
หนูเพียร แสนอินทร์, และ ปทุมพร ปวงจันทร์, 2558; ประเวศ วะสี,
2557) นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงหรือสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้น�ำกลุ่มต่างๆ (ดังภาพที่ 1) โดยเริ่มตั้งแต่ผู้น�ำจากการปฏิบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้น�ำประจ�ำจังหวัด การสร้างผู้น�ำในสถานศึกษา
องค์กรต่างๆ ที่มีหลักสูตรฝึกอบรมผู้น�ำ ไปจนถึงระดับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้น�ำระดับชาติ
ส่วนในระดับจุลภาคซึ่งมุ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับกลุ่มคน
หรือองค์กร มีการอุปมาการน�ำร่วมไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น ศาสนา ดนตรี
กีฬา เซลล์ในสิ่งมีชีวิต ต้นไม้ในธรรมชาติ เป็นต้น  ในการทบทวนองค์
ความรูค้ รัง้ นีผ้ เู้ ขียนขอหยิบยกการอุปมา 2 แบบทีเ่ ห็นภาพชัดเจนมาอธิบาย
ได้แก่ การน�ำร่วมในธรรมชาติ และดนตรีสะท้อนการน�ำร่วม มีรายละเอียด
ดังนี้

การน�ำร่วมในธรรมชาติ
วิศิษฐ์ วังวิญญู (2557) อธิบายไว้ว่าทุกชีวิตมีระบบชีวิตในตัวเอง
เปรียบเสมือนองค์กรจัดการตนเองที่มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อด�ำรงอยู่ร่วม
ในโครงสร้าง กระบวนการ หรือแบบแผนนัน้ ๆ  สัตว์เซลล์เดียวจึงพยายาม
หลอมรวมหลายๆ เซลล์เข้ามาอยู่ร่วมกันและก่อก�ำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่
ซับซ้อนขึน้ และมนุษย์นนั่ เองทีเ่ ป็นความซับซ้อนระดับสูงสุด ทัง้ ยังเป็นสิง่ มี
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ชีวติ ทีแ่ สวงหาการอยูร่ ว่ มกันเป็นสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีววิ ฒ
ั นาการที่
น�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสันติ  
จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญกับการอยู่ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน
สังคม เช่นเดียวกับแนวคิด “นิเวศภาวะผูน้ ำ� ” (Ecology of Leadership) ที่
อธิบายว่าการน�ำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ โดยอุปมาเทียบกับต้นไม้
ใหญ่ที่หากตั้งล�ำพังอยู่ต้นเดียวก็อาจโค่นล้มได้ง่ายเมื่อมีกระแสลมแรงเข้า
มาปะทะ ขณะทีต่ น้ ไม้ในป่าใหญ่อนั มีตน้ ไม้ขนาดเล็ก พุม่ ไม้นานาชนิด หญ้า
และวัชพืชหลากหลายรายล้อมอยู่ ย่อมจะโค่นล้มได้ยาก เนื่องจากต้นไม้
เหล่านี้ช่วยรับแรงปะทะจากลมและช่วยพยุงหน้าดินไว้  แนวคิดนี้แบ่งผู้นำ�
เป็น 3 ระดับที่ต้องท�ำงานร่วมกัน ได้แก่ 1) ผู้น�ำระดับสูงสุด  2) ผู้น�ำ
ระดับกลาง  และ 3) ผู้น�ำระดับแนวหน้า โดยให้ความส�ำคัญกับผู้นำ� ระดับ
แนวหน้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ ใกล้ชิดกับหน้างานและสภาพปัญหาจริง
(กรรณจริยา สุขรุ่ง และคณะ, 2558, น. 246-247)
อุปมาอย่างหนึ่งที่ “เต๋าเต็กเก็ง” ปรัชญาภาวะการน�ำในบริบทโลก
ตะวันออก มักน�ำมาใช้อธิบายคุณลักษณะผู้น� ำคือ “น�้ำ” ที่มีความอ่อน
เลื่อนไหล ที่ส�ำคัญคือมีคุณสมบัติไหลลงสู่ที่ต�่ำ ดังข้อคิดที่ว่า “ธารน�้ำน้อย
ใหญ่ทงั้ หลายไหลมารวมกันในทะเลก็เพราะทะเลอยูใ่ นทีต่ ำ�่ กว่าฉันใด ผูค้ น
ทั้งหลายย่อมพร้อมตามธรรมชาติที่จะยอมอยู่ใต้ผู้น�ำที่อ่อนน้อมถ่อมตน...”
(ประชา หุตานุวัตร, 2559, น. 25) ซึ่งสรุปความได้ว่า ผู้น�ำต้องเป็นผู้ไม่
อวดตนถือตน มีใจโอบอ้อมอารี ไม่ยึดมั่นเป็นเจ้าของงานเมื่องานส�ำเร็จ
และไม่ขัดขวางเส้นทางการเติบโตของคนที่ตนเองน�ำ  
เต๋าเต็กเก็งยังอธิบายถึงลักษณะผูน้ ำ� ทีค่ อ่ นข้างขัดแย้งกับกระบวนทัศน์
การน�ำแบบตะวันตกว่า “ผูร้ แู้ จ้งท�ำงานใหญ่สำ� เร็จ เพราะไม่พยายามยิง่ ใหญ่”
และ “ผู้รู้แจ้งไม่พยายามท�ำการใหญ่ แต่งานใหญ่ต่างก็ส�ำเร็จลงได้” หมาย
ถึง ความอยากยิง่ ใหญ่หรืออยากท�ำการใหญ่ (ซึง่ มีรากมาจาก “อัสมิมานะ”
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หรือการยึดถือตัวตน) เป็นอุปสรรคส�ำหรับการเป็นผูน้ ำ� ทีแ่ ท้ ขณะทีก่ ระบวน
ทัศน์การน�ำแบบตะวันตกซึ่งมักให้ความหมายในบริบทเชิงธุรกิจเป็นหลัก
มองว่า หากปราศจากความทะเยอทะยาน มนุษย์ก็ไม่อาจประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตได้ อันเป็นแนวคิดที่สร้างแรงผลักดันให้คนพยายามตั้งเป้า
หมายใหญ่ไว้ก่อน และมุ่งแต่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายของตน จนยอมต่อสู้
แข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่ (ประชา หุตานุวัตร, 2559, น. 13-14)
จากการอุปมาการน�ำร่วมผ่านการมองธรรมชาติอาจสรุปได้วา่ ธรรมชาติ
นั้นประกอบด้วยสรรพสิ่งที่ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันเพื่อความอยู่รอดและ
ก้ า วไปสู ่ สิ่ ง ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เฉกเช่ น ภาวะการน� ำ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ต าม
ธรรมชาติและต้องการการร่วมมือกัน  นอกจากนี้คุณลักษณะบางประการ
ของบุคคลก็จะช่วยส่งเสริมให้การน�ำนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดนตรีสะท้อนการน�ำร่วม
การอุปมาภาวะการน�ำร่วมที่ดูจะเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมอีกแบบ
หนึ่งคือการเล่นดนตรี ซึ่งนอกจากจะฉายภาพลักษณะการน�ำผ่านการเล่น
เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ในวงแล้ว ยังมีการอุปมาทั้งในบริบทสังคมไทยและ
ตะวันตกที่มีความคล้ายคลึงกัน  
ตัวอย่างแนวคิดที่น่าสนใจในสังคมไทยคือ “ทฤษฎีระนาดทุ้ม” ซึ่ง
วิเคราะห์วา่ เส้นทางระนาดทุม้ ในวงดนตรีไทยดูเหมือนจะเป็นทางของผูเ้ ล่น
มือรอง คือให้ท�ำนองหลักเป็นของระนาดเอก ขณะที่ระนาดทุ้มจะหลบตัว
อยู่เบื้องหลัง เล่นลูกล้อลูกขัด แต่อันที่จริงจะเห็นว่าหลายครั้งผู้เล่นระดับ
อาจารย์เจ้าส�ำนักมักจะเป็นผู้คุมวงจากการเล่นระนาดทุ้ม เปรียบเสมือน
วัฒนธรรมคนไทยที่คนมีฝีมือมักไม่ชอบแสดงตัวโดดเด่นออกมา แต่ให้คน
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อืน่ มีบทบาทออกหน้าแทน  วงดนตรีไทยยังมีลกั ษณะอีกประการคือ ผูเ้ ล่น
เครือ่ งดนตรีแต่ละชิน้ จะเล่นทางของตัวเอง แต่เมือ่ เข้ามาร่วมวงกันพวกเขา
จะตั้งใจฟังกันตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครมาบอก เพราะถ้าไม่ฟังกันก็จะ
ท�ำให้หลุดออกจากวง  นีค่ อื จุดต่างจากวงดนตรีตะวันตกบางประเภททีต่ อ้ ง
มีวาทยกรคอยก�ำกับเพื่อให้ฟังกัน และชี้ทางให้สมาชิกในวงเดินตาม โดย
วาทยกรไม่ได้กระโดดลงไปร่วมลงมือท�ำงานหรือกิจกรรมเดียวกับสมาชิก
ตามทฤษฎีนี้อาจสรุปได้ว่าคนแต่ละคนมีเอกลักษณ์และบุคลิกภาพเฉพาะ
ตัว แต่เมื่อเอาบุคลิกภาพเหล่านี้มารวมกันก็สามารถสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันได้ โดยแต่ละคนยังมีเสรีภาพและอิสระพอทีจ่ ะเป็นตัวของตัวเองได้
(เจตนา นาควัชระ, 2558)
แนวคิดบางส่วนจากฝัง่ ตะวันตกมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมระนาด
ทุม้ ข้างต้น โดยมองว่าการน�ำร่วมไม่ได้หมายถึงการทีส่ มาชิกทุกคนต้องร่วม
มือกันท�ำอะไรสักอย่างไปพร้อมๆ กัน หรือทุกคนต้องตัดสินใจร่วมกัน แต่
คือการรับรู้ว่าทุกคนมีศักยภาพและความถนัดแตกต่างกัน บางคนโดดเด่น
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ บางคนถนัดวางแผนกลยุทธ์ บางคนถนัดการ
จัดการ หรือชอบปฏิบตั งิ านภาคสนาม  สิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักถึงคือทุกศักยภาพ
และลักษณะเนื้องานที่แต่ละคนท�ำนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกันหมด เพียงแค่
สมาชิกทุกคนในทีมมี “เป้าหมายร่วมกัน” ต่างคนก็จะสามารถขับเคลือ่ นทีม
ให้ไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายได้ตามศักยภาพของตัวเอง  เช่นเดียว
กับ “วงดนตรีแจ๊ส” (Jazz band) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายการน�ำร่วมใน
บริบทสังคมตะวันตก โดยมองว่าแจ๊สคือการสนทนากัน สมาชิกในวงเล่น
เพลงเดียวกัน แต่ตา่ งก็สร้างสรรค์แนวทางการเล่นตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล ท�ำให้เพลงที่เล่นออกมามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ในแบบที่มันเป็น
(Bathurst & Ladkin, 2012; Newton, 2004)  แนวคิดทางดนตรีทั้ง
สองแบบ ไม่ว่าจะเป็นระนาดทุ้มของไทย หรือแจ๊สของตะวันตก ต่างมี
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องค์ประกอบร่วมที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนวงให้บรรลุเป้าหมายร่วม คือ
“การฟังกัน” และ “ความไว้วางใจกัน”  
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการน�ำร่วมจะช่วยเอื้ออ�ำนวยให้เกิด
การดึงศักยภาพของคนในทีม แต่ละคนสามารถสลับกันเป็นผูน้ ำ� ในส่วนงาน
ที่ตนถนัดได้ และที่ส�ำคัญก็ยอมให้สมาชิกคนอื่นขึ้นไปน�ำได้เช่นกัน ขณะที่
สมาชิกอืน่ ๆ ทีเ่ หลือในทีมก็ชว่ ยกันประคับประคองและส่งเสริมเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีก้ ารสร้างเครือข่ายเป็นสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ให้สังคมก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง อันเป็นเป้าหมายร่วมสูงสุดของ
สมาชิกทุกคน
อย่างไรก็ตาม การพยายามท�ำความรู้จักกับ “การน�ำร่วม” นี้คงไม่
สามารถหยุดอยู่แค่เพียงการศึกษาจากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ แต่การ
เข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการท�ำงานของบุคคลจะช่วยให้พวกเรา
ได้รู้จักกับการน�ำร่วมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มองเห็นการน�ำร่วมในมิติอื่นๆ เพิ่ม
ขึ้น ดังที่ผู้เขียนและทีมนักวิจัยก�ำลังจะพาผู้อ่านไปร่วมเรียนรู้ในบทต่อไป
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ขั้นตอน
และวิธีการเก็บข้อมูล

งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ระเบียบ
วิธวี จิ ยั แบบการศึกษาพหุกรณี (multicase study)  ในขัน้ ตอนการศึกษานัน้
ทีมนักวิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ใน
การเลือกพื้นที่กรณีศึกษาที่มีประสบการณ์และการเปลี่ยนผ่านด้านการ
พัฒนาหรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่ มีลักษณะเด่นด้านภาวะการน�ำ
ร่วมในพื้นที่ มีการสร้างเครือข่ายการน�ำทั้งในพื้นที่ของตนเองและระหว่าง
พื้นที่อื่นๆ
ก่อนลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจริง ผูเ้ ขียนและทีมนักวิจยั ได้เตรียมความพร้อม
ด้วยการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆ มีขั้นตอนดังนี้
1. คัดเลือกเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
การด�ำเนินการ และการเปลีย่ นผ่านด้านกระบวนการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะการน� ำร่วมที่ได้จากการศึกษา
เอกสารในทุกพื้นที่กรณีศึกษา
จากนั้นจึงด�ำเนินการติดต่อบุคคลในพื้นที่แต่ละแห่งเพื่อขอเก็บข้อมูล
ระหว่างการลงพืน้ ทีท่ มี นักวิจยั ใช้วธิ ี “การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วม” เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่
ผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่นั้น และ “การสัมภาษณ์เชิงลึก” บุคคล
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ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักและผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จุดเปลี่ยนผ่านของการพัฒนา
ภาวะการน�ำ และประเด็นเพิม่ เติมทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบจากการลงพืน้ ที่ ประกอบ
กับ “การสนทนากลุ่ม” พื้นที่ละ 2-3 ครั้งเพื่อเก็บประเด็นที่ตกหล่นจาก
การเก็บข้อมูล และเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ทีม่ บี ทบาทและมีสว่ นเกีย่ วข้อง
เช่น กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชน กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ เยาวชน เป็นต้น โดยใช้รา่ งประเด็น
ในการสังเกต แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และแนวค�ำถามส�ำหรับการ
สนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือส�ำหรับการวิจัย

34
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ทีมนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการจ�ำแนกชนิดข้อมูลส�ำหรับการ
จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือประเภทตามลักษณะข้อมูลในแต่ละพื้นที่กรณี
ศึกษา โดยมีกรอบการจ�ำแนก ได้แก่ การท�ำกิจกรรม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ความสัมพันธ์ และสถานการณ์ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบ
เหตุการณ์เพื่อสรุปลักษณะร่วมและลักษณะที่ต่างกัน ทั้งในส่วนข้อมูลที่ได้
จากในแต่ละพื้นที่และระหว่างพื้นที่
ผู้เขียนและทีมนักวิจัยหวังว่าเมื่ออ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ผู้อ่านคงมีความ
พร้อมด้านข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดทฤษฎีสำ� หรับการเริ่มต้นออกเดินทาง
เพื่อค้นพบประสบการณ์และมุมมองอันหลากหลายเกี่ยวกับภาวะการน�ำ
ร่วมไปพร้อมกับทีมนักวิจยั แล้ว  สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ า่ นมีความรูส้ กึ
ร่วมกับการเดินทางครัง้ นีเ้ พิม่ ขึน้ คือ ห้อยแขวนการตัดสิน ท�ำใจให้วา่ ง และ
พร้อมเปิดรับความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างไปจากตนโดยไม่ด่วนตัดสินไป
เสียก่อน  
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ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์

บทน�ำ
นาฬิกาปลุกส่งเสียงทักทายเมื่อเวลาประมาณตีสี่ เช้าวันอังคารที่ 5
เมษายน พ.ศ. 2559  ผมตืน่ ขึน้ และลุกจากทีน่ อนด้วยความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
จัดแจงเตรียมความพร้อมของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะหยิบเป้สะพายขึ้น
บ่า ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองตามที่ได้นัดหมายไว้กับเพื่อน
ร่วมเดินทางอีก 7 คน ประกอบด้วยทีมงานโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต กับ
อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพือ่ มุง่ หน้าสูท่ า่ อากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ
การพบปะพูดคุยกับคุณครูทา่ นหนึง่ ซึง่ ผมไม่เคยรูจ้ กั เป็นการส่วนตัวมาก่อน
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ข้อมูลเกี่ยวกับคุณครูท่านนี้เท่าที่พอจะทราบผ่านค�ำบอกเล่าคือ เธอ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์ผู้ท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนร่วมกับ
ทีมงานครูขา้ งถนนมาอย่างยาวนาน เป็นหนึง่ ในกลุม่ คนทีผ่ มและเพือ่ นร่วม
เดินทางทั้งหมดก�ำลังจะไปท�ำความรู้จักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของพืน้ ทีผ่ า่ นภาวะการน�ำร่วม” อันเป็นจุดเริม่ ต้นของการออก
เดินทางสู่ “สถานีที่ 1 มูลนิธิบ้านครูน�้ำ” หนึ่งในสามสถานีที่หนังสือเล่มนี้
จะน�ำพาผู้อ่านร่วมทางไปด้วย
เครื่องบินค่อยๆ ลดระดับลงแตะพื้น ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
โดยสวั ส ดิ ภ าพ พวกเราออกเดิ น ทางกั น ต่ อ ด้ ว ยรถตู ้ อี ก ประมาณ 61
กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 110 ผ่านแนวทิวเขาน้อยใหญ่สลับกันไป
สองข้างทางเริ่มปรากฏเรือกสวนไร่นา ร้านอาหารพื้นถิ่น และเรือนกาแล
เป็นระยะๆ สะท้อนวิถชี วี ติ อันเรียบง่ายแต่งดงามของชาวเชียงราย  เมือ่ ถึง
อ�ำเภอแม่สาย ที่ตั้งศูนย์ดร็อปอิน1 (drop in) ของมูลนิธิบ้านครูนำ 
�้ ไม่ไกล
จากด่านพรมแดนและด่านศุลกากรแม่สายมากนัก ผมจึงได้พบกับทีมงาน
และบุคคลต้นเรื่องผู้น�ำพาพวกเรามาสู่ดินแดนแห่งนี้ คือ “ครูน�้ำ” หรือ
“แม่น�้ำ” ของเด็กๆ ในมูลนิธิฯ

1

“ศูนย์ดร็อปอิน” คือผลผลิตของ “โครงการมิตรข้างถนน” ซึ่งมูลนิธิบ้านครูน้ำ�ก่อตั้ง
ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น จุ ด พั ก และพั ฒ นาเด็ ก เร่ ร่ อ นเป็ น การชั่ ว คราว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สำ�คั ญ
คือช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วนให้พ้นจากความรุนแรง ขบวนการค้ายาและค้ามนุษย์
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กขอทานบริเวณรอยต่อพรมแดนไทย-พม่า อ. แม่สาย จ. เชียงราย
ก่อนจะส่งต่อเด็กเหล่านี้สู่สถานศึกษาหรือสถานสงเคราะห์ตามความเหมาะสมต่อไป
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ครัง้ แรกทีไ่ ด้พบครูนำ�้ ตัวจริง ภาพจินตนาการทีเ่ คยวาดไว้ในหัวเมือ่ ครัง้
ได้ฟังกิตติศัพท์เกี่ยวกับการท�ำงานเพื่อพัฒนาเด็กเร่ร่อนก็กลับตาลปัตรไป
หมด จากเดิมเคยคิดว่าครูนำ�้ น่าจะเป็นผูห้ ญิงวัยกลางคนท่าทางภูมฐิ าน แต่
ภาพจริงที่ได้สัมผัสเบื้องหน้ากลับกลายเป็นสุภาพสตรีผมสีทองสลับเขียว
เข้มยาวประบ่า มีรอยสักเล็กๆ ชวนมองบริเวณต้นคอและข้อมือขวา แต่ง
กายด้วยเสือ้ เชิต้ กางเกงยีนส์ขายาว ดูทะมัดทะแมง ประกอบกับบุคลิกภาพ
ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความมัน่ ใจ มีพลังความมุง่ มัน่ อยูใ่ นแววตาทอประกาย พูดจา
ฉะฉานเสียงดังฟังชัด บ่งบอกได้ถึงความจริงจังและอารมณ์ขันคละเคล้า
กันไป ท�ำให้ผมอดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ครูนำ�้ ช่างเป็นบุคคลทีน่ า่ สนใจเสียจริง  หลัง
จากได้ลองใช้เวลาท�ำความรู้จักกัน และพาตัวเองเข้าไปร่วมส�ำรวจเส้นทาง
ชีวิตที่เธอได้เลือกส�ำหรับก้าวเดินไปข้างหน้า ควบคู่กับการใช้เวลากว่า
8 เดือนในการพยายามปัดฝุ่นรอยเท้าที่ถูกสร้างไว้เบื้องหลัง ความคิดที่ว่า
เธอเป็นคนน่าสนใจดูจะสื่อความได้ไม่เพียงพอ หากสามารถเลือกค�ำอื่นๆ
ที่พอจะสะท้อนตัวตนของคุณครูท่านนี้ได้ ค�ำว่า “น่าทึ่ง” ดูจะเหมาะสม
และใกล้เคียงกว่า
การพบกันครัง้ นัน้ เรามีเวลาอยูด่ ว้ ยกัน 3 วัน 2 คืน ครูนำ�้ และทีมงาน
ไม่รรี อทีจ่ ะพาพวกเราไปสัมผัสสถานการณ์จริงของปัญหาเด็กเร่รอ่ นบริเวณ
แนวชายแดนอ�ำเภอแม่สาย  หลังจากสนทนาพาทีท�ำความรู้จักกันไปแล้ว
ในช่วงเช้า เธอจึงแบ่งพวกเราออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่ทั้งฝั่งไทยและ
พม่าในช่วงบ่าย  กลุม่ แรกจัดให้อยูก่ บั ครูนำ�้ ทีศ่ นู ย์ดร็อปอินเพือ่ พูดคุยตอบ
ข้อซักถามต่างๆ ตามอัธยาศัย  กลุ่มที่ 2 เดินทางข้ามแม่น�้ำสายบริเวณ
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็กไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กในรัฐฉาน ประเทศพม่า จุด
มุง่ หมายคือเข้าไปดูวถิ ชี วี ติ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นหย่าบ๊อหย่าย้า หรือหมูบ่ า้ นไม้ไผ่
ที่ตั้งชุมชนชาวอาข่า หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายแห่งท่าขี้เหล็ก
โดยมีครูข้างถนนอย่างภัลลพ ผู้เกิดและเติบโต ณ หมู่บ้านแห่งนี้ กับอู๊ด
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เด็กหนุ่มชาวแม่สาย คอยดูแลอย่างใกล้ชิด  ผมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 นี้
ด้วยเหตุผลว่าเหมาะสมกว่าการเข้าร่วมกลุ่มที่ 3 ซึ่งต้องการให้เป็นกลุ่ม
หญิงล้วน เนื่องจากต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งชื่อว่า
งาแบงายะ หรือหมูบ่ า้ นป่ากล้วย เพือ่ เข้าไปแจกจ่ายยา อาหาร ขนม ให้แก่
เด็กๆ ตามก�ำลังทีจ่ ะแบ่งปันกันได้ ด้วยความเชือ่ พืน้ ฐานว่าความเป็นผูห้ ญิง
จะช่วยให้ชาวบ้านรูส้ กึ ปลอดภัยมากกว่าเมือ่ ได้พบเห็นคนแปลกหน้าปรากฏ
ตัวขึน้ ช่วยลดความระแวงสงสัยเรือ่ งการเข้ามาในฐานะต�ำรวจตรวจค้นบ้าน
เรือนหรือผูค้ า้ ยาเสพติดทีม่ อี ยูม่ ากมายในชุมชน  การเดินทางของกลุม่ ที่ 3
จ�ำเป็นต้องอาศัยชาวพม่าเชือ้ สายอาข่าอย่าง ชาฟิว หญิงสาวหนึง่ ในทีมงาน
ครูข้างถนน น�ำทางเข้าไป เพราะเธอเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีส�ำหรับผู้คนใน
หมู่บ้านแห่งนี้
มูลนิธิบ้านครูน�้ำมีแผนงานเดินทางข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กอย่าง
น้อยเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกส่ง
เข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์หรือเป็นขอทานในเขตแดนไทย  จากสภาพความ
เป็นอยู่ที่ผมและทีมงานได้เข้าไปเห็นด้วยตาตนเองแล้วน�ำมาเล่าสู่กันฟัง
ท�ำให้เข้าใจได้วา่ ปัญหาส�ำคัญอันเป็นสาเหตุบบี บังคับให้เด็กต้องเร่รอ่ นออก
จากบ้านคือยาเสพติด  แทบไม่อยากเชือ่ สายตาตัวเองทีย่ งั เห็นคนบางกลุม่
นั่งเสพยาอยู่ตามริมทางเท้าในหมู่บ้าน บ้างก็ใช้สุสานฝังศพเป็นที่พักอาศัย
กินอยูห่ ลับนอนประทังชีวติ ไปวันๆ  ตลอดทางเดินเข้าสูห่ มูบ่ า้ นโดยเฉพาะ
เส้นทางลัดลับตาคนที่ทีมงานครูข้างถนนน�ำทางเข้าไปจะพบเห็นเข็มฉีดยา
วางเรียงรายอยู่เป็นระยะ  พวกเขาเล่าให้ฟังว่าเข็มดังกล่าวคืออุปกรณ์ใช้
เสพยาของวัยรุ่นเรื่อยไปจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ลูกเด็กเล็กแดงที่เกิดมาก็
ไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น  ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและด�ำรง
อยู่มาอย่างยาวนานเมื่อสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่
ส�ำคัญที่สุดกลับประกอบด้วยพ่อผู้ติดยาเสพติด แม่จึงต้องออกไปท�ำงาน
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หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเพียงล�ำพังด้วยความเต็มใจ แม้จะถูกขู่เข็ญ
ท�ำร้ายร่างกายจากผูเ้ ป็นสามี  หากหารายได้ไม่พอจุนเจือก็ให้ลกู ไปขอทาน
เลวร้ายกว่านั้นก็ขายให้สถานบริการแลกกับเงินเพราะเลี้ยงดูไม่ไหว กลาย
เป็นสภาวะจ�ำยอมทีผ่ เู้ ป็นพ่อ แม่ และลูก ไม่เคยได้มโี อกาสตัง้ ค�ำถามว่าจะ
เดินออกมาจากวงจรอุบาทว์เช่นนี้ได้อย่างไร
ช่วงเวลาอีก 2 วันครูนำ�้ พาพวกเราเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศสถานที่
ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ ในเขตบ้านสบรวก อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ซึง่ เคยเป็นแหล่งปลูกฝิน่ และผลิตเฮโรอีนขนาดใหญ่มาก่อน
ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าและท่าเรือขนาดเล็กส�ำหรับขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศจีนและลาว ครูน�้ำยังพาพวกเราล่องเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่นำ�้
โขง พรมแดนธรรมชาติแบ่งกั้นดินแดนประเทศไทย-ลาว-พม่าออกจากกัน
แวะชมตลาดดอนซาว สถานที่ซื้อขายสินค้าปลอดภาษีประเทศลาว พร้อม
กับอธิบายให้เข้าใจภาพรวมสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในพื้นที่ที่
รัฐบาลไทยประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพืน้ ที่
21 ต�ำบลใน 3 อ�ำเภอ คือ แม่สาย เชียงของ และเชียงแสน ว่ามีแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายอย่างไรบ้างจากนโยบายดังกล่าวที่เน้นส่ง
เสริมการค้าและการลงทุนเพือ่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ สืบเนื่องจากทางการฝั่งลาวได้อนุญาตให้นักลงทุน
จากจีนเช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณเมืองต้นผึง้ แขวงบ่อแก้ว ฝัง่ ตรงข้ามอ�ำเภอเชียงแสน
เพือ่ เปิดบ่อนกาสิโนสุดหรูชอื่ ว่า คิงส์โรมัน (Kings Roman Casino) ขึน้ มา
การเดินทางทั้งสองวันมีเด็กๆ จ�ำนวนหนึ่งจากมูลนิธิบ้านครูน�้ำซึ่ง
พ�ำนักอยู่ ณ สถานสงเคราะห์ในเขตอ�ำเภอเชียงแสนร่วมเดินทางไปด้วย
ท�ำให้ผมและทีมงานเริม่ เข้าใจบริบทพืน้ ทีท่ มี่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ ก�ำลังปฏิบตั งิ าน
อยู่มากยิ่งขึ้นทั้งเชิงกายภาพและสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะในแง่ความ
สัมพันธ์เรื่องนโยบายบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม
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ทองค�ำ  (Golden Triangle Special Economic Zone) ซึ่งวางอยู่บน
พืน้ ฐานความต้องการผสานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน จนก่อให้
เกิดการผลักไสกลุ่มคนผู้ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ถูกออกแบบ
ไว้ น�ำไปสู่การสร้างปัญหาเชิงระบบอื่นๆ ตามมา  การมีโอกาสได้รับรู้
เรือ่ งราวเหล่านีจ้ ากคนในพืน้ ที่ ได้สมั ผัสพูดคุยกับกลุม่ เด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ
ถือเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญทีจ่ ดุ ประกายให้เกิดความสงสัยใคร่รเู้ กีย่ วกับแนวทาง
ปฏิบัติงานของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีหัวใจดวงโตๆ ผู้กล้าเผชิญกับปัญหา
ก้อนใหญ่มาอย่างยาวนาน  
การพบกันในครั้งนี้ช่วยฉายภาพให้เห็นว่ามูลนิธิบ้านครูน�้ำก�ำลังต่อสู้
กับปัญหาสิทธิมนุษยชนของผูค้ นตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงรายซึง่
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ หนึง่ เด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ  สอง เด็กกลุม่ เสีย่ ง
ต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์  และสาม เด็กและสตรีที่อยู่ในสภาวะ
ยากล�ำบาก รวมทั้งผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ปัญหาของ
คนทัง้ 3 กลุม่ ล้วนเกิดจากสาเหตุสำ� คัญคือการเป็นบุคคลผูข้ าดความคุม้ ครอง
ดูแลในฐานะพลเมืองเพราะถูกผลักไสจากรัฐทีต่ นถือก�ำเนิดหรือพ�ำนักอาศัย
อยู่ กลายเป็นบุคคลไร้สิทธิในการได้รับความคุ้มครองดูแลเรื่องสุขภาพ
สุขภาวะ และการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมเพียงพอ
สิ่งเหล่านี้เป็นมูลเหตุส�ำคัญท�ำให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากล�ำบาก
ต้องหาเช้ากินค�่ำ ตกอยู่ในสภาพจ�ำยอม ท�ำทุกอย่างเพื่อให้ด�ำรงชีวิตแบบ
วันต่อวันได้ กลายเป็นกลุม่ เปราะบางทีพ่ ร้อมจะถูกมิจฉาชีพเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและกระบวนการ
ท�ำงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ คงเป็นการยากหากจะบอกเล่ารายละเอียด
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เหล่าทีมงานได้ข้ามผ่านพร้อมกับสร้างสรรค์คุณ
ประโยชน์แก่สงั คมในช่วงเวลากว่าทศวรรษออกมาบนหน้ากระดาษได้อย่าง
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ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากลองมองเส้นทางการเติบโตของมูลนิธิฯ เสมือน
การเจริญงอกงามของเมล็ดพันธุ์พืชที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อยจน
เป็นต้นกล้าเล็กๆ ก่อนจะกลายร่างเป็นไม้ยืนต้นในป่าใหญ่ซึ่งอุดมด้วย
พืชพันธุ์อันหลากหลาย เฉกเช่นสังคมที่ประกอบขึ้นด้วยหน่วยย่อยส่งผล
สัมพันธ์กนั ไปมาในฐานะเหตุปจั จัยทีท่ งั้ เอือ้ ประโยชน์และปิดกัน้ โอกาสเจริญ
งอกงาม การได้รับแสงแดดและแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมสภาวะต่างๆ ใน
แต่ละวันแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาการเติบโตท�ำให้มีโอกาสค้นพบหลัก
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตามแบบฉบับของตนเอง ขยายผลต่อยอดความ
เชื่อมั่นศรัทธาด้วยกระบวนการน�ำร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทั้งกว้างขวาง
และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ เกิดเป็นเรื่องเล่าที่ควรถูกส่งต่อเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจสู่ผู้คนต่อไปไม่รู้จบ เรื่องราวทั้งหมดของต้นไม้ต้นนี้ก็พอจะ
ถ่ายทอดออกมาสู่ผู้อ่านได้ดังนี้

เมล็ดพันธุ์และผืนดินแห่งการเติบโต

เนื้อในของเมล็ดพันธุ์
คงเป็นไปไม่ได้เลยหากต้องการท�ำความรู้จักมูลนิธิบ้านครูน�้ำอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งโดยไม่เข้าใจภูมิหลังของผู้ริเริ่มก่อตั้ง  มูลนิธิแห่งนี้ถือก�ำเนิด
ขึน้ มาเพราะบุคคลคนหนึง่ ได้ผา่ นประสบการณ์ลองผิดลองถูกจนเป็นทีร่ จู้ กั
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และยอมรับในความมุ่งมั่นท�ำงาน ส่งผลให้ได้รับโอกาสและแรงสนับสนุน
จากสังคมมากเพียงพอจะจัดตัง้ เป็นองค์กรเพือ่ สาธารณประโยชน์ สามารถ
ท�ำงานพัฒนาเด็กเร่ร่อนอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นุชนารถ บุญคง คือชื่อและนามสกุลของครูน�้ำ ซึ่งปัจจุบันอายุ 48 ปี
เธอเล่าให้ฟงั ว่าก่อนจะผันตัวเองมาท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์ เธอเคยเป็น
พนักงานบริษัทออกแบบจิวเอลรีย่านสีลม  การพยายามผลักดันตนเองเข้า
สู่เส้นทางการท�ำงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงเป็นเรื่องปกติ
ของหญิงสาววัยเริม่ ต้นท�ำงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขา
ศิลปะการถ่ายภาพ  เธอใฝ่ฝนั จะได้ใช้ชวี ติ อยูก่ บั สิง่ สวยงามดังใจปรารถนา
แต่งหน้าแต่งตัวดีๆ มีสไตล์ตามแบบฉบับคนในแวดวงสังคมชัน้ สูง  แม้การ
เข้าท�ำงานในบริษัทดังกล่าวจะมีการสมัครแข่งขันกันค่อนข้างสูง แต่เธอก็
สามารถฝ่าฟันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นได้  การมีงานที่ดีท�ำ เป็น
ที่รักของเจ้านายและลูกค้าเนื่องจากเป็นคนท�ำงานเก่ง รวดเร็ว ได้ดั่งใจ
ท�ำให้ชีวิตดูจะมีความพร้อมสรรพส�ำหรับการเติบโตไปบนเส้นทางสายนัก
ออกแบบเป็นอย่างดี จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535
ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ท�ำให้มุมมองชีวิตของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
ครูน�้ำเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มเล็กๆ บนใบหน้าว่า วิกฤติการณ์ทางการ
เมืองช่วงพฤษภาทมิฬหาใช่สงิ่ ทีเ่ ธอตัง้ ใจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องด้วยหากไม่ใช่
ว่าเพื่อนฝูงจ�ำนวนมากที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง
ก�ำลังน�ำเอาทักษะทางศิลปะมาสร้างนิทรรศการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือปลุก
พลังมวลชนให้ลุกขึ้นมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศและต่อสู้กับอ�ำนาจ
เผด็จการ  ในเวลานัน้ พวกเขาอยูใ่ นภาวะขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงมาหยิบยืม
เงินเธอไปจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งเธอได้มอบให้โดยไม่ได้ติดใจอะไรมาก  เมื่อ
นิทรรศการเสร็จสมบูรณ์ เธอจึงได้รับค�ำเชิญชวนจากเพื่อนให้ไปรับชมงาน
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เหล่านัน้ เหตุการณ์นเี้ องท�ำให้เธอค้นพบว่าท่ามกลางสถานการณ์การเมือง
ทีก่ ำ� ลังร้อนระอุ ผูค้ นในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบราฆ่าฟันกันอย่างไม่ลดละ
กลับมีงานศิลปะปรากฏขึ้นเพื่อท้าทายผู้ชมจ�ำนวนมากให้หันกลับมาพินิจ
พิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีสติ ยิ่งไปกว่านั้นยังท�ำหน้าที่เชื้อเชิญให้
ลองก้าวเดินเข้าสู่โลกอีกใบซึ่งซ้อนทับอยู่กับวิถีการสร้างสรรค์งานศิลป์ของ
เธอ นัน่ คือการน�ำพาเธอไปสูห่ ว้ งความคิดทีว่ า่ ศิลปะจะท�ำหน้าทีข่ องมันได้
อย่างสมบูรณ์แท้จริงก็ต่อเมื่อมันช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีได้
จุดเล็กๆ ทางความคิดนี้ผลักดันให้ครูน�้ำเล็งเห็นว่าศิลปะคือเครื่องมือ
ส�ำหรับสร้างคุณประโยชน์แก่มนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์มากกว่าที่เคยคาด
คิดไว้ และนี่ถือเป็นครั้งแรกของคนที่รักและท�ำงานเป็นศิลปินมาอย่าง
ยาวนานได้ค้นพบโอกาสที่จะใคร่ครวญและตั้งค�ำถามว่า งานที่ก�ำลังท�ำอยู่
เพือ่ เลีย้ งดูปากท้องของตนเองนัน้ มีคณ
ุ ค่าอย่างไร และมันคือความปรารถนา
อันแท้จริงของชีวิตหรือไม่
“แต่เดิมพีค่ ดิ แค่วา่ งานศิลปะคือเรือ่ งของความสวยงาม ไม่เคยเข้าใจว่า
แท้จริงแล้วมันสามารถถ่ายทอดพลังความรูส้ กึ นึกคิดสูผ่ คู้ นได้มากมาย  การ
ได้ชมงานศิลปะครัง้ นัน้ ท�ำให้พบี่ อกกับตัวเองว่าหากมีโอกาส พีอ่ ยากจะท�ำ
แบบเพือ่ นบ้าง นัน่ คือการสร้างงานศิลปะทีข่ บั เคลือ่ นสังคมไปในทางทีด่ ขี นึ้ ”
(ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
เหตุการณ์ดังกล่าวน�ำมาซึ่งการตั้งค�ำถามถึงความต้องการที่แท้จริง
ขึ้นภายในจิตใจ เสียงเรียกร้องให้น�ำเอาความถนัดและความหลงใหลใน
งานศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมเริ่มกระบวนการท�ำงานของมัน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ครูนำ�้ พยายามทดลองตอบค�ำถามของตัวเองโดยการ
ไปเป็ น อาสาสมั ค รร่ ว มกั บ เพื่ อ น สอนศิ ล ปะให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ ต ามสถาน
สงเคราะห์หลายแห่ง ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นจุดเริ่มต้นเก็บ
เกีย่ วประสบการณ์  ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาคือการเติมเต็มทางความ
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รู้สึก ยิ่งออกไปท�ำงานอาสาสมัครมากเท่าไรก็ยิ่งได้รับสิ่งที่เรียกว่า “ความ
สุข” กลับคืนมามากเท่านั้น  เธอยังค้นพบด้วยว่ามีสภาวะภายในจิตใจอีก
อย่างหนึง่ เริม่ ก่อตัวขึน้ มาทีละน้อย นัน่ คือการรูจ้ กั และเข้าใจความหมายของ
ค�ำว่า “ครู” ผู้พร้อมท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้  ช่วงเวลาแห่งการค้นหาค�ำตอบ
ด�ำเนินไปเพียงไม่นาน เมื่อย่างเข้าสู่ปี พ.ศ. 2536 เธอจึงผันตัวเองเข้าสู่
บทบาท “ครูข้างถนน” ท�ำงานเยียวยาเด็กเร่ร่อนร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์
เด็ก ซึ่งมี วัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือครูหยุย ดูแลอยู่
แม้ไม่ได้ส�ำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์มาโดยตรง แต่การได้ร่วม
งานกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กช่วยให้ครูน�้ำได้เรียนรู้เป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
บทบาทความเป็นครู ได้เข้าใจเรือ่ งราววิถชี วี ติ รวมทัง้ แนวทางให้ความช่วยเหลือ
ศิษย์ ซึง่ ก็คอื กลุม่ เด็กเร่รอ่ นด้อยโอกาสและเด็กกลุม่ เสีย่ งต่อการติดโรคร้าย
ครูน�้ำชี้แจงให้ฟังว่าเหตุที่ต้องการท�ำงานศิลปะเพื่อพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้
เพราะงานนี้น�ำความสุขที่แท้จริงมาให้ เป็นความสุขที่การท�ำงานบริษัท
เพือ่ ให้มรี ายได้จ�ำนวนมากมาหล่อเลีย้ งชีวติ เชิงวัตถุไม่อาจมอบให้แก่เธอได้
การได้เห็นเด็กเร่ร่อนมีที่พักอาศัย ได้เห็นเด็กด้อยโอกาสมองเห็นเส้นทาง
เดินของชีวิตตนเองต่อไปในอนาคต จึงกลายเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่เธอ
วาดหวังไว้เสมอนับแต่นั้นเป็นต้นมา  
เธออธิบายต่ออีกว่าเด็กทุกคนล้วนมีความดีงามในตัวเอง พวกเขาเพียง
รอเวลาทีจ่ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ตอ่ ไปในภายภาคหน้า  หากสามารถช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสได้ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการปลูกฝัง
สิ่งดีงาม เพื่อให้พวกเขาเติบโตเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะ
มากพอจะด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ก็เท่ากับเป็นการแก้ปัญหา
ตั้งแต่ต้นตอให้แก่โลกใบนี้อีกทางหนึ่งด้วย  
หลักการท�ำงานของครูน�้ำในฐานะครูข้างถนนมีพื้นฐานจากความเชื่อ
มั่นในศักยภาพของมนุษย์อย่างแรงกล้า คือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าใน
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หลักการทำ�งานของครูน้ำ�ในฐานะครูข้างถนน
มีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
อย่างแรงกล้า คือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
สมควรได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่
ให้เจริญงอกงามอย่างสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้

ตัวเอง สมควรได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ให้เจริญ
งอกงามอย่างสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้  ความเชื่อดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อน
ด้วยความปรารถนาจะเห็นเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาสหลุดพ้นจากความทุกข์
โดยได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามี
เสรีภาพ ได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม
“หัวใจส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานของพี่คือท�ำให้เด็กรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมี
ค่า พี่ว่าสิ่งนี้ท�ำให้เขาเริ่มเปลี่ยนจากคนไร้ความหมาย ไร้ที่ยืนในสังคม ให้
กลายเป็นมีคุณค่าเช่นเดียวกับคนอื่นๆ  มันคือการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมา”
(ครูน�้ำ, 19 กันยายน 2559)
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ช่วงเริ่มต้นก้าวเข้าสู่บทบาทครูข้างถนนยังคงเป็นการท�ำงานอาสาใน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์เช่นเคย ครูนำ�้ จัดท�ำโครงการ “ศิลปะส�ำหรับเด็กข้างถนน”
ร่วมกับเพื่อนสนิทคือ ครูเต้ หรือ จิตตารีย์ วนาพงษ์ ผู้ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ ขึน้ มา  เมือ่ เวลาผ่านไปประมาณ 2 ปีกส็ ามารถจัดนิทรรศการศิลปะของเด็กเร่ร่อนในสถานีรถไฟหัวล�ำโพง (แหล่งพักอาศัยของเด็ก
เร่ร่อนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ณ เวลานั้น) ขึ้นมาได้ (นิรมล
มูนจินดา, 2559, น. 29) และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมงานจ�ำนวน
มาก  การน�ำเอากระบวนการทางศิลปะ2 มาใช้เยียวยาเด็กเร่รอ่ นช่วยให้คน้
พบว่าแท้จริงแล้วศิลปะคือกระบวนการรูปแบบหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญในการ
พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะศิลปะเอื้อให้เด็กมีโอกาสได้
ใคร่ครวญความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง ช่วยเปิดพืน้ ทีก่ ารแสดงออก และท�ำให้
ได้รับการยอมรับจากผู้คนที่รับชมงานศิลปะของพวกเขา  เมื่อคนทั่วไปเริ่ม
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เด็กเร่ร่อนท�ำ ความรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนในสังคมก็เกิด
ขึ้นตามมา กระบวนการศิลปะจึงเป็นวิธียกระดับจิตใจมนุษย์ทั้งผู้สร้างและ
ผู้เสพงานให้รู้จักเคารพตนเอง พร้อมทั้งมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น

2

กระบวนการศิลปะที่ครูน้ำ�นำ�มาใช้พัฒนาศักยภาพเด็กเร่ร่อนคือการฝึกให้พวกเขา
สร้างงานศิลปกรรมอย่างทัศนศิลป์หรืองานฝีมือขนาดเล็กซึ่งช่วยให้จิตจดจ่อกับสิ่งที่
อยู่ตรงหน้า ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองลงไปในชิ้นงานเพื่อแสดงต่อผู้รับชม
งานอีกต่อหนึ่ง  ความสวยงามของชิ้นงานไม่สำ�คัญเท่ากับการได้ค้นหาและเปิดเผย
ตัวตนที่ถูกกดทับไว้ออกมา จนเกิดพื้นที่แห่งการใคร่ครวญอย่างมีสติ อันจะนำ�ไปสู่
การค้นพบคุณค่าของตนเอง
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“ศิลปะคือหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาเด็ก ช่วยให้เด็กค้นพบเส้นทางทีจ่ ะ
กลับบ้าน มีพื้นที่แสดงออก ไม่ไปก้าวร้าวกับใคร ช่วยลดพฤติกรรมความ
รุนแรงลงไปได้เยอะมาก  เด็กบางคนถึงกับหยุดเร่ร่อนเพราะค้นพบตัวตน
และคุณค่าของตัวเอง” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวดูจะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในช่วง
เวลานั้น อาจเพราะยังเป็นเรื่องใหม่ในสายตานักสังคมสงเคราะห์ทั่วไป
แหล่งทุนสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ นทัง้ ในไทยและต่างประเทศต่างตัง้ ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับวิธีเยียวยาเด็กด้วยกระบวนการศิลปะว่าเห็นผลค่อนข้างช้า
เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประเมินโครงการซึ่งยึดเอาตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ไว้
ส� ำ หรั บ พิ จ ารณาผลส� ำ เร็ จ อั น เป็ น รู ป ธรรม คื อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
สงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเสียมากกว่า  หลายๆ
ครัง้ ทีค่ รูน�้ำพยายามสานต่อแนวคิดตนเองด้วยการร่างโครงการเสนอขอทุน
มาด�ำเนินงานพัฒนาเด็กเร่รอ่ น เธอจึงถูกปฏิเสธจนท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
งานได้อย่างที่ใจคิด  ความผิดหวังที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าช่วยให้ค้นพบว่า
แผนงานพัฒนาเด็กเร่รอ่ นไม่อาจเป็นจริงได้เพราะขาดปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ
คือ เวลาและทุนทรัพย์  ความมุ่งมั่นมีใจให้แก่การใช้ศิลปะพัฒนามนุษย์
ค่อยๆ ทวีขนึ้ เรือ่ ยๆ กลายเป็นสิง่ บีบคัน้ ให้เธอจ�ำเป็นต้องตัดสินใจเลือกทาง
เดินชีวิต ว่าจะทุ่มเทสรรพก�ำลังทั้งหมดที่มีให้การเป็นครูข้างถนนอย่างเต็ม
ตัว หรือแค่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆ ในยามมีเวลาว่างจากงานหลัก
เพียงเท่านั้น
ครูนำ�้ หัวเราะเสียงดังขึน้ เป็นพิเศษเมือ่ เล่ามาถึงจุดพลิกผันทีผ่ ลักดันให้
เธอก้าวออกจากสถานะพนักงานออฟฟิศสูก่ ารเป็นครูขา้ งถนนอย่างเต็มตัว
เธอไม่เคยลังเลเลยแม้แต่น้อยว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร เพราะรู้ใจตัวเอง
อยู่เสมอว่าแรงกระตุ้นและความมุ่งหวังทั้งหมดในชีวิตการท�ำงานนั้นคือแค่
เพี ย งได้ มี ค วามสุ ข กั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ล งมื อ กระท� ำ   แน่ น อนว่ า ความพยายาม
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เปลีย่ นแปลงบทบาทหน้าทีอ่ าจเป็นการตัดสินใจทีต่ อ้ งอาศัยความกล้ามาก
พอที่จะละทิ้งพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง (comfort zone) แต่เธอก็คิดว่าถึง
เวลาอันเหมาะสมแล้วกับการเริม่ ต้นงานทีห่ วั ใจเรียกร้องต้องการอย่างจริงจัง
ทั้งยังเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นสิ่งถูกต้องเสมอไม่ว่าผลลัพธ์จะ
ออกมาเช่นไร  ความกังวลเพียงเรื่องเดียวในตอนนั้นคือจะต้องขออนุญาต
ลาออกจากบริษัทกับเจ้านายที่ทั้งรักและเอ็นดูเธอมาโดยตลอด
“แทบไม่ต้องคิดเลย พี่ตัดสินใจทันทีว่าจะมาท�ำงานเป็นครูข้างถนน
แบบเต็มตัว เริ่มวางแผนเก็บสตางค์มาท�ำงานช่วยเหลือเด็กตามความเชื่อ
ของตนเอง  เมือ่ ก่อนหายากมาก คนทีจ่ ะให้ทนุ เพราะเราไม่มชี อื่ เสียง  แม้
เคยขอไปแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาเนื่องจากเห็นว่าโครงการที่เขียนไปมันไม่
เป็นรูปธรรม ต้องหาตัวชี้วัดแบบเห็นจะจะ  มันจะเห็นจะจะได้ยังไงว่าเด็ก
เปลี่ยนแปลงในทันที บางครั้งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะท�ำให้เห็นว่าเด็กมี
ความก้าวร้าวน้อยลง  แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากนิทรรศการที่หัวล�ำโพงยังไม่ชัด
พออีกหรือ” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
การตัดสินใจครัง้ นัน้ ยืนอยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจเป็นอย่างดีวา่ หนทาง
ข้างหน้านั้นไม่แน่นอน  ครูน�้ำรู้ว่าปัจจัยที่ยังขาดส�ำหรับการปฏิบัติงานครู
ข้างถนนอย่างเต็มตัวคือเวลาและทุนทรัพย์  แน่นอนว่าเมือ่ ตัดสินใจลาออก
จากงานประจ�ำ ข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาที่ขาดหายไปก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป
ส่วนเรื่องทุนทรัพย์ส�ำหรับขับเคลื่อนงานใหม่ เธอได้เตรียมความพร้อมไว้
ตั้งแต่ก่อนลาออก โดยการท�ำงานอย่างหนัก เก็บหอมรอมริบให้ได้เงิน
จ�ำนวนหนึ่งซึ่งมากพอส�ำหรับการออกเดินทางครั้งใหม่
“ไม่มสี ตางค์กไ็ ม่เป็นไร เราก็หาเอาเอง ลองดูวา่ จะท�ำได้หรือไม่  พีเ่ ร่ง
ท�ำงาน ท�ำโอที ใครให้ท�ำอะไรพี่ท�ำหมด เก็บเงินได้เกือบแสนแล้วก็ลาออก
จากที่ท�ำงานเลย เพราะรู้สึกว่างานออกแบบที่ท�ำอยู่ตอนนั้นท�ำไปก็ไม่มี
ความสุขเท่ากับการได้ช่วยเหลือเด็ก” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
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เรียนรู้จากแบบอย่างเพื่อค้นหาวิถีที่แตกต่าง
จริงอยูว่ า่ การท�ำงานในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็นสิง่ คุน้ เคย แต่ดว้ ยความ
เชือ่ ว่าห้องเรียนส�ำหรับครูขา้ งถนนคือทุกตารางนิว้ ของสังคมทีป่ รากฏผูด้ อ้ ย
โอกาสอยู ่ ประกอบกั บ ความตี บ ตั น เรื่ อ งแนวทางปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง อาศั ย
กระบวนการนอกกระแสนิยม ท�ำให้ครูนำ�้ เริม่ มองหาลูท่ างก้าวเดินตามความ
ฝันของตนเองในพื้นที่ที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่น่าจะเปิด
โอกาสให้เธอได้ใช้ความสามารถทางศิลปะสร้างประโยชน์แก่เด็กชายขอบ
ผู้พร้อมจะเรียนรู้กระบวนการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมตามต้นทุนที่มี
ความตัง้ ใจใฝ่รเู้ กีย่ วกับการท�ำงานเป็นครูขา้ งถนนชักน�ำให้ครูนำ�้ ได้พบ
กับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า แม่จัน สายน�ำ้ ที่ผันเปลี่ยน ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เธออย่างมหาศาล  หนังสือเล่มนีร้ วบรวมเรือ่ งราวประสบการณ์งานอาสา
สมัครบนดอยสูงในยุคบุกเบิก เขียนโดย เตือนใจ ดีเทศน์ หรือที่ครูน�้ำเรียก
ติดปากว่า “พี่แดง” ผู้ท�ำงานพัฒนาชาวเขาเผ่าลีซูแห่งบ้านปางสา อ�ำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 สมัยยังเป็นบัณฑิตอาสา
จนกลับไปท�ำงานอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำจัน สร้างประโยชน์แก่สังคมต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 4 ทศวรรษ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
ผลักดันเรื่องคนไร้สัญชาติชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยเข้าสู่เวทีการเมือง
ระดับประเทศในฐานะสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดเชียงราย ยังผลให้สงั คมวงกว้าง
ได้รับรู้เรื่องราวมากขึ้นเกี่ยวกับการถูกจ�ำกัดสิทธิการเดินทาง การถือครอง
ที่ดิน การท�ำงาน ทั้งที่พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคน
(เตือนใจ ดีเทศน์, 2555)
หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก ครูน�้ำรู้สึกอยากท�ำงาน
ช่วยเหลือเด็กอย่างที่คุณเตือนใจท�ำส�ำเร็จ เพราะเธอเห็นว่าเด็กเร่ร่อนและ
เด็กด้อยโอกาสบนดอยสูงเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการความช่วยเหลือ
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อย่างเร่งด่วน เธอจึงตัดสินใจนั่งรถไฟดั้นด้นมาขอพบคุณเตือนใจที่อ�ำเภอ
แม่จันในปี พ.ศ. 2538 โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือมาขอเรียนรู้งานพัฒนา
เด็กบนดอยก่อนเตรียมตัวย้ายมาท�ำงานที่จังหวัดเชียงรายอย่างถาวรต่อไป
ในอนาคต
“หนังสือ แม่จนั สายน�ำ้ ทีผ่ นั เปลีย่ น ของพีแ่ ดงท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจ
อยากท�ำงานกับเด็กบนดอย  สิง่ ทีพ่ แี่ ดงท�ำเป็นตัวอย่างความส�ำเร็จรูปแบบ
หนึง่ ของการให้ความช่วยเหลือเด็ก ซึง่ พีก่ ใ็ ฝ่ฝนั มากว่าอยากท�ำงานในพืน้ ที่
แบบนี้” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
สิง่ ทีแ่ บกติดตัวมาเต็มบ่าคือความคาดหวังว่าจะน�ำกระบวนการศิลปะ
มาช่วยเติมเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้แก่เด็กบนดอย  ครูน�้ำยอมรับ
ว่าการที่สังคมเริ่มหันมาให้ความสนใจปัญหาเด็กไร้สัญชาติเป็นเพียงความ
ส�ำเร็จเบือ้ งต้นทีร่ อการต่อยอด และเธอต้องการสานต่อความส�ำเร็จดังกล่าว
ควบคู่กับการพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าความเชื่อที่ตนยึดถือคือหนทางที่ควร
ได้รับการสนับสนุน  จนกระทั่งได้มาพบกับคุณเตือนใจ เธอก็ยังเน้นใช้
กระบวนการทางศิลปะเป็นหลักในการพัฒนาเด็ก แม้จะถูกตั้งค�ำถามก็
ยังคงยึดมั่นวิธีการท�ำงานแบบเดิม ขณะเดียวกันก็มิได้ปฏิเสธการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ  เธอสะท้อนให้ฟงั ว่าสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ ได้เรียนรูจ้ ากการ
ลงพื้นที่ท�ำงานในชุมชนที่อ�ำเภอแม่จันประมาณ 3 เดือน คือความเข้าใจ
ปัญหาอันซับซ้อนของคนไร้สัญชาติ
“ตอนแรกพี่แดงก็เกิดค�ำถามเหมือนคนอื่นๆ คือมาท�ำแล้วจะดีหรือ
จะได้หรือ มาท�ำเรื่องสอนหนังสือก่อนดีไหม แต่เราก็ตอบไปว่าหนูจะมา
สอนเด็กให้ทำ� แต่งานศิลปะอย่างเดียวเลย” (ครูนำ�้ , 18 พฤศจิกายน 2559)
ค�ำแนะน�ำจากคุณเตือนใจคือ หากต้องการท�ำงานโดยใช้กระบวนการ
ศิลปะซึง่ ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานก็จ�ำเป็นต้องมีโครงการรองรับ คือต้อง
มีทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ  หากมุทะลุทำ� ต่อเนื่องโดยไม่มีความพร้อมก็
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ยากจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  คุณเตือนใจจึงให้ความช่วยเหลือจัด
ส่งโครงการที่ครูน�้ำเขียนขึ้นระหว่างเดินทางมาอ�ำเภอแม่จันไปยังแหล่งทุน
หลายแห่งในต่างประเทศ แต่ผลปรากฏก็เช่นเดิม คือถูกปฏิเสธกลับมาด้วย
เหตุผลเรือ่ งตัวชีว้ ดั ส�ำหรับประเมินผลส�ำเร็จ  แม้คณ
ุ เตือนใจพยายามชักชวน
ให้มาช่วยกันสอนหนังสือแทน แต่ครูนำ�้ ก็ชดั เจนว่ายังต้องการท�ำงานด้วยวิธี
การของตนเองมากกว่า และยังคงเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงราย
แถบดอยแม่สลองและดอยตุงต่อไปราว 1 ปีเต็มเพื่อสอนศิลปะตามแนว
ทางที่ออกแบบไว้
การให้ความช่วยเหลือดูแลครูน�้ำสะท้อนให้เห็นว่า คุณเตือนใจเป็น
ตัวอย่างส�ำคัญในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างตั้งใจ  แม้จะ
เคยผ่านงานพัฒนาเด็กบนดอยมาอย่างยาวนาน สามารถให้ค�ำแนะน�ำที่ดี
แก่ผใู้ ฝ่รอู้ ย่างครูนำ�้ ได้ แต่กไ็ ม่เคยน�ำเสนอวิธกี ารแบบเบ็ดเสร็จเพือ่ ให้ผดู้ อ้ ย
ประสบการณ์กว่าท�ำตาม ยิ่งไปกว่านั้นกลับสนับสนุนวิธีการที่แตกต่างแต่
น่าลอง แม้จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จไม่มากนักก็ตาม  ความใจกว้าง
เยี่ยงนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ท�ำให้คุณเตือนใจท�ำงานยากได้ส�ำเร็จจนเป็นที่
ยอมรับ  ท่าทีการรับฟังอย่างตั้งใจดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นสลายก�ำแพง
ทางความคิดของคู่สนทนาได้อย่างหนึ่งด้วย ดังปรากฏจากการแสดงออก
ของครูน�้ำทีบ่ ง่ บอกถึงความเคารพในตัวคุณเตือนใจอย่างสูงในยามบอกเล่า
เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันเมื่อนานมาแล้ว
แม่จัน สายน�้ำที่ผันเปลี่ยน มิใช่แค่ค�ำบอกเล่าของคุณเตือนใจ ดีเทศน์
ผู้ซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี เขียนไว้ในค�ำนิยมของหนังสือเล่มนี้ว่า เธอคือผู้
หญิงตัวเล็กทีใ่ จใหญ่  การท�ำงานอยูบ่ นภูเขาชายขอบสังคมไทยสะท้อนภาพ
การศึกษาในอุดมคติที่ว่า “ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต”  เรื่องราว
ในหนังสือสามารถใช้เป็นต้นทุนการเรียนรู้ ท้าทาย และกระตุ้นเตือนจิต
ส�ำนึกทางสังคมของครูน�้ำให้เริ่มต้นค้นหาแนวทางการท�ำงานตามวิถีทาง
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ของตนต่อไปได้เป็นอย่างดี  อาจกล่าวได้วา่ หนังสือเล่มนีไ้ ม่เพียงแสดงภาพ
เปรียบเปรยวิถีชีวิตผู้คนกับสายน�ำ้ ที่ผันเปลี่ยน ณ อ�ำเภอแม่จันเท่านั้น แต่
ยังสร้างแรงกระเพื่อมส่งผลให้อีกหลายชีวิตเปลี่ยนมาด�ำเนินรอยตามแบบ
อย่างคุณความดีทผี่ นู้ ำ� รุน่ หนึง่ ส่งต่อสูผ่ นู้ ำ� อีกรุน่ หนึง่ เพือ่ ร่วมกันสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมโดยไม่รู้จบ

เชียงใหม่ : ความหวังใหม่บนหลักการที่ปรับเปลี่ยน
“พี่เหมือนคนอกหักที่ต้องออกเดินทางต่อ นั่งรถออกมาด้วยค�ำถาม
ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดได้ยังไง” (ครูน�้ำ, 24 กุมภาพันธ์ 2560)
ค�ำพูดข้างต้นคือความรู้สึกนึกคิดของครูน�้ำเมื่อต้องเดินทางออกจาก
อ�ำเภอแม่จนั โดยฝากความหวังไว้กบั คุณเตือนใจว่า ยังไม่ลม้ เลิกความตัง้ ใจ
ที่จะท�ำตามโครงการที่เขียนขึ้น หากมีแหล่งทุนใดติดต่อมาก็พร้อมจะกลับ
มาสานต่อดังเดิม  สภาพจ�ำยอมเยี่ยงนี้คือช่วงเวลาแห่งความสับสนปน
ผิดหวังเมือ่ พบว่าโอกาสทีค่ วามฝันจะเป็นจริงได้นนั้ มีนอ้ ยเหลือเกิน  อีกมุม
หนึ่งก็เกิดข้อขัดแย้งขึ้นภายในใจว่าหากขอแรงสนับสนุนจากผู้อื่นแล้วไม่ได้
รับการตอบรับ ก็ตอ้ งลงมือท�ำมันจริงๆ โดยไม่รรี อความช่วยเหลืออีกต่อไป
แต่จำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเด็ก
รูปแบบอื่นด้วย  
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวะนีบ้ ง่ บอกว่าครูน�้ำได้กา้ วข้ามสิง่ ทีต่ วั เองแบก
รับไว้ตลอดช่วงเวลาการท�ำหน้าที่ครูข้างถนน นั่นคือการยึดติดกับความคิด
ทีก่ อ่ ตัวกลายเป็น “อัตตา” โดยไม่ทนั รูต้ วั   ปัจจัยหนุนน�ำให้เธอตกผลึกทาง
ความคิดและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจก็คือการมองเห็นว่า
เป้าหมายเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ส�ำคัญกว่ารูปแบบการท�ำงาน  ความ
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ต้องการพิสจู น์ตวั เองซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีค่ อยขับเคลือ่ นการเรียนรูข้ องเธอ
จึงถูกปลดเปลื้องลง ราวกับป่ารกชัฏที่ถูกแผ้วถางออกจนท�ำให้มองเห็น
ลู่ทางท�ำงานเพื่อส่วนรวมในภาพกว้างได้ดียิ่งขึ้น  มิติความกว้างที่ว่านี้มิใช่
แค่สายตาการมองปัญหาเพื่อหาทางแก้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงจิตใจที่ยินดี
เปิดกว้างอย่างแท้จริงเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากคนรอบข้างด้วย
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการทีท่ ำ� ให้ครูนำ�้ ล้มเลิกความตัง้ ใจเดินทางกลับมา
ตั้งหลักที่กรุงเทพฯ คือการติดตามข่าวสารแล้วพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเด็ก
เร่ร่อนติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวนมากที่สุดในประเทศไทย  ช่วงปี พ.ศ. 2540
โรคเอดส์ก�ำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในไทย โดยกลุ่มเด็กเร่ร่อนถูกกล่าวถึง
อย่างมากในฐานะกลุ่มเสี่ยงและหนึ่งในฟันเฟืองวงจรแผ่ขยายของโรค เธอ
จึงเปลี่ยนใจเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่ออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้
ปัญหานี้
ครูน�้ำเริ่มต้นท�ำงานที่เชียงใหม่โดยเข้าร่วมกับมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
(The Volunteers for Children’s Development Foundation) เป็น
ส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งผ่านความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟและการ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุน  วัตถุประสงค์ส�ำคัญของมูลนิธิฯ คือลด
พฤติกรรมเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส
สาเหตุส�ำคัญที่ครูน�้ำตัดสินใจร่วมก่อตั้งมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กขึ้นมา
ก็เพราะการยอมรับในแนวทางปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างจากสถานสงเคราะห์
อืน่ ๆ ทีเ่ ธอเคยรูจ้ กั คือไม่เน้นการสงเคราะห์โดยให้สถานทีพ่ กั พิงอย่างถาวร
หรือให้การศึกษาอย่างในระบบ แต่เป็นการมุง่ สร้างทักษะชีวติ ให้แก่กลุม่ เด็ก
เร่ร่อนเป็นส�ำคัญ วิธีการดังกล่าวมีคุณเรณู อรรฐาเมศร์ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นหัวเรือใหญ่  ครูน�้ำเล่าว่าหัวใจส�ำคัญของวิธี
การนี้ไม่ใช่การสอนหรือบอกเด็กว่าต้องท�ำอย่างไร แต่เป็นการปฏิบัติงาน
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และออกแบบกิจกรรมร่วมกันกับเด็กตัง้ แต่ตน้ โดยมุง่ หวังให้เด็กดูแลตัวเอง
ได้ทงั้ เรือ่ งการป้องกันโรคร้าย การหารายได้เลีย้ งตัวเองด้วยวิธสี จุ ริต  ระบบ
ที่มุ่งสร้างทักษะชีวิตนี้ดูจะสอดรับกับแนวทางการใช้ศิลปะพัฒนามนุษย์
อย่างมาก แค่เพียงปรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติม จากเดิมที่เน้นการสร้างพื้นที่
แสดงตัวตนพร้อมกับรับรูค้ ณ
ุ ค่าของตัวเอง ก็มกี ารตัง้ เป้าให้งานศิลปะแต่ละ
ชิ้นสามารถสร้างรายได้จนอาจน�ำไปสู่การสร้างอาชีพด้วย  ผลส�ำเร็จของ
กระบวนการนีน้ อกจากเด็กจะเกิดทักษะดูแลตัวเองแล้ว พวกเขายังท�ำหน้าที่
เป็นกระบวนกรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่กลุ่มคนในสังคมได้ด้วย
เชียงใหม่คอื เมืองท่องเทีย่ วส�ำคัญทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ของไทย มีนกั ท่องเทีย่ ว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าออกจ�ำนวนมาก ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่
เชียงใหม่จึงแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ที่ครูน�้ำเคยท�ำงานมาก่อน เพราะเด็ก
เร่รอ่ นทีน่ หี่ ลัง่ ไหลมาจากหลากหลายพืน้ ทีเ่ พือ่ เข้ามาท�ำงานและขายบริการ
ทางเพศ ใครไม่มที พี่ กั ก็นอนกันตามท้องถนน ใต้สะพาน โดยเฉพาะบริเวณ
ประตูท่าแพซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบถนนคนเดินในยาม
ค�่ำคืน เมื่อก่อนคือจุดเจรจาเพื่อซื้อขายบริการ  ส่วนเด็กที่เป็นคนเชียงใหม่
โดยดัง้ เดิมแต่มปี ญ
ั หาครอบครัวจนพักอาศัยอยูบ่ า้ นตัวเองไม่ได้กก็ ลายเป็น
กลุ่มเสี่ยงจากการมีคู่รักเป็นคนขายบริการหรือผู้ซื้อบริการ กระทั่งอาจเป็น
คนขายบริการเสียเอง  
ปัญหาที่ตามมาของเด็กเร่ร่อนในเชียงใหม่คือการถูกตีตราว่าเป็นผู้ติด
เชื้อเอชไอวี เป็นพาหะของการแพร่ระบาด เป็นคนน่ารังเกียจที่ถูกสังคม
ผลักไส  ถ้าครอบครัวใดมีลกู หลานป่วยเป็นโรคนีก้ จ็ ะถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ไม่ดี อาจมีอันตรายหากเข้าไปคลุกคลีด้วย  เมื่อประกอบกับความรู้เรื่อง
กระบวนการแพร่ระบาดของโรคซึง่ ผูค้ นรับรูต้ า่ งกันจนเกิดความเข้าใจว่าโรค
เอดส์ตดิ ต่อกันได้งา่ ยกว่าความเป็นจริง ภาพผูต้ ดิ เชือ้ ในช่วงปี พ.ศ. 25402543 จึงเลวร้ายมาก
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“เด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มจนเกิดเป็นแก๊งต่างๆ ขึ้นมา
ตกกลางคืนบางคนก็ไปขายบริการ ขายเสร็จก็มาอยู่รวมกัน ที่เป็นแฟนกัน
ก็เลยติดโรคไปด้วยกัน  บางครัง้ ก็อดตกใจไม่ได้วา่ มีการแชร์คนู่ อนกันด้วย”
(ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
มีเด็กเร่รอ่ นเข้าร่วมโครงการสร้างทักษะชีวติ แล้วพบว่าได้รบั ความรูน้ ำ�
ไปใช้ดแู ลตัวเอง มีคนมอบความรักความเอาใจใส่ให้ และยังมีรายได้จากการ
ท�ำงานศิลปะแล้วน�ำไปขายต่อ บางคนพอเห็นช่องทางประกอบอาชีพแล้ว
ถึงกับหยุดเร่ร่อนก็มี  จากค�ำบอกเล่ากันปากต่อปากส่งผลให้จำ� นวนผู้เข้า
ใช้บริการมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ น�ำไปสู่การจัดตั้งศูนย์
ดร็อปอินแห่งแรกในเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นสถานพักพิงชั่วคราวส�ำหรับเด็ก
เร่ร่อนในยามที่เขาต้องการ  ปัจจุบันศูนย์ดร็อปอินแห่งนี้ยังกลายเป็น
ต้นแบบยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของมูลนิธิบ้านครูน�้ำในการท�ำงานช่วยเหลือ
เด็กแบบเร่งด่วนตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกด้วย
ครูน�้ำเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กที่
เชียงใหม่มีเด็กเร่ร่อนเข้ามาใช้บริการกว่า 300 คน ทุกคนร่วมกันออกแบบ
กิจกรรม จัดท�ำโครงการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นเสมือนชุมชน
หรือบ้านหลังหนึง่ ซึง่ พวกเขามีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของ  เด็กแทบทุกคนร่วมกัน
สร้างหนังสือคู่มือกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นมา มีการน�ำคู่มือนี้ไปใช้งาน
กับคนในชุมชน โรงเรียนต่างๆ ในเชียงใหม่ด้วย แต่น่าเสียดายที่เด็กเหล่า
นั้นเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ไปเกือบหมดแล้ว
“เด็กเหมือนเป็นครูให้เรา ได้คมู่ อื และแนวทางมา แต่เขาก็ตาย” (ครูนำ�้ ,
18 พฤศจิกายน 2559)
กรณีหนึ่งที่สร้างจุดพลิกผันให้แก่ครูน�้ำอีกครั้งหลังจากท�ำงานเยียวยา
เด็กเร่รอ่ นทีเ่ ชียงใหม่เป็นเวลากว่า 3 ปี คือการได้พบกับเด็กชายวัย 7 ขวบ
คนหนึ่งซึ่งเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากเกิดอาการเจ็บปวด
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บริเวณอวัยวะเพศ  หลังจากพาไปพบแพทย์กไ็ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าความเจ็บ
ปวดดังกล่าวเกิดจากอวัยวะเพศถูกหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์แล้วดึงออกมา
ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สร้างความน่าสลดใจอย่างที่สุดคือ “เขาติดเชื้อเอชไอวี”
ความหดหูเ่ กิดขึน้ ค้างคาอยูใ่ นความรูส้ กึ จนท�ำให้ครูนำ�้ ตัดสินใจออกเดินทาง
ติดตามเส้นทางชีวิตเด็กคนนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อมุ่งไปหาต้นตอของ
ปัญหาที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม

หยั่งรากลึกเพื่อผลิดอกออกผล

หัวใจไร้พรมแดนบนพื้นที่แนวชายแดน
เด็กชายวัย 7 ขวบคนนี้น�ำทางครูน�้ำมาจนถึงอ�ำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย สถานทีท่ เี่ ขาและครอบครัวใช้เป็นเส้นทางลักลอบเข้าสูป่ ระเทศไทย
ก่อนจะย้ายไปอยู่บ้านเช่าในเขตชุมชนแออัดจังหวัดเชียงใหม่อีกต่อหนึ่ง
เขาเป็นชาวพม่าเชือ้ สายอาข่า มีถนิ่ ฐานบ้านเดิมอยูใ่ นหมูบ่ า้ นอาเคอะอาข่า
รัฐฉาน ประเทศพม่า  การได้เดินทางมาถึงอ�ำเภอแม่สายท�ำให้ครูน�้ำพบว่า
ยังมีเด็กเร่รอ่ นจ�ำนวนมากใช้วธิ หี ลบหนีเข้ามาในเขตแดนไทยเพือ่ ท�ำงานหา
รายได้เลี้ยงดูตัวเองรวมทั้งส่งต่อให้ครอบครัว คนที่หางานท�ำไม่ได้ก็ไปเป็น
ขอทาน คนขายดอกไม้ หรือค้าประเวณี บางคนเดินทางทะลักเข้าไปไกล
ถึงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ก็มี  ปรากฏการณ์ที่เด็กตัวเล็กๆ เดินทาง
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เราต้องมาทำ�อะไรที่ต้นทาง
ไม่เช่นนั้นเด็กจะทะลักเข้ามาอีกเยอะ
การตั้งรับในเมืองใหญ่หรือทำ�งานวิชาการเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ลงพื้นที่ที่เป็นต้นตอของปัญหา
จะไม่สามารถแก้ไขวัฏจักรกระบวนการค้ามนุษย์ได้

หลั่งไหลเข้ามาขายบริการยังสะท้อนให้เห็นรสนิยมการซื้อบริการซึ่งเริ่มมุ่ง
ไปยังเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อยๆ ด้วย
การกลับมาท�ำงานที่เชียงใหม่รอบนี้เต็มไปด้วยความอึดอัดใจ เพราะ
เรื่องที่ได้ประสบพบเจอ ณ อ�ำเภอแม่สายท�ำให้ครูน�้ำรู้สึกเหมือนภารกิจที่
ก�ำลังปฏิบัติอยู่ช่วยแก้ไขปัญหาได้น้อยมาก มันเป็นการเผชิญกับปัญหาที่
ปลายเหตุ ยิ่งเมื่อได้ลองถอยออกมามองภาพกว้างจะพบว่าการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงการอุดรอยร้าวเล็กๆ ของ
หลุมด�ำขนาดใหญ่ เธอจึงขออนุญาตมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กออกส�ำรวจ
ปัญหาเด็กเร่รอ่ นในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สายอย่างจริงจังอีกครัง้ แม้ทมี งานมูลนิธฯิ
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จะไม่เห็นด้วยนักเนื่องจากดูจะเป็นการคิดการใหญ่เกินก�ำลังความดูแล แต่
ก็จ�ำยอมให้ไปเนื่องจากรู้ดีว่าคงไม่อาจหยุดยั้งความตั้งใจได้
“พี่คิดว่าเราต้องมาท�ำอะไรที่ต้นทาง ไม่เช่นนั้นเด็กจะทะลักเข้ามาอีก
เยอะ  การตั้งรับในเมืองใหญ่หรือท�ำงานวิชาการเพียงอย่างเดียวโดยไม่
ลงพื้นที่ที่เป็นต้นตอของปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขวัฏจักรกระบวนการค้า
มนุษย์ได้” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
เหตุสงครามภายในพม่าช่วงปี พ.ศ. 2544 ระหว่างรัฐบาลพม่าผู้ร่วม
สนับสนุนกองทหารว้าเข้าท�ำการสู้รบกับกลุ่มกบฏรัฐฉานส่งผลให้เด็ก
ชนเผ่าต่างๆ เช่น อาข่า มูเซอ ละว้า ต้องย้ายออกจากพื้นที่ท�ำกินมาพัก
อาศัยอยู่รวมกันที่บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่า รอยต่ออ�ำเภอแม่สายกับ
จังหวัดท่าขีเ้ หล็ก ซึง่ ขณะนัน้ ด่านข้ามพรมแดนถูกประกาศปิดชัว่ คราว  เมือ่
ไม่มีอาชีพและที่ท�ำกินก็ด�ำรงชีวิตด้วยความอดอยากหิวโหย จึงเริ่มอพยพ
ทะลักเข้าสู่ไทย  รัฐบาลไทยแก้ปัญหาโดยพยายามใช้มาตรการรุนแรงผลัก
ดันผูอ้ พยพเหล่านีอ้ อกไป  สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ สะท้อนให้เห็นความไม่ลง
รอยกันทางความคิดเกีย่ วกับนิยามพืน้ ทีแ่ นวชายแดน ซึง่ วางอยูบ่ นจุดยืนอัน
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ครูน�้ำแสดงทัศนะว่าพฤติกรรมการผลักไสผู้คนที่
ก�ำลังเดือดร้อน หวังเพียงน�ำพาชีวติ ออกไปให้พน้ สนามรบ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจ
ยอมรับได้  เธอพยายามให้ความช่วยเหลือทุกวิถที างอย่างสุดก�ำลังแก่เด็กผู้
ได้รับผลกระทบจากสงคราม เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมอบให้แก่มนุษย์ด้วย
กันได้ แต่การกระท�ำนัน้ กลับกลายเป็นเรือ่ งผิดกฎหมายในสายตาเจ้าหน้าที่
รัฐผู้ประกาศชัดว่าต้องการปกปักรักษาอธิปไตยของชาติไทย
ความขัดแย้งทางความคิดเรื่องสิทธิในการด�ำรงชีวิตซึ่งส่งผลให้มนุษย์
มีท่าทีต่อกันทั้งในฐานะมิตรและศัตรูเกิดจากการมีมโนทัศน์เรื่องพื้นที่แนว
ชายแดนแตกต่างกัน  ส�ำหรับรัฐหรือคนทีใ่ ช้รฐั ให้เป็นประโยชน์มองชายแดน
ว่าทุกตารางนิ้วคือของกูทั้งที่อาจจะไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ แต่ถ้าใครมา
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แย่งพื้นที่ตรงนี้ไปก็จะรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อน น�ำมาเป็นประเด็นปลุกความ
เป็นชาตินยิ มได้  แต่สำ� หรับชาวบ้าน ชายแดนเป็นพืน้ ทีท่ ำ� กิน เป็นพืน้ ทีแ่ ลก
เปลี่ยนสินค้า เยี่ยมญาติพี่น้อง เป็นทางผ่านในชีวิต เป็นพื้นที่ปฏิสังสรรค์
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล เป็นพื้นที่ที่อาจไม่มีกฎระเบียบเข้มงวด
มากนัก และเป็นพื้นที่ตรงกลาง (ยศ สันตสมบัติ, 2559)
การมองพื้นที่ว่าเป็นของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วระบุว่ามนุษย์คนใดมีสิทธิ
เหนือพื้นที่นั้น พยายามผลักไสมนุษย์อีกกลุ่มออกไปด้วยเหตุผลการขาด
สัญลักษณ์แสดงตัวตนทีส่ �ำคัญอย่างบัตรประจ�ำตัวประชาชนคือจุดเริม่ ต้นที่
ท�ำให้เด็กและชาวบ้านผูอ้ าศัยอยูบ่ ริเวณแนวชายแดนตกเป็น “คนไร้สญ
ั ชาติ”
(nationalityless)  ชุดความคิดนีผ้ ลักดันให้พวกเขาตกอยูใ่ นสภาวะไม่ได้ถกู
นับรวมเป็น “คนชาติ” (nationals) โดยกฎหมายของรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลซึ่ง
ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐชาติ ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การด�ำรงชีวิตอย่างเป็นปกติเกือบทุกด้าน ได้แก่ 1) สิทธิในการรับรอง
สถานะบุ ค คลตามกฎหมาย 2) สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลและบริ ก าร
3) สิทธิในการท�ำงานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 4) สิทธิ
ในการศึกษา 5) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ 6) สิทธิอื่นๆ
ในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ สิทธิในการเดินทางออกนอก
พื้นที่ที่อาศัยอยู่ สิทธิในการเคลื่อนไหว สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตาม
กฎหมาย และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน (กฤตยา อาชวนิจกุ ล,
2554)  อาจกล่าวได้ว่าคนไร้สัญชาติคือคนชายขอบ (marginal people)
ที่ถูกกีดกัน ขาดอ�ำนาจในการต่อรอง ขาดการศึกษา และขาดการยอมรับ
จากสังคมกระแสหลักไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หากพิจารณาปัญหาเด็กเร่ร่อนลักลอบข้ามฝั่งไปมาระหว่างพรมแดน
ไทย-พม่าผ่านมุมมองครูน�้ำจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้มิใช่แค่ขาดที่พึ่งพิง แต่พวก
เขายังกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติผู้ถูกกีดกันผลักไส (social exclusion) จาก
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ระบบการเมืองการปกครองตามแนวคิดรัฐสมัยใหม่ โดนสังคมกดทับซ�ำ้ เติม
ความทุกข์ยากในการด�ำเนินชีวิตหนักขึ้นไปอีก  เธอมองไม่เห็นเหตุผลอัน
สมควรกับวิธีคิดเช่นนี้ เพราะมีแต่จะก่อก�ำแพงปิดกั้นการมองเห็นมนุษย์
อย่างผูม้ สี ทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน  เธอเชือ่ ว่าหากตัดค�ำว่าไทยกับพม่าออก
ก็จะมีแต่ค�ำว่าเด็กเพียงอย่างเดียว ซึ่งนั่นควรเป็นมุมมองที่ถูกให้ความ
ส�ำคัญมากกว่า  
“มันคือจุดที่หนักที่สุดแล้ว เด็กริมชายแดนถูกกดทับเพราะไร้สัญชาติ
แถมยังต้องเร่รอ่ นอีก ท�ำให้เหมือนมีการกดทับ 2 ชัน้ ฉะนัน้ ความเป็นตัวตน
ของเขาในสังคมแทบไม่มีเลย” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)

ก�ำเนิดมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
สภาวะสงครามผนวกกับการปิดพรมแดนส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดเคือง
เด็กเร่ร่อนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะขาดคนดูแล เดินไปทางไหนก็
ถูกรังเกียจเพราะท�ำให้รา้ นค้าซึง่ ท�ำมาหากินยากอยูแ่ ล้วได้รบั ผลกระทบหนัก
ยิง่ ขึน้ ไปอีก หนีไม่พน้ การถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาของสังคม  ขณะนัน้ ครูนำ�้
ใช้พื้นที่ใต้สะพานบริเวณด่านข้ามพรมแดนอ�ำเภอแม่สายปฏิบัติหน้าที่ครู
ข้างถนน จัดสอนศิลปะ  เมื่อมีเด็กเข้ามาขอรับความช่วยเหลือมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ประกอบกับเริม่ รูจ้ กั มักคุน้ กับคนในชุมชนแถบนัน้ เธอจึงตัดสินใจหา
บ้านเช่าเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวส�ำหรับเด็กเร่ร่อนทั้งสัญชาติไทยและไร้
สัญชาติ
และนี่คือการบินเดี่ยวเป็นครั้งแรกโดยแยกตัวออกมาสร้างศูนย์ดร็อป
อินอ�ำเภอแม่สายขึน้ ในปี พ.ศ. 2545 มีมลู นิธเิ พือ่ ยุตกิ ารแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) ให้การสนับสนุน  ศูนย์ดร็อปอิน
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แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ “โครงการมิตรข้างถนน” (Buddies Along the
Road Side Project) มีจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ศิลปะ กิจกรรม
นันทนาการ และอาหารการกิน เอาไว้ให้  กลุม่ เป้าหมายของโครงการนีค้ อื
เด็กเร่ร่อน 2 กลุ่ม ได้แก่ เด็กผู้มีปัญหาสุขภาพ กับเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ
ขบวนการค้ามนุษย์
“พ่อกับแม่ผมติดยาเสพติดอย่างหนัก ชีวิตความเป็นอยู่ล�ำบากมาก
ผมเลยต้องข้ามฝั่งจากพม่าเข้ามาขอทานที่ใต้สะพานบริเวณด่านชายแดน
อ�ำเภอแม่สาย ครูนำ�้ มาเจอเข้าก็ชว่ ยผมออกมาอยูท่ ศี่ นู ย์ดร็อปอินระยะหนึง่
แล้วส่งผมต่อไปยังมูลนิธิที่เชียงใหม่เพื่อให้ห่างจากปัญหายาเสพติด ที่นั่น
ให้ที่พักและโอกาสเรียนหนังสือจนจบ ปวช.  ผมยังคงติดต่อกับพ่อแม่อยู่
เสมอในช่วงทีไ่ ม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน  หากวันนัน้ ไม่ได้ยา้ ยออกมา ผมก็ไม่รเู้ หมือน
กันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร” (อาซานอน, 10 มีนาคม 2560)
เมื่อสงครามทางการเมืองภายในพม่าสงบลง ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
ก็เปิดขึน้ อีกครัง้ แต่กลับเกิดสงครามรูปแบบใหม่ขนึ้ มาแทน นัน่ คือสงคราม
แย่งชิงผลประโยชน์แสวงหารายได้เพือ่ เลีย้ งปากท้อง เกิดกระแสการซือ้ ขาย
เด็กผู้หญิงเพื่อส่งต่อไปยังสถานบันเทิงต่างๆ อย่างกว้างขวางยิ่งกว่าตอนมี
สงครามเสียด้วยซ�ำ 
้ จนเกิดค�ำพูดเชิงเสียดสีขนึ้ ว่า “ใหม่ทโี่ น่น เก่าทีน่ ”ี่   เด็ก
บางคนเมือ่ เลิกขอทานก็ผนั ตัวเองไปท�ำงานตามสถานบริการ พ่อแม่บางราย
เสนอยกลู ก สาวให้ ผู ้ มี อั น จะกิ น เพื่ อ แลกกั บ การได้ เ งิ น ไปซื้ อ ยามาเสพ
ปัญหาเหล่านีแ้ พร่กระจายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นค่านิยมการซือ้ ขายมนุษย์
ซึ่งกระท�ำกันอย่างเป็นล�่ำเป็นสัน  ทีมงานครูข้างถนนของมูลนิธิบ้านครูนำ�้
ชี้แจงว่าหน่วยงานภาครัฐแก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากขาด
คนลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก ไม่สอดรับกับสถานการณ์จริงซึ่งมักเป็นเหตุ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้า ต้องรีบแก้ปัญหาและปราบปรามในทันที
“พี่เคยช่วยเด็กโดยการซื้อไว้เอง เคยซื้อเด็กในราคาหลักร้อยเพราะทั้ง
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เนื้อทั้งตัวพี่มีอยู่แค่นั้น เพียงเพราะพ่อแม่เขาอยากยา เคยแม้กระทั่งตั้ง
ค�ำถามกับแม่เด็กทีข่ ายลูกตัวเองว่า รูห้ รือว่าเด็กจะไปได้ดกี บั คนทีม่ าซือ้ ลูก
ไป เขาตอบกลับมาว่าไปดีไม่ดีไม่รู้แหละ รู้แต่ว่าดีกว่ามาตายในมือตัวเอง”
(ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
ปัญหาที่ยกมาข้างต้นคือสถานการณ์ที่ศูนย์ดร็อปอินต้องเตรียมพร้อม
รองรับ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่สนใจว่าเด็กเหล่านัน้ สัญชาติใด เชือ้ ชาติ
ไหน เริม่ ท�ำให้ถกู เพ่งเล็งจากหน่วยงานภาครัฐซึง่ ตัง้ ธงกวดขันผลักไสเด็กไร้
สัญชาติออกนอกประเทศอยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ยังต้องต่อสูก้ บั ทัศนคติเชิงลบทีค่ นใน
ชุมชนมีต่อเด็กและโครงการมิตรข้างถนนด้วย  ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาทีม่ ที งั้ ผูเ้ ห็นด้วยและพร้อมให้ความช่วยเหลือ กับผูเ้ ห็นต่างและร่วม
กันกีดกันผลักไส สาเหตุส�ำคัญเพราะภาพลักษณ์ของโครงการฯ ซึ่งถูกมอง
ว่าไปรับเอาคนไร้หัวนอนปลายเท้าผู้ก่อปัญหาแก่สังคมให้มาอยู่รวมกันใน
ชุมชนของพวกเขา  การปฏิบตั งิ านเยียวยาเด็กเร่รอ่ นจึงกลายเป็นเพียงการ
สร้างพืน้ ทีม่ วั่ สุมในมุมมองของผูค้ นบางกลุม่ ไม่เว้นแม้แต่พอ่ แม่เด็กบางราย
ซึง่ โครงการฯ ยืน่ มือให้ความช่วยเหลือ แต่กลับมาต่อว่า ขว้างปาข้าวของใส่
เพราะมองว่าไปขัดขวางเส้นทางท�ำมาหากินของเขา ส่งผลให้ศนู ย์ดร็อปอิน
ถูกโยกย้ายไปตามที่ต่างๆ ในอ�ำเภอแม่สายหลายครั้ง ก่อนจะมาตั้งอยู่ ณ
บ้านเกาะทราย ในปัจจุบัน
“กระทั่งลุงซึ่งเป็นผู้น�ำชุมชนบ้านเกาะทรายก็ยังรู้จักมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
เพียงผิวเผิน  แต่พอได้เห็นพวกเขาท�ำงานก็เริม่ ให้การยอมรับ เพราะผลงาน
ของเขาปรากฏเป็นรูปธรรม เด็กเร่รอ่ นหลายคนมีความเป็นอยูด่ ขี นึ้   ส�ำหรับ
คนอื่นๆ ในชุมชน ลุงว่าเขารู้จักตัวตนของมูลนิธิฯ น้อยไปนะ เพราะพวก
เขาไม่ค่อยโฆษณาตัวเอง” (ลุงหมู, 10 มีนาคม 2560)
ในปี พ.ศ. 2546 ครูน�้ำกับเด็กเร่ร่อนจ�ำเป็นต้องย้ายออกจากอ�ำเภอ
แม่สาย เนื่องจากเด็กที่อยู่ในความดูแลกว่า 40 คนเริ่มสร้างความร�ำคาญ
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ให้แก่คนในชุมชนมากขึน้ เรือ่ ยๆ  โครงการมิตรข้างถนนเห็นว่าการสร้างทีพ่ กั
พิงชั่วคราวช่วยเหลือเด็กได้เฉพาะตอนที่พวกเขาเข้ามาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ใน
ศูนย์ดร็อปอินเท่านั้น แต่เมื่อกลับไปบ้าน (ซึ่งก็ใช่ว่าทุกคนจะมีบ้านของตัว
เอง) พวกเขาต้องเจอกับสิง่ แวดล้อมเดิม ปัญหาเดิม จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะเสาะ
หาสถานที่แห่งใหม่ส�ำหรับสร้างสถานสงเคราะห์อย่างถาวร เพื่อใช้เป็นที่
พักอาศัย ให้การดูแล และจัดการศึกษาระยะยาวจนกว่าเด็กเร่รอ่ นจะพร้อม
ก้าวออกไปใช้ชีวิตต่อด้วยตัวเอง  
เพื่อความสะดวกในการท�ำงานกับเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ ที่ตั้งสถาน
สงเคราะห์ต้องอยู่ไม่ไกลจากอ�ำเภอแม่สายมากนัก ในเวลานั้นมีผู้เสนอ
ความช่วยเหลือคือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แนวตะเข็บชายแดน โดยชักชวนให้เดินทาง
มาพักอาศัย ณ ศูนย์ กศน. อ�ำเภอเชียงแสน เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวมีบ้าน
พักและเนือ้ ทีก่ ว่า 20 ไร่ สามารถรองรับเด็กเร่รอ่ นจ�ำนวน 40 คนได้อย่าง
เพียงพอ ครูน�้ำและทีมงานโครงการมิตรข้างถนนจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่
อ�ำเภอเชียงแสนนับแต่นั้นเป็นต้นมา
การย้ายมาตั้งหลักแหล่งยังสถานที่ใหม่มิได้ราบรื่นอย่างใจคิด เพราะ
หลังจากมาพักอาศัยอยู่ได้เพียง 10 เดือนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และนโยบายซึ่งไม่เปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มเด็กเร่ร่อนเหมือนอย่างเคยอีกต่อไป
ส่งผลให้ครูนำ�้ และเด็กๆ จ�ำเป็นต้องย้ายออกไปจากพืน้ ทีศ่ นู ย์ดงั กล่าวอย่าง
ปัจจุบันทันด่วน ไม่มีเวลาให้ได้คิดวางแผนจัดการล่วงหน้า ครูน�้ำและเด็ก
เร่รอ่ นจึงต้องเดินทางมาขออนุญาตพักอาศัยชัว่ คราวทีว่ ดั พระธาตุจอมกิตติ
ซึง่ ท่านพระครูวกิ รมสมาธิคณ
ุ เจ้าอาวาส ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  แต่
เนื่องจากวัดมีพื้นที่พักอาศัยจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นต้องแยกให้เด็กผู้ชายทั้งหมด
พักที่วัด ส่วนเด็กผู้หญิงไปพักบ้านเช่าในตัวเมืองเชียงแสนเพื่อประวิงเวลา
เสาะหาบ้านพักที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กทั้งหมดต่อไป
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“พี่ยังจ�ำวันที่เด็กถือธงเดินเรียงต่อกันเป็นแถวโดยยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าจะ
ไปทีไ่ หนกันดี มันหดหูม่ าก  พีร่ สู้ กึ ท้อและเหนือ่ ยเหมือนกันนะ แต่ตอนนัน้
เราอ่อนแอไม่ได้ เรายังทิง้ กันไม่ได้ พีก่ น็ กึ ถึงสถานทีท่ จี่ ะให้ความช่วยเหลือ
เด็กได้ ก็คงมีแต่วัดที่คิดออก เลยเดินทางไปยังวัดพระธาตุจอมกิตติ” (ครู
น�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
“ตอนมาพักทีว่ ดั พระธาตุจอมกิตติ พวกเราต้องนอนในห้องทีใ่ ช้เก็บศพ
เพื่อรอท�ำพิธีสวดและเผา  แรกๆ ก็กลัวมาก แต่เพราะอยู่กันหลายคนเลย
ลดความกลัวลงไปบ้าง  ครูน�้ำอยู่ดูพวกเราตลอด และบอกว่าเดี๋ยวจะหา
ที่พักใหม่ให้ พวกเราก็เข้าใจ พยายามช่วยงานวัดอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระของวัดมากเกินไป” (อาหลู่, 10 มีนาคม 2560)
แม้พระครูวิกรมสมาธิคุณจะยินดีให้พักอาศัยต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เคย
เอ่ยปากถึงก�ำหนดเวลาย้ายออก ทว่าการมีเด็กจ�ำนวนมากมาพักอาศัยอยู่
ในบริเวณวัดย่อมส่งผลกระทบต่ออุบาสกอุบาสิกาผูเ้ ดินทางเข้ามาประกอบ
ศาสนกิจมากพอสมควร ครูนำ�้ จึงรีบเร่งจัดหาบ้านเช่าในเขตตัวเมืองเชียงแสน
แล้วย้ายออกไปอยู่ที่นั่น ก่อนจะพบกับปัญหาเดิมคือสร้างความร�ำคาญให้
ชาวบ้านละแวกนั้นจนต้องย้ายที่พักภายในเขตอ�ำเภอเชียงแสนอีก 3 ครั้ง
กระทัง่ เมือ่ โอกาสเอือ้ อ�ำนวยด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในชุมชน กับ
มูลนิธเิ พือ่ ยุตกิ ารแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ผนวกกับการทอดผ้าป่า
เพือ่ การศึกษา ซึง่ สามารถรวบรวมผูค้ นจ�ำนวนมากร่วมกันบริจาคสมทบทุน
จัดซื้อที่ดินจ�ำนวน 12 ไร่ ในต�ำบลโยนก อ�ำเภอเชียงแสน จึงก่อตั้งสถาน
สงเคราะห์เด็กมูลนิธิบ้านครูน�้ำได้เป็นผลส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2548
ช่วงเริ่มต้นสถานสงเคราะห์แห่งนี้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
เชียงราย (มูลนิธบิ า้ นครูน�้ำ)” เนือ่ งจากยังคงด�ำเนินงานร่วมกับมูลนิธอิ าสา
พัฒนาเด็กในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ แต่ด้วยความยากล�ำบากในการเดินทาง
การจัดการประชุมและท�ำธุรกรรมอื่นๆ มูลนิธิบ้านครูน�้ำจึงได้แยกตัวออก
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มาจดทะเบียนสถานสงเคราะห์ดงั กล่าวเป็น “มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ”3 เมือ่ ปี พ.ศ.
2559 ทีผ่ า่ นมา โดยหลักการด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ มีความชัดเจนเพิม่ ขึน้
เป็นล�ำดับดังนี้  
พื้นที่การท�ำงาน : อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย รวมถึงพื้นที่บางส่วนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า
กลุม่ เป้าหมาย : เด็กเร่รอ่ นอายุแรกเกิดถึง 18 ปี สตรีเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ
ผู้ถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกทารุณกรรมทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์ : 1) ลดพฤติกรรมเสีย่ งของเด็กเร่รอ่ นและเด็กด้อยโอกาส
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส  3) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็ก
ด้อยโอกาส

3

สถานที่ตั้งมูลนิธิบ้านครูน้ำ�ในปัจจุบันคือ เลขที่ 321 หมู่ 4 ตำ�บลโยนก อำ�เภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
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ออกเดินทางสู
อําเภอแมจัน
พ.ศ.2536

โครงการมิตรขางถนน
(ศูนยดร็อปอิน อ.แมสาย)
พ.ศ.2540

พ.ศ.2538

เริ่มตนชีวิต
ครูขางถนน

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
เชียงราย (มูลนิธิบา นครูนา้ํ )

พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

ออกเดินทางสู
จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2548

ออกเดินทางสู
อําเภอเชียงแสน

จดทะเบียน
มูลนิธิบานครูนา้ํ

ภาพที่ 1
เส้นเวลาการเดินทางและพัฒนาการของมูลนิธิบ้านครูน้ำ�

เครือข่ายภายใน
คือหัวใจที่มีต่อปัญหาเดียวกัน
แม้สถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านครูนำ�้ จะจัดตั้งขึ้น ณ อ�ำเภอเชียงแสน
เป็นทีเ่ รียบร้อย แต่ทมี งานยังคงใช้หลักการปฏิบตั งิ านภาคสนามอย่างจริงจัง
ด้วยการรักษาโครงการมิตรข้างถนนและศูนย์ดร็อปอินที่อ�ำเภอแม่สายไว้
เช่นเดิม การท�ำงานลักษณะนีส้ ง่ ผลให้ทมี งานมูลนิธฯิ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่
คือ ครูขา้ งถนน และเจ้าหน้าทีด่ แู ลมูลนิธฯิ ทัง้ นีท้ มี งานมีการหมุนเวียนเข้า
ออกอยู่เสมอเนื่องด้วยวิถีการท�ำงานที่ต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหามากมาย
กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งรวมทั้งสิ้น
12 คนดังนี้
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กลุ่มครูข้างถนน ประจ�ำการปฏิบัติงานที่ศูนย์ดร็อปอินอ�ำเภอแม่สาย
ท�ำหน้าทีล่ งพืน้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือเด็กผูม้ พี ฤติกรรมเสีย่ งต่อการถูกแสวงหา
ผลประโยชน์และถูกทารุณกรรม ออกแบบกิจกรรม จัดการเรียนการสอน
รวมทัง้ คัดกรองเด็กเร่รอ่ นเพือ่ ย้ายเข้าไปพักอาศัยต่อทีส่ ถานสงเคราะห์ของ
มูลนิธิฯ ประกอบด้วยสมาชิก 5 คนคือ “ชาฟิว” ท�ำหน้าที่สอนหนังสือ
เป็นล่าม และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเด็กเร่ร่อนฝั่งประเทศ
พม่า  “อูด๊ ” ท�ำหน้าทีส่ อนหนังสือ ประสานงานวางแผนจัดท�ำโครงการ และ
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเด็กเร่ร่อนฝั่งประเทศไทย  “แดน”
ท�ำหน้าที่ประสานงานสร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งดูแลจัดการเอกสารส�ำคัญของโครงการมิตรข้าง
ถนน  “ภัลลพ” ท�ำหน้าทีส่ อนหนังสือ เป็นล่าม และช่วยชาฟิวกับอูด๊ ลงพืน้ ที่
เก็บข้อมูล และ “ศากุน” นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เลือกมูลนิธิฯ แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียน
รู้ประสบการณ์ท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ท�ำหน้าที่สอนหนังสือและช่วย
ชาฟิวเก็บข้อมูลภาคสนาม
กลุ่มเจ้าหน้าที่ดูแลมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ประจ�ำการปฏิบัติงานดูแลเด็ก
ณ สถานสงเคราะห์ อ� ำ เภอเชี ย งแสน คอยจั ด การดู แ ลบ้ า นพั ก ระบบ
สาธารณูปโภค จัดการศึกษา และบริหารงบประมาณตลอดทั้งปี ประกอบ
ด้วยสมาชิก 7 คนคือ “พี่พจน์” พี่ใหญ่ภายในทีม ผู้ร่วมงานกับครูน�้ำมา
อย่างยาวนานทีส่ ดุ คอยดูแลกิจกรรมโดยรวมของมูลนิธฯิ ติดตามข้อมูลเด็ก
ทีย่ า้ ยออกไป รวมถึงดูแลเจ้าหน้าทีท่ งั้ หมด  “โจ้” ท�ำหน้าทีด่ แู ลบัญชีรายรับ
รายจ่ายและเอกสารหลักฐานส�ำคัญซึ่งเป็นข้อมูลการบริหารงานของมูลนิธฯิ   “อาก่า” เจ้าหน้าทีด่ แู ลเด็กผูช้ าย  “หมีแ่ ซะ” เจ้าหน้าทีด่ แู ลเด็กผูห้ ญิง
“อาซานอน” เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน ดู แ ลเอกสารและระบบสารสนเทศ
“อาแผ่ว” ท�ำหน้าทีพ่ อ่ ครัว ดูแลเรือ่ งอาหารส�ำหรับทุกคนในสถานสงเคราะห์
และ “อาหลู่” ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงและงานก่อสร้างขนาดเล็ก
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บทบาทหน้าทีข่ องทีมงานแต่ละคนเกิดจากการน�ำเอาประสบการณ์การ
ท�ำงานที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง ใครมีทักษะด้านใดเป็นพิเศษก็จะให้ท�ำงานตาม
ความถนัด ตัวอย่างเช่นชาฟิวกับภัลลพ ทัง้ คูเ่ ป็นชาวพม่า สือ่ สารได้ทงั้ ภาษา
ไทย พม่า และอาข่า จึงมีหน้าทีเ่ ป็นครูสอนภาษา เป็นล่าม และลงพืน้ ทีฝ่ ง่ั
ประเทศพม่าเป็นหลัก  หรืออาหลูซ่ งึ่ เคยออกจากมูลนิธฯิ ไปประกอบอาชีพ
ช่างก่อสร้าง เมือ่ กลับมาท�ำงานทีม่ ลู นิธฯิ ก็ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลงานซ่อม
บ�ำรุง  อย่างไรก็ตาม แม้ทีมงานทั้งหมดจะมีภาระหน้าที่ซึ่งจัดแบ่งไว้อย่าง
เป็นระบบชัดเจน แต่ก็มิได้ตายตัวเสมอไป ทุกคนพร้อมสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันท�ำงานในบทบาทอื่น เนื่องจากปัจจุบันเมื่อเทียบระหว่าง
ภารกิจดูแลเด็กเร่รอ่ นจ�ำนวน 49 คนซึง่ พักอาศัยอยูป่ ระจ�ำทีส่ ถานสงเคราะห์
ตลอด 24 ชั่วโมง กับจ�ำนวนเจ้าหน้าที่เพียง 7 คน ถือว่าเป็นงานที่หนัก
มาก หากยึดหน้าที่แบบตายตัวก็ยากที่งานจะด�ำเนินไปได้อย่างปกติเมื่อ
ขาดใครคนใดคนหนึ่งไป
เมื่อพิจารณาถึงประวัติความเป็นมาของทีมงานแต่ละคนจะพบว่า แม้
ทุกคนมีที่มาแตกต่างกัน แต่ก็มจี ุดร่วมส�ำคัญบางประการซึง่ สะท้อนให้เห็น
โครงสร้างความสัมพันธ์ทหี่ ลอมรวมพวกเขาเข้าด้วยกันได้อย่างน่าสนใจ  จุด
ร่วมดังกล่าวอาจแบ่งพวกเขาออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
กลุม่ แรก เป็นคนทีร่ ว่ มงานกันมาอย่างยาวนานตัง้ แต่สถานสงเคราะห์
ที่อ�ำเภอเชียงแสนยังไม่ก่อตั้ง อย่างพี่พจน์ กับกลุ่มที่เคยเป็นเด็กผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ มาก่อน เมื่อเติบโตขึ้นตามวิถีแห่งตนแล้ว
ต้องการกลับมาช่วยงานด้วยเหตุผลส�ำคัญคือเพือ่ ตอบแทนบุญคุณของครูนำ�้
และอยากมอบโอกาสที่ตนเองเคยได้รับให้แก่เด็กเร่ร่อนคนอื่นๆ ต่อไป
ประกอบด้วย ชาฟิว ภัลลพ อาก่า หมี่แซะ อาซานอน อาแผ่ว และอาหลู่
บุคคลในกลุ่มนี้ล้วนได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนมีทั้งผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงปริญญาตรี  
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หากจะตั้งคำ�ถามว่าอะไรคือแรงดึงดูดให้พวกเขา
รวมตัวกันเป็นทีมปฏิบัติงานได้อย่างทรหดอดทน
คำ�ตอบซึ่งทุกคนสะท้อนตรงกันโดยมิได้นัดหมายคือ
การทำ�งานด้วยหัวใจที่มีต่อปัญหาเดียวกัน

“ครูน�้ำเป็นเหมือนแม่คนหนึ่ง  การเรียนจบแล้วมาเริ่มงานที่นี่ก่อน
เพราะต้องการทดแทนบุญคุณและเรียนรูง้ าน  เราเคยประสบชะตาเดียวกัน
กับเด็กในบ้าน เรือ่ งการดูแลเลยพอเข้าใจบ้าง” (อาก่า, 10 มีนาคม 2560)
กลุ่มที่สอง คือผู้ได้รับการทาบทามเข้ามาท�ำงาน ได้แก่แดนและอู๊ด
แดนได้พบกับครูน�้ำโดยบังเอิญขณะที่เขาท�ำงานให้ศูนย์ กศน. เทศบาล
เชียงราย ส่วนอูด๊ ส�ำเร็จการศึกษาด้านพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เคยมาฝึกงานกับมูลนิธฯิ แล้วพบว่าได้เรียนรูห้ ลักการท�ำงานหลาย
อย่าง จึงต้องการสานต่อประสบการณ์ที่ได้รับต่อไป เมื่อครูน�้ำทาบทามให้
เข้าร่วมทีมครูข้างถนน เขาจึงตัดสินใจเข้าท�ำงานกับมูลนิธิฯ ทันที  ส่วนผู้
สมัครเข้ามาคือโจ้ซึ่งส�ำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง เขาเป็นคนกะเหรีย่ ง เดินทางมาจากจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเพือ่ มาสมัคร
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งานกับมูลนิธิฯ ตามค�ำบอกเล่าของเพื่อนสนิท  นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา
ฝึกงานอย่างศากุนทีต่ อ้ งการเข้ามาเรียนรูส้ ถานการณ์ปญ
ั หาเด็กเร่รอ่ นและ
แนวทางการปฏิบัติงานแก้ปัญหาเหล่านั้น
ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่
ของคนกลุ่มนี้ หากจะตั้งค�ำถามว่าอะไรคือแรงดึงดูดให้พวกเขาสามารถ
รวมตัวกันเป็นทีมปฏิบัติงานได้อย่างทรหดอดทน ค�ำตอบซึ่งทุกคนสะท้อน
ตรงกันโดยมิได้นัดหมายคือ การท�ำงานด้วยหัวใจที่มีต่อปัญหาเดียวกัน
กล่าวคือมองเห็นความทุกข์ของผูด้ อ้ ยโอกาสและวางเป้าหมายเพือ่ แก้ไขทุกข์
นัน้ ให้ทเุ ลาเบาบางลงเหมือนกัน ความตระหนักถึงปัญหาผ่านประสบการณ์
ตรงจึงเป็นบ่อเกิดของการหลอมรวมพวกเขาเข้าด้วยกัน  เมือ่ ได้รว่ มท�ำงาน
บนความยากล�ำบาก ความเข้าอกเข้าใจจึงค่อยๆ ก่อตัวเพิ่มพูนมากขึ้น
เรือ่ ยๆ บรรยากาศการท�ำงานและความผูกพันระหว่างทีมงานจึงมีลกั ษณะ
เสมือนเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ในครอบครัว ทีร่ ว่ มสุขร่วมทุกข์กนั มากกว่าเป็น
เพียงเพื่อนร่วมงานทั่วไป
“คนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่เพราะเรื่องงานเพียงอย่างเดียว แต่เพราะความ
ผูกพันทีม่ ใี ห้กนั ทัง้ ระหว่างทีมงานและกับเด็กเร่รอ่ น  พวกเราทุกคนอยูก่ นั
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้ว” (ชาฟิว, 17 พฤศจิกายน 2559)
ครูนำ�้ บอกเล่าประสบการณ์ท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ นมากว่าครึง่ ชีวติ
ว่า ทุกวันนี้หาคนทุ่มเทใช้ชีวิตกินนอนท�ำเรื่องต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชน
แก่ผยู้ ากไร้ได้ยากมาก ส่วนใหญ่จะยกกระเป๋าเข้ามาร่วมงานด้วยอุดมการณ์
อันแรงกล้าในตอนต้น เมื่อลงมือปฏิบัติงานจริงก็ต้องยกกระเป๋ากลับออก
ไป เพราะทนรับสภาพไม่ไหวกับการต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตให้แก่
การท�ำงานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา  มันเป็นงานที่ไม่มีเวลาหยุดพัก
แน่นอนตายตัว ไม่มีเงินเดือนมากมาย ความก้าวหน้าในชีวิตหรือยศถา
บรรดาศักดิ์ก็หามีไม่  หากไม่มีความรักหรือเสียสละมากพอก็ยากนักที่จะ
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ท�ำงานแบบนี้ได้ คนที่ท�ำได้ต้องใช้ใจท�ำงาน ซึ่งเธออธิบายนิยามของมัน
ง่ายๆ ว่า
“ถ้าคุณเข้าไปนั่งในใจเด็กได้ และสามารถท�ำงานอย่างมีความสุขด้วย
ความพอเพียงของคุณ คุณก็ใช้ชวี ติ อยูบ่ นพืน้ ทีน่ ไี้ ด้ หลักของมันก็เท่านีเ้ อง”
(ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
เห็นได้ชัดว่าสมาชิกกว่าครึ่งหนึ่งของทีมงานมูลนิธิบ้านครูน�้ำเข้ามา
ท�ำงานเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณทีค่ รูนำ�้ ได้เคยมอบโอกาสดีๆ ในชีวติ
ให้แก่พวกเขา แต่หากค้นให้ลกึ ลงไปกว่านัน้ ก็จะพบว่าทีมงานแต่ละคนมีแรง
ขับส�ำคัญเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกท�ำงานลักษณะนี้ นัน่ คือการ
เข้าอกเข้าใจคนหัวอกเดียวกัน  ส่วนทีส่ มัครเข้ามาก็มพี นื้ ฐานจิตใจทีต่ อ้ งการ
เห็นผูอ้ นื่ พ้นทุกข์ แม้ทกุ คนสามารถประกอบอาชีพอืน่ เพือ่ ความก้าวหน้าใน
ชีวติ แต่กลับเลือกท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมแทน  พฤติกรรมเยีย่ งนีส้ ะท้อนให้เห็น
ภาวะภายในซึ่งเริ่มต้นจากการมีส�ำนึกทางสังคมคอยขับเคลื่อนให้เกิดแผน
งานพัฒนามนุษย์รูปแบบต่างๆ ตามมา
“ถ้าเราลองปรับทัศนคติแล้วมองว่าเด็กกลุม่ นีเ้ ขาเติบโตมาในแบบทีไ่ ม่
เหมือนเรา เปิดใจซะก่อนจะใช้อคติไปมองเขา อะไรหลายอย่างก็จะดีขึ้น
แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ต้องท�ำให้ได้” (อู๊ด, 17 พฤศจิกายน 2559)
หนึง่ ในกัลยาณมิตรทีผ่ มเจอะเจอทุกครัง้ เมือ่ ครูน�้ำจัดกิจกรรมเพือ่ หวัง
สร้างเครือข่ายของมูลนิธฯิ ขึน้ มา คือพีอ่ ว้ น  ทีมงานเปรียบเปรยว่าเธอเป็น
เสมือนน�้ำมันเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงให้รถคันเล็กๆ อย่างมูลนิธิฯ ยังแล่นต่อไป
ได้ โดยเฉพาะในบทบาทผู้คอยดูแลสุขภาพกาย ใจ และที่ปรึกษาผู้พูดคุย
กันอย่างตรงไปตรงมาได้แทบทุกเรื่อง  หลายครั้งในการประชุมจะพบว่า
ความคิดเห็นของอดีตนักวิจยั ผูม้ ากประสบการณ์คนนีค้ อยช่วยขับเคลือ่ นการ
ท�ำงานให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอยู่เสมอ
พี่อ้วนแสดงความคิดเห็นถึงสภาวะการใช้ใจเป็นเครื่องมือน�ำทางการ
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ท�ำงานว่า เกิดขึน้ จากความไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อกันอย่างสูงโดยเฉพาะกับตัวผูน้ �ำ
องค์กร  ครูน�้ำแทบจะเป็นต้นแบบในทุกๆ เรื่องของเด็กๆ และทีมงาน ทั้ง
ทางความคิดและการกระท�ำ  อย่างไรก็ดี แม้ความรักเคารพที่มีให้ต่อกัน
อย่างสูงจะก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบตั งิ าน แต่ในทางกลับกันก็กอ่ ให้เกิดการ
ยึดมัน่ ในตัวผูน้ ำ� อย่างแน่นเหนียวตามมาด้วย  สิง่ ทีน่ า่ คิดคือหากขาดครูนำ�้
ไป พวกเขาจะต้องพยายามเรียนรู้และท�ำความเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไป ต้อง
พร้อมยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ เธอจึงมองว่าถ้ามูลนิธฯิ สามารถสร้างคนให้
เติบโตและมีประสบการณ์มากพอ ความยั่งยืนเจริญงอกงามในการท�ำงาน
พัฒนามนุษย์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
“เราเห็นกันบ่อยๆ ว่าเด็กที่เติบโตจากมูลนิธิฯ แล้วออกไปท�ำงานข้าง
นอกได้สักระยะก็จะกลับมา เพราะเขารู้สึกว่าโลกภายนอกอาจไม่ใช่โลกที่
เหมาะกับเขา  คนที่ใช้ใจและความรักในเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือน�ำทาง
ในการท�ำงานนัน้ หาได้ไม่งา่ ยในสังคมทัว่ ไป บางครัง้ เขาต้องเรียนรูว้ า่ จะออก
ไปเติมเต็มสังคมให้ดงี ามขึน้ ได้อย่างไร มากกว่ากลับมาอยูใ่ นพืน้ ทีป่ ลอดภัย
เช่ น เดิ ม เมื่ อ ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ๆ ได้ ” (พี่ อ ้ ว น,
17 มีนาคม 2560)
กับค�ำถามที่ว่าหากครูน�้ำวางมือจากงานตรงนี้ เหล่าทีมงานมูลนิธิฯ
จะยังคงปฏิบตั งิ านพัฒนาเด็กเร่รอ่ นกันต่อไปหรือไม่ อย่างไร?  ค�ำตอบทีไ่ ด้
มักออกมาในลักษณะแฝงไว้ซึ่งความกังวล ความไม่มั่นใจ บ้างก็ยืนยันว่า
จะยังสานต่องานเหล่านี้ แต่คงขาดที่ปรึกษาผู้เปรียบเสมือนหางเสือเรือไป
บ้างก็ยงั ไม่อยากคิดถึงอนาคต ขออยูก่ บั ปัจจุบนั และท�ำให้ดที สี่ ดุ ก่อนดีกว่า
“ไม่คิดว่าครูน�้ำจะเลิกท�ำนะคะ ถ้าคิดคงเลิกท�ำไปนานแล้วเพราะเจอ
ปัญหามากมายขนาดนัน้   จริงๆ หนูกไ็ ม่เคยคิดว่าจะต้องท�ำงานนีไ้ ปตลอด
ชีวิต แต่ถ้าคิดถึงอนาคตมากเกินไปมันก็จะเครียด อย่าไปนึกถึงมันดีกว่า
เราควรท�ำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว” (ชาฟิว, 17 พฤศจิกายน 2559)
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“ยังท�ำได้อยู่ แต่คงเหมือนขาดที่ปรึกษา  ครูน�้ำเป็นคนชี้แนะแทบทุก
อย่างเกี่ยวกับกิจกรรมในปัจจุบัน ไม่ว่าการเขียนแผนงานเพื่อขอทุนจัด
โครงการ การตัดสินใจเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  เรื่องเหล่านี้พวกเรา
พูดคุยกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าทุกอย่างต้องปิดตัวลง พวกเราจะไปท�ำอะไร
แต่เราก็ไม่อยากคิดไปมากกว่านี้” (อู๊ด, 17 พฤศจิกายน 2559)
“ไม่หยุดครับ จะท�ำต่อ เราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วก็ควรต้องเดินต่อ
ครูนำ�้ พยายามสร้างทีม สร้างพวกเราขึน้ มา คงเพราะต้องการให้เกิดทีมงาน
ทีจ่ ะสามารถท�ำงานต่อไปได้ เป็นตัวแทนรุน่ ต่อไป” (แดน, 17 พฤศจิกายน
2559)
ครูนำ�้ ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทราบดีถงึ ความจ�ำเป็นในการพัฒนาบุคลากร
รุ่นใหม่มาสานต่อแผนงานของมูลนิธิฯ ให้เดินหน้าต่อไป  แม้จะหาคนมา
ปฏิบัติงานอย่างจริงจังได้ยาก แต่เธอยังคงเชื่อมั่นว่าทีมงานชุดปัจจุบันจะ
สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้  เรื่องการวางมือจากการท�ำงานพัฒนาเด็ก
เร่รอ่ นคงต้องเกิดขึน้ สักวันหนึง่ เมือ่ สังขารร่วงโรยไป เธอเตรียมพร้อมรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงโดยพยายามสร้างคนรุ่นใหม่ภายใต้ความเชื่อว่า การ
ลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจะช่วยส่งต่ออุดมการณ์ควบคู่กับการ
เรียนรู้กระบวนการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  แผนงานส�ำหรับ
ต่อยอดศักยภาพคนรุ่นใหม่และวางรากฐานความยั่งยืนแก่มูลนิธิฯ จึงไม่ใช่
การพูดอธิบายหลักการเพือ่ สร้างความเข้าใจ แต่เป็นการมอบหมายโจทย์ให้
แต่ละคนได้ลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้ กระจายงานให้ลูกทีมทุกคนได้มีส่วนคิดและตัดสินใจใน
ภารกิจทีต่ นดูแลอย่างเต็มที่ ทุกคนมีอสิ ระในการท�ำงาน ส่วนครูนำ�้ คือกรอบ
อย่างหลวมๆ ที่คอยเสนอความคิดเห็นในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
“ผมเคยได้รับภารกิจให้เข้าไปช่วยเหลือสองแม่ลูกชาวพม่าที่ก�ำลังถูก
ต�ำรวจควบคุมตัวเพราะเดินทางเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างผิดกฎหมาย  แม้
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จะพยายามอย่างไรต�ำรวจก็ไม่ยินยอมให้ทั้งแม่และลูกออกจากโรงพัก เลย
โทรศัพท์รายงานครูน�้ำว่าท�ำไม่ส�ำเร็จ ครูน�้ำก็บอกให้ลองใหม่ ถ้าช่วยแม่ไม่
ได้ อย่างน้อยก็ช่วยลูกออกมาก่อน  ผมพยายามท�ำอีกครั้ง แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ
อยูด่ ี ครูนำ�้ ก็เข้าใจ ไม่เคยว่าอะไรเลย  แต่ทผี่ มได้เรียนรูค้ อื ไม่วา่ จะท�ำอะไร
ต้องท�ำให้ถึงที่สุด ต้องมีแผนส�ำรองไว้เสมอ  ครูน�้ำจะไม่ชอบเลยถ้าพูดถึง
ความเป็นไปไม่ได้ก่อนลงมือท�ำจริง เพราะส�ำหรับครูน�้ำ ทุกอย่างเป็นไปได้
เสมอ” (อู๊ด, 17 พฤศจิกายน 2559)
อาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ แนวทางพัฒนาคนรุน่ ใหม่ของมูลนิธบิ า้ นครูน�้ำ
คือการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ควบคู่กับการ
เลือกหยิบเอาทักษะความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลในองค์กรมาใช้อย่าง
เหมาะสม นับเป็นกุศโลบายกระจายบทบาทผู้น�ำตามสถานการณ์ได้เป็น
อย่างดี  ยิง่ ไปกว่านัน้ ปัจจุบนั ทางมูลนิธฯิ ยังสนับสนุนให้ทมี งานได้มโี อกาส
เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น เวที
เครือข่ายภาวะการน�ำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม และค่าย Young Leadership ของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต เวทีเสวนาวิชาการขององค์กรต่างๆ
โดยคาดหวังว่าผู้นำ� รุ่นต่อไปของมูลนิธิฯ จะได้รับองค์ความรู้และเกิดเครือ
ข่ายกับกลุม่ คนแตกต่างหลากหลายเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
บนฐานการสร้างเครือข่ายภายนอก
มูลนิธิบ้านครูน�้ำท�ำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก
มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีค่ อยโอบอุม้ ให้มลู นิธแิ ห่งนีด้ ำ� รงอยูท่ า่ มกลางกระแสสังคมอันผันแปร
ไม่แน่นอน  เครือข่ายภายนอกที่มีส่วนประคับประคองวงล้อการท�ำงานให้
ขับเคลื่อนไปแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุม่ บุคคลหรือองค์กรทีค่ อยให้คำ� ปรึกษาและมีสว่ นก่อตัง้ มูลนิธบิ า้ น
ครูนำ�้ เช่น วัลลภ ตังคณานุรกั ษ์, เตือนใจ ดีเทศน์, เรณู อรรฐาเมศร์, มูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก, มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก, ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, มูลนิธเิ พือ่ ยุตกิ ารแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก, องค์การยูนิเซฟ เป็นต้น  เครือข่ายเหล่านี้ถือเป็นพันธมิตร
ส�ำคัญที่มีส่วนท�ำให้ครูน�้ำได้เรียนรู้กระบวนการท�ำงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นระบบ คอยโอบอุม้ ยามต้องการความช่วยเหลือ ทัง้ ด้านทุน
ทรัพย์และการให้ความคิดเห็นต่อกระบวนการด�ำเนินงานตั้งแต่มูลนิธิบ้าน
ครูน�้ำยังไม่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
เครือข่ายเสริมสร้างองค์ความรู้และดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เช่น
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรง
พยาบาลแม่สาย, องค์กรสุรยิ ะอโรคยา เป็นต้น  เครือข่ายเหล่านีค้ อยจัดเวที
ฝึกอบรมพัฒนาภาวะภายในผ่านกระบวนการทีช่ ว่ ยให้เกิดการใคร่ครวญตัว
เอง เสริมสร้างทักษะการท�ำงานโดยสร้างพื้นที่ในการดึงเอาศักยภาพของ
แต่ละคนออกมา รวมทั้งบ�ำบัดความตึงเครียดอ่อนล้าทางกายและใจให้แก่
ทีมงานมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
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เครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น
Not For Sale4 หรือ IOGT International5 สององค์กรต่างประเทศทีร่ ะดม
ทุนจากผูป้ ระกอบธุรกิจและผูม้ ใี จอยากช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ทวั่ ทุกมุมโลก
คอยให้การสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักบนพืน้ ทีส่ ถานสงเคราะห์ และจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำ  นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายภายใน
ประเทศอย่างมูลนิธพิ ทุ ธรักษา6 และคนไทยทีม่ จี ติ ศรัทธาร่วมกันสมทบทุน
สนับสนุนปัจจัย 4 แก่เด็กเร่ร่อนอย่างสม�่ำเสมอ
เครือข่ายปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือเด็กและสตรี เช่น สถานสงเคราะห์บา้ น
เด็กแม่จัน, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงเรียนบ้านสันธาตุ อ�ำเภอเชียงแสน,
ศูนย์ กศน. จังหวัดเชียงราย, สถานบ�ำบัดผูต้ ดิ ยาเสพติดคริสตจักรบ้านสันติ
คีรี ดอยแม่สลอง เป็นต้น  เครือข่ายเหล่านี้ร่วมมือกันดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ แต่ไร้สิทธิในการเข้ารักษาพยาบาล
หรือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ ผ่าน
กระบวนการร่วมกันรับ-ส่งต่อผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือระหว่างกันตามความ
เหมาะสมเป็นรายกรณี เช่นแม่เด็กที่ติดยาเสพติดอย่างหนักซึ่งมูลนิธิบ้าน
ครูน�้ำช่วยเหลือมาเป็นเบื้องต้น แต่ไม่มีความพร้อมในการบ�ำบัดรักษา
จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงแสน หรือสถานบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด
คริสตจักรบ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง ต่อไป

4
5
6

ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.notforsalecampaign.org
ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.iogt.org
ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.buddharaksa.or.th
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ครูน�้ำชี้แจงว่าเครือข่ายของมูลนิธิฯ เกิดขึ้นได้เพราะการยึดมั่นเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง กล่าวคือต้องตั้งใจท�ำงานตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และพร้อมที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความจริงใจทั้งต่อตนเองและผู้คนในสังคม  เมื่อผล
งานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ความร่วมมือด้านต่างๆ ก็ค่อยๆ งอกงามตาม
มาเป็นล�ำดับ  หลังจากผมมีโอกาสเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานของทีมงาน
ท�ำให้พบว่า เหตุทเี่ ครือข่ายภายนอกก่อตัวขึน้ และด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงเป็น
ผลมาจากยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 2 ประการส�ำคัญ คือ
1. การศึกษาคือรากฐานของทุกสิ่ง
การจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติคือสิ่งที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำให้
ความส�ำคัญอย่างสูงเสมอมา  จากเดิมที่เน้นพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถ
ดูแลตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บโดยมิได้หวังผลพวงอย่างอื่นมากนัก เมื่อเจอ
ปัญหาการต่อต้านจากคนในชุมชนท�ำให้มูลนิธิฯ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสีย
ใหม่ เนื่องจากแท้จริงแล้วการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดรับกับ
นโยบายภาครัฐ นอกจากจะสร้างการเรียนรูท้ ดี่ ใี ห้แก่เด็ก ยังช่วยขจัดปัญหา
เรื่องภาพลักษณ์อันเลวร้ายให้หมดไปได้ในคราวเดียวกัน
กลยุทธ์ทมี่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ น�ำมาใช้คอื การร่วมมือกับศูนย์ กศน. อ�ำเภอ
แม่สาย จัดท�ำโครงการ “การศึกษาไร้พรมแดน” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ส่ง
ผลให้ศูนย์ดร็อปอินกลายเป็นสถานที่สอนหนังสือและคัดกรองเด็กเร่ร่อน
ไร้สญ
ั ชาติปอ้ นเข้าสูก่ ารศึกษานอกระบบ  หากเด็กคนใดสอบผ่านตามเกณฑ์
ก็มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั การรับรองวุฒกิ ารศึกษาถูกต้องตามกฎหมายไทย  ขณะจัดการ
เรียนการสอนจริง บรรดาครูข้างถนนจ�ำเป็นต้องปรับเนื้อหาแต่ละบทเรียน
ให้เหมาะกับเด็กเร่รอ่ นผูม้ ฐี านความรูแ้ ตกต่างกัน ไม่สมั พันธ์กบั ช่วงอายุหรือ
หลักเกณฑ์ใดๆ ของนักเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ รวมทั้งต้องตอบ
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โจทย์ของชีวิต คือน�ำไปใช้สร้างอาชีพได้จริง ควบคู่กับการได้รับองค์ความรู้
เชิงวิชาการตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด  การเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์
กศน. อ�ำเภอแม่สาย ยังช่วยบรรเทาภาพลักษณ์การเป็นแหล่งมัว่ สุมของคน
ไร้บา้ นให้กลายเป็นสถานทีบ่ ม่ เพาะเยาวชน คนในชุมชนจึงเริม่ เปิดใจยอมรับ
เด็กและมูลนิธิฯ มากขึ้น ปัญหาการถูกขับไล่จึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด
“การสอนหนังสือที่ศูนย์ดร็อปอินเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่าวิธีการ
แบบไหนเหมาะสม ตอนแรกใช้วิธีสอนตามต�ำราเป็นหลัก แต่ไม่ค่อยได้ผล
เลยปรับมาเป็นการเล่นเกมและท�ำกิจกรรมแทน ก็รสู้ กึ ว่าผูเ้ รียนสนุก เข้าใจ
บทเรียนดีขนึ้ ท�ำให้เราเรียนรูว้ า่ หากจะสอนให้ได้ดตี อ้ งมองทีผ่ เู้ รียนเป็นหลัก
เพราะพวกเขามีพื้นฐานแตกต่างกันมาก” (ศากุน, 10 มีนาคม 2560)
ครูข้างถนนของมูลนิธิบ้านครูน�้ำจ�ำเป็นต้องมีทักษะด้านการสอนและ
ลงพืน้ ทีท่ ำ� งานภาคสนามอย่างมาก  จุดสมดุลระหว่างสองบทบาทนีถ้ อื เป็น
ศิลปะการเป็นครูที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  อาจเพราะครูขา้ งถนนคือผูป้ ฏิบตั งิ านสอนอยูต่ รงริมชายขอบการ
ศึกษาในระบบ หน้าทีแ่ ละกระบวนทัศน์ความเป็นครูจงึ แตกต่างออกไป โดย
เฉพาะเรือ่ งห้องเรียนทีไ่ ม่ยดึ ติดอยูก่ บั โรงเรียนหรือสถานศึกษา แต่ทกุ ตาราง
นิ้วในสังคมคือสถานที่ซึ่งผู้เป็นครูต้องปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส พื้นที่สร้างการเรียนรู้ของครูข้างถนน
จึงเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับรู้ของสังคมกระแสหลัก เนื้อหาที่ใช้สอน
ก็ไม่ตายตัว แต่ตอ้ งปรับตามวิถชี วี ติ ของผูเ้ รียนจึงจะเอือ้ ประโยชน์ให้เกิดขึน้
ได้มากที่สุด
“การได้เป็นครูข้างถนนมีความหมายกับผมมาก  แต่ก่อนผมเป็นเด็ก
เร่ร่อนของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ผมรู้สึกว่าครูข้างถนนคือฮีโร่ จนวันนี้ได้มาเป็น
เองก็ดีใจ บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าท�ำไม แต่ผมก็ภูมิใจมากจริงๆ” (ภัลลพ,
10 มีนาคม 2560)
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การได้เป็นครูข้างถนนมีความหมายกับผมมาก
แต่ก่อนผมเป็นเด็กเร่ร่อนของมูลนิธิบ้านครูน้ำ�
ผมรู้สึกว่าครูข้างถนนคือฮีโร่ จนวันนี้ได้มาเป็นเองก็ดีใจ
บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำ�ไม แต่ผมก็ภูมิใจมากจริงๆ

นอกจากจัดการศึกษาให้ถูกต้องตามระบบแล้ว สิ่งส�ำคัญที่ทางมูลนิธิ
บ้านครูน�้ำกระท�ำควบคู่กันไปคือการผลักดันให้เด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติกลาย
เป็นกลุม่ ประชากรผูม้ เี ลขบัตรประจ�ำตัวบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ซึง่
ขึ้นต้นด้วยหมายเลข “0” หรือที่เรียกกันว่า “บัตรหัวศูนย์” ตามหลักเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียน
ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548  การขึ้นทะเบียนตาม
ระบบกฎหมายดังกล่าวท�ำให้เด็กไร้สัญชาติได้รับใบเบิกทางเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ การขอ
อนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมเพื่อรับการศึกษาและการรักษา
พยาบาล เป็นต้น  ความเปลี่ยนแปลงจากการมีบัตรหัวศูนย์ส่งผลให้พวก
เขามีโอกาสส�ำเร็จการศึกษาระดับสูงควบคู่กับการเปิดกว้างเรื่องช่องทาง
ประกอบอาชีพอีกด้วย  
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“ปัจจุบันเด็กในมูลนิธิฯ มีบัตรหัวศูนย์ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่ง
หนึ่งยังไม่มี เนื่องจากย้ายเข้ามาอยู่หลังปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล
หยุดการขึ้นทะเบียนเอาไว้ก่อน  พี่ก็ยังหวังว่าจะมีการเปิดลงทะเบียน
อีกครั้ง เพราะหากระบบนี้ยังคงอยู่ โอกาสที่เด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติจะได้รับ
สิทธิและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ยังมี” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
แม้จะมองว่านโยบายรัฐคือกลไกกีดกันผลักไสเด็กเร่ร่อนให้กลายเป็น
เด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ เป็นระบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมในแง่สิทธิและ
เสรีภาพของมนุษย์ แต่การพยายามท�ำความเข้าใจว่าถึงอย่างไรเด็กทุกคนที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ยังคงต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการเมืองการ
ปกครอง พร้อมเริม่ ปรับวิธคี ดิ โดยศึกษาหาช่องทางประนีประนอมกับระบบ
เพื่อความอยู่รอด สะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์สำ� คัญที่ทางมูลนิธิฯ ใช้เป็น
ธงน�ำหน้าเพือ่ สร้างสิทธิให้แก่เด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ คือให้การศึกษาอย่างเป็น
ระบบเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน7 อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การก้าวเท้าเข้าไปสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย  ปรากฏการณ์ความร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการถอดหัวโขนคนท�ำงาน
เอ็นจีโอวางลงไว้ขา้ งๆ แล้วเริม่ ต้นจับเข่าคุยกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ร่วมกัน
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

7

ปัจจุบันเด็กในมูลนิธิบ้านครูน้ำ�จะถูกส่งไปเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาที่
โรงเรียนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระดับมัธยมศึกษาจะไปยังโรงเรียนต่าง
จังหวัดที่พร้อมรับเด็กไม่มีบัตรหัวศูนย์ โดยมูลนิธิฯ อาจทำ�เรื่องของดเว้นค่าเล่าเรียน
หรือขอลดหย่อนลงครึ่งหนึ่ง  ส่วนระดับอุดมศึกษาก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กได้รับทุนจาก
สถานศึกษาแห่งใด โรงเรียนและสถานศึกษาจึงถือเป็นเครือข่ายสำ�คัญอย่างมากต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ
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ศากุน นักศึกษาฝึกงานซึ่งท�ำหน้าที่เป็นครูข้างถนนที่มูลนิธิบ้านครูนำ�้
มานานหลายเดือน แบ่งปันประสบการณ์ว่าเป็นไปได้ยากมากที่เอ็นจีโอ
จะท�ำงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
สาเหตุที่เธอกล่าวเช่นนี้เพราะเห็นว่ามูลนิธินี้เป็นเพียงแห่งเดียวที่ประกาศ
จุดยืนชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ ยิ่งมีผู้น�ำ
องค์กรอย่างครูน�้ ำซึ่งมีบุคลิกตรงไปตรงมา มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนแตกต่างกันอย่างมากจากมุมมองภาครัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ไม่ลงรอยกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เนืองๆ  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันครูน�้ำและทีมงานทุกคนเข้าใจปัญหาข้อจ�ำกัด
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรซึง่ คอยเหนีย่ วรัง้ การท�ำงานเป็นอย่างดี จึง
พยายามปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ หาวิธสี ร้างความเข้าใจเพือ่ เอือ้ ให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการผลักดัน
ให้เกิดการประชุมเครือข่ายคนท�ำงานเพือ่ สิทธิเด็กกับสิทธิผไู้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียน เมือ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นการสร้างพืน้ ทีพ่ ดู คุยกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคนอาสาท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในพื้นที่
อ�ำเภอแม่สาย ให้ได้รว่ มกันแสดงจุดยืน สะท้อนแนวคิดและปัญหาจากการ
ท�ำงาน  แม้จะได้รบั ผลตอบรับเป็นทีน่ า่ พอใจ แต่สำ� หรับคลืน่ ลูกใหม่ทกี่ ำ� ลัง
ก่อตัวเป็นผูน้ ำ� ในอนาคต พืน้ ทีแ่ บบนีค้ อื การฝึกให้พวกเขาได้ลองหันมามอง
ข้อดีข้อเสียของตัวเอง เพื่อท�ำความเข้าใจความขัดแย้งกับขั้วตรงข้ามที่มีมา
ช้านาน และพร้อมจะก้าวข้ามสิ่งสมมุติเหล่านั้นไปให้ได้
“ในฐานะคนท�ำงานรุน่ ต่อไปจ�ำเป็นต้องบอกตัวเองเสมอว่า เราต้องฟัง
เป็น คือต้องรับฟังอย่างตัง้ ใจ ไม่ดว่ นตัดสินใครโดยไม่เปิดใจให้กว้าง เพราะ
สักวันหนึ่งเราอาจถูกหล่อหลอมเข้ากับกรอบคิดเรื่องความเป็นเอ็นจีโอจน
กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐอย่างที่ก�ำลังเกิด
อยู่ในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว” (อู๊ด, 10 มีนาคม 2560)
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“เป้าหมายหลักของการท�ำงานมูลนิธฯิ ในตอนนีค้ อื การพยายามสร้าง
เครือข่ายและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ดึงผูค้ นทุกภาคส่วน
มาร่วมกันท�ำงานให้ได้มากที่สุด” (แดน, 10 มีนาคม 2560)
2. บ้าน วัด โรงเรียน คือเครือข่ายสร้างสะพานสู่ใจคน
นอกจากโรงเรียนแล้ว บ้าน (ชุมชน) และวัด คืออีก 2 พืน้ ทีซ่ งึ่ มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ เนื่องด้วย
เด็กกลุ่มนี้มีภาพลักษณ์ไม่ดีนักในสายตาคนส่วนใหญ่ซึ่งมักด่วนตัดสินว่า
พวกเขาคือปัญหาสังคม  แม้พวกเขาจะมีพฤติกรรมซุกซนเหมือนเด็กทัว่ ไป
แต่การถูกตีตราให้เป็นผู้อยู่นอกกฎหมายอาจท�ำให้พฤติกรรมแบบเดียวกัน
ถูกตัดสินด้วยมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
ครูนำ�้ อธิบายว่าหนทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการทวงคืนภาพลักษณ์
ดีๆ ให้แก่เด็กๆ และมูลนิธิฯ คือการพยายามท�ำความดีในทุกโอกาสเพื่อ
สร้างสะพานเข้าไปนัง่ ในใจคนให้ได้ และสถานทีท่ จี่ ะเปิดโอกาสให้คนทัว่ ไป
ได้รับรู้ว่าเด็กเร่ร่อนก็มีระเบียบวินัย มีหัวใจพร้อมช่วยเหลือสังคมเช่นกันก็
คือวัด  หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ น�ำเด็กไปช่วยงานวัดโดยไม่ได้คิดถึง
ผลตอบแทนใดๆ แต่ภาพที่ปรากฏออกไปกลับท�ำให้ผู้คนรู้สึกเอ็นดู สงสาร
บ้างก็ชนื่ ชมในความเสียสละแรงกายมาช่วยเหลืองานส่วนรวมภายในศาสนสถาน  เมื่อภาพความเป็นจริงเหล่านี้ได้รับการสื่อสารออกไปในวงกว้าง
ความเข้าอกเข้าใจในตัวเด็กเร่รอ่ นก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย  ปัจจุบนั ชาว
บ้านในชุมชนอ�ำเภอเชียงแสนเริ่มให้การยอมรับเด็กเร่รอ่ นของมูลนิธิฯ มาก
ขึ้น บางคนถึงขนาดรับไปอุปถัมภ์ก็มี ส่วนทางวัดก็แบ่งปันข้าวปลาอาหาร
ให้อย่างสม�ำ่ เสมอราวกับเด็กเหล่านีเ้ ป็นลูกศิษย์วดั กลุม่ หนึง่ ซึง่ ช่วยแบ่งเบา
ภาระของมูลนิธิฯ ได้เป็นอย่างมาก
“เราต้องเปลี่ยนวิธีการ จะมาคิดว่าเด็กของเราพิเศษไม่ได้ จะมัวรอ
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ความช่วยเหลือโดยไม่ทำ� อะไรให้สงั คมเลยก็เท่ากับก�ำลังท�ำร้ายตัวเอง  เด็ก
ของเราต้องน่ารัก ต้องสื่อสารออกไปว่าเราก็เป็นคนดีได้ เพราะแรงกดทับ
ของเราเยอะ” (ครูน�้ำ, 10 กันยายน 2559)
เมื่อชุมชนเปิดใจยอมรับ โอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนก็มมี ากขึน้ ตามไปด้วย เช่นการขอทุนการศึกษาโดยงด
เว้นค่าเล่าเรียนก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้น กระทั่งผู้คนละแวกใกล้เคียงก็เห็น
ว่าเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างที่คิด แต่อาจเป็นเพราะวิธีมองของพวกเขา
เองต่างหากที่ผลักให้เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นปัญหา  กระบวนการสื่อสารเรื่อง
ราวตัวตนดีๆ ของเด็ก และโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน -วัด -โรงเรียน
จึงเป็นหัวใจหรือยุทธศาสตร์หลักในการสร้างเครือข่ายภายนอกอันทรงพลัง
ที่สุดอย่างหนึ่งของมูลนิธิฯ
การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครือขาย
(เขาไปนั่งในใจคน)

บาน
(ชุมชน)

วัด

โรงเรียน

ภาพที่ 2
ยุทธศาสตร์ 3 ปัจจัยเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

ที่มา : ผลการวิจัย
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“เรารู้จักกันเพราะความเมตตาอาทรต่อกัน เราเห็นปัญหาและสงสาร
เด็ก เลยค่อยๆ ท�ำความรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ  เด็กๆ มาช่วยงานวัดพระ
ธาตุผาเงาตลอดทุกเทศกาล  ญาติโยมทีม่ าเขาก็รสู้ กึ เอ็นดู เมือ่ มีอาหารหรือ
สิ่งของเครื่องใช้อะไรก็จะโทร.ไปเรียกให้มารับเอาไปเสมอ” (แม่ชีมด, 12
มีนาคม 2560)
“ผมมาเลีย้ งอาหารทีน่ เี่ ป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2-3 ครัง้ เพราะอยาก
ช่วยดูแลเด็กพวกนี  ้ มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ แสดงให้เห็นว่าเขาช่วยเหลือเด็กจริงๆ
การมาเลี้ยงอาหารไม่ใช่แค่ท�ำให้เขาอิ่มท้อง แต่เป็นการมอบความหวังให้
กันและกันด้วย” (ลุงชาญ, 12 มีนาคม 2560)
นอกจากยุทธศาสตร์การสร้างสะพานสู่ใจคนเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
และการสนับสนุนช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิบ้านครูน�้ำยังให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างรายได้และอาชีพแก่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ด้วย  ครูน�้ำ
เล่าให้ฟังว่าความคิดดังกล่าวมีที่มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ หมายถึงความ
พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่นการผลิตและการบริโภคทีอ่ ยูใ่ นระดับพอประมาณ  2) มีเหตุผล หมาย
ถึงการตัดสินใจเกีย่ วกับระดับความพอเพียงนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิด
ขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ  และ 3) มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล (โครงการเศรษฐกิจพอเพียง,
2555)
ครูน�้ำน�ำคุณลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มูลนิธิฯ ดูแลตัวเอง
ได้ ลดการพึง่ พาแหล่งทุนจากเครือข่ายภายนอกซึง่ อาจเกิดการเปลีย่ นแปลง
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ในอนาคต  หัวใจส�ำคัญที่เธอพยายามปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
คือการใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ กินอยู่แบบพอกินพอใช้ หากมีสิ่งใดเกินความ
ต้องการก็พร้อมจะแบ่งปันแก่ผอู้ นื่ หรือน�ำไปขายเพือ่ เป็นรายได้เลีย้ งดูตวั เอง
ผลเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นคือ ราวครึ่งหนึ่งบนเนื้อที่ 12 ไร่ของสถาน
สงเคราะห์ถกู น�ำไปใช้เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม เช่น ปลูกผักสวนครัว ท�ำนาข้าว
ช่วยให้พวกเขามีข้าวกินอย่างน้อย 3-4 เดือนต่อปีโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ
นอกจากนัน้ ยังเลีย้ งสัตว์อย่างหมู ไก่ และปลา เก็บไว้เป็นอาหาร ช่วยลดค่า
ใช้จ่ายลงไปได้มาก  เด็กและสตรีจะได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะประดิษฐ์
เครื่องประดับ อย่างก�ำไลข้อมือ เชือกรัดผม ปักผ้าลวดลายพื้นเมืองภาค
เหนือ เพื่อส่งไปขายต่อยังร้านค้า ก่อให้เกิดรายได้ทั้งแก่ตนเองและองค์กร
แม้รายได้ส่วนนี้จะไม่มากนักแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามมองหา
ลู่ทางสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  

วิวัฒน์ของเป้าหมาย
เพื่อการสร้างเครือข่ายแบบน�ำร่วม
การล้มลุกคลุกคลานหลายต่อหลายครั้งของมูลนิธิบ้านครูน�้ำคือบท
เรียนทีก่ อ่ ให้เกิดค�ำถามเกีย่ วกับวิธดี ำ� เนินงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาเด็กเร่รอ่ นอย่าง
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  ครูน�้ำกล่าวว่าแม้จะลงมือท�ำงานอย่างจริงจัง เน้นการ
ลุยเดีย่ วไม่สนใจใคร พุง่ เข้าชนกับต้นตอของปัญหา แล้วพยายามหาทางแก้
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ อย่างไม่ลดละ แต่ดูเหมือนโลกใบใหม่ในฝันที่เต็มไป
ด้วยความสดใสก็ยงั ไม่มที ที า่ ว่าจะเป็นจริงขึน้ มาได้ จนกระทัง่ กาลเวลาล่วง
เลย เมื่อมีวุฒิภาวะมากขึ้น และมีโอกาสเจอครูที่เธอให้ความเคารพนับถือ
อย่างสูง คืออาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ และอาจารย์ประชา หุตานุวตั ร ผูช้ ว่ ย
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ฉุดดึงเธอให้ถอยห่างจากปัญหา ฝึกใช้สติคิดใคร่ครวญอย่างรอบด้าน
จึงท�ำให้เห็นว่าวิธีแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบ (System Thinking) คือ
หนทางช่วยให้งานมีโอกาสส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ครูน�้ำเท้าความถึงการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ในการท�ำงานว่า เมื่อได้
เข้ า ร่ ว มเวที เ ครื อ ข่ า ยภาวะการน� ำ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นสั ง คม (Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 1 ซึ่งโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตจัดขึ้น
เธอได้พบเจอกลุ่มคนผู้ทำ� งานภาคประชาสังคมหลากหลายรูปแบบ แต่ละ
คนล้วนมีความน่าสนใจ  การได้รจู้ กั ผูค้ นเหล่านัน้ ท�ำให้เกิดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ น
เรียนรู้แห่งใหม่ซึ่งช่วยเติมเต็มมุมมองการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญอีกประการที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือได้เรียนรู้วิถีการ
ท� ำ งานกั บ สภาวะภายในของตนเอง ซึ่ ง เธอแทบไม่ เ คยมี เ วลาได้ พิ นิ จ
พิจารณามันมาก่อน เพราะตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ครูข้างถนน
เธอมัวแต่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและดูแลทีมงาน
จนตัวเองแทบไม่มีเวลาได้หยุดพัก
“การเข้าร่วมโครงการผู้น� ำแห่งอนาคตท�ำให้ได้รับองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ก็จริง แต่ส�ำหรับพี่ ประโยชน์สูงสุดคือการได้พักทั้ง
ร่างกายและจิตใจ กิจกรรมที่โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตออกแบบช่วยสร้าง
พืน้ ทีใ่ ห้พไี่ ด้อยูก่ บั ตัวเอง ได้ใคร่ครวญถึงเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาว่าเราเดินทางมา
ถึงจุดไหนแล้ว  พี่รู้สึกดีเสมอเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม เหมือนได้เดินทางมา
เติมพลังทางความคิดและจิตใจให้พร้อมกลับไปท�ำงานด้วยมุมมองใหม่ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก” (ครูน�้ำ, 19 กันยายน 2559)
บทเรียนหนึง่ ทีค่ รูนำ�้ รูส้ กึ ประทับใจและก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงใน
การท�ำงานของตัวเองมากทีส่ ดุ จากการเข้าร่วมเวทีเครือข่ายภาวะการน�ำเพือ่
การขับเคลือ่ นสังคมรุน่ ที่ 1 คือกิจกรรมทีช่ ว่ ยเปิดมุมมองปรากฏการณ์ทาง
สังคมด้วยหลักการคิดเชิงระบบ ซึง่ เป็นกระบวนการท�ำความเข้าใจสิง่ ต่างๆ
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โดยมองเห็นระบบที่เป็นอยู่ว่าท�ำงานอย่างไร องค์ประกอบต่างๆ ภายใน
ระบบมีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงและมีอทิ ธิพลต่อกันอย่างไร รวมถึงโครงสร้าง
ต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดระบบมีอะไรบ้าง  ความคิดเชิงระบบจึงไม่ใช่การมองตัว
ปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว แต่มองไปถึงแบบแผน โครงสร้าง และพลัง
ต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์นั้นด้วย (โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต,
2560)
ครูน�้ำอธิบายว่าแนวคิดนี้ช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติที่
ตนพยายามต่อสู้อยู่มิได้เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่อย่างเลื่อนลอย แต่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับแบบแผนการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ ลึกลงไปถึงระดับความเชือ่
เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศทั่วโลก ที่พยายามให้คุณค่าความ
ผูกพันกันโดยถือเกณฑ์การเป็นพลเมืองของรัฐเป็นส�ำคัญ น�ำไปสู่การแบ่ง
แยกผูค้ นผ่านการระบุสญ
ั ชาติ  ความแตกต่างเรือ่ งสัญชาตินเี่ องทีผ่ ลักดันให้
เกิดปรากฏการณ์การตกเป็นคนชายขอบซึ่งยากต่อการแก้ไขปัญหาที่ปลาย
เหตุอย่างที่เธอท�ำอยู่ในปัจจุบัน  มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับมโนทัศน์การมอง
โลกซึ่งก่อตัวขึ้นมาอย่างยาวนานและเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก เพราะเกาะ
เกีย่ วแนบชิดอยูก่ บั ระบบการเมืองการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ไป
จนถึงความเชื่อทางศาสนา
ในมุมมองของผม ความตระหนักถึงต้นตอของปัญหาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าครูน�้ำมองปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติในระดับแตกต่างไปจากเดิม
คือมองว่าปัญหามีความซับซ้อนและสัมพันธ์กบั กลุม่ คนหลายกลุม่ เนือ่ งจาก
ปัญหาสิทธิมนุษยชนมิได้เกิดขึน้ เพียงเพราะการทีม่ นุษย์กลุม่ หนึง่ ถูกรัฐบาล
มองข้ามในฐานะพลเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการถูกมองข้ามโดยผู้คน
ในสั ง คมที่ รั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ตกต่ า งกั น ไปตามมุ ม มองเรื่ อ ง
ประวัตศิ าสตร์ชาติพนั ธุ์ อัตลักษณ์ เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ความเชือ่ เป็นต้น  ปรากฏการณ์ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสิทธิมนุษยชนนีเ้ กิดขึน้
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จากอุดมการณ์ “ชาตินิยม” (nationalism) ที่คอยท�ำหน้าที่ตอกย�้ำความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชาติ พร้อมกับแบ่งแยกผู้ที่แตกต่างออกไปจาก
อาณาเขตของตน
ครูน�้ำเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันทิศทางการท� ำงานของเธอเปลี่ยนไป คือ
พยายามมองไปยังรากของปัญหา ในลักษณะเดียวกับการมองโลกด้วยฐาน
คิดทีว่ า่ สรรพสิง่ ล้วนสัมพันธ์กนั ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ แล้วจึงค่อยๆ คิดหาทาง
แก้ไขผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายรูปแบบใหม่ขนึ้ มา  เครือข่ายทีว่ า่ นีไ้ ม่ใช่
แค่การมุ่งรวบรวมกลุ่มคนท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียว แต่
จ�ำเป็นต้องครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อระดม
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง สามารถสะท้อนปัญหาหรือเรือ่ งราวรอบด้านได้ใกล้
เคียงกับสภาพความเป็นจริงของสังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เธอเชื่อว่า
เครือข่ายลักษณะนี้จะช่วยให้มองเห็นความเป็นไปของสังคมแบบองค์รวม
(holistic) มากขึ้น
การด�ำเนินงานของครูนำ�้ ด้วยวิธคี ดิ เชิงระบบเริม่ ต้นจากการสร้างพืน้ ที่
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการจั ด “โครงการผู ้ น� ำ แห่ ง อนาคต การพั ฒ นา
ศักยภาพแกนน� ำเครือข่ายคนชายขอบ” 8 ขึ้นมา  โครงการนี้เป็นความ
พยายามดึงผู้คนที่ท�ำงานในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย แต่มีคุณสมบัติ

8

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำ�แห่งอนาคตในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการ
จัดเวทีย่อยอีก 4 เวทีคือ เวทีสร้างความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพลเมือง
และสถาบันอิสระภาคประชาสังคม, เวทีให้ความรู้และเสริมสร้างสุขภาพคนทำ�งาน,
การประชุมเครือข่ายคนทำ�งานเพื่อเด็กกับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน, เวทีพัฒนา
ศักยภาพแกนนำ�องค์กรเครือข่ายการค้ามนุษย์  ทุกเวทีมีเป้าหมายสำ�คัญคือการเปิด
พื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
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แท้จริงแล้วคนนั้นเชื่อมร้อยกับธรรมชาติ กับทุกสิ่งทุกอย่าง
การแก้ปัญหาเรื่องคนจึงจำ�เป็นต้องมองความสัมพันธ์
องค์รวมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ไม่อาจแยกปัญหาออกจาก
ระบบที่เชื่อมโยงต่อกันทั้งหมดได้

ส�ำคัญร่วมกันประการหนึง่ คือ “มีสำ� นึกทางสังคม” ต้องการท�ำอะไรเพือ่ บ้าน
เพือ่ เมืองเหมือนกัน ให้ได้มโี อกาสมาแบ่งปันประสบการณ์เพือ่ ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการท�ำงานระหว่างกันผ่านการสนทนาแสดงวิสัยทัศน์ของ
แต่ละคน ก่อนจะหาจุดร่วมทางความคิด วางแผนการท�ำงานแก้ปญ
ั หาของ
สังคม ควบคู่กับการช่วยกันดูแลสุขภาพกายและใจของผู้ท�ำงาน ทั้งภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตอ�ำเภอเชียงแสน เชียงของ และ
แม่สาย
“พี่เติบโตมาจากการท�ำงานเรื่องคนจน พบว่าแท้จริงแล้วคนนั้นเชื่อม
ร้อยกับธรรมชาติ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง การแก้ปญ
ั หาเรือ่ งคนจึงจ�ำเป็นต้องมอง
ความสัมพันธ์องค์รวมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ไม่อาจแยกปัญหาออกจาก
ระบบที่เชื่อมโยงต่อกันทั้งหมดได้  อีกอย่างการได้มาอยู่ที่อ�ำเภอเชียงแสน
ท�ำให้เกิดความรักความผูกพันกับเมืองนีม้ าก จึงอยากเริม่ ต้นสร้างเครือข่าย
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การท�ำงานที่จะช่วยให้มองเห็นลู่ทางพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนขึ้นมา ซึ่งอาจ
หมายถึงการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น” (ครูน�้ำ, 12 สิงหาคม
2559)
การลงมือท�ำโครงการลักษณะนีส้ ะท้อนให้เห็นว่ามูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ก�ำลัง
สร้างเครือข่ายการท�ำงานอีกรูปแบบหนึง่ ด้วยการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ลกึ
ลงไปถึงระดับโครงสร้าง กล่าวคือมุ่งเสาะหาที่มาและเหตุปัจจัยที่ประกอบ
กันจนท�ำให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติขึ้นมา เป็นการมองปัญหาเด็ก
เร่ร่อนไร้สัญชาติว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน เมือง วัฒนธรรม รัฐไทย ทวีป และโลก หากเกิดความ
เปลีย่ นแปลงขึน้ กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ องค์ประกอบอืน่ ย่อม
เปลี่ยนผันตามไปด้วย  แนวทางแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติจึงอาจ
เป็นการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มนั่ คง สร้างรายได้และอาชีพสูช่ มุ ชนโดย
การพัฒนาเมืองเชียงแสนให้มีวัฒนธรรมอันเข้มแข็งมากพอจะดึงดูดให้นัก
ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เหล่านี้เป็นต้น  
การมองปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติลักษณะนี้จึงเป็นการมองปรากฏการณ์เพื่อหาทางแก้ไขที่ปัจจัยอันหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยน
แปลงแบบแผนพฤติกรรมและความเชือ่ ของผูค้ นในสังคมตามมา เป็นความ
พยายามจัดการปัญหาโดยมุง่ ปรับโครงสร้าง ซึง่ จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนกว่า
การแก้ปัญหาระดับปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการ
สงเคราะห์เด็กตามความเดือดร้อนเป็นรายกรณีไป
ตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมของการสร้างเครือข่ายบนวิถีการน�ำร่วมด้วย
วิธกี ารคิดเชิงระบบคือการชักชวนกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วม “เวทีสร้างความร่วม
มือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพลเมืองและสถาบันอิสระภาคประชา
สังคม” ซึ่งมูลนิธิบ้านครูน�้ำจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ผูค้ นทีเ่ ข้าร่วมเวทีนเี้ ต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นทักษะ
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การท�ำงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสนใจในประเด็นทางสังคม เช่น
ศิลปิน นักศึกษา นักวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย ทหาร
พ่อค้าแม่ขาย สมาคมคนยอง ตัวแทนกลุม่ รักษ์เชียงของ และนักโบราณคดี
จากกรมศิลปากร รวมทั้งสิ้น 21 ชีวิต  คนเหล่านี้ได้มาพบกันบนพื้นที่ที่
เอือ้ ต่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้รว่ มกันสนทนา น�ำเสนอข้อมูลและมุมมอง
ที่ตนมีต่อปัญหา ภายใต้โจทย์ส�ำคัญที่ว่า “เราจะส่งต่อสิ่งดีๆ ที่บรรพบุรุษ
ได้เก็บรักษาไว้ให้เราแก่คนรุ่นหลังต่อไปอีก 3 ชั่วอายุคนได้อย่างไร” โดย
สิ่งดีๆ ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะตัวของผู้เข้าร่วมแต่ละคน
โจทย์ดังกล่าวท�ำให้เกิดการแบ่งผู้สนใจประเด็นเดียวกันออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  2) วัฒนธรรมและ
โบราณสถาน  และ 3) กลุ่มสิทธิเด็กและสตรี โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในวงเล็กๆ ก่อนน�ำเสนอในวงใหญ่ เกิดการแบ่งปัน
ข้อมูล วิสัยทัศน์ กระบวนการท�ำงาน กันอย่างลื่นไหล ท�ำให้มองเห็นว่าใน
พื้นที่ที่อาศัยอยู่มีอะไรดีๆ บ้าง และสิ่งเหล่านั้นก�ำลังจะหายไปเพราะเหตุ
ใด  กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านกระบวนการส�ำคัญคือการแบ่งปันข้อมูล
เช่นกลุ่มนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษน�ำเสนอข้อมูลแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 3 อ�ำเภอ หากถูกผลักดันเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมโดยไม่ให้ความส�ำคัญกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมทีแ่ ต่ละอ�ำเภอมีกอ็ าจ
ท�ำให้องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ล่มสลาย ท�ำให้คนรุ่นใหม่หลงลืมราก
เหง้า หมดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน
กลุ่มวัฒนธรรมและโบราณสถานน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส�ำคัญของเมืองเชียงแสนพร้อมแนวทางการ
อนุรกั ษ์  ส่วนกลุม่ สิทธิเด็กและสตรีกช็ แี้ จงทิศทางของปัญหาสิทธิมนุษยชน
ที่จะเกิดขึ้นหากแผนพัฒนาเมืองไม่ให้ความส�ำคัญกับระบบการจัดการชาว
ต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาจนอาจน�ำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น
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ผลสรุปสุดท้ายของกิจกรรมคือข้อค้นพบที่ว่า การท�ำงานของทุกคนซึ่งมา
จากหลากหลายสาขาอาชีพล้วนมีเป้าหมายและอุปสรรคทีส่ มั พันธ์กนั ทัง้ สิน้
เกิดการร่วมกันออกแบบนโยบายพัฒนาเมืองเชียงแสน เชียงของ และ
แม่สาย ขึ้นมาในเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดส�ำหรับน�ำเสนอ
ต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป
ปัจจุบนั นอกจากการขยายเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างผูค้ นหลาก
หลายองค์กรซึ่งค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในขวบปีที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านครูน�้ำยังค้น
พบกลยุทธ์การน�ำร่วมผ่านกระบวนการสนทนาและการประชุมเพือ่ สร้างการ
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาและหัวใจของคนในทีม เป็นการเริ่มต้นท�ำงานขับ
เคลื่อนสังคมทั้งในระดับ “ลึก” คือมุ่งแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติผ่าน
ความร่วมมือระหว่างผู้ท�ำงานบนปัญหาแบบเดียวกันแม้จะต่างกลุ่มเป้า
หมายและวิธกี าร เพือ่ เติมเต็มจุดบกพร่องของกันและกัน และระดับ “กว้าง”
ขึน้ คือถอยมาดูงานเชิงนโยบายซึง่ พิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของสังคม
อย่างเป็นระบบ  เป้าหมายของมูลนิธิฯ จึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละน้อย
เพื่อท�ำให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและยั่งยืนขึ้น
ประโยชน์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิฯ คือการปลูกฝังยุทธศาสตร์การ
ด�ำเนินงานด้วยวิธีการคิดเชิงระบบ และวางรากฐานความร่วมมือระหว่าง
กันให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่  อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ความร่วมแรง
ร่วมใจที่เกิดขึ้นยังคงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมได้หรือไม่  หน่ออ่อนที่เริ่ม
โผล่ขึ้นจากผิวดินยังต้องเจอบทพิสูจน์ส�ำคัญเรื่องการออกแบบวิธีพัฒนา
เมืองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้ชุมชนบนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จั ง หวั ด เชี ย งรายมี ค วามเข้ ม แข็ ง มากพอที่ จ ะยื น หยั ด ไปพร้ อ มกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนประสบความส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์
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สรุปบทเรียนการน�ำร่วม

ภาวะผู้น�ำ
หากมองว่ามูลนิธิบ้านครูน�้ำเป็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ครูน�้ำผู้ริเริ่มก่อตั้งก็
เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ  แรงขับภายในซึ่งก่อ
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ภายนอกคือคุณลักษณะของเนื้อในเมล็ดพันธุ์
เมื่อถูกฝังลงใต้ผืนดิน ได้รับน�้ำและแร่ธาตุอย่างเหมาะสม ก็พร้อมจะ
งอกงามแตกกิ่งก้านสาขาออกมา  คุณสมบัติของเนื้อในคือองค์ประกอบซึ่ง
ธรรมชาติได้จัดสรรบรรจุเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นเมื่อมนุษย์คนหนึ่งลืมตาขึ้นมา
ดูโลก  คุณสมบัติในที่นี้อาจหมายถึงการสั่งสมบ่มเพาะประสบการณ์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เล็กจนโต หรืออาจเป็นความรู้สึกนึกคิดในระดับ
สัญชาตญาณที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด  ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า
มนุษย์ทกุ คนล้วนมีเมล็ดพันธุอ์ ยูใ่ นตัวเอง แต่คณ
ุ สมบัตขิ องเนือ้ ในจะเหมือน
หรือต่างกันก็สุดแท้แต่ว่าใครจะมีสิ่งใดติดตัวมา  
ส�ำหรับครูนำ 
�้ เรือ่ งราวความเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดในชีวติ การท�ำงานเป็น
ครูขา้ งถนนสะท้อนให้เห็นว่าเนือ้ ในเมล็ดพันธุท์ ผี่ ลักดันให้เธอเติบโตมาจนถึง
ปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1) รู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง  รู้ว่าความต้องการหรือความสุขที่แท้ใน
ชีวติ คืออะไร และเมือ่ เชือ่ ว่าสิง่ ใดดี มีแนวโน้มว่าจะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ได้ ก็พร้อมจะทุ่มเทพัฒนาอย่างสุดก�ำลัง  
2) ปรารถนาให้ผอู้ นื่ พ้นทุกข์ ตระหนักว่าผูค้ นทีเ่ ผชิญความยากล�ำบาก
ในชีวิตจะได้รับคุณประโยชน์จากการกระท�ำของตัวเองอย่างไรบ้าง  
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3) เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ ศรัทธาในคุณค่าความดีงาม
ของผูค้ นในสังคม และเชือ่ ว่ามนุษย์ทกุ คนสามารถพัฒนาได้หากได้รบั โอกาส
ที่เหมาะสม  
4) ความกล้า  เด็ดเดีย่ วและไม่หวัน่ เกรงต่อความไม่แน่นอน พร้อมจะ
ละทิ้งพื้นที่ปลอดภัยของตนเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในระดับองค์รวม ในที่นี้
หมายถึงความกล้าทั้งในเชิงความคิดและการกระท�ำด้วย
5) ทักษะการคิดใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักตั้งค�ำถามกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้ง จนน�ำมาซึ่งความเปลี่ยน
แปลงทั้งตนเองและสังคม
ความสามารถในการน�ำเอาประสบการณ์ชวี ติ ทีเ่ กิดจากการลองผิดลอง
ถูกมาปรับปรุงต่อยอดจนเกิดเป็นหลักการปฏิบัติงานเพื่อใช้พัฒนามนุษย์
อย่างยั่งยืน พร้อมกับถ่ายทอดหลักการเหล่านั้นสู่เพื่อนร่วมงานและสังคม
วงกว้างได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เมื่อผสมผสานกับความปรารถนาอันแรง
กล้าที่อยากให้เด็กเร่ร่อนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดสัญชาติไหนได้รับสิทธิอันพึงได้
ในฐานะมนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง คื อ แรงส่ ง ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ศั ก ยภาพ
สามารถตั้ ง ค�ำ ถามเสี ย งดั ง ๆ เพื่ อ สร้ า งแรงกระเพื่ อ มทางสามั ญ ส�ำ นึ ก
กระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหาคน
ชายขอบ รวมถึงแสวงหาแนวทางที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เสมอภาค   
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมิได้เกิดจากการชวนคิดหรือตั้ง
ค�ำถามเพียงเท่านั้น ทว่ายังเกิดจากการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ด้วย
ความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ไม่หวัน่ ต่อสายตาผูค้ นทีอ่ าจตีความการให้ความช่วยเหลือ
เด็กเร่ร่อนว่าเป็นเพียงการท�ำงานบังหน้าเพื่อหาผลประโยชน์  การตั้งใจ
ท�ำงานอย่างหนักหน่วงยาวนานมากพอที่จะพิสูจน์ศรัทธาของตนเองและ
ทีมงานคือสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยคลี่คลายความคลางแคลงใจของผู้คน  ภาพ
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รูจัก
และเชื่อมั่น
ในตนเอง
ทักษะการคิด
ใครครวญอยาง
มีวิจารณญาณ

เนื้อใน
เมล็ดพันธุ

ปรารถนาให
ผูอื่นพนทุกข

เชื่อมั่น
ในศักยภาพ
ความเปน
มนุษย

ความกลา

ภาพที่ 3
เนื้อในเมล็ดพันธุ์ คุณสมบัติพื้นฐานของผู้นำ�มูลนิธิบ้านครูน้ำ�

ที่มา : ผลการวิจัย

สะท้อนทีช่ ดั เจนเกิดขึน้ เมือ่ มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ถูกทดสอบจากการเจอเรือ่ งราว
ยากล�ำบากครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนซึ่งมอง
ไม่เห็นความจ�ำเป็นว่าเหตุใดจึงต้องช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนที่พักอาศัยอยู่ตาม
ใต้สะพาน ความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้นโยบายผลักไสเด็กเร่ร่อน
ออกจากพื้นที่การดูแลของตน แม้กระทั่งข้อพิพาทกับพ่อแม่เด็กเร่ร่อนเอง
ซึ่งดูจะไม่พอใจกับการสูญเสียรายได้เมื่อลูกหลานเข้ามาพักอาศัยอยู่กับ
มูลนิธิฯ  
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หลายครั้งหลายคราที่การพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้
กลับน�ำเอาปัญหามาสูต่ วั เอง แต่ทกุ ครัง้ พวกเขาก็ยงั ฝ่าฟันมาได้ จนในทีส่ ดุ
ความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้จึงผลิดอกออกผลเป็นชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กกลุ่มหนึ่ง บางคนได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรี มี
หน้าทีก่ ารงานทีด่ ี ยังผลให้ปจั จุบนั มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ได้รบั ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
น�ำไปสู่การขยายเครือข่ายการท�ำงานที่กว้างขึ้นเป็นล�ำดับ
ด้วยความเป็นทีมที่มีผู้น�ำพร้อมจะพุ่งชนกับปัญหา เป็นเมล็ดพันธุ์ที่
ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันอย่างยาวนานนับสิบปี ทีมงานมูลนิธิ
บ้านครูนำ�้ จึงมีมมุ มองการปฏิบตั งิ านทีต่ รงกันอยูป่ ระการหนึง่ เป็นแนวทาง
ง่ายๆ เพือ่ ไม่ให้รสู้ กึ ถอดใจยอมแพ้ในยามเจอมรสุมรุมเร้า นัน่ คือ “หากคิด
ว่าตัวเองก�ำลังเจอปัญหาหนัก ให้ลองนึกถึงครูน�้ำแล้วจะพบทางออกเสมอ”
มุมมองดังกล่าวสะท้อนภาวะผู้น�ำโดยธรรมชาติของครูน�้ำที่แผ่อิทธิพลทั้ง
ทางความคิดและความรูส้ กึ ต่อผูค้ นรอบข้างได้อย่างชัดเจน ถือเป็นสิง่ มีคา่ ที่
คอยโอบอุ้มทั้งทีมงานและเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ให้รู้สึกอบอุ่น มั่นคง ส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร
“เมือ่ เรารูส้ กึ เหนือ่ ยหรือท้อแท้ ก็ให้นกึ ถึงครูนำ 
�้ เขาคือคนทีแ่ บกปัญหา
ต่างๆ เอาไว้มากกว่าเรา แล้วเราจะรูส้ กึ มีกำ� ลังใจท�ำงานมากยิง่ ขึน้ ” (ชาฟิว,
17 พฤศจิกายน 2559)
“การกระท�ำและค�ำพูดคือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เด็กเคารพครูนำ  
�้ พูดค�ำไหนค�ำนัน้
เหนื่อยด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน สุขด้วยกัน นี่คือแรงยึดเหนี่ยวที่ท�ำให้มูลนิธิฯ
เป็นเหมือนบ้าน บ้านที่เป็นพื้นที่ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” (แม่ชีมด,
12 มีนาคม 2560)
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ความรักที่จะเรียนรู้
ความกล้าที่จะแตกต่าง
ความชัดเจนอย่างหนึ่งที่ติดตัวครูน�้ำมาโดยตลอดในการท�ำงานคือ
ความเชือ่ ส่วนตัวทีว่ า่ “ศิลปะเป็นเครือ่ งมือน�ำเด็กเร่รอ่ นกลับบ้าน”  แม้ชว่ ง
เริ่มต้นท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์ แนวคิดดังกล่าวอาจไม่เป็นที่ยอมรับใน
วงกว้างมากนักโดยเฉพาะจากแหล่งทุน ทว่าข้อติดขัดดังกล่าวไม่เคยท�ำให้
ครูน�้ำรู้สึกท้อใจ แต่กลับยิ่งท�ำให้เธอต้องการพิสูจน์ว่าแนวทางที่ตนเชื่อมั่น
นั้นสมควรได้รับการทดลอง  
การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งเปรียบเสมือน
การเริม่ ต้นหยัง่ รากลึกลงสูผ่ นื ดิน จึงเกิดขึน้ บนความเชือ่ มัน่ ว่าความแตกต่าง
ทางความคิดไม่ใช่อปุ สรรค สิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือการพยายามน�ำเสนอไอเดีย
ใหม่ๆ ให้แก่แนวทางการเติมเต็มศักยภาพมนุษย์  ระหว่างการเดินทาง
เธอค่อยๆ ซึมซับวิธกี ารท�ำงานของคนหลากหลายกลุม่ ราวกับรากไม้ทเี่ ริม่
ดูดซึมแร่ธาตุอันหลากหลาย ทั้งการน�ำเอาหลักการพัฒนาทักษะชีวิตมา
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการศิลปะ ทดลองสร้างอาชีพเสริมให้เด็กเร่รอ่ นโดย
ใช้งานศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยตนเองเป็นจุดขาย พยายามผูกมิตรและร่วมท�ำ
กิจกรรมต่างๆ กับเด็กเร่ร่อนเพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ในใจพวกเขา
มากที่สุด ริเริ่มสร้างศูนย์ดร็อปอินตามพื้นที่ที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่พวกเขาได้ รวมทั้งวิเคราะห์ลึกลงไปว่าอะไรคือต้นตอของปัญหา
แล้วเดินทางไปสู่จุดนั้น เพื่อลดทอนไม่ให้สิ่งเลวร้ายหลั่งไหลไปยังพื้นที่
ปลายทางอื่นอีก  
สิง่ เหล่านีล้ ว้ นสะท้อนให้เห็นว่า แม้ครูนำ�้ จะมีจดุ แข็งอยูท่ คี่ วามเป็นตัว
ของตัวเองและกล้าทีจ่ ะแตกต่าง แต่กพ็ ร้อมจะปรับเปลีย่ นรูปแบบวิธปี ฏิบตั ิ
งานตามสภาพปัญหาที่ได้พบเจอ ไม่ยึดติดกับสูตรส�ำเร็จที่วางไว้ก่อนหน้า
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ไม่เชื่ออย่างสนิทใจว่าแนวทางที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่นั้นมีความสมบูรณ์แบบ
เธอจึงเป็นนักตัง้ ค�ำถามทีเ่ ฉียบคมพอๆ กับเป็นนักเรียนรูผ้ ไู้ ม่เคยหยุดนิง่
พร้อมจะออกเดินทางแสวงหาต้นเหตุของปัญหา แล้วเข้าไปคลุกวงในเพื่อ
แก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองอย่างจริงจัง
ข้อสังเกตอีกประการเกี่ยวกับการหยั่งรากลึกลงสู่ผืนดินคือ แม้มูลนิธิ
บ้านครูนำ�้ จะระบุพนื้ ทีเ่ ป้าหมายการท�ำงานไว้ชดั เจน ได้แก่ อ�ำเภอเชียงแสน
อ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอแม่สาย และบางพื้นที่ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศ
พม่า แต่หากลองพิจารณาการปฏิบัติงานจริงนับตั้งแต่มูลนิธิฯ ก่อตัวขึ้นจะ
พบว่า การระบุพื้นที่ดังกล่าวหาใช่การยึดมั่นพื้นที่เชิงกายภาพเป็นตัวตั้ง
ทว่ากลับเป็นการท�ำงานแก้ไขปัญหา “พื้นที่ภายในจิตใจ” เป็นส�ำคัญเสีย
มากกว่า  การปรับเปลีย่ นโยกย้ายสถานทีท่ ำ� งานนับตัง้ แต่ออฟฟิศแถบสีลม
สูส่ ถานสงเคราะห์ตา่ งๆ ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ล้วนเกิดจากความ
พยายามเดินทางเข้าไปแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ ทาง ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ มนุษย์ทกุ คนมี
ความเท่าเทียมกัน เขตแดนเชิงกายภาพหรือการระบุสัญชาติแก่มนุษย์ทุก
คนเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่สร้างเส้นแบ่งพรมแดนขึ้นภายในจิตใจ  พื้นที่เป้า
หมายอันแท้จริงของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ จึงเป็นพืน้ ทีเ่ ชิงนามธรรมซึง่ สัมพันธ์กบั
ต้นตอปัญหาความทุกข์ยากของมนุษย์ จนอาจกล่าวได้วา่ ทีใ่ ดมีปญ
ั หา ทีน่ นั่
คือพื้นที่การท�ำงานนั่นเอง
ความเปลี่ยนแปลงในฐานะมนุษย์ที่มีโอกาสได้ลองผิดลองถูก ได้เรียน
รู้ที่จะล้มเหลว ผิดหวัง ท้อใจ หรือกระทั่งมีความสุขกับความส�ำเร็จรูปแบบ
ต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน  แต่การเติบโตขึ้นของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
บนพื้นฐานของความรักที่จะเรียนรู้ ความกล้าที่จะแตกต่าง นั้นเป็นเพราะ
ตัวผู้น�ำและทีมงานมีคุณสมบัติส�ำคัญคือ ความสามารถในการใคร่ครวญ
อย่างมีวจิ ารณญาณ (critical reflection) จนน�ำมาซึง่ การเข้าใจกระบวนทัศน์
ของสังคม ค้นพบกลยุทธ์การท�ำงานของตนเอง และเล็งเห็นว่าวิสยั ทัศน์แบบ
ใดจะใช้เป็นแนวทางท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย
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ภาวะการน�ำร่วม
ปัจจุบนั วิสยั ทัศน์หรือหลักการท�ำงานของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ เปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมอย่างมาก นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ กู้ อ่ ตัง้ ได้เริม่ ก้าวแรกกับบทบาทครูขา้ ง
ถนน เธอพยายามเดินตามความฝันของตนเองเพียงล�ำพังเพื่อเก็บเกี่ยว
ความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น จากนั้นจึงมีโอกาสพบปะผู้คนมากหน้า
หลายตาระหว่างการเดินทาง ทัง้ ผูต้ อ่ ต้าน ผูส้ นับสนุน ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
ผู้เสียผลประโยชน์ และผู้ร่วมอุดมการณ์ ราวกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เริ่มเติบโต
ในป่าใหญ่อันอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด จนค้นพบความจริงว่าหาก
ต้องการบรรลุเป้าหมายเพือ่ สร้างความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
ให้แก่กลุ่มเด็กชายขอบ ก็จ�ำเป็นต้องถอยออกจากปัญหาที่กำ� ลังประสบอยู่
แล้วมององค์ประกอบในภาพกว้างเพือ่ ค้นหาความสัมพันธ์เชิงระบบเสียก่อน
หลักส�ำคัญในการแก้ปัญหาที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำก�ำลังด�ำเนินการอย่าง
จริงจังมากทีส่ ดุ คือพยายามสร้างเครือข่ายการท�ำงาน โดยมองว่าปัญหาเด็ก
เร่ร่อนเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของระบบสังคมซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว
ชุมชน วัฒนธรรม รัฐไทย ไปจนถึงระบบโลก จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วม
มือจากกัลยาณมิตรอันหลากหลายผู้มีความจริงใจต่อกัน เปรียบเสมือน
ต้นไม้ที่เติบโตยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็พร้อมจะรวมกันเป็น
ป่าใหญ่ เกิดเป็นระบบนิเวศทางความคิด9 อันสมบูรณ์มากพอจะสร้าง
9

นิเวศทางความคิด หมายถึง กรอบความคิด แนวความคิด กระบวนทัศน์ทแ่ี ตกต่างกัน
อัน มาจากพื้น เพของคนที่ห ลากหลาย เช่ นนิเ วศทางความคิ ดจากผู้ที่ อยู่ในแวดวง
เกษตรกรรม การแพทย์ วิศวกรรม ศิลปะ ธุรกิจ ราชการ เป็นต้น และระบบความคิด
อันหลากหลายเหล่านี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังระบบนิเวศในธรรมชาติที่มีไม้เล็ก ไม้
ใหญ่ ไม้เลื้อย และไม้นานาพันธุ์อยู่ด้วยกัน พึ่งพิงอิงอาศัยกันและกัน ทำ�ให้ป่าทั้งป่า
อุดมสมบูรณ์ (กรรณจริยา สุขรุ่ง, ปิยนาถ ประยูร, หนูเพียร แสนอินทร์, และ ปทุมพร
ปวงจันทร์, 2558, น. 68)
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ต้นธารแห่งความหวังหลั่งไหลออกสู่สังคมวงกว้าง บนฐานความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน รับฟังกันอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลความคิด
ร่วมลงมือท�ำ และตัดสินใจร่วมกันได้โดยไม่ยดึ ติดว่าใครเป็นผูน้ ำ� หรือผูต้ าม
แต่เป็นการ “น�ำร่วม” โดยเลือกหยิบทักษะความเชี่ยวชาญภายในเครือข่าย
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกที่ถูกเวลา กระจายบทบาทการเป็นผู้น�ำตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการน�ำร่วมภายในทีมงานมูลนิธบิ า้ นครูน�้ำ แนวคิดหนึง่ ทีค่ รูนำ�้
ยึดถือคือ การเติบโตภายในเกิดขึน้ จากการค้นพบด้วยตัวเอง  วิธคี ดิ เช่นนี้
ปรากฏผ่านการลงมือท�ำจริงด้วยตัวเองและพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ต้นตอของ
ปัญหา  เมื่อท�ำงานร่วมกับทีมก็ยังคงใช้แนวทางนี้เป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ ความเข้าใจในเนื้องาน โดยท�ำให้ดูเป็น
ตัวอย่างมากกว่าสอนด้วยค�ำพูด  กลยุทธ์ทใี่ ช้ยกระดับศักยภาพของทีมงาน
อยู่เสมอคือการมอบโจทย์ให้ทีมงานได้ลองท�ำและเรียนรู้โดยการลองผิด
ลองถูกด้วยตัวเอง  
“พีเ่ ป็นคนท�ำงานแบบไม่ยดึ กรอบความคิดตายตัว การมอบโจทย์ให้ท�ำ
โดยไม่อธิบายรายละเอียดมากนักอาจน�ำพาความกดดันมาสูเ่ พือ่ นร่วมงาน
ก็จริง แต่เขาจะมีอิสระในการท�ำงานอย่างเต็มที่ตามวิธีการของเขา และจะ
เติบโตขึน้ เมือ่ ได้คน้ พบประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง” (ครูนำ�้ , 18 พฤศจิกายน 2559)  
ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งเมื่อแบ่งงานกันไปท�ำแล้ว อ�ำนาจในการตัดสินใจจะ
อยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ  ผลจะออกมาอย่างไรไม่ส�ำคัญ ขอแค่ท�ำ
อย่างสุดความสามารถก็พอ
หลักการท�ำงานข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้ครูน�้ำจะเป็นผู้น�ำที่มี
อ�ำนาจสูงสุดในองค์กร แต่ก็ยังเปิ ด พื้ น ที่ ก ารตั ด สิ น ใจร่ ว มกั นไว้เสมอ
บทบาทผู้น�ำในมูลนิธิฯ จึงมิได้ตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถตัดสินใจ
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พี่เป็นคนทำ�งานแบบไม่ยึดกรอบความคิดตายตัว
การมอบโจทย์ให้ทำ�โดยไม่อธิบายรายละเอียดมากนัก
อาจนำ�พาความกดดันมาสู่เพื่อนร่วมงานก็จริง
แต่เขาจะมีอิสระในการทำ�งานอย่างเต็มที่
ตามวิธีการของเขา และจะเติบโตขึ้นเมื่อได้ค้นพบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  นอกจากนี้ความ
สามารถในการมองเห็นศักยภาพทีซ่ อ่ นเร้นอยูใ่ นตัวมนุษย์ยงั ท�ำให้ครูนำ�้ รูว้ า่
งานแบบไหนควรมอบหมายให้แก่ใคร เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโต
ต่อไปตามแนวทางของตัวเอง  
วัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งที่ทีมงานทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นมาและ
สนับสนุนให้เกิดภาวะการน�ำร่วมได้เป็นอย่างดีคอื ในแต่ละปีบรรดาทีมงาน
ซึง่ ปฏิบตั งิ านกันคนละหน้าทีบ่ นพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะมีการพบปะและใช้ชวี ติ
อยู่ด้วยกันอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ ความคิด ความทุกข์ ความสุข และยังร่วมแบ่งปันข้อมูล
ด้านการท�ำงานไปในคราวเดียวกันด้วย
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จากมุมมองผมในฐานะนักดนตรีไทย ปรากฏการณ์การเติบโตและ
เปลีย่ นแปลงของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ สะท้อนให้เห็นว่าภาวะการน�ำร่วมของพวก
เขามีสว่ นคล้ายคลึงกับการรวมวงบรรเลงบทเพลงไทยสักเพลงหนึง่ ซึง่ เครือ่ ง
ดนตรีแต่ละชิน้ ต่างมีบทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง กล่าวคือ ฆ้องวงใหญ่บรรเลง
ท�ำนองหลักเป็นเค้าโครงให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ อย่าง ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ปี่ น�ำเอาท่วงท�ำนองหลักนั้นไปแปรเป็นท�ำนองอื่นๆ ต่อ
การแปรท�ำนองก็คอื การด้น (improvisation) อย่างมีอสิ ระ แต่ยงั คงไม่หลุด
กรอบท่วงท�ำนองส�ำคัญทีฆ่ อ้ งวงใหญ่ผลิตขึน้ เรียกว่าเป็นการประสานเสียง
กันแบบ Heterophony  
ท�ำนองหลักในที่นี้คือส�ำนึกทางสังคมที่พวกเขามีร่วมกัน และใช้เป็น
หลักการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ซึ่งทุกคนจ�ำเป็นต้องยึดไว้ให้มั่น
เพื่อแตกหน่อต่อยอดการท�ำงานในฐานะปัจเจกผู้มีสิทธิ์คิดตัดสินใจอย่าง
อิสระตามบทบาทของตน  ท่วงท�ำนองแต่ละแนวที่สอดประสานกันจะเป็น
บทเพลงได้ต้องยืนอยู่บนความมีเอกภาพและการน�ำร่วมที่เอื้อให้แต่ละคน
มีพื้นที่แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างสมดุล เสมือนการน�ำร่วม
ของมูลนิธิฯ ที่พอจะสรุปได้สั้นๆ ว่าความส�ำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานบนฐานการมีจิตส�ำนึกร่วม เคารพความเป็นปัจเจก สร้าง
เอกภาพ และพื้นที่ในการน�ำ
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พื้นที่แสดงศักยภาพ

พื้นที่แสดงศักยภาพ

ทํานองหลัก
คือสํานึกทางสังคม

การสอดประสานของทวงทํานอง
ตองยืนอยูบน
เอกภาพและการนํารวม

ภาพที่ 4
เปรียบเทียบการนำ�ร่วมกับการประสานเสียงแบบ Heterophony

ที่มา : ผลการวิจัย

ส�ำหรับผม วงดนตรีไทยวงนี้มีเสน่ห์ในตัวเองสูงมาก แนวทางการ
ท�ำงานแบบมุทะลุดุดัน มั่นคง ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด ท�ำให้อดนึกถึงเสียง
กีตาร์ไฟฟ้าอันเกรี้ยวกราดที่ปรากฏในดนตรีร็อกไม่ได้เลย เพราะดนตรี
ประเภทนีม้ จี งั หวะจะโคนกระชับหนักแน่น หากเป็นเพลงเร็วก็ชวนให้ผฟู้ งั ได้
ลุกขึ้นมาโยกหัวไปมาอย่างเมามัน หากเป็นเพลงช้าก็มีเนื้อหาที่เต็มไป
ด้วยความจริงใจ แฝงไว้ซึ่งความอ่อนหวาน เร่าร้อน ดุดัน คละเคล้ากันไป
ดนตรีรอ็ กมีรากฐานมาจากดนตรีบลูส์ (Blues) ซึง่ กําเนิดโดยคนผิวดําผูถ้ กู
จับมาเป็นทาส เป็นคนชายขอบของสังคมในยุคที่มีการเหยียดผิวกันอย่าง
รุนแรงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16  คนผิวด�ำเหล่านี้ถูกคนผิวขาวบังคับให้
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ท�ำงานอย่างหนัก บทเพลงร็อกจึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อใช้สะท้อนความรู้สึก
นึกคิดของผูท้ กุ ข์ยากอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  หากน�ำดนตรีรอ็ กมาเปรียบ
เทียบกับมูลนิธบิ า้ นครูน�้ำซึง่ ต่อสูแ้ ละส่งเสียงสะท้อนดังๆ เรือ่ งคนชายขอบ
ของสังคมไทยอยู่เสมอ ในฐานะวงดนตรีไทยวงหนึ่ง พวกเขาก็คงเป็น
“ดนตรีไทยหัวใจร็อก” อย่างแท้จริง
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ภาพ : สถาบันไทยเบิ้งฯ

บทน�ำ

แรงสะเทือนจากการเคลื่อนไหวของใครบางคนและเสียงจอแจที่ดังอยู่
ใกล้ๆ หูท�ำให้ฉันสะดุ้งตื่น ภาพแรกที่เห็นเมื่อลืมตาขึ้นมาคือผู้โดยสาร
พากันไปยืนอออยู่ทางด้านหนึ่งของตู้รถไฟ บ้างเกาะขอบหน้าต่างมอง
ออกไปข้างนอก บ้างยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ หรืออย่างน้อยก็
ให้ความสนใจด้วยการชะเง้อมองอย่างตื่นเต้น ปฏิกิริยาจากคนรอบข้าง
ท�ำให้ฉนั อดรนทนไม่ไหว ต้องยืดคอสัน้ ๆ ขึน้ มามองบ้างว่าเกิดอะไรขึน้ นอก
รถไฟ สิง่ ทีป่ รากฏต่อสายตาคือภาพเวิง้ น�้ำอันกว้างขวาง แสงแดดตอนสาย
กระทบผิวน�้ำเป็นประกายระยับจับตา ตัดกับภาพรถไฟที่ก�ำลังเคลื่อนไหว
อย่างช้าๆ ราวกับจงใจให้เราได้ชนื่ ชมความงามนัน้ นานๆ ภาพทีป่ รากฏขึน้
ต่อหน้าเป็นเครือ่ งยืนยันว่าเราก�ำลังนัง่ อยูบ่ นขบวนรถไฟลอยน�้ำ และเวิง้ น�ำ้
ตรงหน้าตอนนี้คงเป็นสถานที่อื่นใดไปไม่ได้นอกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
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ผู้คนบนรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคายขบวนนี้คงมีจุดหมายปลาย
ทางแตกต่างกัน การมาถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าฉัน
ก�ำลังเข้าใกล้ที่หมายของตนเองแล้ว ขณะผู้โดยสารคนอื่นๆ มองไปยังเวิ้ง
น�้ำทางขวา ฉันจึงเหลียวไปทางซ้ายเพื่อมองหาสถานีโคกสลุง สถานีปลาย
ทางของตัวเอง ภาพหลังคาบ้านหลังเล็กหลังน้อยตัดกับท้องนาเขียวขจีเริม่
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ หลังคาบ้านที่เรียงรายทอดยาวไปไกลสุดสายตา
นอกจากจะบ่งบอกว่าชุมชนนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ยังแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วยว่าทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นอยูต่ �่ำจากสันเขือ่ นป่าสักชลสิทธิม์ าก
พอสมควร
ถ้าเปรียบโคกสลุงเป็นมนุษย์กอ็ าจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างฉัน
กับโคกสลุงยังอยู่ในฐานะคนเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน โคกสลุงรู้จักฉันในฐานะ
นักวิจยั คนหนึง่ ในโครงการ “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของพืน้ ทีผ่ า่ นภาวะการน�ำร่วม” ขณะทีฉ่ นั เองรูจ้ กั โคกสลุงผ่าน
ค�ำบอกเล่าของพีม่ ยุ่ พ่อมืด ครูเสือ ผูพ้ นั และนนท์ แกนน�ำด้านยุทธศาสตร์
คนส�ำคัญของสถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา กลุม่ คนท้องทีผ่ ทู้ ำ� งาน
ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนซึ่งก�ำลังด�ำเนินโครงการ
“พัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ต�ำบลโคกสลุง” โครงการวิจยั ทัง้ สองได้รบั ทุน
สนับสนุนจากโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยด�ำเนินงานควบคู่กันในฐานะเพื่อน
ผู้ช่วยสะท้อนมุมมองการท�ำงาน ร่วมกันเรียนรู้ ตลอดจนเกื้อกูลข้อมูล
ในการวิจัยซึ่งกันและกัน
โคกสลุงคือชือ่ ชุมชนแห่งหนึง่ ในอ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พืน้ ที่
ด้านตะวันตกเป็นที่ราบและทุ่งนา ด้านตะวันออกเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ซึง่ ขนานไปกับเส้นทางรถไฟทีท่ อดยาวมาจากกรุงเทพมหานคร โคกสลุงมี
ประชากรประมาณ 3,000 หลังคาเรือนหรือราวหมืน่ กว่าคน เป็นชายแดน
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พื้นที่ภาคกลางที่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีทั้งความเป็นอีสาน
และความเป็นภาคกลางอย่างไม่มีใครเหมือน
ฉันไม่รวู้ า่ โคกสลุงจะประเมินว่าฉันเป็นคนอย่างไร แต่ส�ำหรับฉัน หลัง
การคุยกันสองสามครัง้ ทีผ่ า่ นมาท�ำให้มองเห็นโคกสลุงเป็นเสมือนคนทีด่ จู ะ
ถ่อมเนื้อถ่อมตัว แต่งตัวง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทว่ามีความลึกลับน่าสนใจบาง
อย่างทีช่ วนให้อยากเข้าไปคุยด้วยอย่างไม่รเู้ บือ่ ขณะนัน้ ฉันยังไม่รตู้ วั เลยว่า
อีกไม่กี่เดือนต่อมาโคกสลุงจะไม่ใช่แค่คนรู้จักธรรมดา แต่จะกลายเป็นครู
ผู้สอนให้ฉันเปลี่ยนมุมมองต่อบางเรื่องไปตลอดชีวิต

ก�ำเนิดเรื่องราว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

“บ้านเอ๋ยบ้านโคกสลุง มีพรานหมายมุ่งเอาชีวิตสาว
กล่าวขานเป็นเรื่องราว ว่าสาวเจ้าเป็นเสือสมิง
เล็งปืนแล้วจ้องยิงๆ โอแม่หญิงสิ้นลมไปพลัน
โคกสลุงจึงมีต�ำนาน คนโบราณเรียกสาวหลงใหม่
โคกสาวหลงจึงค่อยเปลี่ยนไป เรียกชื่อใหม่ว่าโคกสลุงเอย”
ถ้อยค�ำข้างต้นคือเนื้อเพลงร�ำโทนที่บอกเล่าถึงต�ำนานชื่อ “โคกสลุง”
ซึ่งสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากค�ำว่า “โคกสาวหลง” ต�ำบลโคกสลุงขึ้นชื่อว่า
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มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ “ไทยเบิง้ ” อาศัยอยูเ่ ป็นชุมชนใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย เป็น
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
โคกสลุง” พิพธิ ภัณฑ์หลังเล็กทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้ จากปัญหาการพัฒนาพืน้ ทีข่ อง
ภาครัฐ พิพธิ ภัณฑ์หลังเล็กทีร่ วบรวมเรือ่ งราวความเป็นคนไทยเบิง้ และเป็น
จุดก�ำเนิดเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัยในสถานีที่ 2 แห่งนี้

ลุงอ้นเป็นคนไทยเบิ้ง
ในที่สุดรถไฟก็จอดเทียบสถานีโคกสลุง ฉันยืนเก้ๆ กังๆ อยู่บริเวณ
สถานีสักพักก็พบกับลุงอ้น ชายวัยกลางคนหน้าตาใจดีและมีรอยยิ้มเขินๆ
อยู่บนใบหน้าเสมอเวลาพูดคุย วันนี้ลุงอ้นสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงแบบ
ทหาร พร้อมสะพายย่ามสีสดทีม่ พี หู่ อ้ ยตรงปลายมาด้วยอย่างเคย “เป็นไง
เบิ้งอาจารย์ รอนานไหมครับ” ลุงอ้นกล่าวทักทายอย่างอารมณ์ดี เราพูด
คุยกันสักครูก่ อ่ นจะขึน้ ซาเล้งคูใ่ จของลุงอ้น เดินทางต่อไปยังปลายทางทีอ่ ยู่
ลึกเข้าไปในหมู่บ้าน
แม้จะเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ฉันก็สามารถระบุลงไปได้อย่างไม่ขัดเขิน
ว่าลุงอ้นเป็นคนไทยเบิ้งแท้ๆ ในทางวิชาการอาจมีค�ำอธิบายว่า “ไทยเบิ้ง”
หรือ “ไทยเดิง้ ” เป็นชือ่ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นจังหวัดลพบุรมี าตัง้ แต่
สมัยอยุธยา ในพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงมีการผสมผสานทัง้ วัฒนธรรมความเป็นไทยภาคกลางและไทยภาคอีสาน
เอาไว้ด้วยกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ (กาสัก เต๊ะขันหมาก และคณะ, 2558)
แต่หากไปถามคนในหมูบ่ า้ นจะได้รบั การอธิบายว่า ถ้าอยากรูว้ า่ ใครเป็นคน
ไทยเบิ้งแท้ๆ ไม่ต้องอ่านเอกสารวิชาการอะไรให้ยุ่งยาก แค่สังเกตว่ามีองค์
ประกอบ 3 อย่างคือ “พูดเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลสลุง” ครบถ้วน
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หรือไม่ก็พอ ดังนั้นลุงอ้นซึ่งมีครบทุกอย่างทั้งพูดเหน่อติดค� ำสร้อยท้าย
ประโยคว่า “เบิ้ง” สะพายย่าม และมีชื่อ-นามสกุลจริงว่า วิเชียร ยอดสลุง
จึงเป็นคนไทยเบิ้งแท้ๆ อย่างไม่ต้องตั้งข้อสงสัย
ลุงอ้นกับฉันเพิ่งมีโอกาสคุยกันเพียงไม่กี่ครั้ง เราเจอกันในโครงการ
พัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ต�ำบลโคกสลุง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน แกนน�ำกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ไปพร้อมๆ กับ
การพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะให้มีทักษะความสามารถในการท�ำงานและ
สร้างการมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน (สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการ
พัฒนา, 2559) กิจกรรมโครงการแยกย่อยออกเป็น 2 ส่วนคือ การพัฒนา
กลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ผ่านค่ายเยาวชน 3 ค่าย กับการพัฒนาแกนน�ำ
จิตสาธารณะซึ่งเป็นผู้ใหญ่วัยท�ำงานอีก 2 เวที จากนั้นจึงสรุปบทเรียน
ร่วมกันในตอนท้าย ตลอดระยะเวลาราว 4 เดือนกับการจัดค่ายและเวที
รวม 7 ครั้ง ฉันและลุงอ้นเป็นหนึ่งในโครงการนี้ด้วย คนหนึ่งเป็นแกนน�ำ
จิตสาธารณะทีเ่ ข้ารับการอบรม ส่วนอีกคนเป็นนักเรียนมาร่วมเรียนรูว้ ธิ กี าร
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
การพูดคุยกันในเวทีโครงการท�ำให้ฉันรู้คร่าวๆ ว่าลุงอ้นเป็นหนึ่งใน
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ 11 หลังในชุมชนแห่งนี้ และท�ำงานอยู่กับกลุ่ม
สถาบันไทยเบิง้ ฯ มาพักใหญ่ ด้วยความทีค่ ยุ กันถูกคอท�ำให้ฉนั ตัดสินใจมา
ลองค้างที่บ้านพักโฮมสเตย์ของลุงอ้นดูสักครั้ง รถซาเล้งแล่นผ่านถนน
ลาดยางในหมูบ่ า้ นมาเรือ่ ยๆ ลุงอ้นชีช้ วนให้ดสู ถานทีส่ ำ� คัญและแนะน�ำบ้าน
ญาติตวั เองอย่างเพลิดเพลิน ฟังๆ ไปแล้วก็คล้ายกับว่าแทบทุกหลังคาเรือน
ในหมู่บ้านล้วนเป็นญาติลุงอ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราคุยกันเพลินจน
สุ ด ท้ า ยรถมาจอดตรงหน้ า อาคารไม้ ใ ต้ ถุ น สู ง หลั ง เล็ ก ๆ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เราได้มารู้จักกัน

                                                  บทเรียนการนำ�ร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ARCHIVE 2.indd 115

115

7/28/17 10:07 AM

เขื่อนและความเปลี่ยนแปลง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ (บทเริ่มต้น)
ค�ำว่า “พิพิธภัณฑ์” มาจากค�ำว่า “พิพิธ” ซึ่งหมายถึง ต่างๆ กัน รวม
กับค�ำว่า “ภัณฑ์” ซึ่งหมายถึง สิ่งของ “พิพิธภัณฑ์” จึงหมายถึง สถานที่
รวบรวมข้าวของหรือสิง่ ต่างๆ เอาไว้ แม้ไม่ได้เป็นอาคารใหญ่โตโอ่โถงอย่าง
พิพิธภัณฑ์ชื่อดังในต่างประเทศ และไม่ใช่พื้นที่เก็บรักษาสมบัติอันล�้ำค่า
ของประเทศอย่างพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ แต่อาคารไม้หลังเล็กๆ ตรงหน้า
ซึง่ มีชอื่ ว่า พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง ก็ท�ำหน้าทีเ่ ก็บรักษาสิง่ ของ
ส�ำคัญบางอย่างของชุมชนไว้เช่นเดียวกัน นับตัง้ แต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ท�ำหน้าที่มาอย่างยาวนานเกือบ 18 ปีแล้ว ระยะเวลา
เท่านี้หากเป็นอายุคนก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการตัดสินใจว่าจะเลือก
ด�ำเนินชีวติ ต่อไปทางใดดี แต่ในฐานะสถานที่ พิพธิ ภัณฑ์หลังเล็กๆ แห่งนี้
ได้ผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
หากต้องการเข้าใจเรือ่ งราวความเป็นมาของอาคารไม้หลังเล็กๆ แห่งนี้
เราคงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2535-2537 ซึ่งบริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
ยังเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) จูๆ
่ ชุมชนโคกสลุงอันเงียบสงบก็เริม่ มีคนมากหน้าหลายตาเดินทาง
เข้ามา ชาวบ้านเริ่มได้ยินข่าวลือหนาหูว่าจะมีการสร้างเขื่อนแถวๆ แม่น�้ ำ
ป่าสักที่อยู่ติดกับพื้นที่ชุมชน ข่าวลือและผู้คนแปลกหน้าดูเหมือนจะเป็น
สัญญาณเตือนว่าโคกสลุงอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ในทีส่ ดุ ชาวบ้านก็รวู้ า่ ข่าวการสร้างเขือ่ นไม่ใช่ขา่ วโคมลอย เพราะเริม่ มี
นักวิชาการจ�ำนวนหนึง่ เข้ามาส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ แทนอาชีพท�ำนา ทัง้ ยังมี
งานวิจัยหลายชิ้นที่พุ่งเป้าไปยังการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเขื่อนและคนใน
พืน้ ที่ งานวิจยั ทีน่ า่ จะได้รบั การกล่าวถึงมากทีส่ ดุ คืองานของ ภูธร ภูมะธน
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ซึ่งศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่าสักโดยตรง และได้ดึงเอาคนใน
ชุมชนโคกสลุงอย่างครูเสือ หรือครูสรุ ชัย เสือสูงเนิน ครูสอนศิลปะโรงเรียน
วัดโคกสลุง เข้าไปเป็นหนึ่งในนักวิจัยด้วย1 ผลจากงานวิจัยและการได้
สนทนากับนักวิชาการที่เข้ามายังหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นท�ำให้ชาวบ้านโดย
เฉพาะอย่างยิ่งครูเสือเริ่มเข้าใจถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และน่าจะ
เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ครูเริ่มรู้สึกถึงทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ตนเองอาศัย
อยู่มากขึ้นอีกด้วย
“ผมกลัวตอนที่เขื่อนจะมา ผมกลัวสิ่งดีๆ มันจะหาย กลัวชาวบ้านจะ
แตกไปจากหมูบ่ า้ นกันหมด ไม่มญ
ี าติพนี่ อ้ งรวมกลุม่ กันเหมือนทีเ่ ป็นอยูต่ อน
นี้ พอมีทมี งานเข้ามาช่วยร่วมหัวจมท้าย เราก็มกี ำ� ลังใจเข้ามาท�ำ” (ครูเสือ,
21 ตุลาคม 2559)
แม้การสร้างเขือ่ นจะท�ำให้ชาวบ้านหลายๆ หมูบ่ า้ นต้องอพยพจนความ
ใกล้ชิดระหว่างชาวบ้านต่างหมู่บ้านลดทอนลงไปมาก แต่ผลกระทบนั้น
กลับมีความรุนแรงน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดจากการจ่ายเงินเวนคืน
ที่ดินให้แก่ชาวบ้าน พี่มุ่ย หรือ พยอม อ่อนสลุง แกนน�ำคนหนึ่งที่ท�ำงาน
เกีย่ วกับเยาวชนในโคกสลุงเล่าว่า การได้รบั เงินเวนคืนท�ำให้โคกสลุงเปลีย่ น
ไปมาก บ้านไม้สวยๆ ถูกรือ้ กลายเป็นบ้านปูนตามสมัยนิยม รถยนต์สว่ นตัว

1

จาก รายงานการศึกษาเรื่อง มรดกวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลุ่มแม่นำ�้ ป่าสัก ในเขตที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขือ่ นป่าสัก (ภูธร ภูมะธน, 2541) มีขอ้ สรุปว่า การสร้างเขือ่ น
ป่าสักจะมีผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี โดยครอบคลุม
60 หมู่บ้าน 13 ต�ำบล ในพื้นที่ 3 อ�ำเภอ พื้นที่ที่จะถูกน�้ำท่วมในอ�ำเภอพัฒนานิคม
โดยเฉพาะทีต่ ำ� บลโคกสลุงและต�ำบลมะนาวหวานนัน้ เป็นทีต่ งั้ บ้านเรือนของชาวไทยเบิง้
ส่งผลให้กลุ่มชนเหล่านี้ต้องอพยพกระจัดกระจายไป
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วิ่งกันขวักไขว่ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตามมาอีกหลายด้าน ทั้งปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้ง ยาเสพติด และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
“เขื่อนเริ่มก่อสร้างปี 2537 แล้วมาจ่ายเงินเวนคืนปี 2540-2542  
จากคนทีไ่ ม่มเี งิน อยูด่ ๆ
ี มีเงินขึน้ มาแล้ว วันก่อนยังเป็นหนีอ้ ยูเ่ ลย ตอนนี้
กลายเป็นเศรษฐีแล้ว ท�ำตัวไม่ถกู พอมีเงินแล้วเอาไปซือ้ รถปิกอัป รถเครือ่ ง
เป็นหมื่นๆ คัน บริษัทนิสสันถึงกับไม่มีรถพอขาย...นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ยาเสพติดทีร่ ะบาดเยอะมาก ชนิดทีเ่ รียกได้วา่ ถ้าเอาคนมายืนเรียงกัน 10 คน
ยังไงก็มีคนติดยา 1 คน เงินที่หมดไปจ�ำนวนมากก็หมดไปกับเรื่องพวก
นี้” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
“ปี 2518 เวลากลับบ้านไม่มีรถเข้าบ้าน แต่พอมาปี 2540 นี่เปลี่ยน
แปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ธ.ก.ส. ถึงกับบอกว่าจะปล่อยเงินโคกสลุง
สักบาทยังยากแสนเข็ญ บางคนถึงกับบอกว่าเงินที่มีจะใช้ไปทั้งชาติก็คงจะ
ไม่หมด แต่ภายใน 5 ปี เงินทีเ่ คยมีเป็น 10 ล้านหายวับไปกับตา ผมเป็น
กรรมการ ธ.ก.ส. ตอนนี้โคกสลุงเป็นหนี้ถึง 400 ล้าน ชีวิตที่แต่เดิมเคยอยู่
กันธรรมดาๆ รู้จักพี่รู้จักน้อง เปลี่ยนไปทั้งหมด พี่น้องอยู่ดีๆ ทะเลาะกัน
เพราะเรื่องแบ่งเงินไม่ลงตัว” (ผู้พัน, 21 ตุลาคม 2559)

เพราะความกลัวสังคมล่มสลาย
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ (บทต่อมา)
ผลการวิจยั และความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนท�ำให้ครูเสือเริม่ คิด
จริงจังถึงวิธแี ก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่อดี๊ และพ่อมืด ผูน้ ำ� ชุมชนในขณะ
นัน้ ซึง่ เริม่ พูดคุยกันถึงสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วยความกังวล และความกังวล
นี่เองที่ท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
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ว่ า กั น ว่ า ในวิ ก ฤติ ย ่ อ มมี โ อกาสเสมอ โอกาสในวิ ก ฤติ ส�ำ หรั บ กรณี
โคกสลุงนั้นเกิดขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2540 ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงก�ำลังเกิด
ขึ้ น กั บ ชุ ม ชน โลกภายนอกก็ ก�ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ที่ ท รุ ด หนั ก
เช่นเดียวกัน รัฐบาลขณะนัน้ เริม่ มีโครงการหลายโครงการเพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจ โครงการหนึง่ ทีโ่ ดดเด่นเป็นทีร่ จู้ กั ของหลายชุมชนคือ กองทุนเพือ่
การลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund-SIF หรือกองทุนชุมชน)
ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน ชี้ให้ชุมชนมองเห็นทุนทางสังคมที่ตนเอง
มีอยู่ และให้ชาวบ้านได้ลองพัฒนาโครงการของตนเองเพื่อเสนอขอเงิน
งบประมาณจาก SIF
ผูใ้ หญ่อดี๊ ในฐานะผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 3 และพ่อมืด หรือ ประทีป อ่อนสลุง
ซึ่ ง ขณะนั้ น ยั ง เป็ น รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโคกสลุ ง (อบต.
โคกสลุง) และคณะกรรมการหมูบ่ า้ นหมู่ 3 รูเ้ รือ่ ง SIF จากผูน้ ำ� ทางการเมือง
ท่านหนึ่งในจังหวัด แม้จะยังไม่เข้าใจการท�ำงานของ SIF มากนัก แต่ทั้ง
สองก็ตัดสินใจเข้าร่วมเวทีประชุม พ่อมืดเล่าว่าตนเองและผู้ใหญ่อี๊ดต้อง
เข้าร่วมการอบรมและประชุมอยู่เป็นปีกว่าจะเข้าใจวิธีการท�ำงานและจุด
ประสงค์ของกองทุน
“กองทุนนีเ้ ป็นกองทุนทีส่ ง่ เงินตรงถึงชุมชน โดยเชือ่ ว่าถ้าเงินส่งตรงถึง
ชุมชนแล้วตอบโจทย์ชุมชนจะดีกว่า นับเป็นเงินก้อนแรกในกลุ่มเราที่เริ่ม
เอามาท�ำงาน โดยมี อบต. ผู้ใหญ่ และคนอีกหลายคนเข้ามาช่วยท�ำงาน
เป็นกลุม่ แรก ซึง่ จริงๆ คนกลุม่ นีเ้ ข้ามาร่วมท�ำงานกันก่อนหน้านัน้ แล้วจาก
เหตุการณ์สร้างเขื่อนป่าสัก ด้วยความกลัวชุมชนล่มสลาย โดยเคลื่อนผ่าน
สภาวัฒนธรรม” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
การที่ผู้ใหญ่อี๊ดและพ่อมืดได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีกับ SIF ประกอบกับ
งานวิจยั เกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยเบิง้ ทีม่ กี ารตีพมิ พ์ออกมาหลายชิน้ ท�ำให้พวก
เขาเริม่ มองเห็นศักยภาพด้านวัฒนธรรมของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกันพอดีกบั
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กระแสความสนใจท้องถิน่ นิยมในแวดวงวิชาการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความรู้
ทรั พ ยากร และศั ก ยภาพของชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น ท� ำ ให้ เ กิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ท้องถิน่ ขึน้ ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ2 ผูใ้ หญ่อดี๊ พ่อมืด และครูเสือ ในฐานะ
คณะกรรมการหมู่ 3 จึงเกิดความคิดทีจ่ ะสร้างพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ขึน้ มาบ้าง
โดยครูเสือเข้าไปขอพื้นที่รกร้างของ กฟผ. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัด
โคกสลุง มาใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยตั้งใจว่าจะท�ำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิต
“เรานัง่ คิดกันอยูส่ ามคนว่าจะท�ำอะไรสักอย่างเพือ่ ไม่ให้สงั คมล่มสลาย
และคิดได้ว่าจะตั้งพิพิธภัณฑ์ เราจะใช้วัฒนธรรมความดีของคนบ้านเรานี่
ละมาขับเคลื่อน โดยต้องไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นิ่งตายเหมือนที่เขาเอาของมา
ตัง้ ไว้เฉยๆ เราจะเอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่มานัง่ ทอผ้า ร�ำโทนให้ลกู หลานดู แปล
ว่าเราจะเอาผูส้ งู อายุมาก่อน เพราะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยูบ่ า้ นเฉยๆ น่าจะเอา
มาร่วมได้ง่าย” (ครูเสือ, 21 ตุลาคม 2559)
ขณะเดียวกันพ่อมืดและผู้ใหญ่อี๊ดวิ่งเต้นเขียนโครงการและขอเงิน
สนับสนุนจาก SIF โดยครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ ศักยภาพผู้น�ำ 
และด้านวัฒนธรรม
“ในเวที SIF จะได้เล่าว่าหมู่บ้านเรามีทุนและมีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่ง
พอเห็นอยู่ว่าเรามีวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาที่เข้มแข็ง ดังนั้นเราจึงต้องท�ำ
พิพธิ ภัณฑ์ไว้เก็บวิถชี วี ติ ของเรา เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาเราก็ไปเอาคนแก่มาร�ำโทน

2

จากการวิจัยของ ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ (2548) ระบุว่ากระแสการหวนคืนสู่อดีต
หรือการให้ความส�ำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในขณะนั้นก่อให้เกิดการรณรงค์ให้เที่ยว
เมืองไทย รณรงค์ให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด และเกิดการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างจริงจัง
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เรานั่งคิดกันอยู่สามคนว่าจะทำ�อะไรสักอย่าง
เพื่อไม่ให้สังคมล่มสลาย และคิดได้ว่าจะตั้งพิพิธภัณฑ์
เราจะใช้วัฒนธรรมความดีของคนบ้านเรานี่ละ
มาขับเคลื่อน โดยต้องไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นิ่งตาย
เหมือนที่เขาเอาของมาตั้งไว้เฉยๆ

จริงๆ เรามีเพลงพื้นเมืองหลายอย่าง เรื่องการทอผ้า คนที่นี่ทอผ้าเป็น
ทุกหลังคาเรือน เราก็เลยรวมกันเป็นกลุ่มทอผ้าซึ่งรวบรวมได้ 6 หมู่ และ
กลายมาเป็นเครือข่ายกลุ่มทอผ้า โคกสลุง ส่วนปัญหาตอนนั้นมี 2 เรื่อง
หลักๆ คือการทะเลาะเบาะแว้งและยาเสพติด แต่ถ้าเราไปท�ำเรื่องพวกนั้น
มันเป็นเรือ่ งร้อน บางทีเราก็ตายเหมือนกัน เราคิดว่ามันมีเรือ่ งดีๆ อยู่ ก็เอา
เรื่องดีๆ ไปลดเรื่องไม่ดี” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง จึงถือก�ำเนิดขึ้นโดยมีอาคาร 3
หลัง หนึ่งในนั้นเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงที่จำ� ลองบรรยากาศบ้านแบบคนไทย
เบิ้งแท้ๆ เรียกว่า “เรือนฝาค้อ” เพราะฝาเรือนท�ำด้วยใบต้นค้อ พืชตระกูล
ปาล์มชนิดหนึง่ ซึง่ พบมากบริเวณลุม่ แม่นำ�้ ป่าสัก ภายในเรือนหลังนีแ้ บ่งเป็น
ห้องต่างๆ มีข้าวของเครื่องใช้โบราณของชาวไทยเบิ้งที่น�ำมาจัดวางเหมือน
เป็นบ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง
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ใต้ถุนเรือนเป็นที่ตั้งกี่ทอผ้าหลังใหญ่ ใช้จัดแสดงวิธีทอผ้าแบบโบราณ
โดยมีนักแสดงคนส� ำคัญคือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ขณะที่ลานเล็กๆ หน้า
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ร้องเพลงร�ำโทน เพลงหอมดอกมะไพ เพื่อสืบทอด
เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งให้ขับขานต่อไป
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2543 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็น
ประธานในพิธี ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนและนักวิชาการจ�ำนวน
มาก ที่ต่างรู้แล้วว่าชาติพันธุ์ไทยเบิ้งอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งใด
หากพิพิธภัณฑ์หมายถึงสถานที่รวบรวมข้าวของหรือสิ่งต่างๆ เอาไว้
สิ่งที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆ แห่งนี้คงไม่ใช่แค่สิ่งของ ทว่าคือวิถีชีวิต
ของผูค้ นทีม่ เี รือ่ งราวมากมายสืบต่อกันมายาวนาน เพราะข้าวของทุกชิน้ เคย
มีเจ้าของและผ่านการใช้งานจริงจากชาวบ้าน เรื่องราวชีวิตของพวกเขาจึง
แทรกซึมอยู่ในทุกอณูของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ไม่จมหายไปกับสายน�้ำ

เมื่อนักวิชาการตีนไม่ติดดิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ (บทสุดท้าย)
เรื่องราวการถือก�ำเนิดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ ในบทที่แล้ว
สวยงามราวกับภาพฝัน หากเป็นนวนิยาย เรื่องราวในย่อหน้าสุดท้ายคง
เหมาะจะใช้เป็นฉากจบของเรือ่ ง แต่เมือ่ นีค่ อื ความจริง ชีวติ จึงยังต้องด�ำเนิน
ต่อไป
โดยปกติแล้วพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนมัก
ประสบปัญหาคล้ายกันคือ แม้ชว่ งแรกทีเ่ ปิดท�ำการจะได้รบั ความสนใจและมี
ผู้คนมาเยี่ยมชมกันอย่างคึกคัก แต่เมื่อผ่านไปประมาณ 2-5 ปี พิพิธภัณฑ์
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จะเริ่มเผชิญภาวะความซบเซา (ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, 2548) ในกรณี
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ ฯ ก็เช่นกัน ช่วงแรกทีเ่ ปิดท�ำการพิพธิ ภัณฑ์ได้รบั
ความนิยมอย่างล้นหลามจากทัง้ นักวิชาการและหน่วยงานทีเ่ ริม่ เข้ามาดูงาน
ด้านวัฒนธรรม เราอาจนึกภาพความส�ำเร็จในช่วงเวลานั้นได้จากค�ำบอก
เล่าของพีม่ ยุ่ “ปี 2543-2544 บูมมาก ไม่ตอ้ งท�ำไร่ทำ� นากันเลย เพราะคน
มาดูงานเยอะมาก” (พี่มุ่ย, 21 ตุลาคม 2559)
แต่เพียง 3 ปีหลังจากนัน้ พิพธิ ภัณฑ์กเ็ งียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชดั จาก
ทีเ่ คยมีคณะมาเยีย่ มชมและดูงานสัปดาห์ละหลายคณะก็เหลือเพียงเดือนละ
ครั้งสองครั้ง แต่ละครั้งต้องมีการเตรียมงานต้อนรับอย่างหนัก เพราะพื้นที่
พิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีคนดูแลอย่างจริงจัง
นอกจากนีเ้ มือ่ งานพัฒนาชุมชนในโครงการของ SIF ประสบความส�ำเร็จ
อย่างมาก พ่อมืดจึงได้รับการทาบทามไปเป็นคณะกรรมการ SIF ในระดับ
จังหวัด เริ่มท�ำงานเป็นวิทยากรให้เวทีพัฒนาศักยภาพของหลายชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีเตรียมความพร้อมกองทุนหมู่บ้าน ผู้ใหญ่อี๊ดเริ่ม
ถอยห่างจากงานด้านวัฒนธรรมเนื่องจากมีภาระรัดตัวมากมาย ช่วงเวลา
เดียวกันนั้นครูเสือต้องให้เวลากับการท�ำวิทยานิพนธ์ส�ำหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ในขณะทีผ่ เู้ ฒ่าผูแ้ ก่ซงึ่ เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาบางส่วนเริม่ ล้มหาย
ตายจาก ดังนั้นภายในช่วงเวลาไม่นาน พิพิธภัณฑ์จึงถูกปล่อยให้รกร้างใน
ที่สุด
“พอถึงปี 2547 คือปล่อยร้างไปเลย ช่วงนัน้ ถ้าใครมาดูงานก็ตอ้ งเตรียม
งานนาน ถางหญ้ากันเป็นวันๆ จนมีคนบอกว่า ไทยเบิง้ ไม่มอี ะไรให้ดหู รอก”
(พี่มุ่ย, 21 ตุลาคม 2559)
เมือ่ คนท�ำงานแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง พิพธิ ภัณฑ์ทเี่ คยมีชวี ติ ก็
ดูจะไร้ชีวาขึ้นมาทันที พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ ซบเซาอยู่จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2549 พ่อมืดและพี่มุ่ยจึงกลับมาสานต่องานพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง
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อีกครัง้ โดยได้รบั งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนมาสร้างศูนย์โอทอป
ขึ้นมา
การกลับมาท�ำงานที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ อย่างจริงจังอีกครั้ง
เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากประสบการณ์ บทเรียน และสิง่ ส�ำคัญทีพ่ อ่ มืดค้นพบ
จากการเป็นวิทยากรและการเข้ารับการอบรมตามที่ต่างๆ หลายครั้ง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในโครงการวิจยั และพัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้องถิน่
น่าอยู่ ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการอบรมที่เข้มข้น
ต่อเนื่องถึง 3 ปี เจอกันในเวทีปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งต้องมีการบ้านให้น�ำ
กลับไปท�ำงานพัฒนาในท้องถิ่นตนเอง ในการอบรมนั้นพ่อมืดและพี่มุ่ยได้
รู้จักกระบวนการหลายอย่าง เช่น การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
การสร้างเครือข่าย (Networking) สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) วิธีคิดและทักษะเหล่านี้กลายเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่พ่อมืดน�ำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้คน
ในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
การเข้าร่วมโครงการครัง้ นัน้ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงตัวตนและมุมมอง
ของพ่อมืดและพี่มุ่ยเป็นอย่างมากในหลายเรื่อง หากจะให้วิเคราะห์ที่มา
การเปลี่ยนแปลงนั้น คิดว่าส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
วิทยากรคนส�ำคัญท่านหนึง่ ในโครงการทีท่ งั้ สองมักหยิบยกขึน้ มาพูดถึงเสมอ
ทั้งในด้านวิธีคิดและมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆ ในสังคม และสิ่งส�ำคัญที่สุด
น่าจะเป็นการบ้านที่ให้ทดลองน�ำความรู้จากการอบรมไปใช้ในพื้นที่ของ
ตนเอง เพราะนอกจากท�ำให้เข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้ในบริบทจริงแล้ว ยัง
เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการมองเห็นคุณค่าของการท�ำงาน
พัฒนาในท้องถิ่นอย่างจริงจังดังเช่นที่เกิดขึ้นกับพ่อมืด
“ในช่วงทีเ่ ราเข้าไปท�ำงานในจังหวัด มันท�ำให้เราคิดว่าต้องกลับไปท�ำงาน
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ที่บ้าน เมื่อเราไปโน่นไปนี่ก็ไปท�ำงานนะครับ แต่ไปท�ำงานให้คนอื่น ถ้า
เราไม่มีพื้นที่ก็กลายเป็นนักวิชาการที่ตีนไม่ติดดิน พูดง่ายๆ คือจ�ำอาจารย์
ไปเล่าให้คนอืน่ ฟัง แต่ถา้ เราเอามาท�ำงานในพืน้ ทีเ่ รา มันก็คอื การประยุกต์
ใช้ และมันจะกลายเป็นบทเรียนใหม่ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนได้อีก
มากมาย” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)

เส้นทางสู่โคกสลุงน่าอยู่
ตามหาผู้น�ำที่แท้จริง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราว
ทัง้ หมดในการขับเคลือ่ นชุมชนโคกสลุง เมือ่ พ่อมืดและพีม่ ยุ่ กลับมาท�ำงาน
ขับเคลื่อนชุมชนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 ทั้งคู่มาพร้อมเครื่องมือหลาย
ชิ้นในการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือในการพัฒนาคนและวาง
ยุทธศาสตร์การท�ำงาน อันเป็นทีม่ าของโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการที่
มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนโดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมืออย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ชุมชน
การเข้าร่วมเวทีพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ต�ำบลโคกสลุง ในแต่ละ
ครั้งท�ำให้คนนอกอย่างฉันค่อยๆ เข้าใจกระบวนการพัฒนาคนของชุมชน
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โคกสลุง ฉันยังจ�ำภาพการเข้าร่วมเวทีครัง้ ที่ 1 ซึง่ เป็นเวทีทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี ตอนนัน้ ฉันแอบคิดไว้วา่ รูปแบบการ
จัดเวทีน่าจะเป็นการบรรยายที่ใช้เวลาไม่เกินครึ่งวัน แต่ประสบการณ์ที่ได้
สัมผัสในวันนั้นคือการจัดกระบวนการกลุ่มซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้มีส่วนร่วมในเกือบทุกขั้นตอน โดยมีพ่อมืดเป็นกระบวนกรหลัก
พี่มุ่ยเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่จัดขึ้นวันนั้นช่วยกันออกแบบโดยคน
เพียงไม่กี่คน และตั้งใจให้กระบวนกรเป็นคนในชุมชนเอง เนื่องจากเคยใช้
วิทยากรภายนอกแล้วบางครั้งมีการใช้ภาษาที่ชาวบ้านไม่คุ้นหรือไม่ตรงกับ
ธรรมชาติของชาวบ้าน รวมทัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง ดังนัน้ การจัดกระบวน
การเองน่าจะตรงกับธรรมชาติของชุมชนมากที่สุด กระบวนการหลักในวัน
นั้นเป็นการสนทนาแบบกลุ่ม ตามด้วยการพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์ 30 ปี
ในการพัฒนาชุมชนโคกสลุง ซึง่ ท�ำให้ฉนั ได้เรียนรูแ้ นวคิดในการพัฒนาชุมชน
โคกสลุงเป็นครั้งแรก
ชุมชนโคกสลุงได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเอาไว้ดว้ ยกัน 6 ด้าน
(ภาพที่ 1) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนต้องการคือ “โคกสลุงน่าอยู่ ผู้คน
มีสุขภาวะ บนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทยเบิ้ง”
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านด�ำเนินการภายใต้ระยะเวลา 30 ปี และจนถึง
ขณะนี้ด�ำเนินการมาเป็นระยะเวลา 17 ปีแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
ประเด็นหลากหลายในการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนา
ชุมชนทุกส่วนไปพร้อมกัน ยุทธศาสตร์แต่ละด้านด�ำเนินงานอยู่ในรูปแบบ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือท�ำงานควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน การมีหน่วยงานสนับสนุนแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายภายนอกที่มี
ความชัดเจนและหลากหลาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนซึ่งต้องการ
สร้างความร่วมมือของคนทุกกลุ่มในชุมชนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นจุดมุง่ หมายหลักทีด่ �ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งหลายปี มีการปรับ
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พัฒนาคน
สวัสดิการ
ชุมชน

จัดการความรู
สูการ
เปลี่ยนแปลง
สังคม

โคกสลุงนาอยู
ผูคนมีสุขภาวะ
บนรากเหงาของ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยเบิ้ง
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ใหยั่งยืน

อนุรักษ ฟน ฟู
และสืบสาน
วัฒนธรรม

สรางสรรคคุณคา
ทางวัฒนธรรม
ใหมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 1
ยุทธศาสตร์ 30 ปีในการขับเคลื่อนชุมชนไทยเบิ้ง (2543-2573)

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนภาพที่พ่อมืดวาดขึ้นในการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนาแกนนำ�จิตสาธารณะ ตำ�บลโคกสลุง ครั้งที่ 1
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

เปลี่ยนรูปแบบมาอย่างหลากหลาย ซึ่งฉันค่อยๆ ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
การอบรมแกนน�ำจิตสาธารณะและการพูดคุยกับคนในพืน้ ทีอ่ กี หลายครัง้ ใน
เวลาต่อมา
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ผู้น�ำแถวสอง : เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนน�ำจิตสาธารณะที่ท�ำมาตลอดหลาย
เดือนท�ำให้เห็นว่า กระบวนกรหลักในการท�ำกระบวนการกลุ่มทุกครั้งมี 2
คนคือ พ่อมืดและนนท์ หรือ นนทกานต์ พรมมา เยาวชนในกลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ในการอบรมวันนั้นนนท์พาลุงๆ ป้าๆ ท�ำกิจกรรมที่
เรียกว่า “เช็กอิน” เพื่อเป็นการใคร่ครวญถึงสภาวะปัจจุบันของตนเอง แลก
เปลี่ยนเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งยังมีบท
สนทนาพิเศษทีแ่ ตกต่างไปจากทุกครัง้ คือ นนท์ขอให้ทกุ คนลองนึกถึงความ
ฝันหรือเป้าหมายในชีวิต เพื่อน�ำเข้าสู่กิจกรรมเป้าหมายร่วมของชุมชน ซึ่ง
พ่อมืดจะรับหน้าที่เป็นกระบวนกรหลักต่อไป
ภาพนนท์กับพ่อมืดช่วยกันน�ำกระบวนการกลุ่มเป็นสิ่งที่เห็นได้จน
ชินตา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ แห่งนี้ ถ้าถามว่าทั้งสองคนรู้จักกัน
มานานแค่ไหน ตอบได้ว่าเกิน 10 ปี แต่ถ้าถามว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
ไร คงต้องตอบว่าคนหนึง่ เปรียบได้กบั เมล็ดข้าวเปลือกพันธุด์ ที รี่ อเวลาเติบโต
ขณะที่อีกคนเป็นชาวนาผู้ช�ำนาญการคัดเลือกและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ดี
พร้อมก่อนหย่อนลงดิน
เรื่องของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งค่อนข้างยาว แม้จะไม่ยาวเท่า
เรื่องพิพิธภัณฑ์แต่เราก็ต้องย้อนกลับไปเล็กน้อย พี่มุ่ยเล่าให้ฟังว่า การ
พัฒนาคนในช่วงแรกของชุมชนโคกสลุง พวกเขาอยากจะสร้างให้ผู้น�ำทั้ง
หลายในชุมชนมีภาวะผู้น�ำโดยมีวัฒนธรรมเป็นทุน ดังนั้นตอนเริ่มต้นจึง
ท�ำงานกับคน 2 กลุม่ คือผูน้ ำ� ทางการ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. และผูน้ ำ� ทาง
ภูมิปัญญาหรือความคิด ซึ่งก็คือผู้สูงอายุ แต่การพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม
ผู้น�ำทางการกลับประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ผู้นำ� ไม่เข้าใจความส�ำคัญ
ของการเข้าร่วมกระบวนการเติมความรู้ ปัญหาการเมืองท้องถิน่ อันเนือ่ งมา
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จากผู้น�ำปัจจุบันเป็นคนละขั้วการเมืองกับกลุ่มพ่อมืด ท�ำให้บางครั้งการ
ท�ำงานของกลุ่มพ่อมืดถูกเข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
พ่อมืดเล่าให้ฟงั อีกด้วยว่าการเป็นผูน้ ำ� ทางการมีขอ้ จ�ำกัดในการท�ำงาน
หลายอย่างที่ท�ำให้ต้องอยู่ในกรอบ ไม่สามารถท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนได้
อย่างเป็นอิสระเหมือนคนอื่น “จริงๆ ตอนที่ผมเป็นรองนายก อบต. ผมก็
ท�ำอะไรเองไม่ได้มาก เพราะติดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงิน คือมันก็เอา
มาท�ำงานได้ แต่จะมีบางคนมองว่าเอาเงินไปท�ำงานเรื่องไทยเบิ้งอีกแล้ว”
(พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ชุมชนยังเริม่ ประสบปัญหาการสืบทอดงานด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด ช่วงนั้นนาวาโทจิตติ อนันสลุง
ข้าราชการเกษียณที่ทุกคนเรียกว่า “ผู้พัน” เริ่มเข้ามาท�ำงานด้านสวัสดิการ
ชุมชน และสนใจงานด้านวัฒนธรรม จึงเริม่ เข้ามาท�ำงานในกลุม่ เดียวกับพ่อ
มืด จนรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง
เพือ่ การพัฒนา” ทุกคนในกลุม่ เริม่ ปรับกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ�
ชุมชนใหม่อกี ครัง้ โดยมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญทีค่ วร
พัฒนาต่อไป เพราะตอบโจทย์ทงั้ ในแง่การเป็นผูน้ �ำในอนาคต และการเป็น
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือครูภูมิปัญญาในชุมชน
“ตอนนัน้ เราคิดว่าผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นทางการควรจะรูเ้ รือ่ งปัญหาต่างๆ ในบ้าน
เพราะที่ผ่านมาการท�ำงานมันตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าโจทย์ชาวบ้าน เรา
ท�ำไปเพือ่ ให้ผนู้ ำ� เปลีย่ นความคิด แต่ผนู้ ำ� ก็จะคิดว่าเราท�ำเพือ่ ประโยชน์สว่ น
ตน ความคิดมันจึงขัดกันอยูอ่ ย่างนีม้ าตลอด ดังนัน้ เราเลยคิดว่าก็สร้างผูน้ ำ�
ขึน้ มาใหม่เถอะ คือเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเติบโตขึน้ เป็นผูน้ �ำในวันข้างหน้า ซึง่
ก็ท�ำให้บ้านเราเจริญด้วยเช่นกัน” (ผู้พัน, 21 ตุลาคม 2559)
พวกเขาพัฒนางานเยาวชนขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยพ่อมืดและพี่มุ่ย
ชักชวนผู้ปกครองกลุ่มนักเรียนที่เป็นเพื่อนลูกสาวมาร่วมกันท�ำค่ายพัฒนา
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ศักยภาพด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆ ในชุมชน ใช้งบประมาณจากการระดม
ทุนของแกนน�ำและขอบริจาคจากผู้ปกครอง จนกระทั่งช่วงปลายปี พ.ศ.
2550 พี่มุ่ยเริ่มเรียนรู้วิธีท�ำค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนจากเครือข่ายที่
บังเอิญไปรู้จักกันในหลายๆ เวที เช่น กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มเรือใบไม้ และ
มูลนิธเิ ด็ก โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนโคกสลุงหลายโครงการ
จึงเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ
แต่โครงการทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมาจนถึงปัจจุบนั คือ “กลุม่ เมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิง้ ” ซึง่ มีทมี่ าจากแนวคิดว่ากลุม่ เยาวชนเปรียบดังเมล็ดข้าว
พันธุ์ดี ไม่ว่าจะไปตกอยู่ที่ใดก็ตามแม้เพียงหนึ่งเมล็ดก็สามารถงอกงาม
แตกกอออกรวง ผลิตข้าวพันธุด์ เี พิม่ อีกเป็นร้อยสูส่ งั คมไทยต่อไป โครงการ
กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
ชุมชนโคกสลุงให้มีความเป็นผู้น�ำ พยายามสร้างให้เด็กจากต่างโรงเรียนมี
ความสามัคคี รู้จักการลงชุมชนพูดคุยกับครูภูมิปัญญา เข้าไปเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยเบิ้ง และสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง
พี่มุ่ยและพ่อมืดเล่ากระบวนการพัฒนาเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งแต่ละ
รุน่ ให้ฟงั ว่า กระบวนการจะแบ่งออกเป็นค่ายเล็กๆ 3 ค่าย ค่ายแรกเป็นการ
ชวนเด็กชั้นประถมจากโรงเรียนวัดโคกสลุงและโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
รวมทั้งโรงเรียนใกล้เคียงมาท�ำกิจกรรมให้มีความคุ้นเคยกัน เนื่องจากเด็ก
ต่างโรงเรียนมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือชกต่อยกันอยู่เสมอ ค่ายแรก
จึงตั้งใจสลายความแตกแยกนี้ ค่ายสองเป็นการหัดเก็บข้อมูล และฝึกวิธี
เข้าไปพูดคุยกับครูภูมิปัญญา เรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ จากนั้นให้เด็กๆ
จับกลุ่มกัน และน�ำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในค่ายสุดท้าย
หลังจากเข้าค่ายครบทัง้ 3 ครัง้ ผูใ้ หญ่ในทีมรวมทัง้ เด็กๆ ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงในค่ายจะทาบทามเด็กที่มีความสนใจท�ำงานเชิงกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพหรืองานทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม ให้มาร่วมกิจกรรมในค่าย
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ช่วงปี 2550 เรามองว่ายังเปลี่ยนผู้นำ�ไม่ได้
ในขณะนี้หรอก แต่ถ้าเราเปลี่ยนเด็กรุ่นนี้ อีก 20 ปีเขาก็
จะกลายเป็นผู้นำ�ของบ้านเราแทนคนกลุ่มนี้
เขาจะมีแนวคิดเรื่องการพัฒนามากกว่าการทำ�ตามคำ�สั่ง  
แม้ว่าเขาโตแล้วจะไม่ได้มาอยู่ที่บ้าน
แต่แนวคิดเรื่องการพัฒนานั้นอยู่ในตัวเขาแล้ว

ผู้น�ำ ทั้งค่ายพัฒนาศักยภาพที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ค่าย Young
Leadership ของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ค่ายพัฒนาวิชาการขององค์กร
ต่างๆ และค่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านซึง่ จัดขึน้ เองโดย
สถาบันไทยเบิง้ ฯ โดยคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านีจ้ ะกลายเป็น “ผูน้ ำ� แถวสอง”
ของชุมชนโคกสลุงในอนาคต เป็นผู้น�ำที่มีทั้งชุดความคิดเรื่องการพัฒนา
และท�ำหน้าที่สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเบิ้งต่อไป
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“ช่วงปี 2550 เรามองว่ายังเปลี่ยนผู้น�ำไม่ได้ในขณะนี้หรอก แต่ถ้าเรา
เปลี่ยนเด็กรุ่นนี้ อีก 20 ปีเขาก็จะกลายเป็นผู้นำ� ของบ้านเราแทนคนกลุ่ม
นี้ เขาจะมีแนวคิดเรื่องการพัฒนามากกว่าการท�ำตามค�ำสั่ง แม้ว่าเขาโต
แล้วจะไม่ได้มาอยู่ที่บ้าน แต่แนวคิดเรื่องการพัฒนานั้นอยู่ในตัวเขาแล้ว”
(พี่มุ่ย, 21 ตุลาคม 2559)
โครงการกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 จนถึงปัจจุบนั มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการไปแล้วหลายสิบคน ปัจจุบนั
มีทั้งคนที่ยังท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุงเช่นเดียวกับนนท์ กับคนที่ออกไป
เรียนต่อและท�ำงานนอกชุมชนอีกเป็นจ�ำนวนมาก ฉันและเพือ่ นนักวิจยั เคย
ถามพ่อมืดเกีย่ วกับความคาดหวังในตัวเยาวชนกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้
ในแง่การสานต่องานจากพ่อมืด พ่อมืดตอบว่า
“เรามาท�ำงานตรงนี้ เราเองก็ต้องใจกว้าง กว้างอย่างแรกคือในใจเรา
ก่อน เราจะมองว่าพอพัฒนาเด็กแล้วเด็กจะมาท�ำงานทีน่ หี่ รือต�ำบลนีต้ อ่ เรา
คิดอย่างนี้ไม่ได้ แต่ต้องคิดว่าเรามีหน้าที่ไปเติมความรู้ พัฒนาความคิดเขา
เพราะสิง่ ทีม่ นั ขาดจริงๆ และน่าจะไปสอนในโรงเรียนคือเรือ่ งการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ว่าท�ำยังไงจะให้เขารูว้ า่ การรับผิดชอบต่อสังคมมันจะส่งผลต่อชีวติ
เขา เมือ่ นัน้ ผูค้ นก็จะลุกขึน้ มาท�ำอะไรเพือ่ สังคมมากขึน้ เด็กทีผ่ า่ นกระบวน
การที่นี่เขาก็เหมือนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ไปเจอดินดีน�้ำดีเขาก็จะงอกงามเป็น
หมืน่ เป็นพันเมล็ด เขาจะไปเติบโตทีไ่ หนก็ได้บนโลกใบนี้ เราเองก็อยูใ่ นโลก
นี้ ถ้าทุกทีม่ นั ดีกจ็ ะพากันดีหมด แต่ถา้ โชคดีกว่านัน้ เด็กทีผ่ า่ นกระบวนการ
เขาจะกลับมาดูแลบ้าน มาดูแลตรงนี้ต่อ ไม่ว่าจะมีเราอยู่หรือไม่ก็ได้ เรา
บอกไม่ได้หรอกว่าผู้น�ำแถวสองจะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือจะเป็นใคร หน้าที่เราก็
คือการสร้าง ถ้าเขากลับมาจริงๆ ก็ตอ้ งถือว่าเราถูกหวยแจ็กพอต ไม่ใช่แค่
รางวัลที่ 1” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
เสียงสะท้อนหนึง่ ทีพ่ อจะบอกได้ถงึ ความส�ำเร็จด้านการสืบทอดวัฒนธรรม
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และภูมิปัญญาของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งอาจเป็นค�ำบอกเล่าของ
“บิด” เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในท้องที่โคกสลุง ซึ่งมองว่าการมีเยาวชนกลุ่ม
นี้นับเป็นหนึ่งในแนวทางส�ำคัญที่จะช่วยให้วัฒนธรรมไทยเบิ้งได้รับการ
สืบทอดต่อไป
“ในฐานะหน่วยงานราชการ เวลาดูงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป้าหมาย
ของเราก็คืออยากให้มันคงอยู่ เวลาไปดูพื้นที่ที่มีการท�ำงานสืบสานด้าน
วัฒนธรรม เราก็จะมองว่ามีการสอนลูกหลานไหม มีเด็กหรือว่าใครมาช่วย
สานต่อไหม ซึ่งไทยเบิ้งมีกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกมาท�ำงานต่อไป” (บิด, 21
ตุลาคม 2559)

ผู้น�ำธรรมชาติ
การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีภาวะผู้น�ำดูเหมือนจะเป็นโจทย์
ใหญ่ในการท�ำงานทีก่ ลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด เริม่
จากความพยายามสร้างศักยภาพให้แก่ผู้น�ำทางการ แล้วไปสะดุดเข้ากับ
ปัญหาการเมืองท้องถิ่นและข้อจ�ำกัดของการเป็นคนในระบบ จากนั้นมา
เป็นการสร้างผู้น�ำแถวสอง คือเยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ซึ่ง
ถูกคาดหวังว่าจะกลายมาเป็นผู้น�ำชุมชนในอนาคต มาถึงปัจจุบัน ชุมชน
โคกสลุงไม่เพียงแสวงหาผู้น�ำที่แท้จริง แต่นิยามความเป็นผู้น�ำของชุมชนก็
ถูกน�ำกลับมามองใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน จากที่ผู้น�ำเคยหมายถึงคนที่ยืนอยู่
แถวหน้า มาสูก่ ารแสวงหาคนท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมทีเ่ รียกว่า “ผูน้ ำ� ธรรมชาติ”
สิง่ ทีฉ่ นั ได้เรียนรูท้ กุ ครัง้ เมือ่ ลงพืน้ ทีโ่ คกสลุงไม่ใช่แค่วฒ
ั นธรรมไทยเบิง้
หรือการได้รจู้ กั คนใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ เท่านัน้ แต่คอื การมีมมุ มองใหม่ๆ ทีเ่ ปลีย่ น
แปลงความเชื่อเดิมไปตลอดกาล เรื่องนิยามของผู้น�ำคือหนึ่งในนั้น เมื่อ
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ก่อนฉันเคยเข้าใจว่าคนที่มีภาวะผู้น�ำจะต้องพูดจาฉะฉาน เสียงดังฟังชัด
บุคลิกดี หรือได้รบั อ�ำนาจบางอย่างมาอยูใ่ นมือ เช่นได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น
หัวหน้าหรือมียศมีต�ำแหน่งชัดเจน แต่เมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายครั้ง
พ่อมืดกลับบอกว่าแท้จริงแล้วผูน้ �ำนัน้ มีหลายแบบ ผูน้ �ำอย่างทีฉ่ นั เข้าใจนัน้
โดยทั่วไปเรียกว่า “ผู้น�ำทางการ” ซึ่งเป็นผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา แต่
จริงๆ แล้วยังมีผนู้ ำ� อีกแบบหนึง่ ทีแ่ ทรกซึมอยูก่ บั คนทัว่ ไปในสังคม เขาอาจ
เป็นชาวบ้านหรือนักวิชาการ อาจเรียนจบ ป. 4 หรือปริญญาเอก เป็นคนพูด
เสียงดังหรือไม่กล้าพูดจาก็ได้ แต่สงิ่ ส�ำคัญคือต้องเป็นคนทีเ่ อาธุระส่วนรวม
ไม่เห็นแก่ตัว ผู้น�ำแบบนี้เรียกว่า “ผู้น�ำธรรมชาติ”
พี่มุ่ยขยายความเพิ่มว่าที่โคกสลุงมีผู้นำ� ธรรมชาติให้เห็นได้เสมอ โดย
เฉพาะเวลามีงาน ไม่ว่าจะเป็นงานวัด งานแต่ง งานบวช ขอให้บอก หรือ
บางครั้งถึงไม่บอก คนเหล่านี้ก็จะไปช่วยงาน ปกติพวกเขาจะมาช่วย
หลายๆ วันก่อนเริม่ งาน แต่พอถึงเวลางานเขาอาจไม่มาเลยด้วยซ�ำ้ เพราะ
หลายคนยังมองว่าตนเองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา ยังติดเรือ่ งกลัวการพูด
หรือการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนมากๆ แต่คนกลุ่มนี้คือตัวจริงที่คอย
ท�ำงาน เป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมชน และคนกลุ่มนี้เองที่ควรได้รับโอกาสใน
การพัฒนาภาวะผู้น�ำและเติมความรู้ในการท�ำงานเพื่อชุมชน ด้วยเหตุนี้
โครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ต�ำบลโคกสลุง จึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้น�ำธรรมชาติเหล่านี้อย่างจริงจัง
โครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ต�ำบลโคกสลุง นับเป็นโครงการ
ใหม่ของสถาบันไทยเบิง้ ฯ ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการมาเพียง 2 ปี กลุม่ เป้าหมายหรือ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะเป็นใคร อายุเท่าใดก็ได้ ขอแค่เป็นคนท�ำงานช่วยเหลือ
ชุมชนและสนใจจะพัฒนาตนเอง แกนน�ำในกลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ จะเข้าไป
ทาบทามคนที่มีลักษณะเป็นผู้น� ำธรรมชาติให้เข้าร่วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองเข้ามาท�ำกระบวนการกลุ่ม
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พูดคุยแลกเปลีย่ นทัศนคติ เติมความรูห้ รือเครือ่ งมือในการท�ำงานบางอย่าง
เช่น การคิดเชิงระบบ การท�ำเป้าหมายร่วม กระบวนการทุกอย่างถูกลดทอน
ความซั บ ซ้ อ นเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจง่ า ยขึ้ น ด�ำ เนิ น การอบรมโดยกระบวนกรที่
ทุกคนในกลุ่มคุ้นเคยดี นั่นคือพ่อมืดและนนท์ ส่วนพี่มุ่ย ครูเสือ และผู้พัน
จะคอยช่วยอธิบายและเติมประเด็นที่น่าสนใจ
การลงพื้ น ที่ ไ ปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอบรมท� ำ ให้ ฉั น ได้ เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่นการอบรมครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมค่อนข้างหลาก
หลาย ทั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต. กลุ่มท�ำงานด้านเกษตรอินทรีย์ กลุ่มอาชีพทอ
ผ้า และกลุ่มโฮมสเตย์ ขณะที่การอบรมครั้งต่อๆ มาจะเหลือสมาชิกหลัก
เพียงกลุ่มอาชีพทอผ้าและกลุ่มโฮมสเตย์เท่านั้น แต่คนทั้งสองกลุ่มจะเข้า
ร่วมการอบรมอย่างสม�่ำเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี
กลุ่มทอผ้ามีสมาชิกหลายคน เช่น พี่แต๋น และป้าแดงซึ่งเป็นประธาน
กลุ่ม ป้าแดงเป็นผู้หญิงตัวเล็ก แต่พูดจาฉะฉาน และเป็นช่างเสื้อมือฉมัง
สังเกตได้จากการออกแบบเสื้อและของที่ระลึกจากผ้าขาวม้าหลายแบบให้
เพื่อนสมาชิกที่มาอบรมด้วยกันได้ใช้อย่างสม�่ำเสมอ
ป้าแดงเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นการท�ำงานด้านผลิตภัณฑ์ของโคกสลุง
เกิดขึ้นหลังจากการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ เมื่อมีคณะดูงานเข้า
มาในชุมชนมากขึ้นท�ำให้กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกที่มีอยู่แต่เดิมเกิดความคิดที่
จะท�ำสินค้าเพื่อน�ำมาขายเป็นของที่ระลึก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามี
การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ เช่น ออกแบบย่ามให้มีขนาดเล็ก
น�ำผ้าขาวม้าสีสันสดใสมาตัดเย็บเป็นเสื้อทรงค้างคาว หรือเสื้อทรงซาฟารี
ส�ำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ
ป้าแดงช่วยงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ มานานแล้ว พ่อมืดเคย
ชวนไปอบรมพัฒนาศักยภาพอยูห่ ลายครัง้ แต่ปา้ แดงก็ไม่เคยสนใจ จนกระทัง่
ครัง้ หนึง่ พ่อมืดและพีม่ ยุ่ ไม่สะดวกไปประชุมในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
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พ่อมืดจึงรบกวนให้ป้าแดงและพี่ไก่ ตัวแทนกลุ่มโฮมสเตย์อีกคน เข้าร่วม
ประชุมแทน การประชุมครั้งนั้นท�ำให้ป้าแดงรู้ว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนโคกสลุงน้อยมาก หลายครัง้ ทีพ่ อ่ มืดกับพีม่ ยุ่ ไม่อยูแ่ ล้วมีนกั ท่องเทีย่ ว
มาชมพิพธิ ภัณฑ์ ป้าแดงก็ไม่สามารถให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วได้เลย จึงคิด
ว่าน่าจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมบ้าง
“เวลาที่แขกมาแล้วมุ่ยกับมืดไม่อยู่ พี่ตอบอะไรไม่ได้เลย ก็สงสารเขา
เหมือนกัน เลยกลับมาคิดว่า เออ...ไม่ได้แล้ว เราต้องรูจ้ กั หาความรูเ้ พิม่ เติม  
พีไ่ ม่ได้หวังว่าตัวเองจะท�ำได้เท่ามืดหรือนนท์ หวังแค่วา่ จะตอบได้บา้ งเวลา
มีใครมาถามอะไร” (ป้าแดง, 7 พฤศจิกายน 2559)
นอกจากป้าแดงซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้า ลุงอ้นเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันได้พูดคุยด้วยหลายครั้งในการอบรมและการ
ลงพืน้ ทีโ่ คกสลุง ลุงอ้นเล่าว่าตนเองช่วยงานกลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ มานาน
หลายปีก่อนที่จะเริ่มท�ำโฮมสเตย์ด้วยซ�้ำ มาช่วยท�ำความสะอาดพิพิธภัณฑ์
บ้าง เตรียมสถานที่รับคณะที่จะมาดูงานในหมู่บ้านบ้าง จนวันหนึ่งพี่มุ่ย
ก็มาชวนให้ลองท�ำโฮมสเตย์ และเพิ่งเริ่มกิจการอย่างจริงจังได้เพียงไม่กี่ปี  
ก่อนหน้านัน้ ลุงอ้นไม่คอ่ ยพูดคุยกับนักท่องเทีย่ วหรือคนทีม่ าดูงานเท่าไร แต่
พอมาท�ำโฮมสเตย์ท�ำให้จ�ำเป็นต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น
เหตุผลที่ลุงอ้นเข้าอบรมจึงคล้ายคลึงกับป้าแดง คืออยากอธิบายให้นักท่อง
เทีย่ วทีม่ าพักได้รเู้ รือ่ งไทยเบิง้ หรือสามารถท�ำอะไรได้บา้ งถ้ามีนกั ท่องเทีย่ ว
มาแล้วพ่อมืดไม่อยู่
กลุ่มโฮมสเตย์และกลุ่มทอผ้าจึงนับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชุมชนควรให้
ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มนี้เชื่อมโยง
อยู่กับผู้คนภายนอกโดยตรง ทั้งในแง่ความสัมพันธ์และรายได้ การพัฒนา
คนกลุ่มนี้จึงน่าจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุงใน
อนาคต
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การท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือพัฒนาคน
ปัจจุบันโคกสลุงมีบ้านพักโฮมสเตย์อยู่ 11 หลัง สามารถรองรับนัก
ท่องเทีย่ วได้สงู สุดครัง้ ละประมาณ 80-90 คน บ้านพักแต่ละหลังกระจาย
อยู่ตามพื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน (ภาพที่ 2) ทุกหลังด�ำเนินกิจการมาได้เพียง
ไม่กี่ปีหลังจากโคกสลุงเริ่มมีแนวคิดเรื่องชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพที่ 2
แผนที่แสดงสถานที่สำ�คัญ บ้านครูภูมิปัญญา
และบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนโคกสลุง

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
ซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ
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พ่อมืดเล่าว่า จุดเริม่ ต้นแนวคิดเรือ่ งชุมชนท่องเทีย่ วในโคกสลุงเกิดจาก
การที่แกนน�ำในกลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ สังเกตว่าชุมชนโคกสลุงต้องรองรับ
นักศึกษาที่มาดูงานหรือเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอยู่เสมอ การดูงานทุกครั้งที่
ผ่านมาเป็นไปในรูปแบบเช้าไปเย็นกลับ เนื่องจากชุมชนไม่มีที่พักให้บริการ  
การดูงานลักษณะนี้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร อีกทั้งคนที่มาช่วยเตรียมงาน
ต้อนรับนักศึกษาก็เสียสละมาท�ำงานให้สว่ นรวมโดยไม่มรี ายได้อะไรมากมาย
เมือ่ ต้องท�ำแบบไม่มรี ายได้บอ่ ยๆ บางคนก็ถอดใจไม่มา ข้อสังเกตดังกล่าว
น�ำไปสู่แนวคิดที่จะท�ำให้การท�ำงานเพื่อสังคมตรงนี้เกิดเป็นรายได้หรือมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย จึงชวนให้คนทีส่ นใจปรับปรุงบ้านเป็นทีพ่ กั โฮมสเตย์
เพื่อสร้างรายได้ และอาจต่อยอดไปถึงการสร้างระบบเงินสวัสดิการใน
อนาคตด้วย
ในกรณีลงุ อ้น การพูดคุยหลายครัง้ ท�ำให้ฉนั รูว้ า่ ลุงอ้นตัดสินใจท�ำบ้าน
พักโฮมสเตย์เพราะลุงอาศัยอยู่กับป้าหวาดผู้เป็นภรรยาเพียงสองคน การมี
เด็กๆ มาพักทีบ่ า้ นจึงนับเป็นช่วงเวลาหนึง่ ทีล่ งุ กับป้าจะได้รสู้ กึ เหมือนมีลกู
หลานมาอาศัยอยู่ด้วย ท�ำให้รู้สึกสบายใจและมีความสุข ทุกครั้งที่เราเจอ
กัน ลุงอ้นจะมีภาพถ่ายเด็กๆ ทีม่ าพักบ้านลุงมาอวดอยูเ่ สมอ ส่วนใหญ่เป็น
ภาพทีเ่ ด็กๆ ถ่ายด้วยโทรศัพท์มอื ถือและส่งกลับมาให้ลงุ กับป้าเก็บไว้เป็นที่
ระลึก ซึง่ ลุงกับป้าจะเก็บใส่กรอบไว้เป็นอย่างดีแทบทุกภาพ การท�ำโฮมสเตย์
จึงไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องรายได้ แต่ยังเติมเต็มในเรื่องจิตใจอีกด้วย
อย่างไรก็ดี พ่อมืดย�ำ้ ชัดในระหว่างทีเ่ ราคุยกันว่า เรือ่ งชุมชนท่องเทีย่ ว
เป็นเพียงหนึง่ ในเรือ่ งเล็กๆ ทีช่ มุ ชนต้องการท�ำเพือ่ เพิม่ รายได้ให้คนท�ำงาน
เท่านั้น แต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ชุมชนต้องการไปให้ถึง เพราะหากมองว่า
เราก�ำลังมุ่งไปสู่การสร้างชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบการท�ำงานจะเป็นไปใน
ลักษณะอืน่ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถกู ใจ
นักท่องเที่ยว ไม่ใช่การมุ่งพัฒนาคนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนก่อน
การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพสะท้อนให้เห็นได้ในบ้านพักโฮมสเตย์
แต่ละหลัง ยกตัวอย่างบ้านลุงอ้นซึ่งมีขนาดกะทัดรัด มองผ่านๆ แล้วไม่มี
อะไรแตกต่างจากบ้านคนทัว่ ไป ของทุกอย่างในบ้านดูเป็นของใช้ปกติในชีวติ
ประจ�ำวัน ผ้าห่มและผ้าปูทนี่ อนสะอาดสะอ้านดี แต่สสี นั หรือลวดลายอาจ
ไม่เข้ากันบ้าง บรรยากาศในห้องพักจึงดูคล้ายห้องนอนในบ้านมากกว่าห้อง
ในรีสอร์ตหรือโรงแรม
ลุงอ้นตกแต่งบ้านโดยใช้ผ้าขาวม้าแบบไทยเบิ้งท�ำเป็นม่าน มีพวง
มโหตร ย่ามใบจิ๋ว และดอกไม้กระดาษแบบที่ใช้ในงานประเพณีแห่ดอกไม้
ของชาวไทยเบิง้ ประดับไว้ตามจุดต่างๆ ด้านข้างตัวบ้านเป็นลานคอนกรีต
กว้างที่เหมาะส�ำหรับนอนดูดาวในคืนฟ้าเปิด ฉันเคยไปอาศัยนอนที่บ้าน
โฮมสเตย์ของลุงอ้นถึง 3 ครัง้ แต่ละครัง้ ทีน่ จี่ ะมีอะไรบางอย่างเปลีย่ นแปลง
เสมอ ตอนแรกห้องพักมีเพียงที่นอนและขนมของว่างไม่กี่อย่าง ต่อมาใน
ห้องน�้ำเริ่มมีแปรงสีฟันใหม่เอี่ยมไว้บริการ จนมาครั้งล่าสุดที่เปลี่ยนแปลง
ไปถึงขั้นมีชุดนอนผ้าฝ้ายแบบพื้นเมืองไว้บริการส�ำหรับคนที่อาจจะไม่ได้
เตรียมมา
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ท�ำให้พอเห็นภาพได้ว่า การเปลี่ยน
แปลงบ้านสักหลังให้เป็นที่พักโฮมสเตย์ดีๆ อาจไม่ใช่แค่การปรับปรุงโครง
สร้างบ้านเท่านั้น แต่การเอาใจใส่กับทุกๆ รายละเอียดในบ้านด้วยตนเอง
ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยท�ำให้โฮมสเตย์อบอุ่นและสื่อให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทเอาใจใส่ของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 30 ปีทั้ง 6 ด้าน การพัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชนให้มีภาวะผู้น�ำดูจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่กลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ ให้
ความส�ำคัญมาโดยตลอด เริม่ จากผูน้ ำ� ทางการ สูผ่ นู้ ำ� แถวสอง มาจนถึงผูน้ ำ�
ธรรมชาติ ที่พวกเขาก�ำลังท�ำให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในแง่ศักยภาพและความ
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ส�ำคัญ โคกสลุงเดินบนเส้นทางการตามหาผู้น�ำชุมชนมาเกือบ 20 ปี ผ่าน
เรื่องราวท้าทายมากมายที่ผลักดันให้ชุมชนแห่งนี้ไม่เพียงแสวงหาผู้น�ำที่
เหมาะสม แต่ยังได้มอบนิยามหรือสร้างมุมมองใหม่ให้ค�ำว่า “ผู้น�ำ” ใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทและปัญหาของตนเองอีกด้วย และนิยามของ
ผู้น�ำที่แท้จริงแห่งโคกสลุงคงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าถ้อยค�ำของพ่อมืดที่
ว่า “ผู้น�ำที่แท้จริงจะเป็นใครก็ได้ แต่ต้องเป็นคนเอาธุระส่วนรวม”

เส้นทางสู่โคกสลุงน่าอยู่
กลยุทธ์การท�ำงาน

ในแง่ของการท�ำงานพัฒนาชุมชน แม้จะได้ค้นพบแล้วว่าใครเป็นผู้น�ำที่
แท้จริง แต่หากไม่ได้เปลี่ยนมุมมองในการท�ำงานหรือวิธีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม งานขับเคลื่อนก็อาจต้อง
ประสบปัญหาหรือมุ่งไปข้างหน้าได้ไม่ไกลเท่าที่ควร การมีเครือข่ายในการ
ท�ำงานที่มีความเข้มแข็ง และปรับกลยุทธ์การท�ำงานให้ทันสมัย จึงนับเป็น
เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ชุมชนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย
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ผู้นำ�ที่แท้จริงจะเป็นใครก็ได้
แต่ต้องเป็นคนเอาธุระส่วนรวม

เครือข่ายภายนอกคือกัลยาณมิตรผู้หนุนเสริม
ชุมชนโคกสลุงท�ำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาโดย
ตลอดนับตั้งแต่การท�ำงานกับนักวิชาการซึ่งเข้ามาในช่วงที่จะมีการสร้าง
เขื่อน การท�ำงานร่วมกับ SIF ตามมาด้วยการเข้าอบรมในโครงการต่างๆ
อีกหลายโครงการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน พ่อมืดเล่าว่าเครือข่าย
ภายนอกที่ชุมชนท�ำงานด้วยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ช่วยเติม
กระบวนการและความรู้ ให้เครือ่ งมือในการท�ำงาน เครือข่ายกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่
เป็นมหาวิทยาลัย องค์กรมหาชน หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ส่วนอีกกลุ่ม
ช่วยเติมโครงสร้างพืน้ ฐานหรือแนะแนวอาชีพ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม
เครือข่ายทัง้ สองกลุม่ มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ น
ชุมชนโคกสลุง เช่นแนวคิดในการท�ำชุมชนท่องเที่ยวที่เริ่มจุดประกายขึ้น
อย่างจริงจังในเวทีเครือข่ายการเรียนรูผ้ นู้ ำ� แห่งอนาคต ครัง้ ที่ 1 (CL1) ของ
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รวมกลุ่มกันเพื่อ
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เสนอแนวคิดในการขับเคลือ่ นสังคมด้านใดก็ได้ทสี่ นใจ จากค�ำบอกเล่าของ
พ่อมืดระบุวา่ ในเวทีนนั้ มีคนเข้ามารวมกลุม่ คุยเรือ่ งชุมชนท่องเทีย่ วประมาณ
5-6 คน โดยเป็นบุคลากรที่ท�ำงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นนักท่องเทีย่ วกลุม่ แรกทีใ่ ช้บริการทีพ่ กั โฮมสเตย์ของชุมชนโคกสลุง
ทัง้ ยังคอยช่วยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายด้านการท่องเทีย่ วชุมชนของภาครัฐ
ข้อมูลทิศทางการพัฒนาของอาเซียนและกระแสโลกที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงเวลาต่อๆ มา
ผลทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำงานขับเคลือ่ นชุมชนท�ำให้พอ่ มืดได้ขอ้ สรุปว่า การ
ท�ำงานประสานกับหน่วยงานภายนอกและการหมั่นเข้าร่วมในเวทีให้ความ
รู้ด้านต่างๆ เป็นเรื่องส�ำคัญ “การท�ำงานชุมชน ถ้าจะให้ความรู้มันทันสมัย
เสมอก็ต้องไปเติมความรู้ ในเวทีต่างๆ จะมีวิทยากรหรือนักวิชาการเก่งๆ
มาให้ความรู้เสมอ เรื่องบางอย่างเราอาจเคยรู้แล้ว แต่ไม่ได้รู้หรือเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ การไปเติมความรูจ้ ะท�ำให้สงิ่ ทีเ่ ราเคยรูแ้ จ่มกระจ่างขึน้ มา...การ
เข้าร่วมเวทียังท�ำให้ได้เครือข่าย ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายธรรมดา แต่เป็นคนดีๆ ที่
จะกลายเป็นกัลยาณมิตรทีช่ ว่ ยเหลือเราหลายอย่าง เช่นพออาจารย์บางท่าน
ทราบว่าเราอยากได้หอชมวิวที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ อาจารย์ก็ช่วย
ออกแบบให้โดยไม่คิดเงิน” (พ่อมืด, 17 ธันวาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม การประสานงานกับเครือข่ายภายนอกต่างๆ มักเป็นไป
ในรูปแบบการท�ำตามนโยบายหรือแนวทางที่องค์กรทางวิชาการนั้นๆ ให้
ความสนใจ การท�ำงานจึงมักจะเป็นการรับนโยบายหรือรับความรูบ้ างอย่าง
มาใช้ ทิศทางการพัฒนาชุมชนทีถ่ กู ก�ำหนดโดยภายนอกมากกว่าชุมชนท�ำให้
การขับเคลื่อนชุมชนไม่มีความแน่นอนและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่างไร้
ทิศทาง ดังนั้นการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเอาไว้อย่างชัดเจน
เช่นทีโ่ คกสลุงท�ำจึงอาจเป็นแนวทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้การพัฒนาชุมชนด�ำเนินไป
อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น
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ครูเสือเล่าว่า แม้จะมีหน่วยงานที่สนใจเข้ามาท�ำโครงการในโคกสลุง
จ�ำนวนมาก แต่ทางกลุ่มจะพิจารณาเสมอว่าแนวทางการท�ำงานของหน่วย
งานมีความสอดคล้องกับสิง่ ทีช่ มุ ชนต้องการขับเคลือ่ นหรือไม่ “ตัง้ แต่เริม่ ท�ำ
จนกระทั่งถึงวันนี้ เรายืนยันอย่างเดิมว่าเราจะขอโครงการอะไรมาก็แล้วแต่
แล้วบอกให้มาท�ำโน่นท�ำนี่ ผมไม่ท�ำนะ ผมยืนหยัดว่าต้องท�ำในสิ่งที่เราคิด
คือใช้วัฒนธรรมของเราเองขับเคลื่อน” (ครูเสือ, 17 ธันวาคม 2559)
พี่มุ่ยเล่าว่าแนวทางหลักที่ชุมชนเลือกใช้ในการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกคือการท�ำแผนบูรณาการร่วมกัน คือชุมชนจะท�ำแผนของตนเอง
เอาไว้ก่อน จากนั้นน�ำไปเชื่อมหรือเล่าให้หน่วยงานต่างๆ ฟังว่าชุมชนต้อง
การพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง แล้วหน่วยงานจึงแนะน�ำแนวทางการด�ำเนิน
การให้ชุมชน สุดท้ายจึงประนีประนอมเข้าหากันว่าชุมชนกับหน่วยงานจะ
สามารถท�ำงานร่วมกันตรงส่วนใดได้บ้าง พ่อมืดเสริมว่าการท�ำงานใน
ลักษณะนี้นับว่าเป็นการช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่ายคือ “รัฐมีเงิน ไม่มีคน เรา
มีคน ไม่มีเงิน” การท�ำงานเช่นนี้จึงตอบโจทย์กันทั้งสองฝ่าย
นอกจากองค์กรภายนอกที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้ว ชุมชน
โคกสลุงยังท�ำงานประสานกับองค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อีกด้วย  
ทีมนักวิจัยในโครงการของเราเคยเสนอแนวคิดให้พ่อมืดและทีมงานลอง
ขยายผลการท�ำงานของชุมชนโคกสลุงให้ขึ้นไปเป็นการท�ำงานในระดับ
จังหวัด โดยการส่งต่อความคิดและแนวทางการพัฒนาโคกสลุงให้ชุมชนอื่น
ได้มโี อกาสเรียนรูร้ ว่ มกัน ทว่าพ่อมืดบอกพวกเราว่าก่อนจะขยายผลออกไป
ในวงกว้าง เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่าชุมชนทุกชุมชนมีประเด็นร่วมที่
เข้มแข็งพอหรือไม่ หากไม่มีจะกลายเป็นเพียงการรวมกลุ่มที่มีแต่ความ
อ่อนแอ เพราะต่างฝ่ายต่างมีความต้องการของตนเอง ดังนั้นแนวทางการ
ท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคมส่วนอื่นๆ ที่โคกสลุงท�ำอยู่ในปัจจุบันจึง
เป็นการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ไม่มกี ารสร้าง
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พันธสัญญา แต่ใช้วธิ กี ารช่วยเหลือกันเป็นครัง้ ๆ หรือเป็นเรือ่ งๆ ไปตามแต่
ความต้องการของชุมชนหรือภาคประชาสังคมกลุ่มนั้นๆ
การมีเครือข่ายภายนอกหรือมีกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งนับเป็นปัจจัย
ส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนจ�ำนวนมากในประเทศไทยพัฒนาไปอย่างก้าว
กระโดด แต่หากปราศจากทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนก็อาจท�ำให้แนวทาง
การพัฒนาไม่ได้ตอบโจทย์ที่ชุมชนเลือกด้วยตนเองอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อ
ท�ำงานกับภายนอก ตัวชุมชนเองจึงต้องมีสถานะเป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายรุก
ให้มีความพอเหมาะอีกด้วย ซึ่งวิธีการท�ำงานอาจมีได้หลายรูปแบบ และ
แนวทางการบูรณาการร่วมอาจเป็นหนึ่งในนั้น

เครือข่ายภายในคือความร่วมใจของคนทุกวัย
เครือข่ายภายในชุมชนมีความส�ำคัญในการท�ำงานพัฒนาชุมชนไม่แพ้
เครือข่ายภายนอก ชุมชนโคกสลุงมีคนท�ำงานขับเคลือ่ นหลักๆ อยู่ 4 กลุม่
ได้แก่ กลุม่ สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา กลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทย
เบิง้ กลุม่ ครูภมู ปิ ญ
ั ญา และกลุม่ แกนน�ำจิตสาธารณะ ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่
อาชีพทอผ้าและกลุ่มโฮมสเตย์ แต่ละกลุ่มท�ำงานแตกต่างกันดังนี้
กลุม่ สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา : ประกอบไปด้วยสมาชิก
หลัก 5 คน คือ พ่อมืด ครูเสือ พีม่ ยุ่ นนท์ และผูพ้ นั จิตติ งานหลักของกลุม่
สถาบันไทยเบิง้ ฯ คือก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการท�ำงานพัฒนาชุมชน รวบรวม
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นระบบ สร้างสรรค์งานวิชาการ
ร่วมกับนักวิชาการภายนอก เป็นผู้ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ร่วม
กับหน่วยงานภายนอก และท�ำงานพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนอย่างจริงจัง  
ปัจจุบันสมาชิกทั้งห้ามีหน้าที่เฉพาะของตนเองอย่างชัดเจน เช่น พ่อมืดท�ำ
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หน้าทีห่ ลักในการประสานงานภายนอกและดูแลงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับ
ครูเสือ ขณะทีพ่ มี่ ยุ่ และนนท์ดแู ลเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพกลุม่ เยาวชนเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และประสานงานกับครูภูมิปัญญา ส่วนผู้พันดูแลเรื่อง
เงินสวัสดิการชุมชนของกลุ่ม การท�ำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ท�ำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ด้านด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
มาจนถึงปัจจุบัน
กลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ : เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ คือกลุม่ เยาวชน
ในชุมชนโคกสลุงซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เรียนรู้และท�ำงานสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยเบิง้ ร่วมกับครูภมู ปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุในชุมชน พร้อมๆ กับ
เรียนรู้แนวคิดและวิธีการท�ำงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เด็กส่วนใหญ่มัก
เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งในช่วงประถมปลาย แล้ว
ค่อยๆ เติบโตจากการเป็นผู้ร่วมกิจกรรมในค่าย ไปสู่การเป็นพี่เลี้ยง และผู้
จัดการค่ายเยาวชน สมาชิกในกลุม่ จึงมีอายุตงั้ แต่สบิ ขวบไปจนถึงยีส่ บิ กว่า
ปี โดยท�ำงานในหน้าที่แตกต่างกันไปตามความถนัดและความสนใจ
กลุ่มครูภูมิปัญญา : โคกสลุงมีผู้สูงอายุหลายคนที่ท�ำงานร่วมกับกลุ่ม
สถาบันไทยเบิง้ ฯ ในฐานะครูภมู ปิ ญ
ั ญา คอยท�ำหน้าทีส่ อนภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม
ให้แก่เด็กๆ ในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาดูงาน
ในชุมชน จากการสังเกตพบว่ากลุ่มครูภูมิปัญญาหรือผู้สูงอายุในหมู่บ้านมี
ความสัมพันธ์คอ่ นข้างใกล้ชดิ กับเด็กๆ ในชุมชน และมีทกั ษะในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยเบิ้งให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้เป็นอย่างดี
กลุม่ แกนน�ำจิตสาธารณะ : ถ้าเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ คือตัวแทนของ
เยาวชน ครูภูมิปัญญาคือตัวแทนของผู้สูงอายุ กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะก็
คงเป็นตัวแทนกลุ่มคนวัยท�ำงานที่เข้ามามีบทบาทในการท�ำงานร่วมกับ
สถาบันไทยเบิง้ ฯ ในแง่ของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กับการท�ำอาชีพหลัก
ของตนเอง สมาชิกหลักในกลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะคือกลุ่มคนท�ำอาชีพ
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ทอผ้าและเจ้าของโฮมสเตย์ แม้วา่ แกนน�ำจิตสาธารณะจะเป็นคนกลุม่ ใหม่
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุง แต่สมาชิกในกลุม่ ก็คอื
ชาวบ้านทีค่ อยช่วยงานพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ ฯ มานานหลายปี นับได้
ว่ากระบวนการท�ำงานเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีท�ำงานอย่างหนึ่ง
ของสถาบันไทยเบิ้งฯ ที่ให้ความส�ำคัญกับคนที่เข้ามาท�ำงานช่วยเหลือกลุ่ม
สถาบันไทยเบิ้งฯ ทั้งในแง่การสร้างรายได้และการพัฒนาศักยภาพตนเอง
อย่างจริงจัง
จากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งในชุมชนและนอกชุมชนท�ำให้สามารถสรุป
องค์ประกอบในการท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุงในปัจจุบนั ได้วา่ งานพัฒนา
ชุมชนโคกสลุงขับเคลือ่ นไปด้วยฟันเฟืองหลายๆ ตัวช่วยกันท�ำงาน ฟันเฟือง
ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยพ่อ
มืด ครูเสือ พี่มุ่ย นนท์ และผู้พัน ท�ำหน้าที่หลักในการวางแผน พิจารณา
ภาพรวมการท� ำงานของชุมชน ก� ำหนดทิศทางในการพัฒนา และคอย
ประสานงานกับส่วนอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง กลุ่มครู
ภูมิปัญญา กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะ และหน่วยงานภายนอก ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด้านความรู้ทางวิชาการ ท�ำให้งานแต่ละส่วนค่อยๆ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างพร้อมเพรียงกัน (ภาพที่ 3)

ใช้เย็นปะทะร้อน
นอกจากต้องสร้างเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในให้มีความเข้มแข็ง
แล้ว ประเด็นในการขับเคลือ่ นชุมชนก็นบั เป็นกลยุทธ์สำ� คัญอีกประการหนึง่
ที่ใช้ในการท�ำงาน เครื่องมือหลักที่กลุ่มผู้น�ำสถาบันไทยเบิ้งฯ เลือกใช้ใน
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โฮมสเตย

เมล็ด
ขาวเปลือก
ไทยเบิ้ง

ทอผา

สถาบันไทยเบิ้งฯ
ครูเสือ

พี่มุย

นนท

พอมืด ผูพัน

ภาพที่ 3
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำ�งานขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุง

ที่มา : ผลการศึกษา

                                                  บทเรียนการนำ�ร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ARCHIVE 2.indd 147

147

7/28/17 10:07 AM

การพัฒนาชุมชนโคกสลุงมาตลอดคือวัฒนธรรม โดยมีเหตุผลส�ำคัญคือ
“วัฒนธรรมเป็นประเด็นเย็น” สามารถเคลือ่ นไหวได้งา่ ย ทุกคนในสังคมย่อม
รู้สึกร่วมกันว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า เป็นประเด็นที่ไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของใคร ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน จึงไม่มีใครขัดขวาง
งานขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ทุกๆ
อย่างในโลกก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนพื้นที่
อันจ�ำกัดก็อาจท�ำให้เรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
การเมืองโคจรมาซ้อนทับอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเรื่องวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ประเด็นเย็น และเกิดการปะทะกันในที่สุด
ผูพ้ นั เล่าให้ฟงั ว่าในปี พ.ศ. 2545 นับเป็นการปะทะกันครัง้ แรกระหว่าง
ประเด็นร้อนกับประเด็นเย็นในพื้นที่โคกสลุง เนื่องจากจะมีโรงงานปุ๋ยขี้ไก่
อัดเม็ดมาตั้งอยู่ในชุมชน ทางกลุ่มจึงยื่นเรื่องคัดค้าน และพยายามพูดเชิญ
ชวนให้ชาวบ้านตระหนักถึงข้อเสียจากการตัง้ โรงงาน ทุกๆ วันแกนน�ำกลุม่
สถาบันไทยเบิ้งฯ จะขึ้นรถแห่ตระเวนไปประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วม
คัดค้านการตั้งโรงงาน จนกระทั่งชาวบ้านจ�ำนวนมากเห็นด้วย และในที่สุด
ฝ่ายโรงงานจึงพ่ายแพ้ไปในขั้นตอนการจัดเวทีประชาคม
แม้กลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ จะเป็นฝ่ายชนะ แต่ระหว่างการต่อสู้มีทั้ง
การปะทะกันด้วยอารมณ์ การถูกขูฆ่ า่ และถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกถ่วงความ
เจริญ เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ท�ำให้สมาชิกในกลุม่ ต้องปะทะกับคนหลายฝ่ายใน
ชุมชน ส่งผลให้การท�ำงานของกลุ่มได้รับความน่าเชื่อถือลดลง และความ
บาดหมางทัง้ หลายก็ยงั คงอยูม่ าจนถึงปัจจุบนั นัน่ คือบทเรียนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
กลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่เข้าไปขับเคลื่อนปัญหาที่มี
ลักษณะเป็นประเด็นร้อนหรือประเด็นที่กระทบกับผลประโยชน์ของคน
โดยตรงอีก
แต่แล้วไม่กี่ปีต่อมาประเด็นร้อนก็มาปะทะกับประเด็นเย็นอีกครั้ง
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คราวนี้ไม่ใช่เรื่องโรงงาน แต่เป็นเรื่องการวางผังเมืองจังหวัดลพบุรี พ่อมืด
เล่าว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเริ่มวางผังเมืองในจังหวัดลพบุรีมานาน
หลายปีแล้ว แต่ชาวบ้านไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน และแม้พ่อมืดจะเป็นสมาชิก
สภาวัฒนธรรมจังหวัด มีเครือข่ายในหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง แต่ก็
มารูเ้ รือ่ งเมือ่ กรมโยธาธิการฯ เตรียมจะประกาศใช้แล้ว ตัวผังเมืองบ่งบอก
ชัดเจนว่าพื้นที่โคกสลุงถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ ไม่เว้นแม้แต่พนื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พ่อมืดและสมาชิกในกลุม่ จึงต้อง
พยายามวิง่ เต้นทุกทางเพือ่ ยับยัง้ สถานการณ์ดงั กล่าว โดยมีเวลาในการต่อสู้
เพียง 15 วัน
แม้จะเป็นประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมเช่นเดียวกับกรณีโรงงานปุย๋ แต่ครัง้
นีก้ ลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการต่อสู้ คือแทนทีจ่ ะกล่าว
โทษโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลต่างๆ ดังเช่นทีเ่ คยท�ำ ก็เปลีย่ นมาใช้วธิ ี
ชี้ให้หน่วยงานราชการเข้าใจถึงความส�ำคัญของชุมชนโคกสลุงในฐานะพื้นที่
ประวัติศาสตร์อันมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคุณค่า ความเป็นพื้นบ้านและ
วิถีชีวิตเช่นนี้เหมาะกับการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่โรงงาน
อุตสาหกรรม ทางกลุ่มด�ำเนินการต่อรองกับนโยบายของรัฐโดยเข้าร่วม
ประชุมสังเกตการณ์กับทางส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอย่าง
สม�ำ่ เสมอ น�ำเสนองานวิจยั และเอกสารทางวิชาการทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยั่งยืนของชุมชนเมื่อ
ไม่มโี รงงานอุตสาหกรรม ทัง้ ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ ซึง่ รายได้จะกระจาย
ออกไปสู่คนเล็กคนน้อยมากมาย ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อมโดยการไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่
และความยัง่ ยืนทางสังคม ซึง่ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความเป็นชุมชนดัง้ เดิม
จะยังคงได้รับการรักษาเอาไว้
พ่อมืดเล่าความรู้ด้านผังเมืองให้ฉันฟังมากมาย รวมทั้งแนวทางที่
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ประชาชนหรือท้องถิ่นสามารถท�ำได้ก่อนจะมีการประกาศใช้ผังเมืองอย่าง
เป็นทางการ เรื่อยไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาที่ดินของภาครัฐ  
ข้อมูลทัง้ หมดย่อมเป็นเครือ่ งยืนยันได้เป็นอย่างดีถงึ การทุม่ เทแสวงหาความ
รูม้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อสู้ แนวทางการขับเคลือ่ นครัง้ นีอ้ าจอธิบายได้
ด้วยถ้อยค�ำเรียบง่ายเพียงประโยคเดียวจากพ่อมืด “เราต้องสู้ด้วยความรู้
ไม่ใช่สู้ด้วยอารมณ์” (พ่อมืด, 22 ตุลาคม 2559)
เกือบทุกครั้งที่เราเจอกัน พ่อมืดจะบอกเล่าความเคลื่อนไหวเรื่อง
สถานการณ์ผังเมืองของชุมชนให้ฟังอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมาสถานการณ์
ผังเมืองถูกประเมินให้อยู่ในภาวะเฝ้าระวังมาโดยตลอด ครั้งล่าสุดพ่อมืด
อั ป เดตสถานการณ์ โ ดยการยื่ น เอกสารชิ้ น หนึ่ ง ให้ ฉั น อ่ า น เอกสารราว
10 แผ่นเป็นข้อก�ำหนดด้านผังเมืองของจังหวัดลพบุรอี ย่างละเอียด หนึง่ ใน
นั้นมีภาพแผนที่ผังเมืองจังหวัดลพบุรีรวมอยู่ด้วย แผนที่แสดงให้เห็นพื้นที่
ส่วนต่างๆ ซึ่งถูกก�ำหนดให้มีสีสันแตกต่างกันเพื่อบ่งบอกลักษณะการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ว่าส่วนใดเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งเพือ่ พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พืน้ ที่
อนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมได้ (ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) โดย
พืน้ ทีต่ ำ� บลโคกสลุงเป็นเพียงพืน้ ทีเ่ ดียวในบริเวณริมเขือ่ นป่าสักชลสิทธิท์ ถี่ กู
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

การน�ำร่วมคือหนทางแห่งความยั่งยืน
เช่นเดียวกับชุมชนอืน่ ๆ ทีม่ กี ารสร้างความเปลีย่ นแปลงบางอย่างให้แก่
พื้นที่ หรือพยายามจะรักษาอะไรบางอย่างเอาไว้ในชุมชน ความยั่งยืนเป็น
อีกหนึ่งเรื่องที่ชุมชนโคกสลุงต้องถูกตั้งค�ำถามจากสังคมภายนอกอยู่เสมอ  
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ถ้าเรามีแกนนำ�หลากหลาย มันก็จะกระจายการทำ�งาน
แต่ละคนก็พัฒนาคนไปเป็นทอดๆ ตามแนวทางที่ตนถนัด
แต่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันอยู่เสมอ ไม่แยกกันทำ�แบบ
ตัวใครตัวมัน เมื่อทำ�ได้แบบนี้ งานทุกๆ ด้านจะพัฒนาไป
พร้อมกันได้รวดเร็วขึ้น ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครแทนใคร

พวกเรานักวิจัยในโครงการนี้ก็เคยตั้งค�ำถามกับกลุ่มแกนน�ำในสถาบันไทย
เบิง้ ฯ ว่า ถ้าวันหนึง่ แกนน�ำเหล่านีไ้ ม่อยู่ อนาคตของโคกสลุงจะเป็นอย่างไร
ต่อไป
พี่มุ่ยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า จริงๆ แล้วเรื่องอนาคตของโคกสลุง
เป็นสิง่ ทีพ่ อ่ มืดและพีม่ ยุ่ รวมไปถึงแกนน�ำทุกคนต่างก็กงั วลและค�ำนึงถึงอยู่
บ่อยครัง้ จึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพือ่ ลดความกังวลให้แก่ทกุ คน
ที่ท�ำงานด้วยกัน โดยเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 สมาชิกในกลุ่มสถาบัน
ไทยเบิง้ ฯ ได้ลองแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแกนน�ำแต่ละคนในกลุม่ ให้มคี วาม
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ชัดเจนว่าใครท�ำหน้าทีใ่ ด เช่น ผูพ้ นั ดูเรือ่ งสวัสดิการ พ่อมืดดูเรือ่ งวัฒนธรรม
ครูเสือก็ดเู รือ่ งศิลปะเพือ่ การพัฒนาวัฒนธรรม พีม่ ยุ่ ดูเรือ่ งเยาวชน โดยเป็นที่
ปรึกษาให้นนท์ เพราะอยากให้นนท์ขนึ้ มารับหน้าทีใ่ นส่วนของเยาวชนเต็มตัว
พีม่ ยุ่ เสริมอีกว่าจริงๆ แล้วหน้าทีข่ า้ งต้นเป็นสิง่ ทีเ่ จ้าตัวท�ำอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
แต่การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนท�ำให้รูปแบบการท�ำงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
หลังจากแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่แต่ละคนจะต้องไปท�ำ
คือพยายามหาแนวทางพัฒนาสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึน้ “เราคิดว่านีแ่ หละวิธกี ารทีจ่ ะแทนใครสักคน ถ้าเรามีแกนน�ำหลากหลาย
มันก็จะกระจายการท�ำงาน แต่ละคนก็พฒ
ั นาคนไปเป็นทอดๆ ตามแนวทาง
ที่ตนถนัด แต่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันอยู่เสมอ ไม่แยกกันท�ำแบบตัวใคร
ตัวมันเพราะจะท�ำให้อ่อนแอ เมื่อท�ำได้แบบนี้ งานทุกๆ ด้านจะพัฒนาไป
พร้อมกันได้รวดเร็วขึน้ ไปถึงเป้าหมายได้งา่ ยขึน้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะไม่มใี คร
แทนใคร” (พี่มุ่ย, 21 ตุลาคม 2559)
พ่อมืดกล่าวถึงอีกเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งซึ่งเริ่มท�ำควบคู่ไปกับการแบ่ง
งานกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ คือการพยายามท�ำให้ทุกคนมองเห็นภาพ
เดียวกันอย่างชัดเจนว่าตอนนีช้ มุ ชนเราอยูต่ รงจุดใดของสังคม ก�ำลังจะเดิน
ไปยังทิศทางไหน มีเป้าหมายร่วมกันอย่างไร และมีใครมาเกีย่ วข้องกับชุมชน
เราบ้าง หากทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตนเองมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่มุมใด และมีอะไรหรือใครบ้างสัมพันธ์กับงาน
ที่ตนเองท�ำอยู่
เราสังเกตเห็นความพยายามของพ่อมืดในเรือ่ งนีไ้ ด้ในการอบรมแกนน�ำ
จิตสาธารณะ ซึ่งพ่อมืดได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเครื่องมือในการท�ำงาน
ชุมชนให้แกนน�ำคนอื่นๆ เริ่มจากการแสดงยุทธศาสตร์ 30 ปีในการขับ
เคลื่อนชุมชนไทยเบิ้ง อันเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของ
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ชุมชนมาตลอด 17 ปี จากนัน้ ในการอบรมครัง้ ต่อมาพ่อมืดจะเริม่ ให้ทกุ คน
ได้ลองตัง้ เป้าหมายของตนเอง และลองเชือ่ มโยงงานทีต่ นเองท�ำอยูก่ บั ส่วน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ลักษณะการท�ำงานแบบที่ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันเช่นนี้ปรากฏใน
การจัดงานลานวัฒนธรรมไทยเบิ้งครั้งล่าสุด โดยผู้เข้าอบรมแกนน� ำจิต
สาธารณะต่างก็สะท้อนว่ารูส้ กึ เหมือนตนเองเป็นเจ้าของงานจริงๆ ไม่ใช่แค่
คนที่มาช่วยงาน มีความเข้าใจว่าจะต้องท�ำอะไรหรือต้องไปเติมส่วนไหน
ท�ำให้อยากลองจัดงานเองบ้าง ในขณะที่พี่มุ่ยสะท้อนจากด้านตรงข้ามว่า
การที่ตนเองไม่ได้ถือทุกอย่างหรือรู้ทุกเรื่องท�ำให้การท�ำงานสะดุดน้อยลง
เพราะทุกคนเข้าใจภาพรวมตรงกัน
การท�ำงานในลักษณะที่ทุกคนได้เห็นภาพรวมตรงกัน มีการถ่ายโอน
ข้อมูลให้กันและกันอยู่เสมอ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอันส�ำคัญอีกครั้งใน
งานขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการท�ำงานครั้งนี้
จึงไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวผู้น�ำ แต่ยังเปลี่ยนวิธีการไปสู่รูปแบบใหม่ จากที่เคย
หวงแหนทุกอย่างไว้กบั ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูล ก็เปลีย่ นมาถ่ายทอด
ให้แก่กนั และกัน เพือ่ ให้ทกุ คนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกันในการท�ำงาน
แต่ละชิน้ และยังรูด้ ว้ ยว่าสิง่ ทีต่ นเองท�ำอยูจ่ ะส่งผลกระทบอย่างไรต่อใครบ้าง
การท�ำงานพัฒนาชุมชนมาเกือบ 20 ปีท�ำให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยน
ตัวเองหลายครั้ง จากการตามหาผู้น�ำที่แท้จริงมาสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการ
ท�ำงาน จากที่มีคนเพียงกลุ่มเล็กๆ เป็นผู้ก�ำหนดทิศทางการพัฒนามาสู่
การกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจ และพยายามกระจายข้อมูลให้ทุกคน
สามารถเข้าใจสถานการณ์ มองเห็นปัญหา และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
(ภาพที่ 4) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้มีที่มาจากความท้าทายส�ำคัญ
ในเรื่องความยั่งยืนของงานพัฒนาชุมชน
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สูวิถีนํารวม
แกนนําจิตสาธารณะ
สรางผูนํา
รุนใหม

เมล็ดขาวเปลือกไทยเบิ้ง

เริ่มขับเคลื่อน
วัฒนธรรมไทยเบิง้

พิพิธภัณฑพื้นบานไทยเบิ้งฯ
เขื่อน/ความกลัวสังคมลมสลาย

ภาพที่ 4
เส้นทางการขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุง

ที่มา : ผลการศึกษา

ผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการท�ำงานอาจสะท้อนออกมาในลักษณะ
ที่ทุกคนในกลุ่มมีความสุขและรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น แต่คงยังเร็วเกินไป
หากจะประเมินว่าการเปลีย่ นแปลงครัง้ นีจ้ ะน�ำไปสูร่ ปู แบบการพัฒนาชุมชน
ทีด่ กี ว่า เพือ่ จะสูก้ บั ความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ชุมชนต้องไม่ลมื ด้วยว่านอกจาก
การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งแล้ว ทุกคนในกลุม่ ยังต้อง
รูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีม ไม่ควรจ�ำกัดเครือ่ งมือการท�ำงาน องค์ความรู้ ตลอด
จนการตัดสินใจหรือก�ำหนดเป้าหมาย ไว้ที่คนคนเดียว หมั่นทบทวนจุดยืน
ของตนเอง และมองเห็นเป้าหมายเดียวกันอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญ ไม่อาจละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้
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สิ่งที่ซ่อนอยู่
ภายใต้งานพัฒนาชุมชน

การออกเดินทางหรือได้ประสบพบเจอประสบการณ์ตา่ งๆ ช่วยหล่อหลอม
ให้คนเราเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเสมอ ในกรณีโคกสลุง ภาพความ
เปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะสะท้อนให้
เห็นได้จากวิธกี ารพูด วิธกี ารฟัง และการร่วมกิจกรรมของผูเ้ ข้าอบรมแต่ละ
คน เมื่อพูดคุยกันแต่ละครั้งเราจะสังเกตเห็นถึงความไว้วางใจ ความรู้สึก
เป็นพวกพ้อง ไปจนถึงการคิดถึงเรือ่ งส่วนรวมมากขึน้ แต่การเปลีย่ นแปลง
ของมนุษย์นนั้ สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ในรูปของการกระท�ำ ความคิด หรือแม้แต่
เปลีย่ นคุณค่าบางอย่างทีเ่ ราเคยยึดถือ การท�ำงานถอดบทเรียนภาวะการน�ำ
ร่วมครัง้ นีน้ อกจากจะช่วยฉายภาพของผูน้ �ำทีแ่ ท้จริง และสะท้อนวิถกี ารน�ำ
ของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา ยังท�ำให้มองเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง
นั่นคือเส้นทางการเติบโตภายในของใครหลายๆ คน ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ท�ำงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ท� ำงาน
พัฒนาชุมชนมานานอย่างเยาวชนรุ่นใหญ่ของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
และพ่อมืด ในฐานะแกนน�ำกลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ ผู้ริเริ่มท�ำงานนี้มาตั้งแต่
ต้น และเป็นหัวใจหลักที่เราจะพูดถึงในหัวข้อนี้

เมล็ดพันธุ์อันหลากหลาย
“พี่แท็ป มากินข้าวด้วยกันก่อน” คือประโยคที่ฉันได้ยินทุกครั้งเมื่อมา
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ท�ำงานที่โคกสลุง เจ้าของประโยคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “สิงห์”
เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ถ้าเวทีกระบวนการกลุ่มคือพื้นที่
ของนนท์ ครัวและโต๊ะกินข้าวของทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการก็คือพื้นที่
ของสิงห์ การพบกันหลายครั้งในพื้นที่โคกสลุงและในการอบรม Social
Facilitator รุน่ ที่ 2 ของโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตท�ำให้ฉนั กับสิงห์ได้มโี อกาส
พูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองกันหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องของสิงห์ในฐานะ
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
จุดเริม่ ต้นทีน่ ำ� สิงห์ไปสูก่ ารท�ำงานกับกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ เกิด
จากความสงสัยว่านนท์เพื่อนเขามาท�ำอะไรที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ
ทุกวัน ความสงสัยท�ำให้สิงห์ตามนนท์เข้ามาสังเกตการณ์จนในที่สุดได้
รับค�ำเชือ้ เชิญให้มาเข้าค่ายด้วยกัน สิงห์บอกว่าพอเข้าค่ายแล้วรูส้ กึ สนุก ได้
เจอคนใหม่ๆ ได้ไปในทีท่ ไี่ ม่เคยไป และได้เจอโลกทีก่ ว้างกว่าเพือ่ นคนอืน่ ๆ
ในละแวกบ้าน จึงรู้สึกติดใจและช่วยงานในกลุ่มเรื่อยมา
ถ้าถามว่าสิงห์ท�ำหน้าที่ใดในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง สิงห์จ�ำกัด
ความว่าตัวเองคือฝ่ายสวัสดิการ คอยดูแลเรือ่ งซือ้ ของ เรือ่ งอาหาร ไม่ถนัด
ท�ำกระบวนการหรือน�ำกิจกรรมอย่างทีน่ นท์ท�ำ แต่สงิ ห์กม็ คี วามสุขดีกบั การ
ท�ำหน้าทีเ่ หล่านี้ ปัจจุบนั สิงห์ท�ำอาชีพรับจ้างหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ อาชีพขับรถซึง่ ท�ำให้สงิ ห์ไม่อาจอยูร่ ว่ มกิจกรรมของกลุม่ ได้ทกุ ๆ ขัน้ ตอน
เหมือนคนอื่น แต่สิงห์ก็มักจะแวะเวียนมาคุยกับพี่มุ่ย พ่อมืด หรือมาช่วย
งานในกลุ่มเสมอ
สิงห์เริม่ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ตอนทีเ่ รียน
อยู่ชั้น ม. 3-ม. 4 ตอนนี้สิงห์อายุ 23 ปีแล้ว นั่นแปลว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้มาเกือบ 10 ปี จากเด็กที่คอยวิ่งซื้อของ ขับรถ
มาถึงตอนนี้สามารถช่วยท�ำบัญชี ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในค่าย
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ฉั น ถามสิ ง ห์ ว ่ า ได้ อ ะไรบ้ า งจากการเป็ น เมล็ ด ข้ า วเปลื อ กไทยเบิ้ ง
เขาตอบอย่างเรียบง่ายและตรงๆ ตามแบบฉบับของตัวเองว่า “เวลาท�ำค่าย
เราได้ฝึกหลายอย่าง อย่างน้อยก็ต้องข่มใจเวลาจะท�ำอะไร เช่น กินเหล้า
หรือเล่นโทรศัพท์มอื ถือ เพราะเราต้องคอยบอกเด็กว่าอะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ  
ถ้าเราเทีย่ วไปบอกคนอืน่ แล้วก็มาท�ำเอง อันนีค้ อื เราก�ำลังถ่มน�ำ้ ลายรดหน้า
ตัวเอง” (สิงห์, 6 พฤศจิกายน 2559)
นอกจากสิงห์กบั นนท์ซงึ่ เป็นเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ รุน่ แรกๆ ทีฉ่ นั ได้
เห็นฝีไม้ลายมือในเวทีแกนน�ำจิตสาธารณะอยูเ่ สมอแล้ว ในการลงพืน้ ทีค่ รัง้
นัน้ ฉันยังได้คยุ กับน้องๆ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ อีก 2 คนทีบ่ งั เอิญมาเตรียม
ค่ายเมล็ดข้าวเปลือกรุน่ ใหม่อกี ด้วย นัน่ คือไก่และไอซ์ จุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ทงั้
คูเ่ ข้ามาเป็นเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ไม่ได้แตกต่างจากสิงห์มากนัก พวกเขา
ตามเพือ่ นมาเข้าค่ายเยาวชนทีส่ ถาบันไทยเบิง้ ฯ เพราะความอยากเล่นสนุก
ไก่เข้ามาในค่ายเล่านิทานตอน ป. 4 ในขณะที่ไอซ์เข้ามาในค่ายฝึกภาษา
อังกฤษตอน ป. 6 จากนัน้ ก็ได้รบั การทาบทามให้เข้ามาท�ำค่ายจนถึงปัจจุบนั
ซึ่งทั้งสองเรียนอยู่ชั้น ม. ปลาย และก�ำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
ไก่และไอซ์ท�ำหน้าที่คล้ายกับนนท์ คือเป็นผู้น�ำกระบวนการกลุ่มและ
งานนันทนาการ ไก่เล่าว่าตัวเองชอบท�ำกิจกรรมและชอบเข้าค่ายอยู่แล้ว
การท�ำนันทนาการจึงเป็นกิจกรรมทีไ่ ก่ท�ำได้คอ่ นข้างดี ส่วนไอซ์บอกว่าตัว
เองเป็นคนขี้อายมาก ไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้าคนมากๆ แต่พอเห็นไก่น�ำ
นันทนาการ น�ำน้องเล่นเกมได้ ก็อยากลองดูบ้างว่าตัวเองจะท�ำได้หรือไม่
โดยเริม่ จากไปลองยืนข้างๆ ไก่ในตอนแรก จากนัน้ ค่อยๆ สังเกตทีไ่ ก่ทำ� แล้ว
ลองท�ำตาม ช่วยไก่มาเรื่อยๆ จนตอนนี้ไอซ์รู้แล้วว่ากระบวนการที่ตัวเอง
สามารถน�ำได้ดีคือกระบวนการที่เป็นเกมซึ่งใช้ทักษะ ความคิด ไม่ใช่เกมที่
ต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เต็มที่อย่างที่ไก่ท�ำ
ไอซ์ยังบอกอีกว่าตอนมาร่วมกิจกรรมช่วงแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมา
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พัฒนาอะไร คิดแค่จะมาเล่นสนุกกับเพื่อนเท่านั้น แต่พอเข้าร่วมหลายๆ
ค่ายก็เริม่ รูส้ กึ ว่าตนเองมีความคิดเปลีย่ นแปลงไปพอสมควร ไม่เพียงมีความ
กล้าที่จะพูดต่อหน้าคนมากๆ เท่านั้น ทว่ายังได้พัฒนาให้รู้จักการวางแผน
และมองเห็นภาพรวม ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากส�ำหรับการท�ำงานค่าย
การพูดคุยกับสิงห์ ไก่ และไอซ์ ท�ำให้ฉันรู้ว่าก่อนที่แต่ละคนจะได้ขึ้น
มาท�ำหน้าทีน่ ำ� กิจกรรมและจัดการค่ายด้วยตนเอง พวกเขาต้องใช้เวลาสัง่ สม
ประสบการณ์ค่อนข้างมาก เริ่มจากเป็นผู้ร่วมกิจกรรม มาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม
ลองท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ ในค่ายเพือ่ ค้นหาสิง่ ทีต่ นเองท�ำได้ดี จนกระทัง่ สามารถ
จัดค่ายได้ด้วยตนเอง กว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ละคนล้วนเคยผ่านการล้มลุก
คลุกคลานและท�ำงานผิดพลาดมาแล้วทั้งสิ้น
ทั้งสามคนเล่าตรงกันว่า ค่ายที่พวกเขาประทับใจมากที่สุดคือค่าย
พัฒนาศักยภาพทีม่ โี จทย์ให้ทดลองจัดการค่ายด้วยตนเองทัง้ หมด และมีผล
การท�ำงานที่ค่อนข้างแย่ คือน้องๆ ทั้งสองโรงเรียนแยกกันเป็นกลุ่มๆ ไม่มี
ใครสนใจฟังหรือสนใจร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เรียกว่าไม่สามารถควบคุมอะไร
ได้เลย จนกระทัง่ พีซ่ งึ่ เป็นวิทยากรหลัก (วิทยากรจากภายนอก) เข้ามาแก้ไข
จนสถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ้น ความล้มเหลวจากค่ายครั้งนั้นท�ำให้พวกเขา
อยากท�ำค่ายอีกครั้ง เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังท�ำได้ดีกว่านั้น และผลักดันให้
ท�ำค่ายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากคุยถึงเรื่องในอดีตของแต่ละคนแล้ว ฉันชวนน้องๆ คุยต่อถึง
อนาคตของตัวเอง กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และวัฒนธรรมไทยเบิ้งใน
อนาคต ทัง้ สามมีมมุ มองคล้ายคลึงกันว่า โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทุกวันนับเป็น
อุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้งานด้านวัฒนธรรมไปต่อได้ยาก ความเปลี่ยนแปลง
ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่รวมถึงค่านิยมด้านเศรษฐกิจด้วย การให้
คุณค่ากับความสามารถในการหารายได้มีส่วนผลักดันให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ตั้งความหวังต่อการเรียนและการหารายได้ของลูกหลานในอนาคต เมื่อ
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สิ่งสำ�คัญที่ผมได้รับจากที่นี่คือกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคน การไปลงชุมชนทำ�ให้เรารู้ว่า
ถ้าต้องการความรู้อะไรสักอย่างจะต้องทำ�ยังไง  
สุดท้ายแล้วการรักษาวัฒนธรรมมันเป็นแค่
เครื่องหลอมคนหลายๆ คนให้มาทำ�งานร่วมกัน
เรียนรู้กระบวนการทำ�งานไปด้วยกัน

ลูกหลานมาท�ำงานส่วนรวมโดยไม่มีรายได้จึงเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ ตัว
เยาวชนเองก็ยังต้องพยายามเข้าเรียนต่อในเมือง ในมหาวิทยาลัยดีๆ ส่วน
หนึ่งก็เพราะไม่อยากท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง ฉะนั้นสิ่งที่พอท�ำได้ในฐานะเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิ้งจึงเป็นความพยายามส่งต่อความรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ตลอดจนวิธีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้น้องๆ รุ่นต่อไป
ในฐานะเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ แม้ยงั ไม่ได้รบั ปากว่าจะท�ำงานพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป แต่ตลอดเส้นทางการท�ำค่ายและสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน
โคกสลุงคงท�ำให้พวกเขาได้เรียนรูบ้ ทเรียนหลายๆ เรือ่ งทีส่ ง่ ผลให้แต่ละคน
เติบโตในรูปแบบแตกต่างกันไป หนึ่งในบทเรียนนั้นปรากฏอยู่ในถ้อยค� ำที่
นนท์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
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“วัฒนธรรมมันมีวันเปลี่ยนแปลงได้ อีก 20 ปีข้างหน้าการร�ำโทนอาจ
จะอยู่แค่ในหนังสือ ทุกอย่างที่คนแก่ที่นี่ท�ำอาจจะเอาไว้ไม่อยู่แล้ว ตายไป
หมดเลย แต่สงิ่ ส�ำคัญทีผ่ มได้รบั จากทีน่ คี่ อื กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
พัฒนาคน การไปลงชุมชนท�ำให้เรารู้วา่ ถ้าต้องการความรู้อะไรสักอย่างจะ
ต้องท�ำยังไง จัดการยังไง หรือเราจะเขียนโครงการยังไง สุดท้ายแล้วการ
รักษาวัฒนธรรมมันเป็นแค่เครื่องหลอมคนหลายๆ คนให้มาท�ำงานร่วมกัน
เรียนรู้กระบวนการท�ำงานไปด้วยกัน” (นนท์, 21 ตุลาคม 2559)

ก้าวข้ามอัตตาของตัวเอง
การท�ำงานในชุมชนโคกสลุงท�ำให้ฉันได้รู้จักพ่อมืดในหลายแง่มุม
นอกจากเรื่องวิธีการท�ำงานพัฒนาชุมชนซึ่งพ่อมืดช่วยสอนอยู่เป็นประจ�ำ
แล้ว ยังมีเรื่องราวชีวิตส่วนตัว ความโลดโผนในวัยรุ่น ที่พ่อมืดมักจะเล่าให้
ฟังอย่างสนุกสนานในช่วงที่เราล้อมวงกินข้าวกัน
พ่อมืดเล่าว่าเมื่อก่อนไม่มีร้านเหล้าร้านไหนในหมู่บ้านไม่รู้จักพ่อมืด
เพราะตนกินเหล้าแทบทุกวัน ถ้าเจ้าของร้านไม่เปิดให้เป็นต้องมีเรื่อง จน
กระทั่งได้เข้ามาท�ำงานพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานราชการภายนอกอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ สสส. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสุขภาวะ ท�ำให้
ตนเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เคยกินเหล้าเมายา สูบบุหรี่ทุกวัน กลายเป็น
เลิกแตะอบายมุขทุกอย่าง การท�ำตัวให้เหมาะสมและน่าเชื่อถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ท�ำงานด้านพัฒนาศักยภาพคน ผู้ที่ต้องน�ำแนวคิด
ต่างๆ ไปบอกหรือสอนคนอื่นๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม
ยิง่ ไปกว่านัน้ การท�ำงานร่วมกับคนอืน่ โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ ยังก่อ
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพ่อมืดหลายอย่าง เช่นเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อน
ไม่เคยฟังใคร แต่พอได้มาท�ำงาน ได้เติมความรู้จากอาจารย์ว่าต้องรู้จักฟัง
ให้ดี อย่าด่วนตัดสินคนอื่น และได้ฝึกการฟังมากๆ ท�ำให้สามารถทลาย
ก�ำแพงหลายๆ อย่างของตนเองออกไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก�ำแพงอัตตา
ซึง่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การประสานงานกับคนทีต่ นเองไม่พอใจท�ำได้
ยากขึ้น
“สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในการท�ำงานชุมชนไม่ใช่การประสานงาน หางบประมาณ
หรือคิดแผนยุทธศาสตร์ แต่เป็นการก้าวข้ามอัตตาของตนเอง ซึ่งเป็น
อุปสรรคส�ำคัญทีท่ �ำให้งานไม่ส�ำเร็จ การละวางสิ่งนี้เป็นเรือ่ งยาก ผมเองก็
เคยท�ำไม่ได้ แต่ถ้าเรามองไปยังเป้าหมายหลักที่ตั้งเอาไว้ เราก็จะละวาง
ความเป็นตัวตนนั่นได้” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)

มองโคกสลุง
จากวันนี้ถึงวันหน้า

ระยะเวลาการท�ำงานเกือบ 20 ปีในการขับเคลื่อนชุมชนของสถาบัน
ไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนาท�ำให้เกิดเรื่องราวหลายอย่างขึ้นในชุมชน
ทั้งพิพิธภัณฑ์ กลุ่มคนท�ำงานสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้ง และการรื้อฟื้น
ประเพณีไทยเบิ้งภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนโคกสลุงกลายเป็นชุมชน
น่าอยู่ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โคกสลุงเดินทางมาไกลแค่ไหน เข้าใกล้
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ปลายทางที่มุ่งหวังแล้วหรือไม่ มีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางบ้าง
คงมีแต่คนท�ำงานมาตลอดเท่านั้นที่สามารถตอบค�ำถามเหล่านี้ได้

แรงยึดเหนี่ยวและความส�ำเร็จ
ของการท�ำงานชุมชน
พวกเราทีมนักวิจยั ในโครงการเคยนัง่ สนทนากับสมาชิกในกลุม่ สถาบัน
ไทยเบิ้งฯ ถึงสิ่งที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวให้พวกเขายังอยากท�ำงานเพื่อชุมชน
ภาพที่คนท�ำงานมองตนเองในแง่ความส�ำเร็จของงานขับเคลื่อนชุมชน และ
สิ่งที่ชุมชนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า
ครูเสือ ในฐานะคนต้นคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ มองว่า
ตัง้ แต่เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนขึน้ มาจนถึงปัจจุบนั ก็ประสบความส�ำเร็จ
เรื่อยๆ ตามล�ำดับขั้น ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะความตั้งใจของครูเสือคือการได้น�ำความรู้ที่ตนเองมีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ครูเสือได้น�ำวิทยานิพนธ์ด้านศิลปะในวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนโคกสลุงซึ่งเป็น
ชุมชนบ้านเกิดอย่างเป็นรูปธรรม
“ผมเป็นนักเรียนทุนครูต�ำบล เงื่อนไขคือต้องกลับมาท�ำงานที่บ้าน
ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนับสามสิบปี ผมแค่อยากท�ำเรื่องเล็กๆ ใน
บ้านเกิด ให้เขารูจ้ กั ตัวตน ตอนนีถ้ ามว่าพอใจหรือยัง ผมอยากตอบว่าพอใจ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมเริ่มต้นจากการเอารูปธรรมมาล่อ อย่างตัวพิพิธภัณฑ์
แต่เหตุผลที่ยังท�ำงานต่อเพราะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ คนอาจ
จะรู้จักมากแล้ว แม้มั่นใจว่าเกินครึ่งแน่นอน แต่ในฐานะครูก็ยังอยากจะ
สือ่ สารเผยแพร่ออกไป...เป้าหมายสูงสุดคือความสุขร่วมกันในชุมชน ทุกคน
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เข้าใจว่าเราคือใคร อยู่กันแบบอบอุ่น อยู่ร่วมกันเหมือนเก่า มีแกงมีอะไรก็
แบ่งปันกันเหมือนเดิม ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามา เราก็สามารถเอาสิ่งดีๆ
เหล่านี้ไปยันไปสู้” (ครูเสือ, 21 ตุลาคม 2559)
ส่วนนนท์ เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง มองว่าตอนนี้โคกสลุงเป็น
ชุมชนทีน่ า่ อยู่ เพราะมีคนทีย่ งั สนใจท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม โคกสลุงโชคดีมาก
ที่มีคนแบบนี้ และอยากให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ “ผมมาอยู่กับคนเหล่านี้ ผม
เห็นตลอดเลยว่าเขามองเห็นคนอืน่ เสมอ เห็นถึงความงามในจิตใจของแต่ละ
คน ท�ำให้เรารู้สึกอบอุ่น รู้สึกดี ไม่เห็นแก่ตัว”
สิง่ ทีน่ นท์ตงั้ ใจจะท�ำและคาดหวังว่าจะต้องเกิดขึน้ ในสองสามปีขา้ งหน้า
คือ ทุกคนในกลุม่ ต้องรูก้ ระบวนการให้ได้มากทีส่ ดุ และรูช้ ดั เจนว่าเป้าหมาย
คืออะไร ส่วนตัวเขาเองอยากท�ำตัวให้ทันพ่อมืด ครูเสือ และผู้พัน เพื่อให้
สามารถท�ำงานพัฒนาชุมชนบ้านเกิดได้อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง “สิง่ ทีท่ �ำได้
คือต้องพัฒนาทุกคนให้แทนกัน ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะสอบบรรจุให้ได้ที่
โคกสลุงเลย ผมคงอยู่ที่นี่แหละครับ ที่ไหนก็ไม่น่าอยู่เท่าบ้านเราอีกแล้ว”
(นนท์, 21 ตุลาคม 2559)
ขณะทีพ่ อ่ มืดมองความส�ำเร็จของการขับเคลือ่ นชุมชนโคกสลุงได้อย่าง
ชัดเจนว่า การพัฒนาชุมชนมีความส�ำเร็จมาเป็นระยะๆ แต่ถา้ ให้มองว่าตอน
นีเ้ ดินทางมาถึงจุดมุง่ หมายทีต่ นเองตัง้ ไว้หรือยัง ก็ตอบได้วา่ ส�ำเร็จไปแค่บาง
ส่วน ทว่าด้วยแนวทางทีว่ างแผนเอาไว้กค็ อ่ นข้างแน่ใจว่า หากไม่มเี รือ่ งราว
หนักหนาสาหัสอะไรให้ตอ้ งเผชิญ เป้าหมาย “โคกสลุงน่าอยู”่ ก็นา่ จะมีทาง
เกิดขึ้นได้ในอีก 13 ปี สาเหตุที่พ่อมืดตอบได้อย่างมั่นใจว่าตนเองเดินมา
ถูกทางก็เพราะมองเห็นความส�ำเร็จ 3 ด้านพร้อมกันคือ
ความส�ำเร็จด้านคนในชุมชน : พ่อมืดมองว่าปัจจุบนั คนในหมูบ่ า้ นต่าง
ก็เข้าใจแล้วว่าตนเองคือคนไทยเบิ้ง กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะก็สามารถลุก
ขึน้ มาเตรียมงาน เตรียมการต้อนรับนักท่องเทีย่ วได้เองแล้ว ขาดก็แต่การน�ำ
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กระบวนการเท่ า นั้ น ที่ ยั ง ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ไปในอนาคต ส่ ว นแกนน�ำ เชิ ง
ยุทธศาสตร์ทุกคนของสถาบันไทยเบิ้งฯ ต่างเข้าใจกระบวนการท�ำงานทุก
อย่างเกือบเท่ากันแล้ว ดังนั้นใครหายไปสักคนก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
ความส�ำเร็จด้านการประสานงานกับหน่วยงาน : การท�ำงานพัฒนา
อย่างต่อเนื่องท�ำให้ปัจจุบันชุมชนเล็กๆ อย่างโคกสลุงเป็นที่รู้จักในทางที่ดี
มากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นการขับเคลือ่ นโดยคนกลุม่ เล็กๆ เท่านัน้ เมือ่ ชุมชนประสาน
งานได้ดี หน่วยงานต่างๆ ก็จะให้การสนับสนุนทัง้ ในแง่งบประมาณและองค์
ความรู้ทางวิชาการ จนโคกสลุงกลายเป็นชุมชนหนึ่งในจังหวัดลพบุรีที่มี
ความเข้มแข็งอย่างมาก “เราพูดได้แบบไม่ขดั เขินว่าเราเข้มแข็งทีส่ ดุ ในจังหวัด
เพราะเราไม่ใช่แค่เอาคนมาร�ำโทน แต่เราบอกได้วา่ การร�ำโทนมันพัฒนาคน
ได้ยงั ไงบ้าง ในเรือ่ งยุทธศาสตร์จงั หวัดก็มเี รือ่ งราวของบ้านเราอยูแ่ ล้ว ส่วน
เรื่องการท่องเที่ยวที่น�ำไปผลักดันในนโยบายระดับจังหวัดก็เป็นผลจากการ
ท�ำงานของพวกเรา” (พ่อมืด, 7 พฤศจิกายน 2559)
ความส�ำเร็จด้านวิชาการ : พ่อมืดมองว่าหนทางทีจ่ ะท�ำให้องค์ความรู้
ทัง้ หลายยังคงมีชวี ติ อยูค่ อื การน�ำมาใช้ในชีวติ จริง และเราไม่อาจเข้าใจทฤษฎี
ต่างๆ ที่เรียนมาได้อย่างแท้จริงหากไม่นำ� มาประยุกต์ใช้ ดังนั้นโคกสลุงจึง
เป็นพื้นที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ความรู้ทางวิชาการ “ส�ำแดงเดช” ขึ้นมาได้

การเมือง ความขัดแย้ง
และความท้าทายเรื่องการมีส่วนร่วม
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมของโคกสลุง
ประกอบไปด้ ว ยคนท�ำงาน 4 กลุ ่ ม หลั ก ๆ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม สถาบั น ไทยเบิ้ ง
โคกสลุงเพื่อการพัฒนา กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง กลุ่มครูภูมิปัญญา
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และกลุม่ แกนน�ำจิตสาธารณะ ซึง่ เป็นเพียงคนกลุม่ เล็กๆ ในชุมชน ดังนัน้ จึง
มักมีค�ำถามเกิดขึ้นเสมอว่าคนอื่นๆ ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย
หรือไม่
พีม่ ยุ่ กล่าวว่าถ้าจะมองเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของชุมชน เราต้องถามต่อว่า
เป็นการมีสว่ นร่วมระดับใด เพราะจริงๆ แล้วคนในโคกสลุงทุกคนต่างรูด้ วี า่
กลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ พัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมกันอย่างไร แต่อาจไม่ได้
มาเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม เวทีเสวนา หรือไม่ได้เข้ามาช่วยท�ำงานอย่าง
เต็มตัว เนื่องจากชาวบ้านต้องใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการประกอบอาชีพ
ยกเว้นคนที่เสียสละหรือไม่มีงานประจ�ำอย่างจริงจัง ในมุมมองของพี่มุ่ย
ขอแค่ชาวบ้านรู้ว่ากลุ่มสถาบันไทยเบิ้งฯ ท�ำอะไร และมองว่าสิ่งที่ท�ำเป็น
เรื่องดีก็พอแล้ว
ค�ำตอบของพีม่ ยุ่ สอดคล้องกับค�ำบอกเล่าของชาวบ้านทีไ่ ม่ได้เข้ามาท�ำ
กระบวนการหรืออบรมที่พิพิธภัณฑ์ ว่าตนเองดีใจที่มีนักท่องเที่ยวมาที่
หมูบ่ า้ น ท�ำให้สนิ ค้าบางอย่างขายได้ดขี นึ้ พวกเขามองว่าการท�ำพิพธิ ภัณฑ์
เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่สามารถมาช่วยงานที่พิพิธภัณฑ์ได้เพราะต้องขายของ
ต้องท�ำงานหลายอย่าง
อย่างไรก็ตาม ยังมีคนบางกลุ่มในชุมชนที่มีความเห็นตรงกันข้ามหรือ
ขัดแย้งกับการท�ำงานของกลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ ด้วยเหมือนกัน จากการพูด
คุยกับน้องๆ หลายคนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งท�ำให้ฉันรู้ว่า การที่
ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ลูกหลานมาท�ำกิจกรรมชุมชนเป็นปัญหาส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ทีเ่ ด็กๆ ต้องพบเสมอเมือ่ มาท�ำค่ายทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ ฯ  
ผูป้ กครองจ�ำนวนหนึง่ อยากให้ลกู หลานใช้เวลาอยูบ่ า้ นเพือ่ อ่านหนังสือ ช่วย
งานบ้าน หรือช่วยท�ำงานเกษตรมากกว่ามาท�ำงานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้อะไร  
ในมุมมองของพีม่ ยุ่ การแก้ไขปัญหานีอ้ าจท�ำได้โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการท�ำงาน ขอให้คา่ ยต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นกิจกรรมของโรงเรียน ซึง่ จะช่วย
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ให้ผู้ปกครองเข้าใจได้มากกว่าการบอกว่าเป็นกิจกรรมของชุมชน
นอกจากนี้ในเส้นทางการขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุงยังมีเหตุการณ์บาง
อย่างทีท่ ำ� ให้ผนู้ ำ� ทางการในยุคปัจจุบนั อยูค่ นละขัว้ กับกลุม่ สถาบันไทยเบิง้ ฯ  
พีม่ ยุ่ และผูพ้ นั เล่าตรงกันว่า เมือ่ ก่อนแทบจะท�ำงานด้วยกันไม่ได้ เพราะยืน
กันคนละฝั่ง แต่ตอนนี้ทางกลุ่มพยายามปรับแนวคิดหรือกลยุทธ์ต่างๆ ให้
สามารถท�ำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เช่นใช้วิธีให้ความส�ำคัญ อย่างในกรณีที่
พิพิธภัณฑ์มีงาน หรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักโฮมสเตย์ ทางกลุ่มก็จะแจ้ง
ข่าวให้ผใู้ หญ่บา้ นหรือ อบต. ทราบเรือ่ งก่อน หรือเมือ่ มีการอบรมก็เชิญชวน
ให้เข้าร่วมทุกครั้ง ทว่าดูเหมือนความพยายามเหล่านี้จะยังไม่ประสบผล
ส�ำเร็จนัก
เมือ่ ก่อนพ่อมืดเคยคิดว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาส�ำคัญ ถ้าแก้ไขไม่ได้ ชุมชน
ก็จะไม่พฒ
ั นา แต่ปจั จุบนั มองว่าตนได้กา้ วข้ามค�ำว่า “ปัญหา” มาแล้ว สิง่ นี้
ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะจริงๆ แล้วการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน
สามารถท�ำได้หลายแบบ ไม่จ�ำเป็นต้องเข้ามาท�ำงานร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
ไปตลอด แค่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ พัฒนาถนนให้ดี ตัดหญ้าหรือดูแล
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ ท�ำหน้าทีไ่ ปตามทีต่ นเองรับผิดชอบ
ให้ดีเท่านั้น ก็นับว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้ว
ในมุมมองของพ่อมืด เราจะมองเรื่องใดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ก็ได้ เช่น
ถ้ามองว่าการออกมาเป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่มเี งินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วท�ำ
อะไรไม่ได้ เราก็คงไม่ได้คิดริเริ่มท�ำอะไรเลย เราต้องไม่เริ่มคิดจากสิ่งที่
ท�ำให้หมดหวัง แต่ต้องคิดก่อนว่าเราอยากท�ำอะไรให้ชุมชน วางแผนให้ดี
จากนั้นจึงไปคุยกับหน่วยงานต่างๆ ว่าควรท�ำอย่างไรบ้าง เมื่อไม่มองว่า
เรื่องนั้นเป็นปัญหา มันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
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เราจะมองเรื่องใดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ก็ได้ เช่นถ้ามอง
ว่าการออกมาเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐแล้วทำ�อะไรไม่ได้ เราก็คงไม่ได้คิดริเริ่มทำ�อะไรเลย
เราต้องไม่เริ่มคิดจากสิ่งที่ทำ�ให้หมดหวัง
แต่ต้องคิดก่อนว่าเราอยากทำ�อะไรให้ชุมชน
เมื่อไม่มองว่าเรื่องนั้นเป็นปัญหา มันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

สรุปบทเรียนการน�ำร่วม

ในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงบทสรุปของบทเรียนเกี่ยวกับวิถีการท�ำงาน
ขับเคลื่อนชุมชนที่เกิดขึ้นในต�ำบลโคกสลุง การเดินทางอันยาวนานเกือบ
20 ปีถูกย่นย่อให้สั้นลงผ่านค�ำบอกเล่าของคนท�ำงานในพื้นที่ ช่วยให้
คนนอกอย่างฉันเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ใน 8 เดือน และน�ำมาเรียบเรียง
ลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว
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บนเส้นทางการท�ำงานของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้มีบทเรียนมากมายให้
เราเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่รจู้ บ แต่หากกล่าวถึงเฉพาะปัจจัยทีท่ �ำให้ชมุ ชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทัศนะของฉัน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดจากการผสม
ผสานองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างแรกคือ ประเด็นที่ใช้ขับเคลื่อนเป็น
ประเด็นเย็น ช่วงแรกที่โคกสลุงได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ชาว
ชุมชนมีโอกาสเข้าใจทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมๆ กับเข้าใจทุนทาง
สังคมที่ตนเองมี ในช่วงเวลานั้นบางชุมชนอาจเลือกการพุ่งไปแก้ที่ปัญหา
โดยตรง แต่โคกสลุงเลือกพัฒนาส่วนที่เป็นคุณค่าของตัวเองให้มีความเด่น
ชัดมากขึน้ การเลือกประเด็นเย็นทีไ่ ม่ขดั กับผลประโยชน์ใครย่อมท�ำให้งาน
ขับเคลื่อนด�ำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค แต่ในทางกลับกันก็ต้องยอมรับข้อ
จ�ำกัดอีกด้านที่ว่า เมื่อไม่มีใครเป็นผู้เสียผลประโยชน์โดยตรงในงานด้าน
วัฒนธรรม การเชิญชวนให้คนลุกขึน้ มาท�ำงานตรงนีจ้ งึ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก โชค
ดีทโี่ คกสลุงมีกลไกและปัจจัยหนุนเสริมหลายประการซึง่ ท�ำให้การขับเคลือ่ น
นั้นเกิดขึ้นได้จริง (ภาพที่ 5)
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ประเด็นเย็น
เติมความรู
ทางวิชาการ
มีเครือขายภาครัฐ
และเอกชนที่หลากหลาย

มุงพัฒนาคนทุกกลุม
ใหความสําคัญกับเรื่องคุณคากอนมูลคา
ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนชุมชนดวยตัวเอง
ภาพที่ 5
องค์ประกอบในการขับเคลื่อนชุมชนโคกสลุง

ที่มา : ผลการวิจัย

ปัจจัยหนุนเสริมประการแรกคือ ชุมชนมีการเติมความรู้ทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง จากการคุยกันหลายครั้ง พ่อมืดบอกอย่างชัดเจนว่าการขับ
เคลื่อนประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน “เราต้องสู้ด้วยความรู้ ไม่ใช่สู้ด้วย
อารมณ์” แม้ชุมชนจะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่มีคุณค่ามากเท่าใด แต่มันก็เป็น
เพียงค�ำบอกเล่าไร้หลักฐานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โคกสลุงท�ำงาน
พัฒนาชุมชนร่วมกับนักวิจยั และองค์กรทางวิชาการต่างๆ มาโดยตลอด ทัง้
นักวิจัยที่เข้ามาศึกษาเรื่องราวในพื้นที่ และแกนน�ำของชุมชนเองที่ออกไป
อบรมเติมความรูด้ า้ นต่างๆ อยูเ่ สมอ เรือ่ งราวทางวัฒนธรรมของชุมชนได้
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รับการศึกษาซ�ำ้ แล้วซ�้ำเล่า ภายใต้แง่มุมอันแตกต่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้
ท�ำให้ความเป็นไทยเบิ้งยิ่งมีความชัดเจนและหนักแน่นเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิชาการ สถานการณ์ในสังคม ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ของประเทศย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นปัจจัยส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ ทีท่ �ำให้ชมุ ชนสามารถแก้ปญ
ั หาบางเรือ่ ง เช่นการเปลีย่ นแปลง
ผังเมือง ได้อย่างทันท่วงทีคอื การมีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วาม
หลากหลาย เครือข่ายต่างๆ จะช่วยบอกข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้แก่
ชุมชนได้อย่างเป็นปัจจุบันเสมอ
ปัจจัยต่อมาคือการมุ่งพัฒนาคนทุกกลุ่ม ชุมชนโคกสลุงมีแนวทาง
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนหลายแนวทาง เริ่มจากการพัฒนากลุ่มผู้น� ำ
ทางการ ต่อมาเป็นโครงการกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่
พัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีความเป็นผู้น�ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สืบทอดภูมิปัญญาโดยท�ำงานร่วมกับครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความ
สุขกับการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ให้แก่เด็กรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะที่ดึงเอาคนที่มีจิตสาธารณะในชุมชนให้ก้าวขึ้น
มาท�ำงานขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
การทุ่มเททั้งเวลา ก�ำลังกาย และงบประมาณในการพัฒนาคนยังบ่งชี้
ให้เห็นถึงปัจจัยหนุนเสริมอีกประการ นัน่ คือ ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งคุณค่า
ก่อนมูลค่า การมีเครือข่ายและมีคนท�ำงานทุกวัยท�ำให้ชมุ ชนโคกสลุงมีคน
พร้อมที่จะท�ำงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างรวดเร็ว ตรงกับ
สถานการณ์ แต่ขณะเดียวกันความรู้หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาก็อาจท�ำให้ชมุ ชนไหลไปตามกระแสทีเ่ กิดจากความต้องการของ
สังคมภายนอก จนหลงลืมตัวตนหรือเป้าหมายแท้จริงทีช่ มุ ชนต้องการมุง่ ไป
ให้ถงึ เช่นการเข้ามาของกระแสพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านหรือกระแสการท่องเทีย่ ว
ชุมชน ซึ่งท�ำให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาด ดังนัน้ การวางต�ำแหน่งของตนเองว่า “ไม่ใช่แค่สบื สานวัฒนธรรม
แต่ใช้วฒ
ั นธรรมเป็นเครือ่ งหลอมคนเข้าด้วยกัน” หรือ “ใช้การท่องเทีย่ วเป็น
เพียงจุดเล็กๆ ในการเพิ่มรายได้ให้แก่คนที่มาท�ำงานให้ส่วนรวม” จึงเป็น
เกราะป้องกันการไหลไปตามกระแสสังคมได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ฉันมองว่าปัจจัยทุกประการที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ทรง
พลังหรือไม่มคี วามต่อเนือ่ งเลยหากการเปลีย่ นแปลงชุมชนนัน้ ไม่ได้เกิดจาก
คนในชุ ม ชนเอง การลุ ก ขึ้ น มาขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนด้ ว ยตั ว เองจึ ง นั บ เป็ น
รากฐานอันมั่นคงที่ท�ำให้งานพัฒนาโคกสลุงเดินทางมาไกลจนถึงทุกวันนี้
เพราะการพัฒนาใดๆ ก็ตามหากเป็นสิ่งที่เกิดมาจากภายนอกย่อมไม่พ้น
การเป็นนโยบายหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการ ซึง่ อาจตรงกับความต้องการ
ของชุมชนหรือไม่ก็ได้ แต่การก�ำหนดยุทธศาสตร์และท�ำงานด้วยตนเองนั้น
ย่อมหมายถึงสิ่งที่ชุมชนต้องการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
หากการน�ำร่วมคือการเปิดพื้นที่ให้คนทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา การลุกขึน้ มาก�ำหนดเส้นทางของชุมชนร่วมกับรัฐ
ภายใต้รูปแบบการบูรณาการแผนร่วมกัน คงเป็นการน�ำร่วมระหว่างชุมชน
กับรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นความหวังที่แสดงให้เห็นการ
กระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ในกลุ่มนักวิจัยของเรามีพี่คนหนึ่งที่เป็นนักดนตรี ฉันเคยถูกตั้งค�ำถาม
ว่าหากเปรียบเป็นเพลง การท�ำงานขับเคลื่อนของโคกสลุงจะเป็นเพลง
ประเภทใด วันนั้นฉันไม่สามารถตอบค�ำถามได้ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะ
เป็นเพลงอะไรไปไม่ได้นอกจากเพลงร�ำโทน เพลงพืน้ บ้านแท้ๆ ของคนไทย
เบิง้ ซึง่ เป็นการแต่งเนือ้ เพลงขึน้ มาสดๆ เปลีย่ นแปลงไปตามเหตุการณ์บา้ น
เมือง แต่ท่วงท�ำนองและส�ำเนียงยังคงเป็นเอกลักษณ์ ฟังเมื่อไรก็รู้ได้ทันที
ว่าเป็นเพลงร�ำโทนของคนไทยเบิ้ง วัฒนธรรมและแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนคงต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป แต่เป้า
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หมายของการพัฒนาย่อมต้องมั่นคงและหนักแน่นดังเดิม
ระยะเวลา 8 เดือนในการลงพืน้ ทีช่ มุ ชนโคกสลุงและร่วมลงพืน้ ทีช่ มุ ชน
อื่นๆ ท�ำให้มุมมองที่ฉันมีต่อการพัฒนาประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม ตลอด
หลายเดือนฉันนึกถึงแนวคิดการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ทีเ่ คยได้ยนิ มาตัง้ แต่
เด็ก พร้อมกับเกิดค�ำถามเล็กๆ ขึ้นในใจว่า อ�ำนาจนั้นกระจายไปสู่ท้องถิ่น
ใดหนอ เหตุใดทุกพื้นที่ที่ฉันได้มีโอกาสสัมผัสจึงต้องต่อสู้หรือพยายาม
ต่อรองกับสิ่งที่เรียกว่านโยบายของรัฐอยู่ร�่ำไป
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วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
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ภาพ : ทราเวลล์

บทน�ำ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฉันและเพื่อนอีกสองคน
รีบบึ่งไปยังย่านพระนคร โชคดีจริงที่กรุงเทพมหานครยังไม่ตื่นเต็มที่ รถ
จึงแล่นผ่านถนนหลานหลวงมาได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อเริ่มเห็นก�ำแพงสีขาว
ตั้งตระหง่านอยู่ทางซ้าย ฉันรีบบอกคนขับให้จอด พวกเรากระโดดลงจาก
รถ เดินต่ออีกสามสี่ก้าวก็เห็นป้ายสีขาวด�ำดีไซน์แบบมินิมอลลิสม์เขียน
ว่า “ป้อมมหากาฬ” ด้านล่างมีสญ
ั ลักษณ์  Mahakan Model สีดำ  
� “ข้างใน
จะเป็นยังไงนะ” ฉันนึกในใจขณะเดินผ่านประตูป้อมซึ่งปกติจะมีคนนั่งเฝ้า
แต่วันนี้กลับไม่เห็นเงาใครเลย
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เมือ่ ก้าวพ้นประตูเข้ามา ภาพทีเ่ ห็นเบือ้ งหน้าท�ำให้ฉนั รูส้ กึ เหมือนย้อน
เวลากลับไปสู่อดีต ทางข้างหน้าเป็นตรอกเล็กๆ คั่นอยู่ระหว่างบ้านไม้
โบราณสองชั้นขนาดไม่ใหญ่นัก หน้าบ้านแต่ละหลังมีต้นไม้ปลูกอยู่ใน
กระถางวางแซมไว้ริมรั้ว ดูร่มรื่นตา ด้านบนเหนือทางเดินประดับด้วยธง
ราว 3 แบบ คือ ธงตราสัญลักษณ์สีเหลืองที่มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
ธงตราสัญลักษณ์สฟี า้ ทีม่ อี กั ษรพระนามาภิไธย ส.ก. และธงชาติไทย แขวน
สลับกัน  พวกเราได้ยนิ เสียงคนอยูไ่ กลๆ จึงเดินตามเสียงไปจนถึงลานกว้าง
ที่มีเก้าอี้วางเป็นแถวอยู่เต็มไปหมด มีคนก�ำลังสาธิตท�ำเครื่องปั้นดินเผารูป
เศียรพ่อแก่อยู่ด้านข้าง แต่ดูเหมือนคนส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่
ตรงหน้าทีม่ ผี า้ สีดำ� แขวนลงมาเกือบถึงพืน้   พวกเรารีบตรงไปและมุดผ้าเข้า
สู่ด้านใน เห็นผู้คนนั่งเบียดเสียดกันอยู่ใต้ถุนบ้านเพื่อดูภาพยนตร์สารคดี
เรื่อง The Human Scale ซึ่งพูดถึงการพัฒนาเมืองที่ให้ความส�ำคัญกับ
มนุษย์ การออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน มากกว่าให้ความส�ำคัญกับยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างอัน
ทันสมัย เพราะการพัฒนาเมืองจะมีประโยชน์อันใดเล่า หากมันกลายเป็น
เมืองที่ไร้มนุษย์  
ย้อนกลับไปก่อนหน้านัน้ ไม่นาน ภาพยนตร์เรือ่ งนีค้ อื จุดเปลีย่ นทีท่ �ำให้
คนรุน่ ใหม่กลุม่ หนึง่ ตัดสินใจเริม่ ต้นการท�ำงานพัฒนาเมือง และน�ำไปสูก่ าร
ก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า “ทราเวลล์” (Trawell)
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ก�ำเนิด Trawell = travel + well
ชื่อ “ทราเวลล์” (Trawell) มาจากค�ำว่า “travel” ที่แปลว่า ท่องเที่ยว
กับค�ำว่า “well” ทีแ่ ปลว่า ดี  แล้วท่องเทีย่ วอย่างไรล่ะจึงเรียกว่าดี สโลแกน
ของทราเวลล์ที่ว่า “When your travel makes a better city” (ภาพที่ 1)
น่าจะตอบค�ำถามนีไ้ ด้อย่างชัดเจนว่า ก็เมือ่ การท่องเทีย่ วของคุณช่วยเปลีย่ น
แปลงเมืองไปในทางที่ดีขึ้น และท�ำให้ชุมชนสามารถอยู่อย่าง “ยั่งยืน” ได้
ซึ่งนอกจากการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้ว การช่วยให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าในตนเองและเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำ� ลังจะเกิดขึ้น
ก็เป็นสิ่งที่กลุ่มทราเวลล์ให้ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ภาพที่ 1
โลโก้ทราเวลล์
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ทราเวลล์เริม่ ต้นจากการรวมตัวของคนหนุม่ สาว 5 คน ได้แก่ ศานนท์
หวังสร้างบุญ (ศา) ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ (มัย) กีรติ วุฒิสกุลชัย (ลี่)
สพณ พิทักษ์ (แบงค์) และ สุรัชนา ภควลีธร (นุ่น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
เยาวชน 100 คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายผู้น� ำรุ่นใหม่เพื่อสังคม
(Thai Young Leaders Programme) และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดผู้น�ำเยาวชนระดับโลก หรือ One Young World
Summit 2015 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ในเวทีการประชุมมีการน�ำเสนอแนวคิดหลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคม หนึ่งในนั้นคือแนวคิดของหนุ่มสาวกลุ่มนี้ที่มองว่าการท่องเที่ยวคือ
เครื่ อ งมื อ ที่ มี ศั ก ยภาพในการต่ อ กรกั บ ความยากจนซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาหลั ก
ของสังคมไทย เนื่องจากแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยจ�ำนวนหลายสิบล้านคน รายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 มีมลู ค่าสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท1 แต่เงินส่วนใหญ่กระจุก
อยูต่ ามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลัก เช่น วัดพระแก้ว ถนนข้าวสาร ย่านสีลม ฯลฯ
ขณะที่ชุมชนเล็กๆ ซึ่งมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแทบไม่มีส่วนร่วมใน
เม็ดเงินเหล่านีเ้ พราะไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของชาวต่างชาติหรือแม้กระทัง่ คนไทยเอง
เอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่จึงค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา
คนรุน่ ใหม่ทงั้ ห้าต้องการค้นหาและฟืน้ ฟูเอกลักษณ์ชมุ ชนให้คงอยูแ่ ละ
ด�ำเนินไปอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม พวกเขาจึงน�ำ

1

จาก รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว  ฉบับที่ 2  ตุลาคม-ธันวาคม 2558  จัดทำ�
โดยสำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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เสนอแผนธุรกิจเพือ่ สังคมทีใ่ ช้การท่องเทีย่ วเป็นเครือ่ งมือ และวางโมเดลให้
เป็นธุรกิจแบบเจ้าของร่วม (co-ownership business) กับคนในชุมชน
แผนธุรกิจของพวกเขาชนะการประกวดในเวที One Young World Summit
2015 โดยคว้าเงินรางวัล 2 ล้านบาทเพื่อน�ำไปใช้พัฒนาธุรกิจนี้ต่อไป
ด้วยเหตุที่ทราเวลล์เกิดขึ้นจากเวทีการประกวดและยังไม่มีโอกาสใน
การศึกษาน�ำร่อง ดังนั้นช่วงที่ทีมนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์และเข้าไปดู
การท�ำงานในปีแรกจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการลองผิดลองถูกของคนกลุ่มนี้
อย่างไรก็ดี มีกระบวนการส�ำคัญบางอย่างทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่กอ่ นค่ายผูน้ ำ� รุน่ ใหม่
เพื่ อ สั ง คมเสี ย อี ก นั่ น คื อ การค้ น หาและท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ชุ ม ชนในย่ า น
พระนคร  ในช่วงเวลานั้นศากับเพื่อน (มิก-ภัททกร ธนสารอักษร) ร่วมกัน
ก่อตั้งโฮสเทลชื่อว่า Once Again Hostel ขึ้นในซอยส�ำราญราษฎร์ ใกล้
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งสองมีความสนใจในการท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนเป็นทุนเดิม และได้ทำ� การส�ำรวจชุมชนเก่าบริเวณรอบโฮสเทลไปบ้าง
แล้ว ท�ำให้เล็งเห็นศักยภาพทางประวัตศิ าสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
โดยรอบ เนื่องจากสมัยก่อนชุมชนเหล่านี้เป็นแหล่งท�ำสิ่งของเครื่องใช้เพื่อ
น�ำไปถวายในวัง และด้วยความใกล้ชิดกับวังหลวง ชาวบ้านในชุมชนจึงได้
รับอิทธิพลเรื่องการท�ำอาหาร ท�ำให้ยังมีอาหารคาวหวานตามแบบแผน
ชาววังปรากฏอยู่ นับเป็นเสน่ห์ที่น่าค้นหาส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และคนไทยรุ่นใหม่
แต่ขณะเดียวกันการส�ำรวจยังท�ำให้คน้ พบว่าเอกลักษณ์ในหลายชุมชน
ได้หมดสิ้นไปแล้ว เช่น การท�ำใบลาน ดินสอพอง น�้ำอบ ฯลฯ และมีอีก
หลายชุ ม ชนที่ มี แ นวโน้ ม จะสู ญ หาย เช่ น ชุ ม ชนป้ อ มมหากาฬ ชุ ม ชน
บ้านบาตร ฯลฯ แม้กระนั้นก็นับว่าโชคดีที่ยังหลงเหลือชุมชนที่มีชีวิตอยู่
นั่นคือ ชุมชนบางล�ำพูและชุมชนนางเลิ้ง (ภาพที่ 2)    
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ภาพที่ 2  
แผนที่สำ�รวจชุมชนในเขตพระนครของ Once Again Hostel

ด้วยเหตุที่ Once Again Hostel ตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ป็นจุดศูนย์กลาง
ระหว่างชุมชนเหล่านี้ กลุ่มทราเวลล์จึงใช้พื้นที่โฮสเทลเป็นฐานทัพในการ
รวมพลเพื่อวางแผน คุยงาน จัดกิจกรรม และแม้กระทั่งพักอาศัย โดยมีศา
เป็นตัวเชือ่ มในการท�ำงานร่วมกันระหว่างทราเวลล์กบั Once Again Hostel
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รู้จักชุมชนน�ำร่อง 4 แห่ง
ในปีแรกทราเวลล์ท�ำงานร่วมกับชุมชนน�ำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัง
กรมพระสมมตอมรพันธ์ (เรียกสัน้ ๆ ว่า ชุมชนวังกรมฯ) ชุมชนป้อมมหากาฬ
ชุมชนบ้านบาตร และชุมชนนางเลิง้ แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
ดังนี้
ชุมชนวังกรมฯ : เป็นชุมชนเล็กๆ ซึง่ ทีด่ นิ ส่วนใหญ่เคยเป็นทีต่ งั้ วังของ
กรมพระสมมตอมรพันธ์  ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ใน
อดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังฆภัณฑ์ที่ครบครัน แต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียง
การเย็บสัปทนและผ้าไตร เช่น จีวร สบง อังสะ ฯลฯ  อีกทั้งเป็นที่รู้จักใน
ฐานะแหล่งจ�ำหน่ายเครือ่ งสังฆภัณฑ์มากกว่า  บริเวณปากทางเข้าชุมชนยัง
มีร้านบัวลอยไข่หวานของป้าจัน เป็นร้านเก่าแก่และขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย
บางครั้งเวลามีการจัดทัวร์ลงชุมชน ทราเวลล์จะติดต่อให้ป้าจันช่วยสาธิต
และสอนนักท่องเที่ยวท�ำบัวลอยด้วย
ชุมชนป้อมมหากาฬ : นอกจากการท�ำกรงนกเขาชวาและการปั้น
เศียรพ่อแก่ที่สืบต่อกันมาจากคนรุ่นก่อน คนในชุมชนยังอนุรักษ์บ้านไม้
โบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และมีวิถีชีวิตที่ปฏิบัติต่อคนใน
ชุมชนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่นการมีลานตากผ้าส่วนกลางทีเ่ กือบ
ทุกบ้านน�ำมาตากรวมกัน หากฝนตกหรือบางคนไม่มีเวลาก็วางใจได้ว่าจะ
มีคนอื่นช่วยเก็บผ้าให้
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ชุมชนบ้านบาตร : เป็นชุมชนขนาดเล็ก และเป็นแห่งเดียวในกรุงเทพฯ
ที่ยังคงท�ำบาตรด้วยมือโดยผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน แต่ละครัวเรือน
มีความช�ำนาญในขั้นตอนที่แตกต่างกันไป จึงต้องอาศัยความร่วมมือที่ดี
ภายในชุมชน  บาตรที่ท�ำด้วยมือมีความละเอียดประณีตและคุณค่าในเชิง
ศิลปะมากกว่าบาตรปั๊มจากโรงงาน สวยงามคงทนกว่า ทั้งยังเป็นบาตรที่มี
ลักษณะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยั   นอกจากนีบ้ า้ นบาตรยังมีกลุม่ ร�ำวง
ที่อนุรักษ์สืบทอดต่อกันมายาวนาน
ชุมชนนางเลิ้ง : เป็นชุมชนน�ำร่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่
3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนศุภมิตร 1 และศุภมิตร 2
ย่านนางเลิง้ นัน้ มีของดีมากมาย ในอดีตทีน่ เี่ คยเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่
มีทกุ อย่าง จนคนพืน้ ทีร่ นุ่ เก่าถึงกับกล่าวว่าถ้าเทียบกับปัจจุบนั นางเลิง้ เป็น
ยิ่งกว่าสยามพารากอนเสียอีก ยกตัวอย่างเช่น ศาลาเฉลิมธานี อาคารไม้
สองชั้นเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นโรงหนังในอดีต ปัจจุบันมีอายุเกือบ 100 ปี  บ้าน
เต้นร�ำเคยเป็นแหล่งรวมตัวของหนุ่มสาวให้ได้มาเต้นลีลาศกันเมื่อ 60 ปี
ทีแ่ ล้ว ต่อมาจัดท�ำเป็นพิพธิ ภัณฑ์และโรงเรียนสอนเต้นร�ำ  ตรอกละครชาตรี
มีคณะละครชาตรีที่ยังถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่เด็กรุ่นใหม่  บ้านนรา
ศิลป์ คณะนาฏศิลป์ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 มีชื่อเสียงด้านการแสดง
โขน  
ส่วนในเรือ่ งของกินนัน้ ปัจจุบนั ตลาดนางเลิง้ มีอาหารคาวหวานอันลือ
ชือ่ ให้เลือกชิมมากมาย อย่างไส้กรอกปลาแนม ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ก๋วยเตีย๋ วเป็ด
ขนมไทย สาคูไส้หมู ฯลฯ  นอกจากนี้นางเลิ้งยังเป็นชุมชนที่พระเอกผู้เป็น
ที่รักยิ่งอย่าง มิตร ชัยบัญชา เคยอาศัยอยู่อีกด้วย  เอกลักษณ์เหล่านี้เป็น
เหมือนเรื่องเร้นลับส�ำหรับคนรุ่นใหม่ รวมถึงตัวฉันเองที่เกิดและเติบโตใน
กรุงเทพฯ แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ที่ก�ำลัง
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จะหายไป
ภัยคุกคามที่ท�ำให้เอกลักษณ์ของชุมชนน�ำร่องทั้งสี่แห่งนี้มีแนวโน้มที่
จะหายไป ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่ใช้ตัดสินคุณค่าสิ่งต่างๆ ในสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย อีกประการหนึ่งคือความ
สามารถทีจ่ ะด�ำรงอยูบ่ นผืนแผ่นดินนัน้ คนในชุมชนไม่ได้มกี รรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนวังกรมฯ บ้านบาตร และ
นางเลิ้ง เป็นที่ดินของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในขณะที่
ชุมชนป้อมมหากาฬต้องยื้อกับกรุงเทพมหานครเรื่องการเวนคืนที่ดินเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐที่ต้องการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้แก่คนเมือง
มากขึ้น
ศาและมิกได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อเปิดมุมมอง
ใหม่เกี่ยวกับ “การพัฒนาเมืองที่มีคน” ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ว่าไม่จ�ำเป็นต้อง
ไล่คนออกจากป้อมเพือ่ สร้างสวนสาธารณะ แต่รฐั ควรกลับมาตัง้ ค�ำถามใหม่
ว่า ท�ำอย่างไรเล่า พืน้ ทีน่ นั้ จะกลายเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ คน
ทั่วไป ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นได้  กลุ่ม
ทราเวลล์ คนในชุมชนป้อมมหากาฬ พร้อมทั้งนักวิชาการ สถาปนิกชุมชน
และบุคคลทั่วไปอีกจ�ำนวนมาก จึงร่วมแรงกันเสนอให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป้อมมหากาฬเป็นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ โดยให้คนในชุมชนเป็นผูด้ แู ลรักษา และ
น�ำเสนอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผ่านการใช้ชีวิตของพวกเขา
ทว่าทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มด�ำเนินการรื้อถอนและเวนคืนที่ดิน
บางส่วน โดยให้เหตุผลว่าหลายครัวเรือนได้รับเงินชดเชยการเวนคืนไป
แล้วแต่ไม่ยอมย้ายออก อีกทัง้ ในชุมชนยังมีการขายสิง่ ผิดกฎหมายอย่างพลุ
และมีการแข่งนก
ถึงกระนัน้ วิกฤติจากภายนอกเหล่านีก้ ลับกลายเป็นแรงผลักดันให้คนใน
ป้อมมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นผ่านการน�ำอันเข้มแข็งของพี่กบ ประธาน
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ชุมชนวัย 58 ปี ผูม้ บี รรพบุรษุ อาศัยอยูห่ ลังป้อมมานานอย่างน้อย 3 ชัว่ อายุ
คน  พี่กบกล่าวถึงการต่อสู้ของคนในป้อมว่า พวกเขา “เลือก” ท�ำสิ่งที่ยาก
โดยยืนหยัดว่าจะใช้สันติวิธีในการไกล่เกลี่ยกับรัฐบาลจนวินาทีสุดท้าย
หลายคนอาจตัง้ ค�ำถามว่าท�ำไมคนในป้อมจึงดึงดันจะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ หี่ ลายคน
มองว่าเป็นสลัม ค�ำตอบคือ บ้านก็คือบ้าน และความผูกพันระหว่างคน
เหล่านี้กับพื้นที่แห่งนี้ด�ำเนินมาอย่างยาวนานจนยากจะหาพื้นที่อื่นมา
ทดแทน ดังทีพ่ กี่ บเปรียบคนเราเป็นดัง่ ต้นไม้ ยิง่ อยูท่ ใี่ ดนานก็ยงิ่ หยัง่ รากลึก
ลงไปในแผ่นดินนั้น
“คุณลองไปล้อมเขาสิ แล้วเอาเขาย้ายจากที่นี่ไปปลูกที่ใหม่ คุณคิดว่า
เขาด�ำรงชีวิตได้มั้ย  แต่นั่นแค่ชีวิตต้นไม้นะ ผมชีวิตคนนะครับ คุณแน่ใจได้
ยังไงว่าผมจะด�ำรงชีวิตอยู่ได้...มันยากแล้วครับกับการที่ผมจะต้องปรับตัว
แล้วไปเริ่มนับหนึ่งใหม่  ผมคิดว่าคนเราถ้าอยู่ที่ไหนนานๆ มันก็จะเป็นสิ่ง
สิ่งนั้น เพราะฉะนั้น ผมคือป้อมมหากาฬ” (พี่กบ, 30 สิงหาคม 2559)
ฉันไม่มีวันลืมประโยคสุดท้ายของพี่กบ มันท�ำให้ฉันเข้าใจว่าการต่อสู้
ของพีก่ บและคนอืน่ ๆ เพือ่ จะได้อยูต่ อ่ ในป้อมหาใช่เพราะพวกเขายึดติดกับ
ทรัพย์สิน แต่เพราะพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจ�ำอันมี
คุณค่าต่อจิตใจ และท้ายที่สุดมันคือชีวิต คือตัวตนของพวกเขา
ส่วนทีช่ มุ ชนนางเลิง้ แม้คนในชุมชนจะมีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน คือการ
ฟื้นฟูให้นางเลิ้งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อีกทั้งยังไม่ประสบกับแรงกดดัน
จากภายนอกมากนัก แต่ที่นี่กลับเผชิญปัญหาความแตกแยกภายใน มีการ
แบ่งเขาแบ่งเราระหว่างกลุม่ จนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาชุมชน
คนนอกอย่างฉันได้รับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหานี้เมื่อลงพื้นที่นางเลิ้งเป็น
ครั้งที่ 2 เพื่อสัมภาษณ์ลี่  วันนั้นเป็นหนึ่งวันก่อนการจัดงานร�ำลึก 46 ปี
มิตร ชัยบัญชา ทีห่ น้าโรงหนังศาลาเฉลิมธานี พวกเรานัดกันทีต่ ลาดนางเลิง้
เพราะลี่ต้องช่วยเตรียมงานนี้ด้วย  เมื่อลี่มาถึง เธอสั่งข้าวราดแกงที่ร้าน
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การท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของทราเวลล์จึงต้องการการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
ทางใดทางหนึ่ง ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็ดำ�เนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข และไม่ถูกรุกรานจากการท่องเที่ยว

อาหารเจด้วยท่าทีสนิทสนม และถามเจ้าของร้านว่าจะมาขายอาหารในงาน
นี้หรือเปล่า ค�ำตอบที่ได้รับกลับกลายเป็นค�ำถามว่า “งานอะไรเหรอ” ทั้งที่
ตลาดอยู่ห่างจากโรงหนังเพียงร้อยเมตร  
ก่อนหน้านี้ในการประชุมน�ำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย “การฟื้นฟู
ย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ
กลุม่ ทราเวลล์ และคนในย่านนางเลิง้ หนึง่ ในผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีประสบการณ์
การท� ำ งานวิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในหลายพื้ น ที่ ไ ด้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต
เกีย่ วกับ “กระบวนการมีสว่ นร่วม” ทีแ่ กนน�ำย่านนางเลิง้ และกลุม่ ทราเวลล์
น�ำเสนอว่า มันเป็นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจริงหรือ และคนในชุมชน
ที่กล่าวมานั้นหมายรวมถึงใครบ้าง  

                                                  บทเรียนการนำ�ร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ARCHIVE 3.indd 185

185

7/28/17 10:09 AM

แกนน�ำไม่ได้ตอบค�ำถามนีอ้ ย่างชัดเจน เพียงแต่ยอมรับว่าความขัดแย้ง
เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นกับคนหมู่มาก  ส่วนลี่ในฐานะตัวแทนทราเวลล์
กล่าวว่า ทราเวลล์ได้ปรึกษากับแกนน�ำในชุมชนบ้างแล้ว และได้บทสรุป
ว่าการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเบือ้ งต้นโดยพูดคุยสอบถามความต้องการของคนใน
ชุมชนนางเลิ้งเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อ
คนในชุ ม ชนไม่ ท างตรงก็ ท างอ้ อ ม การจั ด การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของ
ทราเวลล์จึงต้องการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็
ด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข และไม่ถกู รุกรานจากการท่องเทีย่ ว  ทีส่ ำ� คัญ
คือการเข้ามาของทราเวลล์ไม่ควรท�ำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนใน
ชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะนั้นทราเวลล์ยังไม่สามารถเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างแกนน�ำทั้งสองกลุ่มในนางเลิ้งได้
ภัยคุกคามอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสืบทอดเอกลักษณ์
ชุมชน ได้แก่ ช่องว่างระหว่างวัยในการถ่ายทอดทักษะการท�ำผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ปัญหานี้เห็นได้ชัดที่ชุมชนบ้านบาตร ซึ่งแม้หลายครอบครัวยังท�ำ
บาตรด้วยมือกันอยู่ แต่กไ็ ม่ได้ถา่ ยทอดทักษะนีใ้ ห้แก่เยาวชนรุน่ ใหม่ เพราะ
ผู้ใหญ่บางคนมองว่าเป็นงานที่ล�ำบาก อยากให้ลูกหลานท�ำงานอื่นที่ดีกว่า
บางคนก็มองว่าเด็กไม่สามารถท�ำงานแบบนี้ได้ ช่องว่างดังกล่าวท�ำให้เด็ก
ขาดความรูส้ กึ ผูกพันและความภูมใิ จในการเป็นส่วนหนึง่ ของบ้านบาตร  ภัย
คุกคามสุดท้ายคงหนีไม่พ้นเรื่องจ�ำนวนคนรุ่นใหม่ที่จะสานต่อทักษะและ
เอกลักษณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนขนาดเล็กอย่างชุมชนวังกรมฯ ที่
มีเด็กอยู่น้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กซึ่งยังไม่สามารถเรียนรู้ทักษะ
การท�ำงานหัตถศิลป์ได้
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ธุรกิจคือหนทางสู่
ความยั่งยืน
สิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทราเวลล์แตกต่างจากอีกสองพืน้ ทีใ่ นงานวิจยั ชิน้ นี้ (มูลนิธิ
บ้านครูนำ 
�้ และโคกสลุง) คือการเป็นธุรกิจเพือ่ สังคม ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นเงือ่ นไข
ทีก่ �ำหนดขึน้ ในเวที One Young World Summit 2015 และอีกส่วนหนึง่
เกิดจากทัศนคติของทราเวลล์ที่มองว่าธุรกิจเป็นหนทางสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนในการท�ำงานเพื่อสังคม เนื่องจากก่อนหน้านี้ศาและสมาชิกบางคน
ในกลุม่ เคยท�ำงานอาสาสมัคร เช่นกลุม่ “ปลาจะเพียร” ในช่วงวิกฤตินำ�้ ท่วม
แล้วพบว่างานอาสาสมัครมักมีคนเข้าออกตลอดเวลาขึน้ อยูก่ บั เวลาว่างของ
แต่ละคน ส่งผลให้การท�ำงานขาดความต่อเนือ่ ง  แต่หากท�ำในรูปแบบธุรกิจ
สร้างรายได้ให้เลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งเงินสนับสนุนจากภายนอก
เพียงอย่างเดียว2 คนท�ำงานก็จะมีรายได้ประจ�ำ สามารถทุม่ เททัง้ เวลาและ
แรงกายเพื่อการท�ำงานได้อย่างเต็มตัวและต่อเนื่อง  การมีรายได้อันมั่นคง
จึงเป็นหนทางสู่ความอยู่รอดของหลายองค์กร โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากทั้งภาครัฐและเอกชน

2

ปี พ.ศ. 2555 รายรับส่วนใหญ่ขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไรในประเทศไทย
เป็นเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคและสนับสนุนคิดเป็น 61%  ส่วนรายรับจากการ
จำ�หน่ายสินค้าและบริการขององค์การมีเพียง 11.5% (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
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ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจแบบเจ้าของร่วม
“ธุรกิจเพื่อสังคม” (social enterprise) หรือที่ส�ำนักงานสร้างเสริม
กิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ (สกส.) เรียกว่า “กิจการเพือ่ สังคม” เกิดจากฐาน
ความคิดเกี่ยวกับ “การประกอบการเพื่อสังคม” (social entrepreneurship) ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังมีค�ำจ�ำกัดความที่หลากหลาย แต่โดยรวมบ่งชี้
ถึงแนวทางการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรมที่มีเป้าหมายหลักใน
การสร้างคุณค่าทางสังคม สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจที่
แสวงหาก�ำไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร (ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่ อ สั ง คมแห่ ง ชาติ , ม.ป.ป.; Austin, Stevenson, & Wei-Skillern,
2006) แต่ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงหน่วยงานสองประเภทหลัง  ในประเทศ
ไทยมี ผู ้ ป ระกอบกิ จ การเพื่ อ สั ง คมอยู ่ ก ว่ า 120,000 แห่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจาก สกส. (One Young World, n.d.)
บ่อยครั้งธุรกิจเชิงพาณิชย์กับองค์กรเพื่อสังคมมักถูกมองว่าเป็นขั้ว
ตรงข้ามกัน เหมือนด�ำกับขาว แต่หากพิจารณากระบวนการท�ำงานและ
เป้ า หมายย่ อ ย เราอาจเห็ น ว่ า การหาก�ำ ไรกั บ การท� ำ เพื่ อ สั ง คมเป็ น ขั้ ว
ตรงข้ามที่อยู่บนความต่อเนื่อง (Austin et al., 2006) เหมือนการมีหลาก
หลายเฉดสีตั้งแต่ด�ำ เทาเข้ม เทา เทาอ่อน ไปจนถึงขาว  ธุรกิจเพื่อสังคม
เปรียบได้กับเฉดสีเทาเพราะมีการผสมผสานระหว่างการด�ำเนินกิจการที่
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างก�ำไร กับการกระจายรายได้หรือผล
ประโยชน์ด้านต่างๆ สู่สังคม เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ตัวน�ำทาง ดังทีม่ ยั อธิบายไว้สนั้ ๆ แต่เข้าใจง่ายว่า “มันก็คอื การทีเ่ ราขายของ
มีรายได้ แต่ระหว่างที่เราท�ำรายได้ไปด้วยเนี่ย ก�ำไร การลงทุนต่างๆ มัน
ต้องกลับมาสู่สังคม” (มัย, 23 มีนาคม 2560)
ในเวที One Young World Summit 2015 ทราเวลล์น�ำเสนอแผน
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ธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้โมเดลแบบเป็นเจ้าของร่วม คือเป็นการผสมผสาน
ระหว่างแนวคิดธุรกิจในระบบทุนนิยมกับฐานคิดแบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นชาวบ้านจะมีหุ้นอยู่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในธุรกิจนั้น
ที่เหลือเป็นหุ้นที่สมาชิกในชุมชนและนักลงทุนถือร่วมกัน (ภาพที่ 3)  แนว
ทางนีจ้ ะท�ำให้ชาวบ้านทีเ่ ป็นเจ้าของธุรกิจมีความตืน่ ตัวทีจ่ ะบริหารธุรกิจให้
รุ่งเรืองเพราะตนเองถือหุ้นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันชาวบ้านคนอื่นๆ ก็ยินดี
จะอุดหนุนธุรกิจนีใ้ นฐานะเจ้าของร่วมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับผลประกอบการ
ทางธุรกิจ ทราเวลล์จึงมองว่าธุรกิจแบบนี้แหละที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน
ขึ้นในชุมชน
ภาพที่ 3
โมเดลธุรกิจแบบเป็นเจ้าของร่วม
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ทว่าเนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีตวั อย่างความล้มเหลวเมือ่ นายทุนเข้าไปลงทุน
ในชุมชน เช่นตลาดน�้ำอัมพวาที่ถูกท�ำให้เปลี่ยนแปลงจากตลาดที่ชาวบ้าน
มาแลกเปลีย่ นซือ้ ของกัน กลายเป็นตลาดทีม่ แี ต่นายทุนจากภายนอกเข้าไป
กว้านซือ้ ร้านค้า ท�ำให้ไม่เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และกลายเป็นเพียง
สถานทีต่ อ่ ยอดก�ำไรให้แก่นายทุนเหล่านัน้ ดังนัน้ ในเวทีการประชุมน�ำเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยการฟื้นฟูย่านนางเลิ้งฯ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งของ
โครงการวิจยั นีจ้ งึ แสดงข้อกังขากับการเข้ามาของทราเวลล์ ทีน่ ำ� เอาแนวคิด
เรือ่ งการท่องเทีย่ วเข้ามาจับกับการฟืน้ ฟูเมืองเก่า (urban renewal) ผ่านการ
ท�ำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่ (commodification of culture)
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ประเด็นนี้ยิ่งถูกตั้งค�ำถามมากขึ้นเมื่อมอง
ว่าทราเวลล์เป็นคนนอกซึง่ จะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ หากเกิดความล้มเหลว
ขึ้นในชุมชน ดังถ้อยค�ำบางส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี้ที่ว่า “คุณจะมาอ้าง
ความเป็นหุ้นส่วนร่วมอะไรกับเขา บ้านเขา  ถ้าโครงการคุณล้มเหลวหรือ
สร้างผลกระทบขึน้ มา ทราเวลล์ไม่เดือดร้อน แต่มนั จะอยูก่ บั ชาวบ้านตลอด
ไป เพราะเขาหนีไม่ได้  ถ้าสองบ้านนี้ไม่ถูกกันเพราะโครงการนี้ เขาจะหนี
ไปไหน หลังชนฝา”  ค�ำถามนี้ท�ำให้คนในทีมทราเวลล์หลายคนเกิดอาการ
สั่นคลอน และต้องกลับมาคุยท�ำความเข้าใจกันใหม่
ส�ำหรับศา เขามองจากอีกมุมหนึ่ง และยืนกรานจุดยืนของตนเองว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มองว่าโลกธุรกิจกับโลกของ
ชุมชนเป็นคนละขั้วกัน และในความเป็นจริงผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ในการท�ำงานถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยผลักดันให้คนพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  แนวคิดธุรกิจแบบเป็นเจ้าของร่วมต้องการดึงให้
คนทีอ่ าจมองว่าตนไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจหรือชุมชนนีเ้ ข้ามามีสว่ นได้สว่ นเสีย
ด้วยกัน เพือ่ ให้คนทัง้ ชุมชนรูส้ กึ ถึงความเป็น “เจ้าของร่วม” ในพืน้ ทีน่ นั้ และ
หันกลับมาผนึกก�ำลังกันพัฒนาชุมชน สุดท้ายแล้วคนในชุมชนก็จะได้ท�ำ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มองว่า
โลกธุรกิจกับโลกของชุมชนเป็นคนละขั้วกัน และในความ
เป็นจริงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการทำ�งาน
ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะช่วยผลักดันให้คนพัฒนาธุรกิจ
ให้ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

สิ่งที่ตนเองรักและสามารถสร้างรายได้จากสิ่งนั้น
แต่กว่าทีท่ กุ คนจะเข้าใจและให้ความร่วมมือกับแนวคิดนีจ้ นการท�ำงาน
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งตามทีว่ างแผนไว้กต็ อ้ งอาศัยความไว้วางใจในระดับหนึง่
ความไว้วางใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชน “ยอมรับและให้ใจ” กับ
ทราเวลล์ก่อน  ศากล่าวว่าส�ำหรับคนในชุมชนส่วนใหญ่ “มันเป็นเรื่องของ
ใจ มันเป็นเรือ่ งของ ‘ฉันรักคนนี’้   ถ้าเขาไม่ชอบอะไรทีเ่ ราคิดซักเรือ่ งนึง มัน
ก็จะพลอยให้ความไว้วางใจหายไปเลย” (ศา, 8 ธันวาคม 2559)   
นอกจากทราเวลล์จะเป็นคนกลางในการเชื่อมโยงชุมชนกับแหล่งเงิน
ทุนแล้ว พวกเขายังเป็นตัวเชือ่ มโยงกับทรัพยากรทีจ่ �ำเป็น ไม่วา่ จะเป็นด้าน
เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
เจ้าของพืน้ ทีอ่ ย่างส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ หรือองค์กรอืน่ ๆ
เช่น สกว. เป็นต้น
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ช่องทางสร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชน
ช่องทางสร้างรายได้ของทราเวลล์มีทั้งการท�ำทัวร์ และการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ทราเวลล์ออกแบบ แล้วให้คนในชุมชนผลิต ซึ่งนอกจากท�ำให้
ทราเวลล์มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้ว คนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
“เรือ่ งของธุรกิจ เราก็ตอ้ งมองให้มนั เป็นธุรกิจเลยนะ เราท�ำธุรกิจก็ตอ้ ง
ท�ำตัวเองให้รอดในฝั่งธุรกิจ...แรกๆ เราได้เงินสนับสนุนมาหนึ่งก้อน ด้วย
การที่เรามีไอเดียแล้วเอาไปขายเหมือนสตาร์ตอัปทั่วไปเลย แล้วพอเราได้
เงินมาก็ตอ้ งเอามารันธุรกิจตัวเองให้อยูร่ อด ค่าเช่า ค่าจ้าง  เราพยายามคิด
หาสินค้าขึ้นมา อย่างเช่นเราท�ำเรื่องท่องเที่ยว เราก็มีทัวร์ มีการดูงานเกิด
ขึน้ ...เราใช้รปู แบบทีว่ า่ ชุมชนเป็นเจ้าบ้าน เราเป็นแค่คนอ�ำนวยความสะดวก
ไป เราเป็นแค่ตัวกลางในการเก็บค่าใช้จ่ายมา แล้วไปกระจายสู่บ้านต่างๆ
อันนีค้ อื หนึง่ รายได้  รายได้ทสี่ อง เราพยายามท�ำสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้มากขึน้ เช่น
สินค้าประจ�ำชุมชน พวกผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างเช่นมีชุมชนวังกรมฯ ที่ขาย
จีวรส่งบ�ำรุงเมือง เขาจะมีเศษจีวรอยู่ เราไปเห็น เอ๊ะ จะเอามาท�ำอะไรดี
เป็นเศษจีวรสามเหลี่ยม ก็ให้เขาลองเย็บเป็นแพตเทิร์น ได้ผ้าเป็นผืน เป็น
ผ้าสามเหลี่ยมต่อๆ กัน เสร็จแล้วเราก็เอาไปเย็บกระเป๋า รู้สึกว่า เออ มัน
น่าจะท�ำเป็นกระเป๋าได้ ก็เลยน�ำไปปรึกษาพีท่ เี่ ป็นดีไซเนอร์ อันนีก้ เ็ ลยเป็น
สิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำในการเลีย้ งตัวเองของทราเวลล์อยู”่ (มัย, 23 มีนาคม 2560)
นอกจากผลิตภัณฑ์ของทราเวลล์เองแล้ว พวกเขายังวางแผนช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และเรื่องราวที่
เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้รายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรง และเป็นการ
เสริมสร้างความแข็งแรงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  ที่ผ่านมา
ทราเวลล์ได้ลงพืน้ ทีไ่ ปคุยกับคนในชุมชนป้อมมหากาฬและชุมชนบ้านบาตร
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการเป็นของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติ มีการปรึกษาคนท�ำบาตรในชุมชนบ้านบาตรเกี่ยวกับการผลิต
ฝาบาตรเพื่อน�ำมาเป็นของตกแต่งภายในของ Once Again Hostel ท�ำให้
ชุมชนบ้านบาตรที่เคยท�ำแต่บาตรเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันสามารถผลิต
ฝาบาตรได้ด้วย

ท�ำไมคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาท�ำธุรกิจเพื่อสังคมกันมากขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ กลุ่มผู้ก่อตั้งหรือแกนน�ำทราเวลล์ล้วนเป็น
คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนชนชั้นกลาง แม้หลายคนไม่ใช่คนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด
แต่ก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มาสักระยะ อีกทั้งทราเวลล์ยังท�ำงานพัฒนาชุมชน
ด้วยสถานะคนนอก ทีมนักวิจัยจึงรู้สึกว่าข้อแตกต่างเหล่านี้เป็นเสน่ห์ที่ท�ำ
ให้ทราเวลล์มแี นวคิดและวิธกี ารท�ำงานแตกต่างจากครูนำ�้ และแกนน�ำชุมชน
โคกสลุง  
หนึง่ ในค�ำถามทีท่ มี วิจยั มีในใจตัง้ แต่แรกคือ ท�ำไมคนรุน่ ใหม่อย่างพวก
เขาถึงลุกขึน้ มาท�ำธุรกิจเพือ่ สังคมกันมากขึน้ การท�ำธุรกิจเพือ่ สังคมเป็นแค่
แนวโน้มของโลกปัจจุบนั หรือเปล่า  ค�ำตอบส่วนหนึง่ อยูใ่ นสิง่ ทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้นเกีย่ วกับแรงบันดาลใจในการท�ำงานของพวกเขาทีต่ อ้ งการสร้างความ
เปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในสังคม แต่คำ� อธิบายเพิม่ เติมต่อไปนีก้ ช็ ว่ ยให้คำ� ตอบ
กระจ่างชัดขึ้น
แบงค์ : ทุกคนมัวแต่ตั้งค�ำถามกันตั้งแต่มหา’ลัยว่าท�ำไมอันนั้นลง
ทะเบียนไม่ได้ หรือว่าค�ำถามรถติด ควัน การเมือง  แล้วพอมันมีช่องทาง
มีคนที่จุดว่าจริงๆ คุณท�ำแบบนี้ได้ เราก็เป็นคนเสพสื่อพวกนี้ แล้วก็อิน
คนพวกนี้เลยกระโจนเข้ามาท�ำ เอ้อ...เราไม่ต้องรอแล้ว เราท�ำเอง
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มัย : มีคนจุดประกายเยอะมากขึ้น ด้วยสื่อด้วยอะไร เหมือนเขา
ปรากฏตัวขึ้นมาท�ำให้อยากเป็นตาม
แบงค์ : ทุกคนอยากเป็นฮีโร่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้ว พอเห็นว่า
ท�ำความดีแบบนี้ได้ ก็เลยท�ำ
มัย : และมันอาจจะถึงยุคทีพ่ อผูใ้ หญ่เขาท�ำงานมาทัง้ ชีวติ เขาเกษียณ
ไปปุ๊บก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น เขามาสะท้อนให้เราฟังว่า โอ้ ไปอยู่บริษัท
มันก็ไม่ได้ดีหรอก โดนไล่ออกตอนอายุ 55 มันเริ่มมีตัวอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น
เริ่มมีความไม่แน่ใจว่าจริงๆ ท�ำงานตามระบบปกติก็ไม่ใช่ว่าจะดี ลองเสี่ยง
มาท�ำแบบนี้ดูมั้ย
				
(แบงค์และมัย, 11 ตุลาคม 2559)
นอกจากคนรุ่นใหม่จะได้รับแรงบันดาลใจจากการท�ำความดีในระดับ
ปัจเจกที่ปรากฏให้เห็นและมีการส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น พวก
เขายังเริ่มตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการท�ำงานเพื่อรายได้ที่มั่นคงและจุดมุ่งหมาย
ในการใช้ชีวิตว่า มันอาจมีอะไรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
“อาจเพราะคนรุ่นเราเริ่มมีชนชั้นกลางมากขึ้น แนวคิดการสร้างเนื้อ
สร้างตัวแบบรุน่ พ่อรุน่ แม่อาจจะน้อยลง  จุดมุง่ หมายในการท�ำธุรกิจของวัย
รุ่นยุคนี้อาจไม่ใช่เพื่อรวยสุดๆ แบบเมื่อก่อน แต่ท�ำเพื่อคนอื่นด้วย  ทุกวัน
นีเ้ รายังเห็นสิง่ ทีเ่ ราอยากแก้ เห็นสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจอยูเ่ ต็มไปหมด  ในช่วงชีวติ
หนึ่งที่ยังพอเขียนหนังสือได้ ถ่ายรูปได้ มีก�ำลังสมอง ก�ำลังกาย แล้วลงมือ
ท�ำได้ ก็ทำ� ไปเท่าทีท่ ำ� ได้ อาจจะไม่ได้ดขี นึ้ ในยุคเรา ในช่วงชีวติ เรา แต่ถา้ เรา
เป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาก็นา่ จะท�ำให้ชวี ติ มีคณ
ุ ค่าขึน้ ” (เนย, 8 ธันวาคม
2559)
เมื่อได้ฟังค�ำอธิบายเช่นนี้ ฉันรู้สึกชื่นชมวิธีคิดของพวกเขาที่สวนทาง
กับวิถีของโลกยุคปัจจุบัน โลกวัตถุนิยมที่เงินเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
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จุดมุ่งหมายในการทำ�ธุรกิจของวัยรุ่นยุคนี้
อาจไม่ใช่เพื่อรวยสุดๆ แต่ทำ�เพื่อคนอื่นด้วย
ทุกวันนี้เรายังเห็นสิ่งที่เราอยากแก้อยู่เต็มไปหมด
ในช่วงชีวิตหนึ่งที่ยังพอมีกำ�ลังสมอง กำ�ลังกาย
ก็ทำ�ไปเท่าที่ทำ�ได้ อาจจะไม่ได้ดีขึ้นในช่วงชีวิตเรา
แต่ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา
ก็น่าจะทำ�ให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้น

ชีวิต ธุรกิจพยายามลดต้นทุนเพื่อหวังก�ำไร พนักงานต้องการเลื่อนขั้นสูงๆ
และมีเงินเดือนมากๆ  เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินและหน้าที่การงานเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตตามกระแสทุนนิยม แต่ส�ำหรับหลายคน เงินอาจ
ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ ดังที่แบงค์และเนยบอก  การได้
ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ที่คนรู้จักหรือปิดทองหลังพระ น่าจะเป็น
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ เรามีคณ
ุ ค่ามากกว่าการอยูเ่ พือ่ ตนเองเท่านัน้ คุณค่าในตนเอง
จึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้คนรุ่นใหม่สนใจท�ำธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น
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กระบวนการท�ำงาน
ของทราเวลล์ในปีแรก
การท� ำ งานของทราเวลล์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นใหญ่ ๆ คื อ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวชุมชน และด้านการพัฒนา ซึ่งมีทั้งทางกายภาพ เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านเรื่องเล่า
(story) ไปจนถึงการพัฒนาคนเพือ่ การสืบสานเอกลักษณ์ชมุ ชน โดยเฉพาะ
กลุม่ เด็กและเยาวชนในชุมชน  กระบวนการท�ำงานทีข่ อหยิบยกมาน�ำเสนอ
ในงานวิจัยชิ้นนี้มีดังนี้

สร้างความไว้วางใจ
อุปสรรคใหญ่อย่างแรกในการเข้าไปท�ำงานกับชุมชนคือสถานะการ
เป็นคนนอก  แม้ศาจะเป็นคนกรุงเทพฯ และเป็นเจ้าของโฮสเทลทีอ่ ยูใ่ นรัศมี
1 กิโลเมตรจากชุมชนน�ำร่อง แต่เขาและเพื่อนๆ ในทีมทราเวลล์ก็ไม่ใช่คน
ในพืน้ ที่ ความท้าทายจึงเริม่ จากการสร้างความไว้วางใจก่อน  ในระยะแรก
ทราเวลล์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำความรูจ้ กั กับคนในชุมชน
โชคดีว่าพวกเขาไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ซะทีเดียว เนื่องจากช่วงที่ศากับมิก
เริ่มท�ำโฮสเทล พวกเขาได้มีโอกาสท�ำความรู้จักกับคนในชุมชนทั้งสี่แห่งมา
บ้างแล้ว ผนวกกับมิกเป็นคนในพืน้ ที่ จึงท�ำให้ทราเวลล์สามารถต่อยอดการ
ท�ำงานจากตรงนั้นได้
แต่โจทย์นี้ก็ทวีความท้าทายมากขึ้นเมื่อเป็นการท�ำงานกับชุมชนป้อม
มหากาฬที่ผ่านความบอบช�้ำมานานกว่า 20 ปี ดังค�ำบอกเล่าของเนย
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“พีก่ บเคยพูดว่ามีคนเข้ามาในป้อมเยอะมาก มีคนแบบพวกคุณนีแ่ หละ
ที่อยากมาช่วย อยากท�ำอย่างนี้เยอะมาก สุดท้ายก็หายไป และสุดท้ายก็
บังคับเขาเกินไป  เหมือนมันต้องใช้เวลา เหมือนเราเป็นคนใหม่ทยี่ า้ ยเข้าไป
ในนั้น  โอเค อาจจะไม่ได้ไปอยู่ด้วยคลุกคลีด้วยตลอดเวลา วิถีชีวิตไม่
เหมือนกัน แต่มนั ต้องใช้เวลา...คนเรากว่าจะผูกพันกันก็ตอ้ งใช้เวลาท�ำให้เขา
เห็นว่าจะมาช่วยจริงๆ ไม่ได้จะมาตักตวงผลประโยชน์อะไร หรือไม่ตอ้ งการ
เปลี่ยนให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้เป็น เพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็อยากให้
เพื่อนดีขึ้น” (เนย, 8 ธันวาคม 2559)  
ดังนั้นเวลาคือสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยพิสูจน์ความจริงใจและความตั้งใจจริง
ในการท�ำงานของพวกเขา

วางคนให้เหมาะกับงาน
ทุกคนในทีมทราเวลล์ต่างเข้ามาด้วยความสนใจ ความเชี่ยวชาญ
และแรงบันดาลใจอันหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือการ
หาความหมายในสิ่งที่ตนเองท�ำอยู่ จนในที่สุดได้พบค�ำตอบในการท�ำงาน
เพื่อสังคม  
ก่อนเข้ามาท�ำงานที่ทราเวลล์ ลี่เคยจัดทริปท่องเที่ยวชุมชนในเมือง
เชียงราย ชื่อ “เชียงรายโฮมทาวน์” และเคยท�ำรายการสารคดีที่ทีวีบูรพา
ส่วนมัยยังคงท�ำงานเป็นผู้ประกาศข่าว  ทั้งสองคนท�ำงานเป็นผู้ถ่ายทอด
เรือ่ งราวชีวติ และปัญหาสังคม แต่รสู้ กึ ว่าท�ำเสร็จแล้วก็จบไป จึงอยากเข้าไป
สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือคนอย่างจริงจัง
ส่วนศาเป็นคนชอบแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการ
จัดกิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการท�ำธุรกิจเพือ่ ตอบโจทย์การ
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ใช้ชีวิตของคนในครอบครัว  แต่หลังจากท�ำไปแล้วมักเกิดค�ำถามกับตนเอง
ว่า “แล้วไงต่อล่ะ”  เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 คือจุดเปลี่ยน
ในชีวติ เมือ่ เขาได้ท�ำงานอาสาสมัครในกลุม่ ปลาจะเพียร “จากการแก้ปญ
ั หา
โง่ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับสังคม พอได้มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับสังคม เรารู้สึกฟิน รู้สึก
มีประโยชน์ รู้สึกมันมีความหมาย” (ศา, 8 ธันวาคม 2559)
แบงค์เข้ามาท�ำงานด้วยทัศนคติทคี่ ล้ายๆ กัน  ก่อนหน้านีเ้ ขาสนใจการ
ออกแบบนวัตกรรมส� ำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เคยส่งผลงาน
ประกวดอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ไม่เคยมีผใู้ ช้จริง จนได้มาลองทดสอบผลิตภัณฑ์ทตี่ น
ออกแบบกับผูส้ งู อายุทกี่ ล้วยน�ำ้ ไท จึงเห็นว่าสิง่ ทีท่ ำ� ก็สามารถน�ำมาช่วยเหลือ
คนได้จริง
พวกเขาเหล่านี้จึงหันมาท�ำธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน โดยน�ำเอาจุดแข็ง
และความสนใจของแต่ละคนเข้ามาใช้ในการท�ำงาน  แต่นอกจากมีใจรักแล้ว
การท�ำงานกับชุมชนยังต้องการทักษะเฉพาะหลายอย่าง ซึ่งบางอย่างเป็น
ทักษะที่ผู้ก่อตั้งไม่เชี่ยวชาญ ทราเวลล์จึงเริ่มรับคนเข้ามาเพิ่มในทีม “ให้
เหมาะกับงาน” มากขึ้น จากตอนเริ่มต้นที่มีผู้ก่อตั้ง 5 คน ตอนนี้ทราเวลล์
มีสมาชิกถึง 9 คน โดยมีเม ปอ เนย และแวน เป็นสมาชิกใหม่ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการท�ำงานของแต่ละคนจึงมีขอบเขตชัดเจนมากขึน้ เช่น
ศาดูแลพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ลี่ประสานงานกับคนในชุมชนนางเลิ้ง
เมดูแลเรื่องเกี่ยวกับชุมชนบ้านบาตร มัยท�ำหน้าที่เป็นซีอีโอดูแลเรื่องการ
จัดการและการเงิน ในขณะที่แบงค์เน้นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปอดูแลเนือ้ หาในเว็บไซต์และเน้นหนักด้านประชาสัมพันธ์ เนยช่วยเพิม่ เติม
ด้านเนื้อหาในเว็บไซต์ พร้อมจัดท�ำระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลชุมชน
แวนท�ำด้านกราฟิกดีไซน์ อาทิ ป้ายภายในป้อมมหากาฬ และสื่อประชา
สัมพันธ์ในงานต่างๆ  ตัวงานทั้งหมดนี้มีศาเป็นตัวจุดประกายและชี้ให้เห็น
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วิสัยทัศน์ใหญ่ร่วมกัน3
ทว่าเมือ่ แต่ละคน “อิน” กันคนละเรือ่ ง จึงน�ำไปสูก่ ารนิยามความส�ำเร็จ
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่นส�ำหรับมัย ภายใน 2-3 ปีต้องการให้
ทราเวลล์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่ย่านพระนครและกลายเป็น
แหล่งข้อมูลให้แก่ทุกฝ่ายที่สนใจ  เมผู้มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและ
สนใจการลงชุมชนอยากให้เด็กในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองมากขึ้น และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ชุมชน โดยอาจน�ำ
ดนตรีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของเด็กๆ  ปออยากให้ทุกคนในกรุงเทพฯ
สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตและของดีในพื้นที่ย่านพระนครได้   ส่วน
แบงค์อยากให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักและมีวางจ� ำหน่ายในห้าง
สรรพสินค้า แต่ทสี่ �ำคัญกว่านัน้ แบงค์มองว่าการพัฒนาจะมีความยัง่ ยืนเมือ่
เป็นการพัฒนาจากภายใน คือเด็กรุน่ ใหม่ในแต่ละชุมชนกลับมาสนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง เพราะคนในชุมชนย่อมเข้าใจความต้องการ
และเข้าถึงวิถีชีวิต เข้าถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษได้มากกว่าคนนอก
ช่วงแรกทุกฝ่ายในทราเวลล์ท�ำงานไปพร้อมๆ กัน คนทีล่ งชุมชนอย่าง
ลี่และเมติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อจัดทริปท่องเที่ยว ฝ่ายท�ำ
เนือ้ หาลงเว็บไซต์อาจออกส�ำรวจพืน้ ทีก่ อ่ นเพือ่ น�ำมาเขียนเป็นคอลัมน์เล็กๆ
เรียกน�้ำย่อยให้คนทั่วไปที่สนใจ และกลับมาท�ำงานกับฝ่ายกราฟิกเพื่อ
ออกแบบสือ่ โปรโมตทริปลงในเฟซบุก๊ ในวันจัดงานจริงก็มผี ชู้ ว่ ยทีเ่ ข็นล�ำโพง
ขยายเสียงเพื่อให้ลูกทัวร์ได้ยินเสียงไกด์ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
3

ที่กล่าวมานี้ยังขาดผู้ก่อตั้งอีกหนึ่งคนคือ นุ่น  ระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้เขียนไม่เคย
เจอนุ่น เนื่องจากเธอต้องดูแลบริษัทการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนชื่อว่า Local Alike ที่มี
การจัดการท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศ
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ในการจัดทัวร์แต่ละครั้งทราเวลล์ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพานัก
ท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชน และมีคนในชุมชนเป็นผู้น�ำทัวร์ เช่นในวันจัดงาน
ร�ำลึก 46 ปี มิตร ชัยบัญชา ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และของดีในชุมชนนางเลิง้ โดยมีคณ
ุ ลุงทีเ่ ป็นคนพืน้ ทีน่ ำ� พวกเรา
เดินเท้าจากหน้าโรงหนังศาลาเฉลิมธานี ดูใบแจ้งหนีร้ อ้ ยปี ชิมของอร่อยใน
ตลาดนางเลิ้ ง ดู วิ ธี ก ารเก็ บ ความเย็ น ของโรงน�้ ำ แข็ ง โบราณ เยี่ ย มชม
ร้าน “นางเลิ้งอ๊าร์ต” ที่ยังคงท�ำล็อกเกตภาพถ่ายระบายสีด้วยมือ และเข้า
ชมวัดสุนทรธรรมทาน วัดที่เก็บอัฐิของ มิตร ชัยบัญชา  เนื่องจากทริปนี้
เปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า จึงมีคนเข้าร่วม
เยอะกว่าปกติ ประกอบกับต้องเข็นล�ำโพงให้อยูใ่ นระยะสัญญาณไมโครโฟน
ของไกด์ ท�ำให้การเดินทางเป็นหมูค่ ณะใหญ่คอ่ นข้างทุลกั ทุเลพอสมควร แต่
ฉันก็สนุกทีไ่ ด้สมั ผัสและเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราอาจมองข้ามไป เช่น ใบแจ้งหนีร้ อ้ ย
ปีบนผนังปูน หรือของดีที่ซ่อนอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะอาหารและขนมหวาน
ในตลาดนางเลิ้ง
ถึงแม้ทราเวลล์จะเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก
และต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ชาวบ้านคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวและพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ของดีในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชม แต่เมื่อได้มีโอกาสคลุกคลี
กับชุมชนมากขึน้ และเห็นภัยคุกคามทีเ่ ข้ามา โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนอย่าง
การถูกไล่รื้อที่ป้อมมหากาฬ ทราเวลล์ก็เลือกที่จะหยุดพักการขายทริป
ท่องเที่ยวในป้อม
“ในสภาพการณ์ของป้อม เราใช้การขายทริปไม่ได้ คือเราต้องการ
มวลชน ก็เลยจัดเป็นทริปฟรี...เพราะจุดประสงค์คือสร้างการรับรู้ว่ามันมี
ชุมชนนี้อยู่นะ และชุมชนนี้มันดีนะ” (ลี่, 2 ธันวาคม 2559)
ทราเวลล์หันมาจับมือกับคนในป้อมมหากาฬเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาภัย
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คุกคามนีต้ ามความถนัดของพวกเขา จนเกิดเป็นรูปแบบการแปลงโฉมชุมชน
ป้อมมหากาฬให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ จัดเวทีเสวนาให้คนได้รบั รูข้ อ้ มูลเกีย่ ว
กับสิทธิและคุณค่าวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของคนในป้อมเพื่อหาทางออกที่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ทกุ ฝ่าย จัดกิจกรรมเก็บขยะและกิจกรรมทีจ่ ะช่วยเสริมสร้าง
ทักษะให้เด็กในชุมชน

เฟ้นหาคนท�ำงานรุ่นใหม่
ในการท�ำงานของทราเวลล์ทกี่ ล่าวมาข้างต้น เรือ่ งการพัฒนาเป็นส่วน
ที่มีความส�ำคัญมากและอาจมากยิ่งกว่าการท่องเที่ยวเสียอีก  ในด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ทีมทราเวลล์ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนขึ้น
ในนาม Neighbor Youth Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีอายุ 6-15 ปี
จาก 3 ชุมชนน�ำร่อง ได้แก่ ป้อมมหากาฬ นางเลิ้ง และบ้านบาตร ได้
ท�ำความรูจ้ กั กันมากขึน้ และใช้คา่ ยนีแ้ นะน�ำให้เด็กรูจ้ กั ของดีในแต่ละชุมชน
แต่ก่อนที่ค่ายนี้จะเกิดขึ้น ทีมทราเวลล์และ Once Again Hostel
ร่วมกันจัดโครงการ Neighbor Ranger ก่อน (ภาพที่ 4) โดยเปิดรับ
อาสาสมัครวัย 25-35 ปีมาเป็นเรนเจอร์ที่จะลงชุมชน ออกแบบกิจกรรม
และท�ำค่ายให้เด็กๆ โดยค่าใช้จ่าย 3,000 บาทในการร่วมกิจกรรมจะใช้
เป็นค่าเข้าค่ายให้เด็กๆ 1,000 บาท  ค่ายครั้งนี้มีคนสมัครเข้ามาเป็น
จ�ำนวนมาก แต่สุดท้ายก็ต้องคัดให้เหลือเพียง 30 คนเท่านั้น โดยเลือก
จากความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเข้ามาท�ำงานกับเด็กและชุมชน  
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ภาพที่ 4
ภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครเป็นอาสาสมัคร
ค่ายพัฒนาเยาวชน

ที่มา : ทราเวลล์
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ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เหล่าเรนเจอร์ระหว่างวันที่ 22-24
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทีมผู้จัดค่ายได้ชักชวนเพื่อนที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการท�ำงาน
ร่วมกับเด็กมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงและน�ำกระบวนการ  ฉันและเพื่อนนักวิจัย
อีกคนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมวันที่สองที่ Once Again Hostel
ห้องประชุมในวันนั้นดูเล็กไปถนัดตาเพราะมีคนอัดอยู่ในนั้นประมาณ 30
กว่าคน ทัง้ ตัวเรนเจอร์ พีเ่ ลีย้ ง และคนในทีมทราเวลล์ทฉี่ นั คุน้ หน้า พวกเขา
กระจายกันนัง่ อยูร่ อบโต๊ะประชุมยาว บ้างก็ยนื อยูโ่ ดยรอบ และบ้างก็นงั่ อยู่
ทีพ่ นื้ ผนังฝัง่ หนึง่ มีกระดาษฟลิปชาร์ตและกระดาษโน้ตสีชมพูแปะอยู่  เช้า
วันนัน้ ฉันรูส้ กึ ได้ถงึ พลังอันเต็มเปีย่ มของเหล่าเรนเจอร์ทกุ คนทีด่ กู ระตือรือร้น
กับการเตรียมน�ำเสนอสิ่งที่พวกเขาได้พูดคุยและพบเห็นจากการลงชุมชน
ในวันแรก
อาสาสมัครทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามชุมชนน�ำร่อง 3 แห่งคือ
ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านบาตร และชุมชนนางเลิ้ง โดยแต่ละกลุ่มมี
เวลาน�ำเสนอ 15 นาที  เมือ่ ฟังทัง้ สามกลุม่ แล้วฉันรูส้ กึ ทึง่ กับความสามารถ
ในการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมในระดับหนึง่ จากการลงพืน้ ทีเ่ พียงไม่กชี่ วั่ โมง
และการหาจุดขายให้แต่ละชุมชน  แต่หลังจากการน�ำเสนอเสร็จสิ้น ดอร่า
หนึง่ ในพีเ่ ลีย้ งซึง่ ท�ำงานด้านการให้คำ� ปรึกษาแก่บริษทั สตาร์ตอัป (venture
builder) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ได้กล่าวเตือนใจให้ทกุ คนมอง
กลับไปยังเสื้อ Neighbor Youth Camp ของตน เพราะสิ่งที่ทุกคนมุ่งเป้า
ไปในการลงชุมชนและข้อมูลทีไ่ ด้มาล้วนเน้นไปทีข่ องดีในชุมชน แต่กลับลืม
เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการออกแบบกิจกรรมให้แก่ “เด็ก” และจุด
ประกายให้เด็กเหล่านี้รู้จักชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงมากขึ้น
เฟิรน์ พีเ่ ลีย้ งทีม่ าจากสายการตลาดเสริมว่า การออกแบบกิจกรรมครัง้
นี้ควรค�ำนึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็กในชุมชนเป็นส� ำคัญ
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(customer-centric design) โดยค�ำถามที่เป็นกุญแจส�ำคัญคือ “ปัญหา
อะไรทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนอง และอะไรทีส่ ามารถเติมเต็มความต้องการ
ของเขา” (เฟิร์น, 23 ตุลาคม 2559)
ส่วนพะโล้ พี่เลี้ยงอีกคนที่มีประสบการณ์การท�ำงานกับเด็กมามาก
กล่าวว่า “เชื่อว่าข้อมูลที่เราได้มามันสามารถเอามาปะติดปะต่อ มาสร้าง
ความเชื่อมโยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่ามันเป็นดาบสองคมเนอะ ในการที่เรา
สร้างความเชือ่ มโยงเอง เพราะว่าส่วนหนึง่ คือ...เราก็เอาความคิดของเรา เอา
สถานะทางสังคมกับทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นตัวเชือ่ มโยงเหมือนกัน เราพยายาม
วาดความเชือ่ มโยงของน้องจากมุมมองของเรา  เพราะฉะนัน้ วันนีถ้ า้ เราคิด
ไอเดียได้ปบุ๊ เราลงไปหาน้องอีกที พยายามไปถามน้องด้วยว่า ไอ้ความเชือ่ ม
โยงที่เราคิดขึ้นมา ส�ำหรับน้องมันใช่รึเปล่า” (พะโล้, 23 ตุลาคม 2559)
หลังจากนัน้ แต่ละกลุม่ จึงแยกย้ายไประดมความคิดกันใหม่วา่ จากข้อมูล
ที่ได้มาทั้งจากการลงพื้นที่และการฟังเพื่อนๆ น�ำเสนอในช่วงเช้า พวกเขา
สามารถออกแบบกิจกรรมส�ำหรับเด็ก 3 ชุมชนนี้ได้อย่างไร
ในระหว่างการประชุมตอนสายเกิดประเด็นถกเถียงขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของค่ายพัฒนาเยาวชน ว่าจริงๆ แล้วทีมทราเวลล์
ต้องการให้เด็กสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ เดิมต่อไป หรือเพียงต้องการให้
พวกเขารู้จักรากเหง้าของตนเองเท่านั้น  หลังจากคุยกันอยู่สักพักจึงได้ข้อ
สรุปจากทีมทราเวลล์ว่า ต้องการให้เด็กรู้ว่ารากเหง้า ภูมิปัญญา และของดี
ในชุมชนของตนเองคืออะไร เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถ “เลือก” ได้
ว่าต้องการสืบสานมันต่อไป ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยหรือ
ความสนใจของพวกเขา หรือเลือกที่จะไม่ท�ำมันต่อ
ฉันคิดว่าข้อสรุปที่ได้นี้มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก
ส�ำหรับการท�ำงานก้าวต่อๆ ไปของทราเวลล์ เพราะมันจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
และการท�ำงานที่ชัดเจนมากขึ้นของทั้งทีมทราเวลล์เองและเหล่าเรนเจอร์
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ภาพที่ 5
บรรยากาศในค่าย Neighbor Ranger

ภาพ : วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
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ฉันรูส้ กึ ทึง่ กับความสามารถของทราเวลล์ในการดึงคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสนใจ
เกีย่ วกับชุมชนและความยัง่ ยืนให้มารวมตัวกันเพือ่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ  ส่วน
หนึง่ ของอาสาสมัครรูจ้ กั โครงการนีเ้ พราะเคยไปทริปเทีย่ วชุมชนทีท่ ราเวลล์
จัด บ้างก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับทีมทราเวลล์ บ้างก็รู้จักกับศา ขณะที่บาง
คนรู้จักผ่านการบอกเล่าปากต่อปากมาอีกที
แต่สาระและความสนุกในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เหล่าเรนเจอร์
เป็นเพียงจุดเริม่ ต้นเท่านัน้ และในทีส่ ดุ วันทีเ่ หล่าเรนเจอร์รอคอยก็มาถึง วัน
เด็กปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการจัดค่าย Neighbor Youth Camp ครั้งแรก
ค่ายนี้ประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้เด็กๆ รู้จักกันข้ามชุมชน ทั้งยังได้รับ
ความร่วมมือและการตอบรับจากผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นอย่างดี  ถึงแม้คนใน
ชุมชนอาจจะยังกังขากับคนนอกอยูบ่ า้ ง แต่เมือ่ ลูกหลานของพวกเขาเข้าไป
ถามข้อมูลเพื่อใช้ในการท�ำกิจกรรม ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้เด็กๆ ฟัง   
การเข้ามาสังเกตการณ์และรูจ้ กั กับคนเหล่านีท้ �ำให้ฉนั รูส้ กึ ว่ากรุงเทพฯ
ยังมีความหวังอยู่  โครงการนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีคนรุ่นใหม่จำ� นวนไม่น้อย
ทีม่ องหาวิธกี ารท�ำประโยชน์เพือ่ สังคม และพร้อมจะแบ่งปันเวลามาร่วมกัน
พัฒนาเมือง ดังที่หนึ่งในเรนเจอร์กล่าวว่า “จริงๆ สนใจอยากหากิจกรรม
อย่างนี้ลงอยู่แล้ว แต่ว่าตัวเองไม่สามารถ contribute ได้เพราะท�ำงาน
ประจ�ำเยอะ” (แป้ง, 23 ตุลาคม 2559)
ลึ ก ๆ แล้ ว มี ห ลายคนที่ อ ยากเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการท� ำ ความดี แ ละ
ช่วยเหลือสังคม แต่ด้วยวิถีชีวิตอันเร่งรีบและการงานที่รัดตัวจึงไม่รู้ว่า
จะท�ำได้ที่ไหนและอย่างไร ขณะเดียวกันการพัฒนาเมืองก็ต้องอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของคนจ�ำนวนมาก ทราเวลล์จึงได้ “สร้างโอกาส” ให้คนที่
มีความสนใจและมีศักยภาพเข้ามาเป็นเครือข่าย เพื่อระดมสมอง ก�ำลัง
และทุน ที่จะช่วยให้การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นได้

206

ARCHIVE 3.indd 206

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง                                                   

7/28/17 10:09 AM

สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปัจจุบนั บริษทั และองค์กรต่างๆ มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ “เฟซบุก๊ ”  ทราเวลล์
เองก็ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักในการบอกเล่ากิจกรรมของพวกเขา เช่น
การหาอาสาสมัครค่ายพัฒนาเยาวชน การประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชน
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทราเวลล์ทำ� ร่วมกับคนในชุมชน อย่างกระเป๋าผ้า
ตัดเย็บจากผ้าแคนวาสผสมผสานกับเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บจีวรใน
ชุมชนวังกรมฯ  
“โซเชียลเน็ตเวิรก์ ช่วยได้มากถ้าเรามีเนือ้ หาทีโ่ ดนใจคนทัว่ ไป  คนทัว่ ไป
ชอบเรื่องการกิน บัวลอยเนี่ยมันมีอยู่ข้างบริษัทที่ท�ำอยู่ เป็นบัวลอยของ
ชุมชนวังกรมฯ เขาเป็นร้านเล็กๆ ตั้งข้างถนน แต่คนไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหน
บัวลอยไข่หวานแบบนวลๆ อย่างนี้  พอเราโพสต์ไปปุ๊บ คนแชร์หลายร้อย
เลย เป็นคอนเทนต์ทเี่ ยอะทีส่ ดุ ทีเ่ ราเคยแชร์  บางทีของเล็กๆ น้อยๆ อะไร
อย่างนีก้ ลายเป็นคนกรุงเขาก็โหยหา  เราโพสต์กล้วยทอด คนแชร์กล้วยทอด
เยอะมาก  บางทีเราก็ต้องหา blogger หรือ influencer คนดังๆ พาเขา
มาเทีย่ ว แล้วให้เขาไปเขียน  มันคือหลักการตลาดทัว่ ไปทีเ่ ราต้องท�ำ  แต่วา่
เรือ่ งโซเชียลเน็ตเวิรก์ ก็ตอ้ งมีเบือ้ งลึกเบือ้ งหลัง เช่น เวลาการโพสต์ เนือ้ หา
ที่จะโพสต์ต้องอย่ายาวเกินไป ก็จะมีหลักการอยู่เหมือนกัน เราต้องมีทีมที่
ช่วยกันคิด” (มัย, 23 มีนาคม 2560)
วิธีน�ำเสนอข้อมูลของทราเวลล์มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็น
การผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจคนรุ่นใหม่ มีความกระชับ
เป็นกันเอง ใช้กราฟิกที่มีสีสันและดีไซน์ทันสมัย (ภาพที่ 4) บางครั้งมีการ
แปลงข้อมูลเป็นภาพให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่นการจัดอันดับกล้วยทอดในด้าน
ความชอบและความเสมอต้นเสมอปลายของรสชาติ (ภาพที่ 7)  การน�ำเสนอ
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ที่ชวนอ่านนี้เกิดจากการรวมความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของคนในทีม
โดยเฉพาะปอ เนย และแวน  ปอมีพนื้ ฐานเรือ่ งการท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์อยู่
แล้ว ในขณะทีเ่ นยเรียนมาทางด้านการเขียนวรรณกรรมเด็ก ทัง้ สองคนดูแล
เรือ่ งเนือ้ หา ท�ำให้ขอ้ มูลทีน่ ำ� เสนอมีชวี ติ และมีคณ
ุ ค่าขึน้ มา เมือ่ ประกอบกับ
การมีกราฟิกดีไซเนอร์อย่างแวนดูแลเรื่องรูปภาพควบคู่กันไป จึงท�ำให้งาน
ออกมาน่าสนใจยิ่งขึ้น

สร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองเต็มรูปแบบ
การท�ำงานกับชุมชนใน 1 ปีที่ผ่านมา ทราเวลล์ได้เรียนรู้จากการท�ำ
งานกับคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านวัย ทัศนคติ วิธีท�ำงาน
ความเชื่อ และคุณค่าที่ยึดถือทั้งในกลุ่มตนเองและคนภายนอก เช่น คนใน
ชุมชน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาล  ทุกคนในทราเวลล์ได้
เห็นประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันใน 4 ชุมชนน�ำร่อง อาทิ ภัยคุกคามด้าน
ที่อยู่อาศัย ความจ�ำเป็นในการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ความส�ำคัญในการพัฒนาคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เห็น
คุณค่าของเอกลักษณ์ทมี่ อี ยูใ่ นชุมชน ท�ำให้พวกเขากลับมาประเมินเป้าหมาย
แรกอีกครั้ง เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความยากจนในเมือง
ทราเวลล์มองว่าการพัฒนาเมืองทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางจ�ำเป็นต้องมีการ
พัฒนาด้านอืน่ ๆ ควบคูก่ นั ไป เช่น การส่งเสริมการศึกษาและทักษะทีจ่ ำ� เป็น
การรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงชุมชนในเขตพระนคร เป็นต้น  การท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยแก้ปัญหาด้านการพัฒนาเมืองทั้งหมด และทีม
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ภาพที่ 6-7
ภาพประกอบงานเขียนเรื่อง
“Nang Loeng’s Fried Bananas Power Ranking !!!”
ซึ่งนำ�เสนอข้อมูลการจัดอันดับกล้วยทอดย่านนางเลิ้ง

ที่มา : ทราเวลล์
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ทราเวลล์ 9 คนก็ไม่สามารถท�ำทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ พวกเขาจึงสร้างเครือ
ข่ายให้กว้างขวางมากขึ้นโดยหาหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายบาง
อย่างร่วมกัน และเชื่อมเครือข่ายเพื่อมาพัฒนาตรงจุดนั้น (ภาพที่ 8) เช่น
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  สถาปนิกชุมชนและกลุม่ “ทิศทาง” เข้ามาช่วย
เรื่องการออกแบบพื้นทีแ่ ละทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนในชุมชนป้อมมหากาฬ  กลุ่ม
Trash Hero ช่วยดูแลเรื่องการเก็บขยะในชุมชน  และกลุ่ม Saturday
School สอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการถ่ายภาพให้เด็กในชุมชน
นอกจากนั้นทราเวลล์ยังค้นพบว่าพวกเขามีความสนใจอันแรงกล้าในการ
พัฒนาเมือง ไม่ใช่เรื่องการน�ำทัวร์ พวกเขาจึงจับมือกับกลุ่ม Bangkok
Vanguards ที่ เ น้ น การท่ อ งเที่ ย วแบบลงไปเจาะลึ ก สภาพปั ญ หาของ
สังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร
ยิ่งไปกว่านั้นทราเวลล์ยังคลอดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ โครงการ
แรกคือ “เมล์เดย์” (Mayday) ซึ่งเกิดจากความสนใจของศา แวน เนย และ
คนใน Once Again Hostel ในการแก้ปญ
ั หาระบบขนส่งสาธารณะ  ปัญหา
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นในช่วงที่
พสกนิกรจากทั่วสารทิศพยายามไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง ท�ำให้
ทราเวลล์เริม่ นึกถึงการเดินทางด้วยรถสาธารณะในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
และตระหนักว่าหากต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่นี้ การพัฒนา
ระบบขนส่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
อีกโครงการหนึ่งคือ “สาธารณะ” (Urban Lab) ที่จะกลายเป็นศูนย์
กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์
เพื่อให้คนที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือหรือท�ำกิจกรรมกับชุมชนสามารถขอ
ข้อมูลไปใช้ได้ ท�ำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเริ่มใหม่จาก
ศูนย์ทุกครั้ง
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ภาพที่ 8  
เครือข่ายของทราเวลล์

ที่มา : ผลการศึกษา
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“มันไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวอีกแล้ว...เรื่องการพัฒนาเมือง อันนี้มันมา
ทีหลังทราเวลล์มากๆ มันคือเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาตอนเราท�ำป้อมก็ดี ตอนเรา
ไปเจอชุมชนไปเจออะไรก็ดี  เหมือนเราเจอความท้าทายทีช่ มุ ชนเจอแล้วเรา
รู้สึกว่า เอ้ย มันคือเรื่องเดียวกัน อย่างเช่นเรื่องไล่ที่ เดี๋ยวชุมชนอื่นก็โดน
เรารูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งเมืองทีพ่ ฒ
ั นามาด้วยวิธไี ล่คนออกจากเมือง เป็นเรือ่ ง
วิธีคิดของทุนนิยมที่เอาบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นตัวตั้ง แล้วคนตัวเล็กๆ ก็ไม่มี
สิทธิ์มีเสียง  พอเป็นเรื่องประมาณนี้ก็จะสังเกตเรื่องเมืองไปหมด  ผมชอบ
ขีจ่ กั รยานอย่างนีก้ จ็ ะลิงก์กบั เรือ่ งระบบขนส่ง ประกอบกับว่าทีมก็บา้ รถเมล์
เดินทางมาท�ำงานยังไง มันก็ใหญ่ขึ้นไปจากการท่องเที่ยว มันคือเรื่องของ
การเดินทาง เรื่องของเมือง เรื่องของที่ มันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ก็เลยเกิด
Urban Lab ขึ้นมา” (ศา, 8 ธันวาคม 2559)
นอกจากโครงการใหม่แล้ว ทราเวลล์ยังเริ่มน�ำกระบวนการสร้างแนว
ความคิด (ideation) มาใช้ตงั้ แต่เริม่ ต้นท�ำงานกับคนในชุมชน เพือ่ ให้กจิ กรรม
ที่จะท�ำเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดและความต้องการอันแท้จริงของคนใน
ชุมชน ยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดในป้อมมหากาฬเป็นหนึ่งในไอเดียที่เด็กๆ
เขียนกันเองว่าอยากท�ำ เนยสนใจหนังสือและห้องสมุดอยู่แล้ว จึงอาสา
เข้าไปช่วยเด็กๆ สร้างห้องสมุดและรวบรวมหนังสือ  อีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้
กระบวนการนีค้ อื การวางผังพืน้ ทีใ่ นป้อมมหากาฬใหม่เพือ่ จัดให้เอือ้ ต่อการ
เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีการขยายพื้นที่สาธารณะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมี
ชาวบ้านเป็นผูเ้ สนอแนวทางในการจัดเรียงบ้านไม้และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง      
แผนภาพเครือข่ายของทราเวลล์นี้ยังแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรส�ำคัญ
อีกอย่างหนึง่ คือ เงินทุน  ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ มาทราเวลล์ได้รบั เงินทุนจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ หนึง่ เงินรางวัลจากเวที One Young World และสอง เงินสนับสนุน
จากกลุม่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 18  วตท. เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศารู้จักสมาชิก

212

ARCHIVE 3.indd 212

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง                                                   

7/28/17 10:09 AM

กลุ่ม วตท. รุ่น 18 จากการเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าใน
ระหว่างทีเ่ ขาเป็นนายกองค์การบริหารสโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2553  เมือ่ กลุม่ วตท.18 ได้รบั รูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานของทราเวลล์
จึงเสนอให้เงินสนับสนุนโครงการในปี พ.ศ. 2559
ทราเวลล์ยังได้รู้จักเครือข่ายที่มีอยู่เดิมของแต่ละชุมชน เช่นป้อม
มหากาฬมีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นกับชุมชนคลองโอ่งอ่างและนักวิชาการ
จากหลายสถาบัน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม, อาจารย์
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ ผู้ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับ
ชุมชนบ้านไม้โบราณในป้อมมหากาฬกว่า 10 ปี, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  นอกจากนี้ทราเวลล์ยังมีเครือข่ายนักวิชาการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ ที่ รู ้ จั ก ผ่ า นการท� ำ งานกั บ สกว. อี ก ด้ ว ย  เครื อ ข่ า ย
ทรัพยากรเหล่านี้อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการท�ำงานพัฒนา
เมืองอย่างเต็มรูปแบบทีท่ ราเวลล์ท�ำร่วมกับชุมชน ซึง่ ต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งรอบ
ด้าน ทั้งการศึกษา สิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งสาธารณะ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย
โดยสรุป การสร้างเครือข่ายของทราเวลล์เกิดขึน้ ผ่านแรงผลัก 2 อย่าง
แรงผลักแรกคือการใช้เป้าหมายหรือประเด็นร่วมกับภาครัฐและกลุ่มอาสา
สมัครกลุ่มอื่น เช่นกลุ่ม Trash Hero ที่ท�ำงานเรื่องการเก็บขยะเพื่อปรับ
สภาพภูมิทัศน์  แรงผลักที่สองคือการมีจิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่ แหล่ง
ทุน และที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น สถาปนิกชุมชน นัก
วิชาการ และนักกฎหมาย  ทราเวลล์เน้นวิธสี ร้างเครือข่ายกับคนรุน่ ใหม่ทมี่ ี
จิตอาสาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซึ่งสามารถส่งต่อ
ข้อมูลได้ในวงกว้างผ่านการแชร์ และให้ประสบการณ์รว่ มผ่านฟังก์ชนั่ เฟซบุก๊
ไลฟ์
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สรุปบทเรียนการน�ำร่วม

ภาวะการน�ำร่วมในกลุ่มทราเวลล์
จากการลงพืน้ ทีพ่ ดู คุยและสังเกตการท�ำงานของทราเวลล์ในระยะเวลา
8 เดือนที่ผ่านมา และจากการศึกษางานวิชาการเกี่ยวกับภาวะการน�ำร่วม
ซึ่งมีกุญแจส�ำคัญอยู่ที่ความสามารถในการดึงคนที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญขึ้นมาเป็นผู้น�ำในสถานการณ์ที่เหมาะสม การแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ทั่วถึงในทีม และการตัดสินใจร่วมกัน (Friedrich, Vessey, Schuelke,
Ruark, & Mumford, 2009) ทีมนักวิจยั เห็นพ้องกันว่า ทราเวลล์มลี กั ษณะ
การท�ำงานทีเ่ อือ้ ให้เกิดภาวะการน�ำร่วม โดยส่วนหนึง่ อาจเกิดจากขนาดของ
กลุม่ ยังมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นคนรุน่ เดียวกัน มีสถานะทางสังคมใกล้เคียง
กัน และยึดถือคุณค่าทางสังคมคล้ายๆ กัน  นอกจากนี้พื้นฐานวิชาชีพอัน
แตกต่างหลากหลายของแต่ละคนยังท�ำให้เกิดการเคารพความคิดเห็นและ
ความเชี่ยวชาญของกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และให้
อิสระในการท�ำงานพอสมควร แต่ระหว่างทางก็มีการกลับมาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ได้รับมาหรือปรึกษางานด้านที่ตนเองรับผิดชอบ จึงไม่มีใครคนใด
คนหนึ่งสวมบทบาทผู้น�ำที่ยึดครองอ�ำนาจในการตัดสินใจเพียงผู้เดียว
อย่างไรก็ดี แม้จะบอกว่าไม่มีผู้น�ำแนวดิ่งในทีม แต่ชื่อที่เราได้ยินบ่อย
ที่สุดในช่วงเก็บข้อมูล ทั้งจากปากคนในทีมทราเวลล์และเหล่าเรนเจอร์คือ
ชื่อ ศานนท์ เช่นเวลามีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมวิจัยกับทีมทราเวลล์
ทุกคนในทีมจะให้ศาเป็นคนพูดก่อน ท�ำให้เกิดค�ำถามขึ้นในใจว่า เสียงของ
ศา “ดัง” กว่าคนอืน่ หรือเปล่า และศาเป็นผูน้ ำ� ของกลุม่ หรือไม่  ทว่าเมือ่ นัก
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ตัวเขาเชื่อว่าเมืองมันเปลี่ยนได้ ป้อมมหากาฬมันอยู่ได้
...คือรู้ว่ามันยาก แต่เขามองว่ามันเป็นไปได้
...พอพี่ศาชี้ว่ามันเป็นไปได้จริงๆ มันน่าจะเป็นไปได้
ทุกคนก็เลยกล้ามาทำ�

วิจยั เข้าสังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วมอยูว่ งนอก เช่นในการประชุมวางแผน
ท�ำค่าย Neighbor Youth Camp เราสังเกตเห็นว่าศาไม่ได้มีบทบาทหรือ
อ�ำนาจมากกว่าคนอืน่ ในทางกลับกัน ทีมพีเ่ ลีย้ งอย่างโมและมูมนิ้ เป็นคนน�ำ
การประชุมเสียด้วยซ�้ำ  ถึงกระนั้นค�ำถามนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดฉัน
จนกระทัง่ วันทีไ่ ด้คยุ กับเนยและแวน ทัง้ คูต่ อบเป็นเสียงเดียวกันว่า ศาไม่ได้
ท�ำตัวเป็นผู้น�ำที่กุมอ�ำนาจ แต่เขาเป็นผู้จุดประกาย
เนย : หนูวา่ เขาเป็นคนจุดประกายมากกว่าเป็นผูส้ งั่ การ เป็นคนทีช่ วน
คนนั้นคนนี้มาท�ำ เหมือนเป็น hub ของทุกอย่าง เป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงคน
นั้นคนนี้มาท�ำ ชวนคนนั้นมาท�ำจับคู่กับคนนี้ จับคู่ต่อจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน
มากกว่าเป็นผู้น�ำทุกคน พาทุกคนไป  เนยว่าพี่ศาพยายามย่อตัวเองให้เล็ก
มากๆ คนนัน้ คนนีม้ าท�ำดีกว่า  เขาชอบพูดว่าเขาไม่เก่ง ไม่เก่งอะไรเลย แต่
จริงๆ สิง่ ทีเ่ ขาเก่งมากๆ คือการรูจ้ กั คนนัน้ คนนีแ้ ล้วชวน แล้วก็เอาไฟในตัว
เขาท�ำให้คนอื่นอยากมาท�ำด้วย
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แวน : เหมือนเขาเป็นคนจุดประกาย มาท�ำอันนี้กัน อย่างโพรเจ็กต์
Neighbor Youth จุดประกายเสร็จแล้วก็กลายเป็นพี่โมพี่มูมิ้นเป็นหัวหน้า
อันนี้ไป หลายๆ อย่างก็เป็นพี่โมพี่มูมิ้นเป็นคนตัดสินใจ
ฉันถามต่อด้วยความสนใจยิง่ ไปกว่าเดิมว่า “แล้วอะไรในตัวศาทีม่ นั จุด
ประกายให้ทุกคน”
เนย : หนูว่าพี่ศาเขามองว่าทุกอย่างเป็นไปได้...ตัวเขาเชื่อว่าเมืองมัน
เปลี่ยนได้ ป้อมมหากาฬมันอยู่ได้ เห็นความเป็นไปได้ในสิ่งนั้นๆ  คือรู้ว่า
มันยาก แต่เขามองว่ามันเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นคนอื่นเห็นว่าเขาเชื่อว่ามัน
เป็นแบบนี้ เห็นว่าพอพีศ่ าชีว้ า่ มันเป็นไปได้จริงๆ มันน่าจะเป็นไปได้ ทุกคน
ก็เลยกล้ามาท�ำ
				
(เนยและแวน, 8 ธันวาคม 2559)
การท�ำตัวให้เล็กและมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการ
กล่าวถึงนักในงานวิชาการที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ� ร่วม แต่มันเป็นส่วน
ประกอบที่ส�ำคัญยิ่ง และเป็นสองสิ่งที่เกี่ยวโยงกันอยู่  ค�ำพูดที่ว่า “ไม่เก่ง
อะไรเลย” และการชักชวนคนอื่นมาร่วมท�ำงานบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผูอ้ นื่ เป็นการท�ำงานทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับการท�ำงานเป็นทีม  เมือ่ เชือ่
มั่นในศักยภาพของคนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้แสดงศักยภาพที่มี
อยู่ได้อย่างเต็มที่ โดยมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้หากคนท�ำมีความปรารถนา
อันแรงกล้าและมีความตั้งใจจริง  ลักษณะการท�ำงานแบบนี้คล้ายกับค�ำว่า
empowerment ทีห่ มายถึงการมอบอ�ำนาจ ความรับผิดชอบ และอิสรภาพ
ในการท�ำงานให้แก่คนอื่น  ส่วนการท�ำงานแบบ one-man show ที่คน
คนเดียวสามารถท�ำได้ทกุ อย่าง ศาบอกว่า “สิง่ ทีผ่ มคิดมันมีทกั ษะทีบ่ างคน
ต้องน�ำ  ถ้าผมไม่ปรึกษา ไม่เกิดการคุยกัน ตกผลึกร่วมกัน มันก็จะท�ำไม่ได้”
(ศา, 8 ธันวาคม 2559)
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ปัญหาใหญ่ที่ผมเห็นตอนนี้คือ
motivation ที่จะทำ�สิ่งนั้นไปได้นานๆ
มันน่าจะเป็นเรื่องสำ�คัญกว่าเงินซะอีก

ลักษณะเด่นอีก 2 ประการของศาคือ การมีเครือข่ายทีก่ ว้างขวางและ
ความสามารถในการเชือ่ มโยงคนให้เหมาะกับงาน  ศาเป็นทีร่ จู้ กั ตัง้ แต่สมัย
เรียนมหาวิทยาลัยจากการท�ำค่ายอาสาและการเป็นนายกองค์การบริหาร
สโมสรนิสติ จุฬาฯ ศาจึงรูจ้ กั คนหลากหลายซึง่ มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีต่ า่ ง
กันไป และสามารถดึงคนเหล่านั้นมาช่วยในการท�ำงานด้านต่างๆ ของ
ทราเวลล์ ทั้งการให้ค�ำปรึกษา การลงแรง และการให้เงินทุน ดังนั้นศาจึง
มองว่า “เงินส�ำหรับผมไม่ใช่เรือ่ งยาก  ถ้าคุณจะท�ำหรือว่าคุณอยากท�ำเรือ่ ง
นี้ แล้วคุณต้องใช้งบก้อนแรกเท่านี้น่ะ มันหาได้  ปัญหาใหญ่ที่ผมเห็นตอน
นี้คือ motivation ที่จะท�ำสิ่งนั้นไปได้นานๆ  มันน่าจะเป็นเรื่องส�ำคัญ
กว่าเงินซะอีก” (ศา, 8 ธันวาคม 2559)
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เจ้า motivation หรือแรงจูงใจนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
คือ แรงจูงใจจากภายนอก (extrinsic motivation) เช่น ค�ำชม โบนัส หรือแม้
กระทั่งค�ำพูดสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งต้องมีการเติมอยู่เรื่อยๆ จากภายนอก
ส่วนที่สองคือ แรงจูงใจจากภายใน (intrinsic motivation) เกิดขึ้นเวลา
คนได้ทำ� สิง่ ทีต่ นเองรักด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า (passion) มันเป็น
แรงผลักจากภายในทีท่ ำ� ให้คนสามารถท�ำสิง่ สิง่ หนึง่ อย่างลืมวันลืมคืน หรือ
ที่เรียกว่า flow (Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995) และตั้งใจ
ท�ำสิ่งนั้นให้ออกมาดีที่สุด  
ฉันคิดว่าแรงจูงใจที่ศาหมายถึงคือ แรงจูงใจจากภายใน เพราะศาเคย
เล่าว่า “ผมแฮปปี้เวลาผมรู้ว่าใครมี passion อะไรจริงๆ เพราะมันเป็นสิ่ง
เดียวทีท่ ำ� ให้เวลาเจออาการอะไร เขาจะไม่หลุด เขาจะเดินต่อ” (ศา, 8 ธันวาคม
2559)  ศาจึงเลือกคนที่มีความถนัดและความมุ่งมั่นในการท�ำหน้าที่นั้น
เข้ามาท�ำงาน และศาเชื่อว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานมาพร้อมกับความ
สุขทีเ่ กิดจากการได้ทำ� สิง่ ทีร่ กั ดังนัน้ หากคนในทีมค้นพบว่าตนเองไม่เหมาะ
กับงานไหน หรือค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและอยากท�ำ ศาและคนอื่นๆ ใน
ทราเวลล์กพ็ ร้อมจะสนับสนุนให้ทำ� สิง่ นัน้ หรือน�ำสิง่ นัน้ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ในการท�ำงาน เช่นลี่ที่ยังรักในการท�ำหนังอาจท�ำหนังสารคดีเกี่ยวกับชุมชน
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของทราเวลล์และโครงการ “สาธารณะ” ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การน�ำทัวร์
นอกจากนั้นการเป็นผู้น�ำในแง่ของภาวะผู้น�ำร่วมไม่ได้เป็นต�ำแหน่ง
หัวโขนทีต่ ายตัว แต่สามารถเปลีย่ นแปลงและยืดหยุน่ ได้ตลอดเวลา ขึน้ อยู่
กับโอกาสและลักษณะงานในตอนนั้น เนื่องจากงานแต่ละงานต้องอาศัย
ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย เมือ่ งานเรียกร้องความเชีย่ วชาญอย่างหนึง่ คน
ที่มีความช�ำนาญและสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ก็จะขึ้นมาเป็น
ผู ้ น� ำ  แต่ เ มื่ อ ความเชี่ ย วชาญที่ ต ้ อ งการเปลี่ ย นไป คนอื่ น ก็ จ ะขึ้ น มาน� ำ
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แทน “เหมือนว่าเราเป็นผูน้ ำ� ในบางประเด็น แล้วในบางประเด็นทีเ่ ราไม่ถนัด
เราก็ต้องเป็นผู้ตาม” (ลี่, 2 ธันวาคม 2559)
แต่ภาวะการน�ำร่วมแนวระนาบแบบนี้ก็มีข้อจ�ำกัด การที่ทุกคนเป็น
เพื่อนรุ่นเดียวกัน พยายามจะเคารพและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
ท�ำให้ไม่มใี ครพยายามท�ำตัวเป็นผูบ้ งั คับบัญชา ประกอบกับการทีท่ ราเวลล์
แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และทุกคนต่างมีอิสระในการท�ำงานของตนเอง
ส่งผลให้ไม่มคี นมองภาพรวมว่าแต่ละจุดทีท่ ำ� สามารถเชือ่ มโยงกันได้อย่างไร
นอกจากนั้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทราเวลล์ท�ำโครงการเพิ่มอีก 2-3
เรื่อง พร้อมกับให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ แต่สิ่งที่ท�ำเหล่านี้ส่ง
ผลอย่างไรต่อเป้าหมายทีว่ างไว้ คนในทีมทราเวลล์เองก็สะท้อนความกังวล
เหล่านี้ออกมาคล้ายๆ กัน
“เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เล็กน้อย ตอนนี้ต้องมาคุยว่าต้องมุ่งไปในหนึ่ง
ทาง แล้วช่วยกันท�ำ เหมือนปั้นหม้อ ต้องปั้นหนึ่งหม้อ แล้วคนหนึ่งเขียน
ลวดลาย อีกคนหนึ่งอะไรยังงี้ มันจะต้องเป็นในเชิงนั้น  แต่ปกติคือคนนี้ไป
ท�ำชุมชนนี้ คนนีก้ ไ็ ปท�ำชุมชนนี้ แล้วพอมันลึกไปแต่ละด้าน มันไม่คอ่ ยมีคน
มองภาพรวม” (ลี่, 2 ธันวาคม 2559)
จากสิง่ ทีล่ เี่ ล่าให้ฟงั มันเหมือนเป็นการแบ่งหน้าทีต่ ามความถนัด แล้ว
ต่างคนต่างแยกย้ายไปท�ำส่วนที่ตนรับผิดชอบ ท�ำให้งานที่ท�ำแยกออกจาก
กัน เพราะไม่มใี ครเป็นคนมองภาพรวม เปรียบเสมือนการปัน้ หม้อ คนหนึง่
ขึ้นรูป คนหนึ่งท�ำหู อีกคนท�ำฝา แต่ไม่มีคนที่เข้าใจว่าสุดท้ายหม้อใบนี้จะ
หน้าตาเป็นอย่างไรและเอาไว้ใช้ทำ� อะไร ซึง่ คล้ายกับทีศ่ าเปรียบการท�ำงาน
เป็นการขับรถ
ศา : ผมว่าเลนมันเยอะไป คือถนนมันใหญ่...เรารูว้ า่ ทุกคนมี passion
ในสิง่ ทีเ่ ราอยากท�ำกันหมด แล้วไอ้ passion นีจ้ ริงๆ มันก็เสริมสิง่ ทีเ่ ราก�ำลัง
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ท�ำร่วมกันได้ แต่พอถนนมันกว้างไปก็เลยไม่เดินไปในเส้นเดียวกัน กลาย
เป็นมีรถกันคนละคัน แล้วก็มีจังหวะที่มานั่งด้วยกันบ้างในบางโพรเจ็กต์...
เหมือนแต่ละเลนมันมีสิ่งกีดขวางต่างกันน่ะ  อย่างตอนท�ำป้อม ทุกคนรุม
เสร็จ จริงๆ จะถึงจุดหมายแล้วนะ แต่เหมือนน�้ำมันหมด คือเจ้าของที่ไม่
เข้าใจเลย แต่อีกคันน่ะน�้ำมันเต็มถัง แต่พวกเรายังไม่ได้ขึ้นรถกัน
มัย : แต่ก็รู้สึกว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมายังพูดค�ำว่า “ทดลอง” นะ เพราะ
ว่าจริงๆ มันก็เป็นการแวะที่มีประโยชน์...ได้เห็นอะไรเยอะมากขึ้นเลย
				
(ศาและมัย, 2 กุมภาพันธ์ 2560)
ทั้งการปั้นหม้อและการขับรถเป็นอุปมาที่ท�ำให้เห็นภาพข้อจ�ำกัดใน
การท�ำงานได้กระจ่างขึ้น โดยเฉพาะด้านภาพรวมและเป้าหมายร่วมของ
ทราเวลล์ เพราะหลายกิจกรรมเป็นการท�ำ “หน้างาน” เนื่องจากถูกเร่งรัด
และบีบคัน้ จากภัยคุกคามภายนอก เช่นกรณีปอ้ มมหากาฬ ดังนัน้ ทราเวลล์
จึงอาจยังไม่มีเวลาคิดถึงภาพรวมมากนัก และอย่างที่มัยกล่าว “การแวะ”
ท�ำบางอย่างก็ชว่ ยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างทราเวลล์
กับชุมชน จุดแวะนัน้ อาจจ�ำเป็นต่อการท�ำงานกับชุมชนในระยะยาวก็เป็นได้
นอกจากภาพรวม ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจจากอุปมาการขับ
รถ ได้แก่ สิง่ กีดขวางบนถนนแต่ละเลน รถทีน่ ำ�้ มันหมด และรถทีน่ ำ�้ มันเต็ม
แต่ยังไม่ได้ขึ้น  สิ่งกีดขวางที่ต่างกันในแต่ละเลนอาจเปรียบได้กับอุปสรรค
และความท้าทายที่ทราเวลล์ต้องเผชิญในแต่ละพื้นที่ บางอย่างอาจจะใหญ่
โตเป็นภูเขาทีไ่ ม่สามารถข้ามพ้นไปได้ แต่บางอย่างอาจเป็นเพียงลูกระนาด
ทีท่ ำ� ให้รถต้องชะลอความเร็วลง เช่น การสร้างความไว้วางใจกับกลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน การปรับทัศนคติในการท�ำงานให้ตรงกัน และการท�ำความเข้าใจ
กับผู้ใหญ่ในชุมชนให้พาบุตรหลานมาเข้าร่วมค่ายพัฒนาเยาวชน เป็นต้น
ประเด็นที่สอง ในบางกรณีทราเวลล์อาจเติมน�ำ้ มันมาเต็มถังพอให้ขับ
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อ้อมต้นไม้ทลี่ ม้ ขวางทางอยูไ่ ปจนถึงปลายทางได้ แต่พอขับอ้อมไปแล้วกลับ
พบว่าไม่ใช่แค่ตน้ ไม้ลม้ แต่มดี นิ ถล่มด้วย น�ำ้ มันเลยหมดก่อนจะข้ามผ่านไป
ได้  สองประเด็นแรกนี้มีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทราเวลล์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในประเด็นสุดท้าย ทราเวลล์มรี ถอีกคันทีม่ นี ำ�้ มันเต็มถัง และปลายทาง
อาจจะอยู่ใกล้กว่า การเลือกที่จะขึ้นรถหรือไม่นั้นเป็นปัจจัยที่ทราเวลล์
ควบคุมได้ แต่ทกุ คนในทีมก�ำลังอยูร่ ะหว่างทางไปทีอ่ นื่ อยู่ ท�ำให้รถคันนีต้ อ้ ง
จอดทิง้ ไว้เฉยๆ เหมือนกับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีท่ ราเวลล์มงี านในชุมชนล้น
มืออยู่แล้ว ทั้งยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ  ฉะนั้น
หากมีการทบทวนก�ำลังของทีมเป็นระยะ และก�ำหนดจุดหมายปลายทางไว้
อย่างชัดเจน ทราเวลล์อาจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รู้ว่าเมื่อไรควรจะเติมน�้ำมันเพิ่ม เมื่อไรควรจะหยุดแวะข้างทาง
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ตนเอง

ภาวะการน�ำร่วมระหว่างทราเวลล์กับชุมชน
นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงานในทีมทราเวลล์เอง หนึง่ ปีทผี่ า่ นมา
ทุกคนในทราเวลล์ลว้ นมีประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับชุมชนทัง้ สิน้ ไม่วา่
จะเป็นการจัดทัวร์ ขอข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ การท�ำกระบวนการสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-creation) และการจัดกิจกรรมในชุมชน
ทราเวลล์ทำ� งานอยูบ่ นฐานคิดทีว่ า่ คนในชุมชนเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในวิถชี วี ติ และ
ของดีของเขา ส่วนทราเวลล์เข้าไปช่วยในสิง่ ทีต่ นเองถนัด และช่วยสร้างเครือ
ข่ายที่อาจมีประโยชน์ต่อชุมชน  เมื่อน�ำความเชี่ยวชาญของทั้งสองกลุ่มมา
ผสมผสานกันจะท�ำให้เสน่ห์ของชุมชนเด่นชัดขึ้นจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่
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หลาย ท�ำให้ชุมชนสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
ถึงแม้ทราเวลล์จะพยายามเข้าไปคุยกับคนหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตัง้ แต่แรกโดยไม่บงั คับหรือยัดเยียด
ความคิดของตนให้ชาวบ้าน เช่นการปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างกรง
นกเขา แต่กิจกรรมบางอย่างในช่วงแรกก็ยังเกิดจากความคิดของทราเวลล์
เป็นหลัก เช่นการท�ำถุงผ้าจากเศษจีวรที่ชุมชนวังกรมฯ หรือทริปท่องเที่ยว
ในชุมชนนางเลิ้งที่ถึงแม้จะมีการประสานงานและปรึกษาเส้นทางการท่อง
เทีย่ วกับคนในชุมชน แต่ทราเวลล์กเ็ ป็นต้นคิดเรือ่ งการน�ำนักท่องเทีย่ วเข้าไป
“แต่ก่อนผมจะคิดว่าอันนี้ดี แล้วผมจะพยายามคุยกับเขา เพื่อที่เรามา
ช่วยด้านนี้ คุณก็ตอ้ งเชือ่ ในด้านนีข้ องเรา เราเชือ่ ในด้านนีข้ องเขา  แต่วา่ มัน
เปลีย่ นไป อย่างในสถาปนิกชุมชนทีม่ าท�ำบ้านกัน ถ้าเป็นแต่กอ่ น [เราเป็น]
expert บ้าน [พี่ฟังผม] แต่เปลี่ยนทุกอย่าง ต้องบอกว่าพี่ก็สร้างบ้านได้
เออ วิธกี ารคิดใหม่ เป็นวิธกี ารคิดแบบพีก่ ส็ ร้างได้ พีว่ าดมาสิ พอพีว่ าดเสร็จ
แล้วก็ไม่ใช่พคี่ นเดียว เอาคนอืน่ มาด้วย มาให้หมดเลย เอามาวาดบ้าน แล้ว
ก็ถกเถียงกัน ตกผลึก แล้วก็เปลี่ยนใหม่ วาดใหม่  มันกลายเป็นว่าได้บ้าน
ที่เขาอยากได้ ได้บ้านของเขา  ผมก็เลยรู้สึกว่าทริปที่เราสร้างมันเป็นทริป
ของเรา เป็นการท่องเที่ยวของเรา เป็นสิ่งที่เราคิดมาก่อน แล้วมาคุยกับเขา
เขามีจังหวะคิดแหละ ให้เขาช่วยดีไซน์แหละ แต่เราไม่เคยถามเขาเลย...มัน
ไม่เคยถูกตกผลึก co-create ร่วมกันว่าจริงๆ...วิธกี ารทีเ่ ราบอกว่าจะกระจาย
เงินผ่านการท่องเทีย่ วเนีย่ เขาอยากได้รเึ ปล่า เขาพร้อมรึเปล่า  ทีผ่ มเรียนรู้
มามันเป็นวิธีการคิดแบบใหม่ที่ผมได้ตอนท�ำป้อม แล้วผมว่าทีมทุกคนได้
หมด” (ศา, 8 ธันวาคม 2559)
การท�ำงานร่วมกับชุมชนเป็นอะไรที่มากกว่าการพบกันครึ่งทาง มัน
ไม่ใช่ว่าเราเชี่ยวชาญด้านนี้ ชาวบ้านเชี่ยวชาญด้านนั้น แล้วมาเจอกันตรง
กลาง แต่มันหมายถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและการเคารพการ
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การทำ�งานร่วมกับชุมชนเป็นอะไรที่มากกว่าการ
พบกันครึ่งทาง มันไม่ใช่ว่าเราเชี่ยวชาญด้านนี้ ชาวบ้าน
เชี่ยวชาญด้านนั้น แล้วมาเจอกันตรงกลาง แต่มันหมายถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและการเคารพ
การตัดสินใจของชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของพื้นที่และวิถีชีวิต

ตัดสินใจของชาวบ้านผูเ้ ป็นเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละวิถชี วี ติ ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ หญ่หรือ
เด็ก  วิธคี ดิ แบบนีท้ ำ� ให้ทราเวลล์เชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ริเริม่ ท�ำสิง่ ต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึน้ ว่า
สิ่งที่ทราเวลล์ท�ำได้คือการเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของคนในชุมชน  
“เหมือนเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนนอก เราก็จะพยายามเคารพสิ่งที่
เขาเป็น พยายามไม่ไปแตะจุดทีเ่ ขาจะรูส้ กึ ว่าล่วงล�ำ้ ก�ำ้ เกินเขาเกินไป...เราก็
เหมือนเป็นเพือ่ นคนนึง [ทีบ่ อกว่า] อันนีม้ นั ดีนะ ถ้าลองท�ำดูอาจจะดีอะไร
อย่างนี้ ถ้าเขาโอเคก็มาช่วยกัน” (เนย, 8 ธันวาคม 2559)
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นอกจากนัน้ ทราเวลล์ยงั มีความยืดหยุน่ พร้อมจะปรับเปลีย่ นแผนให้
เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ เช่นเมื่อรู้สึกว่าการเข้าไปของทราเวลล์ท�ำให้
เกิดความแตกแยกระหว่างแกนน�ำสองกลุม่ ในชุมชนนางเลิง้ มากขึน้ พวกเขา
จึงเลือกที่จะถอยออกมาเพื่อให้ชุมชนได้ผสานรอยร้าว
ผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานและการวางตัวที่เหมาะสมของ
ทราเวลล์จึงท�ำให้พวกเขาได้รับการต้อนรับจากคนในชุมชนอย่างอบอุ่นขึ้น

การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
ของทราเวลล์
ส�ำหรับหลายคนในทีมทราเวลล์ หนึ่งปีหรือครึ่งปีที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรก
ที่พวกเขาได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคนในสาขาอาชีพอื่นและคนในชุมชน
ทั้งยังได้ลงพื้นที่ 4 แห่งที่ต่างกันทั้งด้านวิกฤติพื้นที่และด้านความสัมพันธ์
กับคน  ดังทีม่ ยั กล่าว มันเป็นปีแห่งการทดลอง และการ “แวะ” ในหลายๆ
ครั้งก็ท�ำให้ทราเวลล์ได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับชุมชนและตนเอง
ทีมนักวิจยั สนใจเป็นอย่างยิง่ ว่าประสบการณ์เหล่านีส้ ง่ ผลอย่างไรหรือก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพวกเขา เพราะการท�ำงานกับคนที่มีความ
เชีย่ วชาญอันแตกต่างหลากหลายนัน้ ในแง่หนึง่ ก็คอื การรวมตัวกันของคนที่
มีความคิดคนละแบบ ใช้ภาษาคนละภาษา บางครั้งกว่าจะเข้าใจตรงกันได้
ก็ตอ้ งใช้เวลาคุยกันนาน และต้องพยายามมองจากมุมของอีกฝ่ายเพือ่ จะหา
วิธีสื่อสารให้เข้าใจกันได้
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“ก่อนหน้านีค้ อื ท�ำบริษทั มา ทุกคนเรียนจบจากคณะใกล้ๆ กัน เพราะ
ฉะนั้นระบบความคิดทุกคนก็จะใกล้กัน ระบบการจัดเรียงความคิดก็จะ
เหมือนกัน แต่พอมาท�ำงานกับคนทีจ่ บมาคนละสาย มีความถนัดคนละอย่าง
มากๆ บางทีการท�ำให้เข้าใจตรงกันมันก็ตอ้ งยากขึน้ ก็จะเหนือ่ ยขึน้   พอไป
ท�ำกับชุมชนก็ต้องเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงว่า เออ เราจะคิดแบบนี้ไม่ได้แล้ว
จะคิดเป็นระบบเป๊ะๆ ไม่ได้แล้ว เพราะชาวบ้านเขาไม่ได้มองสิง่ นีเ้ หมือนเรา
ก็ต้องเข้าใจเขา แล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราอยากได้อะไร เรามีวิธีการคุยกับเขา
ยังไง” (ปอ, 11 ตุลาคม 2559)
แต่การท�ำงานกับคนที่มีความคิดหลากหลายก็เป็นการเปิดโลกทัศน์
จากมุมมองใหม่ๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ศาเอง
คงมองเห็นถึงแง่มุมนี้ จึงมีบางครั้งที่เขามอบหมายงานให้น้องๆ ในทีม
ค้นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับศาสตร์ใหม่ๆ เพือ่ น�ำไปจับกับสิง่ ทีแ่ ต่ละคนมีความ
รู้ความถนัดอยู่แล้ว เช่นการให้เนยที่มีพื้นฐานการเขียนวรรณกรรมส�ำหรับ
เด็กลองศึกษาเรื่องการวางต�ำแหน่งแบรนด์ (brand positioning) เพื่อวาง
บทบาทของทราเวลล์ในการท�ำงานด้านการท่องเทีย่ วให้ชดั เจนขึน้ โดยอาศัย
ข้อมูลที่เนยช่วยเก็บรวบรวมจากการลงชุมชนต่างๆ  “เราเห็นความเป็นไป
ได้มากขึ้นว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ไปจับกับความรู้เรื่องนี้ มันจะสร้างอะไร
ให้เกิดขึน้ ได้อกี เยอะแยะเลย ท�ำให้เห็นโลกกว้างขึน้ มาก” (เนย, 8 ธันวาคม
2559)
การลงไปท�ำงานกับชุมชนยังช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและการสังเกต
ท�ำให้หลายคนในทราเวลล์เปลี่ยนจากเด็กรุ่นใหม่ที่มักอยู่กับตัวเอง กลาย
เป็นคนทีส่ นใจและใส่ใจคนรอบข้างมากขึน้ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจในความเป็น
มนุษย์อันเท่าเทียมกันในสังคม และระมัดระวังมากขึ้นในการไม่ตัดสินคน
จากภายนอก
“พอท�ำงานกับชุมชนไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆ แล้วเขาต้องการ
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อะไร ปัญหาทีเ่ ขาเผชิญอยูค่ อื อะไรกันแน่ มันท�ำให้รวู้ า่ เราไม่สามารถตัดสิน
ใครได้จากภายนอก อย่างคนที่อยู่ในสลัม หรือเด็กที่พ่อแม่ติดยา เราเห็น
คุณค่าของเขามากขึน้   จากทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งไกลตัว พอได้มาท�ำงาน
ร่วมกับเขาก็รู้สึกว่าจริงๆ เขาควรได้รับโอกาส มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าทุก
คนเป็นคนเหมือนกัน” (เม, 11 ตุลาคม 2559)
“มั น ท� ำ ให้ เ รามี น�้ ำ จิ ต น�้ ำ ใจต่ อ คนทั่ ว ไปมากขึ้ น   พอเข้ า มาที่ นี่ มั น
เป็นการท�ำงานทีแ่ รกทีผ่ มรูส้ กึ ว่า ป้ากินข้าวยังครับ หรือป้าท�ำอะไร...คือเรา
มีความรู้สึกเหมือนคนโบราณที่เราสงสัยแม่มากว่า แม่คุยกับชาวบ้านไปทั่ว
ได้ยงั ไง  เมือ่ ก่อนผมไม่เป็นเลย ผมไม่รวู้ า่ ข้างบ้านมีพฒ
ั นาการไปยังไงบ้าง
ตัง้ แต่เข้ามาทีน่ กี่ เ็ ริม่ พูดคุยสือ่ สารหรือถามอะไรมากขึน้ ...นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ปลีย่ น
ไปจากการท�ำงานทีเ่ ก่าทีท่ �ำทุกอย่างเร็วๆ เพือ่ เงิน ทีน่ มี่ คี วามช้าลงเพือ่ ฟัง
หรือช่วยอะไรมากขึ้น” (แวน, 8 ธันวาคม 2559)
เมือ่ เริม่ เห็นความเป็นมนุษย์ของคนในชุมชนและเข้าใจปัญหาทีเ่ ขาก�ำลัง
เผชิญอยู่ มันยิ่งผลักดันให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีความสนใจชีวิตความเป็นอยู่
ของคนเหล่านี้ยิ่งกว่าเดิม น�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหา
และสร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ โดยหนึง่ ในจุดประสงค์ทเี่ ข้าไปคือการ
หยิบยื่นโอกาสในการเลือกใช้ชีวิตให้แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  แม้พื้นที่เหล่านี้
ก�ำลังเผชิญกับวิกฤติทั้งจากภายนอกและภายในชุมชน บางเรื่องก็ใหญ่และ
อยูเ่ หนือการควบคุมของทราเวลล์ แต่พวกเขาก็เลือกจะเข้าไปแก้ปญ
ั หาจาก
จุดเล็กๆ เท่าที่สามารถท�ำได้
“พอมาอยู่ที่นี่ เราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลง [ของเมือง] ได้ดีขึ้น
หน่อย...แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ยอมรับปัญหา...ไม่มองว่ายังไงก็คงเป็น
ไปไม่ได้ แต่ว่าภายใต้ข้อจ�ำกัดนี้ โอเค มันต้องเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนยังไงให้
ดีส�ำหรับทุกคน” (เนย, 8 ธันวาคม 2559)
จากค�ำตอบของทุกคน ฉันคิดว่าการท�ำงานในปีแรกของทราเวลล์
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ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เติบโต  มันท�ำให้ฉนั ย้อนคิดถึงค�ำพูดของพีก่ บทีว่ า่ คนในป้อม “เลือกท�ำสิง่
ทีย่ าก” มากกว่าสิง่ ทีง่ า่ ย เพราะฉันคิดว่าทราเวลล์เองก็ไม่ตา่ งกัน  พวกเขา
สามารถใช้ชวี ติ เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือน�ำทัวร์ไปลงชุมชนได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องต่อสู้ร่วมกับคนในป้อม จัดเวทีพูดคุยกับคนในชุมชน หรือสร้างค่าย
พัฒนาเยาวชน แต่พวกเขาก็เลือกที่จะพัฒนาเมืองโดยมีคนเป็นที่ตั้ง และ
เลือกทีจ่ ะเปิดใจเพือ่ เข้าใจมุมมองของชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเข้ามาเป็นผูร้ เิ ริม่
ความคิดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
ถึงแม้เงินจะเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการอยูร่ อดของธุรกิจ แต่สงิ่ หนึง่ ทีฉ่ นั มัน่ ใจ
คือ ก�ำไรไม่ใช่สิ่งส�ำคัญที่สุดในการเข้ามาท�ำงาน ณ จุดจุดนี้ของทราเวลล์
คุณค่าจากการท�ำประโยชน์เพื่อสังคมต่างหากที่เป็นแรงผลักดันให้แก่การ
ท�ำงานในทุกๆ วันของพวกเขา  หากเปรียบการท�ำงานของทราเวลล์เป็น
หนังสือ หนึง่ ปีทผี่ า่ นมาอาจเป็นเพียงปฐมบท เป็นก้าวแรกทีพ่ วกเขาได้เรียน
รูจ้ ากชุมชนน�ำร่อง และได้รจู้ กั ตนเองมากขึน้ เพือ่ เตรียมเข้าสูบ่ ทต่อไปในการ
ท�ำงานกับชุมชน
งานวิจัยชิ้นนี้คงไม่สามารถบอกเล่าทุกรายละเอียดเกี่ยวกับทราเวลล์
ได้ สิง่ ทีฉ่ นั เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดออกมาเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ ในการ
ท�ำงานอันไม่หยุดนิ่งของพวกเขา  ทุกครั้งที่ฉันได้คุยหรือได้เจอคนในกลุ่ม
ทราเวลล์ ฉันได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ เสมอ เป็นเรื่องใหญ่บ้างเล็กบ้าง บาง
เรื่องเป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจจนกระทั่งได้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้ เช่นถึงแม้สมาชิก
บางคนอย่างนุ่นไม่ได้อยู่ท�ำทราเวลล์แบบเต็มตัว แต่แนวคิดในการท�ำงาน
ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนของบริษัทการท่องเที่ยวที่นุ่นท�ำอยู่ก็มี
ผลต่อทิศทางการท�ำงานของทราเวลล์  
ฉันเพิง่ เข้าใจว่าน�้ำหนึง่ หยดสร้างแรงกระเพือ่ มได้ขนาดไหน  บ่อยครัง้
ฉันมองแต่ทราเวลล์ว่าเป็นหยดน�้ำที่หล่นลงมาแตะพื้นน�้ำ แต่ลืมนึกไปว่า
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เมือ่ หยดน�ำ้ ของทราเวลล์หยดลงมาแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึง่ ของน�ำ้ ในล�ำธาร
ทีจ่ ะได้รบั แรงกระเพือ่ มจากหยดน�ำ้ หยดอืน่ ทีต่ กลงมาด้วย  ฉันรูส้ กึ ยินดีและ
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักน้องๆ กลุ่มนี้  ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มี
โอกาสติดตามการท�ำงานและการเติบโตของพวกเขาต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทราเวลล์ได้ที่
เว็บไซต์ : www.trawellthailand.com
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/Trawellthailand/
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หากการท�ำความรู้จักกับพื้นที่ทั้งสามแห่งที่ผ่านมาเปรียบเสมือนการ
แวะเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ บทสังเคราะห์นี้ก็คงเปรียบได้กับช่วงเวลาแห่ง
การเดินทางกลับบ้าน ซึ่งผู้เขียนจะน�ำเสนอภาพรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทั้ง
สามพืน้ ที่ ได้แก่ มูลนิธบิ า้ นครูนำ 
�้ โคกสลุง และทราเวลล์ ทัง้ ประเด็นทีเ่ ป็น
จุดร่วมและจุดต่างของภาวะการน�ำร่วมในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมผ่าน
บริบทที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นบริบท
การขับเคลื่อนพื้นที่ ตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤติปัญหา ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้   ส่วนที่ 2 เป็นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการน�ำร่วมทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลในพื้นที่ แบ่งเป็น องค์ประกอบการน�ำร่วม และโมเดลการขับเคลื่อน
สังคมผ่านภาวะการน�ำร่วม
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ส่วนที่ 1
บริบทการขับเคลื่อนพื้นที่

วิกฤติที่ไม่อาจหลีกหนี
พื้นที่เหล่านี้มีกลุ่มคนลุกขึ้นมาท�ำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อสู้
หรือรับมือกับวิกฤติในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติจากนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังพื้นที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำ
ซึง่ ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กตามแนว
ชายแดนอยู่แล้ว แต่นโยบายการส่งเสริมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
นโยบายเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติกลับยิ่งท� ำให้ปัญหาซับซ้อนทวีคูณยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับพื้นที่โคกสลุงที่ถูกนโยบายผังเมืองก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เขต
อุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่ย่านเมืองเก่าเขตพระนครอันเป็นที่ตั้งชุมชนซึ่งมี
ประวัติศาสตร์มายาวนานก�ำลังจะถูกท�ำให้เป็นพื้นที่สีเขียวปราศจากผู้คน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนบางส่วนในกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปีนบั ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504
ที่เริ่มใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วง
เริ่มต้นฉบับที่ 12  เมื่อมองย้อนไปยังช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 พบว่า
มิติกระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยได้รับ
อิทธิพลจากวาทกรรมการพัฒนา (development discourse) ที่แพร่
กระจายไปทัว่ โลกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2  วาทกรรมดังกล่าวเป็นระบบคิด
แบบหนึ่งที่ก�ำหนดนิยามการพัฒนาว่า ต้องเป็นไปในทิศทางเพื่อตอบโจทย์
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สำ�หรับคนบางกลุ่ม ปัญหาเรื้อรังที่สะสมมานาน
ไม่ได้ทำ�ให้พวกเขาหมดหวัง มันกลับเป็นการกระตุ้น
แรงขับภายใน ทำ�ให้มีกลุ่มคนลุกขึ้นมาพยายาม
ค้นหาทางออกด้วยตนเอง เกิดเป็นการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบต่างๆ   

ทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ กระบวนการพัฒนาต้องด�ำเนินตามแบบแผนที่
ชาติตะวันตกเห็นว่าเป็นสิง่ ดีงาม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542) ดังนัน้
หากกระบวนการใดไม่ตอบโจทย์มูลค่าที่วัดได้ด้วยเม็ดเงินก็จะถูกมองข้าม
และผลักออกไปจากการมีส่วนร่วมทางอ�ำนาจต่างๆ  
การก�ำหนดแผนพัฒนาฯ ของไทยเองก็เป็นไปในลักษณะการใช้อำ� นาจ
จากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง และตลอดระยะเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7
ไทยประสบผลส�ำเร็จด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะใน
ช่วงต้นทศวรรษ 2530 ทีไ่ ทยผลิตสินค้าส่งออกและเป็นฐานการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมมากมายจนตัวเลขจีดพี หี รือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ขยายตัวขึ้นมากในช่วงนั้น  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะมิติ
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก น�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
อย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน ใช้แรงงานราคาถูกโดยหลงลืม
ความเป็นมนุษย์ ได้สร้างบาดแผลเรือ้ รังให้แก่สงั คม โดยเฉพาะกลุม่ คนด้อย
โอกาสที่ถูกผลักออกมาอยู่ชายขอบการพัฒนา
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การพัฒนาตามระบบคิดนีย้ งั คงด�ำเนินต่อไปจนถึงจุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญ
ในปี พ.ศ. 2540 เมือ่ ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจครัง้ ส�ำคัญทีเ่ รียกว่า
“วิกฤติต้มย�ำกุ้ง” ส่งผลให้ผู้มีบทบาทในภาคส่วนต่างๆ เริ่มหันกลับมามอง
หาคุณค่าที่มีอยู่ดั้งเดิม และพยายามสร้างวาทกรรมการพัฒนาที่ให้ความ
ส�ำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านหรือความเป็นมนุษย์มากขึ้น (แต่มิได้หมาย
ความว่าระบบคิดที่ให้คุณค่ากับเม็ดเงินเป็นหลักจะหายไป)  แผนพัฒนาฯ
ตัง้ แต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาเริม่ ให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
แต่กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ยังคงเป็นรูปแบบบนลงล่าง ผู้บริหาร
ประเทศเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย ส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามความ
ต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่าง
ในแต่ละชุมชน  นอกจากนีก้ รอบคิดในการพัฒนาประเทศยังถูกครอบง�ำด้วย
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสทุนนิยมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และดูเหมือนว่านายทุนจะมีบทบาทส�ำคัญต่อการออกแบบนโยบายของรัฐ
เพราะสังคมเราถูกท�ำให้เชือ่ ว่าคนกลุม่ นีเ้ ปรียบเสมือนภาคส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่ประชาชนทั่วไปกลับถูกผลักออกจากการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนหรือออกแบบนโยบายใดๆ  ยิ่งนานวันสภาวะเหล่านี้
ก็ยิ่งฝังลึกจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา ความรู้สึกชินชาแปรเปลี่ยนเป็นความ
เชื่อว่าตนเป็นเพียงคนธรรมดาผู้ไม่มีพลังอ�ำนาจใดๆ และค่อยๆ รู้สึกหมด
หวังกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้เกิดขึ้น มันคือความรู้สึกของ
คนที่ไม่สามารถก�ำหนดชะตาชีวิตตนเองได้อีกต่อไป จนหลายคนอาจเกิด
ค�ำถามในใจว่าแล้วเราจะหายใจต่อไปท�ำไม
แต่ส�ำหรับคนบางกลุ่ม ปัญหาเรื้อรังที่สะสมมานานเหล่านี้ไม่ได้ท�ำให้
พวกเขาหมดหวัง มันกลับเป็นการกระตุ้นแรงขับภายในให้คนที่เกิดค�ำถาม
ในใจเช่นกัน ทว่าเป็นค�ำถามเรื่องการบริหารจัดการอันไร้ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการแบบเดิมอีกต่อไป  ค�ำถามดัง
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กล่าวท�ำให้มีกลุ่มคนลุกขึ้นมาพยายามค้นหาทางออกด้วยตนเอง จนเกิด
เป็นการเคลือ่ นไหวทางสังคม (social movement) รูปแบบต่างๆ ในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งเชิงกายภาพ เช่น พื้นที่ในเขตเมือง ชุมชน
นอกเมือง และพื้นที่ติดชายแดน ความแตกต่างด้านรูปแบบองค์กรหรือ
กลุ่มคน เช่น การรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน องค์กรธุรกิจ ผู้มีอุดมการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน ส่งผลให้รปู แบบการท�ำงานแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ทุกพืน้ ทีม่ เี ป้าหมายหลักร่วมกันคือเพือ่ สร้างความมัน่ คง
และยัง่ ยืนในพืน้ ทีข่ องตนเองผ่านกระบวนการหรือแนวทางต่างๆ เช่นมูลนิธิ
บ้านครูน�้ำที่น�ำการศึกษามาใช้เป็นใบเบิกทางเพื่อคืนความเป็นมนุษย์ให้
เด็กไร้สญ
ั ชาติบริเวณชายแดนทีถ่ กู ระบบคิดจากการพัฒนาบีบให้ตอ้ งกลาย
เป็นคนชายขอบและไร้สิทธิขั้นพื้นฐานในด�ำรงชีวิต  โคกสลุงใช้วัฒนธรรม
เป็นเครือ่ งมือต่อรองกับอ�ำนาจรัฐที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยของคนใน
ชุมชนให้เป็นพื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยในระหว่างการต่อรองกับ
สถานการณ์ภายนอกก็ต้องให้ความส�ำคัญกับกระบวนการท�ำให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีรากเดียวกัน เพราะหากคนภายในไม่มคี วาม
มัน่ คงเพียงพอก็ไม่อาจต่อรองกับภายนอกได้  ส่วนทราเวลล์ตงั้ ใจใช้การท่อง
เที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาเมืองให้อยู่ร่วมกับคนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ในขณะที่นโยบายภาครัฐให้ความส�ำคัญกับลักษณะทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่าคนในพื้นที่  
เมือ่ พิจารณานิยามของค�ำว่า “พืน้ ที”่ ในบริบทต่างๆ จากการวิจยั ครัง้
นี้ พื้นที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำคงเปรียบได้กับเด็ก ส่วนโคกสลุงและทราเวลล์คือ
คนในชุมชน  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเชื่อมโยงกันข้างต้นมีการท�ำงาน
ในลักษณะ “พื้นที่ภายนอก” ซึ่งเทียบได้กับการบริหารจัดการของรัฐ และ
“พืน้ ทีภ่ ายใน” ทีเ่ ปรียบเสมือนแรงผลักดันของคนท�ำงาน หากมีแรงกระทบ
จากปัญหาภายนอกสะสมมากขึ้น แรงผลักดันก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
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ส�ำนึกทางสังคม เมล็ดพันธุ์ส�ำคัญในตัวผู้น�ำ
“แทบไม่ต้องคิดเลย พี่ตัดสินใจทันทีว่าจะมาท�ำงานเป็นครูข้างถนน
แบบเต็มตัว” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
วิกฤติจากภายนอกที่ถาโถมเข้ามาและสภาพปัญหาสังคมที่นับวันจะ
ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นล้วนปรากฏอยู่ทั่วไป เช่น ความ
เหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ความขัดแย้งทางความคิด เป็นต้น
บางคนไม่อาจสัมผัสความผิดปกติเหล่านีไ้ ด้ บางคนสัมผัสได้และรูส้ กึ ชินชา
กับมัน บางคนคิดว่าไม่ใช่เรือ่ งของตนตราบใดทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
สาเหตุประการหนึ่งอาจเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ที่กลัวการเปลี่ยน
แปลง กลัวว่าจะต้องหลุดออกจากพื้นที่สะดวกสบาย (comfort zone)
และไม่อยากเสี่ยงกับความไม่มั่นคงในชีวิต  ทว่าในเวลาเดียวกันนั้นคน
บางคนหรือบางกลุ่มกลับลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยไม่
ได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าทางเม็ดเงินใดๆ ที่ตนเองจะได้รับ
ดังที่ครูน�้ำตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำที่มีรายได้มั่นคง และใช้เงินเก็บ
จ�ำนวนหนึ่งเป็นทุนส�ำหรับเริ่มท�ำงานเยียวยาเด็กเร่ร่อนด้วยศิลปะ  พ่อมืด
ยอมสละเวลาของตนเองเต็ ม เวลาเพื่ อ ท�ำ งานให้ ชุ ม ชนโดยไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า
ตอบแทน และยอมเลิกเหล้าเพือ่ ให้คนในชุมชนทีต่ อ้ งร่วมชะตากรรมด้วยกัน
ให้ความเชือ่ ถือและไว้วางใจในตนเองมากขึน้ ขณะทีท่ ราเวลล์เลือกท�ำธุรกิจ
ที่สนับสนุนให้ชุมชนรอบข้างอยู่ดีมีสุขและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มากกว่ามุ่งหวังกอบโกยก�ำไรมากมายตามกระแสสังคมทุนนิยมในปัจจุบัน
ตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้พวกเขาลุกขึ้นมากระท�ำเช่นนั้นอาจเชื่อมโยง
กับ “ส�ำนึกทางสังคม” (social consciousness) คือการที่บุคคลตระหนัก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวต่อประเด็นต่างๆ ทางสังคม
และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ด�ำเนินไป
ในสังคม ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยส�ำนึกทางสังคม
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จะเป็นตัวก�ำหนดการกระท�ำของบุคคล (Berman, 1997)  
ส�ำนึกทางสังคมแบ่งได้เป็น 5 ระดับตามความเข้มข้นของความข้อง
เกีย่ วกับสังคมรอบข้าง ได้แก่ 1) ความตระหนักทีฝ่ งั ในตัวตน (embedded)
บุคคลรับรู้ว่าตนเองเกี่ยวข้องกับสังคม โดยเป็นส�ำนึกที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรมภายนอกตัว  2) สะท้อนคิด
(self-reflexive) บุคคลเริ่มตระหนักผ่านกระบวนการสะท้อนคิดว่าเงื่อนไข
ทางสังคมมีผลกระทบต่อตัวตนของพวกเขาหรือพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม  3) เข้าร่วม (engaged) บุคคลไม่เพียงตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึง่ ของสังคม แต่เริม่ สนใจกระท�ำบางสิง่ เพือ่ ให้สงั คมดีขนึ้   4) สร้างความ
ร่วมมือ (collaborative) บุคคลเริ่มสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่นในสังคม
มากขึ้นเพื่อท�ำงานขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น  และ 5) สร้างแรงกระเพื่อม
(resonant) บุคคลมีความรูส้ กึ และประสบการณ์ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มทาง
สังคม น�ำไปสู่การสร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างจนท�ำให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงในสังคม (Schlitz, Vieten, & Miller, 2010)  
เราสามารถน�ำแนวคิดข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับระดับส�ำนึกทางสังคม
ของผูน้ ำ� ทัง้ สามพืน้ ที่ โดยเปรียบกับเมล็ดพันธุใ์ นตัวแต่ละคนทีพ่ ร้อมเติบโต
ตามขั้นตอน 5 ระดับจากภายใน เริ่มตั้งแต่การด�ำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจ
ว่าตนเองเกี่ยวข้องกับสังคม เมื่อมีโอกาสได้สะท้อนคิดหรือเผชิญกับเหตุ
การณ์ที่มากระตุ้น เมล็ดพันธุ์นั้นจึงเริ่มเจริญเติบโต พัฒนาเป็นการเริ่ม
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งนี้ มีหน้าที่ท�ำอะไรบางอย่าง
กับความไม่ปกติที่เกิดขึ้น และเริ่มมีความปรารถนาจะลุกขึ้นมาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง จากนั้นยกระดับสู่การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
สร้างเครือข่ายกับผู้อื่น แล้วขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจึงเปรียบเสมือนการโยนก้อนหินลงน�้ำแล้วเกิดวงคลื่นกระเพื่อม
ออกไปเป็นชั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม
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รูสึกและมีประสบการณรวมกับ
คนอื่นๆ ที่ทํางานขับเคลื่อนสังคม
สรางเครือขาย ทํางานรวมกับผูอื่น
ทําบางสิ่งเพื่อใหสังคมดีขึ้น
ตระหนักผานการ
สะทอนคิดวาเงื่อนไขทางสังคม
มีผลกระทบตอตนเอง
เขาใจวาตนเอง
เกี่ยวของกับสังคม

ภาพที่ 1
ลักษณะการเติบโตของสำ�นึกทางสังคม

ที่มา : ผลการศึกษา
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ก้าวย่างอย่างมีจริยธรรม
ค�ำว่า “จริยธรรม” ในความหมายทัว่ ไปนัน้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ิ
อย่างมีศีลธรรม เป็นกระบวนการไตร่ตรองว่าควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร
การกระท�ำแบบใดทีค่ วรให้คณ
ุ ค่า พฤติกรรมไหนดีหรือไม่ดี ส่วน พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “จริยธรรม” คือ
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  อย่างไรก็ตาม จนถึง
ปัจจุบันยังมีการถกเถียงในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมว่าจะใช้เกณฑ์ใดมา
ตัดสินว่าสิง่ ใดดีหรือเลว จริยธรรมส�ำหรับคนรุน่ หนึง่ สามารถน�ำไปใช้กบั คน
อีกรุ่นได้หรือไม่ ผู้ใช้กระบวนการทางจริยธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายอันไร้
ศี ล ธรรมนั บ เป็ น บุ ค คลที่ มี จ ริ ย ธรรมหรื อ ไม่ หรื อ ผู ้ ใ ช้ ก ระบวนการซึ่ ง
ปราศจากจริยธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีจริยธรรมจะถือเป็นบุคคลที่มี
จริยธรรมได้หรือไม่  
แนวคิดที่อาจใช้เป็นแนวทางพิจารณาร่วมกับผู้น�ำในงานวิจัยนี้ได้คือ
แนวคิดภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ซึ่ง Northouse
(2010) รวบรวมจากงานเขียนของนักวิชาการ ทั้ง Heifetz, Burns และ
Greenleaf ที่ให้ความส�ำคัญกับจริยธรรมส�ำหรับผู้น�ำ  แนวคิดนี้อธิบายว่า
พื้นฐานทางจริยธรรมของผู้น�ำประกอบด้วยความเคารพผู้อื่น การบริการ
ผูอ้ นื่ ความยุตธิ รรม ความซือ่ สัตย์ และความใส่ใจต่อชุมชน  อย่างไรก็ตาม
งานสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากบุคคลทีท่ �ำงานขับเคลือ่ นพืน้ ทีค่ รัง้ นีเ้ ป็นเพียง
การน�ำเสนอประเด็นทางจริยธรรมผ่านกลุ่มบุคคลในเรื่องนี้เท่านั้น จึงอาจ
ไม่สามารถตอบค�ำถามทั้งหมดที่เกริ่นไว้ข้างต้นได้ แต่ผู้เขียนคิดว่ามันเป็น
ประเด็นที่จ�ำเป็นต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง และเป็นสิ่งที่ขาดหายไป
จากสังคมในปัจจุบัน  ครูน�้ำ พ่อมืด และศานนท์ ใช้จริยธรรมเป็นเสมือน
เข็มทิศน�ำทางในการท�ำงาน โดยแต่ละคนต่างถือเข็มทิศของตนเองดังนี้
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ครูน�้ำ-ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน : นับตั้งแต่การช่วยเหลือเด็ก
เร่ร่อนในกรุงเทพฯ ไปจนถึงเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติบริเวณชายแดนจังหวัด
เชียงราย ครูน�้ำล้วนท�ำงานบนฐานความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมี
ชีวิตอยู่ ทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาค ชายแดนหรือพรมแดนทาง
กายภาพไม่ควรกีดกั้นศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ หัวใจส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชนจึงเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของ
มนุษย์และความปรารถนาอยากเห็นเด็กเหล่านั้น ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโต
จากที่ใด ได้หลุดพ้นจากความทุกข์  
พ่อมืด-การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม : การได้รบั เงินเวนคืนทีด่ นิ จาก
การสร้างเขื่อนท�ำให้โคกสลุงเปลี่ยนไป และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
ทั้ ง ปั ญ หาการทะเลาะเบาะแว้ ง ยาเสพติ ด และหนี้ สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว ถ้าปล่อยไว้ต่อไปเรื่อยๆ คงถึงวันที่โคกสลุงล่มสลาย พ่อมืดและ
แกนน�ำชุมชนคนอื่นๆ จึงลุกขึ้นมาช่วยกันหาทางออกโดยมุ่งหวังประโยชน์
ส่วนรวมเป็นตัวตัง้ จนเกิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง ซึง่ เปรียบ
เสมือนสัญลักษณ์ชุมชนโคกสลุงที่รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของพวกเขาไว้ และแม้เมื่อพิพิธภัณฑ์เริ่มซบเซาลง พ่อมืดก็เป็นผู้กลับมา
สานต่องานพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจังอีกครั้ง  การท�ำงานในลักษณะนี้เป็นดัง
ที่พ่อมืดกล่าวไว้ว่า “ผู้น�ำที่แท้จริงจะเป็นใครก็ได้ แต่ต้องเป็นคนเอาธุระ
ส่วนรวม”
ศานนท์-ความยุติธรรมในการพัฒนาเมือง : ระบบทุนนิยมมีวิธีคิดที่
มุง่ พัฒนาเมืองด้วยการไล่คนออกจากเมือง โดยเฉพาะคนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิม์ เี สียง
ในสังคมซึง่ มักถูกระบบผลักให้ออกไปอยูน่ อกเหนือการมีสว่ นร่วม เพียงเพือ่
ให้พนื้ ทีเ่ หล่านัน้ สวยงามในเชิงกายภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วและการ
ลงทุนจากนายทุนยักษ์ใหญ่  แต่ศานนท์และเพื่อนสมาชิกกลุ่มทราเวลล์
กลับไม่คล้อยตามกระแสการพัฒนาแบบนี้ การได้มีโอกาสท�ำงาน พูดคุย
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เมื่อนำ�ฐานความเชื่อที่แต่ละคนใช้ในการทำ�งาน
ขับเคลื่อนสังคมมาพิจารณาร่วมกัน ทั้งความเชื่อมั่น
ในสิทธิมนุษยชน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และความยุติธรรมในการพัฒนาเมือง จะพบว่ามีจริยธรรม
การนำ�ที่ทับซ้อนกันอยู่ คือการเห็นคุณค่าของคน

แลกเปลี่ยน และสัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน ท�ำให้ฐานความคิดของพวกเขา
ชัดเจนมากขึ้นว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ์และเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
พื้นที่ที่พวกเขาใช้อยู่อาศัยและเติบโตขึ้นมา
เมื่อน�ำฐานความเชื่อที่แต่ละคนใช้ในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมมา
พิจารณาร่วมกัน ทัง้ ความเชือ่ มัน่ ในสิทธิมนุษยชน การเห็นแก่ประโยชน์สว่ น
รวม และความยุตธิ รรมในการพัฒนาเมือง จะพบว่ามีจริยธรรมการน�ำทีท่ บั
ซ้อนกันอยู่ คือการเห็นคุณค่าของคน  (ภาพที่ 2)
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ความเชือ่ มั่น
ในสิทธิมนุษยชน

คน

การเห็นแก
ประโยชนสวนรวม

จริยธรรม
คน

คน

ความยุติธรรม
ในการพัฒนาเมือง

ภาพที่ 2
จริยธรรมที่ใช้ในการทำ�งานขับเคลื่อนสังคม

ที่มา : ผลการศึกษา
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ไม่มีเปลือก แก่นก็พัง
เมื่อจินตนาการถึงดินสอที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆ ทุกคนคงนึก
ภาพออก และเห็นพ้องกันว่าส่วนประกอบทีจ่ �ำเป็นต่อการใช้งานทีส่ ดุ คือไส้
ดินสอที่ท�ำจากแร่แกรไฟต์ เพราะประโยชน์ของดินสอคือใช้เขียนหรือวาด
แต่สาเหตุที่เราไม่เคยใช้งานไส้ดินสอเปล่าๆ เลยก็เนื่องจากแร่แกรไฟต์มี
คุณสมบัติอ่อนนุ่มและเปราะง่าย ดินสอทุกแท่งจึงต้องมีเนื้อไม้ห่อหุ้มอยู่
ด้านนอกเสมอ  เนื้อไม้เปรียบได้กับเปลือกซึ่งท�ำหน้าที่ห่อหุ้มแก่นเอาไว้
หากขาดสิ่งนี้ไป แก่นก็เปราะหักได้ง่าย และประสิทธิภาพการใช้งานก็
ลดลงตามไปด้วย		
เมือ่ น�ำเรือ่ งเปลือกและแก่นนีม้ าพิจารณาร่วมกับการถอดบทเรียนภาวะ
การน�ำของมูลนิธบิ า้ นครูนำ 
�้ ชุมชนโคกสลุง และกลุม่ ทราเวลล์ พบว่าแต่ละ
กลุม่ อาจมีบคุ คลผูเ้ ปรียบเสมือนเป็นแก่นหรือศูนย์รวมจิตใจ หรือในบางครัง้
อาจเป็นเพียงผู้จุดประกาย แต่ก็มีคนอื่นๆ ในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทเป็นเสมือน
เปลือกคอยห่อหุ้มแก่นเอาไว้ และช่วยขับเคลื่อนพื้นที่ไปด้วยกัน  
มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ มิได้มแี ค่ครูนำ�้ ท�ำงานเพียงล�ำพัง แต่มกี ลุม่ ครูขา้ งถนน
ลงพื้นที่ท�ำงานกับเด็กๆ สอนหนังสือเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำทั้งมูลนิธิฯ และศูนย์ดร็อปอินที่
คอยสนับสนุนการท�ำงานให้ครูนำ 
�้ อีกทัง้ กัลยาณมิตรในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน สิ่งของ องค์ความรู้ ค�ำปรึกษา เครือข่าย
ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น
ชุมชนโคกสลุงมิได้มีพ่อมืดเพียงคนเดียวที่เป็นผู้คิดและลงมือท�ำงาน
ขับเคลื่อนชุมชน แต่มีแกนน�ำชุมชนคนอื่นๆ ช่วยท�ำงานนี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็ น กลุ ่ ม สถาบั น ไทยเบิ้ ง โคกสลุ ง เพื่ อ การพั ฒ นา กลุ ่ ม ครู ภู มิ ป ั ญ ญาซึ่ ง
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ประกอบด้วยผู้สูงอายุในชุมชน คอยท�ำหน้าที่สอนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้แก่
เด็กและเยาวชนในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีจ่ ะเป็นผูส้ านต่อภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยเบิ้ง และที่ขาดไม่ได้คือกลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะซึ่งเป็นชาวบ้านวัย
ท�ำงานที่คอยช่วยงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ มานานหลายปี
กลุม่ ทราเวลล์อาจดูเหมือนมีศานนท์เป็นผูน้ �ำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
มองจากสายตาคนภายนอก แต่เมือ่ เข้าไปสังเกตการท�ำงานจริงๆ พบว่าเขา
ไม่ได้มีบทบาทมากกว่าคนอื่น ดังที่เนยและแวนกล่าวว่าเขาเป็นเพียงผู้จุด
ประกาย แล้วสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งต่างมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนจึงช่วยกันขับ
เคลือ่ นการท�ำงาน  ทว่าล�ำพังทีมทราเวลล์เองก็ไม่อาจท�ำให้ทกุ อย่างส�ำเร็จ
ลุล่วงได้หากขาดการสนับสนุนจากคนในชุมชนและเครือข่ายภายนอก ทั้ง
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มคนอื่นๆ ที่ท�ำงาน
พัฒนาเมือง
หากบุคคลหรือกลุม่ คนเหล่านีซ้ งึ่ เปรียบเสมือนไส้ดนิ สอไม่มเี ปลือกหุม้
ไว้กค็ งพาพืน้ ทีต่ นเองเดินมาถึงจุดทีอ่ ยู่ ณ ปัจจุบนั ได้ยาก หรือหน้าตาพืน้ ที่
อาจดูแปลกไป และคงยากจะบรรลุเป้าหมายทีพ่ วกเขามีรว่ มกัน คือการขีด
เขียนลายเส้นลงบนผืนกระดาษแห่งสังคม เพือ่ ให้ความสวยงามของลายเส้น
นี้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ประเด็นเย็นกับความขัดแย้งระดับสังคม
ความขัดแย้งนับเป็นเรือ่ งปกติของมนุษย์ เริม่ ตัง้ แต่การขัดแย้งกับความ
คิดของตนเอง และยิง่ เมือ่ ต้องอยูร่ ว่ มกับบุคคลอืน่ ทัง้ ระดับครอบครัว ชุมชน
องค์กร และสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาท�ำงานเปลี่ยนแปลง
สังคม ย่อมต้องมีโอกาสเผชิญกับความขัดแย้งมากกว่า เพราะการเปลี่ยน
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แปลงย่อมกระทบต่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ คนอืน่ ๆ ทีต่ อ่ ต้านการ
เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้การท�ำงานขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันอาจท�ำได้ยาก
หากปราศจากเครือข่ายและกัลยาณมิตรคอยเกือ้ หนุนร่วมมือกัน ดังนัน้ การ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายด้วยความเข้าใจ และไม่ตดั สินคนทีม่ ฐี าน
ความคิดความเชื่อแตกต่างจากตนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงาน
หลายครั้งความขัดแย้งก็อาจไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบุคคล แต่มีจุดก�ำเนิด
มาจากอ�ำนาจภายนอก  แม้เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่การเมืองก็จะ
เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราทุกคน เพราะการเมืองเชื่อมโยงอยู่กับอ�ำนาจในสังคม
ที่เราอาศัยอยู่ เมื่อการใช้อ�ำนาจนั้นก้าวเข้ามากระทบกับเรา โดยเป็นสิ่งที่
เราไม่พงึ ปรารถนา เราจะจัดการกับมันอย่างไร และกลุม่ คนในพืน้ ทีว่ จิ ยั ทัง้
สามแห่งจะจัดการกับมันอย่างไร นี่คือสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งหาค�ำตอบ
เราพบว่าทุกพื้นที่เลือกใช้ประเด็นเย็นเป็นหนทางต่อรองกับปัญหา
ความขัดแย้งหรือเพื่อแสวงหาทางออก  ค�ำว่า “ประเด็นเย็น” ในที่นี้หมาย
ถึงประเด็นหรือแนวทางแก้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งอันรุนแรง หลีก
เลีย่ งการต่อสูเ้ รียกร้องโดยใช้ก�ำลังหรือการประท้วง แต่เป็นการเลือกใช้แนว
ทางอืน่ ๆ ดังทีท่ ราเวลล์ใช้สอื่ เพือ่ ส่งต่อความคิด เผยแพร่อดุ มการณ์ น�ำไป
สูก่ ารสร้างอุดมการณ์รว่ มกับบุคคลอืน่ ๆ นอกพืน้ ที่ ขณะทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้
หยิบยกประเด็นด้านการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับสิทธิที่จะได้รับ
บัตรหัวศูนย์ การท�ำให้เด็กดูน่ารักเพื่อให้คนในพื้นที่ยอมรับว่าเด็กกลุ่มนี้
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ส่วนชุมชนโคกสลุงก็หยิบประเด็นทางวัฒนธรรม
หรือความเป็นคนไทยเบิ้งขึ้นมาเพื่อหลอมรวมคุณค่าและความเป็นราก
เดียวกันของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายร่วมกับคนนอกพื้นที่
ที่เห็นความส�ำคัญของการใช้ประเด็นด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่หรือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  การต่อสู้ด้วยแนวทางนี้เป็นไปตามถ้อยค�ำ
ที่พ่อมืดกล่าวไว้ว่า “เราต้องสู้ด้วยความรู้ ไม่ใช่สู้ด้วยอารมณ์” (พ่อมืด,
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22 ตุลาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกลุ่มคนที่ท�ำงานขับเคลื่อนสังคมมาเป็นระยะ
เวลานานอย่างมูลนิธิบ้านครูน�้ำ และชุมชนโคกสลุง ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้
ประเด็นเย็น พวกเขาเคยใช้ประเด็นร้อนมาก่อน เช่น การเผชิญหน้ากับคน
ของรัฐด้วยท่าทีไม่เป็นมิตร การประท้วง  การขับเคลือ่ นด้วยวิธกี ารลักษณะ
นีอ้ าจช่วยสร้างแรงกระเพือ่ มให้เกิดขึน้ ในสังคมได้บา้ ง ท�ำให้คนภายนอกหัน
มาเห็นปัญหาของพวกเขามากขึ้นก็จริง แต่มันก็ไม่ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้
ส�ำเร็จ เนือ่ งจากรัฐยังคงเป็นผูม้ อี �ำนาจเหนือกว่าประชาชน  ความล้มเหลว
เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงการท�ำงานในเวลา
ต่อมา  ในขณะทีท่ ราเวลล์มแี นวทางแตกต่างออกไป อาจเพราะสมาชิกเป็น
คนรุ่นใหม่ที่เห็นความล้มเหลวจากการต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐด้วยวิธีการรุนแรง
มามากมาย จึงเริม่ ต้นแก้ปญ
ั หาเรือ่ งร้อนๆ ด้วยการใช้ประเด็นเย็นก่อน โดย
เฉพาะกรณีไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ แทนที่จะเรียกร้องด้วยการประท้วง
พวกเขากลับเลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป้อมให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่นั้นได้

การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลคือพื้นฐาน
สู่การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม
การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในจุดเล็กๆ เสมอ  หากมองเฉพาะเรื่องมนุษย์กับสรรพสิ่งที่มนุษย์มีความ
สัมพันธ์ด้วย การเปลี่ยนแปลงระดับเล็กสุดคงเกิดขึ้นในตัวมนุษย์ทุกคนที่
พร้อมจะเปลี่ยนแปลง  
ผูน้ ำ� คือคนธรรมดาทีไ่ ม่ได้วเิ ศษกว่าผูอ้ นื่ ทุกคนเป็นผูน้ �ำได้ถา้ สามารถ

246

ARCHIVE 4.indd 246

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง                                                   

7/28/17 10:12 AM

เอาชนะใจตนเอง ดังค�ำกล่าวของพระไพศาล วิสาโล (อ้างถึงใน รัตติกรณ์
จงวิศาล, 2556) ที่ว่า ผู้น�ำที่จะน�ำพาคนได้นั้นต้องน�ำตนเองให้ได้ก่อน
โดยจะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้กอ่ น ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส  ผูน้ ำ� ทีท่ ำ� ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดีงามขึ้นได้จะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ก่อน  
เช่นเดียวกับปรัชญาเต๋าเต็กเก็งที่กล่าวว่า “คนฉลาดรู้จักคนอื่น คนรู้
จริงรู้จักตนเอง คนแข็งแรงชนะคนอื่น คนเข้มแข็งชนะตนเอง” (ประชา
หุตานุวตั ร, 2559, น. 30)  แม้เต๋าเต็กเก็งจะให้ความส�ำคัญกับการรูใ้ จคน
รอบข้างหรือบุคคลทีร่ ว่ มงานด้วย แต่ทสี่ ำ� คัญไปกว่านัน้ คือ “การรูจ้ กั ตนเอง”
เพราะมนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อน มีความต้องการหรือปมลึกๆ
ในจิตใจ  หลายครั้งบุคคลกระท�ำกิจกรรมหนึ่งโดยบอกผู้อื่นว่าท�ำไปด้วย
เหตุผลเช่นนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วท�ำลงไปเพราะอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งมาจาก
ปมลึกๆ หรือแรงปรารถนาอันแรงกล้าภายในตน โดยที่บางครั้งบุคคลนั้น
ก็ไม่รู้ตัว และไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าแท้จริงแล้วกระท�ำสิ่งนั้นไปเพราะ
อะไรกันแน่  
การไม่ชัดเจนกับความต้องการที่แท้จริงของตนเองเปรียบเสมือนการ
หลอกตัวเองว่าสิ่งที่ท�ำอยู่นั้นมีความสุข แต่แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ ดังที่ครูน�้ำ
ไม่สามารถฝืนท�ำงานเป็นพนักงานบริษทั ต่อไปได้แม้จะเป็นแนวทางกระแส
หลักที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชีวิต เพราะมันขัดต่อแรงปรารถนา
อันแรงกล้าในใจที่ต้องการลงมือท�ำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ  ครู
น�ำ้ จึงเลือกก้าวออกมาจากพืน้ ทีส่ ะดวกสบายไปสูห่ นทางทีไ่ ม่มคี วามแน่นอน
สิ่งที่ครูน�้ำกระท�ำสื่อถึงการรู้จักและรู้ใจตนเอง รู้ความต้องการลึกๆ ว่า
ตนเองต้องการอะไร  การตัดสินใจครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญของการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอันยิ่งใหญ่ในสายตาเด็กๆ ผู้ถูกสังคมเพิกเฉยต่อความ
เป็นมนุษย์
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“ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากล�ำบาก พี่ก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นความ
ท้าทาย บอกตัวเองว่าไม่มีสตางค์ก็ไม่เป็นไร เราก็หาเอาเอง ลองดูว่าจะ
ท�ำได้หรือไม่  พี่เร่งท�ำงาน ท�ำโอที ใครให้ท�ำอะไรพี่ท�ำหมด จนเก็บเงินได้
เกือบแสน ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเยอะมากนะ แล้วก็ลาออกจากที่ท�ำงานเลย
เพราะรู้สึกว่างานออกแบบที่ท�ำอยู่ตอนนั้น ท�ำไปก็ไม่มีความสุขเท่ากับการ
ได้ช่วยเหลือเด็ก” (ครูน�้ำ, 18 พฤศจิกายน 2559)
อย่างไรก็ตาม การรูจ้ กั และเข้าใจแรงปรารถนาลึกๆ ของตนเองอาจยัง
ไม่เพียงพอ เพราะบางครัง้ แรงปรารถนานัน้ อาจขัดต่อศีลธรรมอันดีทสี่ งั คม
ยึดถือ หรืออาจสร้างความเดือดร้อนแก่สงั คม เต๋าเต็กเก็งจึงให้ความส�ำคัญ
กับ “การเอาชนะใจตนเอง” ด้วย  การเอาชนะใจตนเองนับเป็นเรือ่ งท้าทาย
ต่อตัวบุคคลมาก เพราะแม้จะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในจุดเล็กที่สุด
แต่มันอาจต้องแลกกับการพาตัวเองก้าวออกมาจากจุดที่คุ้นเคยและรู้สึก
สะดวกสบาย ไม่เหมือนกับการเอาชนะผู้อื่นที่แค่ใช้ก� ำลัง อ�ำนาจ หรือ
ทรัพย์สนิ เงินทองก็ได้มาซึง่ ชัยชนะ  พ่อมืดคือตัวอย่างคนทีเ่ อาชนะใจตนเอง
ได้ดว้ ยการเลิกดืม่ เหล้าและเลิกสูบบุหรี่ เพราะมองเห็นถึงเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
กว่าแค่เรื่องความสุขฉาบฉวยในแต่ละวัน นั่นคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ชุมชนโคกสลุงอันเป็นพื้นที่บ้านเกิดของตน
“สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในการท�ำงานชุมชนไม่ใช่การประสานงาน หางบประมาณ
หรือคิดแผนยุทธศาสตร์ แต่เป็นการก้าวข้ามอัตตาของตนเอง ความเป็น
ตัวตนของคนท�ำงาน ซึง่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้งานไม่สำ� เร็จ  การละวาง
สิ่งนี้เป็นเรื่องยาก ผมเองก็เคยท�ำไม่ได้ แต่ถ้าเรามองไปยังเป้าหมายหลักที่
ตัง้ เอาไว้ เราก็จะละวางความเป็นตัวตนนัน่ ได้” (พ่อมืด, 21 ตุลาคม 2559)
ส�ำหรับสมาชิกกลุม่ ทราเวลล์ซงึ่ เป็นเด็กรุน่ ใหม่ในครอบครัวชนชัน้ กลาง
และเติบโตมากับสังคมเมือง การได้ทำ� งานร่วมกับคนในชุมชนท�ำให้พวกเขา
ได้เรียนรู้ เติบโต เปลี่ยนแปลงจากข้างใน และมีวิธีการมองโลกแตกต่างไป
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จากเดิม ตระหนักถึงคุณค่าในตัวมนุษย์ทุกคนเพิ่มขึ้น มองเห็นปัญหาได้
ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น
“พอท�ำงานกับชุมชนไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆ แล้วเขาต้องการ
อะไร ปัญหาทีเ่ ขาเผชิญอยูค่ อื อะไรกันแน่ มันท�ำให้รวู้ า่ เราไม่สามารถตัดสิน
ใครได้จากภายนอก อย่างคนที่อยู่ในสลัม หรือเด็กที่พ่อแม่ติดยา เราเห็น
คุณค่าของเขามากขึน้   จากทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งไกลตัว พอได้มาท�ำงาน
ร่วมกับเขาก็รู้สึกว่าจริงๆ เขาควรได้รับโอกาส มันเหมือนกับเรารู้สึกว่าทุก
คนเป็นคนเหมือนกัน” (เม, 11 ตุลาคม 2559)
กระบวนการเปลีย่ นแปลงภายในมักค่อยๆ ด�ำเนินไประหว่างการเข้าไป
สัมผัสประสบการณ์ พบเจอผู้คนใหม่ๆ ที่มีพื้นฐานความคิดต่างจากตน
หรือเกิดการเรียนรู้ขึ้นระหว่างท�ำงาน ซึ่งบางครั้งบุคคลนั้นอาจไม่รู้ตัวว่า
ตนเองเปลีย่ นแปลงไปแล้ว เปลีย่ นไปอย่างไร หรืออาจไม่เปลีย่ นเลย  ดังนัน้
การมีโอกาสได้ท�ำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคคลตระหนัก
รู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองนับเป็นตัวช่วยน�ำพาพวกเขาให้ค้นพบตัวเอง
ได้เร็วขึ้น  เครื่องมือชิ้นแรกคือ “การฟังอย่างลึกซึ้ง” ที่เป็นการฟังในระดับ
ลึกกว่าการท�ำความเข้าใจข้อความหรือค�ำพูดทีผ่ พู้ ดู กล่าวออกมาในลักษณะ
การฟังทั่วๆ ไป แต่เป็นการฟังโดยอยู่กับขณะปัจจุบัน ตั้งใจฟัง และสนใจ
แค่ตวั ผูพ้ ดู ทีอ่ ยูต่ รงหน้า โดยปราศจากการคิดวิเคราะห์หรือตัง้ ค�ำถาม ห้อย
แขวนการตัดสิน และไม่พดู แทรกขณะฟัง  การฟังชนิดนีน้ บั เป็นเครือ่ งมือที่
ช่วยให้บุคคลได้ฝึกละวางอัตตา ขยายขอบเขตพื้นที่ในหัวใจเมื่อต้องเผชิญ
กับเรื่องราวที่มีความหลากหลาย และบางครั้งก็ขัดกับพื้นฐานความเชื่อ
ของตน
เครื่องมือชิ้นถัดไปคือ “สุนทรียสนทนา” ซึ่งมักน�ำมาใช้ในการท�ำงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ มันเป็นกระบวนการสนทนารูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งวาระไว้
ชัดเจนเหมือนการประชุมอื่นๆ ที่มุ่งหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงเกิด
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การโต้เถียง วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอของผู้อื่น  สุนทรียสนทนามิได้ตอ้ งการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนัน้ การสนทนารูปแบบนีไ้ ม่ได้คาด
หวังว่าแต่ละคนต้องได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน หรือเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เหมือนกัน ทว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตนเอง เข้าใจ
ความหลากหลายของความคิดความเชื่อ และตระหนักถึงคุณค่าที่ตนเอง
และผู้อื่นยึดถือ
เครือ่ งมือเหล่านีช้ ว่ ยให้คนท�ำงานในพืน้ ทีซ่ งึ่ ต้องท�ำงานในสถานการณ์
จริง พบเจอบุคคลที่มีความเชื่อหรือยึดถือคุณค่าแตกต่างจากตน ก้าวผ่าน
ร่องการท�ำงานแบบเดิมๆ ไปสู่ก้าวต่อไปในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังที่
ครูน�้ำกล่าวว่า “พี่เป็นพวกใบเลี้ยงเดี่ยว...ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใครนะ แต่เราจะไม่
ค่อยเรียนรู้ผู้อื่น เพราะเรามั่นใจว่าเราท�ำงานกับชีวิตคนจริงๆ เลยมักมอง
ผู้อื่นเป็นพวกโลกสวย  การได้เข้าโครงการผู้น�ำฯ ช่วยให้มองเห็นกลุ่มคน
ทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ เข้าใจตัวเองมากขึน้ ด้วย” (ครูนำ�้ , 18 พฤศจิกายน
2559)
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ส่วนที่ 2
การน�ำร่วม

การน�ำร่วม (Collective Leadership) เป็นค�ำทีย่ งั ไม่มคี ำ� จ�ำกัดความตายตัว
เนื่องจากเป็นค�ำที่เกิดขึ้นมาใหม่และความหมายยังคลุมเครือ การอธิบาย
แนวคิดนี้ในบริบทสังคมตะวันตกมักอยู่ในลักษณะการน�ำไปประยุกต์ใน
องค์กร และมองว่าเป็นกระบวนการท�ำงานของกลุ่มบุคคลซึ่งเลือกหยิบ
ทักษะหรือความเชีย่ วชาญภายในเครือข่ายมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการกระจายบทบาทผู้น�ำ สามารถสลับบทบาทการน�ำหรือผลัดกันตาม
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ห รื อ ลั ก ษณะงานแต่ ล ะแบบ (Foldy,
Goldman, & Ospina, 2008; Friedrich, Vessey, Schuelke, Ruark,
& Mumford, 2009)  ส� ำ หรั บ การสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย
ครั้งนี้ ผู้เขียนจ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบการน�ำร่วม และ
โมเดลการขับเคลื่อนสังคมผ่านภาวะการน�ำร่วม

องค์ประกอบการน�ำร่วม
จากการถอดบทเรี ย นการน�ำ ร่ ว มในพื้ น ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบหรื อ
คุณลักษณะบางประการทีเ่ ป็นจุดร่วมของทัง้ สามพืน้ ที่ ได้แก่ การมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ศักยภาพและองค์ความรู้ การแบ่งปันข้อมูล ความจ�ำเป็นของคนรุน่
ใหม่และคนรุ่นเก่า เครือข่ายที่หลากหลายและกัลยาณมิตรผู้เข้าใจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1) เป้าหมายร่วม
การท�ำงานขับเคลื่อนในพื้นที่แต่ละแห่ง ทั้งการท�ำงานช่วยเหลือเด็ก
เร่ร่อนไร้สัญชาติแถบชายแดนจังหวัดเชียงราย การพัฒนาชุมชนโคกสลุง
อย่างยั่งยืน และการพัฒนาเมืองที่มีคนในเขตพระนคร ได้ดึงดูดคนที่มีเป้า
หมายใหญ่ในชีวติ ร่วมกันมาอยูร่ วมกันเพือ่ สร้างพลังให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ขึ้นในสังคม ดังสมาชิกทราเวลล์ซึ่งต่างเข้ามาท�ำงานด้วยความสนใจ ความ
เชีย่ วชาญ และแรงบันดาลใจทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีพ่ วกเขามีเหมือนกัน
คือการแสวงหาความหมายให้แก่ชีวิต และพบว่าการท�ำงานเพื่อสังคมคือ
ค�ำตอบ  
ส�ำหรับชุมชนโคกสลุง ความกลัวสังคมจะล่มสลายสร้างแรงผลักดัน
ให้คนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาท�ำบางอย่างร่วมกัน เมื่อครูเสือ ผู้ใหญ่อี๊ด และพ่อ
มืด เริ่มพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านด้วยความกังวล และ
ความกังวลนี่เองที่ท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยมีเป้าหมายที่
จะพัฒนาชุมชนโคกสลุงอย่างยัง่ ยืนโดยใช้วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาชาวไทย
เบิ้งเป็นตัวขับเคลื่อน  
ส่วนครูน�้ำจัดเวทีสร้างความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
พลเมืองและสถาบันอิสระภาคประชาสังคม โดยรวบรวมคนที่มีเป้าหมาย
อยากเห็นผู้คนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายอยู่ดีมีสุข ให้มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การท�ำงานทีแ่ ตกต่างเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน
ระหว่างกัน แสดงวิสัยทัศน์การท�ำงานของแต่ละองค์กร และหาจุดร่วมทาง
ความคิดเพื่อวางนโยบายการท�ำงานแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้งานของ W. K. Kellogg Foundation (2007) ได้อธิบายการน�ำ
ร่วมในบริบทการพัฒนาชุมชนว่าเป็นกระบวนการส�ำหรับรวบรวมทรัพยากร
ในชุมชน เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม และทรัพยากรที่
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยี เข้าไว้ดว้ ยกัน ผ่านกระบวนการทีส่ ง่ เสริมให้สมาชิก
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ในชุมชนสามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ความ
อยู่ดีมีสุขร่วมกัน (collective wellbeing) โดยเชื่อว่าการน�ำร่วมนี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนมี “เป้าหมายร่วมกัน” (common purpose /
common goal)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นร่วมกัน เป็นตัว
ก�ำหนดทิศทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อันจะช่วยให้
สมาชิกระดมปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยกัน และมองข้ามความ
แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
2) ศักยภาพและองค์ความรู้
ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกต่างก็มีกลุ่มแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ตัวอย่างแนวคิดทางตะวันออกคือหลักคิดทาง
พระพุทธศาสนาที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานได้
นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาสายมนุษยนิยมจากฝั่งตะวันตกที่เชื่อว่ามนุษย์
ทุ ก คนมี แ นวโน้ ม ตามธรรมชาติ ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองเพื่ อ รั ก ษา
ความเป็นตัวของตัวเองไว้ และพัฒนาให้ดีขึ้นจนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
(Actualizing Tendency)1  ผลการศึกษาจากพื้นที่ทั้งสามพบว่า ความ
เชือ่ มัน่ ว่ามนุษย์ทกุ คนล้วนมีศกั ยภาพในตัวเองท�ำให้บคุ คลกล้าลงมือท�ำใน
สิง่ ทีต่ นวางเป้าหมายไว้อย่างไม่ลงั เล  กระบวนการท�ำงานของผูน้ ำ� ในแต่ละ
พืน้ ทีย่ งั สะท้อนถึงการเชือ่ มัน่ ว่าคนอืน่ ๆ มีศกั ยภาพอยูภ่ ายในตนเองอยูแ่ ล้ว
เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อบ่มเพาะได้ที่ ศักยภาพเหล่านั้นก็จะเติบโต
1

ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ น Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy,
personality, and interpersonal relationships, as developed in the clientcentered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of a science
(Vol. 3, pp. 184-256). New York: McGraw Hill.
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และเบ่งบานออกมา และเป็นเรื่องธรรมดาว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดย่อม
เติบโตไม่พร้อมเพรียงกัน อีกทัง้ มีหลากหลายชนิด จึงท�ำให้หน้าตาแตกต่าง
กันออกไป
ครูนำ�้ เชือ่ มัน่ ว่าเด็กทุกคนมีคณ
ุ ค่าและศักยภาพในตัวเองโดยไม่แบ่งแยก
สัญชาติหรือเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนนี้ดีหรือไม่ดี ดังค�ำพูดครูน�้ำที่ว่า
“เราต้องรักเขา แม้เขาจะไม่น่ารัก”  เธอเชื่อมั่นว่าหากเด็กเหล่านี้ได้มีการ
ศึกษาติดตัว มันจะเป็นใบเบิกทางทีเ่ ติมเต็มศักยภาพบางประการ ท�ำให้พวกเขา
เติบโตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และได้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับคืนมา
เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนโคกสลุงทีม่ งุ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
“โคกสลุงน่าอยู่ ผูค้ นมีสขุ ภาวะ บนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทยเบิง้ ” ก็
มีทมี่ าจากฐานความเชือ่ ของแกนน�ำว่าสมาชิกทุกกลุม่ ทุกวัยในชุมชนมีหน่อ
ศักยภาพอยู่ภายในที่พร้อมพัฒนาต่อยอดได้ ความเชื่อดังกล่าวแสดงออก
มาผ่านแผนการพัฒนาคน ตั้งแต่กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะ กลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่  
กลุ่มทราเวลล์เองก็ไม่ต่างกัน พวกเขาท�ำงานพัฒนาเมืองด้วยความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของคนในชุมชน ในขณะเดียวกันการท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
ในแบบทราเวลล์ก็ช่วยท�ำให้ชุมชนต่างๆ มองเห็นศักยภาพ คุณค่า และ
เสน่ห์ของวิถีชีวิตที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือบ้านของตนเอง
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์เป็นตัวแปรหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคคล ดังแสดงให้เห็นในจุดร่วมด้านวิธี
คิดของผู้น�ำในงานวิจัยนี้ นั่นคือ “การคิดเชิงระบบ” 2 ซึ่งเป็นวิธีคิดอย่าง
เป็นกระบวนการที่มองว่าองค์ประกอบต่างๆ ในระบบมีความสัมพันธ์กัน
2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Senge, P. M. (1997). The fifth discipline. Measuring Business Excellence, 1(3), 46-51.
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และส่วนใหญ่มักไม่ใช่เส้นความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมา แต่จะเป็นความ
สัมพันธ์ทางอ้อม การคิดรูปแบบนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาต่างๆ มีราก
หรือที่มาที่ไปอย่างไร  การคิดเชิงระบบเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการท�ำงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ เพราะท�ำให้มองเห็นภาพรวมของทุกปัจจัยหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ และน�ำไปสู่การเลือกใช้วิธีการ
รับมือหรือจัดการกับปรากฏการณ์นั้นๆ  
ผู้เขียนมักได้ยินพ่อมืดและครูน�้ำกล่าวถึงอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
วิทยากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดหลักการคิดเชิงระบบให้ทั้งสองได้เรียนรู้ พวกเขา
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้น�ำวิธีคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ขับเคลื่อนพื้นที่ เพราะมันท�ำให้มองปัญหาได้คมลึกมากขึ้นกว่าการมอง
เพียงระดับปรากฏการณ์ เช่นเมื่อเห็นเด็กข้ามฝั่งเข้ามาขอทานบริเวณ
ด่านชายแดนอ�ำเภอแม่สาย หรือเมื่อรับรู้ว่าพื้นที่โคกสลุงจะถูกเปลี่ยนไป
เป็นเขตอุตสาหกรรม พวกเขาก็สามารถพิจารณาจนถึงรากและที่มาอัน
ซับซ้อนของปรากฏการณ์เหล่านี้ไปสู่ระดับฐานความเชื่อของบุคคล
ส�ำหรับกลุ่มทราเวลล์ แม้การคิดเชิงระบบจะแฝงอยู่ในการท�ำงาน
ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งให้ชุมชนและสังคมรอบข้างมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่มุ่งไปยังคนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนา
ทีส่ มั พันธ์กบั มิตอิ นื่ ๆ อีกมากมาย ทว่าในบางครัง้ กระบวนการท�ำงานทีต่ า่ ง
คนต่างท�ำแยกส่วนกันก็สร้างความกังวลใจให้แก่สมาชิกบางคนว่าอาจท�ำให้
หลงลืมเป้าหมายร่วมทีท่ มี อยากก้าวไปให้ถงึ เพราะไม่มคี นถอยห่างออกมา
มองภาพรวม
“เหมือนปั้นหม้อ ต้องปั้นหนึ่งหม้อ แล้วคนหนึ่งเขียนลวดลาย คนอื่น
ก็ท�ำอย่างอื่นๆ มันจะต้องเป็นในเชิงนั้น แต่ตอนนี้คนนี้ไปท�ำชุมชนนี้ คนนี้
ก็ไปท�ำชุมชนนี้ แล้วพอมันลึกไปแต่ละด้าน มันไม่ค่อยมีคนมองภาพรวม”
(ลี่, 2 ธันวาคม 2559)
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หากผู้น�ำเหล่านี้ไม่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเป็นหลักคิดส�ำหรับ
การขับเคลื่อนพื้นที่ ทิศทางการท�ำงานอาจมีรูปแบบแตกต่างออกไป เช่น
เป้าหมายหลักในการพัฒนาของชุมชนโคกสลุงและกลุ่มทราเวลล์อาจ
เป็นการสร้างรายได้และผลก�ำไรสูงๆ จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ อาจท�ำงานแบบเอ็นจีโอยุคเก่าทีต่ อ่ ต้านการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่ายหรือองค์กรภาครัฐ และการท�ำงานด้วยกระบวนการน�ำร่วมก็อาจ
ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสามนี้
3) การแบ่งปันข้อมูล
การสือ่ สารเป็นกระบวนการส่งผ่านข้อมูลไปสูเ่ ครือข่ายหรือบุคคลอืน่ ๆ
ในกลุ่ม ทั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชนหรือกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  หากสมาชิกได้รับ
รู้ข้อมูลที่จ�ำเป็น มีความส�ำคัญ รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มีสาเหตุจาก
อะไร ก็จะช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ดังที่มูลนิธิบ้านครูนำ�้
ชุมชนโคกสลุง และทราเวลล์ ใช้การแบ่งปันข้อมูลเป็นองค์ประกอบหนึง่ เพือ่
สร้างภาวะการน�ำร่วมในกลุ่ม  การแบ่งปันข้อมูลอาจมีรูปแบบเป็นทางการ
เช่น การจัดเวทีประชุมแกนน�ำกลุ่มต่างๆ ในโคกสลุง การประชุมในทีม
ทราเวลล์ทั้งก่อนและหลังลงพื้นที่ชุมชน หรือบางครั้งอาจไม่เป็นทางการ
เช่นครูน�้ำและกลุ่มครูข้างถนนที่มักใช้พื้นที่หน้างานจริงเพื่อถ่ายทอดข้อมูล
ใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติให้ทีมงานรับรู้  ไม่ว่าแบบ
ทางการหรือไม่ทางการก็ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกมีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการขับเคลื่อนงาน
Friedrich et al. (2009) อธิบายว่าการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกใน
กลุม่ เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานส�ำหรับการสร้างภาวะการน�ำร่วม การกระท�ำ
นี้จะช่วยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
มีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกับการ
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การแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำ�หรับการสร้างภาวะการนำ�ร่วม
การกระทำ�นี้จะช่วยเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

แบ่งปันข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าสองสิ่งนี้แปรผันตามกัน คือการแบ่งปัน
ข้อมูลกันภายในทีมมีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านระดับกลุม่
เพราะมันเปรียบเสมือนศูนย์กลางกระบวนการทีช่ ว่ ยให้สมาชิกในกลุม่ ได้นำ�
ทรัพยากรข้อมูลที่ตนเองมีมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม  นอกจากนี้การ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกยังมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งภายในกลุ่ม ทั้ง
ความขัดแย้งเกีย่ วกับสาระและเป้าหมายของงาน (task conflict) และความ
ขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (relationship conflict) เพราะ
การทีส่ มาชิกในทีมรับรูข้ อ้ มูลเท่าๆ กันจะช่วยลดความรูส้ กึ ไม่แน่นอน ความ
เข้าใจผิด และความรู้สึกแปลกแยกออกจากกลุ่ม อันมีสาเหตุมาจากการ
ไม่ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็น (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009; Moye
& Langfred, 2004)
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4) คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า
พลังขับเคลื่อนจากคนรุ่นใหม่
เราอาจเคยได้ยินวาทกรรมเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ว่า ไม่สู้งาน ขี้เบื่อ ชีวิต
ไร้แบบแผน ทว่าสิ่งที่ผู้เขียนสัมผัสได้จากการวิจัยครั้งนี้คือพลังขับเคลื่อน
จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มผู้ที่จะมาพัฒนาชุมชน สืบทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยเบิ้งต่อไปอย่าง “กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง” ซึ่งเป็นกลุ่ม
เยาวชนทีใ่ ช้ชวี ติ ตัง้ แต่เด็กจนเติบโตขึน้ ในชุมชนโคกสลุง เปรียบเสมือนเมล็ด
ข้าวเปลือกพันธุด์ ที รี่ อเวลาเติบโต โดยมีผใู้ หญ่ในพืน้ ทีค่ อยช่วยบ่มเพาะก่อน
หย่อนลงดิน  “กลุ่มครูข้างถนน” ของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็น
เยาวชนในพื้นที่แล้ว ยังประกอบด้วยเยาวชนผู้ประสบปัญหาโดยตรง เคย
เป็นเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติที่ขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิการเป็นมนุษย์ เด็กเหล่านี้
ได้รบั การช่วยเหลือจากครูน�้ำ และปัจจุบนั ก็กา้ วขึน้ มาเป็นผูท้ �ำงานสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ร่วมกับครูน�้ำเพื่อมอบโอกาสแก่เด็กคนอื่นๆ ต่อไป
ส่วน “กลุ่มทราเวลล์” นอกจากตัวสมาชิกเองที่เป็นคนรุ่นใหม่ พวกเขายังมี
เครือข่ายต่างๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ผู้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมี
อุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม
การให้คุณค่าของคนรุ่นเจนเนอเรชั่นวาย
นักวิชาการในสังคมตะวันตกจ�ำแนกกลุม่ คนออกตามรุน่ ปีเกิด (cohort)
เรียกว่ากลุ่มรุ่นวัย (Generation) โดยจ�ำแนกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
กลุม่ ประชากรรุน่ เกิดล้าน (Baby Boomer Generation) หมายถึงกลุม่ คน
ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1945–1964 อันเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ยุติลง ทหารทยอยกลับประเทศตนเอง อีกทั้งเมื่อสังคมสงบสุข
จากศึกสงคราม ประเทศชาติก็ต้องการก�ำลังพลเพื่อมาพัฒนาประเทศ
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ส่งผลให้นโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเกิด  กลุ่มต่อมาคือ
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี ค.ศ.
1965-1981 เติบโตขึน้ มาในช่วงทีม่ กี ารพัฒนาและเริม่ มีเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
คนกลุ่มนี้มีค่านิยมที่เน้นความมั่นคงในชีวิต การประหยัดอดออม ด�ำเนิน
ชีวติ ตามกรอบแบบแผนทีส่ งั คมคาดหวังไว้  กลุม่ ถัดไปคือ เจนเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1982-2000 และกลุ่ม
สุดท้ายคือเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดหลังปี
ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป  คนสองกลุ่มหลังนี้เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ท�ำให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ
ประชากรกลุม่ นีจ้ งึ มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและ
หลากหลาย (Newbold & Scott, 2017)
การแบ่งคนตามกลุ่มข้างต้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมมีส่วน
ท�ำให้ผคู้ นมีคา่ นิยมและคุณลักษณะทีอ่ าจแตกต่างกัน ผูค้ นทีเ่ กิดในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันจะมีประสบการณ์ร่วมกันจากปรากฏการณ์ทางสังคมหรือ
เหตุการณ์ส�ำคัญในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม (Parry & Urwin, 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่
เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่
เชื่อมโยงไปได้ทั่วโลก ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว จึงมีผล
ส�ำคัญต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิต
แนวคิดที่ว่าความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลก่อให้เกิดพลังอ� ำนาจ
ในตัวบุคคลจนท�ำให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองและรูส้ กึ ว่ามีอ�ำนาจควบคุมวิถี
ชีวติ ของตนเองได้นนั้ เชือ่ มโยงกับลักษณะการใช้ชวี ติ ของคนเจนเนอเรชัน่ วาย
โดยตรง เมื่อผนวกกับการเกิดและเติบโตมาในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยปัญหา
และความขัดแย้งต่างๆ ทีส่ ะสมมาจากยุคก่อนๆ ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา
เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่ค� ำนึง
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ถึงความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตคนรุ่นหลัง จึงส่งผลให้คนเจนเนอเรชั่นวาย
รู้สึกว่าตนเองต้องลุกขึ้นมาท�ำอะไรสักอย่าง เราจึงเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่ม
เข้าไปมีบทบาทท�ำงานในภาคส่วนต่างๆ มากขึ้นทั้งภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคม  
คนกลุ่มนี้มีแบบแผนการท�ำงาน ความคิด และความเชื่อแตกต่าง
จากคนเจนเนอเรชั่นก่อนๆ กล่าวคือ มีความคาดหวังเกี่ยวกับตนเองและ
เพือ่ นร่วมงานสูง ชอบความตรงไปตรงมา รักการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ซึง่ อาจเป็น
เพราะมีเครื่องมือและวิธีการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้ง่าย มีความยืด
หยุ่นในการท�ำงานมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุล
ระหว่างการท�ำงานกับการใช้ชีวิต (Work-Life Balance) คือไม่ต้องการ
ทุ่มเทเวลาให้การท�ำงานมากเกินไป แต่จะแบ่งเวลาให้แก่การใช้ชีวิตด้วย
แนวคิดนี้อาจท�ำให้คนรุ่นก่อนๆ มองคนกลุ่มนี้ว่าไม่สู้งาน ทว่าแท้จริงแล้ว
ค่านิยมอีกประการที่พวกเขายึดถือในการใช้ชีวิตคือการมีเวลาส�ำหรับท�ำ
ประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบงานอาสาสมัครต่างๆ (Armour, 2005;
Brown et al., 2009)
Martin (2005) อธิบายว่าคนเจนเนอเรชั่นวายให้ความสนใจกับการ
เป็นผู้ประกอบการมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ และมีบางส่วนริเริ่มธุรกิจตั้งแต่ยัง
เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย  สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่แตกต่างไปจากคน
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์คอื เป้าหมายสูงสุดในการท�ำธุรกิจของคนรุน่ ใหม่มใิ ช่การ
แสวงหาผลก�ำไรให้ได้มากทีส่ ดุ แต่ครอบคลุมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่สงั คม
การพาชุมชนรอบข้างให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน เราจึงเห็นธุรกิจ
เพื่อสังคมที่มีผู้ก่อตั้งเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้างต้นนี้สอดคล้องกับลักษณะสมาชิกในทีมทราเวลล์ซึ่ง
เป็นคนรุ่นใหม่ที่ล้วนชื่นชอบงานอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อมี
โอกาสน�ำเสนอแนวคิดเพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคมในเวทีการประชุมสุดยอดผูน้ ำ�
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คนรุ่นใหม่ในพื้นที่วิจัยทั้งสามแห่งมีคุณลักษณะเฉพาะ
บางประการแตกต่างกัน คือกลุ่มชนชั้นกลางที่เติบโต
มาในเมือง กับกลุ่มที่ไม่ได้เติบโตมาในเมือง ส่งผลให้
แต่ละกลุ่มทำ�งานอยู่ในบทบาทหรือสถานะต่างกัน  

เยาวชนระดับโลก พวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะคว้ามันมาสานต่อความฝันโดย
การเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ จนในที่สุดก็
ชนะการประกวดและได้เงินรางวัลมาเป็นทุนด�ำเนินธุรกิจ  นอกจากจะมี
แนวคิดการท�ำธุรกิจโดยไม่ได้มองว่าผลก�ำไรคือเป้าหมายสูงสุดแล้ว พวกเขา
ยังมีคณ
ุ ลักษณะอีกอย่างหนึง่ คือ “คิดแล้วลงมือท�ำ” ทัง้ ในกลุม่ ทราเวลล์เอง
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมท�ำค่ายพัฒนาเยาวชนร่วมกับทราเวลล์  กลุ่ม
คนเหล่านี้มาเพราะเห็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพและ
เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความเปลีย่ นแปลง แม้จะต้องเสียเงินเพือ่ มาท�ำงาน
อาสาสมัครก็ตาม
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“อาจเพราะคนรุ่นเราเริ่มมีชนชั้นกลางมากขึ้น แนวคิดการสร้างเนื้อ
สร้างตัวแบบรุน่ พ่อรุน่ แม่อาจจะน้อยลง  จุดมุง่ หมายในการท�ำธุรกิจของวัย
รุ่นยุคนี้อาจไม่ใช่เพื่อรวยสุดๆ แบบเมื่อก่อน แต่ท�ำเพื่อคนอื่นด้วย  ทุกวัน
นีเ้ รายังเห็นสิง่ ทีเ่ ราอยากแก้ เห็นสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจอยูเ่ ต็มไปหมด  ในช่วงชีวติ
หนึ่งที่ยังพอเขียนหนังสือได้ ถ่ายรูปได้ มีก�ำลังสมอง ก�ำลังกาย แล้วลงมือ
ท�ำได้ ก็ทำ� ไปเท่าทีท่ ำ� ได้ อาจจะไม่ได้ดขี นึ้ ในยุคเรา ในช่วงชีวติ เรา แต่ถา้ เรา
เป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาก็นา่ จะท�ำให้ชวี ติ มีคณ
ุ ค่าขึน้ ” (เนย, 8 ธันวาคม
2559)
ผู้เขียนยังพบอีกว่าคนรุ่นใหม่ในพื้นที่วิจัยทั้งสามแห่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะบางประการแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มชนชั้นกลางที่
เติบโตมาในเมือง กับกลุ่มที่ไม่ได้เติบโตมาในเมือง ส่งผลให้แต่ละกลุ่ม
ท�ำงานอยู่ในบทบาทหรือสถานะต่างกัน  กลุ่มแรกคือทราเวลล์ซึ่งสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่ได้เติบโตขึ้นมาในพื้นที่ที่ตนเองท�ำงานพัฒนาอยู่ บทบาทการ
ท�ำงานจึงเป็นไปในลักษณะ “คนนอก” และพร้อมจะขยายพืน้ ทีท่ ำ� งานตลอด
เวลาถ้าพบว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ มีปญ
ั หาในประเด็นทีพ่ วกเขาสนใจ  การท�ำงานขับ
เคลื่อนของคนเมืองกลุ่มนี้จึงด� ำเนินไปตามความปรารถนาเพื่อเติมเต็ม
คุณค่าความเป็นมนุษย์ผา่ นการท�ำงานอาสาสมัครและกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม เน้นคิดการใหญ่ คิดเร็ว ท�ำเร็ว  ส่วนกลุม่ หลังได้แก่กลุม่
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งและกลุ่มครูข้างถนนซึ่งส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาใน
พืน้ ทีน่ นั้ และเป็นผูป้ ระสบปัญหาด้วยตนเอง การท�ำงานขับเคลือ่ นพืน้ ทีจ่ งึ
มีชีวิตเป็นเดิมพัน มุ่งท�ำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะในประเด็นเฉพาะ เช่น
พัฒนาชุมชนของตนเอง ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
การเห็นคุณค่าพลังคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมนี้มิได้หมาย
ความว่าคนรุ่นเก่าจะถูกลดความส� ำคัญลงไป เพราะค�ำว่า “คนรุ่นใหม่”
และ “คนรุ่นเก่า” เป็นพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง ในวันนี้คนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นคน
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รุน่ ใหม่ แต่ในวันข้างหน้าพวกเขาก็จะกลายเป็นคนรุน่ เก่าเมือ่ มีคนอีกรุน่ ก้าว
เข้ามา เป็นวงจรทีห่ มุนเวียนไปเรือ่ ยๆ ดังนัน้ การเชือ่ มร้อยคนต่างรุน่ ต่างวัย
เหล่านี้ไว้ด้วยกันจะช่วยให้เกิดพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ดังจะ
อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
เสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย
แนวคิดด้านทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นการมองภาพองค์
ประกอบทีม่ สี ว่ นช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนหรือสังคมหนึง่ โดย
มุ่งให้ความส�ำคัญกับการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือ
ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นมากขึ้น
ทุนทางสังคมนี้มีได้ตั้งแต่ระดับสังคมไปจนถึงระดับจุลภาคที่มองย่อยลงไป
ในความสัมพันธ์ระดับบุคคล มีทั้งแบบที่มองเห็นได้ยาก คือเป็นทุนทาง
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ความเชือ่ ทัศนคติ เช่น ความเชือ่ ถือไว้วางใจ
กัน การยึดถือคุณค่าร่วมกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน  และแบบที่มองเห็นได้
จากภายนอกในรูปแบบสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
แบบแผนพฤติกรรม บทบาทของแต่ละบุคคล
Coleman (1990) อธิบายว่าทุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับโครง
สร้างต่างๆ ทีเ่ อือ้ ให้บคุ คลกระท�ำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้ เปรียบเสมือน
ทุนชนิดอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตได้เช่นกัน แต่จะแตกต่างตรงที่ทุนทาง
สังคมเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและใช้หน่วยวัดเป็น
ตัวเลขได้ยาก  เราจะสังเกตรูปแบบทุนทางสังคมได้จากระดับความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันซึ่งต้องอาศัยการสังเกตในสถานการณ์จริง ช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโดยสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเกิดขึ้น
อย่างไร และการแลกเปลี่ยนบรรทัดฐานหรือค่านิยมซึ่งสังเกตได้จากการที่
สมาชิกท�ำงานร่วมกันบนเป้าหมายเดียวกันโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว
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ส�ำหรับแนวคิดถัดมาจะมองทุนทางสังคมในระดับกว้างขึน้ ครอบคลุม
ประเด็นทางการเมืองการปกครองไว้ดว้ ย เป็นแนวคิดเกีย่ วกับกลไกทีท่ �ำให้
ชุมชนหรือสังคมด�ำรงอยู่ได้ โดย Putnam (as cited in MacCallum et
al., 2010) มองว่ากลไกที่ท�ำให้เกิดทุนทางสังคมประกอบด้วย การสร้าง
เครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และการไว้ใจกัน อันเป็นกลไกทีท่ ำ� ให้ชมุ ชน
และสังคมเข้มแข็ง และขับเคลื่อนต่อไปได้  
แนวคิดทุนทางสังคมเริ่มเข้ามามีบทบาทส�ำคัญหรือได้รับการกล่าวถึง
มากขึ้นในประเทศไทยภายหลังการเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจครั้งส�ำคัญเมื่อปี
พ.ศ. 2540  นักวิชาการไทยที่น�ำแนวคิดทุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทยได้มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยมากขึน้   ประเทศไทยมีภมู ปิ ญ
ั ญาหรือชุดความรูบ้ างประการ
ทีแ่ ฝงอยูใ่ นชุมชนอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ แนวคิดทีม่ กี ารกล่าวถึงค่อนข้างมากและเป็น
รูปธรรมจะเกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านซึง่ ครอบคลุมถึงความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาและปรับตัวในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่นการขับเคลือ่ นวัฒนธรรม
ในชุมชนโคกสลุงด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งฯ ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (living museum) ใต้ถุนเรือนเป็นที่ตั้งกี่ทอผ้าหลังใหญ่
ใช้จัดแสดงวิธีทอผ้าแบบโบราณ มีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเป็นนักแสดง ส่วน
ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ร้องเพลงร�ำโทนอันเป็นเพลงพื้นบ้านของ
ชาวไทยเบิ้ง
การใช้วฒ
ั นธรรมเป็นเครือ่ งมือพัฒนาศักยภาพคนผ่านการท่องเทีย่ วยัง
ปรากฏให้เห็นในกระบวนการท�ำงานของทราเวลล์กับชุมชนที่ร่วมท�ำงาน
พัฒนาด้วย ได้แก่ ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนวังกรมฯ และ
ชุมชนนางเลิ้ง ที่ใช้วิถีความเป็นเมืองเก่าและวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเป็นเสน่ห์
ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศ เช่น บ้านไม้โบราณ การปัน้ เศียรพ่อ
แก่ การท�ำบาตรด้วยมือ ละครชาตรี เป็นต้น  ทั้งนี้องค์ประกอบส�ำคัญใน
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การพัฒนาทุนทางสังคมคือการสร้างโอกาสและเปิดพืน้ ทีใ่ ห้สมาชิกในชุมชน
ได้มาปฏิสงั สรรค์กนั โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ ายในบริเวณชุมชนทีเ่ ป็นทัง้ พืน้ ทีต่ าม
ธรรมชาติหรือองค์กรสถาบันต่างๆ ในชุมชน
นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ย นมุ ม มองและทั ศ นคติ ที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนกั บ ผู ้
สูงอายุมตี อ่ กันให้เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ นับเป็นเป้าหมายส�ำคัญมากในการ
สร้างทุนทางสังคม ตามที่ Schuller, Brasset-Grundy, Green, Hammond, and Preston (2002) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย
(Intergenerational Learning)3 ช่วยสร้างทุนทางสังคมได้ โดยให้เหตุผล
ว่าการน�ำผูส้ งู อายุและเด็กหรือเยาวชนในชุมชนมาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เป็นการช่วยเพิ่มพูนและบูรณะเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น ทั้ง
ยังช่วยสร้างความไว้ใจและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ซึ่งมักประสบปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดบรรทัดฐานหรือค่านิยม รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
และความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประชากรสองกลุ่มนี้ ทั้งยังมีผลต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติสว่ นบุคคล ท�ำให้บคุ คลมีสว่ นร่วมในชุมชนหรือสังคม
มากขึ้น (Boström, 2009; Coleman, 1990)
ตัวอย่างชุมชนที่มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยคือชุมชนบ้านบาตร ซึ่ง
ก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ “วยาคติ” (Ageism)4 ในชุมชน กล่าวคือ หลาย
3

การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning) หมายถึง การทีป่ ระชากร
ต่างวัยมาทำ�กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบทางการ เช่นใน
สถานศึกษาหรือสถานทีท่ ำ�งาน และแบบไม่เป็นทางการ เช่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
4
วยาคติ (Ageism) หมายถึง อคติหรือทัศนคติในแง่ลบที่บุคคลมีต่อกลุ่มคนที่มีอายุ
แตกต่างจากตน โดยส่วนใหญ่จะนำ�ไปใช้ในบริบททัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้สูงอายุ
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ครอบครัวในชุมชนบ้านบาตรยังคงท� ำบาตรด้วยมือกันอยู่ แต่ไม่มีการ
ถ่ายทอดทักษะนี้สู่เด็กและเยาวชน เพราะผู้ใหญ่บางคนมองว่าเด็กไม่
สามารถท�ำงานแบบนี้ได้  วิธีคิดดังกล่าวสื่อถึงการมีทัศนคติเชิงลบแบบ
เหมารวมต่อศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน
จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ
กับเยาวชนคนรุน่ หลังออกจากกัน แต่กลับให้ความส�ำคัญกับประเด็นปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และกระบวนการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างประชากรสอง
กลุ่มนี้  กระบวนการสร้างทุนทางสังคมเหล่านี้ยังเป็นตัวช่วยให้บุคคลที่ถูก
ผลักไปอยูช่ ายขอบระบบเศรษฐกิจได้ใช้ความสัมพันธ์ของทุนนีม้ าชดเชยทุน
ทางเศรษฐกิจ เช่น ผูส้ งู อายุและวัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากค่านิยมทีม่ งุ่ เน้น
คุณค่าทางเม็ดเงิน ท�ำให้ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระเนื่องจากไม่สามารถ
ให้ผลผลิตที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่นเดียวกับกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นที่มักถูก
มองว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอส�ำหรับการท�ำงานที่มีคุณค่า
5) เครือข่ายและกัลยาณมิตร
ค�ำกล่าวที่ว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย” เป็นข้อความที่
คุ้นหูกันมาเป็นเวลานานแล้ว และดูเหมือนว่าจะน�ำมาปรับใช้ได้ในหลาย
สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท�ำงานขับเคลื่อนทุกระดับ ตั้งแต่
ระดั บ ครอบครั ว หมู ่ บ ้ า น ชุ ม ชน ไปจนถึ ง ระดั บ จั ง หวั ด ประเทศ หรื อ
ระหว่างประเทศ  การสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล องค์กร และสังคม รวม
ทัง้ การมีกลั ยาณมิตรทีเ่ กิดขึน้ บนรากฐานความเชือ่ ถือไว้วางใจกัน ถือคุณค่า
และเป้าหมายร่วมกัน นับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มระดับทุนทาง
สังคมในชุมชน กลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ ดังการท�ำงานภายในมูลนิธิบ้านครู
น�ำ้ ทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกครูขา้ งถนนซึง่ เคยเป็นเด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติผเู้ ติบโต
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การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น
ในกลุ่มที่มีอุดมการณ์ คุณลักษณะ ความถนัดใกล้เคียงกัน
หรือเผชิญปัญหาอุปสรรคร่วมกันมานานจนเกิดความ
ไว้วางใจและเชื่อใจกันมีจุดเด่นคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
เป็นตัวช่วยให้การทำ�งานในพื้นที่เป็นไปได้ง่าย
และลดต้นทุนด้านอื่นลง

มาพร้อมกับการรับรูป้ ญ
ั หาในพืน้ ที  ่ การท�ำงานขับเคลือ่ นชุมชนโคกสลุงโดย
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนซึง่ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันเชิงเครือญาติ  และการท�ำงานภายในกลุ่มทราเวลล์ซึ่งสมาชิก
แต่ละคนเป็นเพื่อนที่มีเป้าหมายอยากท�ำงานเพื่อสังคมร่วมกันมาก่อน
เป็นคนรุน่ ใหม่ชนชัน้ กลางทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนเมืองและมีวถิ ชี วี ติ ใกล้เคียงกัน
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การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties)5
ในกลุม่ ทีม่ อี ดุ มการณ์ คุณลักษณะ ความถนัดใกล้เคียงกัน หรือเผชิญปัญหา
อุปสรรคร่วมกันมานานจนเกิดความไว้วางใจและเชือ่ ใจกันตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ ง
ต้นนีม้ จี ดุ เด่นคือ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจเป็นตัวช่วยให้การท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ป็นไป
ได้ง่ายและลดต้นทุนด้านอื่นลง เช่น หากครูข้างถนนของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ การสร้างความเข้าใจในการท�ำงานกับเด็กไร้
สัญชาติในพืน้ ทีค่ งยากขึน้ หรือหากกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีไ่ ด้รบั การ
บ่มเพาะให้เตรียมตัวก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนต่อไปเป็นเด็กและ
เยาวชนที่ไม่ได้เกิดและเติบโตในชุมชนโคกสลุง คงสร้างส�ำนึกแห่งการเป็น
คนรากเดียวกันได้ยากขึน้ (Friedrich et al., 2009; Granovetter, 1973;
Williams & Durrance, 2008)
อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายกับบุคคล องค์กร ภาคีภายนอกที่มี
ความแตกต่างจากกลุ่มตนเองนั้นเป็นประโยชน์ต่อการเปิดมุมมอง แลก
เปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยเกื้อหนุนให้การท�ำงานขับเคลื่อนบรรลุ
เป้าหมายได้สะดวกขึ้น ดังที่ในพื้นที่ทั้งสามแห่งพยายามสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายทางวิชาการต่างๆ กลุม่ คนท�ำงานในพืน้ ที่
องค์กรอิสระ สถานศึกษา รวมทัง้ โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตด้วย  จุดแข็งของ

5

ความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties) และความสัมพันธ์แบบหลวม (weak
ties) เป็นคำ�ที่ใช้อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ในแนวคิดการสร้างเครือข่าย โดยมองว่า
บุคคลจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งแบบสนิทแน่นแฟ้น ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลานานใน
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หรือต้องมีคุณลักษณะบางอย่างที่ได้เปรียบ เช่น
เป็นสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่ความสัมพันธ์แบบหลวมจะใช้เวลาน้อยกว่าและง่าย
กว่า แต่อาจต้องมีประเด็นที่สนใจร่วมกัน
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A

B

D
C

ภาพที่ 3
เส้นความสัมพันธ์ของเครือข่ายการนำ�ร่วม
——  แทนความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties)
- - - -   แทนความสัมพันธ์แบบหลวม (weak ties)

ที่มา : ประยุกต์จาก “The strength of weak ties,”
โดย M. S. Granovetter, 1973,
American Journal of Sociology, 78(6), pp. 1360-1380.
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ความสัมพันธ์แบบหลวม (the strength of weak ties)6 นี้คือการเปิด
โอกาสในการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแนวคิดทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ ตน เพือ่ น�ำไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และหากมีการเชือ่ มโยงกับองค์กรหรือหน่วยงานซึง่ มีเครือข่ายทีม่ เี ป้าหมาย
คล้ายกับกลุ่มตน ก็ยังช่วยลดระยะเวลาสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายนั้น
Granovetter (1973) เคยอธิบายไว้ว่า ถ้า A มีเครือข่ายกับ B และ A มี
เครือข่ายกับ C จะเพิ่มโอกาสให้ B กับ C เชื่อมโยงกันมากขึ้น
เมื่อพิจารณาการท� ำงานในพื้นที่กรณีศึกษาร่วมกับภาพที่ 3 หาก
เปรียบ A, B และ C เป็นครูน�้ำ พ่อมืด และศานนท์ ตามล�ำดับ โดยมีเส้น
ทึบแทนความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นทีเ่ ชือ่ มโยงกลุม่ ตนบนฐานการไว้วางใจ
กัน จุดด�ำในพื้นที่ A ก็เปรียบได้กับกลุ่มครูข้างถนนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ  จุดด�ำในพื้นที่ B เปรียบได้กับกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
กลุ่มครูภูมิปัญญา กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มโฮมสเตย์ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีราก
ความเป็นชุมชนโคกสลุงร่วมกัน จุดด�ำในพื้นที่ C เปรียบได้กับสมาชิกทีม
ทราเวลล์  ในขณะที่ D เป็นบุคคล กลุม่ คน หรือองค์กร ทีเ่ ปิดโอกาสให้ทงั้
สามพืน้ ทีไ่ ด้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน อาจเปรียบได้กบั โครงการผูน้ ำ� แห่ง
อนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นจุดเชื่อมต่อหนึ่งที่คอยเชื่อมโยงกลุ่มคนหรือหน่วย
งานต่างๆ ไว้ และเกื้อหนุนให้พวกเขาเหล่านี้เดินทางมาพบกันง่ายขึ้น

6

จุดแข็งของความสัมพันธ์แบบหลวม (the strength of weak ties) เป็นแนวคิดที่
อธิบายถึงจุดแข็งของความสัมพันธ์แบบหลวมในการสร้างเครือข่าย โดยความสัมพันธ์
แบบนี้จะช่วยเชื่อมสะพานระหว่างกลุ่มต่างๆ และการรวมกลุ่มกันของสมาชิกทั้งหมด
จะช่วยทำ�ให้องค์กรหรือสังคมขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกัน
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สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแพร่อุดมการณ์และหาแนวร่วม
การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมซึ่ ง เป็ น การรวมกลุ ่ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น กระท� ำ
กิจกรรมบางอย่าง (collective action) โดยมุ่งหวังให้สังคมเกิดการเปลี่ยน
แปลงไปในแนวทางที่กลุ่มตนปรารถนามักเป็นเรื่องที่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์หลากหลายสาขาให้ความสนใจในประเด็นเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลให้เกิดการ
เคลื่อนไหว ทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ  แม้การ
เคลื่อนไหวทางสังคมจะปรากฏให้เห็นในหน้าประวัติศาสตร์โลกมาตลอด
แต่ที่ผ่านมาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความคิด และอุดมการณ์ของกลุ่ม
นักเคลื่อนไหวยังไม่สามารถกระจายไปสู่วงกว้างเช่นในปัจจุบัน การพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะระบบการสื่อสารสมัยใหม่ประเภท
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ ได้กลาย
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้เรือ่ งราวการเคลือ่ นไหวทางสังคมในพืน้ ที่ตา่ งๆ
ทัว่ โลกได้รบั การเผยแพร่ไปสูก่ ลุม่ คนมากมายโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเชิงกายภาพ
อีกต่อไป  
ปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญในประวัติศาสตร์โลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลัง
ของสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ
“อาหรับสปริง” (Arab Spring) อันเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนในประเทศ
กลุ่มอาหรับรวมตัวกันลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องเสรีภาพเพราะ
ปัญหาความยากจนและการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างไม่เป็น
ธรรม โดยกลุ่มผู้เคลื่อนไหวใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในกระบวน
การรณรงค์ ทั้งนัดหมายหยุดงาน ระดมพล และสร้างความตระหนักต่อ
ประเด็นนี  ้ ในอดีตการรวมกลุม่ กันเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลหรือแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นมักกระท�ำผ่านกลุม่ ทางสังคมรูปแบบอืน่ ๆ เช่น กลุม่ ในมหาวิทยาลัย
ร้านกาแฟ การประชุมกลุม่ เป็นต้น แต่ปจั จุบนั ได้เปลีย่ นรูปแบบไปเป็นทาง
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้ประชาชนทั่วไป นักกิจกรรม องค์กรอิสระ
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ต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ออกสู่สาธารณะ
เป็นวงกว้าง แตกต่างจากเดิมที่โอกาสในการเข้าถึงสื่อกระแสหลักมักถูก
จ�ำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้มีอ�ำนาจและเงินทุน (Lim, 2012; Ozalp, 2013)
ทุกพื้นที่ในงานวิจัยชิ้นนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
การท�ำงานขับเคลื่อน เช่น มูลนิธิบ้านครูน�้ำจัดท�ำแฟนเพจในเฟซบุ๊กเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท�ำงาน มีการอัปโหลดคลิปกิจกรรมการพัฒนาเด็กลงใน
ยูทบู เช่นเดียวกับชุมชนโคกสลุงก็มแี ฟนเพจส�ำหรับประชาสัมพันธ์การท่อง
เทีย่ ววิถชี มุ ชนและกิจกรรมต่างๆ แต่กลุม่ ทีม่ คี วามโดดเด่นมากทีส่ ดุ ในเรือ่ ง
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์คอื ทราเวลล์ พวกเขาใช้สอื่ นีเ้ ป็นเครือ่ งมือรวมกลุม่
คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้มาร่วมกันท�ำงาน
อาสาสมัครต่างๆ เช่นโครงการ Neighbor Ranger นอกจากนี้ยังใช้เป็น
เครื่องมือดึงนักท่องเที่ยวมายังชุมชนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้
หากพิจารณาตามการวิเคราะห์ข้างต้น ดูเหมือนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและอุดมการณ์ด้วยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเรื่องง่าย ทว่า
มูลนิธิบ้านครูน�้ำและชุมชนโคกสลุงกลับมีความเห็นว่าการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพือ่ น�ำเสนอจุดยืนและการด�ำเนินงานต่างๆ ของพืน้ ทีต่ นเองยังไม่
ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร (พิจารณาจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมเพจหรือคลิปวิดโี อ)
ความท้าทายจึงน่าจะอยูท่ วี่ า่ ท�ำอย่างไรให้ได้รบั ความสนใจจากผูร้ บั สารเพือ่
เข้าไปสร้างแรงสั่นสะเทือนภายในใจผู้รับสารได้
จากการถอดบทเรียนกระบวนการท� ำงานของทราเวลล์พบว่าองค์
ประกอบที่ส่งผลให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีพลังมากขึ้น คือ 1) ลงข้อมูล
อย่างสม�่ำเสมอ  2) เนื้อหาน่าสนใจในมุมมองกลุ่มเป้าหมาย และ 3) ช่วง
เวลาลงข้อมูล โดยองค์ประกอบที่ส�ำคัญสุดคือข้อ 2 จะท�ำอย่างไรให้กลุ่ม
เป้าหมายรู้สึกว่าเนื้อหาน่าสนใจ  กระบวนการนี้ต้องอาศัยทักษะที่ซับซ้อน
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ขึน้ เช่นท�ำความเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย (empathize) เนือ่ งจากเป้าหมายการ
ใช้สอื่ คือต้องการท�ำให้คนอืน่ สนใจ ผูใ้ ช้สอื่ จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย
อย่างถ่องแท้เสียก่อน โดยอาจใช้กระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ หรือสวม
บทบาทให้ตนเองเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทักษะนี้เป็นองค์ประกอบเบื้องต้น
ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)7  เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้
อาจเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าสมาชิกในชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการใช้สื่อให้มี
ประสิทธิภาพต้องมีทักษะนี้กันทุกคนเลยหรือไม่ เพราะปัญหาที่ต้องเผชิญ
กันหน้างานมีให้แก้อยู่ทุกวัน หากต้องเพิ่มทักษะทุกด้านคงเป็นเรื่องยาก
ค�ำตอบจึงอาจอยูท่ กี่ ารแสวงหาเครือข่ายทีม่ คี วามถนัดหรือเชีย่ วชาญในด้าน
ใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ และเลือกหยิบใช้ทักษะเหล่านี้จากเครือข่าย
อาจกล่าวได้วา่ กระบวนการน�ำร่วมด�ำเนินไปบนหลักการส�ำคัญ ได้แก่
การตระหนักว่าการน�ำร่วมเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลไม่ตายตัว แปร
เปลีย่ นตามสถานการณ์ การเชือ่ มัน่ ว่าสมาชิกทุกคนมีภาวะการน�ำอยูภ่ ายใน
ตนเองหรือเชื่อในศักยภาพของคนทั้งกลุ่มคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ มีความ
เปิดกว้าง พร้อมจะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และเต็มใจจะเปลีย่ นแปลงตนเอง มีการ
แบ่งปันข้อมูลซึง่ กันและกัน สร้างความไว้วางใจอันจะช่วยท�ำให้สมาชิกรูส้ กึ
ว่าพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ปลอดภัยส�ำหรับการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ และน�ำไปสูค่ วามรูส้ กึ เป็น
ส่วนหนึง่ ของชุมชนเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีก้ ารสร้างเครือข่ายและกัลยาณมิตร
จะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนสังคมบนพื้นฐานการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน
7

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการคิดเพื่อออกแบบหรือสร้าง
สรรค์แนวทางพัฒนาหรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง เริ่ม
ตั้งแต่การทำ�ความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและตีความระบุปัญหาออกมา จากนั้นระดม
ความคิดเห็นที่หลากหลายมาสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียเพื่อพัฒนาต้นแบบแนวทาง
หรือนวัตกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dschool.stanford.edu/dgift/)
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โมเดลการขับเคลื่อนสังคมผ่านภาวะการน�ำร่วม
ในส่วนที่แล้วผู้เขียนได้เริ่มต้นและปิดท้ายด้วยองค์ประกอบพื้นฐานใน
การน�ำร่วม นั่นคือการมีเป้าหมายร่วมกัน  บุคคลในพื้นที่งานวิจัยทั้งสาม
แห่งล้วนมีเป้าหมายร่วมกันคืออยากเห็นสังคมดีขนึ้ โดยมีวกิ ฤติหรือปัญหา
จากภายนอกเป็นตัวสร้างแรงกระแทกกับแรงขับทีม่ อี ยูภ่ ายในตัวบุคคล  แรง
ขับนีอ้ าจเป็นทัง้ แรงขับเชิงลบหรือแรงขับเชิงบวก แต่คนทีจ่ ะลุกขึน้ มาจัดการ
กับอะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายนี้ต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญคือส�ำนึกทาง
สังคม ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดทิศทางการกระท�ำให้บุคคลนั้นปฏิบัติโดยใช้
จริยธรรมเป็นพื้นฐาน  ส�ำนึกทางสังคมอาจเกิดขึ้นกับบุคคลเพียงคนเดียว
ก่อนหรือเกิดขึน้ กับหลายๆ คนพร้อมกัน และบางครัง้ อาจเป็นแค่เมล็ดพันธุ์
อยู่ในตัวบุคคลที่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีคุณลักษณะนี้ แต่เมื่อมีคนมาช่วยจุด
ประกายก็อาจท�ำให้ส�ำนึกทางสังคมปรากฏชัดขึ้น
จากนัน้ จึงน�ำไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ทิ กี่ ระท�ำผ่านกระบวนการน�ำร่วม อัน
เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเครือข่ายกับบุคคลและกัลยาณมิตรทีม่ เี ป้าหมาย
เดียวกัน โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ช่วยขับเคลื่อน  ศักยภาพที่ว่านี้
เป็นทั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพและตัวศักยภาพที่มีอยู่  นอกจากนี้ยังต้อง
อาศัยการเชื่อมโยงคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไว้ด้วยกัน และการแบ่งปันข้อมูล
ทีจ่ ำ� เป็นระหว่างกันในกลุม่   ในระหว่างเส้นทางการขับเคลือ่ นสังคมด้วยการ
น�ำร่วมนีบ้ คุ คลต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผูค้ นหลากหลายทีม่ คี วามคิด
ความเชือ่ ต่างจากตน ความส�ำเร็จและอุปสรรค ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ภายในตัวคนท�ำงานและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในระยะถัดไป  เมื่อ
กระบวนการขับเคลือ่ นแบบน�ำร่วมท�ำให้มเี ครือข่ายทีม่ เี ป้าหมายร่วมเพิม่ ขึน้
การท�ำงานในโมเดลนี้ก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆ และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่มีระดับใหญ่ขึ้น
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บุคคลในพื้นที่งานวิจัยทั้งสามแห่งล้วนมีเป้าหมายร่วมกัน
คืออยากเห็นสังคมดีขึ้น โดยมีวิกฤติหรือปัญหา
จากภายนอกเป็นตัวสร้างแรงกระแทกกับแรงขับที่มีอยู่
ภายในตัวบุคคล แต่คนที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับ
อะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายนี้ต้องมีคุณลักษณะสำ�คัญ
คือสำ�นึกทางสังคม

จากองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนภาวะการน�ำร่วมในพื้นที่ ผู้
เขียนจึงสรุปเป็นโมเดลการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคมเพือ่ เป็นทางเลือกส�ำหรับ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ  เรือ่ งราวภายในโมเดลนีป้ ระกอบด้วยวิกฤติ
หรือปัญหาและองค์ประกอบการน�ำร่วม ซึ่งด�ำเนินไปด้วยการเชื่อมร้อย 3
เสาหลักแห่งภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ทโี่ ครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตใช้เป็น
แกนการท�ำงาน ได้แก่ คนที่มีส�ำนึกทางสังคม ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
(ภาวะการน�ำเชิงจริยธรรม : Ethical Leadership) ลุกขึน้ มาท�ำงานขับเคลือ่ น
ผ่านกระบวนการน�ำร่วม (ภาวะการน�ำร่วม : Collective Leadership) ซึ่ง
เชื่อมโยงผู้คนที่มีเป้าหมายร่วมกันมาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับตนเอง องค์กร และสังคม (ภาวะการน�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง :
Transformative Leadership) ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4
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เครือขาย
กัลยาณมิตร

สํานึกทางสังคม

สังคมดีขึ้น

การนํารวม

การนํารวม

คนรุนเกา
คนรุนใหม

การนํารวม
การนํารวม

อยากเห็น

สํานึกทางสังคม
การเปลี่ยนแปลง
แบงปนขอมูล
การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

เครือขาย
กัลยาณมิตร

การนํารวม
สํานึกทางสังคม

ศักยภาพ/องคความรู
สํานึกทางสังคม
การเปลี่ยนแปลง

สํานึกทางสังคม
วิกฤติ/ปญหา

ภาพที่ 4
โมเดลการขับเคลื่อนสังคมผ่านภาวะการนำ�ร่วม

ที่มา : ผลการศึกษา
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จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ การน�ำร่วมที่มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานดู
เหมือนจะเป็นกระบวนการอันน�ำไปสู่การขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ซึ่งมีบริบท
แตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละบุคคลแต่ละพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
แตกต่างกันไป ทว่าความท้าทายส�ำคัญที่อาจต้องเผชิญต่อจากนี้คือความ
ยั่งยืน โดยสรุปได้เป็น 3 ประเด็นส�ำคัญดังนี้
1) การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมเปรียบเสมือนตัวเสริมแรงในการรวบรวมองค์ประกอบ
การน�ำร่วมไว้ด้วยกัน หากพื้นที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนี้อาจท� ำให้องค์
ประกอบการน�ำร่วมไม่สามารถด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ ดังทีส่ มาชิกบางกลุม่
ในชุมชนโคกสลุงมองไม่เห็นความจ�ำเป็นที่จะสืบสานการพัฒนาโคกสลุงใน
ระยะยาวด้วยการพัฒนากลุม่ แกนน�ำเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ เพราะ
มองว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเสียเวลาส�ำหรับลูกหลานซึ่งควรใช้เวลาไป
กับเรื่องเรียนหรือช่วยงานบ้านมากกว่า  เมื่อผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ
จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการสานต่อบทบาทการพัฒนาพื้นที่โดยคนรุ่น
ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบจ�ำเป็นในการน�ำร่วม  เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว
วิถชี มุ ชนโดยชุมชนทีท่ ราเวลล์พยายามผลักดันอยูน่ ี้ หากสมาชิกในชุมชนเอง
ไม่ให้ความร่วมมือดังทีป่ ระสบปัญหาอยูใ่ นบางชุมชน คงยากทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ต่อไปบนฐานความยั่งยืนของชุมชน  นอกจากนี้ด้วยเหตุที่สมาชิกทราเวลล์
เป็นคนนอกพืน้ ที่ การเข้าไปสร้างความยัง่ ยืนในชุมชนซึง่ ไม่ใช่พนื้ ทีท่ ตี่ นเอง
อาศัยอยู่จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทราเวลล์ต้องข้ามผ่านไปให้ได้
2) ภาวะภายในของคนท�ำงาน
ไม่วา่ วิกฤติจากภายนอกจะรุนแรงเพียงใด ความสามารถในการรับแรง
ปะทะจากปัญหาต่างๆ ล้วนมาจากสภาวะภายในตัวบุคคล การดูแลภาวะ
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ภายในของคนท�ำงานและสมาชิกในทีมจึงเป็นความท้าทายที่คนท�ำงานใน
พื้นที่ต้องให้ความส�ำคัญ  การท�ำงานที่ต้องช่วยเหลือ ดูแลผู้อื่นและจัดการ
แก้ปญ
ั หาตรงหน้าตลอดเวลาอาจท�ำให้คนท�ำงานหลงลืมการหันกลับมาดูแล
สภาวะภายในจิตใจตนเอง ลืมรักและเมตตาตนเอง ไม่มีโอกาสใช้เวลา
ใคร่ครวญถึงเป้าหมายส�ำคัญในชีวติ   บางพืน้ ทีก่ ป็ ระสบกับภาวะการยึดมัน่
ในตัวผู้น�ำมากจนอาจกลายเป็นการตีกรอบความคิดให้คนท�ำงานรุ่นหลัง
เพราะยังขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เช่นกลุ่มครูข้างถนนใน
มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ทีม่ คี วามกังวลถึงอนาคตว่าหากครูนำ�้ วางมือ ตนเองจะสาน
ต่องานขับเคลื่อนนี้ได้หรือไม่ ทั้งที่ตนก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนี้มา
ตลอด  การเปิดพืน้ ทีห่ รือให้เครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพ
ภายในของตนเองจึงอาจเป็นหนทางให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้
3) การสอดรับกับความเป็นจริงในชีวิต
การท�ำงานขับเคลื่อนสังคมส่วนใหญ่เป็นการท�ำงานที่ใช้หัวใจน�ำ และ
มันมักจะเข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในวิถีชีวิตคนท�ำงานจนไม่สามารถแยกเวลา
งานกับเวลาส�ำหรับชีวิตส่วนตัวออกจากกันได้อย่างชัดเจน แตกต่างจาก
การท�ำงานในระบบกระแสหลักทัว่ ไปทีม่ ชี วั่ โมงท�ำงานชัดเจน  ความท้าทาย
ในมิตนิ แี้ สดงให้เห็นผ่านความกังวลใจของคนรุน่ หลังทีจ่ ะก้าวเข้ามาสานต่อ
งานมูลนิธิบ้านครูน�้ำซึ่งมีวิถีการท�ำงานที่ไม่สอดรับกับการใช้ชีวิตครอบครัว
ทั่วไป  นอกจากมิติเรื่องเวลาแล้ว มิติทางเศรษฐกิจก็อาจเป็นเรื่องที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้เช่นกัน เพราะแม้คนท�ำงานจะไม่ได้ให้คุณค่ากับเงินว่าเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ แต่ตราบใดทีย่ งั ไม่ได้ถอนตัวเองออกจากสังคมทีม่ รี ะบบ
ทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอยู่ก็คงปฏิเสธเรื่องเงินไม่ได้ ดังที่การ
ท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุงส่วนใหญ่เป็นรูปแบบอาสาสมัคร จึงอาจไม่ตอบ
สนองความเพียงพอด้านรายได้ให้แก่คนท�ำงาน คนที่อาสามาท�ำงานขับ
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เคลือ่ นจริงๆ จึงยังจ�ำกัดอยูแ่ ค่กลุม่ คนทีไ่ ม่ได้ทำ� งานประจ�ำ และสภาวะเช่น
นี้ย่อมส่งผลต่อคนรุ่นถัดไปที่จะเข้ามาสานงาน
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ในที่ สุ ด เราก็ เ ดิ น ทางมาถึ ง บทสุ ด ท้ า ยของเรื่ อ งราวทั้ ง หมด  หากบท
สังเคราะห์เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการเดินทางกลับบ้าน ซึง่ เราได้ชว่ ยกัน
วิเคราะห์และสรุปเรือ่ งราวมากมายจากการเข้าไปเรียนรูภ้ าวะการน�ำร่วมใน
พืน้ ทีท่ งั้ สามแห่ง เนือ้ หาส่วนนีค้ งเปรียบได้กบั ช่วงเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ทัง้ สีเ่ ดินทาง
กลับมาถึงบ้าน ปลดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลงจากบ่า เอนหลังพักผ่อน
และหลับตาเพือ่ คิดถึงการเดินทางตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมา  แน่นอนว่าจุดหมาย
ปลายทางส�ำคัญบนเส้นทางนี้คือการท�ำความเข้าใจภาวะการน�ำร่วมของ
คนท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ดังที่นักเดินทาง
ทั้งหลายเคยกล่าวไว้ว่า บางครั้งสิ่งส�ำคัญที่แท้จริงในการเดินทางอาจไม่ใช่
แค่จดุ หมายปลายทาง แต่เป็นเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทางต่างหาก ดังนัน้
เนื้อหาในบทนี้จึงเรียบเรียงขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่นักวิจัยแต่ละคนได้
ค้นพบระหว่างทาง
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โดยไม่ได้ตงั้ ใจและไม่ได้วางแผนมาก่อน พวกเราทัง้ สีค่ นต่างรูส้ กึ ได้วา่
ตนเองเติบโตขึ้นจากการท�ำงานครั้งนี้ แต่การท�ำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงภายใน อาจไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก การ
เขียนเนื้อหาในบทนี้จึงได้รับความช่วยเหลือจากพี่เปิ้ล (อาจารย์อธิษฐาน์
คงทรัพย์) ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นโค้ชทีช่ ว่ ยให้คน้ ลึกลงไปยังโลกภายในของแต่ละคน
และท�ำให้พวกเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ในที่สุด
มนุษย์มีการเติบโตคล้ายการแตกกิ่งของต้นไม้ แม้จะได้รับปุ๋ยและน�้ำ
เหมือนกันหรือแตกยอดมาจากต้นเดียวกัน แต่กิ่งไม้แต่ละกิ่งย่อมเติบโตไป
ตามธรรมชาติของตนเอง เรื่องราวในบทนี้จึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเพื่อให้
นักวิจยั แต่ละคนสามารถบอกเล่าถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเต็มที่
เริม่ ต้นด้วยค�ำถามทีช่ วนให้สนั่ สะเทือนระหว่างการเดินทางของอาจารย์เต้ย
(ดร. กิตติ คงตุก) หัวหน้าทีมผู้เป็นพี่ใหญ่ในโครงการ ซึ่งศึกษาการท�ำงาน
ของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ตามด้วยเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อโลก
ใบเดิมของอาจารย์แท็ป (ชลิดา เหล่าจุมพล) นักวิจยั ในพืน้ ทีช่ มุ ชนโคกสลุง
ต่อด้วยเรื่องราวการค้นพบของอาจารย์ไผ่ (ดร. วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์)
นักวิจยั ผูล้ งพืน้ ทีท่ ำ� งานร่วมกับกลุม่ ทราเวลล์ทชี่ ว่ ยจุดประกายและมอบพลัง
บางอย่างให้แก่เธอ และปิดท้ายด้วยเรื่องราวการเติบโตของอาจารย์แต้ว
(ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล) ผู้ได้ค้นพบโลกภายในของตนเองจากการลงไป
ท�ำงานในทั้งสามพื้นที่
ว่ากันว่าการเติบโตภายในคือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั มนุษย์อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด
และไร้ปลายทาง การเปลีย่ นแปลงของพวกเราครัง้ นีจ้ งึ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของ
สิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแท้จริง
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ความเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์
กิตติ คงตุก

16 เมษายน 2560

“เต้ย...ว่างไหม มาคุยกับพี่หน่อยสิ” เสียงทุ้มๆ อันแสนคุ้นเคยลอยมา
กับสายลมในห้องท�ำงานน่ารักกะทัดรัดที่เหล่าคณาจารย์คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  เจ้าของเสียงเชื้อเชิญนี้คืออาจารย์อ้อ (รศ. ดร. อนุชาติ พวงส�ำลี)
ผู้เริ่มวงสนทนาด้วยการสอบถามถึงความสนใจเข้าร่วมทีมท�ำโครงการ
วิจยั “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพืน้ ที่
ผ่านภาวะการน�ำร่วม”  เมื่อได้ทราบรายละเอียดโครงการ ผมก็ตอบรับเข้า
ร่วมด้วยความเต็มใจและรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง
โจทย์ส�ำคัญคือการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการท�ำงานของกลุ่มคน 3
กลุ่ม ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูน�้ำ ชุมชนโคกสลุง และทราเวลล์  ทั้งสามกลุ่มนี้
มีทั้งกลุ่มที่ท�ำงานเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนานและกลุ่มที่เพิ่ง
เริม่ ต้นมาได้ไม่นานนัก แต่ทกุ พืน้ ทีล่ ว้ นมีแนวทางการด�ำเนินงานเป็นของตัว
เองซึ่งทั้งน่าสนใจและแตกต่างกัน ดังรายละเอียดตอนต้นในหนังสือเล่มนี้
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หลังจากลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ประมาณ 5 เดือน ผมและทีม
นักวิจยั ได้รบั โจทย์เพิม่ เติมจาก “กก” (กานน คุมพ์ประพันธ์) ผูป้ ระสานงาน
วิชาการโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ซึ่งร่วมท�ำงานกับเราอย่างใกล้ชิดมาโดย
ตลอด ว่าทางโครงการฯ ต้องการให้เพิ่มประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าไปท�ำงานถอดบทเรียนด้วย  โจทย์ดังกล่าวสร้างความ
ประหลาดใจให้พวกเราไม่นอ้ ย เนือ่ งจากตลอดระยะเวลาการท�ำงานทีผ่ า่ น
มาแทบไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่พวกเราหยิบยกประเด็นความเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองขึ้นมาพูดคุยกัน สิ่งที่น�ำมาสังเคราะห์เขียนรายงานวิจัยส่วน
ใหญ่จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาเสียมากกว่า
โจทย์ใหม่ทไี่ ด้รบั อาจไม่จ�ำเป็นต้องลงพื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
แต่มันช่วยให้ผู้ถอดบทเรียนค่อยๆ เริ่มใคร่ครวญเรื่องราวระหว่างทางมาก
ยิง่ ขึน้   ด้วยความต้องการให้เนือ้ หาส่วนนีม้ คี วามหมายและสะท้อนความคิด
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ พวกเราจึงเชิญพีเ่ ปิล้ เข้ามาช่วยท�ำหน้าทีพ่ ดู คุยสะท้อน
คิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงจากการลงพื้นที่ท�ำโครงการวิจัยนี้ตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนถึงช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของการท�ำงาน
ส�ำหรับผม ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ พอจะแบ่งออกได้เป็นประเด็นต่างๆ
ดังนี้

ผู้น�ำและภาวะการน�ำร่วม
ยอมรับตามตรงว่าเมื่อเริ่มต้นท�ำงาน ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาวะ
การน�ำร่วมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คือสนใจว่าภาวะดังกล่าวมีอยู่จริงหรือ และ
ถ้ามีอยู่ มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ด�ำรงอยูใ่ นสภาวะแบบไหน  จากความ
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เข้าใจเดิมในฐานะนักดนตรีคนหนึ่ง ค�ำว่า “ผู้น�ำ” ดูจะมีนัยยะทั้งดีและ
ร้ายปะปนกันไป แง่หนึ่งอาจหมายถึงการใช้อ�ำนาจสั่งการควบคุมสิ่งต่างๆ
แบบเบ็ดเสร็จโดยบุคคลคนหนึ่ง แต่อีกแง่หนึ่งอาจหมายถึงการปลดปล่อย
สร้างความร่วมมือ หรืออ�ำนวยให้เกิดความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่าง
ผู้คนในสังคมที่ล้วนแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตามระหว่างการท�ำงานที่คณะ
วิทยาการเรียนรูฯ้ ผมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทีโ่ ครงการผูน้ �ำแห่งอนาคตจัด
ขึ้นหลายครั้ง และมี 2 กิจกรรมที่ผมรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษ เพราะ
ช่วยท�ำให้เข้าใจความหมายค�ำว่า “ผู้น�ำ” ในมิติที่แตกต่างออกไป คือเวที
เครือข่ายภาวะการน�ำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social
Facilitation) รุน่ ที่ 2 และการเข้าร่วมทีมนักวิจยั เพือ่ ถอดบทเรียนภาวะการ
น�ำร่วม ซึ่งกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ในเวลาต่อมา  
ความเข้าใจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปคือได้พบว่าจริงๆ แล้วผูน้ ำ� นัน้ มีหลายแบบ
แต่มิได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลอย่างสิ้นเชิง มันคือวุฒิภาวะหรือคุณสมบัติ
ทีค่ อยผลักดันให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน โดยการสร้างพืน้ ทีแ่ ละโอกาสให้
มนุษย์สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา เพื่อเดินหน้าสร้างความ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในตนเองและต่ อสั ง คมวงกว้ า ง  ความส�ำเร็ จ และ
อุปสรรคทีผ่ นู้ ำ� ทัง้ สามพืน้ ทีไ่ ด้ขา้ มผ่านพิสจู น์ให้เห็นว่าแม้ผนู้ ำ� จะมีมากมาย
หลายแบบ อาทิเช่น ผูน้ ำ� เครือข่ายพลเมือง ผูน้ ำ� เชิงประเด็น หรือผูน้ ำ� ทีเ่ ป็น
นักบริหารยุทธศาสตร์ แต่คุณสมบัติพื้นฐานที่สังคมเรียกร้องต้องการจาก
ผู้น�ำคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือมีจิตส�ำนึกทางสังคมเป็นพื้นฐาน
ผู้น�ำที่ดีและประสบความส�ำเร็จมักเป็นผู้น�ำที่มีประสบการณ์การท�ำงานจน
ค้นพบว่า วิธกี ารน�ำร่วมซึง่ เหมาะสมกับปัญหาตรงหน้าคือหนทางการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน นั่นเป็นเพราะภาวะผู้น�ำไม่ใช่แค่เพียงพรสวรรค์ แต่เป็น
คุณสมบัติที่ปัจเจกบุคคลมี และพร้อมผลิบานหากโอกาสอ�ำนวย
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การท�ำงานเป็นทีมบนฐานสหวิทยา
โจทย์งานวิจัยชิ้นนี้ท�ำให้ผมได้รับโอกาสท�ำงานรูปแบบใหม่นอกกรอบ
ความคิดเดิมที่คุ้นเคย โดยเฉพาะกับทีมงานซึ่งมีมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่
ก�ำลังศึกษาแตกต่างกัน ได้แก่ ไผ่ผสู้ นใจด้านศิลปศึกษาโดยเฉพาะเรือ่ งการ
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ แต้วผู้มีความถนัดทางประชากรศาสตร์ แท็ปเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกด�ำบรรพ์ และผม ผู้ใฝ่ใจศึกษาด้าน
มานุษยวิทยาการดนตรี  เมื่อร่วมทีมกันแล้วดูจะเป็นอะไรที่มีทั้งความน่า
สนใจผสมกับน่าเป็นห่วงอยู่ในที เพราะหากมีใครคนใดคนหนึ่งท�ำงานโดย
ยึดเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ก็คงยากที่จะได้ชิ้นงานซึ่งสามารถสะท้อน
เรื่องราวผ่านมุมมองสหวิทยา อันเป็นหลักการส�ำคัญของคณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่น�ำมาใช้กับโครงการวิจัยชิ้นนี้
ส�ำหรับผมแล้ว การได้ท�ำงานร่วมกันครั้งนี้เหมือนเป็นธรรมะจัดสรร
และถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต่อยอดการเรียนรู้ให้พวกเราได้เป็นอย่างดี
กล่าวคือการได้ท�ำงานร่วมกับทีมงานที่มีทักษะแตกต่าง คอยเติมเต็มส่วน
ที่ขาดหายให้กันและกัน ประกอบกับมีที่ปรึกษาชั้นยอดอย่างคุณหมอธนา
(ผศ. นพ. ธนา นิลชัยโกวิทย์) และพี่อั๋น (ดร. อดิศร จันทรสุข) คอยให้ค�ำ
แนะน�ำ เปรียบเสมือนการท�ำอาหารโดยมีวตั ถุดบิ และเครือ่ งปรุงครบครันอยู่
ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนามด้วยกัน  พวกเรา
ต่างเรียนรู้วิธีการท�ำงานของกันและกัน ทั้งวิธีคิด วิธีตั้งค�ำถาม วิธีการ
ตีความสังเคราะห์ข้อมูล และส�ำคัญที่สุดคือการท�ำงานด้วยความเคารพซึ่ง
กันและกัน  แรงยึดเหนี่ยวที่ช่วยให้การท�ำงานเป็นทีมบนพื้นฐานทางความ
คิดที่แตกต่างส�ำเร็จลุล่วงไปได้มีอยู่ 2 ประการคือ
1) ฟังเป็น : ทุกครั้งเมื่อมีประเด็นความคิดเห็นแตกต่างในการท� ำ
งาน ทุกคนล้วนมีจังหวะของตัวเอง คือจังหวะการหยุดเพื่อให้ผู้อื่นได้พูด
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จนจบ และจังหวะการพูดทีร่ ะลึกอยูเ่ สมอว่าตนเองไม่ได้กำ� ลังควบคุมพลวัต
ของกลุ่ม
2) ความรักในการเรียนรู้ : สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่ง และมัน
สะท้อนผ่านการท�ำงานของแต่ละคนซึ่งไม่อายที่จะถามเมื่อไม่รู้ และยินดี
แบ่งปันสิ่งที่ตนเองรู้ด้วยท่าทีอ่อนน้อม
บรรยากาศดังกล่าวช่วยให้ผมมีสติใคร่ครวญมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องแสดง
ความคิดเห็นกับทุกคน  เป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าข้อเท็จ
จริงหรือค�ำพูดทีเ่ ราก�ำลังสือ่ สารออกไปยืนอยูบ่ นวิธคี ดิ แบบหนึง่ ในอีกหลาย
ร้อยหลายพันวิธีคิดที่เรายังไม่เคยล่วงรู  ้ มีหลายครั้งผมได้รับองค์ความรู้ที่
ไม่เคยได้ยนิ มาก่อน ท�ำให้เริม่ มองเห็นความเชือ่ มโยงของปัญหาและวิธกี าร
หาค�ำตอบแตกต่างไปจากเดิม  สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะการท�ำงาน
เท่านั้น แต่มันขยายไปสู่ความงอกงามของมิตรภาพในฐานะการเป็นเพื่อน
ทีม่ ากกว่าเพือ่ นร่วมงาน เป็นพีเ่ ป็นน้องทีพ่ ร้อมให้ความช่วยเหลือต่อกันใน
ยามเหน็ดเหนือ่ ยจากการท�ำงาน คอยตักเตือนเมือ่ ท�ำสิง่ ผิดพลาด และคอย
กล่อมเกลาเหลาความคิดในการใช้ชีวิตให้แหลมคมยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ผมอาจเคยพูดหรือได้ยินถ้อยค�ำอันสวยงามเกี่ยวกับการ
เคารพความแตกต่างทางความคิด หรือการท�ำงานวิจัยย่อมมีเลนส์ในการ
มองปรากฏการณ์แตกต่างกัน จนคิดไปว่าตัวเองเข้าใจข้อความเหล่านัน้ เป็น
อย่างดี แต่การได้รว่ มทีมท�ำงานถอดบทเรียนครัง้ นีเ้ ปิดเผยให้เห็นว่าการจะ
ไปถึงจุดนั้นได้จ�ำเป็นต้องเห็นว่าความคิดตัวเองเริ่มต้นท�ำงานอย่างไร รู้วิธี
รับฟังความคิดของผูอ้ นื่ ว่าต้องการสือ่ สารอะไรอย่างแท้จริง (ซึง่ ไม่งา่ ยเลย)
และมีใจกว้างพอจะยอมรับว่าตัวเองยังขาดสิง่ ใด จะเติมเต็มสิง่ ทีข่ าดหายไป
ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง  การได้มีโอกาสคุยกับอัตตาตัวเองซึ่งถูกบดบังมา
ยาวนานจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอันแสนมีคุณค่า
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การท�ำงานภายในทีมเราถือเป็นภาวะการน�ำร่วมหรือไม่ ? ค�ำถาม
ข้อนีถ้ กู โยนเข้ามาในวงสนทนาขณะน�ำเสนอความก้าวหน้าของงานชิน้ นี้  ใน
มุมมองผม ผมมั่นใจว่านี่คือบรรยากาศการน�ำร่วมในแวดวงวิชาการอย่าง
หนึ่ง ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในชีวิตการท�ำงาน เป็นบรรยากาศแห่งการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจรับฟัง จนท�ำให้เริ่มเข้าใจ
ค�ำพูดที่ว่าปัจจุบันศาสตร์หรือองค์ความรู้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่มีการ
บูรณาการกัน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมักยึดเอาความรู้ความ
สามารถนั้นมาเป็นแก่นสร้างพื้นที่ของตนเอง หากมีใครรุกล�้ำพื้นที่นั้นก็
พร้อมฟาดฟันกันไปมาโดยไม่เข้าใจด้วยซ�้ำว่าอะไรคือความงอกงามทางภูมิ
ปัญญาที่จะเกิดขึ้น  
ผมมีความสุขกับช่วงเวลาทีไ่ ด้ทำ� โครงการวิจยั นี้ ทัง้ กับทีมงาน กลุม่ คน
ทีเ่ ข้าไปศึกษาขอความรูจ้ ากเขา และกับทุกๆ เหตุการณ์ทสี่ ะท้อนให้เห็นว่า
มนุษย์นั้นมีคุณค่าความดีงามอยู่ในตัวเสมอ  ความสุขที่เกิดขึ้นช่วยให้ผม
เข้าใจถ้อยค�ำที่อาจารย์ลือชัย (รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง) เคยกล่าวว่า การ
ท�ำงานวิจยั ไม่ควรน�ำมาซึง่ ความทุกข์ ทัง้ แก่ตวั ผูว้ จิ ยั และพืน้ ทีท่ ลี่ งไปท�ำงาน
แต่ควรท�ำมันด้วยความสุขและสามารถเปลื้องทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้ รวมทั้ง
ค�ำสอนและการประพฤติตัวเป็นแบบอย่างของอาจารย์รัตนา (ดร. รัตนา
โตสกุล) บุคคลส�ำคัญผู้ย�้ำเตือนผมเสมอว่า การท�ำงานด้วยจิตใจเปิดกว้าง
จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดลออขึ้นเสมอ

สังคม ครอบครัว และตัวเรา
หากการถอดบทเรียนครั้งนี้คือการออกไปท�ำความเข้าใจกระบวนการ
ท�ำงานของผู้น�ำด้วยวิธีการน�ำร่วม ว่ามีที่มาที่ไปและส่งผลต่อเนื่องสู่สังคม
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อย่างไร ก่อนจะถ่ายทอดเรื่องราวความเข้าใจนั้นสู่ผู้คนอีกต่อหนึ่ง การได้
รับรู้ความทุกข์ยากของเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ มองเห็นความเดือดร้อนของ
ชุมชนที่พยายามต่อสู้หรือต่อรองกับการถูกกดทับโดยอ�ำนาจรัฐเพื่อหา
ทางออกให้แก่ชีวิตทั้งที่ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะลงเอยอย่างไร การได้พบว่ายัง
คงมีประชาชนอีกมากมายหลายกลุ่มพร้อมเสียสละตนเองเพื่อน�ำพาสังคม
ไปสูจ่ ดุ ทีด่ กี ว่า ค�ำถามชวนคิดต่อไปคือ เราจะท�ำงานวิจยั เพือ่ รูจ้ กั ผูค้ นและ
สังคมอย่างที่พยายามท�ำอยู่ไปท�ำไม ?
ส�ำหรับผม เมื่องานชิ้นนี้เสร็จสิ้นลง ไม่ว่าผู้อ่านเรื่องราวทั้งหมดจะได้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ถอื เป็นความส�ำเร็จอย่างหนึง่ แล้ว แต่โดยส่วนตัว
ประสบการณ์การท�ำงานวิจัยชิ้นนี้สร้างความสั่นสะเทือนทางความคิดให้
ผมได้มากเลยทีเดียว โดยเฉพาะเมือ่ มองย้อนมาเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่
ตนเองซึ่งก�ำลังด�ำเนินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ในฐานะนักวิจัย เราท�ำงานวิจัยไปเพื่ออะไร และสุดท้ายความจริงที่
ค้นหาได้จากการท�ำวิจยั นัน้ จะก่อประโยชน์โดยการปลดเปลือ้ งความทุกข์ได้
อย่างไร  ค�ำถามเหล่านีส้ ง่ เสียงดังขึน้ ในหัวเมือ่ พ่อมืดแสดงทัศนะว่า นักวิจยั
หรือนักวิชาการที่ไม่มีพื้นที่ของตัวเอง (ในที่นี้หมายถึงไม่อาจน�ำผลงานมา
สร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้) ก็คงเป็นเพียงการท�ำวิจัยที่แค่ท่องจ�ำ
ทฤษฎีต่อๆ กันไป ไม่มีประโยชน์อะไร
ในฐานะอาจารย์สอนหนังสือ เราจะท�ำอะไรได้บ้างเพื่อให้นักศึกษาได้
รับรู้ความเป็นไปในโลกจนเกิดความรู้ร้อนรู้หนาวหรือส�ำนึกทางสังคม แล้ว
ลุกขึน้ มาเป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นสร้างสรรค์ประโยชน์สว่ นรวมควบคู่
กับการแสวงหาความสุขสบายส่วนตัว
ในฐานะเพือ่ นมนุษย์ เราจะแบ่งปันโอกาสและสิง่ ของทีเ่ รามีเกินความ
จ�ำเป็นให้แก่คนยากไร้กว่าเราอีกจ�ำนวนมากได้หรือไม่ จะสนับสนุนผูท้ กี่ ำ� ลัง
ต่อสู้เพื่อคนยากไร้อย่างห้าวหาญด้วยวิธีการใดได้บ้าง
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ในฐานะพ่อ เราจะจัดการความคาดหวังที่เรามีต่อลูกได้อย่างไร จะ
เลีย้ งดูลกู ด้วยวิธใี ดเพือ่ ให้เขาเติบโตเป็นคนทีร่ จู้ กั ตัวเอง เข้าใจผูอ้ นื่ เป็นผูร้ บั
และผูใ้ ห้อย่างสมดุลเพียงพอทีจ่ ะเรียนรูว้ า่ ความสุขทีแ่ ท้จริงในชีวติ คืออะไร
ความเปลี่ยนแปลงภายในตนเองซึ่งเกิดขึ้นหลังจากได้ท�ำงานถอดบท
เรียนชิ้นนี้คือการรับรู้ขอบหรือข้อจ�ำกัดของตนเองในบทบาทต่างๆ ได้ตั้ง
ค�ำถามกับความปกติที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่ในระบบจนหลงลืมพิจารณา
มันอย่างถีถ่ ว้ นในบางเวลา และส�ำคัญทีส่ ดุ คือได้ทำ� ความเข้าใจมนุษย์ในมิติ
ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งส�ำหรับความต้องการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
เพราะความเปลี่ ย นแปลงคื อ นิ รั น ดร์ จึ ง อยากขอขอบคุ ณ ทุ ก คนที่
เข้ามากระตุน้ เตือนให้ผมเรียนรูว้ า่ ควรเปลีย่ นแปลงอย่างไรจึงจะเหมาะสม
และงดงาม
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โลกใบเดิม...ที่เปลี่ยนไป
ชลิดา เหล่าจุมพล
16 เมษายน 2560

“ผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก” เป็นค�ำ
จ�ำกัดความหรือค�ำอธิบายตัวตนที่ปรากฏอยู่บนสมุดพกของฉันตั้งแต่เริ่ม
เรียนชั้นประถมไปจนกระทั่งจบมัธยมศึกษา  ค�ำจ�ำกัดความสั้นๆ นี้คงพอ
ท�ำให้มองเห็นภาพเด็กผู้หญิงเรียบร้อย ขยันเรียน และค่อนข้างขี้อายไปจน
ถึงขีก้ ลัวได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย นีค่ อื ภาพฉันทีค่ นภายนอกหรืออย่างน้อยๆ ก็
ครูประจ�ำชั้นทุกคนมองเห็น และฉันเองก็เชื่อเช่นนั้นมาตลอดชีวิต  ดังนั้น
เมื่อรู้ว่าตนเองต้องเข้าไปท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้น�ำและภาวะการน�ำ ความ
รู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือประหม่าและค่อนข้างเป็นกังวล เพราะฉันคิดอยู่เสมอ
ว่าตนเองช่างห่างไกลจากความเป็นผู้น�ำในทุกๆ ด้าน การเข้าไปท�ำความ
เข้าใจสิ่งที่แตกต่างจากตนเองอย่างสุดขั้วดูจะเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก  อย่างไร
ก็ตาม แม้จะเต็มไปด้วยความกังวลและไม่มนั่ ใจ แต่ฉนั ก็ตกลงรับท�ำงานวิจยั
ชิ้นนี้อย่างไม่อิดออด เพราะในช่วงเวลานั้นอาการโหยหาการเดินทางและ
การท�ำงานภาคสนามอย่างที่เคยท�ำมาตลอดหลายปีดูจะมีพลังมากกว่า
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ใช่แล้วค่ะ ฉันเป็นนักวิจยั ทีเ่ คยชินกับการท�ำงานภาคสนาม และรักวิถี
การท�ำงานเช่นนั้นเป็นชีวิตจิตใจ  ในฐานะคนที่คลุกคลีและท�ำงานด้าน
บรรพชีวนิ วิทยามาสิบกว่าปี ฉันเดินทางไปขุดไดโนเสาร์มาแล้วเกือบทุกแห่ง
ทีม่ กี ารค้นพบในประเทศไทย ใช้ชวี ติ กลางแดดร้อน ในป่ากว้าง เนือ้ ตัวเต็มไป
ด้วยฝุน่ และอาศัยนอนตามบ้านพักอุทยาน กางเต็นท์บนลานหิน หรือแม้แต่
ในศาลาวัดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  นอกจากการค้นพบซากดึกด�ำบรรพ์
ชิน้ ใหม่ๆ จะท�ำให้หวั ใจพองโตแล้ว การลงพืน้ ทีท่ ำ� งานในหมูบ่ า้ น เจอผูค้ น
ในชุมชนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและความเชื่อ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ท�ำให้การเดินทางมีสีสันมากขึ้น  สิ่งหนึ่งที่ฉันรอคอยในการท�ำงานภาค
สนามทุกครั้งคือบรรยากาศการนั่งล้อมรอบกองไฟภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไป
ด้วยแสงดาว และการได้นงั่ กินข้าวพูดคุยกับคนในหมูบ่ า้ นทีม่ าช่วยทีมขุดค้น
ท�ำงาน หรือการได้มโี อกาสต้อนรับนักเขียน คนท�ำสารคดี และนักวิจยั ทีม่ า
เรียนรูเ้ รือ่ งราวการท�ำงานจากพวกเรา เพราะนัน่ คือช่วงเวลาทีจ่ ะท�ำให้เกิด
เสียงหัวเราะและความประทับใจอันมีผลให้คนในทีมขุดค้นสนิทสนมและ
รู้จักกันมากขึ้น
ภาพประทับใจจากงานภาคสนามท�ำให้ฉนั ตกปากรับค�ำเข้าร่วมโครงการ
วิจยั ของคณะวิทยาการเรียนรูฯ้ ทีต่ นเองสังกัดอยูใ่ นทีส่ ดุ   แต่นกั วิจยั ทีมใหม่
นี้ดูจะแตกต่างจากทีมขุดไดโนเสาร์ที่ทุกคนล้วนพูดภาษาเดียวกันไปอย่าง
สิน้ เชิง เพราะประกอบด้วยเพือ่ นอาจารย์ในคณะทีเ่ รียนจบกันมาคนละทาง
ทั้งด้านมานุษยวิทยาการดนตรี ประชากรศาสตร์ ศิลปศึกษา รวมกับฉัน
ซึ่งเป็นคนขุดไดโนเสาร์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวในกลุ่ม
พวกเราแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือนักวิจยั 3 คนทีจ่ ะเข้า
ท�ำงานคลุกคลีและมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบหลักเป็นของตัวเอง ได้แก่ อาจารย์เต้ย
อาจารย์ ไ ผ่ และฉั น รั บ ผิ ด ชอบคนละพื้ น ที่ ส่ ว นแบบที่ ส องคื อ นั ก วิ จั ย
ผู้ท�ำหน้าที่ถอยออกมามองสถานการณ์โดยรวม สรุปภาพการท�ำงาน และ

294

ARCHIVE 4.indd 294

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง                                                   

7/28/17 10:12 AM

วิเคราะห์ความเหมือนความต่างของทั้ง 3 พื้นที่ โดยมีนักวิจัย 1 คน คือ
อาจารย์แต้ว  
แม้จะแบ่งงานกันเป็นสัดส่วนชัดเจน แต่ก็เป็นการแบ่งงานเพื่อให้การ
เขียนงานวิจัยแต่ละพื้นที่เป็นไปโดยสะดวกและลื่นไหลเท่านั้น เพราะพวก
เราตกลงกันเอาไว้วา่ ในการปฏิบตั งิ านจริงจะช่วยกันลงภาคสนาม และช่วย
กันวิเคราะห์สถานการณ์ทุกพื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้นความคิดและข้อความ
มากมายที่ปรากฏในงานเกี่ยวกับพื้นที่โคกสลุงซึ่งฉันรับผิดชอบจึงไม่ได้มา
จากตัวฉันเองทั้งหมด แต่เป็นความคิดและการวิเคราะห์ที่เพื่อนนักวิจัยคน
อื่นๆ ในโครงการร่วมสร้างให้เกิดขึ้นเช่นกัน
การท�ำงานภาคสนามครั้งแรกเป็นการลงพื้นที่ในประเทศพม่าร่วมกับ
มูลนิธบิ า้ นครูนำ  
�้ แม้จะลงภาคสนามมาหลายครัง้ แต่นนั่ คือการท�ำงานครัง้
แรกในชีวิตที่ฉันต้องปลอมตัวเป็นหมอเข้าไปแจกวิตามินและขนมให้เด็กๆ
ในฝัง่ พม่าพร้อมอาจารย์แต้วและอาจารย์เปิล้ นักวิจยั คนส�ำคัญในโครงการ
ผูน้ ำ� แห่งอนาคตผูค้ อยเป็นทีป่ รึกษาให้พวกเราอีกขัน้ หนึง่ นับเป็นการท�ำงาน
ภาคสนามทีต่ นื่ เต้นมากทีส่ ดุ ในชีวติ   ภาพเด็กเล็กๆ เดินเท้าเปล่ามารับขนม
โดยผ่านกองเข็มฉีดยาทีต่ กเกลือ่ นหมูบ่ า้ น บรรยากาศทีเ่ ราต้องคอยระวังไม่
ให้สบตาผู้ชายในหมู่บ้าน และต้องตรวจดูกระเป๋าอยู่เสมอว่ามีใครมายัดยา
เสพติดหรือไม่ ยังติดตาฉันมาจนถึงทุกวันนี้  แม้เคยได้ยินเรื่องราวคนไร้
สัญชาติจากสื่อมานับครั้งไม่ถ้วน แต่วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นกับตาว่าใน
โลกที่ฉันอาศัยอยู่นี้ คนเราสามารถมีชีวิตแตกต่างกันได้มากเพียงใด
การลงพื้นที่ครั้งนั้นท�ำให้ฉันได้รู้จักครูข้างถนน คนท�ำงานในมูลนิธิ
บ้านครูน�้ำซึ่งท�ำหน้าที่สอนหนังสือให้เด็กไร้สัญชาติบริเวณชายแดนจังหวัด
เชียงรายโดยอาศัยพื้นที่ริมถนนหรือใต้สะพานเป็นห้องเรียน  ช่วงเวลาที่ได้
ฟังเรื่องราวต่างๆ จากครูข้างถนน ฉันก�ำลังร่างหลักสูตรให้โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มันท�ำให้ฉนั ได้ใคร่ครวญว่าในขณะทีพ่ วกเรา
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ก�ำลังช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดการศึกษาที่ดีที่สุดให้เด็กกลุ่มหนึ่ง ยัง
มีเด็กเล็กๆ อีกจ�ำนวนมากที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะเข้าโรงเรียนอย่างจริงจัง
และมีครูอีกหลายคนที่ไม่ได้สอนหนังสือในห้องแอร์ หรือไม่แม้แต่จะตั้ง
ค�ำถามว่าหลักสูตรของนักคิดคนไหนหรือประเทศใดเหมาะสมที่สุดส�ำหรับ
นักเรียนของเขา  การลงพื้นที่ครั้งนั้นท�ำให้ฉันตั้งค�ำถามกับสิ่งที่ตัวเองท�ำ
อยู่ในฐานะคนที่เรียกตัวเองว่า “ครู” เหมือนๆ กัน ว่าฉันทุ่มเทให้การสอน
และนักเรียนมากเพียงพอหรือยัง
คงต้ อ งยอมรั บ ตามตรงว่ า การลงพื้ น ที่ ค รั้ ง เดี ย วนั้ น สร้ า งความสั่ น
สะเทือนให้ฉันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามนั่นถือเป็นเพียงบทเรียนแรก
เพราะการเข้าไปท�ำงานในพื้นที่ทั้งสามอีกหลายต่อหลายครั้งท�ำให้ฉันตั้ง
ค�ำถามและเกิดความรูส้ กึ บางอย่างอยูเ่ สมอ เช่นการได้เห็นแววตามุง่ มัน่ และ
ได้รับฟังความคิดอ่านแปลกใหม่จากกลุ่มทราเวลล์ท�ำให้ฉันหวนคิดถึงโมง
ยามที่ตัวเองเคยเป็นอาสาสมัครและคนท�ำกิจกรรมตัวเล็กๆ สมัยเรียน
มหาวิทยาลัย  ฉันและน้องๆ กลุม่ ทราเวลล์คงเป็นเด็กทีม่ งุ่ มัน่ อยากท�ำอะไร
เพื่อเปลี่ยนโลกเหมือนกัน จะต่างกันก็แค่คนหนึ่งกล้าเสี่ยงท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่อีกคนได้แต่เก็บความคิดเหล่านั้นไว้
ในหัว ไม่กล้าออกไปท�ำอะไรจริงจัง เพราะคอยแต่คิดว่าตัวเองคงไม่มี
ศักยภาพมากพอจะเปลี่ยนแปลงโลกได้  ความกล้าหาญและทุ่มเทลองผิด
ลองถูกทีพ่ วกเขาแสดงให้เห็นผ่านการท�ำงานจึงเป็นสิง่ ทีฉ่ นั นับถือด้วยใจจริง
มาถึงการท�ำงานที่โคกสลุง ชุมชนเล็กๆ ในเขตรอยต่อภาคกลางกับ
ภาคอีสาน ซึ่งกลายมาเป็นครูคนส�ำคัญของฉันในเวลาต่อมา  ภาพความ
เป็นชนบทที่ทุกคนในหมู่บ้านยังรู้จักกัน ไม่มีปัญหารถติด มองฟ้ายังเห็น
ดวงดาว เงี่ยหูฟังยังได้ยินเสียงจักจั่นร้องระงม ท�ำให้คิดถึงบ้านเกิดขึ้นมา
จับใจ  ด้วยภาระหน้าทีแ่ ละข้อจ�ำกัดทีท่ ำ� ให้ฉนั ไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆ หลาย
ครั้งภาพพ่อแม่และญาติๆ จึงซ้อนทับเข้ากับคนในพื้นที่อย่างอดไม่ได้ การ
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เข้าไปท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงแต่ละครั้งจึงเหมือนการได้กลับบ้าน ได้ไปหา
ญาติผู้ใหญ่ มากกว่าการไปท�ำงานวิจัยอย่างจริงจัง  ความรู้สึกลึกๆ ในใจ
นี่เองท�ำให้ฉันแอบดื้อขอรับผิดชอบเขียนเรื่องชุมชนโคกสลุง แม้จะไม่ได้มี
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม เพลงพื้นบ้าน หรือแม้แต่เรื่องพิพิธภัณฑ์ เท่ากับ
เพื่อนคนอื่นๆ ในโครงการ  การได้เข้าไปท�ำงานกับพ่อมืดและคนในชุมชน
โคกสลุงให้ทงั้ ความอบอุน่ ใจ และให้บทเรียนแก่ฉนั หลายอย่าง แต่บทเรียน
ส�ำคัญที่สุดและดูจะเป็นสิ่งที่ตกตะกอนจากการท�ำงานวิจัยครั้งนี้คงเป็น
เรื่อง “ความเป็นผู้น�ำ” ซึ่งพ่อมืดเป็นคนเปลี่ยนความเชื่อที่ฉันมีต่อค�ำค�ำนี้
ไปอย่างสิ้นเชิง
ดังที่เล่าไปตอนต้น ฉันเคยคิดอยู่เสมอว่าตนเองช่างห่างไกลกับความ
เป็นผู้น�ำในทุกๆ ด้าน ภาพผู้น�ำในความคิดฉันคือคนที่ยืนเด่นอยู่ข้างหน้า
พูดจาเสียงดังฉะฉาน ไม่เกรงกลัวใคร คนเสียงเบาและขี้กังวลอย่างฉันจึง
ไม่นา่ จะเป็นผูน้ ำ� ใครได้  ฉันคิดเช่นนัน้ มาเสมอจนกระทัง่ พ่อมืดแย้งว่าสิง่ ที่
ฉันเข้าใจนั้นจริงๆ แล้วเป็นเพียงผู้น�ำแบบหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้น�ำทางการ”
เพราะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงไม่จำ� เป็นต้องอยูข่ า้ งหน้าเสมอไป ความทุม่ เทท�ำงานเพือ่
สังคมอย่างจริงจังต่างหากที่เป็นตัวชี้ขาดว่าใครคือผู้น�ำที่แท้ คนคนนั้นอาจ
ไม่ได้มตี ำ� แหน่ง ไม่ได้เรียนมาสูง หรือไม่ได้พดู เก่งเหมือนใครๆ แต่ตอ้ งเป็น
คนทีล่ งมือลงแรงท�ำงาน และผลักให้เกิดการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยมือทัง้ สองของตน
เองจริงๆ  คนเหล่านี้ต่างหากคือผู้น�ำที่แท้
ค�ำพูดสั้นๆ เพียงไม่กี่ประโยคนี้ท�ำให้ฉันคิดถึงน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์และอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกอย่างกลุ่มทราเวลล์ ท�ำให้
นึกถึงครูข้างถนนที่บางคนไม่มีแม้แต่บัตรประชาชน นึกถึงลุงอ้น ป้าแดง
และเด็กๆ ในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีไ่ ม่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัย
มีชอื่ เสียง  ผูค้ นเหล่านีล้ ว้ นแตกต่างทัง้ อายุ การศึกษา และฐานะ แต่มงุ่ มัน่
ท�ำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยแนวทางของตนเองเหมือนๆ กัน  สิ่งที่

                                                  บทเรียนการนำ�ร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ARCHIVE 4.indd 297

297

7/28/17 10:12 AM

ฉันเคยมองว่าเป็นข้อจ�ำกัดในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำหรือท�ำอะไรบางอย่าง
เพื่อสังคมล้วนแล้วแต่ปรากฏอยู่ในตัวคนเหล่านี้ทั้งสิ้น  นั่นท�ำให้ฉันคิดไป
ถึงตัวเอง กีค่ รัง้ แล้วทีเ่ กิดความคิดบางอย่างขึน้ ในหัวแล้วปล่อยให้เลือนหาย
ไป กีค่ รัง้ แล้วทีเ่ ห็นปัญหาในสังคมแล้วเลือกทีจ่ ะมองข้าม เพียงเพราะคิดว่า
ตนเองไม่สามารถเป็นผูน้ ำ� ได้ หรือไม่กล้าแสดงออกมากพอจะท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอะไรขึน้ ได้จริง  ข้อค้นพบนีท้ ำ� ให้ฉนั เข้าใจค�ำว่า “ศักยภาพของ
มนุษย์” อย่างชัดเจนมากกว่าครั้งใดๆ และนั่นอาจนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่
ท�ำให้ฉันได้มองเห็นศักยภาพของตนเองด้วยเช่นกัน
บทเรียนอันมีคา่ นีท้ ำ� ให้สายตาทีฉ่ นั เคยมองโลกใบเดิมเปลีย่ นแปลงไป
โลกที่ฉันรู้จักในตอนนี้ไม่ใช่แค่วัตถุทรงกลมที่ลอยอยู่ในอวกาศ ไม่ได้มีแค่
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลน�้ำ และวัตถุทกุ อย่างถูกยึดเหนีย่ วไว้ดว้ ย
สิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้น แต่บนพื้นผิวลูกบอลสีฟ้าสดใสที่เป็นส่วน
หนึ่งในจักรวาลยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกิดขึ้น มีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่ถูก
เรียกว่ามนุษย์ ซึง่ อาจไม่ได้มแี ต่ความงดงาม แต่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขัน
การเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมกันตามกฎการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ แต่กย็ งั มีสงิ่ เล็กๆ ในตัวทีเ่ รียกว่า “ศักยภาพและความดีงาม” เป็น
แรงยึดเหนี่ยวส�ำคัญซึ่งท�ำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยหมุนโลกให้เคลื่อนไป
ข้างหน้าไม่แพ้แรงดึงดูดใดๆ ในทางฟิสิกส์
การเดินทางตลอดระยะเวลา 8–9 เดือนที่ผ่านมา นอกจากจะท�ำให้
ฉันเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “ศักยภาพของมนุษย์” อย่างจริงจังแล้ว การท�ำงาน
ภาคสนาม ออกเดินทางตะลอนๆ ไปในพื้นที่ต่างๆ ยังท�ำให้ได้รู้จักและ
เข้าใจตัวตนเพื่อนร่วมทีมเพิ่มมากขึ้นอีกหลากหลายแง่มุม ซึ่งมีส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ยังเป็นอะไรหลายๆ อย่าง
ที่มีความหมายกับฉันมากยิ่งกว่านั้น
อาจารย์เต้ยหรือพี่เต้ยในฐานะพี่ใหญ่และคนที่ดูจะมีประสบการณ์
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การท�ำงานในพื้นที่มากที่สุดในหมู่พวกเราคงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนนักวิจัย
ในโครงการ แต่ยังเป็นเหมือนครูอีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดี
เมื่อลงไปท�ำงานในพื้นที่  วิธีการวางตัว การเลือกใช้ค�ำพูด ตลอดจนการ
ระมัดระวังน�้ำเสียงและภาษากาย คือสิ่งที่พี่เต้ยท�ำให้ดู และคอยบอกพวก
เราเสมอระหว่างการท�ำงานในพื้นที่ ยังไม่นับรวมความเสียสละที่ต้องคอย
ออกหน้าแทนพวกเราในการติดต่อประสานกับส่วนต่างๆ จนท�ำให้ตัวเอง
ต้องเดือดร้อนอยูบ่ อ่ ยครัง้   ในฐานะหัวหน้าทีม พีเ่ ต้ยคือคนทีอ่ อกไปรับหน้า
และเป็นคนส�ำคัญผู้ท�ำให้ทีมวิจัยผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาได้หลายครั้ง
อาจารย์ไผ่เป็นเพื่อนนักวิจัยที่ฉันต้องขอยกนิ้วให้กับความทุ่มเทและ
ขยันขันแข็ง  ภาพการลงพืน้ ทีบ่ อ่ ยครัง้ ทีส่ ดุ เขียนงานวิจยั เสร็จเร็วทีส่ ดุ และ
การทุม่ เทหาข้อมูลทางวิชาการมากมาย คงเป็นเครือ่ งยืนยันความทุม่ เทนัน้
ได้เป็นอย่างดี  ยิ่งไปกว่านั้นไผ่ยังเป็นเพื่อนคนส�ำคัญที่สุดซึ่งท�ำให้งานวิจัย
ในส่วนพื้นที่โคกสลุงที่ฉันรับผิดชอบมีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง  สิ่งที่ไผ่
ตัง้ ข้อสังเกตและตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับพืน้ ทีโ่ คกสลุงท�ำให้ฉนั ต้องกลับไปค้นหา
ค�ำตอบในพื้นที่ และท�ำให้ฉันมองเรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่ๆ ที่มีความ
แหลมคมมากขึ้นเสมอ  ดังนั้นส�ำหรับฉันแล้ว ไผ่จึงเป็นเหมือนแรงบันดาล
ใจในการทุม่ เทท�ำงานทีฉ่ นั อยากจะเอาเป็นแบบอย่าง และเป็นเหมือนเพือ่ น
คู่คิดที่รับผิดชอบพื้นที่โคกสลุงไปพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง
อาจารย์แต้วคือเพื่อนนักวิจัยที่เสียสละรับผิดชอบดูภาพรวมทั้งสาม
พืน้ ทีจ่ นท�ำให้ตอ้ งลงพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้นมากกว่าใครเพือ่ น  ถ้าให้เปรียบเทียบ
เป็นอะไรบางอย่าง แต้วคงเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกที่คอยเตือนพวกเราอยู่
เสมอในเรือ่ งก�ำหนดการส่งงาน ขอบเขตงานวิจยั และความเป็นไปได้ตา่ งๆ
ทัง้ ยังช่วยให้พวกเราท�ำงานอย่างเป็นระเบียบ อยูใ่ นรูปในรอย ไม่ออกทะเล
ไปไกลจนเกินไป  การลงพื้นที่หลายครั้งท�ำให้ฉันกับแต้วได้ กิน นอน และ
พูดคุยเรือ่ งต่างๆ อยูเ่ สมอ  ภาพแต้วกับเด็กๆ ทีแ่ ม่สาย หรือการเข้าไปช่วย
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ชาวบ้านท�ำงานอย่างแข็งขันทีโ่ คกสลุง อาจเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้แต้วเป็นเพือ่ น
อาจารย์ในคณะเพียงคนเดียวที่ฉันกล้าพูดคุยเล่นหัว เพราะรู้ว่าภายใต้การ
ท�ำงานอย่างจริงจังนั้น แต้วมีจิตใจดีไม่แพ้ใคร
การแบ่งปันข้อมูล ถกเถียง ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังกันเสมอ
ท�ำให้ฉันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการท�ำงานของพวกเราทั้งสี่คนมีความเป็นการ
น�ำร่วมหรือไม่  ฉันคิดว่าการท�ำงานทีท่ กุ คนมีพนื้ ทีไ่ ด้คดิ อย่างอิสระ ใจกว้าง
พอจะให้เพื่อนในทีมเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งค�ำถามต่อ
การท�ำงานซึง่ กันและกัน น่าจะเป็นนิยามการน�ำร่วมในทีมเราได้เป็นอย่างดี
นอกจากทีมนักวิจัยแล้วยังมีคนส�ำคัญอีกหลายคนที่เป็นเหมือนแขก
พิเศษและกัลยาณมิตรผูร้ ว่ มเดินทางไปกับพวกเราในครัง้ นี้  คนแรกทีจ่ ะต้อง
ขอบคุณเป็นพิเศษคือ “กก” ผูป้ ระสานงานวิชาการผูค้ อยท�ำหน้าทีต่ งั้ ค�ำถาม
เสนอมุมมองใหม่ๆ ไปลงพืน้ ทีเ่ ป็นเพือ่ นพวกเราหลายครัง้ และอดทนอย่าง
ยิง่ ต่อข้อเรียกร้องมากมายทีพ่ วกเรามี  นอกจากนีย้ งั มีพที่ เุ รียนและปุย้ สอง
ผู้ประสานงานโครงการผู้น�ำฯ ซึ่งคอยดูแลให้พวกเรามีโอกาสเข้าอบรมกับ
โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตตามรอยเจ้าของพืน้ ทีท่ เี่ ราจะเข้าไปท�ำงาน  ความ
รูแ้ ละสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการภาวะการน�ำเพือ่ การขับเคลือ่ นสังคม (Leadership for Social Facilitation) ท�ำให้พวกเรานักวิจยั เข้าใจกระบวนการท�ำงาน
และพอจะมีนยิ ามเกีย่ วกับผูน้ ำ� กระบวนทัศน์ใหม่ตดิ ตัวเข้าไปท�ำงานมากขึน้
ขอบคุณ “นิ” นักศึกษาปริญญาโทในคณะซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย
คอยจองที่พักและดูแลการเดินทางให้พวกเราเป็นอย่างดีทุกครั้ง  ขอบคุณ
พี่อั๋น พี่เปิ้ล พี่ใหญ่ในคณะ และทีมงานในโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ผู้คอย
เป็นทีป่ รึกษาและพาพวกเราเข้าไปรูจ้ กั โลกภายในของมนุษย์หลายต่อหลาย
ครั้ง  ขอบคุณคุณหมอธนา ผู้ใหญ่คนส�ำคัญที่ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญา
เข้ามาช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นนาทีส�ำคัญในการน�ำเสนอผลงานวิจัยไปได้
อย่างเรียบร้อย  และขอบคุณอาจารย์อ้อ ท่านคณบดีที่ให้โอกาสและชักน�ำ
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ให้ฉันได้ไปพบกับคนท�ำงานเพื่อสังคม “ตัวจริง” ผู้มีพลังอย่างมากในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับนักวิจัยหน้าใหม่คนนี้
ขอขอบคุณ รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง อาจารย์คนส�ำคัญที่สอนให้ฉัน
รู้จักค�ำว่า “กระบวนทัศน์” และการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างลึกซึ้ง  บทเรียน
ตลอด 10 วันที่ได้รับจากอาจารย์ช่วยปรับมุมมองการเข้าใจมนุษย์ และมี
ส่วนช่วยอย่างยิง่ เมือ่ ไปท�ำงานจริงในภาคสนาม  ขอบคุณอาจารย์ทสี่ อนให้
รู้จักนิยามการท�ำงานวิจัยที่ว่า “การวิจัยที่แท้ต้องท�ำให้พ้นทุกข์”  และขอ
ขอบคุณที่อาจารย์ช่วยอ่านงานเขียนของลูกศิษย์คนนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง
นอกจากนี้ฉันยังอยากขอบคุณพื้นที่ทั้งสาม ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูน�้ำ
ชุมชนโคกสลุง และกลุม่ ทราเวลล์ ในฐานะครูคนส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การเดินทาง
ครั้งนี้ไปได้ไกลกว่าที่ฉันคาดคิด และมีพลังมากกว่าที่ฉันเคยคาดฝัน
สุดท้ายนี้คงไม่มีถ้อยค�ำใดจะสรุปบทเรียนที่ฉันได้รับจากการเดินทาง
ครัง้ นีไ้ ด้ชดั เจนและหมดจดไปกว่าค�ำกล่าวทีว่ า่ “คนทุกคนมีเมล็ดพันธุช์ นิด
หนึ่งอยู่ในตัว เรียกว่า ‘ความดีงาม’  เมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เมื่อได้รับแดด รับน�้ำ
และได้ปยุ๋ ทีด่ ี ในเวลาและสถานทีท่ เี่ หมาะสม มันจะเริม่ หยัง่ ราก แตกหน่อ
และเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์ต่อๆ ไปอีกไม่รู้จักจบ
สิ้น” (ลุงริน, 24 กุมภาพันธ์ 25601)

1

เวทีการนำ�เสนอผลงานวิจัยโครงการ “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำ�ร่วม” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
โคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี
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สะท้อนเส้นทางการลงพื้นที่

				

วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
15 เมษายน 2560

การได้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย อี ก 3 คน และผู ้ ป ระสานงานวิ ช าการ
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต การได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง การได้เข้าร่วมเวที
เครือข่ายภาวะการน�ำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social
Facilitation) รุน่ ที่ 3 และการสะท้อนคิดโดยมีอาจารย์เปิล้ เป็นโค้ช ทัง้ หมด
นี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่ฉันเป็นอย่างยิ่ง
หากมองย้อนกลับไป เส้นทางการเดินทางของฉันในฐานะนักวิจัยเริ่ม
ต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เมื่ออาจารย์อ้อชักชวนให้ฉันซึ่งสนใจ
เรื่องการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เข้ามาร่วมท�ำงานลงพื้นที่กับพี่เต้ย แท็ป และ
แต้ว เนื่องจากหนึ่งในพื้นที่ที่ท�ำงานร่วมกับโครงการผู้นำ� ฯ มายาวนานคือ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง  แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ลงชุมชนใน
ประเทศไทยมาก่อนและไม่เคยท�ำงานร่วมกับนักวิจยั ทัง้ สาม แต่ฉนั ก็ตกปาก
รับค�ำโดยไม่ลงั เล และรูส้ กึ มัน่ ใจว่าจะสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำงานเป็นทีมกับ
ทุกคนได้ดี เพราะพีเ่ ต้ยผูเ้ ปรียบเสมือนพีใ่ หญ่ในทีมและเป็นหัวหน้าโครงการ
วิจัยนี้คุยกับพวกเราทั้งสามคนตั้งแต่ต้นว่า เหตุที่โครงการผู้น�ำฯ ชักชวน
อาจารย์ซงึ่ มาจากต่างสาขาให้มารวมตัวกันลงพืน้ ทีก่ เ็ พราะอยากได้มมุ มอง
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ใหม่ๆ จากคนนอก ดังนั้นแต่ละคนก็ท�ำในสิ่งที่ตัวเองท�ำได้ แต่ที่ส�ำคัญคือ
การเปิดใจเรียนรู้และท�ำความรู้จักกับคนท�ำงานขับเคลื่อนเหล่านี้  เมื่อรวม
ทีมครบแล้ว เราจึงตกลงกันว่าจะพยายามลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อจะได้แลก
เปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน
โจทย์ที่ได้รับคือการลงพื้นที่ 3 แห่งเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการท�ำ
งานขับเคลือ่ นสังคม โดยโครงการผูน้ �ำฯ เลือกไว้แล้ว 2 พืน้ ที่ ได้แก่ มูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ กับชุมชนโคกสลุง และมีการเสนอชือ่ ศานนท์ให้แก่ทมี เราจึงเริม่
จากการเข้าไปคุยกับศานนท์เกีย่ วกับงานเพือ่ สังคมทีเ่ ขาก�ำลังท�ำอยู่ และพบ
ว่า Once Again Hostel กับทราเวลล์มกี ารท�ำงานบางอย่างทับซ้อนกันอยู่
พวกเราสนใจการท�ำงานของทราเวลล์กับชุมชนน�ำร่องทั้งสี่เป็นพิเศษ จึง
เลือกมุง่ เน้นไปยังกลุม่ ทราเวลล์มากกว่าตัวบุคคลอย่างศานนท์หรือโฮสเทล
อย่างไรก็ดี ตอนแรกมีเหตุทที่ ำ� ให้ทางโครงการฯ ลังเลเกีย่ วกับทราเวลล์ แต่
ฉันยืนยันว่าจะลงพื้นที่ศึกษาทราเวลล์ เพราะทุกคนในทีมวิจัยเห็นพ้องกัน
ว่าทราเวลล์แตกต่างจากสองพื้นที่แรกอย่างชัดเจน น่าจะท�ำให้ได้เห็นการ
ท�ำงานและวิธีคิดอีกแบบหนึ่งในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคม โดยเฉพาะวิธี
คิดผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ เราจึงตัดสินใจหยุดอยู่ที่ทราเวลล์
หลังจากลงพื้นที่ครบทั้งสามแห่งแล้วจึงมาคุยกันเรื่องกระบวนการ
ท�ำงานว่าใครจะดูแลรับผิดชอบส่วนใดเป็นหลัก  เมื่อดูจากความสนใจและ
ความเหมาะสมในการท�ำงานเชิงลึกกับแต่ละพืน้ ที่ พีเ่ ต้ยจึงกลายเป็นผูด้ แู ล
พืน้ ทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ 
�้ แท็ปดูแลพืน้ ทีโ่ คกสลุง ฉันดูทมี ทราเวลล์ ขณะทีแ่ ต้ว
ท�ำหน้าที่มองภาพรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  แม้กระนั้น เมื่อไรที่มี
โอกาส พวกเราก็ยังคงลงพื้นที่ด้วยกัน ทั้งทีมบ้าง สองสามคนบ้าง และน�ำ
ประเด็นที่พบเห็นในพื้นที่มาพูดคุยกันเสมอ  
ระหว่างการลงพืน้ ทีไ่ ปท�ำความรูจ้ กั กับคนท�ำงานขับเคลือ่ น ฉันรูส้ กึ ทึง่
ในความเป็นธรรมชาติของพี่เต้ยและแท็ปเป็นอย่างมาก รู้สึกว่าทั้งสองคน
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พูดภาษาเดียวกันกับคนพื้นที่ มีความซาบซึ้งในวิถีชีวิตและการท�ำงานของ
คนเหล่านี้จริงๆ จนเหมือนพวกเขาเป็นคนในพื้นที่นั้น สังเกตได้จากที่ครู
น�้ำเคยเปรยชวนพี่เต้ยให้มาท�ำงานด้วยกัน หรือลุงอ้น ป้าแดง และพ่อมืด
ต้อนรับขับสู้แท็ปเหมือนเป็นลูกหลาน  ส่วนแต้วนั้นแม้จะไม่ได้ดูแลพื้นที่
ใดเป็นหลัก แต่ก็ลงทุกพื้นที่อย่างสม�่ำเสมอ และพูดคุยกับทุกคนได้อย่าง
กลมกลืน ชนิดทีว่ า่ สามารถแฝงตัวเข้าไปในหมูบ่ า้ นฝัง่ พม่าเพือ่ ดูวถิ ชี วี ติ เด็ก
ทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ ให้ความช่วยเหลือ  นอกจากนัน้ นักวิจยั แต่ละคนยังแสดง
ถึงความ “อิน” และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่ตนเองดูแลได้อย่างลึกซึ้ง มี
การวิเคราะห์เปรียบเปรยพืน้ ทีเ่ ป็นดนตรีแต่ละประเภท อันเป็นการเชือ่ มโยง
สิ่งที่ตนได้เรียนรู้ใหม่เข้ากับสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ ขณะที่แต้วต้องรับบท
หนักในการวิเคราะห์ภาพรวมทัง้ สามพืน้ ทีใ่ ห้เชือ่ มโยงกับแนวคิดการน�ำแบบ
ต่างๆ จนออกมาเป็นโมเดลการขับเคลื่อนสังคมผ่านภาวะการน�ำร่วม
อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการท�ำงานวิจัยครั้งนี้คือ “กก” หรือ กานน
คุมพ์ประพันธ์ ผูป้ ระสานงานวิชาการโครงการผูน้ �ำฯ ทีล่ งพืน้ ทีร่ ว่ มกับพวก
เราอยูเ่ สมอ  กกมักรับบทฝ่ายค้านคอยตัง้ ค�ำถามให้พวกเรากลับมาคิดอย่าง
ถี่ถ้วนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ ซึ่งเป็นการช่วยสะท้อนคิดจากมุมมองที่
แตกต่าง  
การท�ำงานในช่วงระยะเวลากว่า 8 เดือนท�ำให้ฉนั รูจ้ กั พีเ่ ต้ย แท็ป แต้ว
และกก มากขึ้น ได้เห็นการตีความและการมองโลกด้วยแง่มุมใหม่ๆ จาก
ฐานความคิดอันแตกต่างหลากหลาย และเมื่อเราถามกันเองว่าการท�ำงาน
ของพวกเราเป็นภาวะการน�ำร่วมหรือไม่ ค�ำตอบที่เห็นตรงกันคือ ใช่ เรา
ท�ำงานกันอย่างน�ำร่วม ด้วยความเคารพ รับฟังความคิดเห็นกันและกัน แบ่ง
ปันข้อมูล พูดคุยแลกเปลีย่ น และถามความคิดเห็นจากแต่ละคนก่อนตัดสิน
ใจเสมอ  หลายครั้งหลายหนฉันเห็นความคล้ายคลึงระหว่างกระบวนการ
ท�ำงานในทีมนักวิจัยกับทีมทราเวลล์ ซึ่งอาจเป็นเพราะเรามีลักษณะบาง
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อย่างใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มมีขนาดกะทัดรัด ความเชี่ยวชาญหลากหลาย
อายุไล่เลี่ยกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการเปิดใจรับฟัง จึงท�ำให้การ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปโดยง่าย
ฉันได้เรียนรูห้ ลายสิง่ หลายอย่างจากเหล่าคนท�ำงานขับเคลือ่ นในพืน้ ที่
แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการได้เห็นความเป็นมนุษย์และความจริงใจในการ
ท�ำงาน  คนจ�ำนวนมากมองว่าคนไร้สัญชาติไม่ควรได้รับสิทธิใดๆ ใน
ประเทศไทย แต่หากเรามองเขาเป็นมนุษย์ดงั ทีท่ มี ครูนำ�้ มองเด็กทุกคน เรา
จะเห็นเหมือนกันว่าเด็กไร้สญ
ั ชาติเหล่านีค้ วรมีโอกาสเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทุกด้านเช่นเดียวกับเด็กไทย  หากเรามองว่าคนในชุมชนป้อมมหากาฬเป็น
มนุษย์ทมี่ คี วามรูส้ กึ นึกคิด เป็นคนกรุงเทพฯ ไม่ตา่ งจากคนกรุงเทพฯ ในพืน้ ที่
อื่นๆ อย่างที่ทราเวลล์เชื่อมั่น เราอาจรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
เชิญชวนให้พวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนจัดการพืน้ ทีแ่ ละอนาคต
กรุงเทพฯ มากกว่านี้ โดยมีพวกเขารวมอยูใ่ นภาพอนาคตของกรุงเทพฯ ด้วย
แกนน�ำทัง้ สามพืน้ ทีแ่ สดงให้เราเห็นว่าพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคและ
ข้อท้าทายอันหลากหลาย รวมทั้งต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการ
ท�ำงานขับเคลือ่ น เช่นการขอความร่วมมือจากคนในชุมชนให้สง่ ลูกหลานเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงาน การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นผ่าน
การชักชวนกลุ่มโฮมสเตย์ให้เข้าร่วมการพัฒนาชุมชนโคกสลุง การให้คนใน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้ระบุปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา
จากมุมมองคนในเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เหล่านีล้ ว้ นเกิดจากความ
จริงใจในการท�ำงานและความปรารถนาจะเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งส�ำคัญไม่แพ้กันคือความกล้าลงมือท�ำ  ทุกครั้งที่ลงพื้นที่
ไปคุยกับน้องๆ กลุ่มทราเวลล์ ฉันรู้สึกว่าได้รับพลังกลับมาอย่างล้นหลาม
พวกเขาฝันอยากท�ำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองน่าอยู่ส�ำหรับ “คน” เป็น
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เมืองที่มีเรื่องราวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรม  ทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่
เหลือเกิน แต่พวกเขากล้าคิดและกล้าลงมือท�ำไปทีละก้าว สิง่ ไหนเกินก�ำลัง
ก็มองหาเครือข่ายเพื่อมาช่วยต่อเติมภาพนั้นให้เป็นจริง  ฉันซึ่งมีฝันแต่ยัง
ปิดกั้นตนเองด้วยเงื่อนไขต่างๆ รู้สึกชื่นชมความกล้าของพวกเขาเป็นอย่าง
มาก พวกเขาเริม่ จุดประกายให้ฉนั ค้นหาความกล้าภายในตนเองเพือ่ ท�ำตาม
ความฝันเล็กๆ  ฉันคงเอาแต่คิดไม่ได้แล้ว และต้องเริ่มลงมือท�ำอะไรสัก
อย่างแล้วละ
นอกเหนือจากบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการท�ำงานโดยตรง ยังมีเรือ่ งราวใน
อีกหลายห้วงเวลาทีป่ ระทับอยูใ่ นความทรงจ�ำ เช่นเมือ่ พวกเราได้นงั่ ท้ายรถ
กระบะครูน�้ำ ล้อมวงกินข้าวด้วยกันบนเสื่อข้างริมน�้ำโขง นอนรวมกันใน
พิพธิ ภัณฑ์ เป็นลูกมือช่วยพ่อมืดท�ำกับข้าว ชมการแสดงละครชาตรี สัมผัส
เสน่ ห ์ ข องบ้ า นไม้ โ บราณและวิ ถี ค วามเป็ น อยู ่ แ บบดั้ ง เดิ ม ที่ ชุ ม ชนป้ อ ม
มหากาฬ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ระหว่างทางอันมีคุณค่าที่
ฉันจะไม่มีวันลืม
สุดท้ายนีฉ้ นั รูส้ กึ โชคดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาสให้เข้าร่วมเวทีเครือข่าย
ภาวะการน�ำเพือ่ การขับเคลือ่ นสังคม โดยมีอาจารย์ประชา หุตานุวตั ร และ
คุณณัฐฬส วังวิญญู เป็นผู้แนะแนวทางการเปิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการแลก
เปลีย่ น การด�ำดิง่ เพือ่ ค้นหาทุกข์ในใจ การรับฟังเสียงต่างๆ ของตนเอง และ
การก้าวข้ามความกลัว  การฝึกฝนเหล่านี้ท�ำให้ฉันเริ่มเห็นบางสิ่งที่ขับ
เคลื่อนความรู้สึกนึกคิดและการกระท�ำ เริ่มเข้าใจว่าการเท่าทันความคิด
ตนเองมีประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
ผู้อื่นอย่างไร แต่ฉันคงต้องฝึกอีกมากกว่าจะรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นทาส
ความคิดตนเองได้  
ก่อนจะปิดโครงการวิจยั อาจารย์เปิล้ ยังให้โอกาสพวกเราได้สะท้อนคิด
เกีย่ วกับกระบวนการท�ำงานครัง้ นี้ อาจารย์เปิล้ พาฉันย้อนไปให้เห็นปมทีเ่ ป็น
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ตัวก�ำหนดความรู้สึกนึกคิดและการกระท�ำต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้นไปอีก ซึ่งใน
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรีบร้อน ฉันไม่ได้สนใจจะเข้าไปท�ำความเข้าใจกับสิ่ง
เหล่านีน้ กั หรือบางครัง้ มันอาจจะเป็นทุกข์อนั ใหญ่หลวงทีฉ่ นั ไม่อยากหันไป
มองเท่าไร แต่เวทีและกระบวนการเหล่านีไ้ ด้มอบเครือ่ งมืออันเปรียบเสมือน
กระจกให้ฉันได้ลองมองเพื่อกลับมาเข้าใจและดูแลตนเองมากขึ้น
ขอบคุณอาจารย์อ้อ อาจารย์อั๋น อาจารย์เปิ้ล อาจารย์แต้ว อาจารย์
เต้ย อาจารย์แท็ป กก อาจารย์ประชา พี่ณัฐฬส พี่ทุเรียน พี่ปุ้ย ศา ลี่ มัย
เนย เม แวน ปอ แบงค์ ครูน�้ำ ครูอ้วน อู๊ด ชาฟิว ภัลลพ พ่อมืด พี่มุ่ย ลุง
อ้น ป้าแดง ครูเสือ ผู้พัน น้อย เนตร เนกข์ ป๊า แม่ และคุณยาย ที่ช่วยให้
ฉันได้เติบโตจากการเดินทางครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ
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เพราะไม่รู้ ไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย จึงพยายาม
เพราะผู้คนที่หลากหลาย จึงเรียนรู้
เพราะเครื่องมือที่ได้มา จึงเติมเต็ม
เพราะตระหนักรู้ตนเอง จึงเปลี่ยนแปลง
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

16 เมษายน 2560

ส�ำหรับฉันแล้ว แนวคิดทีว่ า่ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ เมือ่ ก้าวออกมาจากพืน้ ที่
คุ้นเคยสะดวกสบายมีส่วนส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้มาก
นี่เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ได้ท�ำเมื่อเข้ามาอยู่ในที่ท�ำงานใหม่ มีเพื่อนร่วมทีม
หน้าใหม่ และฉันก็ไม่รเู้ รือ่ งเกีย่ วกับผูน้ ำ� เลย ไม่ถนัดและไม่เคยท�ำงานถอด
บทเรียน คุน้ เคยแต่กบั งานวิจยั เชิงปริมาณ จึงรูส้ กึ แปลกใจว่าเหตุใดจึงได้รบั
เลือกเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าเป็นเรื่องท้าทายที่อยาก
เอาชนะให้ได้ เพราะเชือ่ ว่าการออกจากพืน้ ทีค่ นุ้ เคยและการพยายามท�ำงาน
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจะท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ที่ใช้มองและท�ำความ
เข้าใจสิ่งต่างๆ   
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ครั้งแรกๆ ที่ลงพื้นที่ทั้งสามแห่ง ฉันตั้งธงไว้เลยว่าจะต้องไปถามไป
สัมภาษณ์ประเด็นใดบ้างโดยใช้แนวทางทีเ่ รียนและเคยท�ำมาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ตรงตามประเด็นที่ตั้งไว้  แน่นอนว่าฉันรู้สึกพอใจกับข้อมูลที่ได้มาครั้งนั้น
ทว่าเหมือนโชคชะตาน�ำพาความท้าทายมาให้อีกรอบเมื่อต้องสอนวิชา
กระบวนการและการจัดการความเปลี่ยนแปลง  วิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ภาวะภายในตนเอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีฉ่ นั รูส้ กึ ว่าห่างไกลจากความเข้าใจของตัวเอง
มาก แต่โชคดีว่ามีอาจารย์เปิ้ลและอาจารย์อั๋นคอยประกบอยู่ เลยรู้สึก
เหมือนได้เข้าไปเป็นผู้เรียนร่วมกับนักศึกษาด้วย  
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ได้มาระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้น
เรียน และเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ในพื้นที่ครั้งนี้คือ “การฟัง
อย่างลึกซึ้ง”  ฉันลองน�ำเครื่องมือนี้มาใช้ในการลงพื้นที่ครั้งต่อมา โดย
เปลีย่ นจากการพยายามตัง้ ค�ำถามเพือ่ หาค�ำตอบ เป็นการเปิดประเด็นแล้ว
ชวนคุยเพื่อให้แหล่งข้อมูลมีโอกาสเล่าเรื่องตัวเองมากขึ้น  ช่วงแรกๆ ที่
พยายามฟังอย่างเดียวโดยไม่ขัด ไม่ตัดสิน ฉันรู้สึกอึดอัดเพราะอยากถาม
ต่อ และมักคิดตามว่าท�ำไมจึงเป็นอย่างนี้ ท�ำไมไม่เป็นอย่างนั้น ในหัวเกิด
ความสงสัยว่าการตัง้ ค�ำถามให้นอ้ ยเป็นวิธที ถี่ กู ต้องแล้วหรือไม่ แต่อกี ความ
คิดก็บอกตัวเองว่าต้องเชื่อมั่นในค�ำสอนของผู้รู้ที่ว่าให้ฟังมากๆ  หลังจาก
ทดลองใช้เครื่องมือนี้หลายๆ ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ท�ำให้รู้สึกว่าคนในพื้นที่เปิด
ใจให้ฉันมากขึ้น พวกเขามีเรื่องเล่าให้ฟังมากมาย และหลายเรื่องเป็น
ประเด็นที่คาดไม่ถึง ท�ำให้ฉันได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นและรู้สึกเข้าถึงพื้นที่มากขึ้น
การได้ฟังเรื่องราว ประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดจากผู้คนเหล่า
นีย้ งั เปิดโลกให้ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับวิธคี ดิ หลายแบบทีฉ่ นั เคยไม่เชือ่ มัน่ ได้เห็น
คนทีค่ ดิ และท�ำต่างจากฉัน ซึง่ หลายเรือ่ งมีความน่าทึง่ แบบทีฉ่ นั ไม่เคยสัมผัส
มาก่อน เช่น ครูน�้ำตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำเพื่อมาท�ำงานช่วยเหลือ
เด็ก พ่อมืดหักดิบเลิกเหล้าเพื่อมุ่งท�ำงานพัฒนาคน กลุ่มทราเวลล์กล้าคิด
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กล้าท�ำในสิง่ ทีต่ นเองฝัน พวกเขาท�ำงานด้วยหัวใจจริงๆ โดยไม่ตอ้ งโฆษณา
ว่าตัวเองดีอย่างไร  ฉันเคยเชือ่ มาตลอด 30 ปีวา่ มนุษย์เกิดมาเปรียบเหมือน
ผ้าด�ำที่ต้องให้สังคมขัดเกลาช�ำระล้างจึงจะขาวขึ้น แต่คนท�ำงานขับเคลื่อน
พื้นที่กลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนผ้าขาว พวกเขาเห็นคุณค่าและ
ศักยภาพในตัวมนุษย์ทุกคน  ตอนแรกฉันไม่เข้าใจนักว่าท�ำไมตัวเองจึงคิด
แบบนี้ จนกระทั่งต่อมาได้เข้าร่วมเวทีอบรมของโครงการผู้นำ� แห่งอนาคต
และท�ำงานร่วมกับทีมวิจัย จึงมองเห็นที่มาที่ไปของวิธีคิดดังกล่าว ส่งผล
ให้การลงพืน้ ทีท่ กุ ครัง้ หลังจากนัน้ ฉันสามารถซึมซับอารมณ์ความรูส้ กึ ผูอ้ นื่
ได้มากขึ้น และได้รับพลังบวกกลับมาเสมอ
เมื่อท�ำวิจัยไปสักพักก็ถูกส่งตัวไปอบรมในเวทีเครือข่ายภาวะการน�ำ
เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) รุ่น 3
ตอนนั้นรู้สึกดีใจเพราะคาดหวังว่าการอบรมจะท�ำให้เข้าใจวิถีและทิศทาง
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตมากขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยให้คุยกับผู้น�ำในพื้นที่รู้เรื่อง
มากขึน้   แต่ปรากฏว่าฉันกลับได้เครือ่ งมือส�ำหรับการใคร่ครวญตนเองทีช่ ว่ ย
ให้ฉันเดินทางเข้าไปยังโลกภายในตัวเอง...โลกที่ฉันไม่เคยเข้าไปสัมผัสมา
ก่อนเพราะมีเกราะก�ำบังที่ฉันสร้างเอาไว้
ฉันใช้เครือ่ งมือนีม้ าย้อนคิดใคร่ครวญว่าเหตุใดตัวเองจึงชอบตัง้ ค�ำถาม
กับการท�ำงานของคนในพืน้ ที่ จนได้คำ� ตอบว่าคงเพราะตัวเองเกิดและเติบโต
มาในสังคมเมือง ในครอบครัวที่เน้นการใช้ฐานหัวหรือฐานคิดมากกว่าฐาน
กายกับฐานใจ มีวิถีชีวิตเหมือนครอบครัวส่วนใหญ่ในเมืองที่คาดหวังให้ลูก
มีหน้าทีห่ ลักคือเรียนหนังสือเพือ่ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ เรียนจบมาได้
งานดี มีอนาคตมั่นคง  ฉันไม่อยากเดินตามเส้นทางนั้นเลย หลายครั้งจึง
เลือกดื้อเงียบไป แต่บางทีก็ไม่เงียบเพราะมันแสดงออกมาทางผลการเรียน
ว่าฉันได้ลำ� ดับท้ายๆ ของห้องเสมอ  ครอบครัวเราไม่คอ่ ยพูดคุยกันแบบเปิด
เผยความรู้สึกมากนัก มักใช้เหตุผลเป็นหลักมากกว่า  ฉันเคยคิดว่าคนที่
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แสดงความรูส้ กึ มากๆ เป็นคนอ่อนแอ คิดมาตลอดว่าตัวเองจะมีคณ
ุ ค่าได้ก็
เมื่อแสดงให้คนที่เรารักเห็นว่าเรามีศักยภาพในการท�ำงาน นั่นจึงท�ำให้ฉัน
เป็นคนตัง้ ใจท�ำงาน มีความรับผิดชอบ เพราะอยากให้งานส�ำเร็จ และอยาก
ได้ความรักจากพวกเขา  วิธีคิดเช่นนี้ท�ำให้ฉันมีนิสัยไม่ค่อยยืดหยุ่น เพราะ
มัวแต่มุ่งไปยังความส�ำเร็จเพื่อเอาไปแลกกับความรักนั้น
การได้ท�ำงานร่วมกับทีมวิจัยนี้ท�ำให้ความคิดหลายอย่างเปลี่ยนไป
เพราะนอกจากความต่างทางสาขาวิชาที่เรียนมาซึ่งส่งผลให้ได้เรียนรู้เรื่อง
ราวต่างๆ ในแง่มุมแตกต่างไปจากเดิมแล้ว ยังมีความต่างที่พวกเรามักน�ำ
มาใช้พูดกันเล่นๆ ตั้งแต่เริ่มท�ำงานร่วมกันใหม่ๆ โดยตั้งฉายาให้พี่เต้ยเป็น
เจ้าพ่อ “สายโรแมนติก” ด้วยความเป็นศิลปินผูม้ องโลกสวยงาม ส่วนฉันจัด
อยู่ใน “สายดาร์ก” เพราะช่วงแรกชอบตั้งค�ำถามกับการท�ำงานของผู้น�ำใน
พืน้ ทีอ่ ยูบ่ อ่ ยๆ จนดูเหมือนจะมองโลกมืดบอดไปเกือบทุกเรือ่ ง  พอท�ำงาน
ไปเรื่อยๆ จึงเริ่มเข้าใจว่าจริงๆ ที่มองว่าพี่เต้ยโรแมนติกเพราะเขามีความ
ละเอียดลึกซึง้ ในการมองความเป็นมนุษย์ตา่ งหาก ส่วนฉันเองทีม่ องโลกเช่น
นีก้ เ็ พราะเลือกมองภาพกว้างจนบางครัง้ หลงลืมการมองมนุษย์จริงๆ ฉันมี
ชุดความเชื่อที่ถูกกรอบสังคมแบบทุนนิยมครอบไว้โดยไม่รู้ตัว  
จนกระทัง่ ได้เรียนรูก้ บั อาจารย์ประชา หุตานุวตั ร ในเวทีเครือข่ายภาวะ
การน�ำฯ อาจารย์กล่าวว่าระบบทุนนิยมท�ำให้คนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจนต้อง
เติมเต็มด้วยวัตถุหรือความรู้ตลอดเวลา ทั้งที่จริงๆ มนุษย์เกิดมางดงามอยู่
แล้ว  ถ้อยค�ำของอาจารย์ประชาท�ำให้ฉนั หยุดนิง่ ไปสักพัก แล้วตระหนักถึง
กรอบวิธีคิดเดิมๆ ของตัวเอง ตั้งแต่การชอบตั้งค�ำถามกับการท�ำงานของ
คนในพืน้ ที่ จนถึงการพยายามวิง่ หาสิง่ ภายนอกมาเติมเต็มเพราะมองไม่เห็น
คุณค่าในตัวเองมากพอจะท�ำให้รู้สึกศรัทธาความเป็นมนุษย์ในตัวผู้อื่น
ความตระหนักรูด้ งั กล่าวส่งผลให้ฉนั เริม่ หันกลับมาให้ความส�ำคัญเรือ่ งความ
สัมพันธ์กบั คนรอบข้างมากขึน้ มีความยืดหยุน่ ในการท�ำงานมากกว่าเดิม ไว้
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วางใจให้คนอื่นเข้ามาแตะเรื่องภายใน เรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น และ
กล้ามองมนุษย์อย่างละเอียดและเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขาดูบ้าง  
หลายครั้งเวลาเห็นไผ่ทำ� งาน ฉันรู้สึกทึ่งกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่ไผ่มีต่อ
งานมาก ไผ่เป็นคนกระตือรือร้นในการท�ำงานและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเอง
ท�ำ  เวลาคุยกับสมาชิกทราเวลล์หรือเข้าไปร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมที่
ทราเวลล์จดั ฉันสังเกตเห็นประกายตาของไผ่วา่ เหมือนเด็กๆ ทีส่ นุกกับการ
ได้ไปเที่ยวหรือได้ของเล่นใหม่ มันท�ำให้บางครั้งฉันรู้สึกอยากมีประกายตา
แบบนั้นบ้างเวลามองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อีกสิ่งในตัวไผ่ที่ฉันรู้สึกอัศจรรย์ใจ
มากคือการเห็นประโยชน์ส่วนรวม ไผ่ทุ่มเทและรับผิดชอบกับงานกลุ่ม
มากกว่างานเดี่ยวเสมอ
ยังมีอกี คนทีด่ เู หมือนโอนอ่อนไปกับทุกคนทีไ่ ด้พบเจอ  ถ้าเปรียบพีเ่ ต้ย
เป็นเสมือนเจ้าพ่อสายโรแมนติก แท็ปก็คงเปรียบได้กับมือขวาของพี่เต้ย
ฉันประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตนทีแ่ ท็ปมีตอ่ ธรรมชาติและมนุษย์มาก
แท็ปเป็นคนละเอียดอ่อนและลึกซึ้งกับประเด็นเรื่องความเป็นมนุษย์  ใน
สายตาเรา แท็ปมักจะเป็นห่วงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทุกคน
แม้พวกเราจะมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม แต่เราเหมือนกันตรง
ทีเ่ ป็นคนง่ายๆ ไม่เรือ่ งมาก จึงท�ำให้การลงพืน้ ทีแ่ ต่ละครัง้ มีบรรยากาศแบบ
สบายๆ ไปไหนไปกัน  พวกเราเคยตั้งค�ำถามกันว่า “การท�ำงานในทีมเรา
เป็นน�ำร่วมหรือไม่” ฉันมองว่าถ้ากระบวนการน�ำร่วมก่อให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
พวกเราก็คงเป็นสิ่งยืนยันค�ำตอบได้
สุดท้ายนี้ ฉันอยากขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรให้พวกเราทุกคนมารวม
ตัวกันอย่างถูกที่ถูกเวลา ขอบคุณผู้น�ำและผู้คนในทุกพื้นที่ที่มั่นคงกับสิ่งที่
ตนเองก�ำลังท�ำอยู่ และขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่ท�ำให้ฉันเติบโตไป
อีกก้าว
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