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หนังสือเล่มนี้ใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองแทนการใช้หมึกที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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เฉพาะกับโครงการ/พื้นที่ ซึ่งก�ำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกับปัญหายากๆ
ทั้งสี่ประสบการณ์ แล้วถอดเป็นบทเรียน เพื่อหาค�ำตอบว่า สภาวะการน�ำใน
การเผชิญกับปัญหายากๆ ในโลกกระแสหลักที่เน้นก�ำไร และการเติบโตทาง
วัตถุแบบสุดโต่งนัน้ อุดมคติและจินตนาการเพือ่ สังคมยังคงอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน
ได้อย่างไร ... สิ่งนี้นับเป็นคุณค่าส�ำคัญของงานเขียนชิ้นนี้
สภาวะการน�ำร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมอารยะ (คุณค่า) จะสามารถ
มีพ้ืนที่ และความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสังคมทุนเข้มข้น (มูลค่า) ได้หรือไม่
ดุลยภาพของทั้งสองสิ่งอยู่ตรงไหน แนวคิดการประกอบการสังคม จะเป็นค�ำ
ตอบได้มากน้อยเพียงใด ฯลฯ ค�ำถามเหล่านี้ ไม่ง่ายที่จะหาค�ำตอบ แต่งานชิ้นนี้
พยายามท�ำ
สอง งานชิ้นนี้ เขียนขึ้นโดยนักวิชาการรุ่นใหม่ การท�ำงานวิชาการที่
พยายามค้นหาค�ำตอบให้กับสังคมอนาคต ที่ไม่หลุดลอยจากฐานรากของต้น
เอง เป็นสิ่งที่วงวิชาการไทยขาดแคลน วิชาการโดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์ ท่ี่
เกิดจากการเรียนรูร้ ากเหง้าของตนเอง พยายามไปให้พน้ จากการเป็นอาณานิคม
ทางปัญญาของวิชาการตะวันตก ก�ำลังเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายคุณค่าของมหาวิทยาลัย
และวงวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง
ขอแสดงความชืน่ ชมกับโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคต และคณะผูเ้ ขียนทีผ่ ม
เชื่อว่า จะเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ให้กับวงวิชาการของประเทศเรา
						
					

ลือชัย ศรีเงินยวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
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คำ�นำ�ผู้จัดพิมพ์

โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต เป็นโครงการภายใต้การด�ำเนินงานของคณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พฒ
ั นา
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฏีและ
เชิงปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สงั คมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการน�ำ
กระบวนทัศน์ใหม่ อันจะน�ำไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์เปลีย่ นแปลงและความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นพลังน�ำพาสังคมให้ฟน้ื ตัวกลับสูค่ วามปกติสขุ
อย่างรวดเร็วและมั่นคง
หนังสือ จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม
เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “ถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่” อันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ
โครงการ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการท�ำงานและสร้าง
ความเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นกัลยาณมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในการ
ด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ จังหวัดเชียงราย ซึ่งท�ำงานช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง
สูงในพื้นที่ชายแดน (เขตรอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว) ชุมชน
วัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ชุมชนที่มุ่งรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ด�ำรงอยู่พร้อมกับการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น พื้นที่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนที่มีใจพร้อมท�ำงานเพื่อสังคมในจังหวัด
ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง และเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
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กลุ่มพลังชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถผนึกก�ำลังแปรพังงาไปสู่พังงาแห่งความสุข
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การน�ำเสนอเนือ้ หาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยการทบทวนองค์ความ
รู้ด้านแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ “การประกอบการสังคม” การถอดบทเรียนที่
สะท้อนถึงผลของการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือหนุนเสริมการท�ำงานของผูน้ �ำเครือข่าย
ทั้งสี่พื้นที่ กอปรกับภาวะการน�ำร่วมในการท�ำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงให้
แก่ชุมชน โดยกล่าวถึงภูมิหลังการท�ำงานในแต่ละพื้นที่ ท่าทีในการตั้งรับเครื่อง
มือนวัตกรรมทางสังคมอันเป็นแนวคิดคู่ขนานกับการท�ำงานเพื่อสังคม รวมถึง
การเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้น�ำและชุมชน ผู้เขียนถ่ายทอด
เรื่องราวด้วยการเล่าเรื่องเชิงพรรณนา สะท้อนให้เห็นมุมมอง การเรียนรู้ และ
ความเปลีย่ นแปลงของนักวิจยั ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมเรียนรูก้ บั ทัง้ สีพ่ นื้ ที่
โครงการฯ หวังว่าบทเรียนการผสานแนวความคิดการท�ำงานที่สร้างมุมตัดให้
เส้นขนานสองเส้นมาบรรจบกันในหนังสือเล่มนี้ จะท�ำให้ผู้อ่านได้มุมมองใหม่ที่
สามารถน�ำไปปรับใช้กบั การสร้างสรรค์รปู แบบการท�ำงานของตนเองให้เกิดความ
ยั่งยืนสืบไป
					
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
				
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
					
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชุมชนทีเ่ ลือกปรับตัวกับความเปลีย่ นแปลงโดยธ�ำรงตัวตนเอาไว้มากกว่า
ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง
ชุมชนที่เห็นเครื่องมือและวิธีคิดใหม่ๆ เป็นความหวังในการสร้างทาง
กลับบ้านแก่ลูกหลาน
กลุ่มคนที่ยอมวางวิธีคิดแบบเดิมที่เคยใช้ เปิดใจต่อวิธีการท�ำงานแบบ
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อเดินสู่เป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงมากขึ้น
การตระหนักว่าการเปิดใจเรียนรู้และการให้โอกาสเรียนรู้แก่คนอาจ
ส�ำคัญกว่าการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
การได้เรียนรูว้ า่ คุณค่าไม่จ�ำเป็นต้องขัดแย้งกับมูลค่า และคนทีไ่ ด้ทบทวน
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
พวกเราได้กลั่นกรองเรื่องราวและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ออกมา
เป็นหนังสือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผูค้ น ชุมชน การประกอบการสังคม” และ
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นจุดนัดพบแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างพวกเรา
กับท่านผู้อ่านที่น�ำพาให้เราเติบโตไปพร้อมๆ กัน
									
						
คณะผู้วิจัย
					
31 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
12

บทนำ�
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

44

มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ บนก้าวต่อไป
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

112 การเรียนรู้ร่วมกันและ
การปะทะสังสันทน์ทาง
ความคิดบนพื้นที่ขอนแก่น
นิวสปิริต
กานน คุมพ์ประพันธ์

182 การเดิ น ทางครั้ ง ใหม่ ข อง
ชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง
ชลิดา จูงพันธ์

252 สู่พังงาแห่งความสุข
เพราะจุดหมายไปถึง
ได้หลายเส้นทาง
กิตติ คงตุก

328 บทสังเคราะห์: จุดนัดพบบน
เส้นขนาน ผู้คน ชุมชน
การประกอบการสังคม
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

358 ทำ � ไมเราทำ � สิ่ ง ที่ เราทำ � :
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

370 จากจุดนัดพบ สู่การก้าวเดิน:
นักวิจัย
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วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดการถอดบทเรียนการท�ำงานของ
เครือข่ายของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียน
กระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม” ซึ่ง
เสร็จสิน้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล1, วาสนา
ศรีปรัชญาอนันต์, และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2560)
สามเดือนถัดมา ทีมนักวิจัยกลุ่มเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย อ.ดร.กิตติ
คงตุก อ. ดร. ชลิดา จูงพันธ์ อ. ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และผู้เขียน รวมถึงการ
ท�ำงานวิจัยครั้งนี้มีนักวิจัยที่สนใจการท�ำงานชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงมาร่วม
งานเพิ่มเติมอีก 2 ท่านคือ อ. ดร. ไอยเรศ บุญฤทธิ์ และคุณกานน คุมพ์ประพันธ์
ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ด�ำเนินการร่วมถอดบทเรียนการท�ำงานต่อยอดของเครือข่าย
ผูน้ �ำภาคประชาสังคมในพืน้ ที่ 4 แห่งทีไ่ ด้รบั การหนุนเสริมจากโครงการผูน้ �ำแห่ง
อนาคต ซึง่ รูปแบบของเครือ่ งมือการหนุนเสริมในปีนมี้ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจาก
ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เน้นไปที่การยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยการประยุกต์
ใช้แนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการใช้สื่อ
ดิจิตอลและเทคโนโลยีในการสื่อสารการท�ำงานของพื้นที่กับคนภายนอก
การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลา 3 ปีท�ำให้โครงการผู้น�ำแห่ง
อนาคตเล็งเห็นประเด็นปัญหาส�ำคัญในการหาแหล่งทุนสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขับเคลือ่ นสังคมของภาคประชาสังคม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นทุนสนับสนุนรายปีจงึ ท�ำให้
1 อ. ดร. ชลิดา เหล่าจุมพล เปลี่ยนนามสกุลเป็น จูงพันธ์
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การท�ำงานอาจขาดความต่อเนือ่ งในการวางแผนด�ำเนินงานระยะยาว นอกจากนัน้
ทุนสนับสนุนทีม่ อี ยูใ่ นลักษณะของทุนให้เปล่า (grant) ยังมีจ�ำนวนน้อยลง ในขณะ
ทีก่ ารลงทุนเพือ่ สังคมมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การน�ำแนวคิดการประกอบการ
สังคมและนวัตกรรมสังคมเข้ามาใช้อาจเอือ้ ให้การท�ำงานขับเคลือ่ นทางสังคมของ
กลุ่มแกนน�ำภาคประชาสังคมเป็นไปอย่างยั่งยืน
จากโจทย์ทไี่ ด้รบั มา โครงการวิจยั “ถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับ
การพัฒนาศักยภาพและการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที”่ จึงได้เริม่ ต้นขึน้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาการท�ำงานของเครือข่ายผู้น�ำในพื้นที่ที่มีสภาวการณ์และปัญหาที่
ซับซ้อน และถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด จากการหนุ น เสริ ม การท�ำงานของโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคตผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้น�ำในพื้นที่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกอบการสังคมและผู้เชี่ยวชาญการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร นอกจากกลุ่ม
เครือข่ายของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต นักวิจัยในทีมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ รัง้ นีด้ ว้ ย โดยน�ำเอาองค์ความรูท้ างวิชาการและความคุน้ เคย
กับผู้น�ำและบริบทในแต่ละพืน้ ทีเ่ ข้าไปเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับ
การต่อยอดการขับเคลื่อนสังคมของผู้น�ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำภาคประชาสังคมผ่านการ
น�ำเอาแนวคิดและเครือ่ งมือการประกอบการสังคมไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ขับเคลื่อนสังคม
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บท โดยบทแรกเริ่มจากการอธิบายที่มา
ของโครงการวิจัยนี้ ตามด้วยการทบทวนองค์ความรู้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิด
การประกอบการสังคม โดยแนะน�ำแนวคิดและเครือ่ งมือการประกอบการสังคม
ที่ใช้ในการหนุนเสริมการท�ำงานส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมใน 4 พื้นที่เพื่อ
เป็นฐานในการท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะถูก
อภิปรายในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5
บทนำ�
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บทที่ 2 อ. ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล น�ำพาผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับ
นุชนารถ บุญคง (ครูน�้ำ) หญิงแกร่งที่ผันชีวิตจากการเป็นนักออกแบบเครื่อง
ประดับสู่การก่อตั้งมูลนิธิครูน�้ำเพื่อท�ำงานขับเคลื่อนประเด็นเด็กไร้สัญชาติที่
ชายแดนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเรื้อรังมานาน ปีนี้ครูน�้ำมุ่ง
ไปที่การสร้างเครือข่ายและท�ำงานเชิงพื้นที่กับองค์กรอื่นที่ท�ำงานเรื่องเด็ก กับ
คุณแววรุง้ สุบงกฎ (ครูอว้ น) ผูท้ �ำงานด้านสุขภาวะของคนท�ำงาน และกลุม่ คุณค่า
เชียงแสนที่สนใจการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับ
การขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น
บทที่ 3 อ. ดร. ชลิดา จูงพันธ์ จะพาไปสัมผัสกับชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งที่โคกสลุง นอกจากการท�ำงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มสถาบันไทยเบิ้ง
โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา กลุม่ แกนน�ำจิตสาธารณะยังมุง่ เน้นไปทีก่ ระบวนการเรียน
รู้และพัฒนาคนในชุมชน ปีนี้เน้นไปที่การน�ำวิธีบริหารจัดการแบบภาคธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้กบั กลุม่ แกนน�ำจิตสาธารณะและกลุม่ อาชีพ เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และน�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนของชุมชน
ในระยะยาว
บทที่ 4 คุณกานน คุมพ์ประพันธ์ พาผู้อ่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู้ของเขา กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตและอาสาสมัครจากภาค
ธุรกิจในการน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปประยุกต์ใช้ในการเสริมศักยภาพ
เครือข่ายของขอนแก่นนิวสปิริตและสร้างพื้นที่เรียนรู้ในเมืองขอนแก่น
ตามมาด้วยบทที่ 5 ของอ. ดร. กิตติ คงตุก ซึ่งพาผู้อ่านเดินทางไปพังงา
เพือ่ เรียนรูก้ ารท�ำงานของเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข ซึง่ มีเป้าหมาย
ปลายทางในการพัฒนาให้จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่แห่งความสุขโดยท�ำงานอยู่บน
ฐานยุทธศาสตร์ 10 ประการ ปีนเี้ ครือข่ายสภาพลเมืองใช้กลยุทธ์แบบผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนาคนและพัฒนาโปรแกรมการท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้ ซึง่ มีเป้าหมาย
ในการกระจายรายได้สู่ชุมชน
16

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

บทที่ 6 อ. ดร. ไอยเรศ บุญฤทธิ์ สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 แห่งหลังจากที่กลุ่มผู้น�ำในแต่ละพื้นที่ได้ผ่าน
กระบวนการหนุนเสริมและเรียนรู้เครื่องมือจากแนวคิดการประกอบการสังคม
และน�ำเครื่องมือที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริง
บทที่ 7 อธิบายระเบียบวิธวี จิ ยั ของงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูเ้ ขียนได้ตแี ผ่กระบวนทัศน์
ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทีมวิจัยเห็นร่วมกันและวิธีการน�ำเสนอข้อมูล
วิจัยออกมาส�ำหรับผู้ที่สนใจมิติการท�ำวิจัยของงานชิ้นนี้ และบทสุดท้ายเป็นบท
ทีน่ กั วิจยั แต่ละคนในทีมสะท้อนการเปลีย่ นแปลงภายในทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงาน
ร่วมกัน การลงพื้นที่และได้เห็นการท�ำงานของกลุ่มผู้น�ำขับเคลื่อนสังคม และ
การร่วมเวทีเรียนรู้กับคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พี่นุ้ย) และทีม School of
Changemakers (SoC) รวมถึงอาสาสมัครจากภาคธุรกิจทีเ่ ข้ามาเป็นผูป้ ระกอบ
การภายใน ทีมงานโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต และทีมคิดค้นคว้า ซึ่งท�ำเรื่องสื่อ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในส่วนถัดไปจะเป็นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบการสังคม
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น�ำร่วมบนฐานของ
การประกอบการสังคม
ที่ผ่านมา แนวคิดที่มีต่อภาวะการน�ำในประเทศไทยยังคงยึดติดอยู่กับ
กระบวนทัศน์เก่า ซึ่งตัดสินความเป็นผู้น�ำบนฐานของความเป็นปัจเจกชน โดย
ดูจากคุณลักษณะที่เอื้อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในบาง
กรณีพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้น�ำในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ แต่
จุดอ่อนของกระบวนทัศน์เก่าอยูท่ คี่ วามไม่คงเส้นคงวาของความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ �ำกับประสิทธิภาพของการท�ำงาน อีกทัง้ ปัญหา
สังคมจ�ำนวนมากในยุคปัจจุบนั ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยภาวะการน�ำเชิงเดีย่ ว นัน่
จึงน�ำไปสูก่ ระบวนทัศน์ใหม่ของภาวะการน�ำในการขับเคลือ่ นสังคม ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่ ภาวะการน�ำเชิงจริยธรรม ภาวะการน�ำร่วม และภาวะ
การน�ำเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (ฐิตกิ าญจน์ อัศตรกุล, 2560ก; 2560ข) ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำของ Brookes (2016) ที่มองว่า ผู้น�ำแบบน�ำ
ร่วมต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และมีปัญญาซึ่งเกิดจากความรู้ (episteme) และ
การน�ำความรู้นั้นไปปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “ปัญญาแห่งการปฏิบัติอันลุ่มลึก”
(phronesis) แต่ทสี่ �ำคัญกว่านัน้ ผูน้ �ำต้องมุง่ ไปทีค่ ณ
ุ ค่าร่วม (collective values)
หรือประโยชน์สว่ นรวมของคนในสังคม ซึง่ หนึง่ ในทางเลือกทีก่ ลายเป็นทีน่ ยิ มใน
ยุคปัจจุบนั คือ การน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม หรือแม้กระทั่งการริเริ่มกิจการเพื่อสังคม
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จุดเริ่มต้นของแนวคิดการประกอบการสังคม

การประกอบการสังคม (social entrepreneurship) เป็นกระบวนการ
ทีซ่ บั ซ้อนและมีหลายแง่มมุ จึงมีนยิ ามทีไ่ ม่ตายตัวขึน้ อยูก่ บั บริบทและการตีความ
ของแต่ละบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการสังคมมีจุดเริ่มต้นจากการ
ประกอบการทางธุรกิจ (entrepreneurship) โดยค�ำว่า“ผู้ประกอบการ”
(entrepreneur) ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ถูกใช้ครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
Jean-Baptiste Say ซึ่งให้ความหมายไว้ในเชิงการเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตและผลตอบแทนทางธุรกิจ ต่อมาในศตวรรษที่ 20
นักเศรษฐศาสตร์ Joseph Schumpeter ใช้ค�ำนี้ในการกล่าวถึงผู้ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่เขาเรียกว่า “การ
ท�ำลายล้างอย่างสร้างสรรค์” (creative destruction) ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการในความหมายของ Say และ Schumpeter
จึงเป็นนวัตกรและนักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Dees, 1998)
ในทางเดียวกัน การประกอบการจึงเป็นกระบวนการหรือสภาวะทางพฤติกรรม
ของระดับบุคคลหรือองค์กรทีน่ �ำไปสูก่ ารอุบตั ขิ องบางสิง่ บางอย่าง เช่น การก่อตัง้
องค์กรหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น (Antoncic &
Hisrich, 2003) ถึงแม้ “ผู้ประกอบการหลายคน...คิดริเริ่มธุรกิจแสวงหาก�ำไร
ใหม่ แต่การก่อตัง้ ธุรกิจใหม่ไม่ใช่แก่นของการประกอบการ” (Dees, 1998, p. 2)
เพราะการตัง้ ธุรกิจใหม่ไม่ใช่การเพิม่ มูลค่าเสมอไป นอกจากนัน้ Peter Drucker
ยังขยายความหมายของการประกอบการไปทีก่ ารแสวงหาการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่
จะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปทัสฐานทางสังคม หรือกระแสสังคม และ
ใช้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่า (Dees, 1998)
จากจุดเริม่ ต้นของการประกอบการทางธุรกิจ การประกอบการสังคมจึง
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เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนทัศน์เชิงธุรกิจและกระบวนทัศน์ขององค์กร
ภาคสังคมที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งอาจเกิด
จากความล้มเหลวของกลไกตลาดที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ
ตอบสนองความต้องการของคนจ�ำนวนมากในสังคม โดยเฉพาะคนชายขอบหรือ
คนทีไ่ ม่มคี วามสามารถในการจ่ายได้ (Keohane, 2013) ซึง่ ในระบบทุนนิยม การ
ดูแลและรองรับความต้องการของคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของ
องค์กรของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร แต่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยท�ำให้งบประมาณของภาครัฐที่ใช้ในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคประชาสังคมมีจ�ำนวนลดน้อยลง ในขณะที่
NGOs มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 20 - 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ NGOs ต้อง
แข่งขันกันในการขอทุนสนับสนุนจากทางรัฐ นอกจากนั้น คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือยังมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น NGOs จึงไม่สามารถพึ่งพาเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อ
การอยู่รอดขององค์กร (Boschee & McClurg, 2003) และควรแสวงหาโอกาส
ในการดึงองค์กรภาคธุรกิจที่สนใจในการสร้างมูลค่าร่วมทางสังคมและมีความ
พร้อมในการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสังคม (Bates, 2012) หรือ
อาจน�ำวิธีคิดและเครื่องมือทางธุรกิจมาปรับใช้ในองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อ
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่ Keohane (2013)
ได้กล่าวไว้ว่า “การท�ำงานในด้านที่เป็นความล้มเหลวของตลาดไม่ได้หมายถึง
การเมินเฉยต่อเครื่องมือของตลาดหรือการด�ำเนินงานในเชิงธุรกิจ” (p. 13) ใน
ทางกลับกัน การประกอบการสังคมอาจใช้แนวทางการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง
ระดับในการน�ำไปใช้อาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่การเลือกแหล่งทุนที่เป็นเอกชน
เช่น ทุนจากองค์กรธุรกิจ มากกว่าแหล่งทุนของรัฐบาล ไปจนถึงการใช้โครงสร้าง
การบริหารแบบบริษทั ทัง้ นี้ การเลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั วิธคี ดิ ของผูป้ ระกอบการสังคม
แต่ละคน (Keohane, 2013)
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คุณลักษณะเฉพาะของการประกอบการสังคม

ความไม่นิ่งของนิยามการประกอบการสังคมและความหลากหลายใน
การน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปใช้น�ำไปสู่ค�ำถามที่ว่า การด�ำเนินการ
แบบใดทีเ่ รียกว่าการประกอบการสังคม “ถ้าองค์กรแห่งหนึง่ ทุม่ เทส่วนหนึง่ ของ
รายได้ให้กับประเด็นทางสังคม เราก�ำลังกล่าวถึงการประกอบการสังคมหรือไม่
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรทุกแห่งที่รับวิธีการจัดการแบบธุรกิจมาใช้คงจะถูกถาม
ด้วยค�ำถามเดียวกันนี้” (Bacq and Janssen, 2011, p. 374) ดังนั้น หากเรา
จะกล่าวถึงการประกอบการสังคม การอภิปรายนิยามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นิยามของการประกอบการสังคมซึง่ เป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลายเป็นนิยามของ
ศาสตราจารย์ Dees (1998) ซึ่งอธิบายคุณลักษณะไว้ 5 ประการ ดังนี้
ผู้ประกอบการสังคมสวมบทบาทของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคสังคม โดย
• รับพันธกิจมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและรักษามูลค่าเหล่านั้นไว้
อย่างยั่งยืน (ไม่ใช่เพียงมูลค่าส่วนบุคคล)
• เห็นและพยายามไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสอดรับกับ
วิสัยทัศน์
• พัวพันกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม การปรับตัว และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
• ประพฤติตนอย่างอาจหาญโดยไม่ถูกจ�ำกัดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
• แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและส�ำหรับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิด (p. 4)
จากคุณลักษณะข้างต้น Boschee and McClurg (2003) เห็นว่า หาก
ความยั่งยืนหรือการพึ่งพาตนเอง (self-sufficient) เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
องค์กรนั้น นิยามที่กล่าวมายังขาดองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการประกอบการ
อีกข้อหนึ่ง นั่นคือ การสร้างรายได้ (earned income)
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แม้กระนั้น ค�ำอธิบายของ Dees (1998) ในข้อแรกยังชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการประกอบการสังคมและการประกอบการทางธุรกิจว่า การ
ที่องค์กรมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบทางสังคมไม่ได้หมายความว่าองค์กรไม่
สามารถสร้างก�ำไร แต่ก�ำไรเป็นเพียงเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทาง
สังคม Boschee and McClurg (2003) อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจอาจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบตั ิ
หรือทางทุนทรัพย์ในรูปแบบของ CSR (Corporate Social Responsibility)
แต่มันเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม ในขณะที่การแก้ปัญหาสังคมของผู้ประกอบ
การสังคมถูกระบุชัดอยู่ในพันธกิจขององค์กรและเป็นแก่นของการท�ำงานเพื่อ
หารายได้ขององค์กร เช่น การให้ความดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
ไม่ต้องอยู่ที่บ้านพักคนชรา หรือการช่วยเหลือนักเรียนที่สุ่มเสี่ยงต่อการหลุด
ออกจากระบบเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในโรงเรียนต่อไปได้ เป็นต้น นอกจาก
นั้น ผู้ประกอบการสังคมยังขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหลักสองประการ (double
bottom line) ประการที่หนึ่งคือ การสร้างผลกระทบทางสังคม และประการที่
สองคือ การสร้างก�ำไร ซึ่งถูกน�ำไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมตาม
ที่ระบุไว้ในพันธกิจ
ส่วนค�ำอธิบายในข้อสุดท้ายแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการ
ประกอบการสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน เนือ่ งจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของการ
ประกอบการสังคมมีทงั้ ผูร้ บั บริการ ชุมชนทีอ่ งค์กรด�ำเนินงานอยู่ และ “ผูล้ งทุน”
ซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่ลงทุนด้วยเงินและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
ดังนั้น ผู้ประกอบการสังคมจะต้องท�ำความเข้าใจความต้องการของคนแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจน และรักษาสมดุลในการสร้างมูลค่าให้กับคนแต่ละกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างมูลค่าทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจัดการ (Dees,
1998) ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนอาจมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการเพียงกลุ่มเดียว
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นอกจากนั้น การประกอบการสังคมมักถูกกล่าวถึงควบคู่กับค�ำว่า
“ความยั่งยืน” แต่ Boschee and McClurg (2003) เสนออีกค�ำหนึ่งคือ “การ
พึง่ พาตนเอง” หรือ “การเลีย้ งตนเอง” (self-sufficiency) ซึง่ ควรเป็นเป้าหมาย
ปลายทางของผู้ประกอบการสังคม เนื่องจากความยั่งยืนอาจเกิดจากการได้รับ
เงินบริจาค อาสาสมัคร เงินอุดหนุนจากภาครัฐ และรายได้จากการประกอบการ
รวมกัน แต่การเลี้ยงตนเองต้องอาศัยรายได้จากการประกอบการเท่านั้น ซึ่งการ
ประกอบการไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการริเริ่มธุรกิจใหม่ แต่อาจใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
รายได้ที่เหมาะสมกับพันธกิจทางสังคมขององค์กรนั้น
ความหลากหลายของแนวคิดการประกอบการสังคม

แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบการสังคมเกิดขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งคริสต์ทศวรรษ
1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้บุกเบิกงานสายนี้คือ บิลล์ เดรตัน (Bill
Drayton) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอโชก้า (Ashoka) ซึ่งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนทั้ง
ด้านการเงิน องค์ความรู้ และเครือ่ งมือท�ำงานของนักขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
สังคม หรือที่เขาเรียกว่า “ผู้ประกอบการสังคม” เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหา
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อมาองค์กรที่ท�ำงานในลักษณะเดียวกันก็
เกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ ถึงแม้อโชก้าจะเป็นต้นแบบการประกอบการสังคมที่เป็น
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่แนวคิดแบบเดรตันเป็นเพียงแนวคิดหนึ่งเท่านั้น
แนวคิดการประกอบการสังคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 แขนงหลัก โดยแขนงหนึง่
เป็นแนวคิดทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและอีกแขนงหนึ่งเป็นแนวคิดทางฝั่งยุโรป
Bacq and Janssen (2011) ตั้งสมมติฐานว่า มิติความแตกต่างของ
แนวคิดเรื่องผู้ประกอบการสังคมแต่ละสายน่าจะเกิดจากการตีความระบบ
ทุนนิยมและบทบาทของรัฐบาลที่แตกต่างกัน โดยอเมริกันโมเดลมุ่งไปที่ผล
ประโยชน์ระยะสั้นและความส�ำเร็จของปัจเจกบุคคล ในขณะที่ไรน์ลันด์โมเดล
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(Rhineland model) ที่ใช้ในฝั่งยุโรปตะวันตกและประเทศญี่ปุ่นเน้นไปที่
เป้าหมายระยะยาว ความส�ำเร็จร่วม และการให้คุณค่ากับมติเอกฉันท์ แม้
กระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มุมมองเหล่านี้สะท้อนอยู่ในการด�ำเนินงาน
ขององค์กรและสวัสดิการของรัฐ เช่น คนว่างงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
รับสวัสดิการต�่ำมาก เนื่องจากถูกตัดสินว่าเป็นคนเกียจคร้านและไร้ความรับผิด
ชอบ ในขณะที่คนว่างงานในประเทศแถปยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี ได้รับเงิน
สนับสนุนในช่วงแรกกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก่อนว่างงาน ดังนั้น การ
ประกอบการสังคมทางสายอเมริกนั โดยเฉพาะทาง American Social Innovation School จึงให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคล นั่นคือ “ผู้ประกอบการ” ในฐานะ
ผูข้ บั เคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงทางสังคมซึง่ ตรงกับมุมมองของ Schumpeter ส่วน
ฝั่งยุโรปให้ความส�ำคัญกับแนวคิดกิจการเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า “ภาคส่วนที่
3” (the Third Sector) ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มพลเมืองที่มีความรับ
ผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การประกอบการสังคมแบบฝั่งยุโรปไม่
ได้ปฏิเสธความส�ำคัญของผู้ประกอบการในฐานะปัจเจกบุคคล เพียงแต่ให้ความ
ส�ำคัญกับการ กระท�ำร่วม (collective action) ของคนในสังคมมากกว่า
ถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายในการล�ำดับความส�ำคัญและการ
ตีความการประกอบการสังคม สิง่ หนึง่ ทีย่ งั คงเป็นแก่นร่วมของการประกอบการ
สังคมคือ พันธกิจทางสังคมที่ต้องการสร้างผลกระทบทางสังคม อีกทั้งยังเป็น
ตัวก�ำหนดกิจกรรมขององค์กรที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อความ
ยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองขององค์กรอีกด้วย
ในส่วนถัดไปจะเป็นการแนะน�ำพื้นที่ 4 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการผู้น�ำในปีนี้ และน�ำเสนอแนวคิดและเครื่องมือการประกอบการสังคม
ที่คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์และทีม School of Changemakers เลือกสรร
มาเพื่อหนุนเสริมศักยภาพของผู้น�ำในพื้นที่ให้สามารถท�ำงานขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
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เครื่องมือหนุนเสริมการท�ำงาน
ส�ำหรับเครือข่ายผู้น�ำในสี่พื้นที่
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดการถอดบทเรียนการท�ำงาน
ของเครือข่ายโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต เครือข่ายผู้น�ำที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพครั้งนี้จึงมีทั้ง “พื้นที่เก่า” และ “พื้นที่ใหม่” โดยค�ำว่า
“เก่า” และ “ใหม่” ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายถึง ระยะเวลาในการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคม
แต่ “เก่า” ในเชิงความคุน้ เคยในการท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจยั และทีมผูน้ �ำ
ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งส่งผลต่อระดับความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
พืน้ ที่ 2 แห่งเป็นพืน้ ทีเ่ ก่า และพืน้ ทีอ่ กี 2 แห่งเป็นพืน้ ทีใ่ หม่ พืน้ ทีท่ งั้ 4 แห่งได้รบั
การคัดเลือกเนือ่ งจากโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคตด้วยเล็งเห็นศักยภาพและความมุง่
มั่นในการท�ำงานเพื่อสังคมของผู้น�ำกลุ่มนี้จากเวทีการเรียนรู้ “เครือข่ายภาวะ
การน�ำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (social facilitator) รุ่นที่ 1” และการติดตาม
การท�ำงานของแกนน�ำเรือ่ ยมา นอกจากนัน้ หากเรามอง “ผูป้ ระกอบการสังคม”
ในบทบาทหนึ่งของผู้น�ำ จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการสังคมมักปรากฏภาพของผู้
มีความมุ่งมั่น ชัดเจน ไม่หยุดนิ่งทั้งทางด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและการ
แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Bornstein (2007, pp. 1-2) ที่ว่า
ในฐานะแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (transformative
forces) เป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆ ในการต่อกรกับปัญหาใหญ่ๆ
และไม่ยอมอ่อนข้อเพื่อไปให้ถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขา เป็นคน
ที่ไม่ยอมรับค�ำว่า “ไม่” เป็นค�ำตอบ และเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้
จนกว่าจะเผยแพร่แนวคิดของพวกเขาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ดังนั้น ผู้เขียนมองเห็นว่า แกนน�ำพื้นที่ทั้งสี่แห่งนี้มีคุณลักษณะเหล่านี้
ครบถ้วน โดยพื้นที่ 4 แห่งประกอบไปด้วย
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พื้ นที่เรียนรู้ที่ 1: มูลนิธิบ้านครูน้�ำ จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิบ้านครูน�้ำเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
ในเขตชายแดนจังหวัดเชียงราย ให้เข้าถึงการศึกษาและได้รับสิทธิประโยชน์
ตามหลักสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน การถอดบทเรียนภาวะการน�ำร่วมในปีที่
แล้วมุ่งไปที่การด�ำเนินงานของมูลนิธิและตัวครูน�้ำซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ปีนี้ครูน�้ำยัง
ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ จึงเร่งพัฒนาเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนในเขตพื้นที่เชียงราย ทั้งองค์กรที่ท�ำงานด้านเด็ก องค์กรที่ดูแล
สุขภาวะของคนท�ำงานภาคสังคม และกลุ่มคุณค่าเชียงแสนที่สร้างพื้นที่เรียน
รู้และสร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น
องค์รวม นอกจากนัน้ การส่งเสริมอาชีพและสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถ
หาเลี้ยงชีพได้อย่างสุจริตยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อยุติ
การกลับสู่วงจรการค้ามนุษย์และยาเสพติด
พื้ นที่เรียนรู้ที่ 2: ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง

ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต�ำบลโคกสลุง ตั้งอยู่ในอ�ำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี ชุมชนแห่งนี้เป็น ชุมชนไทยเบิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
สมาชิกในชุมชนยังคงไว้ซงึ่ วิถกี ารด�ำรงชีวติ แบบไทยเบิง้ ความโดดเด่นของชุมชน
แห่งนี้คือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเบิ้งใน
การรับมือกับวิกฤติจากการวางผังเมือง ท�ำให้ต�ำบลโคกสลุงรอดพ้นจากการเป็น
พืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรม สถาบันไทยเบิง้ โคก สลุงเพือ่ การพัฒนาจึงถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเบิ้งต่อไป
นอกจากนัน้ กลุม่ แกนน�ำยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคน จึงมีการน�ำ
เครื่องมือในการท�ำงานชุมชนเข้ามาใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะให้กับกลุ่มต่างๆ ปีนี้
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กลุ่มแกนน�ำมุ่งไปที่การพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า โฮมสเตย์
กลุม่ แปรรูปผ้าทอ และกลุม่ ข้าวซ้อมมือ เพือ่ ให้โคกสลุงกลายเป็นชุมชนตัวอย่าง
ทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ การสร้างอาชีพทีม่ นั่ คงยังเป็นการส่ง
เสริมให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าเนื่องจากเด็กและคนวัยท�ำงานไม่จ�ำเป็น
ต้องออกไปหางานในเมือง
พื้ นที่เรียนรู้ที่ 3: ขอนแก่นนิวสปิ ริต

กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มี
เป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองร่วมกันส�ำหรับคน
รุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ส�ำหรับคนท�ำงานภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการแนะน�ำเครือ่ งมือ
และสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ
การปฏิบตั ิการทางสังคม นอกจากนั้น พืน้ ทีน่ ยี้ ังเป็นพืน้ ที่ปลอดภัยในการพูดคุย
และดูแลกันและกันส�ำหรับคนท�ำงานเพือ่ สังคม โดยยึดถือเอาคุณค่าร่วมเป็นหลัก
พื้ นที่เรียนรู้ที่ 4: เครือข่ายสภาพลเมืองพั งงาแห่งความสุข

เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 ท�ำให้แกนน�ำขบวนการภาค
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดพังงาจับมือกันจนเกิดเป็นเครือข่ายสภาพลเมือง
พังงาแห่งความสุข การรวมตัวกันช่วยสร้างอ�ำนาจการต่อรองกับภาครัฐให้กับ
กลุ่มเครือข่าย ถึงแม้แต่ละกลุ่มยังคงเดินหน้าจัดการเรื่องที่ตนเองถนัด แต่มี
การวางเป้าหมายร่วมกันโดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ 10 ประการในการพัฒนาให้
พังงากลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขมากยิ่งขึ้นส�ำหรับชาวพังงาและนักเดินทางทั้ง
หลาย การท�ำงานอย่างทุ่มเทของแต่ละกลุ่มท�ำให้หลายพื้นที่ในพังงากลายเป็น
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พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน เช่น การจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ การ
พัฒนาโรงเรียนผูส้ งู อายุ และการบริหารจัดการขยะ แม้กระนัน้ เครือข่ายในหลาย
พืน้ ทีข่ องจังหวัดพังงายังเผชิญกับสภาวะทัวร์ศนู ย์เหรียญ โจทย์ส�ำคัญในการเข้า
ร่วมโครงการนีจ้ งึ เป็นการสร้างรายได้ให้กบั พืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานเพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ หล่านัน้
สามารถเดินหน้าท�ำงานต่อได้อย่างยั่งยืน
เครื่องมือและวิธีคิดการประกอบการสังคมส�ำหรับองค์กร
ภาคประชาสังคม

ในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรภาคประชาสังคม โครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคตได้เชิญคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พี่นุ้ย) ผู้ก่อตั้ง School of
Changemakers (SoC) ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบการสังคม
และทดลองเครื่องมือจากแนวคิดการประกอบการสังคมที่สามารถน�ำไปปรับ
ใช้กับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินงานของกลุ่ม
แกนน�ำในพืน้ ทีแ่ ละขยายผลกระทบทางสังคม (scaling impact) ต่อไป เครือ่ งมือ
ที่คุณพรจรรย์และทีม SoC เลือกสรรมาให้ผู้น�ำองค์กรทั้ง 4 กลุ่มแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเครื่องมือและวิธีคิดแบบการประกอบการสังคม อีกส่วน
หนึง่ คือ ผูป้ ระกอบการภายในเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (intrapreneur for change)
ซึง่ เป็นอาสาสมัครจากภาคธุรกิจทีเ่ ข้าไปท�ำงานร่วมกับผูน้ �ำองค์กรภาคประชาสังคม
ในการน�ำเครื่องมือการประกอบการสังคมไปใช้ในบริบทพื้นที่จริง ในส่วนถัดไป
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีคิดแบบการประกอบการสังคมเพื่อใช้
เป็นฐานในการท�ำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสี่ในบทที่ 2
ถึงบทที่ 6
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โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตร่วมกับ SoC จัด “เวทีพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม” ทั้งหมด
3 ครั้ง โดยเริ่มจากการก�ำหนดกลยุทธ์ในการท�ำงาน การวางแผนด้านการเงิน
และการพัฒนาทีมให้พร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นผ่านจากการท�ำงานในกระบวนทัศน์
เดิมสู่การเป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เวที แรกเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การท�ำงานอย่ า งยั่ ง ยื น
คุ ณ พรจรรย์ เริม่ จากการให้สมาชิกของทุกกลุม่ ทบทวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาด้วย
การเขียนแผนผังล�ำดับเหตุการณ์ (timeline) เนือ่ งจากสมาชิกของแต่ละองค์กร
อาจเข้าร่วมองค์กรในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท�ำให้ไม่ทราบถึงกิจกรรมทุกอย่าง
ที่องค์กรเคยท�ำมา อีกทั้งหลายองค์กรมีหน้างานที่ต้องจัดการอยู่ตลอดเวลา จึง
อาจไม่มีเวลาร่วมพูดคุยทบทวนสิ่งที่เคยท�ำมาว่า กิจกรรมเหล่านั้นยังตอบโจทย์
พันธกิจขององค์กรหรือไม่ การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิก
ของแต่ละองค์กรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและท�ำความเข้าใจความคาดหวัังและ
ความตั้งใจของแต่ละคน นอกจากการทบทวนการท�ำงาน แต่ละกลุม่ ยังต้องระบุ
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนขององค์กร อีกทั้ง สมาชิกยังต้องแสดงจุดยืนของตนเองว่า
อยากให้องค์กรอยู่ต่อไปอีกกี่ปี และตนเองจะท�ำงานอยู่ในองค์กรอีกนานเท่าไร
เพื่อให้สามารถวางแผนการด�ำเนินงานต่อไปได้ เช่น หากผู้น�ำองค์กรจะวางมือ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ต้องการให้องค์กรคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ผู้น�ำองค์กรต้องเริ่ม
วางแผนพัฒนาแกนน�ำรุ่นต่อไป เป็นต้น
เมือ่ ทบทวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาทัง้ หมดแล้ว จึงเข้าสูเ่ ครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า
ทฤษฎีสร้างความเปลีย่ นแปลง (Theory of Change หรือ ToC) และ ห่วงโซ่
ผลลัพธ์ (Impact Value Chain หรือ IVC) เครื่องมือทั้งสองชิ้นนี้ช่วยในการ
ทบทวนการท�ำงานให้เห็นว่า วิธีการท�ำงานที่ผ่านมาจะน�ำองค์กรไปสู่การสร้าง
ผลกระทบทางสังคมทีอ่ งค์กรตัง้ ใจไว้ได้หรือไม่ หรือองค์กรยังต้องปรับเปลีย่ นวิธี
การท�ำงานอย่างไร โดย ToC เป็นการแสดงตรรกะความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
บทนำ�
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ที่องค์กรต้องการให้เกิดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายระยะยาว คุณลักษณะที่ส�ำคัญใน
การสร้าง ToC คือการคิดย้อนหลัง โดยมีผลลัพธ์ปลายทางเป็นจุดเริ่มต้น แล้ว
คิดถอยหลังว่าองค์กรจ�ำเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ระยะกลางและระยะสั้นแบบไหน
และกิจกรรมใดที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น อีกนัยหนึ่งคือ “มันต้องเริ่มจากการ
ถามว่า ‘เงื่อนไขเบื้องต้นแบบใดต้องมีเพื่อที่เราจะไปถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่ตั้งใจ
ไว้’ มากกว่าเริ่มที่ ‘เราควรจะท�ำกิจกรรมอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมาย’” (Taplin,
2012 , p.4)
การสร้าง ToC เป็นกระบวนการที่ละเอียดมาก เนื่องจากต้องทบทวน
เป้าหมายปลายทาง ระบุเงื่อนไขเบื้องต้นและความจ�ำเป็นต่างๆ บนฐานของ
การสันนิษฐานเพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมาย ระบุบริบทแวดล้อม กิจกรรมทีอ่ งค์กรจะท�ำ
และแนวทางการวัดผลเพือ่ ประเมินความส�ำเร็จของกิจกรรมทีท่ �ำไป แต่ดว้ ยเวลา
ที่จ�ำกัดในเวิร์คช็อป คุณพรจรรย์จึงใช้ ToC ฉบับประยุกต์ของ SoC ในช่วงภาค
ปฏิบตั ิ โดยเริม่ จากการให้แต่ละพืน้ ทีใ่ ส่กจิ กรรมทีก่ �ำลังท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั หลังจาก
นั้น ให้ทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการท�ำงานของกลุ่ม พร้อมทั้งอธิบาย
สถานการณ์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มก�ำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไป
ด้วยการระบุปัญหา พื้นที่ที่เกิดปัญหา ระยะเวลาที่เกิดปัญหา สาเหตุของปัญหา
ผลกระทบที่ตามมา ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้ ภาคส่วนอื่นที่ก�ำลัง
แก้ไขปัญหาเดียวกัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ทั้งหมด
นี้เป็นการถามย�้ำว่าองค์กรของเราก�ำลังแก้ไขปัญหาสังคมใดอยู่ และกิจกรรมที่
ก�ำลังท�ำแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและน�ำไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้หรือไม่
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง ToC คุณพรจรรย์จึงน�ำเสนอเครื่องมือ
ถัดไป นั่นคือ ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (IVC) โดยใช้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในแผนภาพ
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รูปที่ 1. แผนภาพ Theory of Change
(ที่มาของภาพ: Change Makers’ Toolkit. School of Changemakers. https://www.
schoolofchangemakers.com/sites/default/files/module1-worksheet.pdf )
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ToC เป็นจุดเริ่มต้นในช่องของผลลัพธ์หรือผลกระทบทางสังคม แล้วจึงระบุว่า
จากวิสัยทัศน์นั้นองค์กรต้องสร้างผลผลิตใดบ้าง ใช้กิจกรรมลักษณะใดในการ
สร้างผลผลิตเหล่านั้น และจ�ำเป็นต้องมีปัจจัยน�ำเข้าอะไรบ้าง เช่น เงิน สถานที่
เครือข่าย เป็นต้น เมื่อน�ำข้อมูลที่มีอยู่มาจัดเป็นระบบแล้ว จึงกลับมาประเมิน
การท�ำงานอีกครั้งว่า กิจกรรมที่ก�ำลังท�ำอยู่สามารถน�ำไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่
ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ องค์กรควรจะหยุดท�ำหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร นอกจาก
การท�ำ ToC และ IVC จะมีประโยชน์ในการใช้ประเมินวิธกี ารท�ำงานทีผ่ า่ นมาของ
องค์กรแล้ว เครื่องมือทั้งสองชิ้นยังช่วยให้องค์กรสามารถอธิบายให้ผู้สนับสนุน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีอยูข่ ององค์กรในการสร้างผลกระทบทางสังคม
ให้เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
องค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกอย่างในการพัฒนากลยุทธ์ในการท�ำงานคือ
ความสามารถในการสกัด 1) ข้อมูลวงใน (insight) เกี่ยวกับปัญหา ซึ่งจะน�ำไป
สู่การออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด 2) สิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญขององค์กร
(expertise) และ 3) ทุนหรือทรัพย์สิน (asset) ที่องค์กรมีอยู่แล้ว ซึ่งอาจไม่ใช่
เรื่องที่โดดเด่นขององค์กร แต่สามารถน�ำมาใช้ได้เมื่อโอกาสมาถึง เมื่อสกัด
องค์ความรู้ทั้งหมดออกมาแล้ว สุดท้ายคือการน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล
โดยค�ำนึงถึงบริบทขององค์กร โอกาสทีม่ อี ยู่ และแนวโน้มในปัจจุบนั แล้วจึงกลัน่
ออกมาเป็นกลยุทธ์และสร้างแผนการด�ำเนินงานขององค์กรต่อไป
หากพูดถึงความยัง่ ยืนในการท�ำงานขององค์กรภาคประชาสังคมคงต้อง
กลับมาทีเ่ รือ่ งของเงิน ซึง่ เป็นทุนทีส่ �ำคัญในการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคม เวทีพฒ
ั นา
ศักยภาพครัง้ ที่ 2 จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารคิดค�ำนวณและวางแผนการเงินขององค์กร
โดยใช้ การค�ำนวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคมต่อหน่วย (impact
unit cost) ซึง่ ต้องเริม่ จากการกลับไปทบทวน IVC ทีท่ �ำไปในเวทีแรกว่า องค์กร
ของเราก�ำลังสร้างผลกระทบทางสังคมอะไรอยู่ และประเมินผลกระทบเหล่า
นั้นออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างไร โดยดูจากช่องผลผลิต เช่น จ�ำนวนเด็กที่เข้าถึง
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โอกาสทางการศึกษา จ�ำนวนชุมชนทีน่ �ำโมเดลไปปรับใช้ จ�ำนวนพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงาน
เป็นต้น
เมื่อแต่ละองค์กรระบุหน่วยผลกระทบทางสังคม (impact unit) ของ
ตนเองชัดเจนแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการค�ำนวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบ
ต่อหน่วย โดยเริ่มจากการค�ำนวณต้นทุน ซึ่งต้องรวมค่าบริหารจัดการและค่า
ตอบแทนคนท�ำงานด้วยจึงจะสามารถสะท้อนต้นทุนจริงของการท�ำงานภาค
สังคมได้ หลังจากนั้น น�ำต้นทุนทั้งหมดที่ใช้หารด้วยจ�ำนวนของผลกระทบทาง
สังคมที่องค์กรสร้าง ตัวเลขที่ได้จะเป็นต้นทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคม
ต่อหน่วย นอกจากการค�ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลกระทบจะช่วยในการประเมิน
การท�ำงานขององค์กรในเชิงการใช้เงินแล้ว ยังช่วยในการวางแผนการท�ำงานใน
อนาคต เช่น หากต้องการขยายผลกระทบทางสังคม องค์กรต้องปรับเปลีย่ นแผน
งานที่จุดใด อีกทั้ง ยังช่วยให้องค์กรเอกชนที่ต้องการลงทุนทางสังคมเห็นภาพที่
เป็นรูปธรรมมากขึน้ ว่าการลงทุนของเขาสร้างการเปลีย่ นแปลงได้มากแค่ไหนและ
ต้องใช้ต้นทุนจริงเท่าไหร่
เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งสุดท้ายค่อยๆ เคลื่อนมุมมองการท�ำงานจาก
เรื่องการเงินเข้าสู่มิติของคนในด้านการเติมเต็มศักยภาพของสมาชิกในทีมโดย
ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน เครื่องมือแรก
คือ การคิดชัว่ โมงการท�ำงาน (man-hour) หลายองค์กรทุม่ เทเวลาการท�ำงาน
ไปกับการประชุม การเตรียมงาน และหน้างานที่ยุ่งเหยิง แต่ไม่เคยน�ำเวลาที่ใช้
เหล่านั้นมาคิดค�ำนวณว่าเราใช้เวลาไปกับงานแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด และ
ต้นทุนการท�ำงานของเราต่อชั่วโมงคือเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อค�ำนวณออกมาแล้ว ผู้เข้า
ร่วมเกือบทุกคนตกใจกับค่าตอบแทนที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับจ�ำนวนชั่วโมงที่ท�ำ
ไป หรือพบว่าการท�ำงานหลายครั้งขาดทุนค่าตัวด้วยซ�้ำ แต่ในทางกลับกัน หาก
น�ำผลกระทบทางสังคมมาเป็นตัวตัง้ แล้วค�ำนวณต้นทุนทีใ่ ช้ในการสร้างหนึง่ หน่วย
ผลกระทบ ผู้เข้าร่วมหลายคนประหลาดใจกับต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งน�ำไปสู่การตั้ง
บทนำ�
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ค�ำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�ำงานของสมาชิก อย่างไรก็ตาม ประเด็น
นี้ยังน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านคุณค่าและมูลค่า ซึ่งเป็นการตั้งค�ำถาม
และข้อสงสัยที่ชวนให้ถกเถียงระหว่างประเด็นด้านคุณค่าของการอาสาท�ำงาน
ด้วยใจกับการคิดมูลค่าที่เป็นผลประโยชน์ด้านตัวเงิน ดังนั้น การคิดชั่วโมงการ
ท�ำงานจึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชวนให้คนท�ำงานภาคประชาสังคมได้ขบคิด
อย่างลึกซึ้งถึงมิติของค�ำว่า “คุณค่า” ทั้งมุมมองด้านปรัชญาการท�ำงานและวิธี
คิดในการท�ำงานทุกวันนี้
ประสิทธิภาพในการท�ำงานเชื่อมเข้าสู่วิธีคิดทางธุรกิจถัดไป นั่นคือ การ
บริหารจัดการเวลา (time management) คุณเกศทิพย์ หาญณรงค์ อดีตผู้ให้
ค�ำปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวไว้วา่ การบริหารเวลาไม่มอี ยูจ่ ริง เนือ่ งจาก
หนึ่งวันมีเพียง 24 ชั่วโมงซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่ท�ำได้คือการบริหาร
ตนเองและสือ่ สารกับผูอ้ น่ื เพือ่ ให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ คุณ
เกศทิพย์ แนะน�ำเครื่องมือในการจัดการเวลาที่เรียกว่า CPR Framework ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการจับไอเดีย (capturing) เกลีย่ ความส�ำคัญ (processing) แล้ว
น�ำมาปรับปรุงให้ดขี นึ้ (review) ขัน้ ตอนแรกคือ การจดบันทึกไอเดียทุกอย่างและ
สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำทุกอย่างไว้ในทีเ่ ดียว เช่น สมุดโน้ตเล็กส�ำหรับพกติดตัวหรือแท็ปเล็ต
แล้วใช้สัญลักษณ์และสีเพื่อจัดกลุ่มให้เป็นระบบ ขั้นตอนที่สองเป็นกระบวนการ
ล�ำดับความส�ำคัญและเร่งด่วน โดยใส่งานและกิจกรรมทุกอย่างลงในตาราง
Eisenhower Matrix ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 ช่องและขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การทบทวน
การจัดสรรเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาและปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น
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กล่อง Eisenhower Matrix
ปรับจาก https://www.developgoodhabits.com/eisenhower-matrix/

เครื่องมือสุดท้ายของเวทีเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของคณะท�ำงาน
ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน นั่นคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning
organization) ของปีเตอร์ เซงเก (Senge, 2006) ซึ่งมองว่า ทุกสิ่งในโลก
เชื่อมโยงกันและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จไม่
สามารถพึง่ ความรูค้ วามสามารถของคนเพียงคนเดียวอีกต่อไป แต่องค์กรจะต้อง
ส่งเสริมให้คนทุกระดับในองค์กรเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพ
ของทุกคนและองค์กร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ าศัยส่วนประกอบทีส่ �ำคัญ
5 อย่าง ได้แก่
บทนำ�

35

1) การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นกรอบความคิดและ
เครื่องมือที่ส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งหลาย ที่ผ่านมาเรามักถูกสอนให้เรียนเรื่องต่างๆ อย่างแยกส่วน
จนท�ำให้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อกันและกัน การคิดเชิงระบบจะท�ำให้เราคิดอย่างเป็นองค์รวมและ
ตระหนักถึงปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเครื่องมือ ToC และ IVC สะท้อนการ
คิดเชิงระบบขององค์กร
2) ความช�ำนาญส่วนบุคคล (personal mastery) เป็นเสมือนเสาหลัก
ขององค์กร เพราะหากทุกคนในองค์กรหาเป้าหมายชีวติ และแรงจูงใจ
ในการท�ำงานของตนเองเจอและทุ่มเทก�ำลังในการพัฒนาตนเองเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายนั้น องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
3) แบบจ�ำลองความคิด (mental models) เป็นวิธีการมองและ
ท�ำความเข้าใจโลกซึ่งฝังลึกอยู่ในตัวเรา เราสามารถฝึกด้วยการย้อน
กลับมามองและตรวจสอบวิธีคิดของเราอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจรวมถึง
การแลกเปลีย่ นวิธคี ดิ กับผูอ้ นื่ และพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ของเรา
ในมุมขององค์กร เราอาจจะต้องกลับมาตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรที่
ผ่านมา แล้วก�ำหนดวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กรร่วมกัน เพือ่ สร้าง
แนวทางปฏิบัติให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
4) การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม หมายถึง การทีส่ มาชิกในองค์กรพัฒนาวิสยั ทัศน์
ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนภาพอนาคตที่แต่ละคนมีทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศน์เป็น
สิ่งที่ก�ำหนดร่วมกัน จึงไม่ตายตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้
5) การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม ต้องเริม่ จากการสนทนาและคิดร่วมกัน โดย
ปราศจากอคติ นอกจากนั้น องค์กรควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่ง
เสริมให้ทมี เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน เพราะ “ทีม ไม่ใช่ปจั เจกบุคคล เป็น
หน่วยการเรียนรู้พื้นฐานขององค์กรรุ่นใหม่” (Senge, 2006, p. 10)
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ส่วนประกอบทั้งห้าข้อนี้อาจส่งเสริมอย่างแยกส่วนได้ แต่หากพัฒนา
ร่วมกันจะเอือ้ ให้องค์กรเรียนรูไ้ ด้อย่างแท้จริงและไปถึงศักยภาพทีส่ งู ขึน้ กว่าเดิม
นอกนัน้ หัวใจส�ำคัญของแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรูค้ อื การเปลีย่ นมุมมอง จาก
การมองอย่างแยกส่วนไปสูก่ ารเห็นความเชือ่ มโยงระหว่างสรรพสิง่ จากการมอง
หาต้นเหตุของปัญหาจากภายในไปสู่การมองว่าการกระท�ำของเราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างปัญหา และเราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการกระท�ำของเราอย่างไร
(Senge, 2006)
นอกจากเครือ่ งมือทีค่ ณ
ุ พรจรรย์น�ำเสนอในเวทีพฒ
ั นาศักยภาพของผูน้ �ำ
ในพื้นที่แล้ว เครื่องมือที่ส�ำคัญอีกชิ้นคือ ผู้ประกอบการภายใน (intrapreneur)
โดยผูป้ ระกอบการภายในเป็นส่วนส�ำคัญในการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือและแนวคิด
ทางธุรกิจให้เข้ากับบริบทชุมชนของแต่ละพื้นที่ ในส่วนถัดไปเป็นการอธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการภายในและการท�ำงานของผู้ประกอบการภายใน
ในโครงการนี้
ผู้ประกอบการภายใน (intrapreneur) ในฐานะผู้ร่วมเรียน
รู้กับองค์กรภาคประชาสังคม

หนึ่งในส่วนประกอบที่ส�ำคัญของการหนุนเสริมการท�ำงานของผู้น�ำ
องค์กรภาคประชาสังคมในโครงการวิจัยนี้ คือ ผู้ประกอบการภายใน ที่เข้ามา
ร่วมท�ำงานและแนะน�ำการใช้เครื่องมือตามแนวคิดการประกอบการสังคมและ
เครื่องมือทางธุรกิจให้กับผู้น�ำในพื้นที่
คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับค�ำว่า “ผู้ประกอบการ” ในความหมายของ
ผู้ที่คิดริเริ่มหรือก่อตั้งบริษัทใหม่ แต่ค�ำว่า “ผู้ประกอบการภายใน” (intrapreneur) ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่อยูใ่ นแวดวงธุรกิจ
บทนำ�
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งานวิจัยที่ผ่านมามีการให้ค�ำนิยามการประกอบการภายในอย่างหลากหลาย
โดยแต่ละงานมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการที่บุคคลภายในองค์กร
พยายามแสวงหาโอกาสโดยไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ การกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กร หรือการสร้างองค์กรใหม่ เป็นต้น แต่โดยรวม
ผู้ประกอบการภายในเป็นค�ำที่ใช้เรียกผู้ประกอบการที่ท�ำงานอยู่ภายในองค์กร
ที่มีอยู่แล้ว บางครั้งจึงเรียกอีกชื่อว่า “ผู้ประกอบการของบริษัท” (corporate
entrepreneur) ซึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจหรือมีพฤติกรรมเชิงการประกอบการ
ที่พยายามหลุดออกจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิม แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้โครงสร้าง
เดิมขององค์กร (Antoncic & Hisrich, 2003; Deloitte Digital, 2015) การ
ประกอบการภายในมักเป็นการทดลองแนวคิดใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับแก่นการด�ำเนินงานหลักขององค์กร (organizational core) และ
บางครัง้ เป็นการตอบโจทย์ทไี่ ด้รบั มาจากองค์กร ซึง่ ในโครงการนีอ้ าสาสมัครทีเ่ ข้า
มาก็ได้รบั โจทย์จากทาง SoC ในการน�ำเอาความรูท้ างธุรกิจเข้าไปร่วมท�ำงานกับ
องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการท�ำงานขององค์กรเหล่านั้น
นอกจากเป้าหมายหลักในการหาเครื่องมือในการสร้างความยั่งยืน
ในการท�ำงานขององค์กรภาคประชาสังคม โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตและ
คุณพรจรรย์ยังต้องการใช้โอกาสนี้ในการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การท�ำงานของภาคประชาสังคมให้กับผู้ที่มีประสบการณ์การท�ำงานในภาค
ธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสให้เกิดการสร้างผลกระทบทางสังคมเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้
SoC จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทีม่ พี นื้ ฐานหรือประสบการณ์การท�ำธุรกิจ
หรือท�ำงานในภาคธุรกิจให้เข้ามาเป็นผูป้ ระกอบการภายในเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(intrapreneur for change) และคัดเลือกจนได้ 4 คนที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานที่หลากหลายเข้ามาร่วมท�ำงานกับผู้น�ำในพื้นที่ 4 แห่ง โดยแต่ละคนให้
เหตุผลในการเข้าร่วมทีแ่ ตกต่างกันไป แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขามีรว่ มกันคือ ความตัง้ ใจใน
การน�ำประสบการณ์และความสามารถที่มีอยู่ไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
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ให้ดีขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่ปรึกษาให้กับ
กิจการเพื่อสังคมหรือการท�ำงานเป็นจิตอาสา พวกเขาพบว่าการท�ำเพื่อสังคม
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าการเพิ่มยอดขายหรือการสร้างก�ำไรในบริษัท
คุณพรจรรย์และคุณกอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ ผู้ประสานงานจาก SoC
ได้พูดคุยกับอาสาสมัครทั้ง 4 คนเพื่อจับคู่อาสาสมัครกับพื้นที่ โดยดูจากความ
สนใจเกีย่ วกับประเด็นทางสังคมทีแ่ ต่ละพืน้ ทีก่ �ำลังขับเคลือ่ นอยู่ หลังจากนัน้ พวก
เขาได้พบกับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีค่ รัง้ แรกในเวทีพฒ
ั นาศักยภาพ โดยแต่ละคนเข้าไป
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกระบวนกรของพืน้ ทีท่ ตี่ นเองได้รบั มอบหมาย กิจกรรมทบทวนการ
ท�ำงานในเวทีแรกช่วยให้พวกเขาได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการท�ำงานของกลุ่ม
ผู้น�ำในพื้นที่ และหลังจากนั้นอาสาสมัครแต่ละคนได้ลงพื้นที่อีกหลายครั้งเพื่อ
ไปท�ำความเข้าใจบริบทของพื้นที่ ศึกษาดูการท�ำงานของกลุ่มผู้น�ำและเครือข่าย
และร่วมหาแนวคิดและเครือ่ งมือการประกอบการสังคมทีเ่ หมาะสมในการเสริม
สร้างศักยภาพการท�ำงานของกลุม่ ผูน้ �ำภาคประชาสังคมให้เป็นไปอย่างยัง่ ยืน ซึง่
รายละเอียดการท�ำงานเหล่านี้จะถูกอภิปรายในบทถัดๆ ไป
แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนสังเกตจากการเข้าร่วมเวทีและลงพืน้ ทีค่ อื อาสาสมัคร
จากภาคธุรกิจเหล่านีม้ าพร้อม “ใจ” ทีจ่ ะเข้าไปช่วยผูน้ �ำองค์กรภาคประชาสังคม
อย่างเต็มความสามารถ แต่คนทีท่ �ำงานด้วยฐานคิดแบบธุรกิจซึง่ มุง่ เป้าไปทีก่ ารมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของทุนที่ลง
ไปอาจมีมมุ มองและการใช้ภาษาทีต่ า่ งจากคนท�ำงานภาคสังคมทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
ฐานใจ ผูซ้ งึ่ คลุกคลีกบั ปัญหาและพร้อมจะต่อสูก้ บั ปัญหาเหล่านัน้ โดยไม่ค�ำนึงถึง
ผลตอบแทนหรือผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับ
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มูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทาง
สังคม: การปะทะกันระหว่างสอง
กระบวนทัศน์
ในเวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายครัง้ ที่ 2 และ 3 ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการ
เงินและการคิดค�ำนวณชั่วโมงการท�ำงาน ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหลาย
ครั้งเป็นเรื่องของความไม่สอดคล้องกันระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าที่องค์กร
ภาคสังคมให้ความส�ำคัญและมูลค่าทีเ่ ป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในการท�ำงานขององค์กร ดังทีม่ เี สียงสะท้อนจากสมาชิกในเครือข่ายผูน้ �ำในพืน้ ที่
การใช้เรือ่ งของคุณค่ากับมูลค่าทางวัฒนธรรม กับรายได้ทางเศรษฐกิจ
ท�ำอย่างไรถึงจะสมดุลกัน ถ้าจะมีรายได้เข้ามาในชุมชน เขาจะต้องเห็น
คุณค่าวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของเราด้วย
(ประทีป อ่อนสลุง, เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2, 15 มกราคม 2561)

ค�ำว่า “คุณค่า” ในมุมมองของคุณประทีป อ่อนสลุง หนึ่งในกลุ่มผู้น�ำ
ของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง หมายถึง วิถีชีวิตแบบไทยเบิ้งและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่คนในชุมชนยังรู้จักรากเหง้าของตนเอง แต่ความหมายโดยกว้าง หมายถึง
มูลค่าทางสังคม (social value) หรือผลกระทบทางสังคม (social impact) ซึ่ง
เกิดจากการใช้ทรัพยากร การให้บริการ หรือการใช้นโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนจ�ำนวนหนึง่ หรือสังคมโดยรวม ในขณะที่ “มูลค่า” หมายถึง มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ เป็นการตีคณ
ุ ค่าออกมาเป็นตัวเงิน การสร้างมูลค่าเพิม่ สามารถท�ำได้
ด้วยการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) (Brookes, 2016) บ่อยครั้งที่กลุ่มผู้น�ำภาคประชาสังคม
และแม้กระทั่งทีมนักวิจัยเองตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่า หรือ “คุ้มราคา” ที่
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คนในภาคธุรกิจตัง้ เป้าไว้ เพราะหากคิดออกมาเป็นตัวเลข องค์กรภาคสังคมเกือบ
ทั้งหมดคงอยู่ในสภาวะติดลบ หากเป็นเช่นนั้น เหตุใดคนเหล่านั้นยังคงท�ำงาน
ขับเคลื่อนสังคมอยู่
ค�ำพูดของคุณวรนุช จันทะบูรณ์ หนึ่งในทีมท�ำงานของกลุ่มขอนแก่น
นิวสปิรติ ทีว่ า่ “เรายังตีทกุ อย่างออกมาเป็นมูลค่า เพือ่ มองความคุม้ ค่า แต่ในการ
ท�ำงานจริงๆ แล้วไม่ใช่ทุกอย่างตีออกมา [เป็นตัวเลข] ได้” น่าจะตอบค�ำถามนี้
ได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมา องค์กรภาคสังคมมุ่งเป้าไปที่การสร้างผลกระทบ
หรือมูลค่าทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนทางการเงิน
แต่วธิ คี ดิ แบบนีอ้ าจกัดกินแรงกายและแรงใจของคนท�ำงานไปเรือ่ ยๆ จนหมดแรง
ในการท�ำงาน หรือหากไม่สามารถหาทุนสนับสนุนได้ งานที่ท�ำมาก็อาจต้อง
สิ้นสุดลง ในขณะที่แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมที่หนึ่งในเป้าหมายปลาย
ทางคือ การเลี้ยงองค์กรของตนเองให้ได้ อาจน�ำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนใน
การท�ำงานมากกว่า ดังที่คุณพรจรรย์กล่าว
เรามีตน้ ทุนเท่าไหร่ จริงๆ แล้วเราจะไปหาเงินเท่าไหร่ นีเ่ รียกว่าฐาน
กรุณา เพราะถ้าเป็นนุย้ จะไม่หาเงินจากต้นทุน นุย้ ตัง้ ราคาด้วยซ�ำ้ เพราะ
ไม่เชือ่ ว่าองค์กรทีด่ ำ� เนินงานอยูค่ วรจะคิด เงินตามต้นทุนทีแ่ ท้จริง แต่
ควรจะบวกนิดหนึง่ ให้เราสามารถเก็บเงินมาพัฒนาการท�ำงานได้
(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์, เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2, 16 มกราคม 2561)

วิธคี ดิ ฐานหัวแบบธุรกิจและการท�ำงานฐานใจของภาคสังคมมักถูกมอง
ว่าเป็นขัว้ ตรงข้าม จึงยากทีจ่ ะรับฟังความเห็นของอีกฝ่าย แต่หากเรามองว่าภาค
ธุรกิจและภาคสังคมเป็นขัว้ ตรงข้ามทีอ่ ยูบ่ นแถบของความต่อเนือ่ ง โดยมีแนวคิด
การประกอบการเพือ่ สังคมตัง้ อยูท่ จี่ ดุ ใดจุดหนึง่ ระหว่างสองขัว้ นัน้ เราอาจเปิดใจ
รับฟังและน�ำแนวคิดทั้งสองแบบมาผสมผสานกันมากขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถ
สร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
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ข้อความของ Victor Hugo กวี นักประพันธ์ และนักเคลื่อนไหวทาง
สังคมชาวฝรั่งเศส ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ “The History of a Crime” ตีพิมพ์
ใน ค.ศ. 1877 ว่า “One resists the invasion of armies; one does not
resist the invasion of ideas.” หรืออาจแปลความว่า คนเราสามารถต่อต้าน
การรุกรานของกองทัพ แต่ไม่อาจต่อต้านการรุกรานของความคิดได้ ซึง่ ภายหลัง
ข้อความดังกล่าวได้ถกู หยิบยกไปอ้างถึงและปรับเปลีย่ นความหมายเป็นข้อความ
ที่ใช้สนับสนุนพลังของความคิดต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแพร่
หลายบนสังคมออนไลน์ นัน่ คือ “There is nothing more powerful than an
idea whose time has come.” หรือ “More powerful than the mighty
armies is an idea whose time has come.” ซึ่งอาจตีความความหมายโดย
รวมว่า “ไม่มสี งิ่ ใดในโลกนีท้ มี่ พี ลังมากไปกว่าความคิดทีม่ าได้ถกู ช่วงถูกเวลา แม้
กระทั่งกองทัพนักรบก็มิอาจเปรียบได้”
แม้ว่าความคิดจะมีความยิ่งใหญ่ทางพลังอ�ำนาจมากเพียงใด แต่การ
ท�ำให้ความคิดนัน้ แปลงเปลีย่ นเป็นพลังจนได้รบั ชัยชนะ หรือ กลายเป็นกลไกทีน่ �ำ
ไปขับเคลือ่ นงานตามเป้าประสงค์ของมันได้ มิได้ขนึ้ อยูก่ บั แค่เพียงตัวคุณค่าของ
ความคิดเท่านั้น ทว่ามันจ�ำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้ความคิดท�ำงาน
ต่อไปได้ เช่น ความคิดว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิใน
การด�ำรงชีวิตอยู่ส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม อันเป็นความคิด
พื้นฐานที่น�ำไปสู่การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยมิได้จ�ำกัดอยู่แค่
เอกสารแสดงตัวตนว่าเป็นคนสัญชาติใด ดังกรณีของการท�ำงานเพื่อสร้างพื้นที่
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ทางสังคมให้แก่เด็กไร้สัญชาติและเด็กเร่ร่อนใน อ. แม่สาย จ. เชียงราย
บทนีจ้ ะพาผูอ้ า่ นไปสัมผัสเรือ่ งราวของบุคคลทีพ่ ยายามต่อสูเ้ พือ่ ปกป้อง
ความคิดนั้น ผู้ที่อดทนและทุ่มเทในการท�ำงาน มีแรงจูงใจและพลังที่จะยืนหยัด
ผลักดันความคิดนั้นไปข้างหน้า เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
คุณลักษณะข้างต้นถูกนับรวมอยูใ่ นแนวคิดของส�ำนักคิดนวัตกรรมทาง
สังคม ที่อธิบายเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางสังคม โดยให้คุณค่าและความส�ำคัญ
ต่อคุณภาพของตัวบุคคล มุมมองของส�ำนักคิดนี้เป็นเพียงหนึ่งในชุดแนวคิดที่
อธิบายเกี่ยวกับการประกอบการสังคม แม้ในแต่ละส�ำนักคิดจะมีมิติทางสังคม
เป็นแกนกลางของการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ค�ำนิยามและกระบวนการในการ
ท�ำงานของการประกอบการสังคมในแต่ละส�ำนักคิดก็มีความหลากหลายและ
ซ้อนทับกันของกระบวนทัศน์ในการมองโลก อีกส�ำนักหนึ่ง คือ ส�ำนักคิดธุรกิจ
เพื่อสังคม ที่ให้ความส�ำคัญต่อการวางแผน สร้างกลยุทธ์ สร้างกิจกรรมการหา
ก�ำไรเพือ่ ความอยูร่ อดทางการเงิน เพือ่ ให้องค์กรหรือกลุม่ คนของตนสามารถหลุด
พ้นจากวงจรการขอบริจาคหรือตัง้ มัน่ ต่อการขอเงินจากแหล่งทุนภายนอก ซึง่ เป็น
สิ่งที่ควบคุมได้ยาก (บอร์นสตีน, 2005/2551; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, 2553)
ทั้งนี้ บนฐานคิดของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ซึ่งมีความมุ่งมั่นจะหนุน
เสริมบุคคลหรือกลุ่มคนที่พร้อมจะปกป้องแนวคิดที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการท�ำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน หากจะท�ำให้ความคิดนั้นหยั่งราก
และแผ่ขยายออกไปเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวิธีคิดหรือทัศนคติของคนวง
กว้าง จนกระทั่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมได้ อีกทั้งยังผลักดันให้
ความคิดกระแสรองแปรเปลี่ยนไปสู่ความคิดกระแสหลักของสังคม อาจจ�ำเป็น
ต้องมี “กลยุทธ์หรือการตลาด” ที่จะท�ำให้คนปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง และ
พฤติกรรมของผู้คนได้อย่างแท้จริง ความท้าทายของงานเขียนบทนี้ จึงเป็นมิติ
การพบกันของตัวแทนบุคคลทีเ่ หมือนจะเป็นภาพสะท้อนของวิธคี ดิ การประกอบ
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การสังคม 2 ส�ำนักหลัก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
“อึด ทน ควาย อาร์ต” เป็นค�ำที่ผู้หญิงหัวใจศิลปะคนหนึ่งให้นิยามกับ
ตัวเองไว้เมือ่ ต้องมาช่วยกันระดมหาต้นทุนทีก่ ลุม่ ของตนเองมีอยูใ่ นเวทีอบรมการ
สร้างกลยุทธ์เพือ่ การขับเคลื่อนสังคม (strategy for change) หากเธอเป็นเพียง
ตัวแทนของศิลปินสาว แล้วค�ำอื่นๆ ก่อนหน้าซึ่งสื่อความถึงการอดทนและการ
ต่อสู้นั้น มีที่มาอย่างไร
ครัง้ นีไ้ ม่ใช่คราวแรกทีผ่ เู้ ขียนได้พบและพูดคุยกับหญิงแกร่งเจ้าของเรือ่ ง
ราวคนนี้ แต่ในช่วง ปี 2559 (ประมาณ 1-2 ปี ก่อนเขียนหนังสือเล่มนี้) ผู้เขียน
เคยเป็นส่วนหนึง่ ในทีมวิจยั ถอดบทเรียนการท�ำงานของเธอบนฐานคิดของการน�ำ
ร่วมมาแล้ว (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง:
บทเรียนการน�ำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม”)1
ด้วยจุดเริม่ ต้นของเสียงปืนในเดือนพฤษภาคม 2535 หรือ ทีค่ นไทยเรียก
ว่า “พฤษภาทมิฬ” ช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดความระส�่ำระสายทางการเมืองการ
ปกครอง น�ำไปสู่เรื่องราว ชีวิต อุปสรรค ปัญหา และการหาทางออกในวิถีการ
ท�ำงานเพื่อหาที่ยืนให้เด็กไร้สัญชาติในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันนี้
จากการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุน
ความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคมทั้งหมด 3 ครั้ง ด้วยการจัดวางรูปแบบแบ่ง
โต๊ะย่อยให้สมาชิกในทีมพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่ด้วยกันและมีนักวิจัยกับอาสาสมัคร
จากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ร่วมอยู่ในโต๊ะด้วย โดยมีบทบาทเป็นเหมือน
ผู้อ�ำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง คอยตั้งค�ำถาม และเอื้อให้ตัวแทน
จากพื้นที่สะท้อนคิดถึงเรื่องราวการท�ำงานที่ผ่านมาของตนเองและทีม การท�ำ
เช่นนี้ตลอด 3 วัน 3 รอบ เปรียบเสมือนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group)
1 กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2560). ใจคน
ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�ำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม. นครปฐม: โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ที่เป็นการน�ำเอาองค์ประกอบของการสัมภาษณ์และการสังเกตจากการเป็นผู้ที่
มีส่วนร่วมในวงสนทนา เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมวงสนทนา และ
เปิดโอกาสให้มีการถกประเด็นต่อยอดจากประเด็นเดิมที่ตั้งต้นไว้
แม้วา่ เป้าหมายการจัดอบรมเวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือ
สนับสนุนความยัง่ ยืนการขับเคลือ่ นทางสังคม คือ ความพยายามทีจ่ ะพาผูเ้ ข้าร่วม
ไปพบกับวิธคี ดิ และเครือ่ งมือส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นทางเลือกในการท�ำงานของพืน้ ที่
ตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ท�ำงานภาคประชาสังคมมายาวนาน คงมีโอกาสพบเจอ
วิธีคิดและเครื่องมือต่างๆ ของภาคธุรกิจมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย อีกวาระที่แฝง
ไว้ในการอบรมจึงเป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะให้ทมี งานได้พดู คุยกันให้จบและตกลงเลือก
กลยุทธ์ที่จะท�ำงานของกลุ่มตนเองออกมาให้ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการจัดสภาพ
แวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่ต้องเจอหน้างานอยู่ตลอดเวลา จนขาดโอกาสร่วม
พูดคุยหรือวางแผนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตอนท�ำงานจริง
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สายธารชีวิต

จากเสียงปื นสู่แสงเทียน

“เราถูกพาไปอยูค่ า่ ยทหารทีน่ ครสวรรค์ และทีน่ นั่ เองทีท่ ำ� ให้เรา
ได้ฟงั เรือ่ งราวการขับเคลือ่ นสังคมจากคนกลุม่ นี้ ซึง่ มันมีพลังมาก
ต่อเรา จากทีไ่ ม่เคยรูเ้ รือ่ งรูร้ าวเกีย่ วกับสังคมเลย แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขา
ท�ำมันยิ่งใหญ่มาก”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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นุชนารถ บุญคง (ครูน�้ำ) ปัจจุบันอายุ 50 ปี แต่บุคลิกและรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เหมือนคนอายุ 30 ปลายๆ เท่านั้น ด้วยทรงผมที่ย้อมสี
เขียว วาจาห้าวหาญ ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ บุคลิกอันน่าเกรงขาม ซึ่งส่งผล
ต่อการปกป้องเด็กๆ ที่เธอดูแล หากแต่ภายในกลับแฝงด้วยความอ่อนโยนซึ่ง
สะท้อนผ่านแววตาที่คลอด้วยน�้ำตาครั้งเมื่อเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอันน่าหดหู่
ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากสังคม
ปัจจุบันครูน�้ำเปิดมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติที่
เข้ามาทางด่านอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิบ้านครูน�้ำ”
ตั้งอยู่ในต�ำบลโยนก อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ครูน�้ำเล่าประวัติความ
เป็นมาก่อนจะมาท�ำงานสังคมสงเคราะห์นี้ว่าช่วงที่เธอเพิ่งเรียนจบเพาะช่าง
เมื่อประมาณปี 2532 เธอท�ำงานออกแบบเครื่องประดับ จนกระทั่งใน ปี 2535
เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงพฤษภาทมิฬ เพื่อนของเธอได้หยิบยืมเงินเธอ
เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการท�ำงานศิลปะและป้ายประกาศต่างๆ ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ทางการเมืองครัง้ นัน้ เธอจึงตัดสินใจไปหาเพือ่ นเพือ่ น�ำเงินไปให้ และในช่วงเวลา
นัน้ เองทีเ่ ธอกลับติดร่างแหถูกจับไปทีค่ า่ ยทหารพร้อมนักขับเคลือ่ นสังคมคนอืน่ ๆ
เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้เธอได้ฟังเรื่องราวชีวิต ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสังคม
และได้รับแรงบันดาลใจต่างๆ จากคนกลุ่มนี้
จากช่วงวิกฤตของชีวิต เธอกลับได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ชักชวนกันท�ำงาน
ด้านศิลปะบ�ำบัด ซึ่งเธอมีทักษะทางด้านศิลปะอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงตกลงร่วม
ท�ำและเริ่มต้นเขียนโครงการเพื่อขอทุน โดยโครงการแรกของพวกเธอคือ ศิลปะ
บ�ำบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ และกล่าวได้ว่างานชิ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนด้านมุมมองที่มีต่อ
ศิลปะของเธอ
“ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เรามีความเชื่อว่าศิลปะมันมีค่า
มากกว่าแค่ความสวยมันไม่ได้มีหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความสวย
เท่านั้น แต่มันท�ำให้ผู้สูงอายุหรือคนคนหนึ่งมีก�ำลังใจในการลุก
ขึ้นมาท�ำอะไรต่อไปได้”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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งานศิลปะชิ้นนั้นเปรียบดั่งแสงเทียนจุดประกายในหัวใจของคนที่ก�ำลัง
หมดแรงและความหวัง ให้ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตอีกครั้ง และเป็นจุดเริ่ม
ต้นของเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเธอต่อจากนี้
ครูข้างถนนกับบทพิ สูจน์พาเด็กกลับบ้าน

“พอเริ่มท�ำมาได้ประมาณ 3 เดือน เราสามารถพาเด็กคนแรก
กลับบ้านได้ จากรูปภาพที่เขาวาด”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

เมือ่ ครูนำ�้ เริม่ มองเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานศิลปะมากขึน้ ครู
น�้ำจึงเริ่มท�ำงานศิลปะบ�ำบัดต่อ โดยเข้าไปท�ำงานร่วมกับกลุ่มครูข้างถนน ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ทว่า ในช่วงเวลานั้นหรือกว่า 20 ปี ที่ผ่าน
มา แนวคิดด้านศิลปะบ�ำบัดอาจยังไม่แพร่หลายในบริบทของภาคประชาสังคมที่
ท�ำงานด้านเด็กและเยาวชนมากนัก จึงมีข้อค�ำถามต่างๆ เกิดขึ้นว่าศิลปะมันจะ
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร หรือมันจะชี้วัดได้อย่างไรว่าแก้ปัญหา
ได้จริง ค�ำถามเหล่านีย้ งิ่ เป็นเหมือนตัวกระตุน้ ให้ครูนำ�้ อยากยืนยันความเชือ่ ของ
ตนเองมากขึ้นว่าศิลปะมันสามารถช่วยเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้ และเป็นแรงผลัก
ส�ำคัญทีท่ �ำให้ตดั สินใจออกจากงานประจ�ำ ซึง่ ในขณะนัน้ ทีเ่ ป็นแหล่งรายได้หลัก
ส�ำหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตของเธอ
ภายหลังจากที่ใช้ศิลปะท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ร่วมกับการลงพื้นที่
ของกลุ่มครูข้างถนน เธอสามารถพาเด็กคนแรกกลับบ้านได้จากรูปภาพที่เธอให้
เขาวาด ในขณะที่กลุ่มครูข้างถนนเดิมท�ำงานกับเด็กคนนี้มาเกือบ 3 ปี พวกเขา
แทบไม่เคยรู้เลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหน เนื่องจากเด็กไม่เปิดใจที่จะพูด
จากภาพวาดเพียงแผ่นเดียว เป็นเหมือนข้อพิสูจน์สมมติฐานที่เธอตั้งไว้
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และยืนยันความคิดของเธอว่างานศิลปะมันเป็นมากกว่าแค่ความสวยงามบนผืน
กระดาษ แต่มันยังเข้าไปท�ำงานกับจิตใจของเด็กคนหนึ่งและพาเขากลับบ้านได้
ในที่สุด
มูลนิธิบ้านครูน้�ำ

หลังจากเริม่ ก้าวขาเข้าสูช่ วี ติ คนท�ำงานเพือ่ เด็กแล้ว การเดินทางก้าวต่อ
ไปของครูนำ�้ คือการตามรอยหนังสือ “แม่จนั สายน�ำ้ ทีผ่ นั เปลีย่ น” ขึน้ ไปทีอ่ �ำเภอ
แม่จนั จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุง่ หวังจะได้ใช้ศลิ ปะเพือ่ การช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ น ไป
จนถึงการร่วมก่อตั้งมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงใหม่
การคลุกคลีอยูก่ บั เด็กเร่รอ่ นทีป่ ระสบปัญหาทีน่ นั่ ท�ำให้พบว่าต้นตอของ
ปัญหาเหล่านี้มาจากจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ติดชายแดนถึง 3 ประเทศ ได้แก่
ไทย ลาว และเมียนมา ครูนำ�้ ตัดสินใจเดินทางมาทีจ่ งั หวัดเชียงรายเพือ่ จัดการกับ
รากของปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์ดร็อปอิน (Drop In) เพื่อจัดกิจกรรม
แบบเช้ามาเย็นกลับ มีทั้งการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ศิลปะ ตลอด
จนการดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แก่เด็กเร่ร่อนที่มาใช้ชีวิตอยู่บริเวณหน้าด่าน
ข้ามแดนอ�ำเภอแม่สาย และน�ำไปสู่การเปิดมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ในอ�ำเภอเชียงแสน
เพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้ โดยเป็นสถานสงเคราะห์แบบอยู่อาศัยถาวร (สามารถ
อ่านเรื่องราวชีวิตครูน�้ำเพิ่มเพิ่มได้ในหนังสือ “ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง:
บทเรียนการน�ำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม”)
“มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2544 เป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ซึง่ ภายหลังเพือ่ ความสะดวกในการบริหารจัดการและ
ติดต่อประสานงาน จึงแยกตัวออกมาจดทะเบียนเป็น “มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ” เมือ่ ปี
2559 ที่ผ่านมา
ปัจจุบันตัวมูลนิธิบ้านครูน�้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ต�ำบลโยนก อ�ำเภอเชียงแสน
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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บนพื้นที่กว่า 19 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
พืน้ ทีบ่ ริเวณอ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ ในฝัง่ ไทย และอ�ำเภอ
ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กกลุม่ เสีย่ งต่อการเข้าสูข่ บวนการค้ามนุษย์ กลุม่ ทีถ่ กู
ล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงสตรีที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากและผู้ถูกกระท�ำความ
รุนแรงจากครอบครัว
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและปกป้อง
คุ้มครองตามกฎหมายสากล มีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายที่ท�ำงานด้านเด็ก
อื่นๆ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาและการอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการท�ำงาน ช่วย
เหลือผู้เสียหายจากต้นทางและส่งต่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดี
ขึ้น ปัจจุบันมีเด็กที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ กว่า 150 ชีวิต
ศูนย์ดร็อปอิน

เนื่องด้วยสถานการณ์การเข้ามาของเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติข้ามแดนมา
จากด่านแม่สายนั้นทวีความรุนแรงขึ้นจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ
เมียนมา ศูนย์ดร็อปอิน ซึง่ ด�ำเนินงานโดยกลุม่ ครูขา้ งถนนทีอ่ ยูภ่ ายใต้มลู นิธบิ า้ น
ครูนำ�้ จึงท�ำหน้าทีห่ ลักคือการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือเด็กทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
ถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกทารุณกรรม นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกิจกรรม
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กกลุ่มนี้อีกด้วย
ปัจจุบันมูลนิธิบ้านครูน�้ำผลักดันให้พื้นที่ศูนย์ดร็อปอินนี้เป็นศูนย์การ
ศึกษาไร้พรมแดน ประกอบด้วยการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้
กลุม่ เป้าหมายได้รบั วุฒกิ ารศึกษา ในระบบ กศน. และการสอนทักษะการใช้ชวี ติ
ในการเอาตัวรอดจากสภาวะเสี่ยงในด้านต่างๆ
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“หลายๆ คนที่ข้ามฝั่งมาท�ำงานที่นี่ อยากพัฒนาตัวเอง ก็ไปลง
เรียน กศน. แต่ติดปัญหาที่สื่อสารไม่รู้เรื่อง เพราะไม่มีคนเข้าใจ
ภาษาเขา เลยท�ำให้เรียนต่อไม่ได้ พอเขาเห็นที่นี่เปิดและรู้ว่ามี
พวกเราอยู่ที่สื่อสารกับเขาได้ เขาก็ย้ายมาเรียนที่นี่”
(ชาฟิว มาเยอะ. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

ชาฟิว มาเยอะ (ชาฟิว) ครูข้างถนนชาติพันธุ์อาข่า ในอดีตเธอเป็นหนึ่ง
ในเด็กกลุม่ เป้าหมายทีค่ รอบครัวประสบปัญหาจากความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศเมียนมาและได้รบั การช่วยเหลือจากครูนำ�้ ให้มาอยูใ่ นมูลนิธฯิ จนเติบโต
ขึ้นมา โดยเธอเลือกที่จะอยู่ช่วยงานของมูลนิธิฯ ต่อ เพราะเธออยากช่วยเด็กคน
อื่นๆ เหมือนที่เธอเคยได้รับโอกาสนั้น
ชาฟิว เล่าให้ฟังว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ท�ำงาน
รับจ้างตามสถานประกอบการต่างๆ ในอ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็น
อ�ำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาและลาว มีหลายกลุ่มที่อยากศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยทางเลือกที่มีความเป็นไป
ได้มากที่สุด คือ การลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) แม้ว่า ในอ�ำเภอแม่สาย และอ�ำเภอเชียงแสน มีศูนย์ กศน. อยู่
หลายแห่ง และสามารถเข้าไปเรียนได้ แต่ดว้ ยอุปสรรคในการใช้ภาษาไทย ท�ำให้
การท�ำความเข้าใจเนื้อหารายวิชาต่างๆ นั้นเป็นไปได้ยาก จึงท�ำให้หลายคนไม่
ประสบความส�ำเร็จจากการเรียนนัก
จุดเด่นของศูนย์ กศน. ณ ดร็อปอินนี้ที่แตกต่างไปจาก กศน. ทั่วไปใน
พืน้ ที่ คือ กลุม่ ครูขา้ งถนนสามารถพูดได้หลายภาษา ทัง้ ภาษาไทย ภาษาเมียนมา
ภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น อาข่า ลาหู่ เพราะกว่าร้อยละ 70 ของทีมงาน เคยเป็น
เด็กและเยาวชนจากฝั่งเมียนมาที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิบ้านครูน�้ำ และ
เติบโตขึน้ มาสืบสานภารกิจในการช่วยเหลือเด็กไร้สญ
ั ชาติตอ่ ไป จึงดึงดูดให้กลุม่
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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ผู้ใช้แรงงานจากประเทศเหล่านี้มาเรียนภาษาไทยพื้นฐานที่ศูนย์ดร็อปอิน และ
ด้วยคุณลักษณะของทีมงานครูข้างถนนนี้ ยังท�ำให้เข้าใจ และเข้าถึง กลุ่มเป้า
หมายที่ต้องการช่วยเหลือได้ง่ายกว่าการเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว
คนไร้รัฐ-การกลายเป็ นชายขอบ

ในประเทศไทยมีการบันทึกข้อมูลทางประชากรด้วยระบบทะเบียน
ราษฎรและส�ำมะโนประชากร เพื่อประโยชน์ ต่ า งๆ ในการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรและวางแผนนโยบายมายาวนาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการนีไ้ ด้ผลัก
กลุ่มคนบางกลุ่มให้ออกจากการเป็นคนไทย โดยคนกลุ่มหลักที่ครูน�้ำและทีม
งานท�ำงานร่วมด้วย ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญขององค์กร คือ “คน/เด็กไร้สัญชาติ”
(nationality-less persons)2 และ “คน/เด็กไร้รัฐ” (stateless persons)3
ด้วยฐานคิดของรัฐไทย ที่ยึดติดกับกรอบคิดเรื่องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคง
และมุ่งจะควบคุมจ�ำกัด จึงน�ำไปสู่วิถีปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้แบบเลือกปฏิบัติ และ
มีผลต่อโครงสร้างทางสังคมที่สร้างภาพลักษณ์แบบเหมารวมเชิงลบให้คนกลุ่ม
นี้ ภาพในความคิดของคนในสังคมส่วนใหญ่จงึ มีแนวโน้มจะมองว่าคนกลุม่ นีเ้ ป็น
ผู้สร้างปัญหา มากกว่าผู้ควรถูกรัฐคุ้มครองดูแล (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)

2 คน/เด็กไร้สญ
ั ชาติ (nationality-less persons) หมายถึง คนทีไ่ ม่ได้รบั การบันทึกในสถานะคนถือสัญชาติ
ของรัฐใดเลยบนโลกนี้ กล่าวคือ ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐใด
3 คน/เด็กไร้รัฐ (stateless persons) หมายถึง คนที่ไม่ถูกบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐ
ใดบนโลกนี้
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และน�ำไปสู่การเป็นชายขอบ (marginalized group)4 ของสังคมไทยในหลายๆ
มิติ มิใช่เพียงแค่การถูกกีดกันออกจากศูนย์กลางของอ�ำนาจต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ
การเมือง ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับคนบางกลุ่มที่มี
อ�ำนาจมากกว่าเพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการถูกคนอื่นสร้างชุดความรู้และ
ความจริงขึ้นมามองพวกเขา และในที่สุดความรู้ความจริงที่ถูกสร้างมาเหล่านี้
พัฒนาเป็นสามัญส�ำนึกให้แก่สังคม จนกลายเป็นเรื่องปกติ
ด้วยการขาดสถานะทางสัญชาติใดๆ ทั้งไทยและประเทศอื่น จึงส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ เกือบทุกด้านของพวกเขาตามมาเป็นลูกโซ่เมือ่ ต้องใช้ชวี ติ
อยู่ในประเทศไทย ทั้งมิติภายนอก เช่น ขาดการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขาดการเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนมิติภายใน คือ ขาด
การเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้อให้พวกเขามีพื้นที่
แสดงตัวตนและความภาคภูมิใจ และน�ำไปสู่ความเสี่ยงในการด�ำเนินชีวิตแบบ
ฉาบฉวยที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีอะไรต้องเสีย เช่น การเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์
ยาเสพติด และอื่นๆ ตามมา
ผู้เขียนเกริ่นถึงแนวคิดเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติและการเป็นชายขอบ เพื่อ
เป็นวัตถุดบิ ชุดหนึง่ ส�ำหรับเป็นฐานคิดในการมองความซับซ้อนของปัญหาในพืน้ ที่
นี้ รวมทั้งความซับซ้อนและท้าทายของการน�ำแนวคิดหรือเครื่องมือจากภาค
ธุรกิจมาช่วยหนุนเสริมการท�ำงานของพื้นที่ ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อจากนี้

4 กลุ่มชายขอบ (marginalized group) หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกกระบวนการกลายเป็นชายขอบ (marginalization) กระบวนการทีส่ งั คมกีดกันคนบางกลุม่ ออกไปจากศูนย์กลางของอ�ำนาจในการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ เช่น คนไร้สัญชาติ ถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ สวัสดิการทางสังคมต่างๆ
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ภาวะการน�ำและการดึงทุนทางสังคม
ในพื้ นที่ (เครือข่าย)
หลังจากทีผ่ า่ นการท�ำงานมากว่า 20 ปี อาศัยประสบการณ์ทงั้ ส�ำเร็จและ
ล้มเหลวที่ได้ก้าวข้ามมาแล้ว ครูน�้ำเริ่มมองเห็นถึงความจ�ำเป็นในการท�ำงานที่
มากไปกว่าแค่การตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำในมุมของตนเองและประเด็นปัญหาของตนเอง
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับการขับเคลื่อนงานด้วยการสร้างเครือข่ายและ
ท�ำงานเชิงพื้นที่ร่วมด้วย
ในช่วงกลาง ปี 2559 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เดินทางมาจังหวัด
เชียงรายเพื่อเป็นวิทยากรจัดอบรมเพื่อปลุกพลังคนท�ำงานเพื่อสังคม และเวที
นั้นเองที่ครูน�้ำ คุณแววรุ้ง สุบงกฎ (ครูอ้วน) คุณยศภัทร ยกยิ่ง (พี่วัตร) และ
คุณมัชฌิมา ยกยิ่ง (พี่หวาน) ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง จน
เกิดเป็นกลุ่มเคลื่อนงานภาคประชาสังคม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
วัฒนธรรม กลุม่ อาหารยัง่ ยืน และกลุม่ วัตถุโบราณเมืองเชียงแสน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใช้ประเด็นการท�ำงานของตนในการเคลื่อนเมืองเชียงรายร่วมกัน
จากคติประจ�ำตัวของครูนำ�้ ทีใ่ ช้ใจน�ำการท�ำงาน โดยพิจารณาจากความ
รู้สึกว่าคนนี้น่าไว้วางใจ และคือคนที่เอาจริงกับการท�ำงานเป็นหลัก เมื่อโอกาส
เข้ามาในจังหวะทีค่ นตัวเล็กๆ กลุม่ หนึง่ ทีพ่ ลังใจและกายพร้อมขับเคลือ่ นสังคมใน
ประเด็นของตนเอง พร้อมเชือ่ มร้อยกันเพือ่ เคลือ่ นในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
ขาดแต่ทรัพยากรทุนตั้งต้นในการด�ำเนินการกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ครู
น�ำ้ จึงตัดสินใจเลือกเครือข่ายมาร่วมมืออย่างไม่รอช้า ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการน�ำ
มาสู่ข้อเสนอโครงการสร้างผู้น�ำแห่งอนาคตจังหวัดเชียงรายในปีนี้
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“...เอาจริงๆ เลยนะ พีร่ จู้ กั และเห็นครูอว้ น พีว่ ตั รพีห่ วานท�ำงาน
มานานละ เห็นว่าเขาตั้งใจจะท�ำสิ่งดีๆ จริงๆ ครูอ้วนที่ตั้งใจดูแล
คนท�ำงานอย่างพวกเราๆ พี่หวานพี่วัตรเองก็ท�ำงานกลุ่มคุณค่า
เชียงแสนมาด้วยใจตลอด เคยถูกหน่วยงานให้ไปจัดงานเกี่ยว
กับวัฒนธรรมล้านนาตั้งหลายครั้ง เงินทองไม่ได้หรอก มีแต่เข้า
เนื้อ แต่เราเห็นเขาไปเพราะอยากเห็นคุณค่าพวกนี้มันกลับมา
จริงๆ พอโอกาสตอนนี้เข้ามาเลยต้องรีบคว้าไว้ เพราะคิดว่ามัน
ต้องเริ่มอย่างจริงๆ จังๆ ละ”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2561)

หากในภาคธุรกิจมีเงินจากนักลงทุนที่ให้กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ หรือเงิน
ลงทุนตัง้ ตัว (seed funding) เป็นเงินลงทุนก้อนแรกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ขยายธุรกิจให้เข้าถึงผูใ้ ช้และสร้างผลก�ำไร การเข้ามาของแหล่งทุน จากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครั้งนี้ คงเปรียบเสมือนเม็ดเงิน
ที่ช่วยสนับสนุนให้แนวคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในภาคประชา
สังคมเช่นกัน
การด�ำเนินงานครัง้ นีข้ องครูนำ�้ เป็นการหนุนเสริมองค์ความรูใ้ ห้แก่กลุม่
เครือข่าย และขยายการเคลื่อนงานเชิงประเด็นของแต่ละกลุ่มที่ท�ำอยู่ ไปสู่การ
เคลือ่ นงานเชิงพืน้ ที่ ซึง่ เกิดจากการเชือ่ มโยงแต่ละประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นด้าน
การสร้างพื้นที่ยืนในสังคมให้แก่เด็กไร้สัญชาติที่ขาดโอกาส โดยครูน�้ำและเครือ
ข่ายที่ท�ำงานบ้านพักเด็กต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย 2) ประเด็นด้านสุขภาวะคน
ท�ำงาน โดยครูอ้วน และ 3) ประเด็นด้านการสืบสานภูมิปัญญาเชียงแสน โดยพี่
วัตรและพี่หวาน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ขับเคลื่อนเมืองเชียงราย
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ครูน�้ำ

ประเด็น: เด็กไร้สัญชาติ/เด็กเร่ร่อน
เครื่องมือ: การท�ำฐานข้อมูลร่วมกัน
ของเครือข่ายบ้านพักเด็ก

ครูอ้วน

พี่วัตร, พี่หวาน

ประเด็น: สุขภาวะคนท�ำงาน
เครื่องมือ: การจัดกระบวนการ/
เสริมพลังอ�ำนาจ

ประเด็น: วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาเชียงแสน
เครื่องมือ: การท�ำตลาดฮอมผะญ๋า

แผนภูมิภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุ่มคนและ
ประเด็นในการเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ของครูน�้ำ
ครูอ้วน: การพบกันของครูอ้วนและครูน้�ำ

การเริม่ ต้นบนเส้นทางพัฒนาสังคมควบคูก่ บั การดูแลสุขภาวะรอบด้าน
ของคนท�ำงาน เริม่ เมือ่ ประมาณ ปี 2539 ขณะทีค่ รูอว้ นก�ำลังเรียนปริญญาโทอยู่
ได้มโี อกาสท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยวิจยั ในประเด็นด้านการยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว
ควบคู่ไปด้วย ท�ำให้ครูอ้วนรู้จักเส้นทางการงานที่ตนเองอยากท�ำชัดขึ้น คือ นัก
วิจัย จากนั้นได้ท�ำงานสายนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณ ปี 2549 ที่สุขภาพ
เริม่ แย่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากการท�ำงานหนักและเครียดสะสม จึงตัดสินใจหยุด
ท�ำงานและพักรักษาตัวเป็นเวลากว่า 1 ปี โดยเริ่มใช้วิธีธรรมโอสถนับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา จากนั้นจึงได้กลับเข้ามาท�ำงานต่อในสายงานเดิม
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เครือข่ายคนท�ำงานด้านเด็กและเยาวชนในยุคนั้นมีไม่มาก เป็นเหตุให้
ครูอว้ นทีท่ �ำงานประเด็นครอบครัว ผนวกกับมีพนื้ ฐานด้านวิจยั ได้มโี อกาสพบเจอ
และร่วมงานกับคุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) ครูข้างถนนผู้เป็นฮีโร่ของเด็กเร่ร่อน
ทีค่ ลุกคลีอยูใ่ นแวดวงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในช่วงประมาณ
ปี 2553 - 2554 ที่ขณะนั้นเครือข่ายคนท�ำงานด้านเด็กและเยาวชนต้องการนัก
วิชาการมาช่วยถอดองค์ความรู้การท�ำงานของครูข้างถนน ครูอ้วนจึงเริ่มตามดู
การท�ำงานของคนกลุ่มนี้ และที่นี่เองท�ำให้ครูอ้วนและครูน�้ำพบกันเป็นครั้งแรก
แม้จะยังไม่ได้เริ่มท�ำงานร่วมกันอย่างจริงจัง
การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นบนบทบาทความเป็ นแม่

“พอมุมมองทีเ่ รามองน้องเปลีย่ น น้องเขาก็เปลีย่ นตามเรานะ คือ
พอเราเปลีย่ นวิธคี ดิ การกระท�ำของเราต่อเขามันก็เปลีย่ น ค�ำแรก
ทีเ่ ราพูดกับเขาคือ แม่ขอโทษนะ จากนัน้ เขาก็มองหน้าเราแล้วยิม้
ให้ จากนั้นก็กอดกัน”

(แววรุ้ง สุบงกฎ. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)

ครูอว้ นเป็นเครือข่ายของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ กลุม่ แรกๆ ทีร่ บั เป็นครอบครัว
อุปถัมภ์ อุปการะเลีย้ งดูเด็กจากมูลนิธฯิ อันเป็นแผนการด�ำเนินงานของครูนำ�้ ที่
ตัง้ ใจจะส่งต่อเด็กไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมให้เติบโตแห่งต่างๆ ทัง้ โรงเรียน
บ้านพักเด็กที่เหมาะสม และหนึ่งในนั้นที่มีบทบาทส�ำคัญมาก คือ ครอบครัว
อุปการะ
เมื่อเด็กน้อยคนหนึ่งได้เข้ามาในขณะที่ชีวิตเต็มไปด้วยการท�ำงานเพื่อ
สังคม เปรียบเสมือนของขวัญสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตด้านจิตใจ และมีอิทธิพล
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ต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ วิธคี ดิ และการกระท�ำของครูอว้ นเป็นอย่างมาก การมีเด็ก
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในเกือบทุกขณะของชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายของคนทีเ่ คยมีชวี ติ ตัว
คนเดียว ในระหว่างทางต้องพบความท้าทายต่างๆ เปรียบเสมือนบทพิสูจน์ด้าน
การจัดการชีวิต และเป็นโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังเหตุการณ์หนึ่งที่สอง
แม่ลกู ต้องปะทะทางอารมณ์กนั การสือ่ สารทีไ่ ม่เข้าใจกัน ลูกน้อยทีเ่ อาแต่รอ้ งไห้
ผูเ้ ป็นแม่ทหี่ มดหนทางไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร ไม่สามารถพูดคุยกันรูเ้ รือ่ ง ต่างฝ่ายต่าง
ร้องไห้ จนต้องพักก่อน และในจังหวะนัน้ หนังสือทีถ่ กู เก็บไว้ในชัน้ วางได้ถกู หยิบ
ออกมาอ่าน เพือ่ ทีค่ รูอว้ นจะได้ละความสนใจออกจากสถานการณ์ตรงหน้าก่อน
“เราไม่สามารถจัดการกับตนเองได้ เลยลองมานั่งนิ่งๆ แล้วมอง
ไปเห็นหนังสือเล่มหนึง่ เปิดมาเจอเรือ่ งราวของคุณคฑา มหากายี ที่
พูดเกี่ยวกับลูกชายของตนเองในบท ลูก...สิ่งมีชีวิตผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง ที่เล่าถึงความพยายามในการจะเข้าไปควบคุม
จัดการกับคนอื่น แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารู้สึกผิดกับสิ่งที่ท�ำลง
ไป เรารู้สึกเหมือนปัญญามันมาเลย รู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของคน
คนหนึ่งที่ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ มาได้ มันจะท�ำให้เราเปลี่ยนได้
ขนาดนี้”
(แววรุ้ง สุบงกฎ. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)

แรงบันดาลใจหรือข้อคิดทีไ่ ด้จากหนังสือ เมือ่ มาถูกจังหวะมันมีพลังอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคน ในหนังสือเล่มนั้นมีข้อความที่ท�ำให้
ครูอ้วนลองสวมบทบาทเป็นลูกของตนเอง โดยหนังสืออธิบายว่า เด็กตั้งแต่อยู่
ในท้องแม่จนอายุเกือบสามขวบ พวกเขาจะเชื่อมโยงกับแม่ทั้งทางกายภาพเมื่อ
อยู่ในครรภ์และทางจิตวิญญาณเมื่อออกมาสู่โลกภายนอก วันหนึ่งเมื่อเขาอายุ
ประมาณสามขวบ เริ่มโตขึ้น และเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันอีกแล้ว ข้างใน
62

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ของพวกเขาจะเจ็บปวด และด้วยความเป็นเด็กพวกเขาจึงไม่สามารถจัดการกับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้ จึงได้แต่แสดงออกโดยการร้องไห้ และเป็นที่มาของการ
เปลีย่ นวิธคี ดิ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นการกระท�ำจากการอ่านหนังสือทีเ่ ล่าเรือ่ งราวการ
ก้าวข้ามปัญหาของชายคนหนึ่ง
เหตุการณ์วันนั้นจบลงด้วยการรับฟังกันโดยไม่มีบทสนทนาจากค�ำพูด
ของใคร แต่ผา่ นการโอบกอดทีส่ ง่ พลังของความรักจากแม่สลู่ กู และนับตัง้ แต่นนั้
เป็นต้นมา สิ่งที่ครูอ้วนได้เรียนรู้คือการเว้นระยะ ไม่เข้าไปจัดการ หรือ ควบคุม
เพื่อให้ผู้อื่นได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของพวกเขา
ด้วยการท�ำงานร่วมกับครูน�้ำและทีมงานเพื่อช่วยเหลือเด็กมากว่า 6 ปี
ทั้งการประสบปัญหาด้านสุขภาพและเคยหาทางออกมาด้วยตนเอง เมื่อสังเกต
เห็นสุขภาพและสุขภาวะคนท�ำงานด้านเด็กที่มุ่งแต่ท�ำงานแก้ปัญหาให้คนอื่น
จนหลงลืมดูแลตนเอง ท�ำให้ครูอ้วนมุ่งจะหนุนเสริมเครือข่ายด้านเหล่านี้ เพื่อ
ให้ครูน�้ำและทีมท�ำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น บนฐานความเชื่อว่า ถ้าคนท�ำงาน
มีสุขภาวะที่ดีแล้ว สิ่งที่ดีย่อมมีโอกาสเกิดตามมามากขึ้น
พี่ หวานและพี่ วัตร

พีว่ ตั รชายหนุม่ วัยกลางคน ใบหน้ายิม้ แย้มใจดี ผูม้ ขี อ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับ
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนอยู่มากมาย สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่าง
สนุกสนานและได้ความรู้ และพีห่ วานหญิงวัยกลางคนคูช่ วี ติ พีว่ ตั ร ทีย่ งั คงสวยงาม
จนสามารถคาดเดาได้วา่ เมือ่ ครัง้ ตอนเป็นสาวคงเป็นหญิงสาวรูปงาม และมีเสน่ห์
มากคนหนึง่ แม้ทงั้ คูจ่ ะไม่ใช่คนเชียงแสนหรือคนภาคเหนือโดยก�ำเนิด แต่เพราะ
เชื่อในเรื่องความผูกพันกับพื้นที่เชียงแสน ซึ่งอาจมีมายาวนานแล้วในอดีตชาติ
และวันหนึ่งที่ได้มาเยือนพื้นที่แห่งนี้จริงๆ จึงหลงใหลในกลิ่นอายของเชียงแสน
บรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ความขลังและมีพลังของพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง
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ประเภทปูชนียสถาน ที่มีประวัติศาสตร์มานับพันปี และมิอาจถอนตัวกลับไปยัง
สังคมเมืองในกรุงเทพได้ตามเดิมอีกต่อไป
“พี่ท�ำงานเชิงวัฒนธรรมอยู่ ได้รับทุนจาก สกว. เห็นว่าน้องเองสนใจ
เรื่องพวกนี้ เลยอยากชวนมาร่วมท�ำด้วย” ประโยคเชิญชวนของสมาชิกในกลุ่ม
คุณค่าเชียงแสนในระหว่างที่พี่หวานพี่วัตรเพิ่งย้ายขึ้นมาอยู่ในอ�ำเภอเชียงแสน
เมื่อช่วง ปี 2558 ผนวกกับความสนใจเรื่องวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม ท�ำให้ทั้งสอง
คนไม่รอช้าที่จะตกปากรับค�ำ และเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนอย่างจริงจัง รวมทั้งรวบรวมภูมิปัญญาของ
เชียงแสนอย่างเป็นระบบ รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ ของล้านนาจากหลักฐาน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งค�ำบอกเล่าจากผู้เฒ่า ซึ่งประกอบด้วย
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม คหกรรม แพทย์พื้นบ้าน (หมอเมือง) ดนตรีพื้นเมือง
และเครื่องสักการะ5
เชียงแสนเป็นเมืองเก่าที่มาอายุมานานนับพันปี มีโบราณสถาน โบราณ
วัตถุและวิถีชีวิตชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก ทว่าปัจจุบัน
เชียงแสนก�ำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ที่ถาโถมเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้รับการ
ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการเป็นอ�ำเภอชายแดนจึงได้รบั ผลกระทบ
โดยตรง จากนโยบายของรัฐทีม่ งุ่ เน้นผลประโยชน์จากเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
การท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมเป็นหลักในพืน้ ที่ 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเชียงของ
อ�ำเภอเชียงแสน และอ�ำเภอแม่สาย อาจมีผลกระทบต่อบริบทของเมืองโบราณที่
ร�ำ่ รวยด้วยวัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีอ่ ยูก่ นั แบบพหุวฒ
ั นธรรมแบบคนใน
5 มานิตย์ ไชยกิติ และคณะ. (2560). การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
จัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชนในเขตเวียงเชียงแสน อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ท้องถิน่ ล้านนา อันมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุแ์ ต่อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบเรียบ
ง่าย
การไหลมาของนักลงทุนต่างชาติอาจน�ำไปสู่ผลกะทบต่างๆ ตามมา
รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ที่สืบสานกันมาช้านานของเชียงแสนก�ำลังจะตายไปกับ
คนรุ่นเก่าหากขาดการสานต่อให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เมืองน่าอยู่แต่ก�ำลังเผชิญหน้ากับการถูกรุมเร้าด้วยความทันสมัย
“เราไม่ได้ต้องการให้ความเก่ากลับมาทั้งหมดหรอก แต่ว่าให้
มันร่วมอยู่กับเราบ้าง ไม่ถึงกับเก่าจนเกินไปไม่ถึงกับใหม่จนเกิน
ไป ให้มันอยู่ร่วมกับสังคมของคนเชียงแสนได้ ให้เราคิดว่าใหม่ก็
เอาเก่าก็ไม่ละ เอาทัง้ สองอย่างก็เข้ามารวมกันให้มนั ลงตัวพอดี”

(ยศภัทร ยกยิ่ง. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)

การเติบโตจากฐานงานวิจัยท้องถิ่น ท�ำให้พี่หวานและพี่วัตรมีความลึก
ซึ้งในองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการกินการอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน การ
รักษาแบบพื้นบ้านล้านนาโบราณ และเป็นตัวหล่อหลอมให้เป็นคนละเอียดลออ
กับการท�ำงาน โดยเห็นความส�ำคัญว่าเมือ่ เรามีขอ้ มูลภูมปิ ญ
ั ญาต่างๆ รวบรวมใน
เอกสารแล้ว จะท�ำอย่างไรให้คุณค่าเหล่านี้ถูกสื่อสารออกไปสู่คนภายนอก โดย
เฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นเป้าหมายหลักของการสืบสานภูมิปัญญา
หรือ หน่อค�ำน�ำแก้ว ฮอมผะญ๋าเจียงแสน
จากการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าเช่า และด้วยบริบทรอบข้างทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ โบราณสถานเชียงแสน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม “ตลาดโฮงฮอมผะญ๋าล้านนาเชียงแสน” จึงเริ่ม
ต้นขึ้น บนฐานแนวคิดที่ทั้งสองคนคาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ส�ำหรับให้เยาวชนมา
ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา เพาะต้นกล้าสืบสานภูมิปัญญาเชียงแสน ควบคู่กับการ
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สร้างรายได้จากการใช้ภูมิปัญญาเหล่านัน้ มาประกอบอาชีพ เริม่ จากการย�ำ่ ขาง6
การตอกเส้น การทอผ้า และได้ดึงเครือข่ายคุณค่าเชียงแสนมาขายผลิตภัณฑ์
ที่สะท้อนวิถีชีวิตเชียงแสน เช่น ชุดชาติพันธุ์ (โดยเฉพาะชุดไทยวน) อาหาร
ล้านนา สมุนไพรท้องถิ่นที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเอง นอกจากนี้ยังดึงเครือข่ายพ่อครู
แม่ครูหรือครูภมู ปิ ญ
ั ญาต่างๆ มาร่วมสอนเด็ก เยาวชน และผูส้ นใจทัว่ ไปด้วย โดย
เด็กและเยาวชนกลุม่ แรกทีม่ าเป็นผูร้ ว่ มสานต่อคุณค่านีก้ บั พีว่ ตั รและพีห่ วานคือ
กลุ่มเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิบ้านครูน�้ำ

การหล่อหลอมกระบวนทัศน์
จากโลกคนท�ำงานภาคสังคมสู่ธุรกิจ
“ทุนนิยม” เป็นค�ำทีม่ คี วามแปลกในมุมมองของผูเ้ ขียน เพราะมักได้ยนิ
ค�ำนี้ใน 2 มิติที่เป็นขั้วตรงข้ามกัน ไม่ขาวก็ด�ำไปเลย และไม่ค่อยได้เห็นมุมมอง
แบบเป็นกลางเท่าใดนัก กล่าวคือ มุมมองแรกเป็นการมองทุนนิยมเป็นเสมือน
ทางออกของมวลมนุษยชาติ และมุมมองทีส่ องเป็นการมองทุนนิยมเป็นคูป่ ริปกั ษ์
กับมวลมนุษยชาติ รวมทั้งสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อมาดูการท�ำงาน
ของตนเองที่ต้องพบกับความย้อนแย้งระหว่างความหมายของมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้น
มาบนฐานของการปฏิเสธผลก�ำไร กับความหมายของธุรกิจ (business) หรือ
ผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ที่มุ่งแสวงหาก�ำไร ยิ่งท�ำให้ผู้เขียนรู้สึก
กระหายถึงการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของการน�ำกลุม่ คนจาก 2 ฝัง่ นีม้ าท�ำงานร่วมกัน
6 ย�่ำขาง คือ วิธีการบ�ำบัดรักษาอาการเจ็บปวดทางร่างกายเป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ ส�ำหรับวิธี
รักษานั้น จะใช้เท้าชุบน�้ำยา (น�้ำไพลและน�้ำมันงา) และ ย�่ำบนขางหรือผาลที่เผาไฟจนร้อนแดงแล้วจึง
ย�่ำบนร่างกายบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดพร้อมกับการเสกคาถาอาคมก�ำกับ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555)
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อย่างไรก็ตาม เมือ่ ผูเ้ ขียนถอยห่างออกมามองการเคลือ่ นตัวของกระแส
สังคม ที่มนุษย์เองยังคงต้องด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
จึงเกิดค�ำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าและมีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ โดยไม่สูญเสียอุดมการณ์ของ
ตนเองได้อย่างไร ในมุมมองของผู้เขียน แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม อาจเป็นความ
พยายามหาจุดกลางระหว่างการมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมแต่ไม่มองด้านความยั่งยืน
และการมุ่งแต่ธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดแต่ไม่มองเรื่องปัญหาสังคม นั่นคือโมเดลการ
แก้ปัญหาสังคมและอยู่รอดไปพร้อมๆ กัน
ณพี ธีระพิจิตร (ทอฟฟี่) อายุ 30 ปี เป็นหนึ่งในคนที่ School of
Changemakers คัดเลือกมาเข้าร่วมเป็น intrapreneur เพือ่ ช่วยเหลือพืน้ ทีโ่ ดย
น�ำแนวคิด และเครื่องมือเชิงธุรกิจมาปรับใช้กับแผนการด�ำเนินงานต่างๆ ของ
ภาคประชาสังคมในโครงการครัง้ นี้ นอกจากนีเ้ ธอยังเป็นฝ่ายเลือกพืน้ ทีเ่ ชียงราย
ส�ำหรับการท�ำงานครั้งนี้ด้วยตัวของเธอเอง
เธอนับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ เนื่องด้วยต้อง
ไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศสิงคโปร์ตงั้ แต่ระดับมัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรีเป็นเวลา
กว่า 10 ปี และ เมือ่ กลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาโททีป่ ระเทศไทย เธอได้เลือก
เรียนสาขาผู้ประกอบการสังคมสากล ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเริ่มได้รับความนิยมในไทย
ด้วยบริบทสังคมในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็นประเทศมุง่ พัฒนาธุรกิจ โดย
เฉพาะ startup ใหม่ๆ และ เมื่อช่วงเรียนต่อปริญญาโทเธอได้ท�ำวิทยานิพนธ์
เรื่องการจัดการมูลฝอยกับธุรกิจเพื่อสังคม (Solid Waste As a Social Enterprise) ซึ่งเป็นจุดที่ท�ำให้เธอเริ่มสนใจอยากลงไปท�ำงานเชิงสังคมอย่างลึกซึ้ง
มากขึน้ ควบคูก่ บั การท�ำงานภาคธุรกิจในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งรับช่วงดูแลกิจการต่อจาก
ครอบครัว
ส�ำหรับการลงพืน้ ทีจ่ ริงๆ ของทอฟฟี่ เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ งานเวทีประชุม
เครือข่ายการท�ำฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ท�ำให้เธอพบ
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ว่ามีหลายสิง่ ทีไ่ ม่เป็นไปตามทีเ่ ธอคิดไว้ในตอนแรก การลงพืน้ ทีแ่ ต่ละครัง้ ของเธอ
จึงเปรียบเสมือนการเดินทางสู่โลกของการท�ำงานภาคสังคมแบบจริงจัง และได้
สัมผัสกับประเด็นร้อนๆ มากมาย ต่างจากประสบการณ์ที่เธอเคยพบเมื่อสมัย
เรียนหรือท�ำงานในองค์กรภาคธุรกิจของตนเอง
ตั้งดาว ปั กธง และด�ำเนินงาน

สิ่งที่ส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกไม่ท�ำงานอย่างกระจัดกระจาย คือ เป้าหมายทีก่ ลุม่ ต้องการไปให้ถงึ หรือ
เปรียบดัง่ ดวงดาว ทีค่ นสมัยก่อนนิยมใช้เป็นสิง่ น�ำทาง เช่นเดียวกันกับมูลนิธบิ า้ น
ครูน�้ำ ที่เป้าหมาย คือ “เด็กไร้สัญชาติมีที่ยืนทางสังคมทั้งกายและใจ”
“การทดแทนความรักที่ขาดหายให้แก่เด็ก เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จาก
การคิดแบบสงเคราะห์ แต่มันต้องสังเคราะห์ขึ้นมา”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

เมือ่ ดาวทีม่ ไี ว้น�ำทางถูกก�ำหนดขึน้ มา เพือ่ ก�ำกับไม่ให้ครูนำ�้ และทีมงาน
หลงทิศ แต่การที่จะไปให้ถึงดาวดวงนั้นก็ต้องมีธงที่คอยปักอยู่ระหว่างทางว่า
เส้นทางทีเ่ ราก�ำลังเดินมามันคือทางทีถ่ กู ครูนำ�้ และทีมงานปักธงเพือ่ ให้รวู้ า่ ได้เข้า
ใกล้เป้าหมายเด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อนมีพื้นที่ยืนในสังคมทางกายหรือภายนอก
คือ การทีเ่ ด็กกลุม่ นีเ้ ข้าถึงสวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ การศึกษาเรียนรู้ การรักษา
พยาบาล การมีสทิ ธิในการมีชวี ติ อยู่ โดยครูนำ�้ พยายามผลักเด็กให้เข้าสูร่ ะบบการ
ศึกษา เพื่อเป็นประตูสู่การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่เด็กควรได้รับ
นอกจากนี้ เงื่อนไขหนึ่งเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยเมื่อจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี คือ เด็กจะต้องมีผลงานโดดเด่นที่แสดงถึงการเป็น
ผู้ประพฤติดีและท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม7 ครูน�้ำจึงพยายาม
ให้เด็กเริ่มเข้าท�ำงานจิตอาสาต่างๆ ส�ำหรับรองรับวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเรียน
ต่อในระดับปริญญาตรี จะได้เป็นหลักประกันในการได้สัญชาติไทยอีกหนึ่ง
ช่องทาง หรือ ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญา พวกเขาก็ต้องมี
ทักษะชีวิตเพียงพอที่จะออกไปท�ำงานที่สังคมยอมรับ
“เราเคยมุ่งแต่ให้เด็กมีที่เรียน มีทักษะ มีข้าวกิน มีชีวิตรอด แต่
พอสุดท้ายเขาโตขึ้น เขาก็เลือกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ขายยา
ขอทาน เพราะเขารูส้ กึ ว่า ถึงเขามีความรู้ แต่สงั คมก็ไม่ได้ยอมรับ
เขาจริงๆ อยู่ดี และเขาก็ไม่ได้เห็นว่าชีวิตตัวเองมีค่า สู้กลับไป
เสี่ยงใช้ชีวิตเดิมๆ ดีกว่า”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

การสร้างพื้นที่ยืนทางสังคมให้เด็กกลุ่มนี้ มิใช่เพียงเรื่องภายนอกที่จะ
ท�ำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตรอดได้เท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการมีพื้นที่ทาง
สังคมด้านจิตใจด้วย ธงปักหมุดด้านนี้จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาเห็น
คุณค่าในตนเอง เช่น การจัดกระบวนการสร้างคุณค่าให้ตนเองในมูลนิธิบ้านครู
น�ำ้ ให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ทวี่ ดั ทุกสัปดาห์ การให้เด็กได้ฝกึ ทักษะ
อาชีพกับพี่หวานและพี่วัตร เพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทั้งจากทัศนคติของ
ตนเองที่มองว่าตนเองสามารถหารายได้ด้วยอาชีพสุจริต และทัศนคติที่สังคม
ภายนอกมองมา ชื่นชมว่าเป็นเด็กดี เพราะในอดีต แม้ว่าเด็กจะได้รับการศึกษา
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมี
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย วัน
ที่ 14 มีนาคม 2560 ข้อ 4 (7) ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้
แก่ประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
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เข้าเรียนในระบบ แต่วันหนึ่งเมื่อเด็กถึงวัยที่ต้องออกจากบ้านครูน�้ำ บางส่วนก็
ยังกลับเข้าไปสู่วงจรเดิม (ยาเสพติด ขอทาน ฯลฯ) เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าอย่างแท้จริง
การพั ฒนาฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างเครือข่าย

“เด็กไม่มีบัตร ไม่มีสัญชาติ ก็ไม่สามารถท�ำงานที่ถูกกฎหมาย
เลยไปท�ำงานตามร้านคาราโอเกะ เมื่อเจอกันก็อยู่ด้วยกันแบบ
ไม่มีความรู้ ก็ไม่ป้องกันแล้วมีลูก ไม่มีคนรับผิดชอบ จนเคยเกิด
กรณีนายจ้างน�ำเด็กไปขายให้คนจีนที่เมืองลา อันเป็นแหล่งขึ้น
ชื่อ เรื่องการซื้อขายอะไหล่มนุษย์”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

กรณีนายทุนรุกไล่ทอี่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีช่ ายแดน อีกทัง้ ปัญหาความไม่สงบ
ทางการเมืองของประเทศเมียนมาส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เด็กและเยาวชนที่
อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว อีกทัง้ ชายแดนในฝัง่ ประเทศไทยมีการเปิดสถานบริการ
ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ยิ่งตอกย�้ำปัญหาการประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยง เช่น การขายบริการทางเพศ ยาเสพติด เป็นต้น
ทีมงานโครงการมิตรข้างถนน ซึ่งอยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ พบเห็นเด็กเร่ร่อนขอทานในท้องถนน บนสะพานและในชุมชนเมือง
อยู่จ�ำนวนหนึ่ง เด็กบางส่วนได้เคยมาขอรับบริการจากศูนย์บริการเด็กหรือ
ดร็อปอิน บางส่วนได้รับการช่วยเหลือโดยได้เข้าพักในบ้านพักขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านเด็กทีม่ อี ยูก่ ระจายไปในหลายอ�ำเภอของจังหวัดเชียงราย ในฐานะ
คนท�ำงานกับเด็กเร่รอ่ นและการศึกษาไร้พรมแดน ครูนำ�้ จึงเกิดค�ำถามว่าจ�ำนวน
เด็กเร่รอ่ นในจังหวัดเชียงรายตอนนีม้ อี ยูจ่ �ำนวนเท่าใด ซึง่ ทีผ่ า่ นมายังไม่สามารถ
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ตอบได้ชัดเจนเพราะไม่เคยมีการจัดระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้โดยสามารถรักษาความลับของเด็กเพื่อความปลอดภัย
จากการถูกใช้ข้อมูลในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กด้วย
แนวคิดด้านการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันกับเครือข่ายบ้านพักเด็กจึงเริม่
ต้นขึน้ ผ่านการจัดประชุมเวทีพฒ
ั นาฐานข้อมูลร่วมกัน เพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการ
ท�ำงานช่วยเหลือเด็กได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ในการส่งต่อและ
ติดตามเด็ก
อีกนัยหนึง่ ของการน�ำข้อมูลเด็กทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละเครือข่ายมาจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ยังช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการต่อรองกับภาครัฐ ไม่ให้บ้านพัก
เด็กถูกปิด เนื่องด้วยในแต่ละบ้านพักไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อตามกฎ
กระทรวงของสถานสงเคราะห์8 ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้างาน
ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบต่างๆ ในขณะที่ผู้ออกระเบียบหลายครั้ง
อาจไม่ได้คลุกคลีกับปัญหาลึกนัก จึงอาจมองระดับภาพรวมเป็นหลัก แต่การมี
ฐานข้อมูลจะช่วยเป็นสิ่งที่น�ำมาสนับสนุนให้เห็นว่ามีการท�ำงานช่วยเหลือเด็ก
อยู่จริง

8 กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2549
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การท�ำเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่าย
บ้านพั กเด็ก จ.เชียงราย
ประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพั กเด็ก ครั้งที่ 1

“ถ้าจะท�ำงานเครือข่าย อย่าเผื่อใจ อย่าไม่ไว้วางใจ ต้องเชื่อใจ
ไว้ก่อน แล้วลุยเลย”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)

หลังจากการเข้าร่วมเวทีอบรมการสร้างกลยุทธ์เพือ่ การขับเคลือ่ นสังคม
ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีค่ รูนำ�้ และทอฟฟีพ่ บกัน และเป็นครัง้ แรกทีผ่ เู้ ขียนพบทอฟฟีเ่ ช่น
กัน ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่ผู้เขียนสังเกตเห็นได้หลังจากจบเวทีอบรม 3 วันนี้ คือ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูน�้ำและทอฟฟี่ที่เกิดขึ้นระหว่างเวทีอบรม
อาจเป็นเพราะเป็นคนช่างเจรจา ครูนำ�้ จึงมักบอกเล่าและถ่ายทอดเรือ่ ง
ราวของตนเองให้ผอู้ นื่ ฟัง ประกอบกับแววตามุง่ มัน่ ขณะเล่าเรือ่ ง สะกดให้ผฟู้ งั พา
ตัวเองเข้าไปร่วมผจญภัยกับสถานการณ์นั้นด้วย ในขณะที่ทอฟฟี่ซึ่งมีอัธยาศัยดี
และเป็นฝ่ายชอบฟังเรือ่ งเล่าจากทางครูนำ�้ เกีย่ วกับการท�ำงานและอุปสรรคต่างๆ
ที่พบเจอ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับเธอ ด้วยเป็นคนรักการเรียนรู้
และรักการเดินทางที่พาเธอไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเหมือนเมื่อ
ครั้งที่แบกเป้ออกไปผจญภัยรอบโลกเพียงล�ำพัง
การลงพื้นที่เชียงรายครั้งแรกของทอฟฟี่ เริ่มต้นจากการช่วยครูน�้ำ
เตรียมการจัดประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย โดยตลอดการประชุมมีการสอดแทรกกระบวนการเพือ่ ให้
72

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

เครือข่ายที่มาร่วมงานเปิดใจ รับฟังกัน และ สร้างพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับการ
พูดคุย ซึ่งมีครูอ้วนเป็นคนน�ำกระบวนการเหล่านี้
การประชุมเกิดขึ้นตลอดทั้งวันจนมาถึงช่วงหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการ
เก็บข้อมูลเด็ก และตัวฐานข้อมูลจะมีระบบอย่างไร บรรยากาศคละคลุ้งไปด้วย
การโต้แย้งจากกลุ่มบ้านพักเด็กต่างๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีหลายส่วนที่เป็น
ประเด็นเปราะบาง เช่น โรคร้ายแรง การถูกละเมิดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของเด็กในภายภาคหน้า ครั้งนั้นความกังวลส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องวิธีการ
ป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูล และความจ�ำเป็นในการทีแ่ ต่ละบ้านจะเข้าถึงข้อมูล
ประเภทเปราะบางของเด็กแต่ละคนที่อยู่บ้านอื่น
“ผมจ�ำเป็นต้องพูดตรงๆ ถามเยอะๆ เพราะถ้าข้อมูลมันรั่วไหล
ไป ถ้าเขาโตแล้วมีหน้ามีตา เขาอาจจะครั้งหนึ่งอาจจะถูกข่มขืน
มา แล้วข้อมูลนีม้ นั หลุดไป มันก็เสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้อนาคตมันเสียไป
เราจะป้องกันยังไง อยากรู้ว่าใครเก็บเก็บที่ไหน เก็บอย่างไร แค่
พูดว่าไว้ใจกันอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ต้องเห็นระบบด้วย”
(ตัวแทนครูจาก กศน. ประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก.
สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)

อย่างไรก็ตาม การที่ครูน�้ำ เครือข่ายบ้านเด็ก และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ ข้ามาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กต่างมีเป้า
หมายสูงสุดในการจัดเก็บฐานข้อมูลร่วมกัน คือ เพือ่ ส่งเสริมการอยูด่ มี สี ขุ ของเด็ก
(children well-being) ส่งผลให้การประชุมครัง้ นีต้ า่ งฝ่ายต่างพยายามปรับปรุง
การท�ำงาน โดยทางทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับแก้ข้อค�ำถาม
ส่วนทีมครูน�้ำ ซึ่งเป็นฝ่ายดูแลระบบกลางจะปรับระบบให้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ร่วมกันมีเฉพาะข้อมูลเบือ้ งต้น เช่น จ�ำนวนเด็กแยกชายหญิง เลขบัตรประจ�ำตัว
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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เชือ้ ชาติ สถานทีเ่ กิด เป็นต้น ในขณะทีข่ อ้ มูลส่วนเปราะบางด้านอืน่ ๆ เช่น ข้อมูล
ด้านสุขภาพ ความรุนแรง การถูกละเมิดต่างๆ เป็นข้อมูลที่ให้แต่ละบ้านพักเก็บ
ไว้เฉพาะของตนเอง โดยผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลส่วนกลางคือเจ้าหน้าที่ใน
มูลนิธิบ้านครูน�้ำ
ครูนำ�้ มองว่าการประชุมครัง้ นีส้ �ำเร็จเกินเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ในตอนแรก ซึง่
คาดว่าจะมีเครือข่ายมาเข้าร่วมประมาณ 4-5 กลุ่มเดิม แต่กลับมีเครือข่ายบ้าน
เด็กกลุ่มใหม่ๆ ที่มาร่วมด้วยกว่า 20 คน และ ล้วนเป็นกลุ่มที่ตั้งใจมาเพื่อหาข้อ
สรุปและทางออกร่วมกันจริงๆ
“ในวงพูดถึงผลประโยชน์ของเด็กมาก่อน ทุกคนพูดไม่ได้โต้แย้ง
เพือ่ ตัวเองเลย แต่ทกุ คนห่วงเด็ก เป็นการโต้แย้งของคนทีท่ ำ� งาน
จริงๆ มีการตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่ตัวเองเจอและก็รู้สึกว่าถ้าเกิด
มันจะเป็นอย่างนีม้ นั จะเกิดผลอะไรในอนาคต เราเองก็ไม่เคยเจอ
บรรยากาศแบบนีน้ ะ ทีเ่ ห็นว่าเด็กคือจุดสูงสุดของการท�ำงานร่วม
กัน มันรู้สึกตื้นตันใจแบบบอกไม่ถูก”

(นุชนารถ บุญคง ประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก,
สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)

ปัจจัยที่ท�ำให้การประชุมเครือข่ายครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่าครั้งก่อนๆ
ที่เคยผ่านมา อาจมีสาเหตุจากความน่าเชื่อถือของตัวผู้น�ำหรือครูน�้ำ ที่เป็นคน
ท�ำอะไรท�ำจริงและต่อสู้เพื่อเด็กมาตลอด นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจากทีม
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งใจเข้ามาช่วยเรื่องการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของเด็ก
เร่ร่อน เพื่อผลักดันสู่นโยบายสุขภาพ และด้วยบรรยากาศของสถานที่จัดงาน
คือ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับประเด็นด้านเด็กเร่ร่อนโดยตรง
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อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ คื อ วาระของการประชุ ม เรื่ อ ง
“การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์” ที่ถูกแทรกอยู่ในการประชุมครั้งนี้ เพราะ
มีความสัมพันธ์กบั การส่งเสริมรายได้ ซึง่ เป็นแผนงานหนึง่ ส�ำหรับหาเลีย้ งองค์กร
ตนเองที่แต่ละบ้านพักตั้งไว้อยู่แล้ว โดยมีทอฟฟี่เป็นแม่งานหลักในการคิดและ
เชิญชวนให้เครือข่ายน�ำผลิตภัณฑ์ที่บ้านพักของตนเองท�ำขึ้นมาเพื่อสร้างราย
ได้ ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือและงานศิลปะของเด็กในบ้านพักนั้น มาแสดงให้ในวง
ประชุมได้รว่ มเห็น และแลกเปลีย่ นช่องทางการสนับสนุนการค้าขายวิธตี า่ งๆ เมือ่
ทอฟฟี่เห็นผลิตภัณฑ์แล้วกลยุทธ์ต่างๆ ก็ผุดขึ้นมามากมาย
ในช่วงเย็นวันนั้น ระหว่างที่ทอฟฟี่เล่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขายได้ ให้แก่ผู้วิจัยฟัง สีหน้าและแววตาของเธอ ดูเต็มไปด้วย
ประกายแห่งการอยากกระโจนลงไปช่วยและตื่นเต้นกับการเริ่มต้นในเส้นทาง
ของ intrapreneur ครั้งนี้ โดยเธอมองว่าแนวทางที่น่าสนใจคือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (packaging) โดยดึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายออกแบบผลิตภัณฑ์มา
ช่วยออกแบบหรือจัดประกวด บนเงือ่ นไขว่าเด็กในบ้านพักมีเวลาจ�ำกัด (อาจไม่มี
เวลาว่างมาก) ซึ่งอาจท�ำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการของตลาด
ภายหลังจากที่ทอฟฟี่ได้มีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศในมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
และศูนย์ดร็อปอินในวันถัดมา ร่วมกับการพูดคุยกับทั้งครูน�้ำและทีมงาน ท�ำให้
เข้าใจสถานการณ์และความยากล�ำบากของการท�ำงานแก้ปัญหาเรื่องเด็กไร้
สัญชาติมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้ามาของนายทุนจากต่างชาติ เมื่อเมืองเชียงแสน
และแม่สายถูกผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหาขบวนการค้า
มนุษย์และอะไหล่มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น
เมือ่ ทอฟฟีร่ บั ทราบถึงบริบทของพืน้ ที่ ท�ำให้มองว่าแนวคิดในการมุง่ แต่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงอาจไม่ใช้กลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้พนื้ ทีแ่ ห่งนีย้ งั่ ยืนได้ และนีน่ บั
เป็นความท้าทายก้าวแรกที่ไม่เคยถูกสอนอยู่ในห้องเรียน ไม่เคยมีโอกาสเผชิญ
หน้าเมื่ออยู่ที่กรุงเทพฯ
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“เราได้เห็นบริบทของพื้นที่จริงๆ เห็นปัญหาจริง เข้าใจมันมาก
ขึ้น ต่างจากที่คิดไว้แต่แรก ที่เราตั้งใจจะพัฒนาแค่ packaging
ของผลิตภัณฑ์หรือท�ำการตลาดแล้วจบ แต่มนั มีสาเหตุของปัญหา
ที่มากกว่านั้น และก็เห็นศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น จริงๆ แล้ว
พื้นที่ในมูลนิธิมันกว้างมาก น่าจะใช้ประโยชน์จากนี้ได้อีกเยอะ
เลย”
(ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2560)

เมื่อสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่พบเจอจากการสัมผัสพื้นที่จริง ดูจะไม่ใช่ดังที่คิด
ไว้แต่ตอนแรก จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการปรับตัวทั้งของพื้นที่และ intrapreneur จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดจากนี้
บทบาทสื่อกับการเข้ามาสนับสนุน

อีกหนึ่งเครื่องมือที่โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต เห็นความส�ำคัญต่อการ
ท�ำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร คือ เครื่องมือการสื่อสาร และมีทีม
ลงมาจัดอบรมสื่อให้กับพื้นที่ การพบเจอกันครั้งแรกในพื้นที่จริงระหว่างครูน�้ำ
กับทีมสือ่ อาจต้องใช้เวลาปรับเป้าหมายเข้าหากันเนือ่ งด้วยเป้าหมายของทีมสือ่
คือ ต้องการให้สามารถผลิตสือ่ เพือ่ สือ่ สารเกีย่ วกับองค์กรของตนเองบนโซเชียลมีเดีย
ได้หลังจบการอบรมไป จึงอยากได้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือรับผิดชอบด้านการ
สื่อสารองค์กรโดยตรงมาเข้าอบรม ในขณะที่เป้าหมายของครูน�้ำ คือ อยากให้
เด็กสามารถ เล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองได้ (อย่างเป็นจริง) ยอมรับตัวตนและ
ภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นเองเป็นจริงๆ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการเตรียมทีจ่ ะสือ่ สารออก
ไปสู่สังคมภายนอก จึงต้องปรับกิจกรรมร่วมกัน
อี ก ทั้ ง ข้ อ จ�ำกั ด ด้ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ่ า งๆ
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เนื่องจากเด็กและเยาวชนในแต่ละบ้านพักไม่มีเครื่องมือเพื่อใช้งาน ดังนั้นทีมสื่อ
จึงปรับมาสอนเป็นพื้นฐานการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย การวาดภาพตัวตนของ
ตนเองและเล่าให้ผู้อื่นฟัง เรียนรู้เรื่องรูปแบบของการสื่อสาร องค์ประกอบการ
สื่อสาร การเขียนกรอบแสดงเรื่องราว (storyboard) ภายหลังการอบรม เด็ก
และเยาวชนในแต่ละบ้านพักเด็กทีเ่ ป็นเครือข่ายของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ได้น�ำเสนอ
ข้อมูลบ้านพักของตนเอง และชีวิตประจ�ำวัน การท�ำกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับลงประกอบในเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่าย ซึง่ ริเริม่
ขึ้นในระหว่างการประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก ครั้งที่ 2 ถัดจากนี้
การประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพั กเด็ก ครั้งที่ 2

ผ่านมาประมาณ 2 เดือน การประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก
ครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น โดยครั้งนี้เป็นบททดสอบความพร้อมของแต่ละบ้านพักที่จะ
มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจริง จากเครือข่ายบ้านพักเด็กที่มาเข้าร่วมใน
ครั้งแรกกว่า 20 กลุ่ม ลดจ�ำนวนลงเหลือเพียง 6 กลุ่ม แต่ทุกฝ่ายมาพร้อมกับ
ข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ละความตั้งใจจะเข้าร่วมด้วย และได้ทดลองใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูล
เครือข่ายบ้านพักเด็ก ทีม่ ขี อ้ มูลของเครือข่ายและกิจกรรมการด�ำเนินงานสมบูรณ์
กว่าร้อยละ 70 แล้ว โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น แนะน�ำข้อมูล
บ้านพัก (ข้อมูลกายภาพ/ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/กิจกรรม) ฐานข้อมูลเด็กในแต่ละบ้าน
สินค้าและบริการของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับอาสาสมัครและ
เงินสนับสนุน
แม้ผลลัพธ์ด้านจ�ำนวนเครือข่ายบ้านพักเด็กที่มาเข้าร่วมในการประชุม
อาจจะดูไม่มาก แต่มันคุ้มค่ากับครูน�้ำและทีมงานที่ได้เริ่มต้นท�ำฐานข้อมูลนี้ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และผลที่ตามมาคือ เมื่อน�ำฐานข้อมูลไปเสนอเจ้าหน้าที่
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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พัฒนาสังคมจังหวัด ปรากฏว่าได้รับความสนใจและขอน�ำฐานข้อมูลบ้านพัก
เด็กในเครือข่ายของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมด้วยอีกกว่า 50 แห่ง

การเพิ่ มรายได้
ในระหว่างเวทีอบรมการคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการ
สังคม ครูน�้ำและทีมได้ท�ำห่วงโซ่ผลลัพธ์ (impact value chain) เพื่อพิจารณา
ว่าจากเป้าหมายหรือผลกระทบทางสังคมที่องค์กรมุ่งหวังตั้งไว้ ผลลัพธ์ใดที่ให้
เกิด และต้องสร้างด้วยกิจกรรมใด ทรัพยากรใด ครูน�้ำและทีมรวมทั้งพี่หวาน
และพี่วัตร ช่วยกันระบุและได้ผลดังนี้
ปัจจัยน�ำเข้า
- องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา/
ผู้ประกอบการ/
การบริหารจัดการ
- เงินทุน/คน/เวลา

กิจกรรม
- ฝึกทักษะอาชีพ
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
- ขายสินค้า/บริการ
(ตลาด/ร้านกาแฟ/เว็บไซต์)

ผลผลิต
เพิ่มรายได้

ผลลัพธ์
พึ่งพาตนเองได้

แผนภูมิภาพแสดงห่วงโซ่ผลลัพธ์ (impact value chain) ของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ

จากห่วงโซ่ผลลัพธ์ข้างต้น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครูน�้ำและทีม
เลือกการเพิม่ รายได้เป็นผลผลิตทีจ่ ะต้องท�ำให้ได้ โดยผ่านการท�ำกิจกรรมการฝึก
ทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การขายสินค้าบริการจากการเปิดร้าน
กาแฟ ขายสินค้าตามตลาด และบนเว็บไซต์ และ กิจกรรมต่างๆ ที่ระบุมา ได้ถูก
น�ำมาเริ่มด�ำเนินการในพื้นที่จริงหลังจากการอบรมครั้งนั้น
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ร้านกาแฟบ้านเด็ก

การท�ำกิจกรรมต่างๆ ของครูน�้ำมักใส่ใจรายละเอียดเรื่องการใส่ตัวตน
และอัตลักษณ์ของเด็กในมูลนิธฯิ อยูเ่ สมอ รวมถึงการท�ำธุรกิจหรือหารายได้เช่น
กัน ครูน�้ำมองว่ามันเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่จะให้สังคมภายนอกรับรู้และ
เข้าใจภาพลักษณ์หรือตัวตนของเด็กในบ้านครูน�้ำมากขึ้น และเคยเล่าถึงความ
สนใจในการท�ำรถโมบายหรือรถขายของเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถสอดแทรกความ
หมายเกี่ยวกับตัวเด็กในรถนั้นได้
“สิ่งที่เราอยากท�ำอีกอย่างหนึ่ง คือ รถโมบาย ที่เคลื่อนที่ไปขาย
ทีไ่ หนก็ได้ แล้วก็ให้เด็กๆ ดูแลจัดการกันเอง เพราะรถโมบายมัน
เป็นสัญลักษณ์ สือ่ ถึงการเดินทาง เหมือนเด็กๆ ทีพ่ วกเขาเป็นเด็ก
เร่ร่อน การเดินทางคือ มันท�ำให้พวกเขามีอิสระ”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

ทว่าในความเป็นจริง ปัจจัยเรือ่ งทุนหรือผูส้ นับสนุนมีสว่ นจ�ำเป็นในการ
ริเริม่ ดังนัน้ เมือ่ มีภาคเอกชนสนับสนุนพืน้ ทีใ่ ห้เปล่าเป็นห้องว่างพาณิชย์จ�ำนวน
1 ห้อง ครูน�้ำเลยพักความคิดเรื่องรถเคลื่อนที่ไว้ และคว้าโอกาสที่มาถึงไว้ “ร้าน
กาแฟบ้านเด็ก” จึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (เคยด�ำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 1-2
ปีก่อน แต่พื้นที่ยกเลิกกิจการไป ร้านจึงต้องปิดตัวลง) และ มีค�ำว่า “ปัน แบ่ง
บุญ-เพื่อน้อง” เป็นค�ำเชิญชวนให้ผู้เดินผ่านหรือขับรถผ่านเข้าร้าน ภายในร้าน
มีเครื่องดื่มและเครื่องประดับ ซึ่งท�ำโดยเด็กมูลนิธิบ้านครูน�้ำ และเสื้อผ้าบริจาค
ที่เหลือใช้จากการคัดแล้ว รวมทั้งสินค้าต่างๆ จากเครือข่าย เปิดให้บริการทุกวัน
โดยพื้นที่ร้านทางบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ใช้ฟรี ไม่เก็บค่าเช่า
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ภายหลังเปิดร้านกาแฟบ้านเด็กได้ 1 เดือน เมือ่ ประมาณการรายได้แล้ว
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,000 บาท มีเพียงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ท�ำรายได้ประมาณ
8,000 บาท ต่อ 5 วัน ซึ่งรายได้ที่ได้จากร้านกาแฟ อาจไม่ใช่แนวทางของการ
เพิม่ รายได้ของมูลนิธฯิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากก�ำไรทีไ่ ด้จากร้านนีไ้ ม่เพียงพอ
ต่อการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหลักของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้จากการ
ท�ำร้านกาแฟ ที่พยายามดึงเด็กในมูลนิธิฯ เข้ามาร่วมวางแผน และลงมือด�ำเนิน
การตั้งแต่การท�ำเครื่องดื่ม การขายสินค้าต่างๆ คือ การเรียนรู้ทักษะการจัดการ
และการบริการจากการฝึกปฏิบัติจริง

การลดรายจ่าย
แม้ว่ากลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าบริการต่างๆ จะเป็น
แนวคิดที่ครูน�้ำและทีมกับทอฟฟี่ช่วยกันระดมความคิดในช่วงท�ำห่วงโซ่ผลลัพธ์
และหากลยุทธ์ (strategy) วิธหี รือแผนงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายนัน้ และ ดูเหมือน
ครูน�้ำจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องการหารายได้ผ่านการท�ำกิจกรรม เช่น ท�ำร้าน
กาแฟ ขายของที่ตลาด เพราะนอกจากจะค�ำนึงเรื่องเงินแล้ว มันยังเป็นเครื่อง
มือส�ำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและผู้ประกอบการของเด็กร่วมด้วยจากการ
ค้าขาย บริหารจัดการร้าน แต่เมื่อน�ำกลับมาค�ำนวณเปรียบเทียบระหว่างรายได้
จากกิจกรรมเหล่านั้น และรายจ่ายต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ต้องใช้ไป มันไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
จากการแจกแจงรายจ่ายทีม่ ลู นิธฯิ ใช้ในการบริหารจัดการเพือ่ ให้องค์กร
ด�ำเนินงานต่อไปได้อยู่ท่ีจ�ำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2560 ในเวทีอบรมการคิดและวางแผนการเงินแบบ
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ผู้ประกอบการสังคม) ผู้เขียนกรอกข้อมูลลงตาราง excel ไปทีละรายการค่าใช้
จ่ายของการด�ำเนินงานในมูลนิธฯิ ท�ำให้รสู้ กึ ตกใจและประหลาดใจในค่าใช้จา่ ยไม่
น้อย เพราะเป็นจ�ำนวนเงินที่สูงเกินไปจากที่ผู้เขียนคิดไว้ในตอนแรกอยู่มาก ใน
ขณะที่เงินทุนสนับสนุนจาก Not For Sale9 เพียง 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกว่าร้อย
ละ 60 ของค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริหารจัดการทัง้ หมดเป็นเงินเดือนบุคลากร รองลง
มาเป็นค่าใช้จา่ ยด้านอาหารส�ำหรับทัง้ เด็กและบุคลากร ประมาณร้อยละ 10 และ
ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง และค่าติดตามเด็ก
หากพิจารณาจากตารางแสดงค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการของมูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ คุณธนัน รัตนโชติ (พี่นก) อาสาสมัครภาคธุรกิจจากพื้นที่ขอนแก่นที่
มีโอกาสมาลงพื้นที่มูลนิธิบ้านครูน�้ำ และ ทอฟฟี่จึงมองว่าการลดรายจ่ายน่าจะ
เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ความอยู่รอดขององค์กรมากกว่า และสาระส�ำคัญของ
แนวคิดนี้ คือ การเลือกหยิบหมวดหมู่รายจ่ายก้อนใหญ่สุดออกมาพิจารณาดูว่า
มันเกิดปัญหาตรงส่วนใด จากนั้นจึงค่อยมาหาทางออก โดยมีทางเลือก 2 แบบ
คือ 1) ปรับปรุงวิธีการเดิมที่เคยท�ำอยู่ให้ดีขึ้น หรือ 2) คิดใหม่ ท�ำใหม่ ในที่นี้
หมวดที่ใช้จ่ายสูงสุดคือ เงินเดือนบุคลากร และ ค่าอาหาร
การบริหารจัดการบุคลากร

เมือ่ พิจารณาเงินเดือนบุคลากรจากตารางแจกแจงอยูท่ ปี่ ระมาณ 15,000
บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่าอัตราค่าแรงขั้นต�่ำ และตัวครูน�้ำเองก็ไม่ได้เงินเดือน
มากกว่านี้เท่าไรนัก แนวคิดการลดค่าใช้จ่ายในมิติของบุคลากร จึงมิได้หมายถึง
9 Not For Sale เป็นองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ทุนสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิบ้านครู
น�้ำทุกปี โดยสนับสนุนเงินทุนปีละ 2,000,000 บาท
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การลดเงินเดือน เนือ่ งจากงานภาคประชาสังคม งานลักษณะมูลนิธทิ ไี่ ม่แสวงหา
ก�ำไรและยังไม่สามารถก้าวข้ามการพึง่ พาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนเป็นหลักได้ รวมทัง้ มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ทีย่ งั ไม่สามารถดึงดูดคนรุน่ ใหม่ให้มาร่วม
งานเพราะไม่สามารถจ่ายเงินเดือนสูงได้ แม้จะมีคนรุน่ ใหม่ทมี่ พี ลังในการท�ำงาน
ขับเคลือ่ นสังคมแต่กข็ าดทักษะการบริหารจัดการ ในขณะทีค่ นรุน่ ใหม่ทมี่ ที กั ษะ
การบริหารจัดการก็จะเป็นกลุม่ ทีม่ าท�ำงานอาสาสมัคร และไม่ตอ้ งการอยูเ่ ป็นทีม
งานประจ�ำด้วยเงือ่ นไขต่างๆ เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลีย้ งชีพ งานหนักไม่มี
เวลาที่แน่นอน เป็นต้น
เติมทักษะการบริหารจัดการ

“เพราะขาดคนมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการ การวางแผน
การตลาด โดยตรง สิ่งที่จะท�ำต่อไปจากนี้ คือ การสร้างดรีมทีม
ที่เลือกแดนมาอยู่มูลนิธิฯ เพื่อให้แดน10 มาช่วยหมุนให้งานเรา
น้อยลง แต่มนั ยากตรงที่ แดนก็ไม่ถนัดเรือ่ งพวกนีเ้ ลย ต้องเรียนรู้
งานกันอีกเยอะ”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

ในระหว่างนั่งรอรับเด็กในมูลนิธิฯ ที่มาฝึกอาชีพในตลาดฮอมผะญ๋า
ครูน�้ำเล่าด้วยเสียงอ่อนแรงเล็กน้อยว่า ลึกๆ แล้วตนเองอยากมีเลขา โดยเคย
คิดจะให้เด็กในมูลนิธิฯ ที่เรียนจบแล้วมาช่วยงาน แต่ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจาก
เด็กควรมีทางเลือกในชีวิตของเขา โดยค�ำว่าเลขาในมุมมองของครูน�้ำ คาดหวัง
10 หนึ่งในสมาชิกของทีมครูข้างถนน ซึ่งท�ำงานอยู่ประจ�ำทั้งที่ศูนย์ดร็อปอินและมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
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แค่เพียงให้ท�ำหน้าทีร่ บั โทรศัพท์ จัดการตาราง รับรูว้ า่ ครูนำ�้ อยูท่ ใี่ ด ก�ำลังท�ำอะไร
อยู่ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยได้ เช่น ซื้อของที่ไหน ตั้งเบิกอย่างไร
เพื่อที่ครูน�้ำจะได้ท�ำงาน ดูแลเด็กเต็มที่ โดยไม่ต้องลงมาจัดการเรื่องพวกนี้
ครูน�้ำเล่าไปถึงช่วงหนึ่งที่ Not for Sale วางแผนท�ำโครงการใหม่ เกี่ยว
กับรองเท้าคุณภาพเพื่อเด็ก แล้วจะขอเรื่องราวของเด็กในมูลนิธิบ้านครูน�้ำ เพื่อ
ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครูน�้ำจึงคิดว่า ถ้าในทีมงานมีคนที่มาช่วย
วางแผนเรื่องการสื่อสาร หรือการตลาดต่างๆ อาจท�ำให้คว้าโอกาสที่เข้ามาครั้ง
นั้นได้ และย้อนไปถึงโอกาสครั้งอื่นๆ เช่น เมื่อครั้งที่ Not for Sale ส่งทีมงาน
มาดูความเป็นไปได้ในการท�ำร้านกาแฟร่วมกับกลุม่ ธุรกิจในเชียงราย แต่ขาดการ
สานต่อ ด้วยเงื่อนไขหลายประการ และหนึ่งในนั้นคือ ขาดคนมาท�ำหน้าที่ส่วนนี้
เช่นเดียวกับทอฟฟี่ที่มองว่าแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท�ำงานทีด่ ที สี่ ดุ น่าจะเป็นการเพิม่ ทักษะให้กบั คนทีค่ วรท�ำงานเบือ้ งหลังสนับสนุน
ครูน�้ำ เปรียบเป็นเลขาประจ�ำตัวของครูน�้ำ คือ แดนชัย เสนาน้อย (ครูแดน) ที่
คาดหวังให้คอยอยูก่ องกลางเพือ่ วางแผนการท�ำงานให้ครูนำ�้ ได้ออกไปท�ำหน้าที่
กองหน้าปฏิบัติงานต่างๆ และดูเหมือนว่าแนวทางนี้จะเป็นสิ่งที่ทอฟฟี่มีความ
ถนัด ซึ่งคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากปัจจุบันเธอก็ท�ำงานด้าน
นี้อยู่แล้วในธุรกิจของครอบครัวเธอ เธอจึงเริ่มคิดแผนการเข้าไปร่วมท�ำงานกับ
ครูน�้ำและครูแดนเรื่องการบริหารจัดการ โดยเริ่มจาก “การบริหารจัดการเวลา
(time management)”
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ทอฟฟี่ต้องเผชิญ คือ การผสานวิธีคิด
ที่อาจไม่ลงรอยกันเรื่องการบริหารจัดการเวลาระหว่างครูน�้ำกับทีมงาน และ
ตัวเธอเองซึ่งเป็นคนท�ำงานภาคธุรกิจ
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“ฟี่ว่าเรื่องบางเรื่อง เช่น การประสานงานเครือข่าย หรือการนัด
หมายต่างๆ มันควบคุมการใช้เวลาได้ ถ้าไปทัง้ วันแล้วคุยได้ 3 คน
ในมุมธุรกิจมองว่าไม่คุ้มค่า”

(ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2561)

“ใช้เวลาให้น้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด” เป็นข้อความที่ภาค
ธุรกิจมักใช้เป็นแกนในการบริหารจัดการองค์กร และทีมงาน โดยทอฟฟี่ใช้หลัก
การนีใ้ นการท�ำงานในกิจการโรงงานของครอบครัวเธอ แต่ดเู หมือนครูนำ�้ และทีม
ไม่ได้รสู้ กึ ว่าเป็นปัญหาส�ำหรับการท�ำงานทีเ่ ป็นอยู่ เพราะพวกเขาคิดว่ามันคือการ
ท�ำงานในสิง่ ทีร่ กั และสัมพันธ์กบั มนุษย์โดยตรง จึงไม่ได้รสู้ กึ ว่าการทุม่ เวลาให้กบั
งาน เช่น การสอนเด็ก การดูแลเด็ก หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่น�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีของเด็กไร้สญ
ั ชาติ จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดให้นอ้ ยลงหรือเอาผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรมมา
เทียบเคียงอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ธอท�ำงานด้วยเป็นกลุม่ เปราะบาง ทีต่ อ้ งใช้
ความละเอียดอ่อนในการท�ำงานด้วย
“ส�ำหรับพี่มันใช้เวลาเยอะอยู่แล้วแหละ ทุกงานเลย เพราะเรา
ท�ำงานกับคนนะ เราไม่ได้ท�ำงานกับเครื่องจักร และคนของเรา
ก็เป็นกลุ่มเปราะบาง เวลาประสานงานเครือข่าย พี่ไม่ใช้หรอก
โทรศัพท์ มันต้องเจอกันเห็นหน้ากัน เห็นแววตากัน”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

สร้างดรีมทีม

“ตอนที่คุยกันเรื่องการวางตารางงานร่วมกันของทีม แชร์ข้อมูล
ตารางงานร่วมกัน แล้วแต้ว (ผูเ้ ขียน) แนะน�ำว่ามันมี application
google calendar นะ พอกลับมาเราก็ให้ทุกคนไปเขียนตาราง
งานของแต่ละคน แบบจัดความส�ำคัญเลย แล้วเอามาดูร่วมกัน”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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สิ่งที่ครูน�้ำคิดว่าเป็นปัญหาที่ประสบอยู่ในเรื่องทีมงาน คือ ต่างคนต่าง
ไม่รู้ว่าแต่ละคนก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และความกังวลว่าตอนนี้ทุกคนในทีมเข้าใจ
เป้าหมายร่วมกันจริงๆ หรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะทุกคนต่างมีหน้างานที่ต้องท�ำ
มาก อาจไม่ได้ใส่วาระการท�ำความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันในแต่ละครัง้ ที่ประชุม
และให้เวลาส�ำหรับการสะท้อนการท�ำงาน ถอดบทเรียนร่วมกันน้อย
เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมเวทีอบรมเตรียมทีมเพือ่ เปลีย่ นผ่าน (preparing team
for transition) ซึง่ เป็นการอบรมเพือ่ เติมวิธคี ดิ และเครือ่ งมือของผูป้ ระกอบการ
ครั้งสุดท้าย ในระหว่างนั้นมีการคิดชั่วโมงแรงงาน (man hour) จากนั้นมาแบ่ง
สัดส่วนการท�ำงานของทีมว่า เวลาส่วนใหญ่ตกอยูท่ กี่ จิ กรรมอะไรเป็นหลัก พบว่า
3 ใน 4 ของเวลาทีใ่ ช้ท�ำงานต่อสัปดาห์ทงั้ หมดของครูนำ�้ และทีมถูกใช้เพือ่ การท�ำ
กิจกรรมขององค์กรเป็นหลัก และที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกใช้เพื่อเตรียมงานและ
วางแผน ในขณะทีเ่ วลาส�ำหรับการประเมินผลการท�ำงาน และถอดบทเรียนร่วม
กันมีน้อยมาก
ตารางที่ 1 สัดส่วนของชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ของทีมงานมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
ในแต่ละกิจกรรม
การท�ำงาน			 ชม./สัปดาห์

ร้อยละ

เตรียม/วางแผน			

57		

22.14

ท�ำ				

194.5		

75.53

ประเมิน/ถอดบทเรียน		

6		

รวม				 257.5

2.33
100

ที่มา : เวทีอบรมเตรียมทีมเพื่อเปลี่ยนผ่าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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ในเวทีอบรมครัง้ นัน้ ครูนำ�้ เริม่ ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการสร้างทีม
ควบคู่กับการจัดสรรสัดส่วนการท�ำงานที่จะต้องให้ความส�ำคัญกับการใช้เวลา
เพื่อประเมินผล ถอดบทเรียนร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการวางแผนการท�ำงาน
ส�ำหรับครั้งหน้าให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ได้ตรงมากขึ้น และเกิดค�ำถามขึ้น
ว่าจะสร้างดรีมทีมอย่างไร โดยในการอบรมครั้งนั้นมีทางเลือกให้ 3 แบบ คือ 1)
การสร้างทีมใหม่ โดยการหาคนใหม่ หาเงิน และออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่
2) การปรับทีม โดยการพัฒนาศักยภาพ สลับต�ำแหน่ง และปรับการท�ำงาน และ
3) การเสริมทีม โดยการผสมผสานระหว่างทางเลือกที่ 1 และ 2
หากผูอ้ า่ นรูจ้ กั ผูห้ ญิงคนนี้ แน่นอนว่าทางเลือกที่ 1 คือ การเอาคนท�ำงาน
เดิมออกและหาคนใหม่เข้ามาท�ำแทน คงเป็นทางเลือกสุดท้ายส�ำหรับครูนำ�้ ทีเ่ ธอ
ใช้ใจและความรูส้ กึ ในการก�ำหนดเส้นทางการด�ำเนินชีวติ เป็นหลัก แม้กระทัง่ การ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาท�ำงานในมูลนิธิฯ ก็เช่นกัน ดังที่ครูน�้ำเคยว่า “พี่คัดคน
มาท�ำงานจากอ้อมกอดพวกเขาเวลาที่กอดเด็ก ดูว่าเขากิน นอนกับเด็กได้มั๊ย”
การปรับทีม จึงเป็นทางเลือกที่เธอสนใจจะน�ำไปเริ่มต้นท�ำงานต่อ โดย
แผนการปรับทีมของเธอคือมุ่งท�ำความเข้าใจร่วมกันกับทีมเรื่องเป้าหมายและ
ทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร การสื่อสารกันเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในทีมบนแพลตฟอร์มที่ส่งถึงกันอย่างทั่วถึง ในที่นี้เธอเลือกใช้กระดานหน้า
มูลนิธิฯ ที่ให้ทุกคนระบุงานของตนเองในแต่ละวัน และใช้แอปพลิเคชันปฏิทิน
เพื่อแบ่งปันตารางงานซึ่งกันและกัน
การใช้พื้นที่ในมูลนิธิบ้านครูน้�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากตารางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมูลนิธิบ้าน
ครูน�้ำ ปี 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งค่าจ้างแม่ครัว เป็น
อีกหมวดรายจ่ายทีส่ งู เป็นอันดับต้นๆ ประมาณร้อยละ 12 ของค่าใช้จา่ ยเพือ่ การ
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บริหารจัดการทัง้ หมด ครูนำ�้ และทอฟฟีจ่ งึ เริม่ พูดคุยกันเพือ่ ร่วมหาวิธลี ดรายจ่าย
ด้านนี้ ในขณะทีม่ ลู นิธฯิ มีพนื้ ทีก่ ว่า 19 ไร่ ซึง่ ประกอบด้วยพืน้ ทีส่ �ำหรับท�ำเกษตร
และบ่อน�ำ้ ขนาดใหญ่บริเวณรอบมูลนิธฯิ กว่าร้อยละ 80 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด โมเดล
ทีท่ งั้ คูเ่ ห็นพ้องต้องกันจึงมาจากทุนเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว คือการใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยการท�ำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
“เรานึกถึงเรื่องการท�ำพื้นที่ตรงนี้ให้ยั่งยืนจากการเริ่มต้นท�ำ
เกษตรกรรม เพือ่ ให้เด็กๆ มีอาชีพ ทักษะ รายได้ เพราะปกติเด็กๆ
ก็ตอ้ งปลูกผักปลูกข้าวทานเองอยูแ่ ล้ว และคาดหวังว่าสักวันหนึง่
จะเป็นจุดท่องเที่ยว ที่เด็กๆ จะได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยแนะน�ำสิ่ง
ที่เค้าได้ท�ำอยู่ เพราะปีๆ หนึ่งมีคนมาเยี่ยม เลี้ยงอาหารน้องๆ
ประมาณ 30 เจ้า แต่ก็ต้องซื้อของกินจากข้างนอกมาหมด ราย
ได้ก็ไม่ได้เข้ามูลนิธิมาก ถ้าหากเปิดร้านอาหารที่บริหารจัดการ
เด็กๆ ในมูลนิธิไปเลย และให้คนที่มาบริจาค มาแวะกินซื้อของ
ในร้านเพราะยังไงก็ปลูกผักปลูกข้าวกินกันเองอยู่แล้ว”
(ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)
ในทางปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การท�ำนาอินทรีย์ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงปลาในกระชัง ได้ด�ำเนินการมาตลอด
ภายในมูลนิธิฯ แต่อาจขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งบุคลากรที่จะมาดูแล
หลักและการวางแผนเลือกชนิดผักให้เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล เช่น การท�ำนาที่
ใช้เวลาเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงครึ่งปี และหลังจากนั้นก็ไม่ได้น�ำที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ต่อ
เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอจากการน�ำผลิตผลเหล่านั้นมาใช้ส�ำหรับ
เป็นอาหารเลี้ยงเด็กๆ ในมูลนิธิฯ พบว่า ยังไม่เพียงพอและเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ต้องซื้อเพิ่มจากภายนอก ที่จะต้องเสียค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งร่วมด้วย
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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เช่น การท�ำนา ปลูกข้าว ซึ่งได้ปริมาณผลผลิตส�ำหรับน�ำมาใช้เพื่อการบริโภคใน
มูลนิธิฯ เพียง 5 เดือนต่อปี
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเคยเลี้ยงไก่และเป็ดในระบบเปิดเพื่อน�ำไข่มา
ใช้บริโภคภายใน และร่วมมือกับบริษัทที่จะให้พันธุ์ไก่และเป็ดมาเลี้ยง แต่เนื่อง
ด้วยช่วง ปี 2560 มีไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ระบาด กรมควบคุมโรคจึงออก
ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งครอบคลุม
จังหวัดเชียงรายด้วย เพือ่ ป้องกันสุขอนามัยต่างๆ และความปลอดภัยของเด็กใน
มูลนิธิฯ จึงส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมนี้ไว้ก่อน
อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อปริมาณน�้ำทีใ่ ช้ในเจริญเติบโตของผลผลิต
จากการท�ำเกษตร โดยมีเพียงช่วงฤดูฝนที่พอจะท�ำให้ได้ผลผลิต แต่เมื่อเข้าถึง
หน้าแล้ง ซึ่งครอบคลุมเวลากว่า 4 เดือน ปริมาณน�้ำจากธรรมชาติทั้งฝนและน�้ำ
ในล�ำคลองจะขาดแคลน ดังนัน้ เพือ่ ให้สามารถท�ำการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี จึงต้อง
ใช้ระบบการจัดการน�้ำเข้ามาช่วย ครูน�้ำและทีมงานจึงเริ่มต้นซ่อมแซมแท็งก์น�้ำ
และอุดรอยรั่วบริเวณท่อต่างๆ ในมูลนิธิ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
นอกจากนี้ ยังมีค่าไฟฟ้าที่มูลนิธิฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย โดยน�ำ
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันเสียหายใช้การ
ไม่ได้ และหากต้องซ่อมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จ�ำเป็นต้องใช้เงินเป็น
จ�ำนวนมาก เมื่อพี่นกเห็นปัญหานี้จึงเสนอเรื่องการหาเครือข่ายมาท�ำงานแก้
ปัญหาจุดนี้แทน โดยที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์ด้วย ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาการ
เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
ไฟฟ้ามาฝึกปฏิบัติจริง หรือ การเรียนรู้ผ่านการบริการสังคม (service learning) 2) กลุ่มธุรกิจซึ่งมีหน่วยที่ดูแลงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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(Corporate Social Responsibility: CSR)11 เข้ามาร่วมท�ำงานเพื่อสังคมผ่าน
การแก้ปัญหาของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
สร้างความร่วมมือ ดึงภาคธุรกิจมาท�ำ CSR

เมื่อพี่นกและทอฟฟี่ร่วมกันประมวลแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ในการ
ท�ำให้มลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ อยูร่ อดอย่างยัง่ ยืนได้ ตามหัวข้อข้างต้นทีผ่ า่ นมา อีกโมเดล
การลดรายจ่ายต่างๆ และก�ำลังอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน คือ การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจให้เข้ามาท�ำ CSR ซึ่งสามารถร่วมมือทั้งในแบบช่วยเหลือ
เป็นรายการหรือแบบดูแลทั้งระบบ
“...คนอื่นที่ท�ำงานด้านเด็กอาจมองว่า แค่มีเงินเพื่อให้องค์กร
อยู่ได้ สัก 10 ล้าน หรือมากกว่าแล้วเลี้ยงเด็กได้ แค่นี้แล้วจบก็
พอแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็มี CSR เอาเงินมาให้ แค่เอ่ยปากขอเขาก็ให้
แล้ว แต่เราไม่ท�ำ เพราะท�ำแบบนี้มันไม่ได้ทำ� ให้ลูกเราเติบโต ถ้า
เรายึดวิธีแบบนี้เด็กมันก็จะเรียนรู้ว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปขอสิ ซึ่ง
โยงไปถึงคนท�ำงานของพี่ด้วย”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)
อย่างไรก็ตาม หนึง่ ในความยากล�ำบากของการผสานกันระหว่างแนวคิด
เชิงธุรกิจกับครูน�้ำ คือ ความละเอียดอ่อนและซับซ้อนในการมองประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเด็กของครูน�้ำที่มีประสบการณ์ท�ำงานกับเด็กมากว่า 20 ปี จนบาง
บทเรียนได้ท�ำให้เธอมีความเชื่อที่ต่อต้านการเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา
11 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมาย
ถึง การด�ำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการทีด่ ี โดยรับผิดชอบสังคมและสิง่ เเวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (คณะกรรมการกลุม่ ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนา
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555)
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“..ได้บทเรียนจากการท�ำงานกับเด็กในมูลนิธิที่เติบโตมาจาก
การให้ และเขาเป็นฝ่ายได้รับตลอด จนสุดท้ายเด็กไม่เห็นคุณค่า
ของสิ่งที่ได้รับ ตัวอย่างล่าสุด คือ เด็กมาบอกว่าอยากเรียน
เราก็พยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย ขอเข้าไปพบกับทีมผู้บริหาร ซึ่งเขามากันทั้งคณะ
เลย เราต้องอ้อนวอนขอให้รับเด็กเราเข้าไปเรียน แต่ปรากฏว่า
เด็กเรียนไปไม่ถึง 1 เทอม ตอนนี้หนีไปกับผู้ชายแล้ว...”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)

จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ด็ ก เลิ ก เรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ท างมู ล นิ ธิ ฯ
พยายามหาช่องทางให้เข้าศึกษาได้แต่กลับหยุดเรียนและเลือกออกไปใช้ชีวิตอยู่
กับชายที่ตนเองรัก ครูน�้ำพยายามท�ำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึง
กลับไปสืบค้นและย้อนรอยการเรียนรู้ของเด็กคนนั้นเมื่อตอนเรียนระดับมัธยม
พบว่า ช่วงเวลานัน้ เด็กอยูห่ า่ งจากการดูแลของมูลนิธฯิ เพราะต้องย้ายออกไปอยู่
หอพักทีใ่ กล้โรงเรียน โดยบริบทในโรงเรียนมีหน่วยงานหรือบริษทั เข้ามา บริจาค
สิง่ ของและอุปกรณ์การเรียนให้ตลอดเวลากว่า 6 ปี เด็กอยูใ่ นวัฒนธรรมทีเ่ ต็มไป
ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดเวลา จนบางครั้งมันมากเกินความจ�ำเป็น
และท�ำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ
ครูน�้ำจึงมองว่าสิ่งที่ส�ำคัญกว่าเงินบริจาคหรือความช่วยเหลือต่างๆ
ที่เข้ามา คือ การบ่มเพาะให้เด็กเติบโตขึ้นมาโดยเห็นความส�ำคัญของสิ่งต่างๆ
ที่ได้รับ และไม่ตกอยู่ในวัฒนธรรมการรอรับเพียงฝ่ายเดียว
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การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่สังคมต้อง
สูญเสีย หากไม่มีมูลนิธิบ้านครูน้�ำอีกต่อไป
ความเห็นต่างของมุมมองเรือ่ ง “คุณค่า” และ “มูลค่า” มักถูกน�ำมาเป็น
ประเด็นในการอภิปรายระหว่างคนท�ำงานภาคสังคมและผูป้ ระกอบการ โดยมัก
ไม่ค่อยได้บทสรุปที่แน่ชัด เมื่อภาคธุรกิจมักจะพยายามให้ภาคประชาสังคมคิด
มูลค่าของงานทีต่ นเองท�ำออกมาให้ได้เป็นตัวเลข ในขณะทีภ่ าคประชาสังคมมัก
จะโต้แย้งกลับว่ามันวัดออกมาไม่ได้ หรือยากมาก ดังเช่น
“คุณค่ามันไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้หรอก ชีวติ เด็กคน
หนึ่งมันแทนด้วยตัวเลขเท่าไร”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561)

ด้วยประเด็นข้างต้นนี้ผู้วิจัยย้อนมองถึงงานวิจัยในอดีตของตนเอง ที่
ตั้งต้นด้วยการตระหนักว่าผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่า และแม้งานวิจัยจ�ำนวนมากบอก
ไว้เช่นกันว่า ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว เป็นปราชญ์ผู้
มีความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน อย่างไรก็ตาม สังคมส่วนใหญ่
ยังคงมีทศั นคติเชิงลบต่อผูส้ งู อายุและไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าเหล่านัน้ จริงๆ อาจ
เพราะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวพวกเขา เนื่องจากตัวเลข
GDP12 นั้นมีอิทธิพลครอบคลุมทุกมิติชีวิตของคนไปแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ถูก
นับรวมในตัวเลขนี้ หรือกลุ่มคนต่างๆ ที่ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มตัวเลขนี้ จึงมักถูก
ลดคุณค่าไปด้วย
12 GDP (Gross Domestic Product) คือ ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ เป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายของประเทศนั้นๆ
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การสื่อสารความคิดที่ยิ่งใหญ่ของเราออกไป คือหัวใจที่ท�ำให้ความคิด
นั้นแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งจ�ำเป็นต้องเริ่มจากการท�ำความเข้าอกเข้าใจ
ผู้รับสารด้วย งานวิจัยครั้งนั้นจึงเลือกสื่อสารภายใต้วิธีคิดของคนส่วนใหญ่ที่ให้
ความส�ำคัญกับ GDP เพือ่ มุง่ ให้สงั คมเริม่ ตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ งู อายุ ผ่านการ
ตีคุณค่าของผู้สูงอายุออกมาเป็นตัวเงินหรือมูลค่านั่นเอง โดยใช้วิธีคิดมูลค่าของ
ผูส้ งู อายุจากวิธจี า้ งคนท�ำงานแทน (replacement approach) ซึง่ เป็นแนวคิด
ที่ อยู ่ บ นหลั ก การว่า หากต้องจ้างผู้อื่นมาท�ำงานแทนแรงงานของผู ้ สู ง อายุ
ในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การท�ำงานบ้าน การเลี้ยงดูหลาน รวมไป
ถึงการท�ำงานอาสาสมัครต่างๆ จะต้องเสียค่าจ้างตอบแทนเป็นมูลค่าเท่าใด
แม้ว่าผู้วิจัยไม่ได้ยอมรับว่าตัวเลขพวกนี้จะมาแทนที่คุณค่าของมนุษย์
แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ มันมีความจ�ำเป็นต่อการขับเคลือ่ นสังคมต่อไปเช่นกัน และเพือ่
สือ่ สารกับคนหมูม่ าก การเลือกใช้ภาษาหรือเลือกประเด็นทีม่ นั สามารถสัมผัสกับ
ความคิดของพวกเขาได้จึงจ�ำเป็นส�ำหรับการเผยแพร่ความคิดของเรา
พีน่ กมองว่าในกรณีของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ก็เช่นกัน หากจะเปลีย่ นทัศนคติ
ของคนภายนอกให้พวกเขาหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ครูน�้ำก�ำลังท�ำอยู่มากขึ้น
ต้องดึงเรื่องที่พวกเขารับรู้และสัมผัสถึงปัญหาได้จริง เช่น อาชญากรรมต่างๆ
ยาเสพติด ทีอ่ าจเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ หากมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ต้องปิดตัวลง และ ขาด
การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไป
ดังนั้น เมื่อได้ยินหนึ่งในข้อเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ส�ำหรับการให้คนใน
สังคมเห็นความส�ำคัญของภารกิจที่ครูน�้ำก�ำลังท�ำอยู่มาเป็นเวลายาวนานกว่า
20 ปี คือ การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจทีส่ งั คมต้องสูญเสีย หากไม่มมี ลู นิธบิ า้ น
ครูน�้ำอีกต่อไป จึงเป็นแนวคิดที่ครูน�้ำเห็นด้วย โดยมองว่าหากคนทั่วไปรู้สึกว่า
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของตนเองมากขึ้น จะตระหนักถึงความจ�ำเป็นของ
การมีมูลนิธิบ้านครูน�้ำอยู่มากขึ้น
การคลีป่ มความไม่ลงรอยระหว่างความคิดด้านคุณค่าและมูลค่า จึงอาจ
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อยู่ที่การท�ำความเข้าใจเป้าหมายของการหยิบยกเรื่องพวกนี้มาว่ามันจะเอื้อให้
เกิดประโยชน์อย่างไรต่องานเรา หรือ เห็นผลลัพธ์ปลายทางของมันว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ และกระบวนการท�ำให้เกิดการยอมรับนัน้ อาจเกิดจากการที่ intrapreneur
พยายามตั้งค�ำถามถึงเป้าหมายที่แท้จริงและพาให้ครูน�้ำร่วมคิดตามไปด้วย
การเข้าร่วมเวทีอบรมที่จัดโดยโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตทั้ง 3 ครั้ง หาก
พื้นที่ต้องมาค�ำนวณค่าเสียเวลาของตนเองออกมาเป็นมูลค่าแล้ว ก็คงมีมูลค่าสูง
มิใช่นอ้ ย (รวมทัง้ มูลค่าจริงๆ ทีท่ างโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคตต้องใช้ไปเพือ่ หาภาค
ธุรกิจเข้ามาเพือ่ เติมวิธคี ดิ เครือ่ งมือ) แต่จะท�ำอย่างไรให้มลู ค่าทีส่ ญ
ู เสียไป มันถูก
น�ำไปเพิม่ คุณค่าให้กบั งานทีต่ นเองท�ำ กลุม่ เป้าหมายทีต่ นเองท�ำงานร่วมด้วย ซึง่
ขึ้นอยู่กับทางเลือกของพื้นที่เองในการสร้างคุณค่าเหล่านั้นขึ้นมา
ข้อเสนอเกีย่ วกับแนวคิดกลยุทธ์ทกี่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น ส�ำหรับครูนำ�้
มองว่ามีทั้งที่อยู่ในระดับต้องพิจารณา เช่น การปรับทีม ประสิทธิภาพของการ
ท�ำงาน และ การเริ่มต้นทดลองท�ำ เช่น การใช้ประโยชน์ในพื้นที่มูลนิธิฯ อย่าง
คุ้มค่า ปลูกผัก ท�ำนา การสื่อสารสู่สังคมภายนอก อย่างไรก็ตาม ครูน�้ำยังรู้สึกว่า
ไม่ได้จ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยน เช่น การดึงภาคธุรกิจมาร่วมท�ำ CSR แต่โดย
ภาพรวมแล้ว เธอมองว่าทัง้ วิธคี ดิ และเครือ่ งมือต่างๆ ทีไ่ ด้จากภาคธุรกิจ มันช่วย
ให้เธอมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกหยิบเครื่องมือมาใช้เพื่อต่อยอดหรือปรับปรุง
การท�ำงานของตนเองและทีม
“มันคือการเปิดมุมมองทีใ่ ห้เรามองไปข้างหน้าอีกขัน้ หนึง่ เพราะ
เราคนท�ำงาน เราก็จะท�ำๆๆๆ แล้วก็จะอยู่ในจุดของเรา เรามอง
เห็นข้างหน้าแหละ แต่เราไม่รจู้ ะเดินไปยังไง เหมือนเขาส่งไม้เท้า
มาให้เราคล�ำทางเพื่อเดินไป แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงฝั่งฝัน
ที่เราวางไว้หรือเปล่า แต่แน่นอนแหละ เรามีไม้เท้าแล้วมันคล�ำ
ได้ พอจะพยุงไปได้”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561)
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การพั ฒนาตลาดโฮงฮอมผะญ๋า
ล้านนาเชียงแสน
การขับเคลื่อนงานด้านเด็กไร้สัญชาติของครูน�้ำในปีนี้ นอกจากจะมุ่ง
การท�ำงานลงลึกเชิงประเด็นด้านเด็กโดยตรง เช่น การผลักดันให้เด็กไร้สัญชาติ
มีสถานะ มีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ การสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านพักเด็กผ่านการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน แต่ครูน�้ำยังจะเริ่มต้นท�ำงานเชิง
พืน้ ที่ โดยการดึงเครือข่ายทีท่ �ำงานเชิงวัฒนธรรมในอ�ำเภอเชียงแสนเข้ามา ได้แก่
พี่วัตรและพี่หวานที่ท�ำตลาดฮอมผะญ๋า เพื่อสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงแสน
แก่เด็กและเยาวชน โดยให้เด็กในมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ มาร่วมสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาเหล่า
นี้ที่ตลาดฮอมผะญ๋า เป็นตัวสร้างแรงกระเพื่อมต่อๆ ไปให้แก่ผู้อื่นที่พบเห็นด้วย
ประเด็นทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในขณะเดียวกันเด็กเองก็ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตใน
มุมอื่นๆ เพิ่มเติม
แม้จะมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานเชิงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
คุณค่าเชียงแสน ซึ่งมีสมาชิกจ�ำนวนมาก แต่เป็นการท�ำงานสายสนับสนุนและ
อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานหลักของผู้น�ำคนอื่นๆ แต่การริเริ่มตลาดฮอมผะญ๋านับ
เป็นงานใหญ่ชิ้นแรกที่ทั้งสองคนช่วยก่อร่างกันขึ้นมา และ เปรียบเสมือนบท
พิสูจน์ใจคนท�ำงาน เมื่อวันที่เปิดตลาดวันแรก สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มและ
ฝนตกหนัก จนคนรอบข้างบอกว่าให้หยุดจัดงาน แต่เนือ่ งด้วยความมุง่ มัน่ ทีเ่ ตรียม
งานมา และได้แรงสนับสนุนทั้งจากครูน�้ำและทีมงาน กับครูอ้วน ท�ำให้พี่หวาน
และพี่วัตรตัดสินใจเปิดตลาดต่อไป และเมื่อฝนเริ่มหยุดลงภายหลังจากเปิดงาน
ไปได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
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หน่อค�ำน�ำแก้วฮอมผะญ๋าเชียงแสน

ภาพเด็กในมูลนิธิบ้านครูน�้ำก�ำลังฝึกการตอกเส้นและย�่ำขาง ณ ตลาดฮอมผะญ๋า

เป้าหมายหนึ่งของการท�ำตลาดฮอมผะญ๋า คือ การหนุนเสริมการ
ด�ำเนินงานของครูน�้ำ ประเด็นด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในมูลนิธิบ้านครู
น�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านภูมิปัญญาล้านนา และ
2) สร้างคุณค่าในตนเอง (self-esteem)13 ผ่านการรูส้ กึ ว่าตนเองสามารถหาราย
ได้โดยสุจริต และท�ำประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เป็นส่วนหนึง่ ในการสืบสานภูมปิ ญ
ั ญา
ล้านนา โดยเด็กในมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาฝึกทักษะนี้สะท้อนให้ผู้เขียนฟังเกี่ยว
กับทั้งสาเหตุที่ตนเองเลือกมาเรียนรู้ภูมิปัญญากับพี่วัตรและพี่หวานและสิ่งที่ได้
รับ ดังนี้
13 การสร้างคุณค่าในตนเอง หรือ การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) คือ การที่บุคคลได้พิจารณา
ประเมินตนเองและแสดงออกด้านการยอมรับหรือไม่รบั ตนเอง ในมิตติ า่ งๆ เช่น ความสามารถ ความส�ำเร็จ
ความส�ำคัญ โดยปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับการเห็นคุณค่าในตนเองมีทงั้ จากทีต่ นเองประเมินตนเอง และ การประเมิน
จากผู้อื่นหรือสังคม (Pelham & Swann, 1989)
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“ภูมปิ ญ
ั ญาเรือ่ งการนวด การตอกเส้น ผมแค่สะพายย่ามใบเดียว
ใส่ไม้ตอกเส้นไว้ในนั้น ไปไหนมาไหนผมก็ท�ำสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว”

(ด.ช. ไม้, อาข่า, อายุ 14 ปี. สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2561)

“ผมชอบทั้งต่อยมวยและก็มาย�่ำขางกับตอกเส้นที่นี่ครับ ต่อย
มวยสนุกดีมันเหนื่อยแต่เวลาเราชนะแล้วเราภูมิใจ แต่ยังไงผม
ก็ยังจะมาช่วยงานที่ตลาดประจ�ำครับ ทั้งสองอย่างได้เงินทั้งคู่
ต่อยมวยมันได้สว่ นตัว แต่ยำ�่ ข่างกับตอกเส้นมันช่วยส่วนรวมครับ
เงินที่ได้มันเข้ากองกลาง ผมอยากช่วยคนอื่น”
(ด.ช. นิ้งหน่อง, อาข่า, อายุ 13 ปี. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561

การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคุณลักษณะที่ทางมูลนิธิฯ ให้ความส�ำคัญและ
มองว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ
นอกมูลนิธิฯ ครูน�้ำจะพยายามสอดแทรกมิตินี้เข้าไปอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การไป
ช่วยวัดท�ำความสะอาดทุกวันหยุด การช่วยสอนหนังสือเด็กรุ่นน้องในมูลนิธิฯ
อีกเป้าหมายหนึ่งของการพยายามดึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา
ขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปได้สัมผัสง่ายขึ้นผ่านตลาดที่ตั้งอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติเชียงแสน คือ การสือ่ สารไปยังเยาวชนคนรุน่ ใหม่ให้ได้เข้ามาเรียนรูร้ ากเหง้า
ของตนเองผ่านภูมปิ ญั ญาเชียงแสน โดยมีตลาดฮอมผะญ๋าเป็นพืน้ ทีส่ ร้างการเรียนรู้
ภายหลังการเปิดตลาดไปได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เริ่มมีกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่ให้ความสนใจ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จับกลุ่มกัน
มาเอง นับเป็นโอกาสที่ดีทั้งของพี่วัตรและพี่หวานที่มีเป้าหมายจะให้เยาวชนใน
พื้นที่สนใจภูมิปัญญามากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีของเด็กมูลนิธิบ้านครู
นำ�้ ด้วยเช่นกัน ทีเ่ ปลีย่ นจากผูเ้ รียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา และฝึกให้บริการภูมปิ ญ
ั ญาเหล่า
นั้นกับผู้อื่น ไปสู่การเป็นผู้สอน ถ่ายทอดภูมิปัญญาเมื่อมีเยาวชน นักเรียนทั่วไป
ที่มาขอร่วมเรียนรู้ในตลาดฮอมผะญ๋า
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“ยิ่งได้มีโอกาสเปลี่ยนมาเป็นคนสอน ผมชอบตอนที่ได้สอน
มากกว่าตอนเรียน เพราะมันท�ำให้รู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่
โตขึ้น ได้ให้ความรู้ที่ตนเองมีกับคนอื่นๆ ทั้งกับน้องที่เด็กกว่า
และคนที่มีอายุมากกว่า”
(ด.ช. ไม้, อาข่า, อายุ 14 ปี. สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2561)

แนวคิดการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มองว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็นการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตา่ งๆ การตอบสนองจากผูอ้ นื่ และความ
ส�ำเร็จของตนเองต่องานต่างๆ โดยเกิดจากทั้งความสามารถของตนเองที่มี และ
การประเมินความสามารถของตนเองจากบุคคลอื่นๆ (Pelham & Swann,
1989) ดังนัน้ การทีเ่ ด็กในมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ เริม่ เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้าน
ภูมิปัญญาน�ำไปให้บริการผู้อื่นและหารายได้ให้ตนเองและส่วนรวมได้ อีกทั้งยัง
ถูกประเมินจากคนภายนอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดวิชาให้ผู้อื่น
ได้ด้วย อาจตอบโจทย์เป้าหมายที่ครูน�้ำตั้งไว้ว่าอยากให้เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้
หารายได้ หรือ กระบวนการสร้างการเรียนรู้นอกมูลนิธิบ้าน
ครูน้�ำและโรงเรียน?

การให้เด็กในมูลนิธฯิ ท�ำงาน หารายได้ ทัง้ ในร้านกาแฟ ขายของทีต่ ลาด
การให้บริการนวด ตอกเส้น ย�่ำขาง ซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 8 – 15 ปี แม้จะเกิด
ขึ้นบนฐานของความต้องการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อย่างไรก็ตาม คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่สะท้อนออกไปมีความสุ่มเสี่ยงในการตีความเรื่องการใช้
แรงงานเด็ก14 ในสายตาของคนทั่วไป
14 แรงงานเด็ก (child labour) ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขนั้ ตำ�่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก�ำหนด
อายุขั้นต�่ำของลูกจ้างไว้ คือ อายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปี ส�ำหรับงานทั่วไป แต่ส�ำหรับประเทศที่ก�ำลังพัฒนานั้น ได้
ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำส�ำหรับงานทั่วไป คือ 14 ปี และงานเบาอายุขั้นต�่ำ คือ 12 ปี และ โดยงานอันตราย คือ
16 ปี (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2560)
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เมือ่ ย้อนกลับไปมองเป้าหมายของมูลนิธฯิ คือ เด็กไร้สญ
ั ชาติมที ยี่ นื ทาง
สังคมทั้งกายและใจ จ�ำเป็นต้องอาศัยทัศนคติที่ดีของคนในสังคมรอบข้างที่มีต่อ
ตัวเด็กร่วมด้วย ท�ำให้ครูน�้ำเองต้องระมัดระวังในการท�ำงานอยู่มาก และเป็นสิ่ง
ท้าทายในการท�ำงานกับทัศนคติผู้อื่นที่มีต่อเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งพื้นฐานไม่ได้มองเห็น
คุณค่าหรือประโยชน์จากการท�ำงานของครูน�้ำ เพราะมองว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่
พลเมืองของประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องพยายามอธิบายกระบวนการเหล่านี้ว่า
มิใช่การมุ่งเพื่อสร้างรายได้เป็นหลัก แต่ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระบวน
การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

องค์ประกอบการสร้างผลกระทบทางสังคม
ของมูลนิธิบ้านครูน้�ำ
แม้ในหลายๆ แนวคิดที่ภาคธุรกิจกับครูน�้ำร่วมกันคิดอาจยังไม่เห็น
ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เช่น การเพิ่มรายได้เพื่อเพียงพอต่อความยั่งยืนขององค์กร
หรือมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนของสิ่งที่ด�ำเนินการอยู่ เช่น กลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ท�ำงานเพื่อให้องค์กรยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ครูน�้ำรับฟังวิธีคิดแบบภาคธุรกิจใน
หลายด้าน เช่น การปรับทีม ประสิทธิภาพของการท�ำงาน การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่มูลนิธิฯ อย่างคุ้มค่า ปลูกผัก ท�ำนา การสื่อสารสู่สังคมภายนอก โดยอยู่ใน
ระดับการเริ่มต้นผสานแนวคิดระหว่างภาคธุรกิจกับวิถีการท�ำงานของตนเอง
หากพิจารณาโดยแบ่งตาม 6 องค์ประกอบขององค์กรทีส่ ร้างผลกระทบ
ต่อสังคมสูง ซึง่ Crutchfield & McLeod-Grant (2012) ถอดบทเรียนจากองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไรทีป่ ระสบความส�ำเร็จทัง้ องค์กรขนาดใหญ่ และ องค์กรขนาดเล็ก
หรือท้องถิ่น พบว่า การท�ำงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำมีลักษณะสอดคล้องดังนี้
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1) งานที่ท�ำอยู่แก้ปัญหาระดับสังคม

กิจกรรมทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ ท�ำอยูส่ ง่ ผลกระทบทางสังคมและมีสว่ นช่วย
ในการตัดตอนปัญหาการค้ามนุษย์ หรือ ปัญหาที่ตามมาจากกรณีเด็กไร้สัญชาติ
เร่รอน ไร้ทพี่ งึ่ และเลือกเดินทางในเส้นทางยาเสพติด น�ำไปสูอ่ าชญากรรมต่างๆ
การท�ำงานขององค์กรพยายามก้าวข้ามวิธกี ารแก้ปญ
ั หาในประเด็นทีต่ นเองสนใจ
เพียงอย่างเดียว เช่น การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจากด่านแม่สาย การเอาอาหาร
หรือยารักษาโรคไปแจกเด็กหน้าด่าน-ข้ามด่าน แต่ครูน�้ำพยายามยกระดับการ
ท�ำงานเพือ่ ต่อรองกับอ�ำนาจรัฐหรือตัวกฎหมายพระราชบัญญัตบิ า้ นพักเด็กผ่าน
การรวบรวมเครือข่ายและท�ำฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการด�ำเนินงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ มี
ผลกระทบมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ นโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอาจต้องท�ำงานขับเคลื่อนด้านโครงสร้างควบคู่ไปด้วย
2) การพยายามอยู่รอดโดยมิได้อาศัยเพี ยงเงินบริจาคหรือ
เงินท�ำโครงการ

จากการประเมินแนวโน้มที่องค์กรนานาชาติต่างๆ จะเริ่มลดการช่วย
เหลือประเทศไทยลง ผนวกกับเงินทีน่ �ำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในมูลนิธฯิ
ทั้งหมดมาจาก Not for sale ส่งผลให้ครูน�้ำตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร
ในกรณีทไี่ ม่ได้รบั การสนับสนุนทุนอีกต่อไป และมีความพยายามทีจ่ ะเพิม่ รายได้
ด้วยวิธีอื่น เช่น การเปิดร้านกาแฟบ้านเด็กที่ในร้านมีทั้งเครื่องดื่ม งานฝีมือเด็ก
เสื้อผ้าบริจาค และสินค้าจากเครือข่ายบ้านพักเด็กอื่นๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม รายได้จากแหล่งเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการมูลนิธิฯ ให้อยู่รอดได้ การท�ำกิจกรรมค้าขายสินค้าเหล่านี้ ไม่ได้
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สร้างก�ำไรมากพอทีจ่ ะท�ำให้องค์กรอยูร่ อด ซึง่ หากจะต้องหารายได้เพือ่ ให้องค์กร
ยั่งยืนจริง อาจต้องท�ำควบคู่ไปกับกลยุทธ์การลดรายจ่ายหรือการปรับระบบ
บริหารจัดการใหม่
3) การสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจแก่สังคม

มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ มีความพยายามในการสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับบุคคล
ทั่วไป เช่น ออกสื่อ ที่ท�ำให้องค์กรเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม รายงาน
ประจ�ำปี ท�ำให้คนทัว่ ไปรับรูแ้ ละเข้าใจว่ามีองค์กรอยู่ และได้เริม่ ต้นท�ำเว็บไซต์ขนึ้
มาเพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนที่
สนใจเข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ หรือสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมทัง้ เปิด
รับอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานของมูลนิธิฯ ซึ่งโดยปกติจะมีกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน
ประมาณปีละ 1-2 คน ทีม่ าอยูป่ ระจ�ำมูลนิธฯิ และ กลุม่ อาสาสมัครทัว่ ไปทัง้ ไทย
และต่างประเทศปีละ 3-4 คน ที่เข้ามาท�ำงานเป็นครั้งคราว
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ท้ า ทายในการสื่ อ สารของมู ล นิ ธิ บ ้ า นครู น�้ำ คื อ
ค่านิยมของคนทั่วไปที่มีต่อคนไร้สัญชาติ เร่ร่อน เมื่อสังคมไม่ได้ให้คุณค่ากับ
เรื่องสิทธิมนุษยชนเทียบเท่าตัวบทกฎหมาย ยังมีค่านิยมที่มองไม่เห็นประโยชน์
หรือคุณค่าของการมีเด็กไร้สญ
ั ชาติอยูใ่ นประเทศไทย เนือ่ งจากไม่ใช่พลเมืองไทย
ไม่มบี ตั รประชาชน ไม่มสี ทิ ธิเท่าคนไทย และแม้จะมีการสือ่ สารการท�ำงานออกสู่
สังคมภายนอก แต่ไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนผู้สนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ
ได้ รวมทั้งกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาก็ไม่ได้มีพลังเพียงพอในการช่วย
ระดมทุนหรือการสื่อสารต่างๆ ได้
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4) การมีกัลยาณมิตรเป็ นเครือข่ายท�ำงาน

ความโดดเด่นในการท�ำงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำในระยะหลังมานี้ คือ
การพยายามดึงกัลยาณมิตรที่มีเป้าหมายการท�ำงานงานร่วมกันมาเพื่อผนึก
ก�ำลังการท�ำงานผลักดันนโยบายและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เช่น การรวมกลุ่ม
เครือข่ายบ้านพักเด็ก คนท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมจังหวัด ใน
จังหวัดเชียงราย โดยให้ความส�ำคัญการดูแลสุขภาวะของคนท�ำงานร่วมด้วย
ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายแบบเพื่อน ไม่ใช่คู่แข่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีท�ำให้
งานของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เช่น กลุ่มคุณค่าเชียงแสนในประเด็นวัฒนธรรม กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น
5) การปรับตัวและเรียนรู้เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การท�ำงานของทั้งมูลนิธิบ้านครูน�้ำและศูนย์ดร็อปอินที่อยู่บริเวณหน้า
ด่านแม่สาย จ�ำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ของสังคม โดยเฉพาะด้านนโยบาย
หรือกฎหมายที่มีผลกระทบกับเด็กไร้สัญชาติ หรือ เด็กเร่ร่อน เช่น กระแสเกี่ยว
กับการประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์
ทางการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมา เป็นต้น มูลนิธิบ้านครูน�้ำเป็น
องค์กรที่เรียนรู้และปรับตัวได้ เมื่อท�ำงานแล้วมีการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
และปรับงานหรือกิจกรรมให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เช่น ศูนย์ดร็อปอิน ที่
เลือกบุคลากรที่เป็นชาติพันธุ์หรือเติบโตมาจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นทีมครูข้าง
ถนน เพราะสื่อสารกับเด็กๆ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าใจกันและท�ำให้เด็กไว้
วางใจ นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนภาษาไทยพื้นฐานให้กับแรงงานชาติพันธุ์ที่เข้า
มาท�ำงานในประเทศไทยในศูนย์ กศน. ร่วมด้วย
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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อย่างไรก็ตาม หากองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น อาจ
ต้องท�ำงานแบบมุ่งเป้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาที่เหลือให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น โดยการพยายามตัดกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่จ�ำเป็นออก
เพือ่ ให้เหลือเวลาและพืน้ ทีส่ �ำหรับคิดกิจกรรมทีจ่ �ำเป็นมากขึน้ และอาจต้องสร้าง
สมดุลระหว่างการริเริ่มความคิดใหม่ๆ กับ โครงสร้างการท�ำงานเดิมที่มองว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว
6) การน�ำร่วม

ด้วยเนือ้ งานทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ และศูนย์ดร็อปอิน อ�ำเภอแม่สาย ท�ำงาน
อยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นงานร้อน เร่งด่วน เกี่ยวกับชีวิตความเป็นตายของเด็ก การ
ท�ำงานในหลายๆ ครัง้ ครูนำ�้ ให้อ�ำนาจตัดสินใจแก่ทมี งานอย่างเต็มที่ นอกจากทีม
งานภายในแล้ว ยังมีเครือข่ายภายนอกทีต่ า่ งรับฟังความคิดเห็นกัน และครูนำ�้ เอง
เคยวางแผนจะหาคนทีม่ าสานงานต่อจากตนเอง อย่างไรก็ตาม การวางแผนและ
การเตรียมส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นถัดไปของมูลนิธิฯ อาจยังขาดแผนงานที่ชัดเจน
ร่วมกับค่านิยมในระดับสังคมของคนรุ่นใหม่ที่มองการท�ำงานภาคประชาชนว่า
ยังไม่ค�ำตอบของการประกอบอาชีพในชีวิตพวกเขา
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ความท้าทาย

ทุนมนุษย์: คนรุ่นใหม่กับการส่งไม้ต่อ

“หลายๆ คนติดนะ คนเก่ง คนรู้ข้อมูลอะไรเยอะ จะมีปัญหากับ
คนทีเ่ ริม่ คบ คนทีเ่ ริม่ คบก็จะเห็นดีเห็นงาม แต่จะให้ไปเป็นอย่าง
คนนั้นเลยก็ไม่ไหว คนนั้นเขาท�ำมา 20 ปี ส่วนคนนี้เพิ่งเริ่ม มันก็
จะยิง่ เกิดความขัดแย้งกัน โดยเฉพาะกับคนรุน่ ใหม่เลย เขาจะไม่
เอาอะไรทีโ่ หดหรือทรมาน เขาอาจจะชืน่ ชมเราแค่ 2-3 เดือน แต่
หลังจากนัน้ เขาก็ไม่ไหว แล้วก็ไป ซึง่ มันก็จะไม่มคี นมาท�ำงานต่อ
แต่ถา้ เราเปิดด้วยเรือ่ งสนุก ท้าทายไม่มากจนเกินไป เด็กรุน่ ใหม่เขา
ก็จะอยากมาท�ำ เช่น ตอนนั้นท�ำบ้านดินกัน คือมันไม่ง่ายนะ แต่
ก็ไม่ยากเกินไปส�ำหรับพวกเขา แล้วพอท�ำเสร็จ เขาก็ถา่ ยรูปอวด
เพื่อนฝูง ซึ่งมันท�ำให้เขาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และอยากมาท�ำอะไรที่มันลึกซึ้ง จริงจังมากขึ้น”
(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2560)

เทคนิ ค การท�ำงานกั บ คนรุ ่ น ใหม่ จ ากประสบการณ์ ข องครู น�้ ำ มุ ่ ง
ท�ำความเข้าใจความต้องการและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยากท�ำงานอะไรเพื่อ
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม โดยกิจกรรมเหล่านั้นต้องอยู่บนฐานของความ
ท้าทายทีส่ นุก ตัวอย่างทีย่ กมาเป็นเพียงหนึง่ ในกิจกรรมซึง่ มันจบในตัวของมันเอง
คือ การท�ำบ้านดิน ซึ่งผู้ท�ำเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ไม่ต้องติดตาม
ผลต่อเนื่องมากนัก เมื่องานจบ ความรู้สึกภาคภูมิใจก็เกิดขึ้น
ทว่า ในความเป็นจริงงานภาคสังคมมากมายล้วนเป็นงานที่ท�ำงานกับ
คน โดยเฉพาะงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำที่เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ของคน เป็น
งานที่ไม่จบเป็นชิ้นๆ หรือเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น
อีกทั้ง อุปสรรคมากมายระหว่างการท�ำงาน ที่ไม่ใช่จากปัจจัยแค่ความเหนื่อย
ล้าของตนเอง แต่มีเรื่องอื่นๆ เช่น นโยบาย การขัดผลประโยชน์ การท�ำงานกับ
มูลนิธิบ้านครูน�้ำบนก้าวต่อไป
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ทัศนคติของสังคมรอบข้าง และทีส่ �ำคัญคือความไม่มนั่ คงทางรายได้ หากต้องยึด
เป็นอาชีพประจ�ำ ดังที่มูลนิธิฯ ประสบปัญหาขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่องาน
ต่อจากครูน�้ำ
การท�ำงานกับเด็กที่จ�ำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อน และใช้หัวใจเป็น
ตัวน�ำ คนรุ่นใหม่ที่จะมาท�ำงานต่อในประเด็นนี้ จึงถูกคาดหวังให้ต้องทุ่มเทพลัง
กาย ใจ และเวลา เพื่อให้เด็กได้มีที่ยืนทางสังคมบนสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่
ตลอดเวลา ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตและค่านิยมการสร้างสมดุลชีวิต (work
life balance) ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว ความ
ท้าทายจึงอยูท่ จี่ ะท�ำอย่างไรเพือ่ ปรับภาพของการท�ำงานภาคสังคม การประกอบ
การสังคมให้ดนู า่ สนใจ และ สอดคล้องกับความเป็นจริงในการใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่
ทุนทรัพย์: เงินส�ำหรับบริหารจัดการองค์กร

ใน ปี 2556 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) ได้เลื่อนการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์
ของประเทศไทยด้วยดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index:
HDI)15 จากเดิมเป็นประเทศมีการพัฒนามนุษย์ระดับปานกลาง ขึน้ เป็นประเทศ
มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเป็นผลจาก
ตัวเลขดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ
และเศรษฐกิจ โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
15 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) คือ ดัชนีทางสถิติแบบองค์รวมที่จัดกลุ่ม
ประเทศตามระดับของการพัฒนามนุษย์ โดยวัดจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากร การรู้หนังสือ
การเข้าเรียนในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา และ รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากร ซึง่ แบ่งล�ำดับการ
พัฒนามนุษย์ในแต่ละประเทศเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ประเทศทีม่ กี ารพัฒนามนุษย์สงู มาก ประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
มนุษย์สูง ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลาง และ ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ต�่ำ (UNDP, 2014)
104

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

นอกจากตัวชี้วัดนี้แล้วในภาพรวมของประเทศไทยเองที่ดูเหมือนจะ
พัฒนาขึน้ ตามล�ำดับ มีผลกระทบต่อแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
ที่เป็นแหล่งทุนหลักผู้คอยสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และเงินบริจาคแก่มูลนิธิหรือ
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรต่างๆ ในประเทศไทย มีแนวโน้มจะลดการให้ความ
ช่วยเหลือลง เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
จากสถานการณ์ข้างต้น ย่อมมีผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการเงิน
ส�ำหรับบริหารจัดการมูลนิธิบ้านครูน�้ำ ซึ่งแหล่งทุนหลักมาจากองค์กรในต่าง
ประเทศ แม้อุดมการณ์และความเชื่อว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต้องด�ำเนิน
การด้วยหัวใจ ไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหาก�ำไร
อย่างไรก็ตาม หากมูลนิธิบ้านครูน�้ำที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม เป็นที่พึ่งพิง
ให้เด็กไร้สัญชาติไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องอาศัยแหล่ง
ทุนจากต่างประเทศ เงินบริจาคหรือเงินให้เปล่าเมื่อเขียนขอโครงการเป็นครั้งๆ
ซึง่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน หากมูลนิธฯิ ขาดทุนนัน่ หมายถึงผลลัพธ์ทาง
สังคม (social impact) ก็จะท�ำได้ไม่ต่อเนื่อง
ดังนั้นวิธีคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการหารายได้และ
การบริหารกิจการจากภาคธุรกิจ จึงอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายในการสร้างพื้นที่ยืนทางสังคมให้แก่เด็กในมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ย่อมเผชิญความท้าทายมากกว่า
ในหลายๆ องค์กรภาคสังคมอืน่ ๆ เนือ่ งด้วยการท�ำงานบนวิถพี นื้ ทีส่ เี ทา กล่าวคือ
แม้สงิ่ ทีค่ รูนำ�้ และทีมงานก�ำลังท�ำอยูเ่ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเหลือสังคม ทว่ากลุม่ เป้าหมาย
ทีค่ รูนำ�้ ก�ำลังช่วยเหลืออยูไ่ ม่ได้ถกู รับรองด้วยกฎหมาย จึงต้องแก้ปญ
ั หาในหลาย
ระดับทั้งปัญหาหน้างาน ที่ต้องช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตรอดปลอดภัยและเข้าสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาด้านทัศนคติของสังคมรอบข้างที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของ
เด็กกลุม่ นี้ และปัญหาระดับโครงสร้าง นโยบาย และตัวกฎหมาย ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่เด็กไร้สัญชาติต้องเผชิญ
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องค์ประกอบของการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
จากการถอดบทเรียนกระบวนการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจใน
บทบาทของ Intrapreneur และภาคประชาสังคมในมิติของมูลนิธิ ผู้วิจัยพบว่า
องค์ประกอบที่เอื้อให้การท�ำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายด�ำเนินการไปได้ มีดังนี้
1) ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่น คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว หรือ
พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ในหลายครั้งมีการวางแผนการท�ำงานไว้ล่วงหน้า แต่ใน
สถานการณ์จริง อาจมีหลายเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ภาคธุรกิจเข้าไปท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม
ที่ก�ำลังท�ำงานกับประเด็นร้อน มีหน้างานค่อนข้างมาก งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นความตาย และมุ่งท�ำงานด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในขณะ
ที่ภาคธุรกิจซึ่งให้ความส�ำคัญกับความคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่องเวลา ดังนั้นหากยึด
ติดวิธกี ารหรือผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรมเกินไป อาจท�ำให้ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจอยากช่วย
เหลือกลายเป็นการบีบบังคับด้วยความไม่เข้าใจ เพราะปัญหาทางสังคมหลาย
อย่างมีความซับซ้อน จึงจ�ำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาต่างๆ
การมีความยืดหยุน่ จะช่วยให้สามารถลดอคติทมี่ ลี งไปได้ โดยการรับฟังความคิด
เห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
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2) การเชื่อมร้อยความฝันคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า

ด้วยพืน้ ทีว่ จิ ยั ครัง้ นีเ้ ป็นการพบกันของคนสองคนทีน่ อกจากมีวธิ คี ดิ และ
มุมมองในการมองสังคมต่างกันในมิตขิ องการช่วยเหลือสังคมและความยัง่ ยืน แต่
ทัง้ สองคนยังเป็นภาพสะท้อนของคนรุน่ ใหม่เพิง่ เรียนจบทีม่ ไี ฟอยากท�ำสิง่ ดีๆ ให้
สังคม และมีเครื่องมือความรู้ใหม่ๆ เป็นความรู้เชิงหลักการวิชาการ (explicit
knowledge) อยากน�ำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจขาดประสบการณ์การ
ท�ำงานขับเคลื่อนสังคม
ส่วนอีกกลุ่มคือคนรุ่นเก่าที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทพลังในการท�ำงานเพื่อ
สังคม และเปีย่ มด้วยประสบการณ์ในการท�ำงานภาคสังคมมากล้นจนหล่อหลอม
ขึน้ เป็นความรูเ้ ฉพาะตัว (tacit knowledge) ทีห่ าได้ยากจากห้องเรียนหรือต�ำรา
ทั่วไป แต่อาจขาดมุมมองหรือวิธีคิดจากความรู้ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองต่าง
มีเป้าหมายร่วมกันคือ อยากเห็นสังคมดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความพยายามน�ำจุดเด่น
ของแต่ละฝ่ายออกมาเพื่อเกื้อหนุนกัน ซึ่งก่อให้เกิดมิติของการท�ำงานเพื่อสังคม
ในมุมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
3) เรียนรู้ ละวางสิ่งที่เคยรู้มา และ เรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุม
มองหรือวิธีการใหม่ๆ (learn – unlearn - relearn)

Alvin Toffler นักเขียนทีใ่ ห้ความสนใจกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมเคยเขียนหนังสือชื่อ “Future Shock” เมื่อ ค.ศ. 1970 มีเนื้อความตอน
หนึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ว่าจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติมากกว่าแค่การ
เรียนรู้เนื้อหาหลักการเท่านั้น แต่ต้องพร้อมที่จะละความรู้เดิมเพื่อเรียนรู้อีกครั้ง
(Toffler, 1970) ทั้งนี้ เนื้อความดังกล่าวถูกหยิบมาพัฒนาเป็นข้อความที่นิยม
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ในสังคมออนไลน์ นั่นคือ “The illiterate of the 21st century will not
be those who cannot read and write, but those who cannot learn,
unlearn, and relearn.” หรือแปลความว่าการไม่รหู้ นังสือของคนในศตวรรษที่
21 อาจไม่ได้หมายถึงการอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ แต่หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนรู้ ไม่สามารถละวางสิ่งที่เคยรู้มา และ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วย
มุมมองหรือวิธีการใหม่ๆ
การท�ำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายทางด้ า น
ประสบการณ์ วิธคี ดิ วิถปี ฏิบตั กิ เ็ ช่นกัน โดยเฉพาะเมือ่ ผูท้ ที่ �ำงานภาคประชาสังคม
มายาวนานบนฐานคิดมุ่งท�ำเพื่อผู้อื่นเป็นแรงผลักดัน ใช้ฐานใจในการท�ำงานกับ
ผู้คน จนอาจละเลยมิติอื่นๆ ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาบนฐานคิดโลกธุรกิจ
ที่มักใช้ฐานหัวในการคิด ตัดสินใจ มุ่งผลลัพธ์เป็นหลัก เน้นการกระท�ำที่คุ้มค่า
และมีความยั่งยืน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดติดกับตัวองค์ความรู้ที่ตนเองเชื่อเป็น
หลัก โดยไม่เปิดใจยอมรับชุดความรู้จากอีกฝั่ง อาจไม่เห็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ หรืออาจถึงขั้นขัดแย้งกันจนเกิดเป็น
อคติ ต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นขั้วตรงข้าม ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
การเรียนรูน้ นั้ ไม่ใช่เพียงแค่การใส่ขอ้ มูลความรูเ้ ข้าไปแค่อย่างเดียว หาก
แต่การเรียนรู้ที่ถูก ควรประกอบด้วย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดรับโลกที่ตนเองไม่
คุ้นเคย พร้อมละวางสิ่งที่เคยเรียนโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
ผู้เขียนมองว่างานวิจัยครั้งนี้ มิได้ท�ำขึ้นเพื่อประเมินความส�ำเร็จของ
โครงการในแง่ตัวชี้วัดต่างๆ เพราะชุมชน หรือกลุ่มคนที่ท�ำงานเป็นสังคมระบบ
เปิด ที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้ แม้โครงการจะตอบโจทย์ตัวชี้วัดทุก
ข้อ ก็ไม่ได้หมายความว่าความส�ำเร็จนั้นเกิดจากโครงการทั้งหมด
เช่นเดียวกัน หากผลการด�ำเนินโครงการไม่ตอบโจทย์ตวั ชีว้ ดั สักข้อ ย่อม
มิได้หมายความว่ามันเกิดจากการด�ำเนินโครงการทั้งหมด แต่สิ่งส�ำคัญมากกว่า
แค่มองผลลัพธ์ปลายทาง คือ การย้อนมองตลอดระยะทางว่ากลุ่มคนท�ำงานได้
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สะท้อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับปัจเจกชน และระดับกลุม่ คน ความ
สัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างทาง อุปสรรค และการก้าวข้ามต่างๆ ไว้อย่างไรบ้าง และ
ถอดบทเรียนการท�ำงานที่ผ่านมาของตนเองได้ลึกซึ้งเพียงใด
ผู้เขียนนับถือหัวใจของคนท�ำงาน ครูน�้ำ ทีมงาน และเครือข่าย ที่ก�ำลัง
ท�ำงานแทนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และเหนือไปกว่านั้นคือการรับใช้
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนชายขอบของสังคมซึ่งไร้ที่พึ่ง แต่คนท�ำงาน
เหล่านี้กลับแทบไม่ได้รับการมองเห็นหรือการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ และ
หวังว่าโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตในปีนี้ ที่ริเริ่มน�ำวิธีคิด เครื่องมือทางภาคธุรกิจ
และสือ่ สร้างสรรค์ เข้าไปช่วยหนุนเสริมการท�ำงานของภาคประชาสังคม จะเป็น
จุดเริ่มต้นการผสานวิธีคิดและแนวปฏิบัติจากประสบการณ์อันเป็นทุนที่เข้มแข็ง
ของภาคประชาสังคมร่วมกับวิธีคิดและเครื่องมือที่เป็นสมัยใหม่จากภาคธุรกิจ
เพื่อให้คนท�ำงานภาคสังคมกลุ่มเล็กๆ ได้มีกัลยาณมิตรร่วมเดินทางไปถึงฝันที่
อยากเห็นสังคมดีขึ้นต่อไป
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การเรียนรู้ร่วมกันและ
การปะทะสังสันทน์ทางความคิด
บนพื้นทีข
่ อนแก่นนิวสปิ ริต
กานน คุมพ์ประพันธ์
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การเรียนรู้ร่วมกันและ
การปะทะสังสันทน์ทางความคิด
บนพื้ นที่ขอนแก่นนิวสปิ ริต
กานน คุมพ์ประพันธ์
“นี่กูมา volunteer แล้วยังต้องเสี่ยงที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกไหมเนี่ย
เอาประโยคนี้ขึ้นต้นรายงานเลยนะกก”
คุณธนัน รัตนโชติ (พี่นก) ผู้ประกอบการทางสังคม (social entrepreneur) และอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ประจ�ำพื้นที่ขอนแก่น
นิวสปิริต บอกกับผู้เขียนเมื่อเราคุยกันถึงเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้ แม้ว่าจะเป็น
ประโยคทีห่ ยอกล้อกันตามประสาคนรูจ้ กั แต่ประโยคนีเ้ ป็นสิง่ สะท้อนความกังวล
ของพี่นกต่อการเขียนงานวิจัยชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับผูเ้ ขียน งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั ทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ ประการแรก
บุคคลที่ผู้เขียนจะต้องเขียนถึงและถอดบทเรียนการเรียนรู้เป็นบุคคลที่มี อายุ
ความสามารถ ประสบการณ์ สถานะทางสังคมสูงกว่าผู้เขียนในทุกด้าน อย่าง
คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ (พี่สุ้ย) ผู้ริเริ่มขอนแก่นนิวสปิริต ที่ในวงการองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ยอมว่าเป็นคนท�ำงานเก่ง ท�ำงานจริง งานที่ท�ำล้วน
ประสบความส�ำเร็จ อย่างเช่น ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา พี่สุ้ยและทีมงาน ผลักดัน
ให้ประเด็นเรื่อง “การเตรียมตัวตาย” จากประเด็นอ่อนไหวไม่สามารถพูดถึงได้
ในที่สาธารณะ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง จน “ความตาย” กลาย
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เป็นแบรนด์ ประจ�ำตัวของพี่สุ้ยไปเสียแล้ว
ส่วนพี่นกเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร PLANT – D ธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise: SE) ทีข่ ายผักออร์แกนิคด้วยกระบวนการทีท่ �ำให้ผสู้ งู อายุที่
ไม่มงี านท�ำมีรายได้ มีกจิ กรรมทางสังคม และท�ำให้คนเมืองได้กนิ ผักออร์แกนิคสด
ปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน นอกจากนัน้ พีน่ กยังมีประสบการณ์ท�ำงานด้านการตลาด
และเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ มายาวนาน
แม้ว่าจุดยืนในการเขียนงานวิจัยโครงการนี้จะไม่ใช่การประเมินผล
แต่เป็นการเก็บเกี่ยวเรื่องราวการเรียนรู้และบทเรียนที่เกิดขึ้นของการปะทะ
สังสันทน์กนั ระหว่างผูน้ �ำภาคประชาสังคมในแต่ละพืน้ ทีก่ บั แนวคิดผูป้ ระกอบการ
สังคม (social entrepreneur) แต่กระบวนการเก็บเกีย่ วและสังเคราะห์บทเรียน
นัน้ ย่อมมีการใช้ความคิด มุมมอง คุณค่าทีผ่ เู้ ขียนยึดถือในการตีความว่าอะไรคือ
บทเรียนหรือการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ จากโครงการนีไ้ ม่มากก็นอ้ ย ซึง่ เป็นไปได้วา่ การ
ตีความและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นของผู้เขียนจะแตกต่างจากความคิดและการ
ตีความของพี่สุ้ยกับพี่นก ซึ่งในความคิดเห็นของผู้เขียน ทั้งสองคนมีมาตรฐาน
ในการตัดสินสิ่งต่างๆ ที่สูงมาก
ตามปกติแล้วในการเขียนวิจัย ไม่ว่างานวิจัยนั้นจะมีกระบวนการเก็บ
วิเคราะห์และเขียนข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลมากแค่ไหน อย่างเช่น
บางฉบับเลือกให้ผเู้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในทุกกระบวนการวิจยั บางฉบับเลือกทีจ่ ะ
ให้พนื้ ทีแ่ ก่ความคิดความรูส้ กึ ของบุคคลทีต่ นไปศึกษาหรือเล่าเรือ่ งด้วยเสียงของ
ผู้คนเหล่านั้น แต่ท้ายที่สุดผู้เขียนงานวิจัยคือผู้ที่มีอ�ำนาจในการเลือกสรร ตัดต่อ
และเรียบเรียงข้อมูลที่ถูกน�ำเสนอไปในทิศทางและกรอบความคิดที่ผู้เขียนงาน
วิจัยเป็นผู้ก�ำหนด (Mahoney, 2007: 583) อย่างไรก็ตามส�ำหรับรายงานวิจัย
ฉบับนี้ ด้วยความมีสถานะทางสังคมทีแ่ ตกต่างจากเจ้าของเรือ่ งราวทีผ่ เู้ ขียนเขียน
ถึงอย่างมาก ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าตนเองมีอ�ำนาจเหนืองานที่ตนเองมากเพียงใด
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ผู้เขียนตระหนักว่าการตีความและมุมต่างๆ ที่ผู้เขียนเลือกน�ำเสนอใน
งานวิจยั ชิน้ นีอ้ าจเป็นการเลือกทีแ่ ตกต่างไปจากกลุม่ คนทีผ่ เู้ ขียนศึกษา ด้วยความ
แตกต่างของประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ เช่น การเลือก
เขียนงานวิจัยนี้โดยใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง และไม่มีจ�ำนวนเชิงปริมาณที่ชี้วัดได้
เป็นข้อมูลประกอบ อาจจะไม่ใช่การถอดบทเรียนตามนิยามของพี่นก เป็นต้น
อีกทั้งเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนเขียนอาจแตกต่างไปจากเรื่องราวที่พี่สุ้ยและพี่นก
เลือกน�ำเสนอถ้าพวกเขาเขียนเรือ่ งราวในรายงานฉบับนีด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนัน้
แล้วในบางครัง้ คราวทัง้ สองคนมีการแสดงออกถึงความกังวลต่อชุดข้อมูลทีผ่ เู้ ขียน
เลือกน�ำเสนอ เช่นในประโยคเปิดบทความที่พี่นกกล่าวกับผู้เขียน
ในการเขียนรายงานฉบับนีผ้ เู้ ขียนจึงยำ�้ เตือนตนเองให้พยายามแยกแยะ
ความจริงในมุมของผูเ้ ขียนมุมของพืน้ ที่ และมุมของอาสาสมัครภาคธุรกิจ (พีน่ ก)
จาก School of Changemakers (SoC) ให้ชัดเจนเสมอ
ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียนงานวิจัยแบบด้วยมุมมองแบบ
บุคคลที่หนึ่ง ผ่านการเขียนเชิงเรื่องเล่า มากกว่าการน�ำเสนอข้อมูลในฐานะผล
การศึกษา เนื่องจากในงานเขียนเชิงเรื่องเล่า ผู้เขียนสามารถน�ำเสนอได้อย่าง
ชัดเจนว่าเนื้อหาส่วนไหนเป็นเสียง การตีความและการสร้าง “ความจริง” ของ
ผู้เขียน และส่วนไหนเป็นเสียงและ “ความจริง” ในมุมมองของกลุ่มคนที่ผู้เขียน
ศึกษา (Bryman, 2012: 582) โดยมีความพยายามให้พื้นที่แก่เสียงของคนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการถอดบทเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่พี่สุ้ยและพี่นกมองว่าละเอียดอ่อนถูกเผย
แพร่โดยไม่ตั้งใจ ก่อนจะเก็บข้อมูลทุกครั้งผู้เขียนได้แจ้งแหล่งข้อมูลของผู้เขียน
ทุกท่านว่าหากมีข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการให้เผยแพร่ให้แหล่งข้อมูลแจ้งกับ
ผู้เขียนได้เสมอ และก่อนที่บทความนี้จะได้รับการเผยแพร่ ผู้เขียนได้ส่งงานวิจัย
ฉบับนี้ให้พี่สุ้ยและพี่นกตรวจสอบว่า มีข้อมูลส่วนใดที่มีความละเอียดอ่อนและ
ควรปรับแก้ออกหรือไม่
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ในการเก็บข้อมูลโครงการนี้ ส�ำหรับการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ที่โครงการขอนแก่นนิวสปิริตได้สร้างให้แก่พื้นที่และเครือข่าย เดิมผู้เขียนมี
ความตั้งใจจะใช้การสังเกตการณ์ เนื่องจากเป็นวิธีการหาข้อมูลที่สามารถท�ำให้
ผู้เขียนได้ทราบข้อมูลที่ไม่ถูกบอกกล่าวออกมาในการสัมภาษณ์ และสามารถ
เห็นบริบทและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จริงที่ขอนแก่นนิวสปิริตท�ำงานด้วย
ตนเอง แต่บริบทการท�ำงานของขอนแก่นนิวสปิริต ท�ำให้การเก็บข้อมูลด้วยวิธี
นี้มีความท้าทายสูง เนื่องจากกิจกรรมของขอนแก่นนิวสปิริตในส่วนที่ได้รับทุน
จากโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตทั้งหมดในช่วงเจ็ดเดือนนี้ เป็นกิจกรรมฝึกอบรม
ให้เครือข่ายด้วยการน�ำเอาแนวคิดแบบผูป้ ระกอบการทางสังคม (social entrepreneurship) มาปรับใช้เพือ่ เสริมศักยภาพการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ให้แก่แต่ละองค์กร
ท�ำให้หากผูเ้ ขียนต้องการศึกษาความเปลีย่ นทีข่ อนแก่นนิวสปิรติ และแนวคิดแบบ
ผูป้ ระกอบการทางสังคมสร้างให้กบั เครือข่าย ผูเ้ ขียนจะต้องได้รบั ความไว้ใจจาก
องค์กรในเครือข่ายให้เข้าไปสังเกตกระบวนการท�ำงานอย่างละเอียดทัง้ ช่วงเวลา
ก่อนและหลังจากองค์กรเหล่านี้ได้มาเข้าร่วมโครงการกับขอนแก่นนิวสปิริต
รวมถึงการเข้าไปวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ที่ขอนแก่นนิวสปิริตช่วยให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงแก่แต่ละองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน อาจจะท�ำให้
องค์กรเหล่านัน้ ไม่สบายใจทีจ่ ะให้ผเู้ ขียนเข้าไปสังเกตการณ์ โดยเฉพาะกับองค์กร
ทีเ่ พิง่ จะเป็นเครือข่ายกันและมีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ แบบ ขอนแก่นนิวสปิรติ
ท�ำให้ท้ายที่สุดในการเก็บข้อมูลประเด็นนี้ผู้เขียนต้องพึ่งพาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในฐานะวิธีการเก็บข้อมูลเป็นหลัก
อย่างไรก็ตามส�ำหรับการศึกษาบทเรียนและการเรียนรู้ระหว่างผู้น�ำ
ในพื้นที่ (พี่สุ้ย) อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (พี่นก) และกิจกรรมของโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคต ซึ่งเป็นหัวใจและเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยโครงการนี้
ผู้เขียนใช้ทั้งกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ท�ำให้ผู้เขียนได้เห็น “ความจริง” ใน
มุมมองของพีน่ กและพีส่ ยุ้ ในขณะเดียวกัน ผูเ้ ขียนได้ใช้กระบวนการสังเกตการณ์
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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อย่างมีสว่ นร่วมในแทบทุกกระบวนการทีพ่ นี่ ก พีส่ ยุ้ มีปฏิสมั พันธ์กนั ท�ำให้ผเู้ ขียน
ได้ขอ้ มูลและสามารถสร้าง “ความจริง” ในมุมมองของผูเ้ ขียนมาอธิบายเรือ่ งราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ระหว่างการเก็บข้อมูลส�ำหรับงานวิจยั ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนและทีมวิจยั ได้หารือ
ถึงบทบาทของพวกเราในการท�ำงานกับพื้นที่ ระหว่างการเป็นผู้สังเกตการณ์
ภายนอกที่คอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปแทรกแซง แม้ว่าเราอาจจะเห็น
ปัญหาทีจ่ �ำเป็นต้องแก้ไขหรือมีบทบาทสามารถช่วยปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ
ได้ กับการเป็นนักวิจัยที่เป็นเหมือนสมาชิกของพื้นที่ มีวิธีคิดมุมมองเหมือนเป็น
คนในชุมชนของพืน้ ทีท่ เี่ ราเข้าไปศึกษา รวมถึงเข้าไปช่วยผลักดันให้กจิ กรรมต่างๆ
ของพืน้ ทีส่ �ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ สองบทบาทล้วนมีขอ้ ได้เปรียบเสียเปรียบ
ที่แตกต่างกัน
ในการท�ำงานกับกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตผู้เขียนเลือกที่จะมีบทบาท
กึ่งกลางระหว่างทั้งสองแบบ กล่าวคือ ผู้เขียนระวังไม่ให้ตนเองกลายเป็นคนใน
เพื่อที่พยายามรักษามุมมองแบบนักวิจัยเอาไว้ (Bryman, 2012: 445 - 446)
แต่ผเู้ ขียนพยายามไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนและกลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ
เป็นแค่ผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลเช่นกัน
ผู้เขียนเชื่อว่ากระบวนการวิจัยที่ผู้เขียนเลือกใช้ อย่างเช่นการให้ความ
ส�ำคัญกับเสียงของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการถอดบทเรียนครัง้ นี้ การมีกระบวนการ
สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับขอนแก่น นิวสปิรติ กับพีส่ ยุ้ รวมถึงพีน่ ก
ไปจนถึงการขอค�ำปรึกษาพี่สุ้ยเรื่องแนวทางการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมจากพื้นที่
อยูเ่ สมอ เป็นกระบวนการทีส่ ร้างพืน้ ทีท่ นี่ า่ จะท�ำให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ ไม่มาก
ก็น้อย แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันงานของขอนแก่นนิวสปิริตโดยตรง
(Given, 2008)
แม้กระนั้นส�ำหรับความเป็นคนใน/คนนอก ผู้เขียนคิดว่าในบางแง่มุม
ตัวผู้เขียนเองมีความเป็นคนในส�ำหรับพี่สุ้ย เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวของ
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ผู้เขียนบางคนรู้จักและเคยท�ำงานกับพี่สุ้ย รวมถึงผู้เขียนเองเติบโตมาในแวดวง
NGOs ท�ำให้ผู้เขียนเข้าใจบริบทการท�ำงาน และความคิดของพี่สุ้ยพอสมควร
ท�ำให้มักมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับพี่สุ้ย ในขณะเดียวกันส�ำหรับพี่นกและ
กลุ่มผู้ประกอบการทางสังคม ถือได้ว่าผู้เขียนเป็นคนนอกอย่างแท้จริง แนวคิด
และวิธีการท�ำงานแบบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจริงๆ หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่ง
เป็นฐานการท�ำงานของพี่นก) เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส�ำหรับผู้เขียน และต้องปรับ
ความคิดระดับหนึ่งจึงเกิดความเข้าใจในแนวคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่พี่นก
ยึดถือ
อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนขบคิดกับตนเองคือในการน�ำเสนองานวิจัย
ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนควรจะหยิบประเด็นทีส่ �ำคัญ แล้ววิเคราะห์ลงรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น อันเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบ “thematic analysis” ตามกระบวนการ
วิจัยคุณภาพทั่วไป หรือผู้เขียนควรจะน�ำเอากระบวนการเขียนงานวิจัยเป็นเรื่อง
เล่าทีม่ ลี �ำดับเวลาและเหตุการณ์ ซึง่ ภาษาอังกฤษเรียกว่ากระบวนการ “restory”
มาปรับใช้ กระบวนการ restory เป็นกระบวนการทีม่ กั ถูกใช้ในงานวิจยั ประเภท
การวิเคราะห์เรื่องเล่า (narrative analysis) โดยนักวิจัยน�ำเรื่องเล่าจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ กั ไม่เป็นระเบียบและมีความยุง่ เหยิงมาเรียบเรียงเป็นเรือ่ งราวเดียวกัน
มีล�ำดับเหตุการณ์และเวลาทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล (Ollerenshaw & Creswell, 2002)
ท้ายที่สุดผู้เขียนตัดสินใจใช้กระบวนการ restory เป็นกระบวนการ
หลักส�ำหรับน�ำเสนอข้อมูลในรายงานฉบับนี้เพื่อเขียนถึงกิจกรรมและพลวัตที่
เกิดขึ้น โดยมองว่าตนเองมีบทบาทเป็น “ผู้เล่าเรื่อง” ให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นตามล�ำดับและข้อมูลบริบท มากกว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ขมวดเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นออกมาเป็นประเด็น การที่ผู้เขียนเลือกเล่าเรื่องตามเหตุการณ์โดยเฉพาะใน
ส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำให้ผู้อ่านสามารถเห็นพลวัต
และความเปลี่ยนแปลง หรือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งของพี่สุ้ย พี่นก และพื้นที่ ที่เกิด
ขึน้ จากกิจกรรมในโครงการนีอ้ ย่างเป็น ล�ำดับขัน้ ตอนแม้อาจจะเป็นเรือ่ งเล่าทีส่ นั้
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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กระชับไปเสียหน่อยจากเนื้อที่ที่ก�ำจัด ที่ส�ำคัญเนื่องจากผู้เขียนมองว่าเป้าหมาย
ของงานวิจัยฉบับนี้เป็นการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าการประเมิน
โครงการ การเลือกเขียนงานในลักษณะนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่และให้อ�ำนาจแก่
ผู้อ่านในการตีความบทเรียนและสร้างบทเรียนของตนเองจากตัวบทที่ผู้เขียน
สร้าง โดยผูเ้ ขียนไม่ได้เป็นผูก้ �ำหนดว่าสิง่ ใดคือบทเรียน สิง่ ใดคือความส�ำเร็จและ
ความล้มเหลวเหมือนงานประเมินโครงการทั่วไป
พี่ สุ้ย และขอนแก่นนิวสปิ ริต

ผู้เขียนรู้จักพี่สุ้ยมานานตั้งแต่สมัยผู้เขียนยังเด็ก ด้วยความที่สมาชิกใน
ครอบครัวของผู้เขียนหลายคนท�ำงานอยู่ในแวดวง NGOs ผู้เขียนได้ยินมานาน
ว่าพี่สุ้ยเป็นคนท�ำงานเก่ง จริงจัง และท�ำงานแบบมืออาชีพ พี่สุ้ยนิยามว่าตนเอง
เป็น “กระทิง”1 ที่ให้ความส�ำคัญกับความมุ่งมั่นท�ำตามเป้าหมายให้ส�ำเร็จ ซึ่ง
ค่อนข้างแตกต่างไปจากบุคลิกภายนอกของพีส่ ยุ้ ทีค่ นส่วนใหญ่รจู้ กั ทีพ่ ดู จาด้วย
เสียงอ่อนหวานใช้ค�ำศัพท์แบบจิตปัญญาศึกษา ให้ความรูส้ กึ ปลอดภัย เย็นสบาย
เทียบกับเทปบรรยายการนั่งสมาธิ และเป็นคนที่ท�ำงานกระบวนการเรียนรู้ด้าน
จิตวิญญาณมานานและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ พี่สุ้ยเคยบอกผู้เขียนว่าคนที่เพิ่ง
รู้จักพี่สุ้ย มักคิดว่าพี่สุ้ยเป็นคนนุ่มนวล ตามใจคน แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
พีส่ ยุ้ บอกว่าความจริงแล้วตนเองมีความแข็งและมัน่ ใจในความเชือ่ ของตนเองอยู่
ไม่น้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจเมื่อเราได้เรียนรู้จากประวัติการต่อสู้ของพี่สุ้ย

1 กระทิง หมี หนู อินทรี เป็นเครื่องมือที่ใช้จ�ำแนกบุคลิกภาพของมนุษย์ โดยกระทิงเป็นกลุ่มคนที่ จริงจัง
เป็นนักปฏิบัติ นักต่อสู้ มักมีบุคลิกเสียงดัง โผงผาง ใจร้อน ตรงไปตรงมา ชอบท�ำมากกว่าคิด มักพบเห็น
ได้ในกลุ่ม NGOs สายนักประท้วง
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พีส่ ยุ้ เล่าว่าตนเองเกิดในครอบครัวคนจีนอพยพทีไ่ ม่ได้มฐี านะรำ�่ รวย พ่อ
แม่ต้องท�ำงานหนักเพื่อหาเงินมาสนับสนุนครอบครัว โดยเฉพาะเพื่อการศึกษา
ของลูก พี่สุ้ยจึงต้องพยายามต่อสู้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็ก แต่
ความล�ำบากนี่เองท�ำให้พี่สุ้ยได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานความเชื่อในการท�ำงาน
ของตนเองมาถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น การทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งหยิบยืมหรือขอความช่วย
เหลือจากผู้อื่น ท�ำให้พี่สุ้ยตระหนักว่า
“ถ้าเราสามารถช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกันหรือดูแลกัน มันจะเป็น
พื้นที่ที่เราจะได้มีเพื่อน เกิดมิตรภาพ มิตรภาพมันต้องสร้าง”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)

วิธีหนึ่งที่พี่สุ้ยใช้สร้างมิตรภาพคือการท�ำดีช่วยเหลือผู้อื่น และการเป็น
เด็กดีอยู่เสมอ เช่น การไปช่วยเพื่อนท�ำเวรแม้ว่าจะไม่ใช่เวรของตัวเอง หรือ การ
ช่วยครูยกของเตรียมอุปกรณ์การสอน จนได้รบั การยอมรับและถูกยกเป็นบุคคล
ต้นแบบจากทั้งเพื่อนและอาจารย์ ท�ำให้พี่สุ้ยภูมิใจอย่างมากในสมัยนั้น
อย่างไรก็ตามบุคคลที่เป็นต้นแบบอย่างพี่สุ้ยต้องเผชิญกับความผิดหวัง
ครั้งใหญ่เมื่อตนเองไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในขณะที่เพื่อนร่วมห้อง
ทีเ่ รียนไม่เก่งเท่าพีส่ ยุ้ สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบทัง้ หมด แต่ความผิด
หวังในครั้งนี้เองกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของพี่สุ้ย
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“เฟลมาก ไปซื้อใบสมัครรามเรียบร้อย ในขณะที่เพื่อนติดกับ
เกือบยกห้อง เรารู้สึกว่าท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง ผิดหวังตัวเอง แต่
ปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีที่คนสอบเทียบเยอะ ท�ำให้มีคนรายงาน
ตัวไม่ครบ มีประกาศรอบสอง พี่ก็เลยมาติดรอบสอง เหมือน
กับคนที่ตกไปในน�ำ้ แล้วมีคนดึงขึ้นมา รู้สึกได้ว่าเหมือนโลกมอง
เห็นชั้น และให้โอกาสชั้นที่ได้เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นจะใช้โอกาส
นี้อย่างไร...ชั้นอยากใช้โอกาสนี้ไปเพื่อช่วยคนอื่น เจอค�ำสมเด็จ
พระราชบิดา2 ว่าให้เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง พอ
เราเรียนจบมาจะไปรับใช้ประชาชน ดูแลสุขภาพของคนที่ด้อย
โอกาส”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2560)

หลังจากนั้นพี่สุ้ยจึงได้ท�ำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเรื่อยมาทั้งในประเด็น
ด้านสุขภาพ การศึกษา กับองค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัย จนท้ายที่สุดได้มา
ท�ำงานในประเด็น “ความตาย” ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
จากการสังเกตของผูเ้ ขียน ในช่วงทีพ่ สี่ ยุ้ ท�ำงานในประเด็นเรือ่ งความตาย
พี่สุ้ยได้ท�ำงานหลายอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่า NGOs ส่วนใหญ่มักอยากจะท�ำแต่ไม่
สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ ประการที่หนึ่ง พี่สุ้ยและทีมงานเผชิญความตายอย่างสงบ
สามารถผลักดันให้ภาครัฐ / ภาคส่วนอื่นๆ รับประเด็นไปขับเคลื่อนต่อ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องให้เงินสนับสนุนจากโครงการฯ มีหลายโรงพยาบาลที่รับเอารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่พี่สุ้ยผลักดันไปใช้ต่อ รวมถึงร่วม
เคลื่อนไหวจนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมี
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้าย ประการที่สอง คอร์สอบรม
เผชิญความตายอย่างสงบ เป็นคอร์สที่เรียกได้ว่ายอดฮิตติดตลาด แม้ว่าจะต้อง
2 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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เสียค่าใช้จ่าย ผู้เขียนเองเคยสนใจที่จะไปอบรมแต่ถอดใจเสียก่อนเพราะต้อง
จองคิวเป็นเวลานาน ประการทีส่ ามในแง่ของการประชาสัมพันธ์ถอื ว่าโครงการนี้
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากเมือ่ เทียบกับ NGOs ด้วยกัน หน้าเฟซบุก๊ “Happy
Deathday” ของโครงการมีคนมากดไลค์ถึง 300,000 กว่าไลค์ มีคลิปวิดิโอหนึ่ง
ที่มีคนดูถึง 1 ล้านครั้ง3 และได้เคยจัดงาน expo โดยมีผู้สนับสนุนมากมาย ซึ่ง
เป็นงานขนาดใหญ่ทโี่ ครงการพัฒนาเล็กๆ ไม่มที างทีจ่ ะจัดได้โดยไม่มผี สู้ นับสนุน
ผู้เขียนเคยสงสัยและเคยถามพี่สุ้ยว่าท�ำไมพี่สุ้ยถึงไม่เลือกเอางานด้าน
ความตายมาท�ำงานร่วมกับ School of Changemakers ในระยะเวลาเจ็ดเดือน
นี้ แต่กลับเริม่ เอางานทีพ่ งึ่ เกิดขึน้ ใหม่อย่างขอนแก่นนิวสปิรติ มาท�ำแทน ทัง้ ทีง่ าน
ด้านความตายที่พ่ีสุ้ยท�ำดูมีศักยภาพสูงมากในการประยุกต์กับแนวคิดแบบ SE
พี่สุ้ยตอบว่า งานเรื่องความตายนั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ซึ่งหลายคน
อาจไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบ SE เนื่องจากมีความเป็นธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ใน
ขณะทีพ่ สี่ ยุ้ เชือ่ ว่าในปัจจุบนั คนท�ำงานพัฒนาสังคมไม่สามารถท�ำงาน ในรูปแบบ
เดิมทีเ่ คยท�ำมาได้อกี แล้ว ท�ำให้หากเลือกน�ำเอางานเรือ่ งความตายมาท�ำงานแบบ
SE อาจจะผลักดันได้ยาก ในขณะทีก่ ลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ เป็นการเริม่ ต้นใหม่โดย
มีพี่สุ้ยเป็นผู้วางกลยุทธ์ในช่วงแรกเริ่ม
ส�ำหรับผูเ้ ขียน บริบททีพ่ สี่ ยุ้ กล่าวถึงสะท้อนความเชือ่ ในการท�ำงานของ
NGOs หลายแห่งในไทย ในแวดวง NGOs หลายๆ ทีม่ กั เห็นภาครัฐและภาคธุรกิจ
เป็นศัตรู เนื่องจากหลายครั้งมีความขัดแย้งกันในวาระที่แต่ละฝ่ายต้องการผลัก
ดัน ท�ำให้ NGOs หลายส่วนไม่ไว้ใจและไม่อยากร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ
เห็นว่าการท�ำเช่นนัน้ เป็นการย้อนแย้งต่ออุดมการณ์และประเด็นทีต่ นขับเคลือ่ น
หลายคนถึงกับมองว่ากลุม่ คนทีท่ �ำงานในภาคธุรกิจคือส่วนหนึง่ ของระบบทุนนิยม
สามานย์ที่ต้องถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคมไทย
3 ดูได้ที่ https://www.facebook.com/happydeathdayproject/videos/2057726877572381/
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ผู้เขียนเห็นว่าความส�ำเร็จในระดับหนึ่งจากการท�ำงานประเด็นความ
ตายด้วยรูปแบบใหม่ๆ และการเลือกร่วมมือท�ำงานกับภาคธุรกิจในบางแง่มุม
เป็นตัวสะท้อนถึงวิธีคิดและรูปแบบการท�ำงานที่แตกต่างไปจาก NGOs หลายๆ
คนทีผ่ เู้ ขียนรูจ้ กั ผูเ้ ขียนและทีมวิจยั เคยคุยกันว่าส่วนหนึง่ ของความแตกต่างนีน้ า่
จะเป็นเพราะพืน้ ฐานการเติบโตในสายอาชีพของพีส่ ยุ้ ทีม่ พี นื้ ฐานการท�ำงานด้าน
วิชาการไม่ใช่แค่งาน NGOs เพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ พีส่ ยุ้ ท�ำงานในประเด็นที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการต่อสูก้ บั โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองภาพใหญ่ เน้นสร้างการ
เรียนรูเ้ พือ่ ความเปลีย่ นแปลงและประเด็นด้านสุขภาวะ ท�ำให้พสี่ ยุ้ ไม่จ�ำเป็นต้อง
พึง่ พาการระดมพลเคลือ่ นไหวทางการเมือง หรือใช้การเผชิญหน้ากับกลุม่ องค์กร
ธุรกิจและภาครัฐในการท�ำงานมากนัก รวมถึงการที่พี่สุ้ยเติบโตมาในวัฒนธรรม
ของชนชั้นกลางและปัญญาชนในเมือง ปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีผลให้พี่สุ้ยมีทักษะ
และวิธีคิดที่โดดเด่นออกมาจาก NGOs ที่ท�ำงานเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่
ขณะที่ NGOs หลายคนเป็นนักท�ำมากกว่านักคิด เน้นท�ำกิจกรรมทีเ่ กิด
ประโยชน์กบั กลุม่ เป้าหมายโดยตรง แต่ไม่ถนัดในการท�ำงานเอกสาร งานวิชาการ
หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พีส่ ยุ้ ไม่เป็นเช่นนัน้ รายงานทีพ่ สี่ ยุ้ เขียนมีระบบ เป็นขัน้
เป็นตอน มีการแยกแยะประเด็นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับเวลาทีพ่ สี่ ยุ้ พูด มีความ
ฉะฉาน ตรงประเด็น ไม่ยดื เยือ้ ผูฟ้ งั เข้าใจได้วา่ พีส่ ยุ้ ต้องการสือ่ อะไร ขณะเดียวกัน
แม้วา่ พีส่ ยุ้ จะไม่พอใจ เท่าทีผ่ เู้ ขียนได้สมั ผัสพีส่ ยุ้ ไม่เลือกใช้วธิ เี ผชิญหน้าด้วยการ
“ฉะ” อันเป็นภาพเหมารวมทีค่ นภายนอกมักมอง NGOs แต่ใช้วธิ กี ารเจรจาทีไ่ ม่
แข็งกร้าว โดยรวมแล้วถือว่าพีส่ ยุ้ เป็นคนทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากภาพลักษณ์ของ
NGOs สายบูส๊ ายลุย ซึง่ น่าจะเป็นภาพลักษณ์ทคี่ นทัว่ ไปรับรูเ้ กีย่ วกับ NGOs
อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากบุคลิกลักษณะแล้ว การจะเข้าใจความ
แตกต่างของแก่นวิธีในการท�ำงานของพี่สุ้ย (รวมถึงความแตกต่างของขอนแก่น
นิวสปิริตที่จะกล่าวถึงภายหลัง) กับ NGOs องค์กรอื่นๆ จ�ำเป็นจะต้องเข้าใจ
บริบทวัฒนธรรมการท�ำงานของ NGOs ในไทยเสียก่อน กลุม่ คนทีบ่ กุ เบิกและวาง
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รากฐานการท�ำงานภาคประชาสังคมในไทยส่วนใหญ่คือกลุ่มเจเนอเรชั่น baby
boomers ที่เติบโตมากับขบวนการนักศึกษาและขบวนการฝ่ายซ้าย (ผาสุก
พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546) จากการท�ำงานกับขบวนการนักศึกษา
และมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตั้งแต่ยังหนุ่มสาว คนกลุ่มนี้จึงเชื่อ
ในการท�ำงานด้วยอุดมการณ์ และการอุทิศตัวต่อประเด็นที่ตนเองผลักดันอย่าง
แรงกล้า (เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความไม่ไว้ใจภาคธุรกิจ) แม้ว่าจะต้องแลกกับ
ความสะดวกสบายในชีวิต และการไม่มี work-life balance รวมถึงมีความเชื่อ
และการตีความปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยวิธีคิดแบบหนึ่งอย่างเข้มแข็ง อย่าง
เช่นความเชื่อว่างานของตนเป็นงานที่ท�ำด้วยอุดมการณ์ ไม่เกี่ยงแม้จะได้ค่า
ตอบแทนที่น้อยนิด ท�ำให้องค์กร NGOs บางองค์กรมีวัฒนธรรมที่ไม่ไว้ใจและ
ไม่ตอ้ งการท�ำงานร่วมกับกลุม่ คนภาครัฐและภาคธุรกิจ ใช้วธิ กี ารท�ำงานด้วยการ
เผชิญหน้าและต่อสูเ้ ป็นหลัก เมือ่ มีคนรุน่ ใหม่เข้ามาท�ำงานในองค์กรก็จะถูกคาด
หวังให้มแี นวทางการท�ำงานและอุดมการณ์แบบเดียวกันกับคนรุน่ นี้ เช่น ถูกคาด
หวังให้ท�ำงานหนัก ทุ่มเทกับงาน อุทิศตน แม้ว่าจะได้เงินเดือนน้อยนิดหรือไม่มี
วันหยุดก็ตาม ท�ำให้บางองค์กรประสบปัญหาบุคคลากรลาออกบ่อย จนไม่มีผู้ที่
สืบทอดงานและองค์กรให้ยั่งยืนในอนาคต
ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนเคยถามผู้น�ำองค์กร NGOs องค์กรหนึ่งที่เล่าว่าองค์กร
เขาต้องเสียเวลาในการฝึกพนักงานใหม่หลายครั้ง เนื่องจากมีอัตราการลาออก
ของพนักงานสูง (ส่วนใหญ่มักลาออกภายในสามเดือน) ว่ามีการถอดบทเรียน
หรือไม่ว่าท�ำไมจึงมีพนักงานลาออกจ�ำนวนมาก ผู้บริหารองค์กรคนนั้นมีท่าที
ที่แข็งกร้าวขึ้นในทันที และกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์ว่าองค์กรของเขามี
นโยบายเชิญทุกคนทีเ่ รียกร้องวันหยุดพักผ่อน หรือไม่อยากท�ำงานวันเสาร์อาทิตย์
ให้ออก เพราะงานที่ท�ำกับชาวบ้านไม่สามารถก�ำหนดเวลาที่แน่นอนได้ ท�ำให้
ผู้เขียนซึ่งเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งเข้าใจได้ทันทีว่าท�ำไมคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับ
ผู้เขียนจึงไม่สามารถท�ำงานในองค์กรแบบนี้ได้
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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แต่พสี่ ยุ้ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเช่นนี้ แม้วา่ พีส่ ยุ้ จะท�ำงานด้วยอุดมการณ์
ความเชื่อที่เข้มแข็ง และเป็นคนที่จริงจังกับการท�ำงานมาก แต่มีความเชื่อใน
แนวทางการท�ำงานและการบริหารองค์กรที่แตกต่างออกไป พี่สุ้ยมีความเชื่อ
อย่างแรงกล้าว่าคนท�ำงานในภาคประชาสังคมควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ให้อยูไ่ ด้โดยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และควรได้คา่ วิชาชีพตามประสบการณ์ พีส่ ยุ้ มอง
เห็นปัญหาของการให้ทนุ ท�ำงานแก่ NGOs ในท้องทีซ่ งึ่ ผูใ้ ห้ทนุ มักตัง้ ค่าตอบแทน
ตำ�่ และมีกฎค�ำนวนอัตราค่าตอบแทนผูร้ บั ทุนทีแ่ ข็งตัว ท�ำให้พนักงานในองค์กร
NGOs โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ ที่ไม่มีเครือข่ายหรือคอนเนคชั่น มีเงินเดือนต�่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเช่น NGOs รุ่นใหม่คนหนึ่งที่ผู้เขียนรู้จักมีวุฒิปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีชื่อเสียง ท�ำงานบริหารจัดการให้โครงการพัฒนา
สองโครงการ และมีประสบการณ์ท�ำงานเกิน 5 ปี แต่เธอได้รับเงินเดือนเพียงแค่
9,000 บาทต่อเดือนเท่านัน้ พีส่ ยุ้ มองว่าแม้องค์กร NGOs หลายองค์กรจะเห็นว่า
อัตราค่าจ้างนีเ้ ป็นอัตราทีต่ ำ�่ เกินไป แต่ดว้ ยความทีม่ อี ดุ มการณ์ เห็นความจ�ำเป็น
ของงานทีต่ นเองท�ำ และการไม่มคี วามรูใ้ นการการหาทุนมาสนับสนุนการท�ำงาน
ด้วยวิธีการอื่นๆ ท�ำให้หลายองค์กรยินยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่คัดค้าน การ
ได้รับค่าตัวต�่ำเกินกว่าแรงงานในตลาดจึงกลายเป็นมาตรฐานของคนท�ำงานใน
วงการ NGOs ไปโดยปริยาย
พีส่ ยุ้ เล่าว่าเคยคุยกับแหล่งทุนแห่งหนึง่ ซึง่ ในตอนแรกให้ทนุ ท�ำงานแก่พี่
สุย้ โดยมีเงือ่ นไขให้พสี่ ยุ้ ตัดค่าตัวบุคลากรออกให้เป็นไปตามกฎการคิดอัตราส่วน
ค่าตัวขององค์กรผู้ให้ทุน ซึ่งเมื่อค�ำนวณออกมาแล้วบุคลากรจะได้เงินเดือน
น้อยกว่าอัตราตลาดมาก พี่สุ้ยจึงยืนยันกับผู้ให้ทุนรายนั้นว่าอัตราค่าบุคลากรที่
พี่สุ้ยเสนอเป็นอัตราที่ต�่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำงานให้ได้ (เทียบเท่ากับอัตรา
นักศึกษาจบใหม่ตามวุฒิ ไม่คิดค่าประสบการณ์) และถ้าผู้ให้ทุนไม่สามารถให้
ค่าบุคลากรตามที่เสนอไป พี่สุ้ยจะขอไม่รับท�ำงาน แตกต่างกับ NGOs หลายๆ
องค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับโอกาสที่จะได้ท�ำงานก่อน ท�ำให้ต้องหาโครงการ
หลายๆ โครงการมาท�ำพร้อมกัน เพือ่ ให้องค์กรอยูไ่ ด้ พีส่ ยุ้ วิเคราะห์วา่ วัฒนธรรม
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การรับทุนเช่นนีย้ งั ท�ำให้องค์กร NGOs หลายองค์กรไม่มโี อกาสได้รบั งบประมาณ
ที่อาจช่วยต่อยอดหรือยกระดับการท�ำงานให้ดีขึ้นด้วย เช่นงบการวิจัย หรืองบ
การพัฒนาบุคคลากร ซึ่งมักเป็นงบประมาณส่วนแรกๆ ที่ถูกตัดออกเมื่อมีการ
พิจารณางบประมาณเสมอ
นอกจากนัน้ แล้ว พีส่ ยุ้ เชือ่ ว่าในปัจจุบนั คนท�ำงานภาคประชาสังคมต้อง
ปรับวิธีคิดและปรับตัว จากวิธีการท�ำงานของ NGOs รุ่นบุกเบิก จึงจะสามารถ
อยู่รอดและท�ำงานด้วยประสิทธิภาพในบริบทของโลกปัจจุบัน
“พีอ่ ยากเห็นทางเลือกใหม่ๆ ในการท�ำงานและการเปลีย่ นแปลง
สังคม พี่คิดว่าสังคมมันมาถึงจุดที่คุณท�ำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
แล้ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วมาก และปัญหา
ที่มาทุกทิศทุกทาง ไม่เหมือนเมื่อก่อน คุณท�ำแบบเดิมไม่ได้อีก
ต่อไป”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)

พี่สุ้ยยกตัวอย่างวิธีคิดการท�ำงานของ NGOs ที่พี่สุ้ยเห็นว่าควรต้อง
เปลี่ยนแปลง เช่น
“แต่กอ่ นองค์กร NGOs ชอบประหยัด ท�ำเองทุกอย่าง แล้วบางที
งานหลักไม่ได้ท�ำ มัวแต่ท�ำงานเอกสารอยู่ บางทีมันประหยัดแต่
มันเหนือ่ ยเรา มันไปกินแรงคนท�ำงาน ต้องมานัง่ ปัน่ งาน แล้วพอ
มันเครียดความสัมพันธ์ก็ไม่ดี ต้องมานั่งท�ำเองหมดไง บางอย่าง
ถ้าจ้างเอา ไม่ต้องมาให้คนท�ำงานมานั่งลงแรงมันเสียเวลา วิธี
คิดแบบนี้กับบางคนเขาก็อาจจะรับไม่ได้ อาจบอกว่าฟุ่มเฟือย
ต้องประหยัด คนรุ่นเก่าเขาจะคิดอีกแบบนึง ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธี
คิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาลงแรงกัน หลายคนหน้างานที่มีก็ท�ำ
ไม่เสร็จแต่ก็ต้องมาช่วยกันท�ำ ท�ำให้เราเสียโอกาสครีเอตงานไป
แล้วพอไม่ทำ� ก็ดไู ม่ contribute (สนับสนุน, ช่วยเหลือ) ให้องค์กร
ออกมาเป็นภาพแบบนั้น”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)
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พี่สุ้ยวิเคราะห์ว่าสาเหตุของวัตรปฏิบัติเช่นนี้ ไม่น่าจะเกิดจากการไม่
ตระหนักรู้ถึงวิธีการท�ำงานแบบใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นเพราะ
“พี่คิดว่าวิธีคิดแบบนี่เป็นเพราะคุณรุ่นเก่าไม่ค่อยเปิดโอกาส
ให้ตัวเองถูกท้าทายว่าจริงๆ วิธีคิดแบบนี้มันเวิร์กป่าวอยู่ในโลก
ปัจจุบัน”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)

ด้วยเหตุนพี้ สี่ ยุ้ จึงพยายามสร้างกลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ ขึน้ โดยในความ
ตั้งใจแรกชองพี่สุ้ยมีเป้าหมายหลักอยู่สองสามประการ ได้แก่ พี่สุ้ยต้องการสร้าง
พืน้ ทีใ่ ห้คนท�ำงานภาคสังคมในขอนแก่นซึง่ พีส่ ยุ้ เคยบอกว่าอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว ให้
ได้มีเครือข่าย มีเพื่อน รู้ว่าใครท�ำงานอะไรอยู่ตรงไหน และมีอะไรที่สามารถร่วม
มือกันได้บา้ ง หรือถ้าพูดอย่างเป็นทางการก็คอื พีส่ ยุ้ ต้องการสร้างพืน้ ทีส่ �ำหรับการ
สร้างเครือข่ายคนท�ำงานภาคประชาสังคมในขอนแก่น โดยมีเป้าหมายระยะยาว
ที่ลึกไปกว่าแค่การสร้างเครือข่าย แต่ต้องการให้คนท�ำงานในพื้นที่สามารถมอง
เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีน่ อกเหนือไปจากหน้างานของตนเอง และรวมพลังกัน
แก้ปัญหา อันเป็นเหตุให้พี่สุ้ยพยายามยกประเด็นของการพัฒนาเมืองขอนแก่น
ให้น่าอยู่มาเป็นประเด็นการขับเคลื่อนเครือข่ายบ่อยครั้ง รวมถึงมีการออกแบบ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้องค์กรต่างๆ ได้ท�ำความรูจ้ กั เมืองขอนแก่นมากขึน้
ประการทีส่ อง พีส่ ยุ้ อยากสร้างพืน้ ทีส่ �ำหรับคนทีต่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาสังคม
โดยเฉพาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ ฝี นั มีความคิดทีอ่ ยากจะท�ำอะไรบางอย่าง แต่ไม่รวู้ า่
จะท�ำอย่างไร ไม่มพี นื้ ทีท่ เี่ ปิดรับความคิด (เช่นองค์กรทีท่ �ำงานอยูอ่ าจจะมีระบบ
การท�ำงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว หรือไม่พร้อมลองใช้วิธีการท�ำงานแบบใหม่) หรือยัง
ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามีวิธีการใหม่ๆ อะไรบ้างที่ใช้แก้ปัญหาสังคม ให้ได้
ลองท�ำตามความตั้งใจของตนเองด้วยทางเลือกใหม่
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“พีค่ ดิ ว่าท�ำยังไงให้คนรุน่ ใหม่เขามีทางเลือก เขารูว้ า่ ตนเองก�ำลัง
เผชิญกับอะไร แล้วเขามีทางเลือกอะไรบ้างที่จะท�ำให้สิ่งนี้เป็น
ไปได้ คนรุ่นใหม่ไม่อยากท�ำงาน NGOs แล้ว เพราะ NGOs เอง
ก็มีความแข็งตัว ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากไปเป็นแบบนัก
วิชาการ เขาก�ำลังมองหาอยูว่ า่ มันจะมีทไี่ หนทีเ่ ขาจะท�ำอะไรเพือ่
สังคมได้บ้าง ที่ไม่ใช่แบบเดิม” พี่สุ้ยบอก
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

บริบทหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้พสี่ ยุ้ เห็นความจ�ำเป็นของวิธกี ารท�ำงานใหม่ๆ คือ
การที่ทุนการท�ำงานภาคประชาสังคมเริ่มมีจ�ำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ และคนท�ำงาน
ภาคประชาสังคมอาจจะต้องหาแหล่งทุนใหม่ๆ ทีม่ คี วามคาดหวังในกระบวนการ
ท�ำงานที่แตกต่างไปจากแหล่งทุนแบบเดิม
ประการทีส่ าม สิง่ ทีพ่ สี่ ยุ้ เน้นย�ำ้ และเป็นประโยคทีถ่ กู น�ำไปใช้ในเวทีของ
ขอนแก่นนิวสปิรติ บ่อยครัง้ จนเป็นสโลแกนหนึง่ ของขอนแก่นนิวสปิรติ คือ “เราจะ
ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง” เป็นความตัง้ ใจของพีส่ ยุ้ ให้กลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ เป็นพืน้ ที่
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งน่าจะรวมไปถึง
การเป็นพืน้ ทีเ่ ปิดกว้างให้กบั ทุกคนโดยไม่มกี ารกีดกันจากอายุหรือประสบการณ์
ท�ำงาน ค�ำว่า “พื้นที่สบายใจ” เป็นค�ำพี่สุ้ยให้ความส�ำคัญอย่างมาก
พี่สุ้ยกล่าวว่าหลักการท�ำงานหนึ่งของพี่สุ้ยคือการเชื่อมโยงคนเข้าด้วย
กันในระดับเนื้อแท้ (essence) เพราะประสบการณ์การท�ำงานสอนพี่สุ้ยว่าถ้า
บุคคลเกิดความเชื่อมโยงในระดับเนื้อแท้แล้ว จะท�ำให้เกิดความเป็นชุมชนและ
ความมีส่วนร่วมต่อชุมชนอย่างแท้จริง

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

129

แม้พี่สุ้ยจะไม่ได้นิยามตัวเองในฐานะนัก “จิตตปัญญา”4 แต่วิธีคิดเรื่อง
การท�ำงานเชิงเครือข่ายของพี่สุ้ยได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดแบบจิตปัญญาศึกษา
มาไม่น้อย ในการจัดกิจกรรมแก่เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตมีการสอดแทรก
กิจกรรมเชิงความสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเขือ่ มโยงระหว่างบุคคลไว้ตงั้ แต่ครัง้ แรก
(เวทีซมุ่ หัว ก้าวหน้าผูน้ �ำรุน่ ใหม่เพือ่ เมืองขอนแก่นทีด่ ตี อ่ ใจทุกผูท้ กุ คน, วันที่ 6-7
พฤษภาคม 2560) โดยจัดขึ้นก่อนจะมีโครงการวิจัยโครงการนี้ และก่อนที่พี่นก
จะมาเป็นอาสาสมัครแก่พน้ื ที่ ในเวทีนมี้ กี ารจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นพูดคุยกันผ่าน
กระบวนการทีใ่ ห้เสียงแก่ทกุ คน และสร้างบรรยากาศปลอดภัยส�ำหรับแสดงความ
คิดเห็นและการสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลทีท่ �ำให้คนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมรูจ้ กั
พืน้ ทีท่ �ำงานของกันและกันและสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างรวดเร็ว เช่น การตัง้ วง
สุนทรียสนทนา (dialogue) ที่ทุกคนได้พูดความคิดเห็นของตนเอง การแนะน�ำ
ตัวด้วยภาพถ่ายและเรื่องราวแทนการแนะน�ำด้วยชื่อ และต�ำแหน่งหน้าที่การ
งาน หรือการให้คนจากต่างองค์กรที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบ่งกลุ่มไปถ่ายรูป
เมืองขอนแก่นเพื่อเก็บวิถีชีวิตที่มุมที่น่าสนใจแต่ไม่ถูกมองเห็น ซึ่งประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมาก ผู้เข้าร่วมทุกคนชื่นชอบให้ผลตอบรับเป็นบวก และท�ำให้ความ
เป็นพื้นที่ปลอดภัยสบายใจส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่
หลายๆ คนนึกถึงพร้อมๆ กับชื่อขอนแก่นนิวสปิริต
โดยรวมแล้วขอนแก่นนิวสปิริต จึงมีภารกิจหลักๆ สองประการที่ท�ำไป
ควบคู่กันไป ประการแรกคือการสร้างชุมชนเครือข่ายของคนที่ต้องการท�ำงาน
เชิงสังคมในขอนแก่น และประการที่สอง การเสริมศักยภาพการท�ำงานด้วยวิธี
คิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งพี่สุ้ยมีความหวังว่า แนวคิดแบบ
SE จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพคนในเครือข่ายจนสามารถ
4 จิตปัญญาศึกษาคือกระบวนการศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจภาวะจิตใจภายในของตนเอง เป็นเทรนหนึ่งที่
องค์กรพัฒนาทางเลือก หรือองค์กรเชิงจิตวิญญาณน�ำมาปรับใช้กับงานของตนเองอย่างกว้างขวาง
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ขับเคลื่อนสังคมในมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
จากการพูดคุยกับพี่สุ้ยและสัมภาษณ์คนท�ำงานภาคสังคมในขอนแก่น
ในกลุ่มที่มาเข้าร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตรวมถึงคนท�ำงานภาคประชา
สังคมที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเพิ่มเติม ผู้เขียนพบว่าที่ผ่านมาคนท�ำงานเพื่อสังคมใน
ขอนแก่นมีการท�ำงานเชิงเครือข่ายค่อนข้างน้อย โดยมากเป็นการท�ำงานเฉพาะ
กลุ่มของ NGOs หรือคนท�ำงานภาคประชาสังคมที่มี่ประเด็นที่ต้องการผลักดัน
ร่วมกัน แทบไม่มีเครือข่ายระหว่าง NGOs ที่ท�ำงานในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ต้องพูดถึงการมีเครือข่ายกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่ NGOs แต่สนใจท�ำงานแก้ปัญหา
สังคม เช่น คนที่เคยท�ำงานในภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ NGOs บาง
กลุ่มอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับภาคธุรกิจ ท�ำให้ไม่มีความเชื่อใจต่อกัน
นอกจากนั้นเครือข่ายที่มีอยู่มักเป็นการท�ำงานระหว่างองค์กรกับ
องค์กรโดยไม่ได้มีพื้นที่ส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นเครือ
ข่ายที่มีงานเป็นสิ่งเรียงร้อยทุกคนเข้าด้วยกัน ในบางครั้งยังพบปัญหาการไม่มี
พื้นที่แก่ความคิดของคนรุ่นใหม่ หรือวิธีคิดวิธีการท�ำงานแบบใหม่ ผู้เข้าร่วม
เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตคนหนึ่งที่ท�ำงาน NGOs บอกกับผู้เขียนว่า ก่อนมา
ร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิรติ เขารูส้ กึ หมดไฟในการท�ำงาน เห็นว่างานทีต่ วั เอง
ท�ำวนเวียนอยู่ในวงจรเดิม ไม่สามารถแก้ปัญหา แต่การมาร่วมกิจกรรมกับเครือ
ข่ายขอนแก่นนิวสปิริต ได้แลกเปลี่ยนกับคนที่ท�ำงานในแวดวงและคนที่ท�ำงาน
ด้วยวิธีการอื่นๆ ท�ำให้เขาเริ่มมีไฟและอยากลองใช้วิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อนมาท�ำงาน ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าเครือข่ายที่มีอยู่ใน
ขอนแก่นหลายเครือข่ายไม่มีพื้นที่ให้กับความคิดของคนรุ่นใหม่มากเท่าไหร่
ขอนแก่นนิวสปิริตจึงเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีอยู่ในพื้นที่
ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วว่าก่อนงานในโครงการวิจัยนี้จะเริ่มขึ้น
ขอนแก่นนิวสปิริตได้รับทุนจากโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตเพื่อจัดกิจกรรม ได้แก่
การเข้าไปคุยกับเครือข่ายคนท�ำงานภาคสังคมในภาคส่วนต่างๆ เพื่อชักชวนคน
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

131

ท�ำงานภาคประชาสังคมในขอนแก่นมาเข้าร่วมกิจกรรมกับขอนแก่นนิวสปิริต
และมีการจัดเวที 1 ครั้งเพื่อท�ำให้เครือข่ายได้รู้จักกัน ซึ่งประสบผลส�ำเร็จอย่าง
มาก ท�ำให้ผู้เข้าร่วมหลายคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนสนิทสนมกันและเริ่มมี
ความสัมพันธ์ขนึ้ ระหว่างองค์กรต่างๆ เป็นฐานความสัมพันธ์ของชุมชนขอนแก่น
นิวสปิริตมาจนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในโครงการวิจยั นี้ ถือได้วา่
ขอนแก่นนิวสปริตเป็นพื้นที่เกิดขึ้นใหม่อย่างแท้จริง และแทบไม่มีรากฐานการ
ท�ำงานใดๆ มาก่อน ดังนั้นบริบทของงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการใช้แนวคิดแบบ
ผู้ประกอบการและการท�ำงานอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในช่วงที่เริ่มก่อตั้งและวาง
ทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร มากกว่าการสร้างความยั่งยืนหรือยกระดับ
การท�ำงานให้แก่องค์กรที่ท�ำงานมานานอย่างในกรณีศึกษาพื้นที่อื่นๆ
พี่ นก พี่ นุ้ย และแนวคิดแบบผู้ประกอบการสังคม

“เพราะเขาคิดต้นทุนไม่เป็น แล้วเขาก็ไม่รู้ ถ้าเขาเห็นตัวเลข man-hour
(ค่าแรงเฉลีย่ ต่อชัว่ โมง – ผูเ้ ขียน) แล้วเขาก็จะเข้าใจ” คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
(พี่นุ้ย) ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers บอกผู้เขียนและพี่สุ้ย เมื่อได้รับฟัง
ว่า NGOs หลายองค์กรเลือกให้พนักงานท�ำงานทุกประการด้วยตนเองโดยไม่
จ้างแรงงานเอาท์ซอร์ซ (outsource) เพื่อประหยัดต้นทุน แม้ว่างานจะเป็นงาน
จุกจิกเช่น การส่งจดหมาย ที่มาเบียดบังเวลาการท�ำงานหลักก็ตาม ค�ำพูดของพี่
นุย้ หมายความว่าการที่ NGOs พยายามประหยัดแบบนี้ เมือ่ เทียบกับต้นทุนทีใ่ ช้
แล้ว ไม่คุ้มค่าต่ออัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง และจะคุ้มค่ากว่ามากเมื่อจ้าง
คนนอก
ถ้ากล่าวว่าพีน่ ยุ้ เป็นมนุษย์ทรี่ กั ประสิทธิภาพเหนือสิง่ อืน่ ใดคงไม่ผดิ ความ
จริงนัก ผู้เขียนเห็นพี่นุ้ยให้ความส�ำคัญกับการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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สูงสุด เวลาใครไปพูดเล่นกับพี่นุ้ยอย่างไร้สาระ พี่นุ้ยมักจะตอบ (แบบหยอกล้อ)
ว่า “แกรู้ไหมยะว่า man-hour ชั้นเท่าไหร่” ครั้งหนึ่งผู้เขียนและพี่นุ้ยเดินทาง
ไปภาคสนามทีเ่ ดียวกัน โดยเช่ารถแยกกันไป พีน่ ยุ้ บอกผูเ้ ขียนว่า “แกแกบอกเขา
ให้กลับไปเถอะ เดี๋ยวแกกลับรถพี่ พี่ทนเห็นคนมานั่งรอครึ่งวันโดยไม่ท�ำอะไรไม่
ได้จริงๆ” เมือ่ พีน่ ยุ้ ฟังผูเ้ ขียนเล่าถึงวัฒนธรรมของบางองค์กรทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
การเข้ามาท�ำงานที่ส�ำนักงานและใช้เวลาอยู่ในส�ำนักงานเป็นเวลานาน เช่น การ
ท�ำงานหนักจนต้องค้างคืนที่ส�ำนักงานพี่นุ้ยพูดว่า
“ถ้าเราเป็นผูบ้ ริหารแล้วเราต้องบริหารเงินทัง้ องค์กรมันคือ cost
(ต้นทุน) ทัง้ นัน้ รูเ้ ลยว่าประหยัดตรงนีไ้ ด้เราเอาเงินไปท�ำอย่างอืน่
ได้ มันไม่เมคเซ้นส์นะ”

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)

ดู เ หมื อ นว่ า พี่ นุ ้ ย จะเชื่ อ ว่ า ความเข้ า ใจต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและความ
คุม้ ค่าเป็นสามัญส�ำนึกขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ เช่น การทีพ่ นี่ ยุ้ เชือ่ ว่าถ้าผูน้ �ำองค์กร
NGOs เห็นความไม่คุ้มค่าจากการใช้ man-hour ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างตัวเลขในเชิงต้นทุนจะพร้อมปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงาน เพราะตัวเลขจะ
ท�ำให้พวกเขาตระหนักถึงความไม่มีประสิทธิภาพและความไม่คุ้มค่าของระบบ
การท�ำงานในองค์กรตนเอง ซึ่งอาจจะแตกต่างกับพี่สุ้ยที่มองพฤติกรรมผู้น�ำ
กลุ่มนี้ด้วยมิติเชิงจิตวิทยามากกว่าการตระหนักเชิงตรรกะเพียงอย่างเดียว เช่น
พี่สุ้ยมองว่าหลายครั้งแม้จะมีวิธีการท�ำงานหรือจัดการที่ดีกว่าแต่คนรุ่นเก่าใน
องค์กรก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดี เพราะมีวิธีคิดคนละแบบ ดังที่กล่าวไปในข้างต้น
แม้ว่าในการท�ำงานร่วมกับขอนแก่นนิวสปิริต พี่นุ้ยมีบทบาทเสนอ
แนะและชีแ้ นะแนวทางให้พสี่ ยุ้ เพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการในเวลาเจ็ดเดือนนีแ้ ก่
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต และเป็นผู้ออกแบบกระบวนการอบรมเสริมศักยภาพ
ทางผู้ประกอบการทางสังคมที่พี่สุ้ยไปเข้าร่วมเท่านั้น แต่พี่นุ้ยเป็นผู้จัดสรรให้
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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“พี่นก” ตัวละครที่จะมีบทบาทร่วมในขอนแก่นนิวสปิริตตลอดระยะเวลาการ
ด�ำเนินโครงการเจ็ดเดือนมาเป็นอาสาสมัครจากภาคธุรกิจประจ�ำพืน้ ทีข่ อนแก่น
นิวสปิริต
ในบรรดาอาสาสมัครจากภาคธุรกิจในโครงการนี้ พีน่ กเป็นคนทีม่ วี ยั วุฒิ
และประสบการณ์มากทีส่ ดุ และน่าจะเป็นคนเดียวทีด่ �ำเนินกิจการเพือ่ สังคมของ
ตนเอง จึงมีความรู้ วิธีคิด และการนิยามกรอบก�ำหนดความเป็น SE ที่เข้มแข็ง
เป็นการยากทีผ่ เู้ ขียนจะสามารถอธิบายคุณลักษณะของพีน่ กออกมาเป็น
ตัวหนังสือ ไม่ใช่เพียงเพราะผูเ้ ขียนไม่คนุ้ เคยกับวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการ (หรือที่
พีน่ กเรียกว่าวิธคี ดิ ทีเ่ ป็นระบบและมีมาตรฐานสากล) แต่พนี่ กเป็นบุคคลทีม่ คี วาม
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผู้เขียนเจอมา
ผู้เขียนเห็นว่าพี่นกเป็นคนที่มีความฉะฉาน และมีความสามารถใน
การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนแบบหาตัวจับยาก ครั้งหนึ่งทีมงานและ
พีน่ กไปกินหมูกระทะด้วยกัน แล้วเนือ้ ทีท่ างร้านน�ำมาเสิรฟ์ เหนียวจนเคีย้ วไม่ลง
พีน่ กได้วจิ ารณ์คณ
ุ ภาพของเนือ้ ว่า “น่าจะเป็นเนือ้ ส่วนทีเ่ ขาเอาไว้ใช้ท�ำรองเท้า”
พี่นกพูดตรงเปิดเผย ยืนหยัดมั่นคงในความคิดของตนเองอย่างไม่ลดราวาศอก
แต่ในขณะเดียวกันเวลาสื่อสารกับคนอื่นก็มีท่าทีที่สุภาพ
พี่นกเป็นคนมีอารมณ์ขันเฉพาะตัวอย่างที่ผู้เขียนไม่เคยพบมาก่อน
ผูเ้ ขียนสังเกตว่าพีน่ กชอบให้ความรูแ้ ก่คนอืน่ ระหว่างการเก็บข้อมูลในโครงการนี้
ผู้เขียนเห็นคนขอค�ำปรึกษาจากพี่นกจ�ำนวนมาก ทั้งในด้านแนวคิดการท�ำธุรกิจ
และการพัฒนาองค์กร ซึ่งพี่นกใส่ใจกับการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอย่างละเอียด ไม่มี
การตัดบทหรือแสดงอาการร�ำคาญใดๆ
หรือแม้แต่การเก็บข้อมูลงานวิจัยของผู้เขียนพี่นกก็ยินดีตอบอย่าง
ละเอียดทุกครั้ง (ยกเว้นในกรณีที่พี่นกต้องเดินทางออกมาพบผู้เขียน เพราะ
พี่นกเห็นว่าการเสียเวลากับการเดินทางไม่คุ้มค่าต่อค่าตัวรายชั่วโมง [man
hours] ของพี่นก) แม้ผู้เขียนคิดว่าลึกๆ แล้วพี่นกอาจจะเห็นว่าการเขียนงาน
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วิจยั แบบทีผ่ เู้ ขียนก�ำลังเขียนอยูเ่ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ในแง่ของความคุม้ ค่า และ
ไม่คุ้มค่าต่อการเสียเวลาของพี่นกก็ตาม (พี่นกเคยวิจารณ์งานเขียนในลักษณะที่
คล้ายๆ กับทีผ่ เู้ ขียนเขียนอยูว่ า่ เป็นงานทีไ่ ม่รจู้ ะท�ำและเผยแพร่เพือ่ ใครและเพือ่
อะไร) แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้เขียนเห็นว่าความรู้สึกของการอยากช่วยเหลือและให้
ความรู้แก่ผู้อื่นของพี่นกก็ได้รับการให้ค่ามากกว่าความคิดเรื่องความคุ้มค่า การ
มาเป็น mentor ให้กบั ขอนแก่นนิวสปิรติ ถือว่าเป็นการแสดงความต้องการแบ่ง
ปันของพี่นกเช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นงานอาสาสมัครที่พี่นกท�ำให้กับสังคม
“คนทีเ่ คยล�ำบากอย่างเราจะจ�ำได้วา่ มันล�ำบาก ไม่วา่ จะเกิดจาก
อะไรมันมีความรูส้ กึ ในใจจากความทุกข์ของการทีเ่ กิดปัญหาแล้ว
ยังแก้ไม่ได้ น่าจะมีความคล้ายคลึงกันในความรู้สึกร่วมแบบนั้น
เวลามีความล�ำบากเกิดขึน้ เราจะประเมินว่ามันเป็นอย่างไร เวลา
เราเห็นความล�ำบากแล้วถ้าเราว่าเราช่วยได้เนี้ย การเดินออกไป
จากมัน sad กว่าการพยายามไม่รับรู้ว่ามันมีอยู่”
(ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

พี่นกบอกผู้เขียนเมื่อถูกถามว่าท�ำไมถึงมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคน
อื่นทั้งๆ ที่เจ้าของกิจการอย่างพี่นกน่าจะใช้เวลาว่างไปพักผ่อน หรือขยาย
กิจการของตนเองเพื่อเพิ่มก�ำไรมากกว่า
พี่นกเคยเอ่ยว่าสมัยวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 พี่นกล�ำบากมาก โดย
ไม่ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติม แต่ความล�ำบากที่พี่นกเผชิญได้ท�ำให้พี่นกเกิด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งถูกแสดงออกผ่านการช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำแก่
ผู้อื่นเสมอๆ
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“เรา empathy (เห็นอกเห็นใจ) ว่าความทุกข์คืออะไรในสมัยที่
เรายากล�ำบาก แล้วอันที่สอง คือเราสามารถคิด solution (วิธี
การแก้ปัญหา) บางอย่างไปแก้ปัญหานั้นได้แล้วมันกระทบกับ
ผลในวงกว้าง เรารู้ได้เลยว่าคนที่หายจากความทุกข์แล้วทวีคูณ
ด้วยจ�ำนวนคนที่สามารถท�ำงานได้จาก solution นี้มันเป็นยัง
ไง เราก็รู้สึกได้ว่าตอนหายทุกข์มันรู้สึกยังไง….ความล�ำบากคือ
สมบัตทิ ลี่ ำ�้ ค่า เพราะเรารูว้ า่ ความทุกข์ยากมันเลวร้ายขนาดไหน
การท�ำสิง่ เหล่านีม้ นั ได้ผลตอบแทนทางใจว่าเราคุม้ ทีจ่ ะมีชวี ติ ต่อ
อยู่อีกวันหนึ่ง”
(ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

ผู้เขียนเห็นว่าการที่พี่นกผูกโยงการแก้ปัญหาไว้ในฐานะเหตุปัจจัยของ
การแก้ไขความทุกข์ หรือทางดับทุกข์เช่นนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนวิธีคิดและระบบ
คุณค่าของพี่นกได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจที่พี่นกจะให้คุณค่าและความ
ส�ำคัญกับกระบวนการค้นหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และพิสจู น์ได้
ด้วยตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนอย่างมาก
พี่นกมีเรื่องเล่าประจ�ำตัวเรื่องหนึ่ง ที่มักใช้เป็นตัวอย่างทุกครั้งเมื่อ
พูดถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาโดยสรุปว่าประเทศโซมาเลียเกิด
สงครามกลางเมืองท�ำให้ชาวประมงชายฝั่งจ�ำนวนมากผันตัวเป็นโจรสลัดออก
ไปปล้นเรือสินค้า และมีอัตราการปล้นที่ถี่ขึ้นทุกทีจนเรือสินค้าที่เดินทางผ่าน
โซมาเลียต้องจ้างผู้คุ้มกันภัยมาอยู่บนเรือด้วย รัฐบาลในประเทศต่างๆ พยายาม
ใช้มาตรการปราบปรามอย่างหนักหน่วงแต่ก็ไม่ท�ำให้จ�ำนวนการปล้นเรือลดลง
เท่าใด
จนกระทั่ ง เจ้ า ของแฟรนไชส์ ร ้ า นซู ซิ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น คนหนึ่ ง รั บ รู ้
เรื่องนี้ เขาพบว่าสาเหตุที่ท�ำให้ชาวโซมาเลียหันมาเป็นโจรสลัดเป็นเพราะเกิด
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สงครามกลางเมืองจนท�ำให้คนทีเ่ คยท�ำอาชีพประมงไม่สามารถท�ำการประมงเพือ่
เลีย้ งชีพได้ และคนเหล่านีไ้ ม่มที นุ และทักษะทีจ่ ะท�ำงานอย่างอืน่ เขาจึงลงทุนซือ้
เรือและสอนทักษะการจับปลาทูน่าให้กับคนที่เคยเป็นโจรสลัด
เมือ่ เล่าถึงจุดนีพ้ นี่ กจะจบเรือ่ งโดยแสดงแผนภูมทิ างสถิตวิ า่ ตัง้ แต่เจ้าของ
ร้านซูชิเขาไปในโซมาเลีย อัตราการโจมตีเรือก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะ
ส�ำคัญ พร้อมสรุปว่านี่คือตัวอย่างโมเดลการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่พิสูจน์ได้
ถึงแม้เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วผู้เขียนจะอดนึกไม่ได้ว่า เรื่องราวที่พี่นกเล่าเป็น
ตัวอย่างของการแก้ปญ
ั หาปัญหาเดียวแบบแยกส่วนจากปัญหาอืน่ โดยไม่ได้ค�ำนึง
ถึงบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจะค�ำนึงว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นการเพิ่มเติมปัญหา
อื่นๆ ในระยะยาวหรือไม่ เช่น ความต้องการบริโภคทูน่าของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนอาจจะท�ำให้ทนู า่ สูญพันธ์ แต่ส�ำหรับพีน่ กตัวอย่างนีเ้ ป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนของ
การแก้ปัญหาที่เป็นจริงและยั่งยืน
ตรงกันข้ามกับการแก้ปัญหาที่พี่นกเรียกว่าปัญหาแบบ “แจกผ้าห่ม”
หมายถึงการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า โดยไม่ได้แก้ที่สาเหตุของปัญหาอย่าง
แท้จริง ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่พี่นกเห็นว่าหลายองค์กรน�ำมาใช้
“การแจกผ้าห่มที่แจกทุกปีตั้งแต่ตอนพี่เด็กจนตอนนี้ ยังมีคน
ไทยที่ยังได้ไม่ครบกันอีกหรอ เราเลยรู้สึกว่าการท�ำลักษณะนี้ใน
ภาคขององค์กรมันดีกว่าไม่ท�ำเลย แต่มันไม่ดีตรงที่เราไม่ได้แก้
ปัญหาอะไรคือทุกปีก็ยังมีคนหนาวตาย…ประเทศเราแก้ปัญหา
ไม่ถูกคือมันฉาบฉวย...แต่แจกผ้าห่มมันก็จ�ำเป็นนะเพราะถ้าไม่
แจกเด็กมันอาจจะตายก็ได้ แต่ถ้าไม่ท�ำอะไรปีหน้าก็มาแจกใหม่
มันเป็นเรื่อง first aids (การปฐมพยาบาล) กับเรื่องรักษาอาการ
โรคจริงๆ”
(ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
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พี่นกเชื่อว่าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ หรือ เครื่องมือที่ช่วยให้มีวิธีคิด
อย่างเป็นระบบที่ School of Changemakers ใช้ในการฝึกฝนผู้ประกอบ
การทางสังคม (ซึ่งพี่นกนิยามว่าเป็นเครื่องมือ/กระบวนการคิดมีมาตรฐาน
สากล) จะช่วยท�ำให้องค์กรต่างๆ หลุดพ้นจากกรอบการท�ำงานแบบแจก
ผ้าห่มได้

เมื่ อ ผู้ น�ำภาคประชาสั ง คม เรี ย นรู้ ค วามคิ ด
แบบผู้ประกอบการ
ความหวังที่แตกต่าง

“ฝากเป็นการบ้านให้ตดั สินใจนะพี่ ว่าพีจ่ ะเป็นอะไรระหว่าง incubator5
หรือ communities6” พี่นุ้ยบอกกับพี่สุ้ย
วันนัน้ เป็นวันแรกทีผ่ เู้ ขียนและพีส่ ยุ้ ได้พบกับพีน่ ยุ้ เนือ่ งจากพีน่ ยุ้ ต้องการ
รู้ข้อมูลของพี่สุ้ย เพื่อช่วยให้พี่สุ้ยเขียนข้อเสนอโครงการ (proposal) ที่เหมาะ
สมกับการท�ำงานร่วมกับ School of Changemakers เป็นเวลา 7 เดือน (การ
ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ, 5 ตุลาคม 2560)
พวกเราสามคนนั่งอยู่ในร้านกาแฟอันพลุกพล่าน พี่นุ้ยเปิดบทสนทนา
5 ผู้ฟูมฟัก (incubator) ในที่นี้หมายถึงขอนแก่นนิวสปริตจะเป็นผู้สร้างคนท�ำงานเชิงสังคมด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
6 หมายถึงขอนแก่นนิวสปริตรไม่ต้องคาดหวังผลส�ำเร็จว่าจะเกิดคนท�ำงานเชิงสังคมด้วยวิธีการใหม่ๆ
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ด้วยค�ำถามว่า “สามปีจากนี้ไปพี่สุ้ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นคะ” เพื่อส�ำรวจว่าสิ่งที่
พี่สุ้ยท�ำอยู่ มีเป้าหมายคืออะไร ภาพที่เห็นคืออะไร
“สามปีนี้หวังว่าจะมีโครงการสามอันที่ส�ำเร็จ และมี stories (เรื่องเล่า)
ที่บอกที่มาที่ไปได้” พี่สุ้ยตอบ หมายถึงขอนแก่นนิวสปิริตจะช่วยให้คนที่ท�ำงาน
ด้วยวิธกี ารแบบใหม่ทอี่ ยากลองท�ำแต่ไม่มพี นื้ ที่ ได้น�ำเอาความคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยประสบความส�ำเร็จอย่างน้อยสามพืน้ ที่ พีน่ ยุ้ จึงให้พสี่ ยุ้ ลองย้อนมองดูวา่ หาก
จะท�ำเป้าหมายสามปีทพี่ สี่ ยุ้ ก�ำหนดให้เป็นจริงขอนแก่นนิวสปิรติ จะต้องท�ำอะไรบ้าง
และเจ็ดเดือนที่ท�ำงานกับโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตควรมีแผนงานอย่างไรเพื่อ
ตอบเป้าหมายสามปีที่ตั้งไว้
พีส่ ยุ้ ตอบว่าในเจ็ดเดือนนีพ้ สี่ ยุ้ วางแผนจะท�ำเวทีการอบรมสองครัง้ ครัง้
แรกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่สองเพื่อค้นหาคนที่สนใจ
มาร่วมโครงการอย่างจริงจัง และเริ่มเข้าไปช่วยท�ำให้ความคิดในการแก้ปัญหา
สังคมเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงได้ โดยทางขอนแก่นนิวสปิริตอาจจะให้ทุนสนับสนุน
การท�ำกิจกรรมบางส่วน พี่สุ้ยมองว่าถ้าส�ำเร็จจะท�ำให้ขอนแก่นนิวสปิริตเป็นที่
รู้จัก มีคนอยากเข้าร่วมมากขึ้น และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเครือข่าย
“งานพี่คล้ายหนูมากเลย” พี่นุ้ยพูดอย่างตื่นเต้น และบอกว่างานของพี่
สุ้ยคล้ายกับงานของ School of Changemakers ที่ช่วยฟูมฟักให้คนที่ต้องการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เป็นจริง7
แม้วา่ จะมีคล้ายคลึงกันในแง่ของการเสริมศักยภาพคนท�ำงานเชิงสังคม
ผู้เขียนมาทราบทีหลังว่าการนิยามความส�ำเร็จและการวัดผลความส�ำเร็จในการ
ท�ำงานกับพื้นที่ของพี่นุ้ยและพี่สุ้ยไม่เหมือนกันเลย ส�ำหรับพี่นุ้ยความส�ำเร็จคือ
การที่ขอนแก่นนิวสปิริตสามารถผลิตชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แบบจ�ำลอง
ที่น�ำไปใช้ต่อได้ หรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เป็นความส�ำเร็จบนฐานการ
7 พี่นุ้ยเรียกบทบาทหน้าที่แบบนี้ว่า Incubator
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มีผลสัมฤทธิ์ ส�ำหรับพีส่ ยุ้ ความส�ำเร็จของขอนแก่นนิวสปิรติ น่าจะมีฐานอยูท่ กี่ าร
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย เช่น การตระหนักถึงวงจรการท�ำงานของ
ตนเอง ความกล้าก้าวข้ามกรอบเดิมๆ สู่วิธีคิดใหม่ๆ กลับมามีไฟอีกครั้งหลังจาก
หมดไฟ รวมถึงการทีเ่ ครือข่ายมองเห็นความจ�ำเป็นของการขับเคลือ่ นสังคมนอก
เหนือจากหน้างานที่ตนเองมีอยู่ เป็นต้น
เนื่องจากความส�ำเร็จส�ำหรับพี่นุ้ยคือผลงานที่เป็นรูปธรรม พี่นุ้ยจึงให้
ความส�ำคัญอย่างมากที่องค์กรจะต้องนิยามอย่างชัดเจนว่าตนเองจะเป็นอะไร
เพราะการนิยามจะก�ำหนดว่าผลส�ำเร็จทีค่ าดหวังคืออะไร ท�ำให้เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั
ความส�ำเร็จและกิจกรรมที่ท�ำเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของพี่สุ้ย พี่นุ้ยถามพี่สุ้ยว่า สรุปแล้วขอนแก่น
นิวสปริตจะเลือกกลยุทธ์การท�ำงานแบบไหนระหว่างการสร้างชุมชน (communities) ซึง่ ตามนิยามของพีน่ ยุ้ หมายถึงการจัดพืน้ ที่ ให้คนได้เจอกัน เชือ่ มโยง
กัน เรียนรู้ด้วยกัน จัดพื้นที่ส�ำหรับการเรียนรู้เครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ๆ ไป
เรื่อยๆ แต่ไม่ต้องพยายามไปผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหรือท�ำให้เกิด
การท�ำงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ รอให้พนื้ ทีส่ ร้างชุมชนขึน้ มาเองถ้ามีความพร้อม
หรือเลือกทีจ่ ะเป็นผูฟ้ มู ฟัก (incubator) ทีต่ อ้ งพยายามผลักดันให้เกิดคนทีส่ ร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้จริงให้ได้ ต้องหาคนที่มีศักยภาพ และใส่กระบวนการน�ำ
ความคิดของคนกลุ่มนี้ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งพี่นุ้ยยืนยันว่าพี่สุ้ยจะ
ต้องนิยามตนเองออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
การนิยามตนเองที่ต่างกันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดตัวชี้วัดที่ต่างกันด้วย
เช่นหากพีส่ ยุ้ เลือกเป็นชุมชนตัวชีว้ ดั อาจจะเป็นการพิจารณาว่าชุมชนทีเ่ ราสร้าง
เติบโตหรือมีสมาชิกมาเข้าร่วมเพิม่ เติมมากขึน้ เท่าไร แต่ถา้ เลือกเป็น incubator
ก็จะต้องพิจารณาว่าขอนแก่นนิวสปิรติ สร้างนักเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีส่ ามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงได้รวมแล้วกี่คน
พีน่ ยุ้ บอกว่าการนิยามตนเองอย่างชัดเจนนีย้ งั มีประโยชน์ในการสือ่ สาร
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เพื่อหาทุน เพราะจะท�ำให้คนให้ทุนรู้ว่าเราเป็นใคร ท�ำอะไร และสิ่งที่เราท�ำจะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอย่างชัดเจน
ความชัดเจนของยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่นุ้ย
คุยกับพี่สุ้ย ส�ำหรับพี่นุ้ยความยั่งยืนคือการมีเงินทุนท�ำงาน พี่นุ้ยพยายามช่วย
พี่สุ้ยคิดว่าจะมีกลยุทธในการหาทรัพยากรอย่างไร และช่วยวินิจฉัยว่ามีช่องทาง
ใดที่พี่สุ้ยจะเข้าไปหาแหล่งทุนได้บ้าง ซึ่งลักษณะของการสร้างความยั่งยืนนั้น
พี่นุ้ยกล่าวว่าขึ้นอยู่กับการนิยามตนเองของพี่สุ้ยอีกเช่นกัน เช่น หากเป้าหมาย
ของพี่สยุ้ คือการสร้างความยัง่ ยืนพีส่ ยุ้ จะต้องใช้เวลาสามปีนสี้ ร้างตัวเองให้กลาย
เป็นคนทีถ่ า้ ใครคิดถึงนวัตกรรม และการแก้ปญ
ั หาสังคมด้วยวิธกี ารใหม่ๆ จะต้อง
เข้าไปหา
แต่ถ้าจะท�ำเช่นนี้พี่นุ้ยแนะน�ำว่า ขอนแก่นนิวสปิริตจะต้องใช้รูปแบบ
การปฏิบัติการแบบ “connector” หมายถึงพี่สุ้ยจะต้องรู้จักทุกคน เข้าใจผู้มี
บทบาทในเมืองขอนแก่นทุกคน รวมคนได้ สร้างเครือข่ายกว้าง เพื่อหาทุนจาก
เครือข่ายเหล่านั้น ไม่ใช่รูปแบบปฏิบัติการเสริมศักยภาพอย่างที่พี่สุ้ยเสนอไปใน
ตอนแรก
“พี่สุ้ยต้องลองดูว่าขอนแก่นก�ำลังจะมีเทรนด์อะไรที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ
ภาคธุรกิจหรือแหล่งทุนสนใจประเด็นไหน ก�ำลังเล่นเรื่องอะไร และโครงการที่พี่
สุ้ยท�ำจะไปดึงความสนใจของคนเหล่านี้ยังไง พี่สุ้ยต้องเจอคน และไปขายไอเดีย
และภาพฝันสุดท้ายค่ะ อย่าท�ำงานโดยไม่เล่าเรือ่ งเด็ดขาด” พีน่ ยุ้ กล่าวอย่างมุง่ มัน่
“ต้องไปขายเลยเหรอ พี่ไม่ค่อยถนัดนะ” พี่สุ้ยที่ดูเหมือนจะรับฟังพี่
นุ้ยด้วยดีมาตลอดตอบด้วยน�้ำเสียงเจือปนความลังเล หลังจากฟังรายการสิ่งที่
ตนเองควรต้องท�ำเพื่อหาทุน และให้เหตุผลว่าการท�ำตามรูปแบบที่พี่นุ้ยเสนอ
จะเป็นการจับงานเกินก�ำลังเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่พี่สุ้ยมีอยู่ และยัง
ไม่แน่ใจว่าจังหวะของของการท�ำงานขอนแก่นนิวสปิริตควรจะไปช้าไปเร็วมาก
แค่ไหนเพราะยังอยู่ในช่วงการก่อตั้งงานและเรียนรู้พื้นที่ ผู้เขียนจ�ำไม่ได้ว่าพี่นุ้ย
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ตอบพีส่ ยุ้ ว่าอย่างไร แต่หลังจากนัน้ พีน่ ยุ้ พีน่ ก และ School of Changemakers
ไม่เคยพูดถึงการช่วยหาเงินแก่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกเลย
เมื่อผู้เขียนได้สัมภาษณ์พี่สุ้ยในภายหลัง ผู้เขียนตระหนักว่าความลังเล
ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความคาดหวังของพี่สุ้ยต่อพี่นุ้ยอาจจะไม่ตรงกับบทบาทที่
พี่นุ้ยมองว่าตัวพี่นุ้ยเองควรจะท�ำ พี่สุ้ยมองว่าการท�ำงานร่วมกับ School of
Changemakers เป็นโอกาสของการเรียนรู้เครื่องมือหรือวิธีการท�ำงานใหม่ๆ
ที่น่าจะน�ำเอามาใช้ท�ำงานกับคนภาคประชาสังคมได้ เช่น เครื่องมือส�ำหรับมอง
และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และช่วยส�ำรวจว่าจากทรัพยากรที่มีอยู่เราจะ
สามารถเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาได้อย่างไร แต่ส�ำหรับพี่นุ้ยมองว่าบทบาท
ของตนเองคือการน�ำกระบวนทัศน์แบบผู้ประกอบการมาใช้กับการท�ำงานของ
องค์กรภาคสังคมทุกขั้นตอน พี่นุ้ยจึงให้ความส�ำคัญอย่างมากกับสิ่งที่พี่นุ้ยคิด
ว่าพี่สุ้ยควรท�ำเพื่อก่อร่างองค์กร และใช้เวลาเจ็ดเดือนนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อท�ำ
เป้าหมายสามปีที่พี่สุ้ยวางไว้เป็นจริง
“มีความฝันในอนาคตก็อยากจะท�ำเป็นSE แต่ไม่ได้หมายถึงเจ็ดเดือนนี้
นะ ตอนนัน้ คิดแค่วา่ ไอเดีย SE น่าเรียนรู้ แล้วก็เอามาปรับใช้กบั คนท�ำงาน” พีส่ ยุ้ บอก
ผู้เขียนเคยถามพี่นุ้ยว่าในเมื่อเป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้หวังความ
ส�ำเร็จ แต่หวังศึกษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้น�ำ NGOs เอาแนวคิดแบบ
ผู้ประกอบการไปปรับใช้กับงานของตนเท่านั้น ท�ำไมพี่นุ้ยจึงให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างผลส�ำเร็จอะไรสักอย่างในเจ็ดเดือนนี้ให้ได้ สิ่งที่พี่นุ้ยตอบผู้เขียนมี
เนื้ อ ความโดยสรุ ป ว่ า การคาดหวั ง แค่ ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยไม่ เ ห็ น ความส�ำเร็ จ ที่
เป็ น รู ป แบบจากการลงทุนลงแรงตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นความคาดหวัง
ทีป่ ระเมินศักยภาพของ NGOs ซึง่ มีประสบการณ์ท�ำงานมานานหลายปีนอ้ ยเกินไป
ด้วยความคาดหวังทีต่ า่ งกันเช่นนี้ ผูเ้ ขียนจึงไม่แปลกใจทีพ่ สี่ ยุ้ จะลังเลต่อ
สิง่ ทีพ่ นี่ ยุ้ พยายามให้พสี่ ยุ้ ตัดสินใจหรือค�ำแนะน�ำต่างๆ ของพีน่ ยุ้ กระบวนการทีพ่ ี่
นุย้ ใช้ เช่นโจทย์ค�ำถามต่างๆ ทีใ่ ห้ผสู้ ยุ้ คิดและตัดสินใจ แม้ดเู หมือนจะเป็นค�ำถาม
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ที่ไม่ได้ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นค�ำถามที่ท้าทายความคิดอย่างมาก
ตัวพี่นุ้ยเองยังบอกแบบติดตลกเสมอว่ากระบวนการที่พ่ีนุ้ยใช้นั้นโหดร้าย เป็น
ไปได้ยากทีใ่ ครจะสามารถตัดสินใจในโจทย์ตา่ งๆ ทีพ่ นี่ ยุ้ แจกแจงได้อย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาการประชุมกันสามชั่วโมง โดยเฉพาะในบริบทขององค์กรที่เกิดใหม่
อย่างขอนแก่นนิวสปิริต อีกทั้งวิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการอย่าง
ทีพ่ นี่ ยุ้ ใช้ยังเป็นเรือ่ งใหม่มากและเป็นสิง่ ทีเ่ กินกว่าความคาดหมายของพีส่ ยุ้ ทีไ่ ม่
ได้คาดมาก่อนว่าเครือ่ งมือของวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการจะถูกใช้อย่างครอบคลุม
การท�ำงานในทุกแง่มุมเช่นนี้
นอกจากความคาดหวังที่ต่างกัน ผู้เขียนสังเกตว่าฐานคิดในการท�ำงาน
บางประการของพี่นุ้ยและพี่สุ้ยยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างความชัดเจน
ของเกณฑ์และกรอบการท�ำงาน ประเด็นหนึ่งที่พี่นุ้ยพยายามให้พี่สุ้ยตัดสินใจ
คือก�ำหนดคุณสมบัติของคนที่มีเข้าร่วมขอนแก่นนิวสปิริตให้ชัดเจนที่สุดว่าคน
ที่จะเข้าร่วมขอนแก่นนิวสปิริต ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างจึงจะเข้าร่วมได้ เช่น
มีอายุต�่ำกว่า 35 ปีเท่านั้น ในขณะที่พี่สุ้ยแม้จะมีคุณสมบัติของคนที่ต้องการอยู่
คร่าวๆ เช่น เป็นคนพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่พี่สุ้ยไม่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของผูเ้ ข้าร่วมเครือข่ายอย่างตายตัว พีส่ ยุ้ เลือกใช้การประเมินจากบริบทในหลายๆ
ด้านจากความเป็นคนในพืน้ ที่ และถ้าพีส่ ยุ้ เห็นว่าใครมีศกั ยภาพน่าสนับสนุนให้มี
พื้นที่ได้ทดลองท�ำงาน ก็จะชวนมาร่วมทางสร้างเครือข่าย
เมื่อผู้เขียนถามว่าในเมื่อไม่ได้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนพี่สุ้ยมีวิธีการเลือกคนมา
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“มันเป็นเซ็นส์เลย เอ่อ...แต่ก็ไม่ใช่เซ็นส์ทีเดียว คือมันเราไป
ท�ำความรูจ้ กั เขาน่ะ แล้วมันสัมผัสบางอย่างได้ มันได้จากการทีเ่ รา
ไปท�ำความรูจ้ กั เขา แล้วเราสัมผัสได้วา่ เขามีเจตจ�ำนงบางอย่างที่
อยากจะมา สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
มันคือ essence (แก่นแท้) ของกลุ่มคน (หมายถึงคนที่พี่สุ้ยชวน
เข้ามาร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต – ผู้เขียน) ที่เราสัมผัสได้
นะ คือมันก็คือเราด้วย เราก็มี essence แบบนั้น แต่ในขณะ
เดียวกันเราก็สัมผัส essence บางอย่างจากประสบการณ์เดิม
ด้วยเนาะ การสร้าง platform แบบนีเ้ นีย่ มันท�ำให้สงิ่ เหล่านีเ้ ปิด
เผยมาได้แล้วมันท�ำให้เกิดการท�ำงานขับเคลื่อนอะไรบางอย่าง
ที่มีคุณภาพ อันนี้คือประสบการณ์ที่เราตกผลึกมาและเราคิดว่า
น่าลองกับคนกลุ่มนี้”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)

เข้าร่วมเครือข่ายอย่างไร พี่สุ้ยตอบว่า
แน่นอนว่าตรรกะเช่นนี้เป็นตรรกะคนละแบบกันกับแนวคิดแบบผู้
ประกอบการ ความต่างนี้ยังท�ำให้เห็นการให้ความส�ำคัญในสิ่งที่แตกต่างกันของ
ทั้งสองฝั่ง พี่นุ้ยให้ความส�ำคัญกับการอยู่รอดของขอนแก่นนิวสปิริต จึงแนะน�ำ
แนวทางที่จะท�ำให้ขอนแก่นนิวสปิริตสามารถเกิดขึ้นและอยู่ได้ เช่น การหา
พาร์ทเนอร์ หรือหากลุม่ คนทีพ่ นี่ ยุ้ เห็นว่ามีทรัพยากรทีจ่ ะช่วยขอนแก่นนิวสปิรติ
ได้เข้ามาร่วมเครือข่าย แต่พสี่ ยุ้ ในเวลานัน้ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการและหลัก
การท�ำงานที่ตนเองเชื่อ ซึ่งพี่สุ้ยบอกว่าเป็นองค์ความรู้ที่กลั่นจากประสบการณ์
ท�ำงานและได้รับการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผล อย่างความเชื่อใน essence ของคนที่ตน
สัมผัส ท�ำให้พสี่ ยุ้ เลือกสร้างเครือข่ายกับกลุม่ คนทีพ่ สี่ ยุ้ เชือ่ มัน่ มากกว่ากลุม่ คนที่
มีทรัพยากรที่จะช่วยจุนเจือเครือข่ายให้อยู่ต่อไปได้ แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่า
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คนกลุ่มนี้จะสร้างเสริมขอนแก่นนิวสปิริตได้อย่างไร แต่พี่สุ้ยเชื่อว่าถ้าสร้างพื้นที่
และกระบวนการที่เหมาะสมให้คนกลุ่มนี้ได้ จะท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
การท�ำงานภาคสังคมในขอนแก่นอย่างมีคณ
ุ ค่า และถ้าท�ำได้ตามทีค่ ดิ ไว้ขอนแก่น
นิวสปิริตก็จะติดตลาดและมีคนยินดีสนับสนุนเอง
เนื่องจากพี่สุ้ยค่อนข้างเชื่อมั่นในกระบวนการและจังหวะการปฏิบัติ
งานของตนเอง สิ่งที่พี่สุ้ยต้องการจากการท�ำงานกับโค้ชผู้ประกอบการอย่าง
พี่นุ้ย หรือพี่นก อาจจะไม่ใช่การแนะน�ำว่าพี่สุ้ยต้องท�ำอะไร แต่น่าจะเป็นการให้
ค�ำแนะน�ำว่าพี่สุ้ยจะสามารถน�ำเครื่องมือและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาเสริม
กระบวนการท�ำงานแบบที่ตนเองเชื่อได้อย่างไร หรือให้ข้อมูลที่พี่สุ้ยสามารถ
น�ำไปประกอบการตัดสินใจหรือท�ำงานของตัวเองเสียมากกว่า พี่สุ้ยบอกกับ
ผู้เขียนหลังจากที่แยกกับพี่นุ้ยมาแล้วว่า
“สิง่ ทีอ่ ยากเรียนรูก้ บั นุย้ เพิม่ เติมก็คอื วิธที ใี่ นการเข้าถึงทรัพยากร
แต่ไม่ได้ตอ้ งการให้นยุ้ เป็นคนไปหา เช่นนักธุรกิจเนีย่ เขาต้องการ
อะไร จุดจี้ จุดที่เราควรขายกับเขาเนี่ยควรขายแบบไหน อะไร
อย่างนี้ ไม่ใช่ไปขายฝันเฉยๆ มันจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างที่
จะให้มันตอบโจทย์ในมุมนักธุรกิจด้วยไหม นี่คือสิ่งที่เราไม่ถนัด
ไง เวลาคุณขาย product มันขายได้กี่วิธี ขายตัว product หรือ
ขายตัวภาพลักษณ์ หรือขายตัวผูป้ ระกอบการ หรือขายอะไร เนีย่
คือสิ่งที่อยากเรียนรู้กับนุ้ยเพิ่มเติม ไม่ได้คาดหวังให้นุ้ยหาตังค์
เอาจริงๆ คิดอย่างงั้นเลย”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)
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ในโลกนี้มีวิธีคิดมีหลายแบบ

“หัวมากเลยเนอะ” พี่สุ้ยกับผู้เขียนพูดกันบนโต๊ะอาหารหลังจากเสร็จ
สิน้ วันแรกของการอบรม (เวทีพฒ
ั นาศักยภาพครัง้ ที่ 1 วันที่ 10 -12 พฤศจิกายน
2560)เกี่ยวกับเครื่องมือ Impact Value Chain (IVC : ทฤษฎีสร้างความ
เปลีย่ นแปลง) และ Theory of Change (ToC : ห่วงโซ่ผลลัพธ์)8 ซึง่ เป็นวันแรกที่
เราทัง้ สองคนได้เจอกับพีน่ ก และพีน่ กได้ใช้เครือ่ งมือดังกล่าวมาถ่ายทอดแก่พสี่ ยุ้
และคุณวรนุช จันทะบูรณ์ (ฝ้าย) เจ้าหน้าที่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกคนหนึ่ง โดยใช้
กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการนัง่ อยูท่ โี่ ต๊ะประชุมและระดมสมองตลอดทัง้
วัน หากกระบวนการสามชั่วโมงที่พี่นุ้ยท�ำเพื่อช่วยพี่สุ้ยเขียน proposal มีความ
หนักหน่วงแล้ว การประสบกระบวนการแบบเดียวกันเป็นเวลาทัง้ วันน่าจะท�ำให้
สมองล้าได้เลยทีเดียว
ค�ำว่า “หัว” ของผูเ้ ขียนและพีส่ ยุ้ เป็นค�ำย่อของ “กระบวนการฐานหัว”
คนที่ท�ำงานในแวดวง NGOs อย่างเราๆ มักจะแยกกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น
สามประเภท “ฐานหัว” คือกิจกรรมที่ใช้ความคิด “ฐานกาย” คือกิจกรรมที่
ต้องใช้การขยับเขยื้อนหรือการลงมือท�ำ และ “ฐานใจ” คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ความรู้สึก NGOs หลายคน โดยเฉพาะคนที่ท�ำงานด้านกระบวนการ
เรียนรู้มักมีความเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ทั่วไปที่เน้นแต่ฐานการใช้ความคิด
อย่างเดียวไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์หากแต่ต้องมีทั้งสามฐานประกอบ
กัน และในหลายกรณีอย่างเช่นการจัดการความขัดแย้ง หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าการใช้ การเรียนรู้ฐานหัวหรือตรรกะเหตุผลแต่
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้บรรลุผลได้ หลายคนถึงกับมองว่าการใช้ฐานหัว

8 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทน�ำ
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อย่างเดียวในการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่โบราณไปเสียหน่อย แต่นั่นดูเหมือน
จะไม่ใช่สิ่งที่พี่นกคิด
ตั้งแต่วันแรกของกระบวนการอบรม (เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 วันที่
10 -12 พฤศจิกายน 2560) พี่นกตั้งถาม และให้โจทย์พี่สุ้ยคิดเกี่ยวกับงานของ
ขอนแก่ น นิ ว สปิ ริ ต อย่ า งละเอี ย ด ตั้ ง แต่ ใ ห้ พี่ สุ ้ ย รวบรวมค�ำที่ อ ธิ บ ายว่ า
ขอนแก่ น นิวสปิริตตั้งใจท�ำอะไรและอยากเห็นอะไรเป็นผลเกิดขึ้น แล้วเอาค�ำ
เหล่านั้นมาประกอบเป็นประโยค เพื่อที่จะท�ำให้ได้ประโยคที่แสดงความเชื่อ
พื้ น ฐานที่ แ สดงการท�ำงานของเครือข่ายนี้ ว่ า มี ปั ญ หาอะไรที่ ต ้ อ งการแก้ ไข
ขอนแก่ น นิวสปิรติ จะท�ำอะไร และสิง่ ทีท่ �ำจะแก้ปญ
ั หาได้อย่างไร (พีน่ ยุ้ เรียกสิง่ นี้
ว่า Theory of Change) หลังจากนัน้ ก็ตงั้ ค�ำถามอย่างลงรายละเอียดกับค�ำทีพ่ สี่ ยุ้
เลือกว่า แต่ละค�ำมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไร เช่น “อยากเห็นชุมชนทีเ่ รียนรูแ้ ละมี
ความสุข” พีส่ ยุ้ บอก “มันกว้างไปครับพี”่ พีน่ กตอบทันควัน “ท�ำอย่างมีความสุข
มันแปลว่าอะไรครับพี่สุ้ย” พี่นกถามพี่สุ้ย หรือค�ำว่าความสุขต้องครอบคลุมมิติ
อะไร หมายถึงการที่ NGOs ไม่มีเงินใช้พอหรือไม่ หรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก
การหมดไฟเพราะงานที่ลงแรงไปไม่เป็นผล จนพี่สุ้ยต้องคิดหลายตลบเพื่อจะหา
ค�ำหรือประโยคที่เป็นตัวแทนของขอนแก่นนิวสปิริตแบบที่พี่สุ้ยตั้งใจไว้
คล้ายคลึงกันกับพี่นุ้ย ที่พี่นกต้องท�ำให้ทุกอย่างชัดเจน เพราะความ
ชัดเจนของ Theory of Change จะท�ำให้ พี่สุ้ยชัดเจนว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่
จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อให้บรรลุตาม Theory of Change ที่พี่สุ้ยตั้งไว้ เช่น ถ้านิยาม
ว่าผลจากการมีโครงการคือการมีความสุขมากขึน้ ก็จะต้องอธิบายให้ได้วา่ ความ
สุขทีน่ ยิ ามมีลกั ษณะอย่างไร และกิจกรรมทีท่ �ำจะน�ำไปสูค่ วามสุขในนิยามนัน้ ได้
อย่างไร มีความเชือ่ มโยงกันอย่างไรบ้าง จะพิสจู น์ได้อย่างไรว่ากิจกรรมทีท่ �ำสร้าง
ผลผลิตที่ต้องการจริง อีกทั้งแต่ละคนก็มีการตีความค�ำแต่ละค�ำไม่เหมือนกันจึง
จ�ำเป็นต้องท�ำให้ค�ำทุกค�ำมีรายละเอียดที่ชัดเจนเจาะจงที่สุด
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“ค�ำว่า entrepreneurship ไม่ได้แปลว่าพี่ต้องเป็น SE นะแต่ entrepreneurship คือวิธีการคิดว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้าง และผลมันได้อะไรบ้าง และ
ท�ำไงให้มันได้ productivity สูง” พี่นกอธิบาย แต่แน่นอนว่ากระบวนการบี้ คั้น
บดเพื่อท�ำให้ความชัดเจนนั้น แม้ว่าพี่นกจะใช้กระบวนการนี้อย่างสุภาพ และ
พยายามหาวิธีช่วยพี่สุ้ยคิด ย่อมท�ำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องใช้ความคิดไม่
น้อย รวมถึงอาจจะรูส้ กึ ว่าตนเองโดนสอบสวน เมือ่ ถูกถามแบบนีม้ ากๆ เข้าท�ำให้
พี่สุ้ยเริ่มมีอาการกอดอกขมวดคิ้วเลยทีเดียว จนบางครั้งผู้เขียนรู้สึกว่าพี่นกเป็น
theory of change และ impact value chain ที่มีชีวิตและสามารถสื่อสาร
กับมนุษย์ได้
แต่สงิ่ ทีน่ า่ จะท�ำให้พสี่ ยุ้ ปวดหัวมากทีส่ ดุ คือกระบวนการวัดผลกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น อย่างการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (indicators) ของขอนแก่น
นิวสปิริต “ถ้ามันเกิดเครือข่ายแล้ว มีศักยภาพแล้ว มันแก้ปัญหาได้จริงแล้ว
(ทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่สุ้ยระบุในฐานะเป้าหมายของขอนแก่นนิวสปริตในวันที่
เราท�ำ workshop กัน - ผู้เขียน) อย่างน้อยต้องมีตัวชี้วัด (indicator) ของสาม
สิง่ นี้ อะไรทีว่ ดั ว่าเกิดเครือข่าย ศักยภาพ การแก้ปญ
ั หาได้จริง ในแบบทีข่ อนแก่น
นิวสปริตถือว่าใช่” พี่นกให้โจทย์แก่พี่สุ้ย
โจทย์นี้ท�ำให้พี่สุ้ย ฝ้าย รวมถึงผู้เขียนต้องมาขบคิดกันอย่างหนัก แม้
บางอย่างจะสามารถตีคุณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น คนในเครือข่ายร่วมมือ
กันท�ำงานกี่ครั้ง แต่การตีค่าวิธีคิดบางอย่างที่เป็นนามธรรมและมีลักษณะเชิง
คุณภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เช่น การเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ทิ้ง
ใครไว้ขา้ งหลัง การเชือ่ มโยงกันในระดับแก่นแท้ จะมีตวั ชีว้ ดั เชิงปริมาณตัวไหนที่
พิสูจน์ว่าขอนแก่นนิวสปิริตได้สร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพในแบบที่ต้องการจริงๆ
ทีส่ �ำคัญ ส�ำหรับพีส่ ยุ้ การวัดเชิงปริมาณก็ไม่ละเอียดอ่อนพอทีจ่ ะสะท้อน
คุณสมบัตทิ ขี่ อนแก่นนิวสปิรติ ควรจะเป็นอยูด่ ี เพราะพีส่ ยุ้ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญแค่
การสร้างเครือข่ายให้เกิดขึน้ และอยูร่ อดอันสามารถประเมินผลในเชิงปริมาณได้
148

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

แต่ต้องเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพและลักษณะเฉพาะบางอย่างด้วย
มีบางงานทีพ่ สี่ ยุ้ บอกว่าเป็นงานทีส่ �ำคัญ แต่พนี่ กไม่เห็นด้วยกับขอบเขต
งานทีพ่ สี่ ยุ้ ต้องการ หรือตัวชีว้ ดั ทีพ่ สี่ ยุ้ ก�ำหนด อย่างเช่น พีส่ ยุ้ ต้องการชวน NGOs
ให้ขบคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของตนเอง
ไว้เฉพาะการจัดพื้นที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น แต่เชื่อว่าตนเองไม่ควรไปตั้ง
มาตรฐานว่าสิ่งที่คนในเครือข่ายต้องเป็นหรือเปลี่ยนแปลงคืออะไรเหมือนคนใน
เครือข่ายเป็นพนักงานในบริษทั ส�ำหรับพีส่ ยุ้ ผลทีพ่ สี่ ยุ้ คาดหวังและตัวชีว้ ดั ทีค่ วร
ใช้คือการท�ำให้เครือข่ายเกิดความตระหนักหรือมีวิธีคิดใหม่ที่จะนึกถึงคุณภาพ
ชีวิตและสิทธิของตนเองโดยไม่รู้สึกผิด แต่พี่นกให้ความเห็นว่าการที่พี่สุ้ยตั้งตัว
ชีว้ ดั ของกิจกรรมนีไ้ ว้ทคี่ วามตระหนักรูน้ นั้ ไม่ได้แสดงถึงความเปลีย่ นแปลงอะไร
พีน่ กยกตัวอย่างว่าถ้าไปถามผูบ้ ริหารองค์กรว่าอยากให้พนักงานได้เงินเดือนเพิม่
ขึน้ ไหม แล้วผูบ้ ริหารตอบว่าอยากให้พนักงานมีเงินเดือนมากยิง่ ขึน้ เพียงแต่ไม่มี
เงินเพียงพอที่จ้างได้ ก็ถือได้ว่าผู้บริหารตระหนักรู้แล้วและเป้าหมายที่พี่สุ้ยตั้งก็
บรรลุแล้วหรือไม่ แต่ถ้าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ พี่นกคิดว่าภารกิจ
ของขอนแก่นนิวสปิริตคือการค้นหาว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่ท�ำให้องค์กรเหล่า
นี้จ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้นแก่เจ้าหน้าที่องค์กร ซึ่งจะเป็นงานที่มี
ขอบเขตเกินกว่าความตั้งใจของพี่สุ้ย
พีน่ กและพีส่ ยุ้ ถกเถียงแลกเปลีย่ นในประเด็นนีไ้ ปอีกระยะหนึง่ โดยพีส่ ยุ้
ยืนยันว่าสิ่งที่เหมาะสมส�ำหรับเครือข่ายในขณะนี้คือการท�ำกิจกรรมที่คาดหวัง
ผลในระดับการสร้างความตระหนักรู้ ในขณะที่พี่นกยืนยันว่าเป้าหมายของงาน
ไม่ควรจะจบที่การสร้างความตระหนักรู้ แต่ต้องท�ำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถวัดได้จริง และถ้าไม่สามารถที่จะวัดผลกระทบจริงๆ ก็ควรเอางานส่วน
นี้ออกจากเป้าหมายของขอนแก่นนิวสปริต
จนถึงจุดหนึง่ พีน่ กพูดว่า “เหมือนพีท่ �ำแคมเปญอยูด่ กี นิ ดีแล้วจบ พีถ่ อื ว่า
พี่ complete แล้ว พี่ก็ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะพี่ได้ท�ำไปแล้ว เจ้าของรับรู้ละว่า
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

149

อยากท�ำแต่ไม่รู้ว่าจะท�ำยังไง สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ถ้าพี่โอเค
แบบนี้ก็ใส่แบบนั้น”
“อืม” พี่สุ้ยตอบพี่นกด้วยค�ำสั้นๆ ค�ำเดียว
จะเห็นได้ว่าพี่สุ้ยกับพี่นกให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่แตกต่างกัน พี่นกให้
ความส�ำคัญกับผลกระทบ พี่นกคาดหวังว่าทุกๆ อย่างที่องค์กรเลือกท�ำจะต้อง
ถูกคิดให้ครบกระบวนจนเห็นผลลัพธ์ พีน่ กยกตัวอย่างว่าในการสือ่ สารการตลาด
ผลลัพธ์ทถี่ กู วัดจะไม่ใช่แค่การทีค่ นรูจ้ กั สินค้ามากขึน้ แต่หมายถึงสินค้ามีสว่ นแบ่ง
ตลาดเพิ่มมากขึ้น และถ้าไม่สามารถสร้างผลกระทบออกมาอย่างแน่ชัดได้ พี่นก
มองว่าสิ่งๆ นั้นอาจจะไม่ใช่พันธกิจขององค์กรและควรถูกน�ำเอาจากวิสัยทัศน์
ขององค์กร ในขณะที่พี่สุ้ยเชื่อถือชุดกระบวนการท�ำงานที่ตนเองเชื่อมากกว่า
การผลิตผลลัพธ์ที่คาดคะเนได้ ท�ำให้ส�ำหรับพี่สุ้ยสิ่งที่เลือกท�ำไม่ได้จ�ำเป็นต้อง
ประสบความส�ำเร็จในระดับเดียวกัน บางอย่างอาจจะมีผลเป็นจ�ำนวนอย่างเป็น
รูปธรรมได้ทนั ที แต่บางอย่างอาจจะเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ยี่ งั ไม่แน่วา่ จะเห็น
ผลอย่างไรแต่กน็ า่ สนใจทีจ่ ะทดลองท�ำ พีส่ ยุ้ เห็นว่ากิจกรรมทัง้ สองระดับนีด้ �ำเนิน
ไปพร้อมๆ กันได้ บางกิจกรรมยังไม่ตอ้ งเห็นภาพทีช่ ดั เจนทะลุปรุโปร่งแต่สามารถ
ใช้กระบวนการท�ำงานแบบท�ำไปเรียนรู้ไปได้ บริบทเช่นนี้เองที่น่าจะเป็นฐาน
ท�ำให้เกิดการถกเถียงระหว่างพี่สุ้ยและพี่นกในเวลาต่อมา
“วิธีคิดที่ท�ำงานบนโลกนี้มันมีมากกว่าหนึ่ง อันนี้เป็นแค่วิธีคิดหนึ่ง พี่
ก�ำลังจะบอกอย่างนั้น อันนี้เป็นวิธีคิดหนึ่งซึ่งพี่เคยลองใช้มาเกือบ 30 40 ปีแล้ว
ล่ะ แล้วพี่ก็รู้สึกเบื่อวิธีคิดอันนี้แล้ว พี่รู้สึกอยากจะออกจากแค่วิธีคิดอันนี้แล้ว
นะ” พี่สุ้ยบอกพี่นกถึงความคิดของตัวเองต่อกระบวนการการชี้วัดผลที่ต้องตี
ค่าทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งเป็นวิธีคิดที่พี่สุ้ยคุ้นเคยเนื่องจากพี่สุ้ยท�ำงาน
ในแวดวงวิชาการมา พี่สุ้ยเห็นทั้งประโยชน์และจุดอ่อนของวิธีคิดแบบนี้ โดย
เฉพาะการใช้วิธีคิดแบบนี้กับการท�ำงานในพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถน�ำ
เอาตัวชี้วัดที่ท�ำให้ทุกอย่างเป็นดัชนีมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว พี่สุ้ยต้องท�ำงาน
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กับองค์กรหลายๆ องค์กร แต่ละองค์กรมีความต้องการไม่เหมือนกัน เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรก็อาจจะเป็นเครื่องมือคนละแบบกัน ผลที่ออกมา
อาจจะไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งบอกว่างานของขอนแก่นนิวสปริตยังอยู่ในช่วงก่อ
ตัง้ และทดลอง จะต้องท�ำและเรียนรูเ้ พิม่ เติมจึงจะสามารถก�ำหนดเป้าหมายหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจนในแบบที่แนวคิดผู้ประกอบการต้องการ
“พี่รู้สึกเลยว่ามันต้องคุยกันตั้งแต่ต้นมือแล้วว่า ไม่ใช่เราตกลงกันสาม
วันนี้เสร็จแล้วต้องเอาอันนี้มา แล้วต้องแบบวัดกันแบบนี้แล้วแบบโอยพี่ตายเลย
อย่างงี้ (หัวเราะ)” พี่สุ้ยบอก ดูเหมือนกังวลที่พี่นกพยายามให้พี่สุ้ยสรุปทุกอย่าง
อย่างชัดเจนในระยะเวลาท�ำกิจกรรมสามวัน
พีน่ กตอบพีส่ ยุ้ ว่า กระบวนการของพีน่ กเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยตรวจสอบ
ว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นท�ำไปเพื่ออะไรและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ และ
เป็นการก�ำหนดกรอบการท�ำงานซึ่งจะต้องมีการลงรายละเอียดในเชิงกิจกรรม
อีกที เป็นเหมือนการก�ำหนดปลายทางให้ชัดแต่ไม่ได้หมายความว่าในเชิงราย
ละเอียดจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ โดยถ้างานมีความชัดเจนแล้วพี่นกจะช่วย
หานวัตกรรมและเครืองมือที่หลากหลายมาให้พี่สุ้ยเลือกใช้
ทั้งสองคนพูดคุยและพยายามอธิบายความคิดกันไปมาพักหนึ่ง พี่นก
จึงยืนยันว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่พี่สุ้ยจะต้องตกลงกับพี่นกให้ได้ภายในสาม
วันนี้ (เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 วันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560) และห้าม
เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดก็คือ หนึ่ง งานที่พี่สุ้ยท�ำจะต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบ
แจกผ้าห่ม เพราะถ้าท�ำงานแบบแจกผ้าห่มพีน่ กจะไม่ท�ำ สอง ขอนแก่นนิวสปิรติ
ต้องท�ำงานแบบไม่ต้องไปเรียกหาทุน หมายความว่าคุณภาพงานของขอนแก่น
นิวสปิริตจะต้องดีพอจนมีคนอยากให้ขอนแก่นนิวสปิริตไปท�ำงานด้วย ทั้งสอง
อย่างเป็นแนวทางทีพ่ สี่ ยุ้ เห็นด้วย และแม้ในขณะนัน้ ทัง้ สองอาจจะยังไม่เห็นพ้อง
ต้องกันอย่างเต็มที่ในเรื่องการก�ำหนดตัวชี้วัดดังที่ถกเถียงกันด้านบน แต่ทั้งสอง
คนเห็นพ้องกันว่าการวัดผลกระทบจะต้องเป็นการวัดสิ่งที่เป็นผลกระทบจริงๆ
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ไม่ใช่แค่วัดว่าได้ท�ำกิจกรรมอะไรไปบ้าง หรือวัดว่าจ�ำนวนกิจกรรมมีเท่าไร
เมื่อพี่สุ้ยและพี่นกหาข้อตกลงร่วมได้เช่นนี้จึงสามารถท�ำงานร่วมกัน
ต่อไปได้ แม้ว่าอาจจะยังมีความไม่เข้าใจติดค้างอยู่ เช่นพี่นกที่ยังคาใจจากการที่
กระบวนการของตนเองถูกตัง้ ค�ำถามและวิจารณ์ และได้พยายามชีแ้ จงแก่ผเู้ ขียน
ถึงความส�ำคัญของกระบวนการที่ตนใช้เมื่อผู้เขียนได้สัมภาษณ์พี่นกในภายหลัง
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นข้อความที่แสดงวิธีคิดการท�ำงานและความเป็นตัวตนของ
พี่นกได้เป็นอย่างดี
“การแก้ปญ
ั หาสังคมเป้าหมายคือท�ำให้มนั หมดไป ถ้าเราไม่เข้าใจ
รากของมันว่าปัญหาเกิดจากอะไร และไม่เห็นความเชือ่ มโยงของ
การแก้ไขจากรากของมันว่าสิ่งที่เราท�ำมันแก้แบบเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาดได้หรือไม่ (การแก้ปัญหาของเรา – ผู้เขียน) มัน creative
(สร้างสรรค์) หรือ innovative (ในที่นี้แปลว่า มีความเป็น
นวัตกรรม – ผู้เขียน) เพียงพอหรือไม่ เราก็อาจก�ำลังเหนื่อยฟรี
เหมือนที่พี่สุ้ยชอบพูดค�ำว่าวิ่งวนเป็นลูป ท�ำ activity (กิจกรรม)
แต่มันไม่ได้แก้ปัญหา”
(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
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“ผมว่าเครื่องมือที่มันสากลเนี่ย...อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมติดขัด
ในใจเหมือนกันว่าคนภาคสังคมจะไม่ค่อยชอบเรื่องนี้กัน ตอน
ที่มาท�ำเวิร์คช็อปในโครงการผู้นำ� ในอนาคตก็ได้ยินพูดว่า เครื่อง
มือกระบวนการมันดูแข็งดูเป็นฐานหัวมากเกินไป ซึ่งผมรู้สึกว่า
ตอนเราต้องตัง้ งบท�ำแผนใช้เงินเนีย่ มันเป็นเรือ่ งใช้เหตุและผล ใช้
ตัวเลข ก็เป็นฐานหัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ท�ำไมตอนที่จะคิดว่าท�ำ
แล้วใช้เงินแล้วได้ผลคุ้มรึเปล่าถึงบอกว่าเป็นฐานหัวเกินไป การ
คิดเหล่านีผ้ มอยากใช้คำ� ว่าเป็นการคิดเชิงปัญญา ถ้าเราไม่หาราก
ว่าปัญหาเกิดจากอะไร วิธกี ารทีเ่ ราท�ำมันแก้ปญ
ั หาได้จริงไหม มัน
มีแค่ activity (กิจกรรม) แต่ไม่มี result (ผลส�ำเร็จ) หรือเปล่า
เราจะกล้าบอกคนอืน่ ได้ยงั ไงว่าเราก�ำลังท�ำงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาอยู่
ไม่ใช่เพือ่ ให้แหล่งทุนหรือเจ้าของเงินมาประเมินเรานะ แต่การที่
เราท�ำงานเองเนี่ยเรากินเวลาของตัวเองและครอบครัว กินเวลา
ของชีวติ ทีแ่ ก่ขนึ้ ไปทุกวัน กิน resource ของคนน้องๆ ในทีมงาน
เราจะตอบได้ยังไงว่า resource เหล่านั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่าถ้าเรา
ไม่ได้มกี ารคิดเชิงกระบวนการ เครือ่ งมือนีใ้ ช้ทวั่ โลกทัง้ ในประเทศ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการแก้ปญ
ั หาเขาก็ใช้เครือ่ งมือลักษณะนี้
แหละ จริงๆ มันก็อริยสัจนั่นแหละจะ Theory of Change จะ
impact value chain มันก็ทกุ ข์ สมุทยั นิโรธ มรรคนัน่ แหละ ถ้า
กลัวชื่อมันดูเป็นฝรั่งแล้วดูรู้สึกกดทับ ถือว่ามาคุยอริยสัจดูไหม”
(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
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สิ่งที่พี่นกอาจจะไม่รู้คือแม้มีความขัดแย้งทางความคิด และมีหลายอย่างที่พี่นก
และพี่สุ้ยเห็นไม่ตรงกัน แต่พี่นกแสดงให้พี่สุ้ยเห็นว่าพี่นกเปิดพื้นที่ส�ำหรับการ
รับฟัง ช่วยให้พี่สุ้ยวางใจและสามารถร่วมกระบวนการต่อไป แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่
พี่สุ้ยเห็นด้วยอย่างเต็มที่
“พี่นกก็ปรับตัวเยอะตอนที่เรางอแงหรือโยนค�ำถามบางอย่าง
กลับไปว่าเราไม่เชื่อกระบวนการเครื่องมือเหล่านี้ก็เห็นว่าแกรับ
ฟัง ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแกจะพยายามอธิบายว่าเครื่องมือนี้มันดี
ยังไง หรือพยายาม defend (ปกป้อง) ว่าเครือ่ งมือนีม้ นั ส�ำคัญนะ
แต่แกฟัง ซึง่ พีค่ ดิ ว่าท่าทีทแี่ กฟังท�ำให้พคี่ ลายแง่ทวี่ า่ เรามีพนื้ ทีใ่ ห้
โวยวายได้ การที่เปิดพื้นที่ให้เราได้บ่น ได้ระบาย ได้โวยวายบ้าง
มันเหมือนกับมีคนรับรู้ความอึดอัด ความเหนื่อย ความล้า ความ
พยายามที่จะก้าวผ่านสิ่งที่เราไม่ชอบ เรื่องฐานหัวหรืออะไรของ
ภาคี มันมีความพยายามตรงนีอ้ ยู่ พอมันมีคนรับรูม้ คี นฟังมันก็ไป
ต่อได้อีกนิดนึงแทนที่จะบอกว่า...กูจะอ้วกแล้ว พอกันที เลิก!!!...
มันก็ไปต่อได้”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)

อย่างไรก็ตามเวลาเข้าร่วมอบรมของ School of Changemakers
ครั้งต่อๆ มา เมื่อพี่สุ้ยมีโอกาสท�ำงานกับเครื่องมือ impact value chain ของ
ขอนแก่นนิวสปิรติ อีก ผูเ้ ขียนสังเกตว่าพีส่ ยุ้ เลือกลงข้อมูลเฉพาะกิจกรรมทีว่ ดั ผล
ออกมากเป็นตัวเลขได้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการท�ำแต่มีตัวชี้วัดที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมนั้นพี่สุ้ยไม่ได้กล่าวถึงอีก หรืออาจกล่าวถึงในฐานะผลพลอยได้
ของกิจกรรม แต่ในการปฏิบตั งิ านจริงผูเ้ ขียนยังเห็นพีส่ ยุ้ สอดแทรกกิจกรรมทีไ่ ม่
สามารถวัดผลกระทบเป็นตัวเลขได้ในงานของขอนแก่นนิวสปิรติ อย่างสม�ำ่ เสมอ
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ขอนแก่นนิวสปริตกับแนวคิดผู้ประกอบการ
แผนการของพี่ สุ้ย

ตามข้อเสนอโครงการในเจ็ดเดือนนี้ สิ่งที่พี่สุ้ยวางแผนไว้คือการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้แนวคิดวิธีการท�ำงานเชิงสังคม
และเครื่องมือใหม่ๆ แก่เครือข่าย โดยเฉพาะองค์ความรู้เรื่อง “ผู้ประกอบการ
ทางสังคม”
พี่สุ้ยเชื่อว่าหากเครือข่ายได้สัมผัสความรู้ชุดนี้จะท�ำให้เครือข่ายเห็น
ความเป็นไปได้ที่จะลองใช้วิธีการท�ำงานแบบใหม่ แบ่งการอบรมเป็นสองครั้ง
ครัง้ แรกเป็นการอบรมเพือ่ สร้างความตระหนักรูต้ อ่ แนวคิดทีใ่ ช้สะท้อนย้อนมอง
การท�ำงานของตนเองโดยจัดให้ทั้งเครือข่ายมีส่วนร่วม จากนั้นพี่สุ้ยจะจัดการ
อบรมอีกครั้งโดยมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นส�ำหรับคนที่มีความคิดริเริ่มหรือสนใจการ
ท�ำงานด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน และอยากลองน�ำความคิดทีม่ ไี ปปฏิบตั งิ าน
จริง โดยตั้งใจใช้กระบวนการที่คล้ายกับ School of Changemakers จัดให้กับ
พีส่ ยุ้ และผูน้ �ำภาคประชาสังคมคนอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาแผนการท�ำงานและสิง่ ทีอ่ ยาก
ทดลองท�ำ หลังจากนั้นพี่สุ้ยคิดว่าจะลองเลือกกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่น่าสนใจมา
สองถึงสามกลุ่มเพื่อให้ลองน�ำความคิดมาปฏิบัติการจริงดู
การที่ พี่ สุ ้ ย เลื อ กจั ด กระบวนการแก่ เ ครื อ ข่ า ยโดยน�ำเอาแนวคิ ด
ผู้ประกอบการทางสังคมมาสอดแทรกเช่นนี้ เพราะพี่สุ้ยเห็นว่าการจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายทางใจในแบบที่ขอนแก่นนิวสปริตท�ำมาก่อนหน้านี้จะได้ผล
เพียงแต่การสร้างชุมชน แต่ไม่ช่วยเสริมศักยภาพให้คนในเครือข่ายเห็นวิธีการ
ท�ำงานแบบใหม่ๆ หรือตอบตนเองได้ว่างานที่ท�ำอยู่มีผลกระทบอย่างไร แค่ไหน
และจุดอ่อนที่อาจจะปรับปรุงจากกระบวนการท�ำงานแบบเดิมคืออะไร และไม่
ช่วยให้เครือข่ายเกิดความตระหนักรู้ต่อปัญหาร่วมนอกเหนือจากหน้างานของ
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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แต่ละองค์กรที่เป็นประเด็นใหญ่ต้องการความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายกลุ่ม
พี่สุ้ยเชื่อว่าเครื่องมือต่างๆ ของการประกอบการสังคมจะสามารถช่วย
สร้างการเรียนรูใ้ นประเด็นเหล่านีแ้ ก่เครือข่ายได้ ส่วนการพยายามให้ทนุ แก่เครือ
ข่ายนัน้ เป็นเพราะพีส่ ยุ้ เชือ่ ว่าการมีพนื้ ทีท่ ดลองท�ำงานจริงจะเป็นกระบวนการที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการท�ำให้เครือข่ายเห็นทางเลือกในการท�ำงานรูปแบบใหม่ๆ ทีเ่ ป็น
ไปได้ ซึ่งจะช่วยท�ำให้คนในพื้นที่หลุดกรอบจากวิธีการท�ำงานแบบเดิมที่ท�ำให้
ตนเองเบื่อหรือหมดไฟ
กิจกรรมอีกประการหนึง่ ทีพ่ สี่ ยุ้ พยายามท�ำ คือการสร้างพืน้ ทีส่ �ำหรับการ
สือ่ สารและเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิก โดยพีส่ ยุ้ ตัง้ เป้าถึงขัน้ มีองค์กรทีจ่ ดั หาความรูใ้ ห้
แก่ภาคประชาสังคมในขอนแก่นเลยทีเดียว แต่ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังเป็นพื้นที่
การสื่อสาร แจ้งข่าวกิจกรรมที่ท�ำภายในเครือข่ายอยู่
ในการด�ำเนินงานเจ็ดเดือนนี้ แม้วา่ การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เครือข่าย
เหมือนจะเป็นกิจกรรมหลักของขอนแก่นนิวสปิริต ผู้เขียนสังเกตว่าในความเป็น
จริงพีส่ ยุ้ มีบทบาทในพืน้ ทีม่ ากกว่านัน้ พีส่ ยุ้ ท�ำหน้าทีต่ งั้ แต่การเชือ่ มโยงเครือข่าย
แนะน�ำคนทีม่ คี วามสนใจใกล้เคียงกันหรือสามารถสนับสนุนกันในการท�ำงานได้
ให้รจู้ กั กัน หากมีคนในเครือข่ายต้องการความช่วยเหลืออะไรพีส่ ยุ้ ก็จะแนะน�ำคน
รู้จักที่มีความสามารถในเรื่องนั้นๆ ให้กับเครือข่าย เช่น เคยแนะน�ำให้เอ็นจีโอใน
เครือข่ายคนหนึง่ ไปเรียนศิลปะบ�ำบัดกับกระบวนกรทีพ่ สี่ ยุ้ รูจ้ กั ซึง่ เขาพอใจมาก
และน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานตนเอง นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงทรัพยากร
ให้กับเครือข่าย (เช่น ขอให้พี่นกช่วยโค้ชให้กับบางองค์กร) ไปจนถึงการเป็น
ที่ปรึกษาเรื่องชีวิตและเรื่องส่วนตัว
ผู้เขียนเคยติดตามพี่สุ้ยไปเยี่ยมคนๆ หนึ่งในเครือข่ายฯ ซึ่งพี่สุ้ยใช้เวลา
เยี่ยมและพูดคุยทั้งวัน โดยมีบรรยากาศการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ บนเสื่อ
ตั่ง หรือระหว่างมื้ออาหาร เหมือนเพื่อนแชร์ทุกข์สุขกัน ใช้เวลาตั้งแต่ก่อนกิน
ข้าวกลางวันจนเกือบมืด มีเรือ่ งพูดคุยตัง้ แต่เรือ่ งส่วนตัว ปัญหาและความท้าทาย
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ต่างๆ ที่ก�ำลังประสบ บทบาทและความคาดหวังต่อขอนแก่นนิวสปิริต ไปจนถึง
วิสัยทัศน์ต่อการท�ำงานในอนาคต
ระหว่างการคุยเมือ่ มีคนทีท่ �ำงานในประเด็นทีพ่ สี่ ยุ้ สนใจแวะมาหาเครือ
ข่ายคนนี้ พีส่ ยุ้ ก็ถอื โอกาสนัง่ จับเข่าชวนตัง้ กลุม่ ขับเคลือ่ นประเด็นทีค่ นๆ นัน้ ก�ำลัง
ท�ำอยู่ กิจกรรมเหล่านีไ้ ม่ได้ปรากฏอยูใ่ นข้อเสนอโครงการ แต่เป็นกิจกรรมทีพ่ สี่ ยุ้
ท�ำจริงเพื่อสร้างและเรียนรู้เครือข่าย
ตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนของโครงการ ผู้เขียนสังเกตว่าขอนแก่นนิว
สปิริตเน้นการเสริมศักยภาพแก่องค์กรในเครือข่าย แต่แทบไม่มีการท�ำงาน
ระหว่างพี่สุ้ยกับพี่นกในเชิงความยั่งยืนของตัวขอนแก่นนิวสปิริตเอง รวมไปถึง
การหาเงินทุน
เมือ่ ผูเ้ ขียนถามพีน่ กในเรือ่ งนี้ พีน่ กตอบว่าพีส่ ยุ้ มีศกั ยภาพการหาเงินทุน
ด้วยตนเองอยูแ่ ล้วไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือจากพีน่ ก โดยพีน่ ก
เลือกทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ขอนแก่นนิวสปิรติ ด้วยกลยุทธแบบอืน่ ดังทีก่ ล่าว
ถึงต่อไป ส่วนพีส่ ยุ้ มองว่าขอนแก่นนิวสปิรติ ยังอยูใ่ นช่วงทีก่ �ำลังค้นหารูปแบบการ
ด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ หลังได้ลองท�ำกระบวนการและเรียนรู้จากเครือข่าย
มากขึ้น พี่สุ้ยเห็นว่าแต่ละเครือข่ายมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน พี่สุ้ยจึง
รอให้ขอนแก่นนิวสปิรติ มีแบบแผนการปฏิบตั งิ าน (operation model) ทีช่ ดั เจน
ก่อนที่จะคิดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังและออกไปหาทุนสนับสนุนการ
ท�ำงาน
อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าน่าสนใจทั้งจากการสัมภาษณ์พี่นก และการ
สังเกตการณ์ของผูเ้ ขียนเอง คือพีส่ ยุ้ ก�ำหนดบทบาทของตัวแทนจาก School of
Changemakers ไว้แตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ มักมีสงิ่ ทีต่ นเองอยาก
ท�ำ แต่ไม่แน่ใจว่าควรท�ำอย่างไร ผูป้ ระกอบการจาก School of Changemakers
ในพื้นที่อื่นจึงมีบทบาทสูงตั้งแต่ช่วยคิดเป้าหมาย กิจกรรม กระบวนการท�ำงาน
แต่ส�ำหรับพื้นที่ขอนแก่นพี่สุ้ยได้ก�ำหนดรายละเอียดกิจกรรม และเนื้อหามาใน
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ระดับหนึ่งแล้ว เช่นต้องการท�ำกระบวนการเรียนรู้กี่ครั้ง เรื่องอะไร มีใครเป็น
กระบวนกรบ้าง และให้พี่นกมีบทบาทหน้าที่ในฐานะของผู้ให้ค�ำปรึกษาอย่าง
ชัดเจน หลักๆ แล้วพีน่ กเป็นโค้ชให้พสี่ ยุ้ ในการเรียนรูแ้ นวคิดแบบผูป้ ระกอบการ
ช่วยให้พสี่ ยุ้ เห็นแนวทางการท�ำงานทีเ่ ป็นไปได้ หรือให้ค�ำแนะน�ำในสิง่ ทีพ่ สี่ ยุ้ ควร
ค�ำนึงถึง
ผูเ้ ขียนเคยถามพีส่ ยุ้ ว่าท�ำไมจึงวางบทบาทพีน่ กไว้เช่นนัน้ และได้ค�ำตอบ
ว่า “มันผิดบทบาทเขา เขาไม่ได้มีบทบาทเป็น player แต่เขาเป็นโค้ช การเป็น
player หมายถึงมาร่วมเล่นเป็นทีม ท�ำงานกับภาคี แต่ตอนนีค้ อื มันไม่ใช่ เขาเป็น
พี่เลี้ยงสนับสนุนพี่สุ้ยให้ลงมาท�ำงานกับภาคี”
อย่างไรก็ตามบางครั้งพี่สุ้ยได้ใช้ความเป็นคนนอกเครือข่ายของพี่นก
มาขับเคลื่อนเครือข่ายเช่นกัน อาทิ มีกิจกรรมบางอย่างที่พี่สุ้ยรู้ว่าไม่เหมาะสม
ที่ตนเองจะมีบทบาทในฐานะเป็นคนในพื้นที่ พี่นกก็จะรับบทบาทนั้นไปโดย
ธรรมชาติ เช่น การตั้งค�ำแนะหรือชี้แนะภาคี เป็นต้น
เครือข่ายในพื้ นที่กับแนวคิดผู้ประกอบการทางสังคม

งานแรกที่ขอนแก่นนิวสปิริตด�ำเนินการในปีนี้คือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเครือข่ายโดยร่วมมือกับกระบวนกรภายนอก (เวทีเสริมศักยภาพ
เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตครั้งที่ 1, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560) น�ำเอาความรู้
เรื่อง impact value chain และ theory of change มาปรับเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนุก และเข้าใจง่ายมากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของ School of Changemakers พี่สุ้ยเห็นว่ากิจกรรมถูกออกแบบโดยใช้
ฐานคิดค่อนข้างมาก มีกระบวนการที่บีบคั้นและจ�ำเป็นต้องล่วงล�้ำไปในพื้นที่
ส่วนตัวของแต่ละองค์กร อาจท�ำให้เครือข่ายในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ได้สนิทสนมหรือไว้ใจ
ขอนแก่นนิวสปิริตมากพอไม่ยอมรับหรือต่อต้าน
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“ภาคีตอ้ งมีทา่ ทีแน่ๆ เขาก็คงรูส้ กึ ว่าเขาเหนือ่ ยอยูแ่ ล้ว จะเอาอะไร
กันหนักหนา บางครัง้ ไม่ใช่เขาไม่รู้ แต่สถานการณ์ทเี่ ผชิญอยูม่ นั จะ
ต้องค่อยเป็นค่อยไป เขาอาจจะรูส้ กึ ว่าเรามีสทิ ธิอะไร ขอนแก่นนิว
สปิรติ มีสทิ ธิอะไร ถ้าท�ำอย่างนัน้ ปุบ๊ ความเป็นชุมชนเราล่มสลาย
แน่นอน ถ้ามีทา่ ทีแบบนี”้
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2560)

ที่ส�ำคัญพี่สุ้ยมองว่าถึงแม้จะน�ำกระบวนการและการโค้ชของ School
of Changemakers มาใช้แล้วประสบความส�ำเร็จ ภาคีสนใจที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงาน แต่แนวทางที่ผู้ประกอบการหรือพี่นกแนะน�ำ
อาจท�ำได้ยากในรายละเอียด หรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ท�ำงานธุรกิจอาจจะไม่เข้าใจ
กระบวนการทีจ่ ะท�ำให้แนวทางเหล่านัน้ เป็นไปได้จริง เพราะสิง่ ทีถ่ กู แนะน�ำอาจ
ไม่ใช่ทักษะที่ NGOs มี เช่นการที่พี่นุ้ยแนะน�ำให้พี่สุ้ยขายฝันที่จะไม่มีทางเป็นไป
ได้เลยหากพี่สุ้ยไม่เข้าใจและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนคิด วิธีการที่เหมาะสม
ส�ำหรับการขายและความต้องการของแหล่งทุนใหม่ๆ หรือการแนะน�ำให้องค์กร
ที่ท�ำงานเชิงกิจกรรมในพื้นที่ไปสร้างความร่วมมือในสิ่งที่ไม่ถนัดอย่างงานวิจัย
เป็นต้น
ดังนั้นแทนการให้ทุกทีมนั่งคิด theory of change และลงรายละเอียด
ในตาราง impact value chain ผ่านการซักไซ้ของโค้ช พี่สุ้ยและกระบวนกรใช้
กระบวนการเรียนรูเ้ ชิงกิจกรรมออกแบบให้แต่ละองค์กรทบทวนว่าเป้าหมายใน
การท�ำงานของตนเองคืออะไร จากนั้นให้ท�ำรายการว่างานที่แต่ละองค์กรท�ำมี
อะไรบ้าง ทบทวนรายการที่ตนเองท�ำขึ้นแล้วขีดเส้นเฉพาะงานที่ตอบเป้าหมาย
และให้เหตุผลว่าสิง่ นัน้ ตอบเป้าหมายของการท�ำงานได้อย่างไรบ้าง กระบวนการ
แบบนีน้ อกจากช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมเขียนประโยค theory of change ขององค์กรได้
ง่ายขึน้ แล้ว ยังเป็นพืน้ ทีใ่ ห้ผเู้ ข้าร่วมได้ทบทวนความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของ
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

159

งานที่ท�ำด้วย
หลังจากนั้นได้ให้เครือข่ายน�ำเอาประโยค theory of change ของ
ตนเองไปสัมภาษณ์คนที่เครือข่ายคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบดูว่า
สมมุตฐิ านในการท�ำงานทีต่ นเองคิดถูกต้องหรือไม่ และสุดท้ายสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เครือ
ข่ายได้สะท้อนว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมมาทัง้ วัน เครือข่ายเห็นว่างานทีต่ นเอง
ท�ำมาตลอดได้แก้ปัญหาหรือจัดกระบวนการท�ำงานอย่างถูกทางหรือไม่
สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือแม้วา่ เครือข่ายเกือบทัง้ หมดมองว่ากระบวนการท�ำงาน
ของตนเองเป็นมาในรูปแบบทีถ่ กู ทิศถูกทางแล้วเพียงแต่อาจจะต้องการเติมความ
รูห้ รือการโค้ชเล็กน้อย และไม่มใี ครเห็นว่าระบบงานทีต่ นเองท�ำอยูเ่ ป็นไปในทาง
ทีผ่ ดิ เลย ทัง้ ทีเ่ มือ่ พิจารณาจากมาตรฐานของแนวคิดผูป้ ระกอบการทางสังคมจะ
เห็นได้ว่าหลายองค์กรยังใส่กิจกรรมที่ไม่ได้ตอบโจทย์ theory of change หรือ
impact value chain เพราะเครือข่ายส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือเหล่านี้อธิบายการ
ท�ำงานของตนเองมากกว่าน�ำมาใช้ตรวจผลกระทบจากการท�ำงานอันเป็นเป้า
หมายที่ขอนแก่นนิวสปิริตตั้งใจให้เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้
ว่าหลายองค์กรมีกิจกรรมจ�ำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตราก�ำลังคน บางกิจกรรม
เชื่อมโยงกับเป้าหมายในลักษณะที่เป็นนามธรรมมากกว่าจะเป็นการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์วา่ กิจกรรมนัน้ ๆ ตอบสนองเป้าหมายอย่างไรในแบบทีแ่ นวคิดผูป้ ระกอบ
การต้องการ
การไม่มีองค์กรไหนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการปรับเปลี่ยนไป
ท�ำงานในทิศทางใหม่ในกระบวนการอบรมครั้งนี้ท�ำให้พี่สุ้ยปรับแผนจากการให้
ทุนเพื่อทดลองท�ำงานมาเป็นการเรียนรู้และทดลองค้นหาว่าขอนแก่นนิวสปิริต
ควรเป็นชุมชนแบบไหนจึงจะตอบโจทย์เครือข่ายอย่างเหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับพี่นกการที่เครือข่ายมีการตอบสนองเช่นนี้ เป็นเพราะขอนแก่น
นิวสปิริตสร้างการเรียนรู้เรื่อง theory of change และ impact value chain
ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งพี่นกมองว่ากระบวนการ
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เรียนรู้เช่นนี้ไม่เข้มข้นมากเพียงพอส�ำหรับเครื่องมืออย่าง theory of change
และ impact value chain พีน่ กเห็นต่างจากพีส่ ยุ้ โดยเชือ่ ว่าวิธกี ารเรียนรูเ้ ครือ่ ง
มือทัง้ สองชิน้ ด้วยการซักไซ้ไล่เรียงข้อมูลทีแ่ ต่ละองค์กรใส่ลงไปใน impact value
chain อย่างละเอียดในแบบที่พี่นกท�ำแก่พี่สุ้ยนั้นเป็นวิธีเรียนรู้เป็นวิธีที่เหมาะ
สมแล้ว ไม่ควรต้องปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง เพราะหากท�ำตามกระบวนการที่
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนกระบวนความพี่นกเชื่อว่าคนท�ำงานภาคสังคมจะได้เห็น
ในเชิงประจักษ์ว่ากิจกรรมที่ท�ำแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่และอยากปรับเปลี่ยนวิธี
การท�ำงานมากขึ้น ซึ่งพี่นกยืนยันว่าเป็นกระบวนการที่ถูกพิสูจน์มาหลายครั้ง
แล้วว่าน�ำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง
“มันถูกพิสูจน์ด้วยองค์กรและการท�ำงานเป็นเวลาหลายสิบปี
ว่าการใช้กระบวนการคิดลักษณะนี้มันเป็นกระบวนการที่ท�ำให้
เราเข้าใจปัญหาเข้าใจสิ่งที่เราจะท�ำ และเห็นได้ชัดว่ามันส่งผล
หรือเปล่า... ผมท�ำกับอโชก้า มาแล้ว 5 รอบ ท�ำกับ NGOs เป็น
หลักเลย เหมือนกับการที่เราไปท�ำ โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
มันมีการทอนให้ soft (อ่อน) ลง แต่กระบวนการ workshop ที่
อโชก้า9 ท�ำคือการใช้ frame (กรอบ) แบบนัน้ แต่เป็นการท�ำงาน
ทีค่ อ่ นข้างเข้มข้น คือซักถามจนเห็น timeline (เส้นเวลา) จุดแข็ง
จุดอ่อน ทิศทางกลยุทธ์ว่าน่าจะเป็นอย่างไร”
(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

9 องค์กรส่งเสริมการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมองค์กรหนึ่ง ผ่านนวัตกรรมต่างๆ เช่น การสร้างผู้
ประกอบการสังคม
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แผนภูมิภาพความเปลี่ยนแปลงของขอนแก่นนิวสปิริตโดยพี่นก
แสดงกระบวนการคิดของพี่นกได้เป็นอย่างดี
(ที่มาของแผนภูมิ: ธนัน รัตนโชติ)
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าการที่แต่ละองค์ไม่สามารถใช้เครื่องมือทั้ง
สองชนิดไปส�ำรวจการท�ำงานของตนเองอย่างละเอียดนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็น
เพราะพื้นฐานวัฒนธรรมการออกแบบการท�ำงานที่แตกต่างกันของคนท�ำงาน
ภาคประชาสังคมและแนวคิดผูป้ ระกอบการ เวลาออกแบบกิจกรรม NGOs และ
คนท�ำงานสายทางเลือกหลายๆ คน มักเคยชินกับการเชื่อมโยงว่าทุกกิจกรรมมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กิจกรรมหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นการท�ำเพื่อตอบโจทย์
หรือ เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเท่านั้น มักจะเชื่อมโยงว่ากิจกรรมที่เราสร้างขึ้น
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ของงานทีต่ งั้ ใจท�ำได้อย่างไรบ้าง บางกิจกรรมอาจจะไม่ได้
ส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อใดโดยตรงอย่างชัดเจนแต่เป็นกิจกรรมที่ NGOs
เลือกท�ำเพราะเห็นว่าส�ำคัญต่อการท�ำงานในภายภาคหน้า เกิดเป็นวลีอย่าง “ท�ำ
หนึ่งได้สิบ”
ลักษณะความคิดแบบนี้ท�ำให้ หลายกิจกรรมที่ NGOs ในประเทศไทย
ท�ำจึงมีการประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเชื่อว่า
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ ริงหรือผลจากการท�ำงานโครงการซับซ้อนเกินกว่าจะน�ำมา
ประเมินเชิงตัวเลขได้ เช่น หากมีการอบรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงทัศนคติ และต้องการ
รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง การประเมินเชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถาม หรือตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขคงไม่สามารถสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ และมีความเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดตัวไหนที่จะแสดงผลและ
ความซับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้ละเอียดลึกซึง้ เท่ากันการอยูแ่ ละสัมผัสสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ
ในพื้นที่ด้วยตนเอง รวมถึงตัวเลขไม่สามารถสื่อสารมิติความเป็นมนุษย์ของงาน
เชิงสังคมได้ เช่น การช่วยเหลือคนๆ หนึ่งให้มีชีวิตรอดต่อไปอีกหนึ่งวัน แม้อาจ
จะไม่สามารถรับรองว่าจะสร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืน แต่ถอื ได้วา่ มีมลู ค่า
ที่ไม่สามารถถูกวัดออกมาเป็นตัวเลขได้
ถ้าจ�ำลองกระบวนการคิดเช่นนี้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ออกมาคงเป็น
เหมือนตาข่ายที่มีความโยงไยกันไปหมด ซึ่ง NGOs ในพื้นที่รวมถึงพี่สุ้ยเองก่อน
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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จะมีท�ำงานกับพี่นก อาจจะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเช่นนี้อยู่บ้าง ในขณะที่
เครื่องมืออย่าง impact value chain และ theory of change ในแบบที่พี่นก
ใช้เป็นการแบ่งส่วนของข้อมูลให้ชดั เจนและแยกจากกัน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ไหนน�ำไปสูเ่ ป้าหมายอะไรอย่างชัดเจน และต้องมีตวั ชีว้ ดั เชิงตัวเลขทีจ่ ะสามารถ
พิสจู น์ได้วา่ กิจกรรมนัน้ ๆ เกิดผลจริงๆ เมือ่ จ�ำลองกระบวนการคิดแบบนีเ้ ป็นภาพ
คงได้ภาพเหมือนภาพแผนภูมอิ งค์กรทีม่ รี ะบบระเบียบเป็นขัน้ เป็นตอน จึงไม่นา่
แปลกใจที่คนท�ำงานภาคสังคมบางส่วนถึงแม้จะเปิดใจอยากเรียนรู้ ต้องใช้เวลา
สักระยะหนึ่งที่จะปรับตัวกับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ
แม้ผเู้ ขียนจะเข้าใจพีน่ กทีร่ สู้ กึ เสียดายว่าเครือ่ งมือทีเ่ ป็นประโยชน์ไม่ถกู
ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันนัน้ ผูเ้ ขียนก็เข้าใจบริบทการท�ำงาน
ในพืน้ ทีท่ พี่ สี่ ยุ้ ต้องเผชิญ ถึงความคิดของพีน่ กจะดูเป็นเหตุเป็นผล มีตรรกะชัดเจน
แต่อาจจะเหมาะสมกับองค์กรที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการท�ำงานของ
ตนเอง หรือประสบปัญหาความจ�ำเป็นท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงแนวทางการท�ำงาน
ของตนเอง แต่กลุ่มคนและองค์กรอื่นๆที่มาเข้าร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต
ไม่ใช่องค์กรทีม่ ลี กั ษณะเช่นนัน้ ส่วนใหญ่ยงั เป็นองค์กรทีด่ �ำรงอยูไ่ ด้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเปลีย่ นแปลงอย่างถอนรากถอนโคน แต่เป็นกลุม่ คนทีพ่ สี่ ยุ้ เห็นศักยภาพและ
ความตัง้ ใจในการท�ำงาน มีความต้องการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้นา่ อยูย่ งิ่ ขึน้ คน
กลุ่มนี้มาร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตเพราะต้องการรู้จักเครือข่ายเพิ่มเติม
หรือต้องการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ในการท�ำงานของตนเองได้
ในบริบทเช่นนี้พี่สุ้ยจึงเห็นว่าการค่อยๆ เติมความรู้ เปิดมุมมอง หรือ
สร้างพื้นที่และกระบวนการส�ำหรับการส�ำรวจพิจารณางานที่ตนเองท�ำมาอาจ
จะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้กระบวนการ “สายแข็ง” แบบพีน่ ก และหาก
มีองค์กรใดต้องการทดลองแนวทางการท�ำงานใหม่ๆอย่างแท้จริง พี่สุ้ยคิดว่าจะ
ต้องเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ ให้องค์กรนัน้ มีความไว้วางใจพีส่ ยุ้ แล้วเข้ามาปรึกษา
มากกว่าการเข้าไปเร่งรัดจึงจะเป็นจริงและยั่งยืนมากกว่า เมื่อพิจารณาผลที่เกิด
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ขึน้ จากกิจกรรมถัดๆ มา สิง่ ทีพ่ สี่ ยุ้ คาดการณ์ไว้แต่แรกไม่ได้ผดิ ไปจากความจริงนัก
กลยุทธเพื่ อความยั่งยืนของพี่ นก

หลังจากได้ไปร่วมกระบวนการอบรมของขอนแก่นนิวสปิริตครั้งแรก
พีน่ กตัง้ ข้อสังเกตว่า แม้ในข้อเสนอโครงการพีส่ ยุ้ จะตัง้ โจทย์วา่ ต้องการปัน้ กิจการ
เพือ่ สังคมในขอนแก่น แต่เมือ่ ได้ลงไปสังเกตการณ์ในพืน้ ทีพ่ นี่ กเห็นว่าจุดแข็งของ
พี่สุ้ยน่าจะเป็นการสร้างชุมชนมากกว่าการสร้างเสริมให้เครือข่ายท�ำงานด้วย
แนวคิดกิจการเพื่อสังคม เพราะพี่สุ้ยจ�ำเป็นต้องพึ่งพาความรู้จากกระบวนการ
ภายนอก มากกว่าจะมีบทบาทเป็น incubator แก่องค์กรในเครือข่ายด้วยตนเอง
เนือ่ งจากพีส่ ยุ้ ไม่ตอ้ งการท�ำให้เครือข่ายรูส้ กึ ว่าพีส่ ยุ้ ซึง่ เป็นคนในพืน้ ทีท่ มี่ บี ทบาท
เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเข้าไปก้าวก่ายงานขององค์กรอื่นๆ
พี่นกมองว่าการพึ่งพาบุคลากรภายนอกมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เช่นนี้
ไม่ได้ช่วยท�ำให้ความเป็นเครือข่ายของขอนแก่นนิวสปิริตแข็งแรงขึ้นและอาจไม่
ตอบโจทย์ในแง่ของความยัง่ ยืนเพราะการไม่มคี นในพืน้ ทีม่ ารับบทเป็น incubator
ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงและต่อยอดความรู้จากอบรมไปสู่การท�ำงานในพื้นที่
จากการได้ท�ำกระบวนการเรียนรู้ theory of change และ impact
value chain กับพี่สุ้ย พี่นกวิเคราะห์ว่าขอนแก่นนิวสปิริตมีเป้าหมายใหญ่ๆ
สองเป้าหมายคือ หนึ่ง สร้างเครือข่ายคนท�ำงานภาคสังคมในขอนแก่น ซึ่งพี่นก
เห็นเหมือนพี่สุ้ยว่าหากท�ำได้ส�ำเร็จจะท�ำให้คนท�ำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่
มีเสียงที่ดังขึ้น มีพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการแบ่งปันทรัพยากร
และสอง เสริมศักยภาพการท�ำงานให้เครือข่ายสามารถท�ำงานด้วยวิธีการและ
วิธีคิดแบบใหม่ที่เป็นระบบและแก้ปัญหาได้จริง
แต่พนี่ กเห็นว่าแผนการท�ำงานด้วยการจัดกระบวนการของพีส่ ยุ้ จะเน้น
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ไปที่การเสริมศักยภาพแก่เครือข่ายเป็นหลัก (ด้วยกระบวนการที่อาจไม่ได้สร้าง
ความยั่งยืนในพื้นที่ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้ว) พี่นกจึงเห็นความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องพยายามชักชวนให้พี่สุ้ยสร้างกระบวนการที่จะท�ำให้ความเป็นชุมชนของ
เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ เพราะการเป็นชุมชนนอกจากจะเป็นการตอบ
เป้าหมายที่พี่สุ้ยตั้งไว้ การสร้างชุมชนยังเป็นสิ่งที่พี่นกเห็นว่าน่าจะเป็นจุดแข็ง
ของขอนแก่นนิวสปิริตได้และเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความยั่งยืนในการท�ำงาน
แก่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกด้วย
พีน่ กเห็นว่าพืน้ ทีข่ อนแก่นมีบริบททีเ่ หมาะสมส�ำหรับการสร้างชุมชนคน
ท�ำงานเชิงสังคมเนือ่ งจาก มีกลุม่ คนทีก่ ระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงานเชิงสังคม มีวธิ กี าร
พัฒนาใหม่ๆ เกิดในขอนแก่นจนกลายเป็นตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆ มาอย่างต่อ
เนื่อง อีกทั้งขอนแก่นยังเป็นตลาดที่มีช่องว่างที่จะสร้างเครือข่ายแบบนี้ เพราะ
ยังไม่เคยมีใครประสบความส�ำเร็จในการตั้งเครือข่ายการท�ำงานในลักษณะนี้มา
ก่อน ในแง่ความยั่งยืนพี่นกมองว่าความเป็นชุมชนหรือการรวมเครือข่ายเป็นสิ่ง
ที่ไม่ว่าอย่างไรก็เกิดประโยชน์กับทุกองค์กร เช่น ช่วยให้แต่ละองค์กรประหยัด
ทรัพยากร หรือท�ำงานที่ได้อย่างมีพลังมากยิ่งขึ้น พี่นกเชื่อว่าเมื่อองค์กรต่างๆ
เห็นประโยชน์จะท�ำให้มีคนอยากเข้ามาเป็นสมาชิกขอนแก่นนิวสปิริตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ท�ำให้ขอนแก่นนิวสปิริตด�ำเนินการได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายในการท�ำงานของพี่นกส�ำหรับเจ็ดเดือนนี้คือการช่วยให้เครือ
ข่ายขอนแก่นนิวสปิริตมีพื้นที่ท�ำงานด้วยกัน และสร้างความชัดเจนว่าควรเป็น
ชุมชนในรูปแบบใด ส�ำหรับพี่นกการรวมตัวเป็นเครือข่ายมีหลายระดับตั้งแต่
การรวมตัวแบบหลวมๆ ซึ่งในช่วงที่ผู้เขียนเก็บข้อมูลการรวมตัวของขอนแก่น
นิวสปิริตยังอยู่ในระดับนี้ คือการรู้จักกัน ร่วมมือกันในบางเรื่อง ใครมีกิจกรรม
อะไรก็เชิญคนอืน่ ไปเข้าร่วมหรือไปช่วย เช่น กลุม่ คนไร้บา้ นชวนหมอพานักศึกษา
ไปฝึกฝนการตรวจโรคให้แก่คนในพืน้ ที่ หรืออาจารย์สอนละครพานักศึกษาละคร
ที่ยังไม่มีทักษะในการเข้าใจสังคมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนไร้บ้าน แล้วน�ำไป
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ดัดแปลงเป็นสื่อต่อสาธารณะเพื่อช่วยให้คนไร้บ้านได้รับการมองเห็นมากยิ่งขึ้น
เป็นต้น แต่ท้ายที่สุดการรวมตัวแบบนี้ยังมีลักษณะแบบต่างคนต่างท�ำอยู่ และ
เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่อองค์กร
การร่วมมือในระดับสูงขึน้ มาพีน่ กเรียกว่า “ความร่วมมือระดับพันธมิตร”
คือการที่องค์กรต่างๆ วางแผนการท�ำงานร่วมกัน (collaboration) และปรับ
จังหวะการท�ำงานให้เข้ากัน (synchronization) เช่น กลุ่มคนที่ท�ำงานใกล้
เคียงกันไม่ท�ำงานหรือขอทุนซ�้ำซ้อนกัน ไม่จัดกิจกรรมแบบเดียวกันในช่วงเวลา
เดียวกัน อาจจะมีงานที่มีเป้าหมายร่วมกันแต่ให้องค์กรในเครือข่ายแบ่งกันท�ำ
ตามชนิดงานที่ตนถนัด หรือท�ำงานส่งเสริมกันเพื่อให้ทุกองค์กรสามารถท�ำงาน
ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และความร่วมมือในระดับใหญ่ที่สุด คือความร่วมมือ
โดยมีองค์กรกลางที่บริหารจัดการผสานกลยุทธ์และการสนับสนุนเครือข่ายที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานแก่ทุกฝ่าย
“เคสทีย่ กตัวอย่างแล้วขอนแก่นน่าจะเห็นภาพชัดคือ เคสของ creative
district (ย่านความคิดสร้างสรรค์) ที่เจริญกรุง” พี่นกบอกกับผู้เขียนเมื่อถูกถาม
ว่ามีกรณีศกึ ษาอะไรทีเ่ ป็นตัวอย่างของการสร้างองค์กรตัวแทนทีบ่ ริหารงานเพือ่
ประโยชน์ของสมาชิกทุกฝ่ายหรือไม่
พี่นก (สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560) เล่าว่า พื้นที่ creative district
ทีเ่ จริญกรุงเป็นผลจากการรวมตัวกันของคนหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
โรงแรม สถาปนิก ศิลปิน เจ้าของห้องแสดงภาพ รวมถึงคนท�ำงานภาคประชา
สังคมในเขตบางรัก ที่มาคุยกันและวางแผนการท�ำงานร่วมกันเพื่อท�ำให้ย่าน
บางรักเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่งการมาท�ำงานร่วมกันส่งผลให้ทุกฝ่ายท�ำงานได้ดี
ขึ้นและได้ประโยชน์กลับคืน เช่น หากมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ท�ำกิจกรรมมาก
ขึน้ โรงแรมจะได้ประโยชน์จากการมีแขกเพิม่ มากยิง่ ขึน้ มีคนมาท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
มากขึ้น แม้ว่าทุกฝ่ายจะเริ่มต้นด้วยการท�ำงานฟรี แต่ผลที่ได้ท�ำให้ทุกฝ่ายได้รับ
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรทีม่ ากขึน้ ถือเป็นกระบวนการทีถ่ อื ว่า
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ทุกคนลงทุนร่วมกันตั้งแต่ช่วยกันคิด จนถึงประชาสัมพันธ์
พีน่ กบอกว่าสิง่ ทีน่ า่ เรียนรูจ้ ากกลุม่ นีค้ อื การเอาทรัพยากรและจุดแข็งที่
แต่ละคนมีมาแชร์กนั แม้วา่ แต่ละกลุม่ จะมีวตั ถุประสงค์เชิงองค์กรต่างกัน เป็นผล
ให้เกิดผลส�ำเร็จมากกว่าการต่างคนต่างท�ำ ส�ำหรับพีน่ กการรวมตัวนีเ้ ป็นรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมเป็นตัวอย่างให้ขอนแก่นเพราะมีลกั ษณะการรวมองค์กรทีม่ เี ป้าหมาย
ต่างกัน
พี่นกตั้งเป้าหมายว่าในเจ็ดเดือนของการท�ำงานกับขอนแก่นนิวสปิริต
ผลที่ควรได้รับคือการมองเห็นว่ารูปแบบการท�ำงานหรือความเป็นองค์กรของ
ขอนแก่นนิวสปริตในอนาคตควรเป็นเช่นไร เป็นองค์กร หรือมีความร่วมมือใน
ลักษณะไหนจึงจะเหมาะสม
สิ่งแรกที่พี่นกท�ำคือการพยายามสร้าง “collaboration mindsets”
(ความคิดเชิงความร่วมมือ) ให้แก่เครือข่าย พี่นกบอกว่าการที่คนในเครือข่าย
จะมี collaboration mindset ได้จะต้องเริ่มจากการเห็นว่าความร่วมมือเป็น
สิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ นี่ กพยายามท�ำให้เกิดขึน้ ในกิจกรรมครัง้ ต่อมาของ
ขอนแก่นนิวสปิริต
ก้าวข้างหน้าสองก้าว ก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว

เมือ่ ขอนแก่นนิวสปิรติ จัดกิจกรรมพบปะระหว่างเครือข่ายเป็นเวลาครึง่
วันเพื่อส�ำรวจประเด็นที่เครือข่ายต้องการเรียนรู้ (เวทีทิศทางที่จะก้าวต่อไป, 14
มกราคม 2561) และแนวทางการด�ำเนินงานของขอนแก่นนิวสปิริต พี่นกจึงขอ
พี่สุ้ยท�ำกิจกรรมสั้นๆ เพื่อสร้าง collaboration mindsets
พี่นกเล่าว่าเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าเวทีการเรียนรู้ครั้งนี้พี่นกได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้และได้เจอเกมชื่อเกม “เรือด�ำน�้ำ (Deep
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Sea Adventure)” ที่พี่นกเห็นว่าอาจจะมาปรับใช้สร้างการเรียนรู้แก่ขอนแก่น
นิวสปริตได้
ด้วยเนื้อที่ที่จ�ำกัดผู้เขียนไม่สามารอธิบายกฎเกณฑ์ของเกมนี้ได้อย่าง
ละเอียด โดยสรุปเกมนี้สมมุติว่าผู้เล่นเป็นนักด�ำน�้ำที่ต้องลงไปด�ำล่าสมบัติ มี
กติกาว่าผู้ที่ด�ำน�้ำเก็บสมบัติได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ แต่ในการด�ำน�้ำจะต้องใช้
ออกซิเจนเพื่อให้อยู่รอดใต้น�้ำและถ้าออกซิเจนหมดก่อนผู้เล่นขึ้นจากน�้ำถือว่าผู้
เล่นคนนั้นตาย โดยออกซิเจนเป็นทรัพยากรร่วมของผู้เล่นทุกคน
เกมนีถ้ กู ออกแบบให้การกระท�ำและการตัดสินใจของคนๆ หนึง่ มีผลต่อ
การอยูร่ อดของผูเ้ ล่นคนอืน่ เช่น ถ้าเก็บสะสมสมบัตมิ ากเกินไปจะท�ำให้ออกซิเจน
ของทีมหมดเร็วขึน้ หรือถ้าท�ำงานเป็นกลุม่ จะท�ำให้เดินทางไปเก็บสมบัตไิ ด้เร็วขึน้
เป็นต้น
เครือข่ายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชอบเกมนี้เป็นอย่างมาก ทุกคน
เล่นเกมอย่างสนุกสนานมีเสียงกรี๊ดกร๊าดดังไปทั่วห้องประชุม โดยเฉพาะเวลาที่
ออกซิเจนใกล้หมด สามรอบแรกที่เล่นเกมนี้ไม่มีใครในเครือข่ายขึ้นจากการล่า
สมบัตกิ อ่ นออกซิเจนหมดได้เลย จนรอบทีส่ ที่ ผี่ เู้ ล่นเริม่ วางแผนร่วมกันและสือ่ สาร
กันระหว่างเล่น ท�ำให้ผลสุดท้ายมีจ�ำนวนผู้เล่นรอดชีวิตมากขึ้น
กิจกรรมสัน้ ๆ นีน้ อกจากจะได้รบั การตอบรับทีด่ เี พราะความสนุกแล้ว ยัง
ท�ำให้เครือข่ายเห็นมุมมองใหม่ๆ ต่องานที่ตนเองท�ำ และต่อการสร้างความร่วม
มือระหว่างกัน การสะท้อนการเรียนรู้ของเครือข่ายในวันนั้นจึงมีความน่าสนใจ
และสร้างความหวังให้แก่พี่สุ้ยและพี่นกว่ากิจกรรมที่ท�ำสร้างความเปลี่ยนแปลง
แก่เครือข่ายและสร้างชุมชนในพื้นที่ได้จริง
ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งเห็นพฤติกรรมการท�ำงานขององค์กรตัวเอง “ถ้าเรา
มองถังออกซิเจนเป็นเวลามันก็เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญอย่างนึงในการที่จะท�ำอะไร
บางอย่าง อย่างโครงการมันมีเวลา เวลาทีเ่ ราขึ้นมาเราไม่ได้ประเมินคือเราอยาก
ไปให้มันสุด (หมายถึงอยากเก็บสมบัติให้มากที่สุด เธอเปรียบเทียบเหมือนการ
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ท�ำงานหลายหน้างานมากเกินไป - ผู้เขียน) แต่ว่าพอขึ้นมาเราไม่ได้ดูเลยว่า เฮ้ย
เวลามันจะหมด เฮ้ยเงินเราจะหมด เฮ้ยงบเราจะหมด เรามีเวลาแค่เท่าเนี่ย”
“เงินเยอะก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่น ถ้ามองถึงงานเราที่
เราเป็น NGO ในทุกวันนี้นะเราจะตายแล้วค่ะ แล้วก็จะตายต่อไปเรื่อยๆ เพราะ
ว่าเราไม่มเี งิน เราท�ำงานได้ เรามีศกั ยภาพแต่ไม่มใี ครมาเห็นเรา ไม่มใี ครมาสือ่ สาร
กับเรา บางคนมีเงินเยอะใช้ไม่หมดท�ำไม่ได้ ไม่มีศักยภาพแต่เรามีศักยภาพ แต่
ไม่มีเงินสุดท้ายขายก๋วยเตี๋ยว ชาไข่มุก เราคิดดูคนที่มีศักยภาพสะสมมาตั้ง 10
ปี 20 ปีแล้วสุดท้ายไปจบที่ตรงนั้นน่ะ มันคือทรัพยากรที่ส�ำคัญ สุดท้ายคิดว่า
มันต้องดูแลกัน ต้องโอบอุ้มกันให้ได้ให้รอด อันนี้ในขอนแก่นนะถ้าทั่วประเทศ
ล่ะ ถ้าโอบอุ้มกันมันจะดีมาก มันจะไม่สูญพันธุ์” ผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งพูดอย่างมี
อารมณ์ร่วม
ผู้เขียนมาทราบในภายหลังว่าที่พี่นกเลือกท�ำกิจกรรมนี้เพราะต้องการ
ให้พนื้ ทีม่ คี วามคุน้ เคยและยอมรับพีน่ กมากยิง่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นสิง่ ทีไ่ ด้
ผลอย่างดี มีคนจ�ำนวนมากแสดงความจ�ำนงต้องการเรียนรู้กระบวนการท�ำงาน
แบบ SE และแนวคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงาน
พี่สุ้ยวิเคราะห์สาเหตุที่พี่นกได้รับเสียงตอบรับอย่างดีว่า
“พี่นกเริ่มเข้ามาชวนเล่นเกม ซึ่งอันนี้ดีตรงที่พี่นกเขาเสนอว่า
อยากเอาเกมมาเล่นซึง่ การทีพ่ นี่ กเขาเปิดตัวเองด้วยการเล่นเกม
แล้วมันเป็นประเด็นที่เชื่องโยงกับการท�ำงานได้ด้วยมันท�ำให้พี่
นกค่อยๆ เข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาโดยที่ไม่ได้ดูจงใจ พี่ว่าอัน
นี้ก็ดีที่แกเปิดตัวด้วยการชวนเล่นเกมและชวนคิดนิดๆ หน่อย ๆ
คนก็ยังได้ประโยชน์อย่างน้อยเขาก็ยัง happy กับการเล่นเกม
พี่คิดว่าอันนี้พี่นกเขาเข้ามาในจังหวะที่รู้ว่าเมื่อไร คือความเป็น
ผู้ใหญ่ก็จะรู้จังหวะว่าแค่ไหน เมื่อไรถึงเหมาะสมที่จะเข้ามาแล้ว
ก็จะดันแค่ไหน”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)
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ผูเ้ ขียนสังเกตว่าเหตุการณ์นมี้ ผี ลให้พสี่ ยุ้ และพีน่ กยอมรับกันและกันมาก
ขึ้น เพราะพี่นกได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีวิธีคิดเข้มแข็ง หรือยืนยันตนเองอย่าง
หนักแน่นในบางเรื่อง แต่พี่นกยังเปิดใจเรียนรู้ต่อกระบวนการและวิธีการท�ำงาน
ใหม่ๆ และพยายามปรับตัวเข้าหาและท�ำความเข้าใจกลุม่ คนทีต่ นเองท�ำงานด้วย
เสียงตอบรับทีด่ เี ช่นนีท้ �ำให้พสี่ ยุ้ คิดว่าในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อมา (เวที
เสริมศักยภาพเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตครั้งที่ 2, 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561)
น่าจะลองเรียนรู้ theory of change และ impact value chain อย่างเข้มข้น
ให้กบั ทุกคนในเครือข่าย พีน่ กเองยังเสนอว่าเวลาท�ำกิจกรรมให้กลุม่ คนทีท่ �ำงาน
ในประเด็นทีค่ ล้ายกันมาท�ำงาน impact value chain และ theory of change
ในกลุม่ เดียวกัน เพราะคาดว่ากระบวนการจะท�ำให้เครือข่ายเห็นว่าอันทีจ่ ริงแล้ว
แต่ละองค์กรมีเป้าหมายในการท�ำงานคล้ายกัน และน่าจะร่วมมือกันท�ำงานได้
แต่ผลจากการท�ำกิจกรรมครั้งนั้นท�ำให้ทั้งพี่นกและพี่สุ้ยผิดหวัง เพราะ
ดูเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้เพื่อใช้แนวคิดผู้ประกอบมา
ส�ำรวจการท�ำงาน และเมื่อพี่นกเริ่มเข้าไปช่วยโค้ชหรือซักถาม ลงเอยด้วยการ
ป้องกันการท�ำงานขององค์กรตัวเอง งานครั้งนี้ท�ำให้พี่นกถึงกับบอกว่าอาจจะ
เป็นกิจกรรมที่ไม่บรรลุผล ส่วนพี่สุ้ยแม้จะเชื่อว่าภายใต้ท่าทีของการป้องกัน
ตนเองของเครือข่ายมีการเรียนรู้เกิดขึ้น แต่กิจกรรมในครั้งนี้ก็ท�ำให้พี่สุ้ยต้องมา
ทบทวนจังหวะการท�ำงานกับเครือข่ายว่าตนเองไปเร่งรัดเครือข่ายมากเกินไป
หรือไม่ และควรผ่อนจังหวะให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่านี้หรือเปล่า
ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดใกล้จบโครงการแต่ยังไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการ
พี่นกได้พยายามชวนพี่สุ้ยให้จัดวงคุยเพื่อชักชวนให้เครือข่ายเห็นประโยชน์ของ
ท�ำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ท�ำให้เครือ
ข่ายตระหนักได้เอง เริ่มจากการเชิญองค์กรที่มีหน้างานเกี่ยวพันกับองค์กรอื่นๆ
หลายองค์กรก่อนมาคุยกันก่อน เพื่อให้เครือข่ายได้ลองมีความร่วมมือกันใน
ระดับทีเ่ หนือกว่าระดับองค์กรต่อองค์กรซึง่ เป็นความร่วมมือในระดับทีเ่ ครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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มีอยูแ่ ล้วซักครัง้ แต่เนือ่ งจากปัจจัยทางเวลาและการจัดการท�ำให้ความตัง้ ใจนีไ้ ม่
บรรลุผล
“ยังมีโอกาสสุดท้ายที่จะลองท�ำ” พี่นกบอกผู้เขียนตอนเราแยกจากกัน
ที่สนามบินในช่วงไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนโครงการในปีนี้จะถูกปิดลง มีความหมาย
ว่ายังเหลือบางโอกาสที่พี่นกสามารถสอดแทรกประเด็นด้านความร่วมมือแก่
เครือข่ายได้
ผู้เขียนยังจ�ำสีหน้าความกังวลว่างานเจ็ดเดือนนี้จะจบลงโดยไม่เห็นผล
เป็นรูปธรรมของพี่นกในวันนั้นได้อย่างแม่นย�ำ ส่วนพี่สุ้ยแม้จะพอใจต่อผลที่เกิด
ขึน้ จากการท�ำโครงการโดยภาพรวมในระดับหนึง่ เพราะเห็นว่าในระยะเวลาเจ็ด
เดือนโครงการสร้างผลกระทบได้เท่าที่เกิดขึ้นพี่สุ้ยก็ถือว่าพอใช้ได้แล้ว แต่ก็ยัง
รู้สึกว่าต้องหากระบวนการมาท�ำงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งกว่านี้
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ต้นกล้าที่เริ่มงอก

เครือข่ายขอนแก่นนิวสปริตท�ำกิจกรรมร่วมกัน (ที่มาของภาพ: ศิริวรรณ ปากเมย)

ในความไม่มนั่ ใจว่าขอนแก่นนิวสปิรติ จะเดินหน้าต่ออย่างไรและแนวทาง
การท�ำงานของขอนแก่นนิวสปิริตควรเป็นเช่นไร ช่วงหนึ่งเดือนก่อนการจบ
โครงการมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่ท�ำให้ทั้งพี่สุ้ยและพี่นกตระหนักว่าเมล็ด
พันธ์ที่ถูกบ่มและหว่านไว้เริ่มเติบโตและงอกงาม ทั้งในด้านความเป็นชุมชนและ
ศักยภาพ
เหตุการณ์แรก พี่สุ้ยเข้าไปเยี่ยมเยือนองค์กรองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้กับขอนแก่นนิวสปิริตอย่างสม�่ำเสมอ แต่ไม่เคยแสดงความ
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ตื่นเต้นอย่างชัดเจนต่อกระบวนการแบบผู้ประกอบการทางสังคมที่พี่นกใช้ แต่
แล้วกลับเปิดใจกับพี่สุ้ย เล่าสถานการณ์ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญอยู่ให้
พีส่ ยุ้ ได้รบั รู้ และแสดงความสนใจทีจ่ ะเรียนรูก้ ารท�ำงานในรูปแบบใหม่ๆ จนยินดี
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้พนี่ กเข้าไปโค้ชในเวลาต่อมา ซึง่ เนือ้ งานขององค์กรนีม้ คี วามเกีย่ วข้อง
กับเนือ้ งานของเครือข่ายอืน่ ๆ อย่างมาก จนพีน่ กมองว่าน่าจะสามารถน�ำประเด็น
การท�ำงานขององค์กรนี้มายกระดับมาท�ำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่อไปได้
ในอนาคต
นอกเหนือจากนั้นในการพูดคุยกับองค์กรนี้ผู้เขียนเห็นว่าพี่สุ้ยน�ำเอา
กระบวนการและวิธีคิดของ School of Changemakers มาใช้อย่างเต็มที่ แต่
น�ำมาผสมผสานกับวิธีการสื่อสารในแบบของตัวเองให้ดูนุ่มนวลมากขึ้น เป็นสิ่ง
ที่ชี้ให้เห็นว่าพี่สุ้ยที่เคยไม่มั่นใจต่อกระบวนทัศน์และกระบวนการที่พี่นกใช้ ถึง
ตอนนี้ยอมรับว่ากระบวนการและวิธีคิดของพี่นกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพียงแต่
ต้องน�ำมาปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทมากยิ่งขึ้น
เหตุการณ์ที่สองเกิดจากการอบรมที่ทีมท�ำสื่อของโครงการผู้น�ำแห่ง
อนาคตมาจัดให้ขอนแก่นนิวสปิรติ การอบรมครัง้ นีแ้ ม้วา่ จะเป็นการสอนแนวทาง
การสื่อสาร (เวทีสื่อสารอย่างไรให้โดนใจ วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561)
แต่ไม่มีการสอนท�ำออกมาเป็นผลผลิตที่ส�ำเร็จ ท�ำให้เครือข่ายหนึ่งที่คาดหวังว่า
จะได้ชนิ้ งานจากการเข้าร่วมกระบวนการอบรมครัง้ นีต้ อ้ งด�ำเนินการผลิตสือ่ เอา
เอง และต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต
ให้ช่วยผลิตสื่อเนื่องจากจ�ำเป็นต้องใช้สื่อก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือที่ดีมากๆ จากเพื่อนๆ ในเครือข่าย มีคนยินดียื่นมือไปช่วยเหลืออย่าง
คับคัง่ เป็นการจุดประกายให้ชว่ ยกันท�ำสือ่ ในขอนแก่นนิวสปิรติ แก่องค์กรอืน่ ใน
เวลาต่อมา เป็นพื้นที่ที่เครือข่ายท�ำงานด้วยกันช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง
แต่จดุ ทีแ่ สดงให้ความความเป็นชุมชนได้อย่างดีทสี่ ดุ คือในกระบวนการ
อบรมของขอนแก่นนิวสปิรติ ครัง้ สุดท้าย (เวทีครบรอบหนึง่ ปีขอนแก่นนิวสปิรติ ,
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8 พฤษภาคม 2561) ที่พี่สุ้ยจัดขึ้นระหว่างที่ผู้เขียนเขียนรายงานฉบับนี้ มีคนใน
เครือข่ายเตรียมท�ำคลิปวิดีโอที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวการเดินทางของขอนแก่น
นิวสปิริตมาเซอร์ไพรส์พี่สุ้ย ซึ่งการผลิตวิดิโอคลิปนี้เริ่มจากความคิดของคนๆ
เดียวโดยมีเวลาท�ำแค่สองวัน เธอจึงรีบส่งข้อความชักชวนให้เพื่อนๆ ในเครือ
ข่ายมาท�ำวิดิโอคลิปนี้ และได้รับความร่วมมือดีมากจากเครือข่าย มีคนมาร่วม
ท�ำคลิปจ�ำนวนมากแม้วา่ จะต้องทนตากแดดเป็นเวลานาน หลายคนในขณะทีไ่ ด้
รับข้อความก�ำลังอยูต่ า่ งพืน้ ทีก่ ร็ บี ตีรถมาร่วมกันท�ำคลิปๆ นี้ จนพีส่ ยุ้ ถึงกับนำ�้ ตา
ซึมเมื่อได้ชม พี่นกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยิ่งกว่า “community” อีก นี่มัน
คือ “spirit” จริงๆ
เหตุการณ์ที่สาม ในการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายพี่สุ้ยจัดเวทีเพื่อพูดคุย
ถึงอนาคตของขอนแก่น พยายามน�ำเอาประเด็นเรื่องแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับ
ขอนแก่นมาเป็นประเด็นขับเคลือ่ นหลัก โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้เครือข่ายขอนแก่น
มีพื้นที่ร่วมท�ำอะไรกิจกรรมบางอย่างด้วยกัน ในกิจกรรมครั้งนี้มีการพูดถึง
แนวโน้มหนึ่งที่กลายเป็นจุดพลิกให้เครือข่ายเห็นความส�ำคัญของการท�ำงาน
ร่วมกัน คือแนวโน้มเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเมืองขอนแก่น
ในตอนแรกความเปลี่ยนแปลงของเมืองขอนแก่นเป็นหนึ่งในหลาย
แนวโน้มทีถ่ กู พูดถึงเท่านัน้ แต่การมีโอกาสพูดคุยเรือ่ งเมืองกลับท�ำให้เครือข่ายฯ
เกิดความตระหนักร่วมกันว่า นโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นในอนาคตล้วนถูก
ก�ำหนดโดยพวกเขาไม่มีส่วนร่วม การตระหนักร่วมกันนี้ท�ำให้ขอนแก่นนิวสปิริต
เป็นชุมชนที่มีคุณค่าร่วม เกิดความรู้สึกอยากขับเคลื่อนประเด็นที่อยู่นอกเหนือ
ไปจากหน้างานตนเอง จนมีการแลกเปลี่ยนกันถึงความจ�ำเป็นของการท�ำงาน
ร่วมกันและรวมตัวกับเป็นเครือข่าย
“เราต้องมาแชร์ตน้ ทุนทีเ่ รามีกนั จริงๆ เปิดหน้าตักไปเลยว่าใครท�ำอะไร
ท�ำได้แค่ไหน ตราบใดที่เรายังปิดกั้น กุมความสามารถของเราไว้ กุมต้นทุนของ
เราไว้ คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราท�ำอะไรได้” เครือข่ายคนนึงกล่าว
การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งยอมรับว่าตั้งแต่แรกไม่เคยคิดเลยว่าเครือข่ายนี้จะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่สิ่งที่เกิดในกิจกรรมนี้ท�ำให้เธอเชื่อว่ามันเป็นไปได้
แม้หลายคนจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความบังเอิญ เช่น เครือ
ข่ายจ�ำเป็นต้องท�ำสือ่ ร่วมกันเนือ่ งจากไม่สามารถท�ำได้ทนั ในเวทีการเรียนรู้ หรือ
ประเด็นเรือ่ งอนาคตเมืองขอนแก่นอันเป็นเพียงหนึง่ ในหลากหลายประเด็นทีถ่ กู
พูดถึงในเวที กลับกลายเป็นประเด็นทีร่ วมใจเครือข่ายเอาไว้ดว้ ยความไม่ได้ตงั้ ใจ
แต่ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลจากการท�ำงานและ
เตรียมพร้อมมาตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนของพี่สุ้ยและทีมงาน เปรียบเสมือน
การเตรียมดินให้พร้อม เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมหล่นลงมาจึงเติบโตได้
อนาคตที่ท้าทาย

เป้าหมายของงานวิจยั ฉบับนีค้ อื การถอดบทเรียนว่าพลวัตทีเ่ กิดขึน้ จาก
การทีภ่ าคประชาสังคมเรียนรูแ้ ละปรับใช้แนวคิดแบบผูป้ ระกอบการสังคมในการ
ท�ำงานเป็นอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัคร
จากภาคธุรกิจและผู้น�ำภาคประชาสังคมคืออะไร
ถ้าให้สรุปอย่างสั้นๆ ผลจากการวิจัยฉบับนี้พบว่า ผู้น�ำในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการแม้มีฐานความเห็นอกเห็นใจต้องการช่วยเหลือผู้อื่น มีเป้าหมาย
ต้องการช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างในความคาดหวังที่เกิด
จากการมองจังหวะการท�ำงานไม่ตรงกัน และมีความแตกต่างในกระบวนการ
คิดเรื่องงานและวิธีการท�ำงาน จนบางครั้งเกิดเป็นความขัดแย้ง แต่ความขัดแย้ง
และการต่อรองนั้นได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้น�ำภาคประสังคม
และตัวแทนของแนวคิดผู้ประกอบการ จนเกิดเป็นการขยายความรู้ วิธีคิด มุม
มอง การท�ำงานที่แตกต่างไปจากเดิม อย่างเช่น พี่นกเองได้ลองท�ำกิจกรรมด้วย
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วิธีการใหม่ๆ จนบอกว่าต้องลองไปบอกให้ School of Changemakers ใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรง (เช่น การเล่นเกม) มากขึ้น
ส่วนพี่สุ้ยเห็นประโยชน์และได้น�ำแนวคิดแบบผู้ประกอบการมาปรับใช้กับการ
ท�ำงานในพื้นที่อย่างจริงจัง
ส�ำหรับพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริตบทบาทของอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ
คือการเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาการท�ำงาน มากกว่าการท�ำงานกับพื้นที่โดยตรง มี
ผูน้ �ำภาคประชาสังคมเป็นตัวกลางน�ำเอาแก่นแนวคิดแบบผูป้ ระกอบการไปปรับ
ใช้สร้างการเรียนรู้แก่พื้นที่อย่างเหมาะสมตามบริบท ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงานของผู้น�ำภาคประชาสังคมและอาสาสมัครจากภาคธุรกิจในพื้นที่
นี้ จึงเป็นผลกระทบเชิงวิธคี ดิ กลยุทธ์มากกว่าการสร้างผลผลิต โดยส่วนหนึง่ อาจ
เป็นเพราะขอนแก่นนิวสปิรติ เป็นองค์กรตัง้ ใหม่ทยี่ งั ไม่มรี ปู แบบการด�ำเนินงานที่
ตายตัวชัดเจน
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้เขียนไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าความขัดแย้ง
ในช่วงแรกได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเรียนรู้จนลงเอยด้วยการขยายขอบเขต
ความรู้ความคิดของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร เพราะผู้เขียนเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ ทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ แต่เป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการค่อยๆ เรียนรู้กันมากกว่า
แต่ถ้าให้ผู้เขียนระบุว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมองเห็นว่าการ
ยอมรับในความตั้งใจดี การเริ่มเปิดพื้นที่ทดลองเรียนรู้วิธีคิดวิธีการท�ำงานของ
อีกฝ่ายจนเห็นถึงประโยชน์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
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“มันเหมือนกับมันมีคนช่วยเราคิดซึ่งบางทีก็เหมือนเรามีค�ำ
ตอบอยู่แล้วแต่เราอยากตรวจสอบค�ำตอบของเราว่าคนอื่นคิด
เหมือนหรือคิดต่าง พอเราได้ยนิ ค�ำตอบเขามันก็ชว่ ยท�ำให้เราคิด
รอบคอบขึ้นมันก็ทำ� ให้เรารู้สึกเหมือนมีคนช่วย”
(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)

“การมีความเห็นทีแ่ ตกต่างเป็นสิง่ ทีด่ ใี นการท�ำงานเชิง consult
(ให้คำ� ปรึกษา) กัน..การเชือ่ มทีด่ ที สี่ ดุ เป็นการเชือ่ มทีค่ วามต่าง...
การแชร์จุดแข็งที่เรามีจะท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง..”
(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

เป็นค�ำพูดที่พี่นกพูดถึงกระบวนการท�ำงานของตนเอง ที่กลายมาเป็น
ประโยคอธิบายปฏิสัมพันธ์ของพี่นกและพี่สุ้ยได้อย่างดี
การทีง่ านวิจยั ชิน้ นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับการปะทะสังสันทน์และการท�ำงาน
ร่วมกันของพีส่ ยุ้ และพีน่ ก ท�ำให้เนือ้ หาสามารถครอบคลุมเรือ่ งราวการเรียนรูแ้ ละ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากขอนแก่นนิวสปิรติ ออกมาได้เพียงในบางแง่มมุ โดยอาจ
จะเน้นไปทีป่ ระเด็นความแตกต่างทางความคิดระหว่างผูน้ �ำภาคประชาสังคมและ
อาสาสมัครจากภาคธุรกิจค่อนข้างมาก เนือ่ งจากในสายตาของผูเ้ ขียนประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่เด่นชัดที่สุดจากการท�ำงานในระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมา แต่ใน
ความเป็นจริงเรื่องราวการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่พี่นกและพี่สุ้ยแต่เกิด
ขึน้ ในการปฏิสงั สรรค์ในทุกรูปแบบบนพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารของขอนแก่นนิวสปิรติ
ตัง้ แต่มติ ขิ องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเอง การเรียนรูจ้ ากเพือ่ น ได้กา้ วเข้าไปในพืน้ ที่
ใหม่ ได้รจู้ กั งานและปัญหาทีเ่ พือ่ นพยายามแก้ไข เรียนรูจ้ ากพืน้ ทีข่ องตนเองเห็น
แง่มมุ ของขอนแก่นทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน เห็นความเปลีย่ นแปลงของเมืองทีต่ นเอง
ไม่เคยรับรู้ และเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นการท�ำงานกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอกเหนือไป
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จากขอนแก่น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง
แม้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในเจ็ดเดือนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่ม
ต้นก้าวแรกของขอนแก่นนิวสปิรติ เท่านัน้ ขอนแก่นนิวสปิรติ ก�ำลังอยูบ่ นทางแยก
ของแนวทางหลายแนวทางทีเ่ ป็นไปได้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วขอนแก่น
นิวสปิริตจะเลือกเป็นพื้นที่แบบไหนและจะพัฒนาต่อในรูปแบบไหนในบริบทที่
มีความท้าทายเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดของ NGOs ไทยที่อยู่ในภาวะกลับ
ไม่ได้ไปไม่ถึง เนื่องจากแหล่งทุนแบบเดิมเริ่มหมดไปท�ำให้มีโอกาสในการได้รับ
ทุนน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการท�ำงาน
แบบใหม่ได้เพราะไม่มีทุนหรือประสบการณ์เพียงพอ หลายองค์กรถูกเรียกร้อง
ให้เปลีย่ นแปลงรูปแบบการปฏิบตั กิ ารแต่กไ็ ม่มกี ารส่งเสริมอย่างเป็นระบบ และ
ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เปลี่ยนแปลงโดยน�ำเอาจุดแข็งของตนเองมาเป็นจุดขาย เช่น
NGOs องค์กรหนึ่งที่ท�ำงานด้านสุขภาพเคยเล่าให้ผู้เขียนทราบว่า องค์กรนี้เคย
ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานเป็นกิจการเพื่อสังคมโดยให้รับ
เสื้อผ้ามาขายอันเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญแม้แต่น้อย คงมี NGOs
เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเข้าถึงพื้นที่อย่าง School of Changemakers ที่มีการ
ฝึกฝนทักษะการประกอบการสังคมอย่างเป็นระบบ ดังนัน้ จึงมีโอกาสสูงทีอ่ งค์กร
NGOs จ�ำนวนมาก (อันรวมไปถึงองค์กรในเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต) จะไม่
สามารถปรับตัวได้ตัวบริบทใหม่ๆ ได้และค่อยๆ ทยอยปิดตัวไป ท�ำให้ทุน ความ
สามารถ ประสบการณ์ท�ำงานที่มีมายาวนานสูญหายไปด้วยอย่างน่าเสียดาย
อย่าง NGOs คนหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่า “หายไปเลยประสบการณ์ท�ำงานกว่า
ยี่สิบปีของเรา ต้องไปเปิดร้านน�้ำปั่นแทน”
ปัญหาส�ำคัญเชิงโครงสร้างอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กร NGOs ในรูปแบบเดิมต้องปิดตัวลงคือ
ช่องว่างและความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้น ไม่ว่าระบบการด�ำเนินงานของ NGOs ใน
รูปแบบเดิมจะมีปัญหาอย่างไร อย่างน้อยที่สุดยังเป็นรูปแบบการท�ำงานที่มีช่อง
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ว่างให้กลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีทรัพยากรเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่ระบบการ
ท�ำงานเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่อย่างเช่น SE จะต้องใช้ทักษะและทุนทางสังคม
วัฒนธรรมอย่างมากจึงจะประสบผลส�ำเร็จ ท�ำให้ผเู้ ขียนอดเป็นห่วงไม่ได้วา่ พืน้ ที่
ส�ำหรับคนไม่มีโอกาสเข้าถึงทุนและทรัพยากรจะเหลือน้อยลงทุกทีแม้กระทั่งใน
แวดวงของการท�ำงานเพื่อสังคม
ในบริบททีท่ า้ ทายอย่างมากเช่นนี้ คงไม่มใี ครสามารถให้ค�ำตอบทีช่ ดั เจน
ได้ว่าทางออกที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคืออะไร และขอนแก่นนิวสปิริตควร
จะเลือกเดินไปทางไหน ถึงแม้ในตอนนี้เส้นทางยังอาจจะดูมืดมิด สิ่งที่ขอนแก่น
นิวสปิริตพยายามท�ำท�ำให้ผู้เขียนนึกถึงค�ำพูดยอดนิยมอย่างค�ำว่า “ช่วยกันจุด
เทียนให้สว่างดีกว่าก่นด่าความมืด” แต่ส�ำหรับผูเ้ ขียนงานของขอนแก่นนิวสปิรติ
ไม่ใช่การให้แต่ละคนช่วยกันจุดเทียน แม้จะยังอยู่ในช่วงค้นหาทิศทาง งานของ
ขอนแก่นนิวสปริตคือจุดเริ่มต้นของการรวมพลังหาทางพัฒนาระบบไฟฟ้าที่จะ
ช่วยต่อกรกับความมืดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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ชลิดา จูงพันธ์
“มนุษย์ลืมความจริงข้อนี้” สุนัขจิ้งจอกเอ่ย “แต่เธอต้องไม่ลืม
มัน เธอต้องรับผิดชอบต่อทุกสิง่ ทีเ่ ธอมีความสัมพันธ์ดว้ ย เธอต้อง
รับผิดชอบดอกกุหลาบของเธอ...”
(บทสนทนาระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับเจ้าชายน้อย ในเรื่อง เจ้าชายน้อย)

หากใครเคยอ่านวรรณกรรมเด็กเรือ่ ง “เจ้าชายน้อย” คงรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ บท
สนทนาข้างต้นเป็นค�ำกล่าวของสุนัขจิ้งจอกที่พยายามอธิบายเจ้าชายน้อยเรื่อง
ความส�ำคัญของเพื่อน และการรับผิดชอบต่อสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อน
น่าแปลกที่จู่ๆ ผู้เขียนก็นึกถึงประโยคเหล่านี้ขึ้นในระหว่างที่น่ังอยู่บน
รถไฟที่ก�ำลังเคลื่อนที่ผ่านเวิ้งน�้ำอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ เสียงล้อรถไฟกระทบรางเหล็กทีย่ กตัวทอดยาวไปบนผิวน�ำ้ บ่งบอกชัดเจน
ว่าขณะนีร้ ถไฟก�ำลังเคลือ่ นทีเ่ ข้าใกล้สถานีโคกสลุงอันเป็นจุดหมายปลายทางของ
ผู้เขียน
แม้ภาพตรงหน้าจะชวนให้ตื่นเต้น แต่ความระทึกใจของผู้เขียนขณะนี้
ไม่ได้เป็นผลจากภาพทิวทัศน์รอบกาย หากแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมากกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เขียนเดินทางมายังสถานีโคกสลุง สถานีรถไฟอันเป็น
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ส่วนหนึง่ ของ “ชุมชนโคกสลุง” ชุมชนทีผ่ เู้ ขียนเดินทางมาเยือนนับครัง้ ไม่ถว้ นใน
ปีทผี่ า่ นมาในฐานะนักวิจยั ของโครงการวิจยั ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การท�ำงานในปีที่ผ่านมาผู้เขียนถูก
มอบหมายให้เข้ามาเรียนรู้ และถ่ายทอดร่องรอยการเดินทางต่อสูข้ องคนท�ำงาน
ขับเคลือ่ นด้านวัฒนธรรมไทยเบิง้ ในชุมชนโคกสลุง จนได้รจู้ กั กับกลุม่ ชาวบ้านที่
คนทั่วไปเรียกขานว่า NGOs หรือ ภาคประชาสังคมซึ่งหวงแหนวิถีชีวิตอันดีงาม
ของบรรพบุรุษ และต้องการจะถ่ายทอดภูมิปัญญาอันมีค่าในอดีตให้ยืนยาวต่อ
เนื่องไปจนถึงคนรุ่นหลัง ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัว
ปีทแี่ ล้วผูเ้ ขียนเริม่ ท�ำวิจยั ด้วยความตืน่ เต้นในฐานะนักวิจยั หน้าใหม่ แต่
ในปีนี้แทนที่ความหวาดหวั่นจะลดน้อยลง กลับยิ่งรู้สึกว่างานชิ้นนี้เต็มไปด้วย
ความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม เพราะแม้จะยังคงรับหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่อง
ราวการขับเคลื่อนสังคมของคนท�ำงานในพื้นที่เช่นเคย แต่การเดินทางปีนี้ไม่ได้
มีเพียงผู้เขียนคนเดียวเท่านั้น หากแต่มีผู้ร่วมเดินทางเข้ามาในพื้นที่อีกหลายคน
ซึ่งเข้ามาในชุมชนด้วยความมุ่งหมายว่าจะช่วยกันต่อยอดให้ภาคประชาสังคม
ของโคกสลุงได้ทดลองน�ำแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (SE หรือ Social Entrepreneurship) และเครือ่ งมือสือ่ สารออนไลน์ไปใช้หนุนเสริมการท�ำงานของพืน้ ที่
โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ที กั ษะการท�ำงานของภาคธุรกิจ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ เข้า
มาเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นการเก็บข้อมูลในปีนี้จึงมีทั้ง รายละเอียดของ
ปรากฏการณ์ การปะทะสังสันทน์ของแนวคิดที่หลากหลาย และมีผู้คนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องมากมายกว่าเดิมหลายเท่าตัว
ในฐานะนักวิจัยประจ�ำพื้นที่ นอกจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากองค์
ประกอบของเรือ่ งราวทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ แล้ว การเข้ามาท�ำวิจยั ในพืน้ ทีเ่ ดิม
เป็นปีที่สองก็นับว่าเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ท�ำให้ผู้เขียนต้องท�ำงานกับตัวเอง
ให้หนักยิ่งขึ้น
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ในโลกของการท�ำงานวิจัยภาคสนาม ค�ำว่าคนใน/คนนอก เป็นสิ่งที่มัก
จะถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเสมอ เรามักถูกสอนว่าให้มีความเป็นคนใน คือ ต้องมี
ความเข้าใจ และเอาใจเขามาใส่ใจเราราวกับเราเป็นคนในพืน้ ที่ ขณะเดียวกันก็ถกู
สอนให้ถอยออกมามอง และวิเคราะห์สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีร่ าวกับเป็นคนนอก เพือ่
รักษามุมมองของนักวิจยั และรักษาความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ได้อย่างแหลมคม
แต่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากบทบาทของนักวิจัยนั้น ยังมีอีกสิ่งที่เรียกว่า
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ซงึ่ เปลีย่ นไปตามความผูกพันอันเพิม่ พูนมากขึน้ ตามกาล
เวลา จากคนรู้จักไปสู่การเป็นคนคุ้นเคย และไปสู่ความเป็นเพื่อนที่ย่อมเป็นห่วง
ทุกข์สุข และมีความปรารถนาดีต่อกัน
การท�ำงานของผู้เขียนในปีนี้จึงอยู่ในภาวะที่ซ้อนทับระหว่างความเป็น
นักวิจยั และความเป็นเพือ่ น นักวิจยั ทีต่ อ้ งรักษามุมมองในการวิจยั และเพือ่ นซึง่
ต้องรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ และมิตรภาพทีเ่ กิดขึน้ ดังเช่นทีเ่ จ้าชายน้อยต้อง
รับผิดชอบต่อดอกกุหลาบของตนเอง ความระมัดระวังเรื่องการเข้าไปแทรกแซง
หรือการเป็นตัวกลางในการสื่อสารท�ำความเข้าใจระหว่างผู้มาใหม่ และเจ้าของ
พื้นที่ผู้เป็นเพื่อน นับเป็นสมดุลที่ผู้เขียนต้องรักษาอย่างยากล�ำบากตลอดการ
วิจัย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ก�ำลังพยายามสร้างหนทางกลับ
บ้านให้กับลูกหลาน ด้วยการเชื่อมโยงโลกของอดีตเข้าสู่โลกของอนาคตได้อย่าง
ดีที่สุด พวกเขาจะต้องอาศัยทั้งแรงกาย ทักษะ เครื่องมือ ผู้ช่วย และต้องอาศัย
การเปิดใจเพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และวิธกี ารท�ำงานทีต่ นเองยึดถือมาตลอด 20 ปี
พวกเขาเรียนรูอ้ ะไรจากการตัดสินใจนี้ และมีความท้าทายใดบ้างทีพ่ วก
เขาต้องเผชิญ ก่อนจะเดินทางบนเส้นทางแบบใหม่ที่พวกเขาเลือก
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โคกสลุงในความทรงจ�ำ
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางปี 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนักวิจัยประจ�ำพื้นที่ชุมชนโคกสลุง ชุมชน
วัฒนธรรมไทยเบิ้งในจังหวัดลพบุรี
การเข้ามาท�ำงานในฐานะนักวิจัยตลอดหลายเดือนท�ำให้ผู้เขียนได้มี
โอกาสท�ำความรูจ้ กั กับชุมชนโคกสลุงในหลากหลายแง่มมุ หากนับเป็นระยะเวลา
ทีใ่ ช้ท�ำความรูจ้ กั ใครสักคนก็คงต้องนับว่านานพอทีจ่ ะท�ำให้ความสัมพันธ์พฒ
ั นา
จากคนรูจ้ กั กลายเป็นคนทีพ่ อจะรูจ้ กั นิสยั ใจคอกันขึน้ มาได้ ดังนัน้ หากถามเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับโคกสลุง ผูเ้ ขียนก็มนั่ ใจว่าพอจะตอบค�ำถามหลายๆ ข้อเกีย่ วกับชุมชน
ได้ทั้งเรื่องทางกายภาพ และเรื่องวิถีชีวิตของผู้คน
โคกสลุงเมือ
่ แรกรู้จัก

ในแง่กายภาพ โคกสลุงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณหนึ่งหมื่นคน หากเรายืนอยู่บนยอดเขาพญาเดินธง ภูเขาลูกส�ำคัญที่
เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เราจะสามารถมองเห็นได้ว่า พื้นที่ด้านตะวันออก
ของหมูบ่ า้ นถูกห้อมล้อมไปด้วยพนังกัน้ น�ำ้ ทีย่ กตัวขึน้ สูงจากตัวชุมชนหลายเมตร
พนังกัน้ นำ�้ นีบ้ างส่วนทอดยาวทางรถเป็นไฟทีต่ ดั ผ่านเขือ่ นป่าสักชลสิทธิเ์ พือ่ เป็น
ทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท�ำหน้าที่
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งส�ำคัญทีผ่ คู้ นทัว่ ไปรูจ้ กั กันในชือ่ ของ “ทางรถไฟลอยน�ำ้ ”
ทั้งยังท�ำหน้าที่เป็นก�ำแพงสูงใหญ่ที่ขวางกั้นหมู่บ้านจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ขณะที่พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของชุมชนเป็นที่ราบกว้างขวางส�ำหรับตั้ง
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บ้านเรือนน้อยใหญ่ และสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ของชุมชน อย่างวัด โรงเรียน บ้าน
ครูภูมิปัญญา ศาลพ่อหลวงเพชร หรือ สถานีอนามัย สลับกับทุ่งนาของคนใน
ชุมชน
ส่วนในแง่ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้น เนื่องจากพื้นที่ของต�ำบลโคกสลุง
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นชายแดนรอยต่อระหว่างภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นวัฒนธรรมและความเป็นอยู่หลาย
อย่างในพื้นที่จึงมีการผสมผสานระหว่างภาคกลางและภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
อย่างพิเศษไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมในฐานะ
พืน้ ทีร่ วบรวมผูค้ นในกลุม่ วัฒนธรรมไทยเบิง้ 1 ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย2
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์จ�ำนวนมากในปัจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตน์
ท�ำให้ความเป็นท้องถิ่นเจือจางจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดูเผินๆ เหมือนจะไม่แตก
ต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ มากนัก กล่าวคือ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากฝัง่ ตะวันตกเข้า
มามีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ อย่างค่อนข้างเข้มข้น ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งง่ายนักทีจ่ ะเรา
จะได้เห็นความเป็นคนไทยเบิง้ ผ่านเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ หรือจากบ้านเรือนทีพ่ กั อาศัย
ต่างๆ ในชุมชน
อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า เราลองนั่ ง รถรอบหมู ่ บ ้ า นสั ก รอบ นั่ ง ลงคุ ย กั บ
คนในหมู่บ้าน หรือลองกินข้าวเย็นกับคนในชุมชนดูสักครั้งก็จะรับรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมไทยเบิ้งได้ไม่ยากนัก เช่น หากเราลองสังเกตดีๆ เราจะพบว่าคนใน
1 เบิ้ง ตรงกับค�ำว่า บ้าง ในภาษาไทยภาคกลาง ดังนั้น ไทยเบิ้ง อาจหมายถึงเป็นไทยอยู่บ้าง ในขณะที่ส่วน
อื่นอาจเป็นลาว เขมร หรือ ยวน ก็ได้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง หรือไทยโคราช เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่
ในแถบลุ่มแม่น�้ำป่าสัก กระจายอยู่ในแถบรอยต่อของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนอ เช่น อ�ำเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี อ�ำเภอศรีเทพ อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำเภอชัยบาดาล โคกส�ำโรง และ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ภูธร ภูมะธน, 2541).
2 ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559.
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ชุมชนโคกสลุงจ�ำนวนมากนิยมสะพายย่ามแบบไทยเบิ้งที่มีลักษณะเฉพาะตัวไป
ไหนมาไหนเสมอ การสะพายย่ามไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่ในผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นเก่า
อย่างที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่อื่นๆ แต่วัยรุ่น หรือเด็กๆ จ�ำนวนมากของชุมชนก็นิยม
สะพายย่ามเช่นเดียวกัน ความนิยมสะพายย่ามนอกจากจะสามารถสังเกตเห็นได้
จากจ�ำนวนคนที่ใช้ย่ามแล้ว ยังสามารถสังเกตเห็นได้จากร้านค้าเกือบทุกร้านใน
หมู่บ้านที่ยังคงมีย่ามแบบไทยเบิ้งวางจ�ำหน่ายอยู่ไม่เคยขาด
นอกจากเรื่องย่ามที่เป็นลักษณะโดดเด่นของคนในชุมชนแล้ว ถ้าเรา
ได้ลองสนทนากับคนในชุมชน ภาษาและส�ำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทย
เบิ้งมากมายจะพรั่งพรูออกมาให้ได้ยิน โดยเฉพาะค�ำว่า “เบิ้ง” ที่มักเป็นค�ำติด
ท้ายประโยค จนกลายมาเป็นที่มาของชื่อ “ไทยเบิ้ง”
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าลองถามถึงชือ่ เสียงเรียงนามของคนในชุมชน เราก็จะพบ
ว่านามสกุลของคนทีน่ จี่ ะต้องมีค�ำว่า “สลุง” เป็นองค์ประกอบอยูเ่ สมอ เช่น อ่อน
สลุง สลุงอยู่ ยอดสลุง และ กลิ้งสลุง เป็นต้น ดังนั้นคนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจึง
มักอธิบายความเป็นไทยเบิ้งของตนเองให้คนภายนอกฟังว่า “พูดเหน่อ สะพาย
ย่าม นามสกุลขึ้นสลุง ลงสลุง”
ส่วนเรื่องอาหารการกิน อาหารพื้นบ้านแบบไทยเบิ้งมีความโดดเด่นใน
แง่วัตถุดิบ และวิธีการปรุงหลายอย่างที่คงไม่อาจเล่าได้ในพื้นที่อันจ�ำกัดนี้ บอก
ได้แต่เพียงว่าอร่อย และ ไม่เหมือนใครจนอยากจะเชิญชวนให้ผอู้ า่ นได้ลองพิสจู น์
ด้วยตัวท่านเอง
โคกสลุงเมือ
่ รู้จักกันมากขึน
้

การไปยืนอยู่บนยอดเขาพญาเดินธงนอกจากจะท�ำให้เราได้มองเห็น
ภาพรวมของชุมชนโคกสลุงแล้ว ถ้าเรามองจากยอดเขาในยามค�่ำคืน ทะเลดาว
จากแสงไฟตามบ้านเรือนของคนในชุมชนโคกสลุงจะค่อยๆ ส่องแสงเรื่อเรืองขึ้น
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

189

เป็นหย่อมน้อยๆ ในขณะทีพ่ นื้ ทีข่ องชุมชนอืน่ ๆ รอบข้าง แสงสว่างจ้าจากอาคาร
ของฟาร์มปศุสตั ว์ที่มเี จ้าของเป็นบริษทั ขนาดใหญ่จ�ำนวนหลายต่อหลายหลังจะ
ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน
ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงคล้ายกับว่ามีดวงเดือนที่ส่องแสงแรงกล้า
หลายร้อยดวง ล้อมรอบดวงดาวที่ส่องแสงกระพริบเพียงเบาบางของโคกสลุง
เอาไว้จากชุมชนอื่นๆ จนผู้เขียนอย่างจะเรียกภาพตรงหน้าว่า “ทะเลเดือนล้อม
ดาว” แต่ภาพของทะเลเดือนล้อมดาวทีป่ รากฏอยูน่ นั้ ไม่ได้แค่สวยงามหากแต่ยงั
มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง
ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ในช่วงเวลาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้มีนโยบายก�ำหนดสีผังเมืองของจังหวัดลพบุรีขึ้นมาใหม่เพื่อให้แต่ละพื้นที่
ของจังหวัดได้มีทิศทางการพัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในตอนแรกนั้น
พื้นที่ด้านซ้ายบริเวณริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกือบทั้งหมดรวมทั้งชุมชนโคกสลุง
ถูกก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีส่ มี ว่ ง ซึง่ หมายถึงอนุญาตให้มกี ารตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
ได้อย่างเสรี จนกระทั่ง ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) และกลุ่มคนท�ำงานด้าน
วัฒนธรรมไทยเบิง้ เพียงไม่กคี่ นด�ำเนินการต่อรองกับภาครัฐด้วยกลยุทธ์ “ใช้เย็น
ปะทะร้อน” กล่าวคือ ใช้วธิ รี วบรวมผลการวิจยั และเอกสารทางวิชาการทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าชุมชนโคกสลุงเป็นพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่า จนท�ำให้ในทีส่ ดุ พืน้ ที่
ของชุมชนโคกสลุงกลายเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สีขาว
ทแยงเขียว ซึ่งหมายถึงพื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม
ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า “ทะเลเดือนล้อมดาว” ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่
ปรากฏการณ์ปกติ หากแต่เป็นร่องรอย และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการ
ท�ำงานอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่อย่างแท้จริง
การที่คนเพียงไม่กี่คนสามารถปกป้อง และก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
ของพืน้ ทีช่ มุ ชนหลายพันไร่ได้ดว้ ยตนเองย่อมเป็นเรือ่ งไม่ปกติ และจะยิง่ แปลกใจ
มากยิง่ ขึน้ เมือ่ รูว้ า่ นีเ่ ป็นผลจากการท�ำงานเพียงไม่กอี่ ย่างจากจ�ำนวนงานมากมาย
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ที่พวกเขาสร้างขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักหากจะมีผู้คนจ�ำนวนมากเดินทาง
มายังพื้นที่โคกสลุง เพื่อรู้จักกับคนท�ำงานกลุ่มนี้
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิง
้
และสถาบันไทยเบิง
้ โคกสลุงเพื่อการพัฒนา

จากการสังเกตผูเ้ ขียนพบว่า ผูค้ นทีไ่ ปเยือนชุมชนโคกสลุงสามารถแบ่งได้
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) คนที่ไปเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนไทยเบิ้ง และ 2) คนที่ไปเพื่อท�ำความเข้าใจว่าคนในชุมชนไทยเบิ้งท�ำอย่างไร
จึงสามารถรักษา วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาบางอย่างของชุมชน
ลงไปสู่คนรุ่นหลังได้อย่างเป็นระบบ
ถ้าหากคุณเป็นคนประเภทแรก คุณสามารถเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยเบิง้ ได้
ไม่ยากจากการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ การเข้าห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญา
พักในโฮมสเตย์ของชุมชน เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมลาน
วัฒนธรรมที่ชุมชนจัดเป็นประจ�ำทุกปี
แต่ถา้ หากคุณเป็นคนประเภททีส่ องซึง่ สนใจกระบวนการสร้างจิตส�ำนึก
ด้านวัฒนธรรม และสนใจการขับเคลือ่ นสังคมมากกว่า สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะควรท�ำคือ การ
ลงไปพูดคุยกับคนกลุม่ หนึง่ ในชุมชนทีเ่ รียกตนเองว่า สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่
การพัฒนา องค์กรภาคประชาสังคมที่รวมตัวขึ้นมาจากคนในชุมชนโคกสลุงเอง
เพือ่ ท�ำงานด้านการสร้างจิตส�ำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิง้ และเป็นผูอ้ ยู่
เบือ้ งหลังการเกิดขึน้ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง สถานทีอ่ นั เป็นต้นก�ำเนิด
ของเรื่องราวทั้งหมด
สุรชัย เสือสูงเนิน หรือ “ครูเสือ” เป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทย
เบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ทั้งยังเป็นคนโคกสลุงแท้ๆ แม้นามสกุลจะไม่ได้มีค�ำ
ว่า “สลุง” เป็นองค์ประกอบเช่นคนโคกสลุงคนอื่นๆ ครูเกิด เติบโต และเป็น
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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นักเรียนทุนต�ำบลของโคกสลุง ดังนั้น จึงต้องท�ำงานที่หมู่บ้านโคกสลุงมาเกือบ
จะตลอดชีวิตในฐานะครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดโคกสลุง
มองผ่านๆ ครูเสืออาจดูไม่แตกต่างจากครูทั่วไป แต่เมื่อได้ลองนั่งคุยอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งคุยกันเรื่องงานศิลปะ และเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน คุณจะ
พบว่าตนเองก�ำลังนัง่ คุยกับศิลปินทีห่ ลงใหลการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศิลปะพื้นบ้านไทยเบิ้งอย่างจริงจัง ทั้งยังพยายามถ่ายทอดงานศิลป์ดัง
กล่าวผ่านงานศิลป์จ�ำนวนมากมาย ในหลากหลายวิธีการน�ำเสนอ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ ภาพร่างของเรือนฝาค้อ บ้านแบบดั้งเดิมของคนโคกสลุง ที่ครูเริ่มท�ำภาพ
ร่างขึน้ มาจากค�ำบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชน และสร้างสรรค์จนกลายมาเป็น
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงในปัจจุบัน
จุดเริม่ ต้นของการเกิดเป็นอาคารพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ เริม่ มาจาก
การที่ครูเสือได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของ เรื่อง “มรดก
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลุ่มแม่น�้ำป่าสัก ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
ป่าสัก” โดยอาจารย์ภูธร ภูมะธน ตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2540
การได้รว่ มท�ำงานวิจยั ท�ำให้ครูเสือได้มองเห็นถึงศักยภาพด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนในด้านต่างๆ ครูเสือจึงชักชวนให้ผู้น�ำชุมชนในขณะนั้น คือ “ผู้ใหญ่
อี๊ด” และ “พ่อมืด” สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกสลุง เริ่มท�ำโครงการ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้าวของ เครื่องใช้
ที่สื่อถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเอาไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะ
ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ตาย คือเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอัน
แสดงวิถีชีวิตของคนไทยเบิ้งโคกสลุงอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ขึน้ มาได้จริงดังทีต่ งั้ ใจเอาไว้ โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยมีพ่อมืดเป็นหัวเรือใหญ่
ในการชักชวนให้คนในชุมชนเข้ามาท�ำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจัง
เช่นเดียวกับครูเสือ “พ่อมืด” เกิด เติบโต และอาศัยอยู่ที่โคกสลุงมา
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เกือบตลอดชีวิต พ่อมืดเริ่มเข้ามาท�ำงานด้านวัฒนธรรมของโคกสลุงมาตั้งแต่
พ.ศ. 2540 ในฐานะคณะกรรมการหมูบ่ า้ น จนสามารถผลักดันให้เกิดพิพธิ ภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้งขึ้นมาในที่สุด
แม้จดุ เริม่ ต้นของการเข้ามาท�ำงานด้านวัฒนธรรมของพ่อมืดจะเป็นการ
เข้ามาท�ำงานตามหน้าที่ ในฐานะผูน้ �ำทางการของชุมชนทีม่ วี าระสิน้ สุดการด�ำรง
ต�ำแหน่งทีแ่ น่นอน แต่การขับเคลือ่ นงานด้านวัฒนธรรมนัน้ ไม่ได้มที ที า่ หรือมีวาระ
ว่าจะจบลงตามไปด้วย ตรงกันข้ามความเป็นอิสระยิ่งท�ำให้พ่อมืดขยายขอบเขต
ของงานด้านวัฒนธรรมของตนเองขึ้นไปอีก โดยการเข้าไปมีส่วนในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรใี นฐานะ
สมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด และยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน
นอกจากงานด้านนโยบายทีย่ งั ท�ำอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน
นั้นเอง พ่อมืด และ พยอม อ่อนสลุง (พี่มุ่ย) ผู้เป็นภรรยา และเป็นผู้น�ำด้าน
การส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในชุมชนโคกสลุงอีกท่านหนึง่ ยังมีโอกาสได้เข้า
ร่วมการในโครงการวิจัยและพัฒนาสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ ของสถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้พ่อมืดได้รู้จัก อาจารย์
ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ อาจารย์คนส�ำคัญในชีวิตของพ่อมืดที่ส่งอิทธิพลทางความคิด
ต่อตัวพ่อมืดมาจนถึงปัจจุบัน
การเข้าร่วมโครงการครั้งนั้น เป็นก้าวส�ำคัญที่ท�ำให้พ่อมืดได้ก้าวเข้าสู่
โลกของการเป็นกระบวนกร (facilitator) อย่างจริงจัง ผ่านการเรียนรู้เครื่อง
มือในการท�ำงานชุมชนอีกหลายชิ้น เช่น การวางยุทธศาสตร์ การคิดเชิงระบบ
(systems thinking) การระดมพลังทางสังคม (mobilization) และ การสนทนา
อย่างมีสติ (dialogue) และเครื่องมืออื่นๆ อีกหลายชิ้น ที่ต่อมากลายเป็นเครื่อง
มือที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่องานพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนโคกสลุง
องค์ความรู้หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำกระบวนการพัฒนาคนถูกเติม
เต็มเรื่อยๆ จากนักวิชาการมากหน้าหลายตาที่เข้ามาท�ำวิจัยในโคกสลุง พร้อมๆ
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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กับทีมท�ำงานในชุมชนที่เริ่มเดินเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มผู้
อาวุโสในชุมชนทีเ่ รียกว่า ครูภมู ปิ ญ
ั ญา กลุม่ เยาวชนอย่างเมล็ดข้าวเปลือกไทย
เบิง้ และกลุม่ อาชีพทอผ้า โฮมสเตย์ แปรรูปผ้าทอ และกลุม่ ข้าวซ้อมมือ ซึง่ เป็น
ผูค้ นวัยท�ำงานมากหน้าหลายตา ดังนัน้ งานด้านการพัฒนาคนบนฐานวัฒนธรรม
ของโคกสลุงจึงค่อยๆ แข็งแรงมากขึน้ ตามล�ำดับ จนสามารถรวบรวมคนกลุม่ เล็กๆ
จ�ำนวนหนึง่ ขึน้ มาเพือ่ ท�ำงานด้านยุทธศาสตร์ และงานด้านการจัดการความรูข้ อง
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เรียกว่า สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา ขึน้ มา
ในที่สุด
กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การขับเคลือ
่ น

“...การท�ำงานกับชุมชนคงไม่ใช่แค่การเอาอะไรมาให้ แต่จะต้อง
ถามด้วยว่าชุมชนต้องการอะไร เราต้องมีการวางกรอบในการ
เลือกรับ...แม้แต่งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ำมาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2560)

ความน่าสนใจของวัฒนธรรม และการท�ำงานของผู้น�ำในท้องถิ่นที่มี
ความโดดเด่น ส่งผลให้มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
สนใจเข้ามาท�ำโครงการร่วมกับชุมชนโคกสลุงเป็นจ�ำนวนมาก บางปีมีโครงการ
เข้ามาท�ำงานร่วมกับชุมชนมากกว่า 40 โครงการ
ดังนั้น ชุมชนโคกสลุงจึงก�ำหนดกรอบการท�ำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ขึน้ มา ในรูปของ ยุทธศาสตร์ชมุ ชน เพือ่ ให้การท�ำงานชุมชนเป็น
ไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองตลอดเวลา
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนโคกสลุงสามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การพัฒนาคนและกระบวนการเรียนรู้ 2) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนา ภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรมประเพณี 3) การสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5) การจัดสวัสดิการชุมชน และ 6) การจัดการความรู้ชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคม โดยมีเป้าหมายปลายทางที่ส�ำคัญคือ การสร้าง “โคกสลุงน่าอยู่ ผู้คนมี
สุขภาวะ บนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทยเบิ้ง”
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาท�ำงานในพื้นที่ได้เข้าใจยุทธศาสตร์
การพัฒนาโคกสลุงที่ถูกก�ำหนดขึ้น ก่อนที่หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาท�ำงานกับ
ชุมชนในแต่ละปี พ่อมืดจะจัดเวทีชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเชิญ
ให้หน่วยงานทีก่ �ำลังจะเริม่ ท�ำโครงการกับชุมชนได้มโี อกาสเข้ามารับฟัง ท�ำความ
เข้าใจ และพบปะกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานชุมชนในช่วงเวลาเดียวกัน
พ่อมืดเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เวทีชี้แจงยุทธศาสตร์การท�ำงานนั้นมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีห่ น่วยงานต่างๆ และท้องถิน่ จะได้มโี อกาสเข้าใจ
การท�ำงานของกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยพ่อมืดมุ่งหวังว่า การจัดเวทีดังกล่าวจะ
เป็นโอกาสทีจ่ ะท�ำให้หน่วยงานแต่ละหน่วยจะเข้าใจภาพของการพัฒนาชุมชนที่
เจ้าของพื้นที่ก�ำหนดเอาไว้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ พ่อมืดยังมองเห็นว่า เวทีดังกล่าวเป็นโอกาสส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ ได้มองเห็นความเชือ่ มโยงของงานตนเองกับงานของหน่วย
งานอืน่ ๆ ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ จนอาจพัฒนาให้เกิดการ บูรณาการการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงานขึ้น การจัดเวทีชี้แจ้งยุทธศาสตร์ชุมชนนี้จึงนับเป็นกลยุทธ์ในการ
ท�ำงานที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของพื้นที่
ส�ำหรับตัวผู้เขียนเองจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีดังกล่าว แม้จะยัง
ไม่สามารถบูรณาการโครงการทีต่ นเองรับผิดชอบเข้ากับงานของหน่วยงานอืน่ ๆ
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของกรอบการวิจัยที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว แต่เวทีนั้นก็นับเป็น
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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โอกาสส�ำคัญทีท่ �ำให้ผเู้ ขียนได้รจู้ กั กับหน่วยงานราชการทีม่ บี ทบาทต่อการพัฒนา
ชุมชน และได้รจู้ กั นักวิจยั หลายท่านทีเ่ ข้ามาท�ำงานวิจยั ในชุมชนโคกสลุง ได้แลก
เปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยกับแต่ละท่านเพิ่มเติม ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อ
ชุมชน
ดังนั้น จึงนับเป็นพื้นที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าใจ
ชุมชนจากมุมมองของนักวิชาการด้านอื่นๆ และได้เข้าใจความเชื่อมโยงของงาน
วิจัยที่ตนเองท�ำกับงานวิจัยของนักวิชาการท่านอื่นๆ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว ยุทธศาสตร์ทงั้ 6 ด้านของชุมชนจึงถูกขับเคลือ่ น
ไปพร้อมๆ กัน โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในแง่ของ
งบประมาณ และองค์ความรู้ โดยมีชุมชนเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางในการท�ำงาน
พัฒนาให้อยู่ในกรอบของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดเอาไว้
รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะด�ำเนินการใน
ลักษณะของโครงการที่มีความหลากหลาย เช่น ในแง่ของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน พัฒนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีจะด�ำเนินการผ่านกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เช่น การรื้อฟื้นงานประเพณีแห่ดอกไม้ในช่วงวันสงกรานต์ การเชิญ
ชวนให้คนในชุมชนสวม “เสือ้ อีหวิ้ ”3 นุง่ โจงกระเบนในวันส�ำคัญทางประเพณีของ
ชุมชน และการเปิดห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญา ให้เด็กในชุมชนได้มโี อกาสรูจ้ กั วัฒนธรรม
ต่างๆ ของชุมชนจากการสอนโดยครูภูมิปัญญา
ขณะที่การสร้างสรรค์คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจะ
ท�ำงานผ่านการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าพื้นเมืองของชุมชนให้สามารถ

3 เสื้ออีหิ้ว คือ เสื้อพื้นเมืองของสาวชาวไทยเบิ้ง มีลักษณะเป็นเสื้อไม่มีแขนคล้ายเสื้อคอกระเช้า เสื้ออีหิ้ว
ใช้ใส่คู่กับโจงกระเบน เวลาไปวัดสาวชาวไทยเบิ้งจะพาดผ้าขาวม้าทับเป็นสไบไปบนเสื้ออีหิ้วอีกครั้งเพื่อ
ความเรียบร้อย
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จ�ำหน่ายได้ในวงกว้างมากขึ้น
ในความเห็นของผู้เขียน เมื่อประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ของชุมชน
โดยภาพรวม ผู้เขียนมองว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และ กระบวนการเรียนรู้
อาจนับได้วา่ เป็นจุดแข็งทีส่ ดุ ในการท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้ความส�ำคัญกับ ครูภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ในฐานะกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ และการพัฒนากลุม่ อาชีพต่างๆ ในฐานะ
แกนน�ำจิตสาธารณะ ให้มีทักษะในการฟัง และทักษะในการท�ำงานชุมชนด้าน
ต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงของแต่ละกลุ่ม
การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนทัง้ 3 กลุม่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า ชุมชนให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ซึง่ นับว่ามีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ต่อการท�ำงานด้านวัฒนธรรมทีจ่ �ำเป็นต้องอาศัยภูมปิ ญ
ั ญาของคนรุน่ เก่า การ
สืบสานวัฒนธรรมต่อของคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาให้ยังคงมีการผลิต และการน�ำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยคนท�ำงานกลุ่ม
อาชีพกลุ่มต่างๆ
ยิ่งไปกว่านั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และกระบวนการเรียนรู้ ยังเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สามารถด�ำเนินการได้ด้วยตัวของพ่อมืด ซึ่งเป็นผู้น�ำกลุ่ม และเป็น
คนในชุมชนเอง
การทีพ่ อ่ มืดมีความสามารถในการเป็นกระบวนกร และหมัน่ เติมเครือ่ ง
มือในการพัฒนาคนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไปข้างต้น
ยิ่งท�ำให้การท�ำงานด้านการพัฒนาคนสามารถด�ำเนินการได้ด้วยตนเองอย่าง
สมำ�่ เสมอ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากคนภายนอกดังเช่นยุทธศาสตร์
ด้านอื่นๆ ที่ยังคงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย
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ความท้าทายทีย
่ ังก้าวไม่ข้าม

แม้การท�ำงานพัฒนาชุมชนของโคกสลุงจะมีการวางกลยุทธ์ รวมทั้ง
ก�ำหนดกรอบและทิศทางการท�ำงานอย่างชัดเจน จนดูราวกับชุมชนจะประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แต่ภายใต้
ความส�ำเร็จนั้น เมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับคนท�ำงานในพื้นที่เกี่ยวกับการ
ท�ำงานในชุมชนหลายต่อหลายครั้ง เรื่องราวทั้งความส�ำเร็จและปัญหาที่ต้อง
เผชิญก็มักจะถูกแบ่งปัน และถ่ายทอดให้ฟังเสมอในฐานะคนคุ้นเคยกัน
บางปัญหาเช่น เรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนภายในกลุ่มก็สามารถ
คลี่คลายได้ในระยะเวลาอันสั้น บางปัญหาก็สามารถก้าวข้ามได้ด้วยการเปลี่ยน
มุมมองของผูน้ �ำเอง แต่เมือ่ ผูเ้ ขียนได้ลองนัง่ พูดคุยกับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีถ่ งึ อนาคต
ของโคกสลุงอย่างจริงจัง ความกังวลบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในแววตาของคน
ท�ำงานอย่างเห็นได้ชัด
จากการสังเกตกระบวนการท�ำงานของกลุ่มผู้น�ำในชุมชนโคกสลุงใน
โครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ที่สนับสนุนโดยโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
ในปีทผี่ า่ นมา รวมถึงการพูดคุยกับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจังเรือ่ งอนาคตของ
ชุมชน ผู้เขียนมองเห็นความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของผู้น�ำ
ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน ผ่านการอบรมที่สอดแทรกวิธีการท�ำงาน และ
การบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการถอยออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่ม
คนอืน่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการทดลองจัดกระบวนการ หรือดูแลกิจกรรมบาง
อย่างของชุมชน เช่น งานลานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2559
นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนยังมองเห็นความพยายามในการสร้างผูน้ �ำในอนาคต
ของชุมชน เช่น กลุม่ เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีน่ อกจากจะมีทกั ษะ และมี
องค์ความรูใ้ นด้านภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรมไทยเบิง้ แล้ว ยังได้รบั การฝึกฝนทักษะการ
เป็นกระบวนกร และการบริหารจัดการกลุ่มจากกลุ่มผู้น�ำในชุมชนอย่างจริงจัง
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ทั้งยังมองเห็นความส�ำคัญของการท�ำงานสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็น
อย่างดี ดังที่ “มิ้น” เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งสะท้อนถึงการสาน
ต่องานจากผู้น�ำในรุ่นปัจจุบันว่า
“...ถ้าในมุมมองของหนู หนูว่าเราต้องสานงานต่อเรื่องน้อง
เพราะถ้ารุ่นเราไม่ท�ำ น้องรุ่นต่อไปก็จะไม่มี เพราะคนที่จะมา
ท�ำงานต่อในอนาคตได้กค็ อื เด็กรุน่ เรา และเด็กรุน่ นี้ เพราะถ้าเรา
ไม่มเี ราไม่มนี อ้ งอนาคตก็คงจะเหมือนค้างไป เพราะคนท�ำงานรุน่
ปัจจุบันคือคนแก่พากันตายหมด แล้วใครจะท�ำ เพราะเขาก็ท�ำ
กันมาหลายปี สู้กันมาหลายปีกว่าจะได้ถึงขั้นนี้...”
(มิ้น. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

อย่างไรก็ตาม การพยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท�ำงานชุมชนให้
กับสมาชิกคนอืน่ ๆ และ ให้กบั เยาวชนทีถ่ กู คาดหวังเอาไว้วา่ จะกลายมาเป็นผูน้ �ำ
ในอนาคตของชุมชนนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก ไม่ใช่แค่เพราะความกังวลว่าตนเองจะไม่
สามารถท�ำได้อย่างทีก่ ลุม่ ผูน้ �ำในปัจจุบนั ท�ำอยูเ่ ท่านัน้ แต่นอ้ งๆ หลายคนในกลุม่
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ทีย่ งั คงมีความกังวลในแง่ของความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจ
และความเข้าใจของครอบครัวที่มีต่อการท�ำงานเพื่อชุมชนซึ่งไม่มีค่าตอบแทน
และไม่มีสวัสดิการที่มั่นคง
ดังนั้นเมื่อผู้เขียนเฝ้าถามน้องๆ ทุกคนถึงโอกาสที่จะกลับเข้ามาท�ำงาน
พัฒนาชุมชนต่อจากกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ ค�ำตอบที่ได้จึงแทบจะเป็นศูนย์
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“...จบไปถ้าถามว่าจะได้ท�ำงานอย่างที่ตัวเองฝันไหมก็ไม่มีทาง
อยู่แล้ว จบไปอย่างน้อยก็ต้องเข้าโรงงานก่อน เพราะมันเป็นค่า
นิยมของพ่อกับแม่ทมี่ องว่ายังไงก็ตอ้ งท�ำงานโรงงาน ต้องท�ำงาน
สบายๆ ก่อน...หนูอยากพัฒนาในเรื่องงานกราฟฟิค งานบรรจุ
ภัณฑ์ งานสือ่ ประชาสัมพันธ์ของไทยเบิง้ เพราะหนูเรียนมาทางนี้
ก็เลยอยากจะใช้งานทีเ่ รียนมา มาพัฒนางานทางนีเ้ หมือนกัน…”
(วันวิสา. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

ถ้อยค�ำข้างต้นเป็นค�ำตอบที่ “วันวิสา” เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าว
เปลือกไทยเบิง้ รุน่ ที่ 3 มีให้กบั ผูเ้ ขียนเมือ่ ถามถึงโอกาสในการกลับมาท�ำงานด้าน
วัฒนธรรมในชุมชนต่อจากกลุ่มผู้น�ำรุ่นปัจจุบัน น่าเสียดายที่ค�ำตอบเรื่องของ
โอกาสในการกลับมาพัฒนาชุมชนนัน้ ช่างขัดแย้งกับความฝัน หรือความต้องการ
ของน้องๆ กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยด้วย ดังเช่น
กรณีของวันวิสาที่มีความฝันอยากจะมาท�ำงานพัฒนาด้านสื่อของชุมชน ให้งาน
ด้านวัฒนธรรมสามารถสื่อสารถึงคนภายนอกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ตามความ
สามารถในสาขาคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้เล่าเรียนมา แต่จ�ำเป็นต้องไปท�ำงาน
โรงงานตามความคาดหวังของผู้ปกครอง
หรือความฝันของ “ไก่” เยาวชนในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ อีกหนึง่
คนทีม่ คี วามสนใจด้านการท�ำอาหาร และมีความฝันเล็กๆ ส่วนตัวทีอ่ ยากจะเปิด
ร้านอาหารพื้นบ้านไทยเบิ้ง และ อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
“…ผมว่าอาหารรสชาติของที่นี่มันมีเอกลักษณ์ของมัน คือ มัน
สามารถที่จะไปได้ไกลกว่าที่จะเป็นอาหารประจ�ำต�ำบล ผม
เป็นคนชอบเรื่องอาหาร ถ้าในส่วนที่อยากจะพัฒนาก็น่าจะเป็น
อาหารของชุมชน...”
(ไก่. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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น้องๆ หลายคนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งล้วนมีความฝันที่อยาก
กลับมาท�ำงานในชุมชนเพื่อให้มีโอกาสได้ท�ำงานใกล้ชิดญาติมิตร ได้ดูแลพ่อ
แม่ และได้มีโอกาสในการท�ำงานสืบสานวัฒนธรรมต่อไป เพราะพวกเขาเข้าใจ
ดีถึงความส�ำคัญของการท�ำงานสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้น�ำในพื้นที่
ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน
น่าเสียดายที่แม้น้องๆ จะมองเห็นความส�ำคัญของงานวัฒนธรรมแต่
พวกเขาทุกคนล้วนบอกกับผู้เขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องรอให้ตนเองมีฐานะ
ที่มั่นคงก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถกลับมาท�ำงานพัฒนาชุมชน และสืบสานงาน
ด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้งได้
ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ และเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงดูจะเป็น
อุปสรรคส�ำคัญทีท่ �ำให้ขวางกัน้ ท�ำให้พวกเขาทัง้ หลายมองไม่เห็นหนทางกลับบ้าน
ของตนเอง แม้ว่าใจจะต้องการมากมายเช่นใดก็ตาม ดังที่ไก่สะท้อนว่า
“...ถ้าฐานะเรามั่นคง เราไม่ต้องการใช้สอย หรือใช้จ่ายอะไร ณ
จุดๆ นัน้ เราก็สามารถมาอยูไ่ ด้เต็มตัว (มาท�ำงานภาคประชาสังคม
ของสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงฯ; ผู้เขียน) แต่ถ้าเรายังไม่มั่นคง
อาชีพเราก็ยงั ไม่มี รายได้เราก็ยงั ขัดสนอยูอ่ ย่างนี้ เราก็ยงั ไม่พร้อม
ที่จะมาดูแลตรงนี้...”
(ไก่. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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ทางกลับบ้านของลูกหลาน
“...เราเดินมาไกลขนาดนี้ได้เกิดจากการพึ่งพาคนอื่น ตอนนี้เรา
ต้องการจะพึ่งพาตัวเองให้ได้สักที...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

ในขณะที่คนท�ำงานภาคประชาสังคมของโคกสลุงก�ำลังค้นหาแนวทาง
ในการก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหม่ ภาคประชาสังคมอื่นๆ ก็ก�ำลังอยู่ในวิกฤติที่ดู
จะรุนแรงยิ่งกว่า ย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิ Broken
Rainbow มูลนิธเิ ดียวในประเทศอังกฤษทีม่ สี ายด่วนช่วยเหลือเหยือ่ ความรุนแรง
ในครอบครัวกลุม่ หลากหลายทางเพศ ก็ประกาศปิดตัวลงเนือ่ งจากประสบปัญหา
หนี้สิน และความไม่แน่นอนของเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ4
ต่อมาในช่วงเดือนกลางมีนาคมของปีที่แล้ว (พ.ศ. 2560) โซไรดา ซาล
วาลา ผูก้ อ่ ตัง้ มูลนิธเิ พือ่ นช้าง ซึง่ มีบทบาทในการดูแลช้างในประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนานได้ออกประกาศปิดมูลนิธทิ ดี่ �ำเนินการมา 25 ปี เนือ่ งจากไม่สามารถแบก
รับภาระหนี้สิน และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรต่อไปได้5
แม้การปิดตัวของมูลนิธิทั้งสองจะปรากฏเป็นข่าวครึกโครมอยู่ในหน้า
หนังสือพิมพ์เพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ราวหนึง่ ถึงสองสัปดาห์ ก่อนทีจ่ ะเลือนหาย

4 ปิดมูลนิธชิ ว่ ยเหลือเหยือ่ รุนแรงในครอบครัว LGBTQ ของอังกฤษ. (21 มิถนุ ายน 2559). Voicetv. สืบค้น
จาก https://www.voicetv.co.th/read/379821ความเรียบร้อย
5 ปิดเป็นทางการ “มูลนิธเิ พือ่ นช้าง” ออกหนังสือยุตทิ กุ อย่างหลังขาดทุน. (15 มีนาคม 2560). MGRonline,
สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000026604
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ไปจากความทรงจ�ำของผูค้ นไปในทีส่ ดุ แต่ปรากฏการณ์ดงั กล่าวคงพอสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน 2 ประการ ทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กรภาคประชาสังคม นัน่
คือ ความไม่แน่นอนของเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย และความยากล�ำบากในการแสวงหาบุคลากรในการ
ท�ำงาน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวน่าจะเป็นสัญญาณเตือนที่แสดงให้เห็นว่า นี่
อาจเป็นอีกช่วงเวลาที่การท�ำงานขององค์กรภาคประชาสังคมเดินทางมาถึงจุด
ทีจ่ �ำเป็นต้องทบทวน หรือปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานขับเคลือ่ นของตนเองอีกครัง้
หนึ่งแล้ว
จ�ำต้องสร้างทางเส้นใหม่

แม้ภาคประชาสังคมจ�ำนวนมากจะประสบกับปัญหา 2 ประการดังกล่าว
ข้างต้น แต่ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น คงต้องนับว่าเป็นโชคดี และเป็นความ
รอบคอบอย่างหนึง่ ของผูน้ �ำในพืน้ ทีซ่ งึ่ วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนอย่างรอบ
ด้าน การขับเคลือ่ นงานจึงเอือ้ ต่อการทีภ่ าคส่วนต่างๆ ของสังคมจะเข้ามาท�ำงาน
ร่วมด้วยได้โดยง่าย ดังนัน้ โคกสลุงจึงไม่ตอ้ งประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงิน
ทุนดังเช่นที่ภาคประชาสังคมอื่นๆ ต้องเผชิญ แต่ก็คงต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่า
การขาดแคลนก�ำลังคนที่จะเข้ามาท�ำงานสืบต่อผู้น�ำในรุ่นปัจจุบันก็ยังคงเป็น
ปัญหาส�ำคัญที่คนท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้
เพื่อให้สามารถก้าวพ้นไปจากปัญหาดังกล่าว และป้องกันปัจจัยเรื่อง
ความไม่แน่นอนของทุนสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แนวทางการท�ำงาน
ของผูน้ �ำในชุมชนโคกสลุง ร่วมกับโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคตในปีนจี้ งึ ปรับเปลีย่ น
กระบวนการท�ำงานจากการพัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึง้ ภายใต้กระบวนการ
สุนทรียสนทนา และการท�ำกระบวนการกลุม่ อันเป็นหัวใจหลักของการท�ำงานใน
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พื้นที่โคกสลุง มาเป็นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และทักษะอื่นที่มีความเฉพาะกับกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในชุมชนมากขึ้น
ภายใต้ความเชือ่ ทีว่ า่ ถ้าจะให้คนรุน่ ใหม่กลับมาอยูท่ บี่ า้ น จะต้องมีทที่ าง
หรือมีแนวทางในการประกอบอาชีพไว้ให้พวกเขาด้วย การพัฒนากลุ่มอาชีพที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมให้มีวิธีการบริหารจัดการจัดการอย่างเป็น
ระบบ และมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นจึงน่าจะเป็นวิธีการส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเบิ้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพในชุมชนซึ่งเป็นแนวทางที่พ่อมืดเรียกว่า “การสร้างหนทางกลับ
บ้านให้ลูกหลาน” โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างโคกสลุงให้กลายเป็น
ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
เมือ
่ โลกเปลีย
่ นแปลงไป

สถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรรุ่นสองที่เกิดขึ้นกับโคกสลุง และ
องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งในปัจจุบัน อาจท�ำให้ผู้ใหญ่หลายท่านเกิด
ความสงสัย และมองคนรุ่นใหม่อย่างตัดสินว่า พวกเขาช่างคิดถึงแต่ตัวเอง และ
ไม่ได้มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอุทศิ ตัวให้กบั อุดมการณ์ดงั เช่นทีค่ นรุน่ ก่อนหน้าเคยปฏิบตั ิ
แต่เมื่อเราลองย้ายจากพื้นที่ในการมองจากพื้นที่ของการท�ำงานเพื่อ
สังคมไปสูพ่ นื้ ทีข่ องการเป็นผูบ้ ริโภค เราจะพบปรากฏการณ์อย่างหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ
และอาจท�ำให้เราต้องทบทวนการประเมินค่าคนรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
นัน่ คือ ปรากฏการณ์ “brand activism” ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ จ้าของ
ผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมากในปัจจุบันออกมาแสดงจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น การออกแคมเปญรณรงค์ หรือสื่อสารกับผู้บริโภคว่า สินค้าที่ตนผลิตมี
การค�ำนึงถึงเรื่องของความเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม และสังคม แตกต่างจากเดิมที่
204

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ภาคธุรกิจมักจะวางตัวเป็นกลาง หรือแยกตัวออกจากเรือ่ งสังคม และสิง่ แวดล้อม
อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
นักการตลาดสันนิษฐานว่า ปรากฏการณ์ brand activism นี้ เกิดมาจาก
การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคในทีถ่ กู เรียก
ว่ากลุ่มคน “Millennial” หรือกลุ่มคน “Generation Y” ที่เป็นผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ทมี่ คี วามสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้จากเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
ดังนัน้ จึงมักจะสนใจกระบวนการได้มาซึง่ สินค้าอย่างจริงจังว่าในขัน้ ตอนการผลิต
นั้น มีกระบวนการที่ยุติธรรมต่อแรงงาน มีการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด6 โดยมีผลส�ำรวจยืนยันอย่าง
จริงจังว่าพวกเขาพร้อมทีจ่ ะหยุดใช้สนิ ค้าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
ทันที แม้จะเป็นสินค้าที่ตนเองเคยใช้มาอย่างยาวนานก็ตาม7
พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะพอชี้ให้เห็นได้บ้างว่า
แท้จริงแล้วความใส่ใจต่อสังคมนั้นยังคงเข้มข้นอยู่ในคนรุ่นใหม่ หากแต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากวิธีการดั้งเดิม และไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ใหม่เท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในลักษณะ
เช่นนีเ้ องจึงท�ำให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ทเี่ รียกว่า “ธุรกิจเพือ่ สังคม” ขึน้ เป็นจ�ำนวน
มากในปัจจุบัน
ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมมาบ้าง แต่คงไม่อาจ
มองโลกธุรกิจ และโลกของการท�ำงานเพื่อสังคมในลักษณะนี้ได้เลย หากไม่ได้
รู้จักกับ “พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พี่นุ้ย)” ผู้เป็นเจ้าขององค์กรชื่อ “School
6 Kotler, Philip and Sarkar, Christian. (2017). “Finally, Brand Activism!” Retrieved from
http://www.marketingjournal.org/finally-brand-activism-philip-kotler-and-christian-sarkar/
7 Shikh, Ayesha. (2017) The era of brand activism. Retrieved from https://aurora.dawn.
com news/1142389
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of Changemakers (SoC)” องค์กรที่คอยให้ค�ำปรึกษาคนที่อยากจะลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงโลก ให้มองเห็นวิธีการ หรือแนวทางที่จะสามารถปั้นจนกลายเป็น
โครงการที่ท�ำเพื่อสังคมได้จริงๆ และในทางกลับกันก็ยังท�ำงานเพื่อช่วยเหลือ
องค์กรภาคประชาสังคม ให้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการ
ท�ำงานในรูปแบบของผู้ประกอบการมากขึ้นด้วย
ในโครงการผูน้ �ำแห่งอนาคต พีน่ ยุ้ และทีม School of Changemakers
ได้ใช้ความสามารถดังกล่าวเข้ามามีบทบาทหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ เข้ามา
เป็นทีป่ รึกษาในการเขียนโครงการขององค์กรภาคประชาสังคม 4 แห่ง ทีอ่ าสาจะ
ทดลองน�ำเอาเครื่องมือของผู้ประกอบการไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมกันนั้น
พี่นุ้ยยังท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรคอยเติมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยวิธีการของผู้ประกอบการ
นอกจากนัน้ พีน่ ยุ้ ยังส่งอาสาสมัครภาคธุรกิจทีเ่ รียกว่า “intrapreneur”
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจให้เข้าไปที่ปรึกษา และท�ำงานในพื้นที่ของ
องค์กรภาคประชาสังคมแต่ละองค์กรอย่างจริงจังด้วย
พี่นุ้ย เป็นผู้หญิงผิวขาว ผมยาวประบ่า ท่าทางกระชับกระเฉง และมัก
สวมเสือ้ ผ้าทีด่ คู ล่องแคล่วพร้อมกับสวมรองเท้าผ้าใบทีค่ ล่องตัวเสมอ พีน่ ยุ้ มีภาษา
กายเป็นรอยยิม้ ทีร่ ะบายอยูบ่ นใบหน้าเสมอในเวลาทีเ่ ป็นวิทยากรในการอบรม ไม่
ว่าจะเป็นการยิ้มจนตาหยีอย่างอารมณ์ดี หรือยิ้มเย็น ในยามที่ไม่ต้องการจะสื่อ
ความหมายใดๆ แต่จุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของพี่นุ้ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
การเป็นคนที่ต้องการความชัดเจน กระชับ และเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้
ต่อไปจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการท�ำงานของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุง
ผู้เขียนเคยถามพี่นุ้ยถึงจ�ำนวนองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถปรับ
เปลี่ยนการท�ำงานมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้ส�ำเร็จ พี่นุ้ยอธิบายจาก
ประสบการณ์ที่ท�ำงานด้านนี้มานานหลายปีว่า การเปลี่ยนองค์กรภาคประชา
สังคมให้เป็นผูป้ ระกอบการมีโอกาสส�ำเร็จน้อยกว่าการพัฒนาโครงการใหม่ๆ มาก
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นัก เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมมีวิธีการ และรูปแบบการท�ำงานที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมายาวนานนับสิบๆ ปี การปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้เป็นรูปแบบใหม่
ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยท�ำมาก่อนในชีวิตคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น การท�ำงาน
ร่วมกับโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตในครั้งนี้ จึงนับเป็นความท้าทายอีกครั้งของพี่
นุ้ย เช่นเดียวกัน
ทบทวนเส้นทางเดิมก่อนเริม
่ เดินทางใหม่

“...สิ่งที่อยากให้คิดตอนนี้คือ พวกพี่จะท�ำงานนี้ไปอีกนานแค่
ไหน...ถ้าจะท�ำไปจนตาย พี่คิดไปเลยนะคะว่าจะตายประมาณ
ปีไหน...”
(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

ประโยคข้างต้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนชัดเจน และชอบ
ความเป็นรูปธรรมของพีน่ ยุ้ แล้ว ยังนับเป็นค�ำถามส�ำคัญค�ำถามหนึง่ ทีพ่ นี่ ยุ้ กล่าว
ต่อองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมในการอบรม strategy for change หนึ่ง
ในการอบรมที่จัดขึ้นโดยโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตด้วย
การอบรมของพี่นุ้ยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง แต่ละครั้งพี่นุ้ยจะค่อยๆ ท�ำให้
ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านการน�ำเสนอตัวอย่าง
โครงการ หรือองค์กรภาคธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นสังคมด้วย
วิธกี ารทีม่ คี วามหลากหลาย พร้อมกับค่อยๆ ท�ำให้ภาคประชาสังคมแต่ละองค์กร
ได้เข้าใจการท�ำงานของตนเองเพิ่มมากขึ้นผ่านการตั้งค�ำถาม และใช้เครื่องมือที่
เปิดโอกาสให้คนท�ำงานได้ทบทวนเป้าหมายในการท�ำงานของตนเองในลักษณะที่
เป็นรูปธรรมมากขึน้ เพือ่ ให้ได้ลองตัดสินใจปรับเปลีย่ นความคิด และกระบวนการ
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

207

ท�ำงานบางอย่างด้วยตนเอง โดยมีแนวคิดส�ำคัญว่า ทุกอย่างที่คิดและท�ำในการ
อบรมจะต้องสามารถน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานจริงได้ทันที
การอบรมของพี่นุ้ยนับว่าแตกต่างจากการอบรมของโครงการผู้น�ำใน
อนาคตโครงการอื่นๆ พอสมควรความแปลกของการอบรมนี้อาจไม่ได้อยู่แค่ที่
หัวข้อการอบรมที่ค่อนข้างสดใหม่ส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมเท่านั้น หาก
แต่อยู่ที่องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการอบรมในห้องมากกว่า
ผู้เขียนจ�ำได้ว่า ในการอบรมครั้งแรกนั้นผู้เขียนมองไปรอบๆ ห้อง เห็น
โต๊ะทรงกลมขนาดใหญ่ 5 - 6 ตัว วางอยู่ตามส่วนต่างๆ ของห้อง โต๊ะแต่ละตัว
ถูกจับจองไปด้วยสมาชิก 6 - 7 คน ตัว ที่ผู้เขียนคุ้นหน้าบ้าง และแปลกหน้าบ้าง
โดยสมาชิกทุกคนในการอบรมถูกวางต�ำแหน่งที่นั่งอย่างมีนัยส�ำคัญ
พี่นุ้ย วิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้ เปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพ
ว่า โต๊ะแต่ละตัวในการอบรมครั้งนี้เปรียบได้กับโต๊ะกินข้าวที่ประกอบไปด้วย
อาหาร 3 อย่าง ได้แก่ 1) คนท�ำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญ และเป็นคนที่เข้าใจหน้างานจริงมากที่สุด 2) อาสาสมัครภาค
ธุรกิจ (intrapreneur) ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการท�ำให้ภาคประชาสังคมของแต่ละ
พื้นที่ได้ทดลองเอาเครื่องมือทางธุรกิจไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และ 3)
นักวิจัย อย่างผู้เขียนที่เข้ามาเรียนรู้ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งเป็นผู้ช่วยในการด�ำเนินกระบวนการ ตั้งแต่การตั้งค�ำถาม ชวนสะท้อนคิด ไป
จนถึงการช่วยเขียนฟลิปชาร์ตเพื่อสรุปประเด็นในการอบรม
โต๊ะที่ผู้เขียนนั่งอยู่ถูกเรียกจากผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น ว่า โต๊ะโคกสลุง
เนื่องจากสมาชิกคนส�ำคัญที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้คือ กลุ่มผู้น�ำจากสถาบันไทยเบิ้ง
โคกสลุงเพื่อการพัฒนา โดยสมาชิกของกลุ่มที่มาเข้าร่วมการอบรมเป็นหลักคือ
พ่อมืด พี่มุ่ย และ นาวาโทจิตติ อนันสลุง (ผู้พันจิตติ) ผู้น�ำหลักที่ท�ำหน้าที่คิด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นงานของกลุม่ ในขณะที่ intrapreneur ของพืน้ ทีโ่ คก
สลุงคือ วันวิสาข์ เหรียญรุง่ เรือง (พีจ่ บิ๊ ) ทีก่ �ำลังเริม่ ท�ำความเข้าใจชุมชนโคกสลุง
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ผ่านการพูดคุยกับผู้น�ำชุมชนเพื่อวางแผนการท�ำงานในอีก 7 เดือนข้างหน้าตาม
ที่โครงการก�ำหนดไว้
ในการอบรมครั้งแรก พี่นุ้ยพาผู้เข้าร่วมการอบรมกลับไปมองภาพรวม
ขององค์กรด้วยการตัง้ ค�ำถามถึงเป้าหมาย และภารกิจทีอ่ งค์กรขับเคลือ่ นไปจนถึง
ส่วนของการทบทวนวิธกี ารท�ำงานขององค์กรว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ตนเองต้องการจะก้าวไปหรือไม่ โดยมีเครือ่ งมือหลายอย่างทีถ่ กู น�ำมาใช้เพือ่ ช่วย
ในการมองภาพรวม
สิ่งที่เห็นได้บ้างในการอบรมครั้งนี้ คือ ปัญหาเล็กๆ ในเรื่องชุดค�ำศัพท์
หรือความเข้าใจในเนือ้ หาบางประการทีไ่ ม่คนุ้ เคย มีไม่นอ้ ยกว่าสามครัง้ ในแต่ละ
วันที่ผู้เขียนจะต้องแปลข้อความหรือ อธิบายค�ำศัพท์บางค�ำที่ถูกหยิบมาใช้ หรือ
มีบางครั้งที่ผู้น�ำในพื้นที่เอ่ยปากด้วยตนเองว่ามีบางประเด็นที่ตามไม่ทัน
แต่อย่างไรก็ตาม ในการอบรมครั้งนี้มีเรื่องส�ำคัญประเด็นหนึ่งที่นับว่า
มีอิทธิพลต่อคนท�ำงานในพื้นที่พอสมควร นั่นคือ การได้กลับไปตั้งค�ำถามเรื่อง
วันเกษียณอายุการท�ำงานของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ยกตัวอย่างไปข้าง
ต้น แม้จะเป็นค�ำถามที่กลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงอาจจะเคยถูกถามจากนักวิจัย
ของโครงการวิจัยต่างๆ ที่เข้ามาท�ำงานงานในพื้นที่โคกสลุงมาบ้างแล้ว แต่เชื่อ
ว่าไม่เคยมีครัง้ ใดทีก่ ลุม่ ผูน้ �ำต้องระบุชว่ งเวลาเกษียณอายุเป็นตัวเลขทีช่ ดั เจนจน
ดูราวกับเป็นค�ำสัญญาเท่าครั้งนี้
ในครัง้ แรกทีเ่ ข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการนัน้ ผูเ้ ขียนไม่ได้คาด
คิดเลยว่าการระบุช่วงเวลาเกษียณอายุอย่างชัดเจนจะส่งผลอย่างไรต่อท�ำงาน
ของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนในช่วงที่ลงพื้นที่ ผู้เขียนยัง
คงได้ยินสมาชิกในกลุ่มผู้น�ำพูดถึงวันเกษียณอายุของตนเองขึ้นมาอีกหลายครั้ง
และพูดถึงการสืบทอดงานโดยคนรุน่ หลังอย่างจริงจัง จากทีแ่ ทบจะไม่เคยเอ่ยถึง
เลยในการท�ำงานร่วมกันในปีกอ่ นหน้านี้ ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ ค�ำถามดังกล่าว
มีอิทธิพลไม่น้อยต่อคนท�ำงาน ดังที่พี่มุ่ยกล่าวกับผู้เขียนในการอบรมครั้งหนึ่งว่า
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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“เรามองว่ายังไงเราก็เสือ่ ม ร่างกายเริม่ ถดถอย แต่คนทีเ่ ค้ามาต่อจากเราเขาต้อง
ไม่เริ่มจากศูนย์ เขาต้องเริ่มท�ำเองนั่นแหละแต่เราจะมีต�ำรา มีคู่มือเอาไว้ให้”
นอกจากการตั้งค�ำถามเรื่องเวลาเกษียณอายุของคนท�ำงานแล้ว ในการ
อบรมครั้งแรกยังมีกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น�ำได้ทบทวน
การท�ำงานของตนเอง และสกัดออกมาเป็น insight (ข้อมูลวงใน) asset (สิ่งที่
องค์กรสะสมมา) และ expertise (สิง่ ทีอ่ งค์กรท�ำได้ดแี ละโดดเด่น) ซึง่ ท�ำให้กลุม่
ผู้น�ำในพื้นที่เข้าใจภาพของงานที่ตนเองขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น และยิ่งเข้าใจเพิ่ม
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในการอบรมครัง้ ต่อๆ มา ซึง่ ความเข้าใจนัน้ เกิดขึน้ อย่างสอดคล้อง
กับการค่อยๆ ปรับชุดค�ำ และรูปแบบในการอบรมของพี่นุ้ยที่ลดระดับความ
เคร่งเครียดลงเช่นเดียวกัน
Social Impact ทีไ่ ม่เคยคาดคิด

“งานทีเ่ ราท�ำคือ เราต้องการท�ำเรือ่ งดีๆ ของบ้านเรา ให้กบั คนบ้านเรา”
นี่คือประโยคที่พ่อมืดใช้อธิบายการท�ำงานของตนเองเสมอมา จนกระทั่งเข้ามา
อบรม และพูดคุยกับพี่นุ้ยอย่างจริงจัง พี่นุ้ยกลับมองว่า งานที่ชุมชนท�ำ ไม่ได้
สร้างผลกระทบแค่เพียงต่อคนในชุมชนโคกสลุง หรือคนไทยเบิ้งเท่านั้น แต่องค์
ความรู้ที่ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทย ที่ก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
เครื่องมือที่พี่นุ้ยใช้น�ำมาใช้ในการอบรมมีอยู่หลายอย่าง แต่เครื่องมือที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการอบรมครัง้ แรกน่าจะเป็นการน�ำ “Theory of Change (ToC)”
มาใช้เป็นแผนที่ในการท�ำงาน ภายใต้ความเชื่อว่า ToC จะช่วยท�ำให้มองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของงานที่องค์กรขับเคลื่อนอยู่ คือช่วยตั้งเป้าหมายระยะยาว
ขององค์กร และวางแผนกระบวนการท�ำงานระยะสั้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ไป
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ถึงเป้าหมายในระยะยาวด้วย
การท�ำ ToC ของพื้นที่โคกสลุงมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในขั้นตอนการ
ระบุปญ
ั หา ซึง่ เป็นสิง่ แรกทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงนัน้ กลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีย่ นื ยันว่าสิง่ ทีท่ �ำอยู่
ไม่ใช่การแก้ปญ
ั หาของชุมชน แต่เป็น การส่งเสริมให้เกิดสิง่ ทีด่ ี คือ การสืบสาน
วัฒนธรรมให้มมี ากขึน้ ในชุมชน เป็นการท�ำความดีเพือ่ ให้เรือ่ งทีไ่ ม่ดลี ดน้อยลง
แต่พี่นุ้ยให้ความเห็นว่า การคิดเช่นนี้ไม่มีพลังในการสื่อสารมากเท่าที่ควร ดังนั้น
จึงควรสื่อสารให้ชัดเจนและมีพลังขึ้น
ในทีส่ ดุ ก็ได้ขอ้ สรุปว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทีก่ ลุม่ ผูน้ �ำขับเคลือ่ นอยูใ่ น
ปัจจุบนั เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างในชุมชนด้วยเช่นกัน นัน่ คือ ปัญหา
การรุกคืบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพราะโลกสมัยใหม่นี่เองที่ท�ำให้วัฒนธรรม
ดั้งเดิม รวมทั้งวิถีชีวิตที่ดีงามของชุมชนค่อยๆ ถูกกลืนหายไปด้วย จนท�ำให้กลุ่ม
คนท�ำงานต้องลุกขึน้ มาขับเคลือ่ นเรือ่ งวัฒนธรรมในทีส่ ดุ เมือ่ สือ่ สารปัญหาออกมา
เช่นนี้จะท�ำให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนโคกสลุงแท้จริงแล้วก็คือปัญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชนอีกมากมายทั่วประเทศไทยเช่นกัน
การให้มมุ มองในลักษณะใหม่นจี้ งึ นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำให้กลุม่ ผูน้ �ำเริม่
มองเห็นมากขึน้ ว่าสิง่ ทีต่ นเองก�ำลังขับเคลือ่ นนัน้ ไม่ใช่แค่เรือ่ งของชุมชนโคกสลุง
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอื่นๆ ในสังคมไทยด้วย ซึ่งนับว่า
เป็นเรื่องใหม่ที่คนท�ำงานอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน
ส่วนในการอบรมครัง้ ทีส่ อง เนือ้ หาในการอบรมเน้นไปทีก่ ารคิดผลลัพธ์
ทางสังคม และการคิดต้นทุนที่ใช้ในการท�ำงาน การอบรมครั้งนี้ท�ำให้เกิดผล
กระทบ 2 ประการต่อกลุ่มผู้น�ำคือ 1) ได้เข้าใจวิธีการคิด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การด�ำเนินงาน หรือสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างของชุมชน โดยการคิดค่าใช้จ่าย
อย่างรอบด้าน ซึง่ วิธคี ดิ ค่าใช้จา่ ยนีไ้ ด้ถกู น�ำมาขยายผลต่อในชุมชน ซึง่ ผูเ้ ขียนจะ
กล่าวถึงในเนื้อหาส่วนต่อๆ ไป
2) คนท�ำงานในพื้นที่ได้มองเห็นผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) ที่
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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ตนเองสร้างอย่างชัดเจนมากขึน้ ในลักษณะทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น การประเมินว่าคน
โคกสลุงมีสว่ นร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมมากขึน้ หรือไม่ อาจไม่ได้ประเมินจาก
จ�ำนวนคนที่มาเข้าร่วมงานลานวัฒนธรรมประจ�ำปีของชุมชน หรือประเมินจาก
คนที่เข้ามาท�ำงานร่วมกับกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่เท่านั้น แต่อาจสังเกตเพิ่มเติมได้จาก
จ�ำนวนคนในชุมชนที่ใช้ หรือขายสินค้าพื้นบ้านที่เกิดจากการส่งเสริมหรือการ
คิดขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มผู้น�ำ เช่น ย่ามไทยเบิ้ง ที่สมาชิกในกลุ่มผู้น�ำได้มีการปรับ
ขนาดของย่ามดัง้ เดิมให้เล็กลง และใช้ได้สะดวกขึน้ จนกระทัง่ นิยมใช้ทวั่ ทัง้ ชุมชน
ในปัจจุบนั หรือจ�ำนวนร้านขายผักพืน้ บ้านทีเ่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ เช่นกันจากการที่
บ้านพักโฮมสเตย์ตอ้ งใช้ผกั พืน้ บ้านในการท�ำอาหารไทยเบิง้ เลีย้ งแขกทีเ่ ข้ามาพัก
การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คมในลั ก ษณะนี้ น อกจากจะช่ ว ยขยาย
ขอบเขตในมองให้กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ยังสื่อสารภาพของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ กลุม่ ผูน้ �ำได้มกี ารพูดคุยกับพีน่ ยุ้ อย่างจริงจังทัง้ ในและ
นอกเวลาอบรมก็ยิ่งพบว่างานที่ขับเคลื่อนที่กลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ท�ำอยู่ไม่ได้ส่งผล
กระทบกับคนในชุมชนเพียงเท่านั้น แต่การท�ำงานดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อ
คนภายนอกอีกมากมายที่มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนอีกด้วย
ตัวอย่างง่ายๆ ของผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดกับคนภายนอกที่ได้มีโอกาส
เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ เสียงสะท้อนของ
ผู้เข้าพักในหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่เขียนลงในสมุดเยี่ยมบ้านโฮมสเตย์แต่ละหลังว่า
เมื่อได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและพักในหมู่บ้านแล้วท�ำให้คิดถึงบ้าน และอยากจะ
กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองเช่นกัน หรือจ�ำนวนชุมชนทีก่ ลุม่ ผูน้ �ำเข้าไปเป็น
ที่ปรึกษาในเรื่องของกระบวนการพัฒนาคน
การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมดังกล่าวสอดคล้องกับทีผ่ เู้ ขียนได้มโี อกาส
พูดคุยกับนักวิจยั ท่านหนึง่ ทีเ่ ข้าไปท�ำงานวิจยั ในพืน้ ทีโ่ คกสลุงทีส่ ะท้อนว่า ชุมชน
โคกสลุงถูกนับเป็นชุมชนที่ปรึกษาให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน
212

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีผู้น�ำที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีกระบวนการพัฒนาคน
ที่น่าสนใจมากอีกชุมชนหนึ่ง
ยังไม่นบั รวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับนักวิจยั หรือเครือข่ายแต่ละท่าน
ทีเ่ ข้าไปท�ำวิจยั ในพืน้ ทีโ่ คกสลุง ในฐานะพืน้ ทีเ่ รียนรูซ้ งึ่ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
บางอย่างกับตนเอง เช่น อาจารย์บางท่านที่เข้ามาลงพื้นที่โคกสลุงตั้งแต่ยังเป็น
นักศึกษา และยังท�ำงานร่วมกับชุมชนมาจนถึงปัจจุบนั โดยใช้ทกั ษะความสามารถ
ที่ตนเองได้เรียนมาใช้ในการท�ำโครงการกับพื้นที่โคกสลุงอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งโครงการที่มีงบประมาณรองรับ และงานที่ท�ำร่วมกับชุมชนโดยไม่มี
เรือ่ งของงบประมาณ หรือโครงการวิจยั มาเกีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั มีการน�ำความ
รู้ที่ได้จากการท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงไปใช้ในการท�ำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่
อาจารย์แต่ละท่านท�ำโครงการอยู่ด้วย
การได้เห็นผลลัพธ์ทางสังคมทีไ่ ม่ได้คาดคิดมากมายเหล่านีน้ เี่ องทีท่ �ำให้
พี่นุ้ยยืนยันได้ว่าการขับเคลื่อนงานของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงไม่ได้เป็นแค่
เพียงเรือ่ งของการท�ำเพือ่ บ้านเกิดเท่านัน้ แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับคนภายนอก
มากมายเหล่านีต้ า่ งหากทีเ่ ป็นผลลัพธ์ทางสังคมทีแ่ ท้จริงซึง่ ชุมชนท�ำให้เกิดขึน้ กับ
สังคมไทย
Learning Organization คือ จุดเปลีย
่ น

เมื่อมองเห็นผลลัพธ์ทางสังคมอย่างชัดเจนแล้ว การแกะรอยที่มาที่ไป
และวิธกี ารสร้างให้เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าว ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรจะต้องท�ำต่อ ดังนัน้
พี่นุ้ยและกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงจึงเริ่มช่วยกันแกะรอยวิธีการท�ำงานของกลุ่ม
ผู้น�ำในชุมชนโคกสลุงโดยมีความมุ่งหวังว่าจะค้นพบองค์ความรู้ของคนท�ำงานที่
ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่คาดไม่ถึงดังกล่าว
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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การถอดกระบวนการท�ำงานของกลุ ่ ม ผู ้ น�ำโคกสลุ ง โดยพี่ นุ ้ ย เป็ น
ไปอย่างจริงจัง จนในที่สุดก็พบว่าความเชี่ยวชาญส�ำคัญของผู้น�ำในชุมชน
โคกสลุงที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาคนแต่ละกลุ่มในชุมชน หรือการ
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพี่นุ้ยมองว่า เครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการสร้างทีมให้
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ คือ การผลักดันให้ทมี หรือองค์กร มีคณ
ุ สมบัติ
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)
Learning Organization (LO) หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิด
อันโด่งดังที่ถูกเสนอขึ้นโดย ปีเตอร์ เซงเก (Peter Seanga) ตั้งแต่ ค.ศ. 1990
แม้จะเป็นวิธีการที่ถูกคิดมานานหลายปีแต่ก็ยังเป็นที่กล่าวถึง และถูกน�ำมาใช้
เป็นแนวคิดในการบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายที่ ในฐานะวิธี
คิดที่ช่วยพัฒนาให้องค์ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ (เถลิงศก โสมทิพย์, 2555)
แนวคิดส�ำคัญของ learning organization คือ การสร้างองค์กรที่ให้
ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการเรียนรู้ของ
องค์กร องค์กรแห่งการเรียนรูส้ ามารถเกิดขึน้ ได้โดย 5 องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) การคิดอย่างเป็นระบบ (systems
thinking) การเรียนรู้ของทีม (team learning) วัฒนธรรม หรือ อุดมคติของ
องค์กร (mental model) สภาวะผูน้ �ำ หรือความเชีย่ วชาญของบุคคล (personal
mastery)
ส�ำหรับผู้เขียน แนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้นั้นนับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่คงน�ำมาใช้ได้ไม่ง่ายนัก เพราะนอกจากผู้ปฏิบัติ
จะต้องเข้าใจแนวคิด และความส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบอย่างถ่องแท้แล้ว
ยังต้องมีวธิ กี ารบริหารทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของแต่ละคนในองค์กร
ไปพร้อมๆ กับการเติบโตในภาพรวมขององค์กรอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ ยัง
ไม่นบั รวมไปถึงปัจจัยจากภายนอก เช่น การเปลีย่ นแปลงของนโยบาย ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาทันที
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แต่ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น ความน่าสนใจที่เกิดขึ้นคือ เมื่อพี่นุ้ย
ค่อยๆ ถอดวิธกี ารท�ำงานพัฒนาคนของกลุม่ ผูน้ �ำก็เริม่ พบความเชือ่ มโยงระหว่าง
learning organization กับแนวทางที่กลุ่มผู้น�ำใช้ในการพัฒนาคนของชุมชน
โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
mental model: อุดมคติที่ส�ำคัญของกลุ่มคนท�ำงานในพื้นที่โคกสลุง
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และความต้องการที่จะให้
วิถชี วี ติ อันดีงามของชุมชนคงอยูต่ อ่ ไป ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมีในคนท�ำงานทุกคน และ
สะท้อนให้ผู้เขียนเห็นเสมอในยามที่เข้าไปพูดคุยกับคนท�ำงานส่วนต่างๆ ในกลุ่ม
shared vision: ในการท�ำงานของชุมชนโคกสลุงจะมีการน�ำเสนอยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน หรือน�ำเสนอแนวคิด ตลอดจนกิจกรรมที่จะด�ำเนินงานต่อสมาชิก
ทุกคนในทีมอยูเ่ สมอ โดยมีขนั้ ตอนเริม่ ต้นจากกลุม่ ผูน้ �ำหลักจะเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มคนท�ำงานส่วนอื่นๆ จากนั้นผู้น�ำหลักจึงน�ำข้อมูลที่ได้ไปคิดยุทธศาสตร์
การท�ำงาน แล้วจึงน�ำเสนอยุทธศาสตร์ทคี่ ดิ ไว้ตอ่ กลุม่ คนท�ำงานทัง้ หมด เพือ่ เปิด
โอกาสให้คนท�ำงานส่วนอื่นๆ ได้สะท้อนและปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละกลุม่ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวพีน่ ยุ้ มองว่าเป็นการท�ำงานทีเ่ ปิด
โอกาสให้ทุกคนได้ก�ำกับทิศทางการพัฒนาของกลุ่มอย่างแท้จริง
systems thinking: พ่อมืดเล่าให้พี่นุ้ยฟังว่า แนวคิดส�ำคัญที่สุดที่ใช้
ในการท�ำงานชุมชน คือ การคิดกระบวนระบบ เพื่อให้ทุกคนในทีมได้มองเห็น
ภาพการท�ำงานทั้งหมดเป็นภาพเดียวกัน และท�ำให้มองเห็นได้ว่างานของแต่ละ
คนในกลุม่ มีความสอดคล้องกันอย่างไร ไปจนถึงท�ำให้มองเห็นว่า งานของชุมชน
สอดคล้องกับหน่วยงานอืน่ อย่างไร ดังจะเห็นได้จากทีพ่ อ่ มืดเล่าให้ฟงั เสมอว่า ใคร
หรือการจัดกิจกรรมใดทีจ่ ะนับเป็นจุดคานงัดส�ำคัญของการขับเคลือ่ นงานแต่ละ
อย่าง
personal mastery: ในเรือ่ งของสภาวะผูน้ �ำของแต่ละคนในทีม พ่อมืด
และกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีม่ กั จะพูดอยูเ่ สมอว่า แต่ละคนในทีมต้องได้รบั การพัฒนาให้
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เก่งในแบบของตนเอง เช่นปีนเี้ น้นการพัฒนาทักษะให้กบั กลุม่ อาชีพทอผ้า ให้รจู้ กั
วิธีการทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการบริหารกลุ่ม และพัฒนาสินค้า
ของตนเองจากการสอนของพี่จิ๊บ ซึ่งเป็น intrapreneur ในพื้นที่ ในขณะที่กลุ่ม
ผู้น�ำหลักที่เป็นคนคิดยุทธศาสตร์ของชุมชนนั้น จะเน้นการพัฒนาไปที่เรื่องของ
การคิดกระบวนระบบ และความสามารถในการเป็นกระบวนกร
team learning: ส่วนการเรียนรูข้ องทีมนัน้ เครือ่ งมืดส�ำคัญทีพ่ อ่ มืดใช้
คือ กระบวนการสุนทรียสนทนา (dialogue) ทีพ่ อ่ มืดให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ใน
การท�ำงานของทุกทีม ถือเป็นทักษะพืน้ ฐานทีท่ กุ คนในทีมต้องเรียนรูอ้ ย่างจริงจัง
เพราะเป็นทักษะทีจ่ ะท�ำให้การพูดคุยกันของกลุม่ คนท�ำงานมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
ตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของการเชื่อมโยงแนวคิด learning
organization เข้ากับการท�ำงานจริงของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงอย่างคร่าวๆ
เท่านั้น การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และแนวคิดทฤษฎีเข้าด้วย
กัน ท�ำให้กลุม่ ผูน้ �ำรูส้ กึ มัน่ ใจในการท�ำงานของตนเองมากขึน้ ว่ามีความเป็นสากล
และเป็นวิธีการที่มีหลักทฤษฎีรองรับ ยิ่งเมื่อรวมกับวิธีการสื่อสารของพี่นุ้ย ที่มี
การเลือกใช้ค�ำ และเรียบเรียงวิธีการท�ำงานของชุมชนให้เป็นการสื่อสารที่มีพลัง
และมีความกระชับ ชัดเจน ก็ยิ่งท�ำให้กลุ่มผู้น�ำรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองท�ำนั้นสามารถ
พัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบของชุมชน
ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด ประกอบกับความมั่นใจว่า วิธีการพัฒนาคนที่
ท�ำมาโดยตลอดสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิด learning organization ได้
เป็นอย่างดี ท�ำให้พ่อมืด และกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่เปลี่ยนแปลงความคิดไปจากเดิม
ค่อน ข้างมาก จากการตัง้ เป้าหมายส�ำคัญไปทีก่ ารดูแลชุมชนของตนเองให้กลาย
เป็นเพียงชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ กลายมาเป็นการตั้งเป้าหมายใหม่ที่จะท�ำให้
โคกสลุงเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองที่ชุมชนอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้
วิธีการท�ำงาน และพร้อมที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนอื่นในการพัฒนา
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คนในพื้นที่อย่างเต็มที่
เมื่อวางเป้าหมายใหม่ที่ดูเหมือนจะไปไกลกว่าเป้าหมายที่ชุมชนเคย
ท�ำมาตลอด การท�ำงานของพ่อมืด และพี่นุ้ยจึงเป็นไปในลักษณะของการถอด
บทเรียนวิธีการท�ำงานของพื้นที่เพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นโมเดลที่จะสามารถเอาไป
ทดลองใช้ได้ในชุมชนอืน่ ๆ ได้งา่ ยๆ โดยมีวธิ กี ารสือ่ สารทีช่ ดั เจน และเป็นรูปธรรม
การท�ำงานของพีน่ ยุ้ และกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีโ่ คกสลุงเป็นไปอย่างจริงจัง ทุม่ เท และ
ตั้งใจ ดังจะเห็นได้จากการประชุมของพวกเขาที่ใช้ระยะเวลาพูดคุยค่อนข้าง
ยาวนาน ใช้เวลาคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเลือกค�ำหนึ่งค�ำมาใช้ในโมเดลที่ทั้งสอง
ฝ่ายร่วมกันคิดขึ้น
ผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสอยู่ในเสี้ยวหนึ่งของช่วงเวลาการท�ำงาน
นัน้ และได้มองเห็นวิธกี ารท�ำงานของทัง้ สองฝ่าย ได้มโี อกาสเห็นคนทีช่ อบความ
กระชับ รวดเร็ว ตรงประเด็น และเห็นความส�ำคัญของเวลาทุกวินาทีอย่างที่พี่
นุ้ยค่อยๆ ใช้เวลาท�ำความเข้าใจกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ และได้เห็นกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่
พยายามอธิบายสิ่งที่ตนเองท�ำอย่างจริงใจ
ผู้เขียนคาดเดาเอาเองว่าเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้คนทั้งสองฝ่ายต่างเปิดใจ
เข้าหากันอาจเป็นเพราะสิ่งที่พวกเขาก�ำลังท�ำขณะนี้ไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางกลับ
บ้านของคนในชุมชนโคกสลุงเท่านัน้ แต่อาจกลายเป็นหนทางกลับบ้านให้กบั คน
รุ่นใหม่ของชุมชนอีกมากมายในประเทศนี้ด้วย
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ผู้ประกอบการในพื้นทีจ
่ ริง
ในขณะที่พ่อมืดและพี่นุ้ยเริ่มวางกลยุทธ์การท�ำงานเพื่ออนาคต และ
ความยัง่ ยืนในอีกหลายปีขา้ งหน้าของชุมชน โดยมีเป้าหมายไกลๆ ว่าสุดท้ายแล้ว
โคกสลุงจะสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอีกมากมายทั่ว
ประเทศทีก่ �ำลังเผชิญกับปัญหาการคุกคามของวัฒนธรรมสมัยใหม่ ยังมีคนท�ำงาน
ด้านวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนโคกสลุงที่ก�ำลังประสบปัญหา และจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานของตนเองอย่างเร่งด่วน
ความทุกข์ของกลุ่มอาชีพ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า คนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมในชุมชนโคกสลุงประกอบไปด้วยคนสีก่ ลุม่ หลักๆ ได้แก่สถาบันไทยเบิง้
โคกสลุงเพื่อการพัฒนา ครูภูมิปัญญา เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และกลุ่มอาชีพ
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยๆ อีกหลายกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มทอผ้า หมายถึง กลุ่มคนที่ท�ำอาชีพทอผ้าพื้นบ้านของไทยเบิ้ง ซึ่ง
มีอยู่ 3 ลักษณะคือ ทอผ้าส�ำหรับท�ำย่าม ทอผ้าขาวม้าส�ำหรับท�ำผ้าพันคอ หรือ
ตัดเสื้อ และทอผ้าพื้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้า
มีสมาชิกอยูห่ ลายสิบคนทัว่ หมูบ่ า้ น สมาชิกส่วนใหญ่มกั เป็นผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ นทีม่ ี
อาชีพหลักท�ำนา ท�ำไร่ และทอผ้าเป็นงานอดิเรก หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแล้ว
กลุ่มแปรรูปผ้าทอ หมายถึง กลุ่มคนที่ท�ำงานต่อเนื่องจากกลุ่มทอผ้า
โดยการรับผ้าที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น ตัดเสื้อ
เย็บย่าม ฟั่นชายครุยย่าม และผ้าพันคอ ไปจนถึงตัดเย็บของชิ้นเล็กๆ จากเศษ
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ผ้าพื้นบ้านที่เหลือจากการตัดเสื้อ หรือตัดย่าม เช่น พวงกุญแจ หรือกระเป๋าใส่
เหรียญใบเล็กๆ
กลุ่มโฮมสเตย์ หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ของ
ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง มีสมาชิกทั้งหมด 10 – 11 หลังคาเรือน คนกลุ่มนี้มีอาชีพ
หลักที่หลายหลาย แต่เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
เข้าพัก และได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเบิ้ง ผ่านการกินอาหารพื้น
บ้าน และการพูดคุยกับเจ้าของบ้าน บ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนโคกสลุงไม่ได้เปิด
ให้เข้าพักอย่างสมำ�่ เสมอ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความพร้อมของเจ้าของบ้านในแต่ละช่วง
เวลา
กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมายถึง กลุ่มคนที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท�ำผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมี ปัจจุบันกลุ่มนี้ยังมีขนาดเล็ก และเพิ่ง
เริ่มต้นมีสินค้าเข้ามาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น
ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกจากกลุ่มอาชีพหลายต่อหลายคนใน
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตปีที่ผ่านมาในฐานะผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ
พัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างทักษะทีจ่ �ำเป็นต่อการเป็นผูน้ �ำ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการฟังอย่างลึกซึง้ แต่ปนี ผี้ เู้ ขียนได้มโี อกาสเข้าไปพูดคุยกับ
กลุ่มอาชีพในหัวข้อที่แต่ละคนถนัดอย่างแท้จริง นั่นคืออาชีพที่พวกเขาท�ำอยู่
สมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบหน้ามากที่สุดในชุมชนจะ
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก อุทัย อ่อนสลุง (ป้าแดง) ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอ
ซึง่ เป็นพีส่ าวแท้ๆ ของพ่อมืด และเข้ามาท�ำงานเกีย่ วกับสินค้าประเภทผ้าพืน้ บ้าน
ไทยเบิ้งมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การทอผ้าด้วยกีก่ ระตุก จากนัน้ จึงเริม่ ผลิตสินค้าทีม่ กี ารน�ำผ้าพืน้ บ้านมาแปรรูป
ในลักษณะต่าง ๆ ตามทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ป้าแดงถนัดอยู่แต่เดิมแล้ว
สินค้าของป้าแดงมีอยูห่ ลายชิน้ เช่น เสือ้ แบบต่างๆ ทีต่ ดั มาจากผ้าขาวม้า
แบบไทยเบิ้ง เสื้ออีหิ้ว เสื้อพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนไทยเบิ้ง และย่ามแบบ
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ไทยเบิง้ ซึง่ ป้าแดงปรับแบบของย่ามไทยเบิง้ แบบดัง้ เดิมทีม่ ขี นาดใหญ่ให้มขี นาด
ลดลงจนเหมาะสมส�ำหรับการพกพามากขึ้น และกลายมาเป็นย่ามขนาดที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
สินค้าจากผ้าพื้นบ้านของไทยเบิ้งถูกออกแบบและผลิตออกมาเรื่อยๆ
พร้อมกับงานส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
เช่น ลานวัฒนธรรม หรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูงานในพื้นที่โคกสลุง นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนแล้ว
เราจะเห็นสินค้าจากผ้าพื้นบ้านไทยเบิ้งวางจ�ำหน่ายอยู่มุมหนึ่งของงานเสมอ
เมือ่ มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาในชุมชนมากขึน้ เรือ่ ยๆ สินค้าในชุมชนก็ยงิ่ เป็น
ทีต่ อ้ งการ และเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนมีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมด้าน
การยกระดับคุณภาพของสินค้า และสนับสนุนให้น�ำสินค้าไปขายในงานเทศกาล
สินค้าชุมชน หรืองานสินค้า OTOP ระดับประเทศที่จัดเป็นประจ�ำที่เมืองทอง
ธานี
การได้โอกาสไปจ�ำหน่ายสินค้าในงานใหญ่ๆ ของประเทศฟังดูจะเป็น
โอกาสที่ดีของคนท�ำงาน แต่ป้าแดงกลับสะท้อนให้ผู้เขียนได้ฟังถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

“...ไม่ไหวเลยอาจารย์ ถ้าต้องไปขายของที่เมืองทองอีกก็คงต้อง
คิดดูก่อน เพราะเราไม่ได้เผื่อเงินค่าน�้ำมัน ค่าถุง ค่ากับข้าวตอน
เทีย่ งของคนทีไ่ ปเฝ้าร้านเอาไว้ดว้ ย หักค่าใช้จา่ ยพวกนีแ้ ล้วไม่ได้
ก�ำไรเลย น่าจะขาดทุนเลยด้วยซ�้ำ วันนั้นป้าแดงรู้เลยว่าเราต้อง
มีเงินส�ำรองเอาไว้สำ� หรับการบริหารจัดการ...”

(อุทัย อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวท�ำให้ปา้ แดงเริม่ น�ำเงินบางส่วนทีไ่ ด้จากการขาย
สินค้าพืน้ บ้านมาเก็บไว้เป็นค่าบริหารจัดการส่วนกลาง แต่การเก็บเงินส่วนกลาง
ก็ดเู หมือนจะยังไม่เป็นระบบเท่าใดนัก ทัง้ ยังต้องท�ำความเข้าใจกับสมาชิกในกลุม่
อีกด้วยว่าท�ำไมต้องมีการเก็บเงินส่วนนี้เกิดขึ้น
ปัญหาของป้าแดงทีก่ ล่าวไปข้างต้นไม่ได้สะท้อนออกมาผ่านการบอกเล่าของป้า
แดงเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏภาพของปัญหาคล้าย ๆ กันนีผ้ า่ นการบอกเล่าของกลุม่
ผูน้ �ำทีเ่ ข้าไปอบรมกับพีน่ ยุ้ ด้วยเช่นกัน พ่อมืด พีม่ ยุ่ และผูพ้ นั จิตติสะท้อนออกมา
อย่างชัดเจนถึงข้อจ�ำกัดในการท�ำงานขับเคลือ่ นของชุมชนโคกสลุง โดยสรุปออก
มาเป็น 4 ประเด็นปัญหา ดังนี้
1. ข้อจ�ำกัดด้านแหล่งทุน แม้วา่ พืน้ ทีโ่ คกสลุงจะได้รบั เงินทุนสนับสนุน
ในการท�ำโครงการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง แต่ทนุ ทีไ่ ด้รบั โดยส่วนใหญ่มกั เป็น
เงินทุนส�ำหรับการจัดกระบวนการอบรม หรือจัดกิจกรรมบางอย่างทีเ่ ต็มไปด้วย
ข้อจ�ำกัดในการใช้เงิน ไม่มแี หล่งทุนทีใ่ ห้เงินส�ำหรับการท�ำงานบางอย่างทีช่ มุ ชน
ต้องการ เช่น การพัฒนาคุณภาพโฮมสเตย์ หรือการท�ำงานประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด ยิง่ กว่านัน้ ยังไม่มเี งินทุนส�ำหรับเรือ่ งการบริหารจัดการกลุม่ อีกด้วย ดัง
นัน้ การท�ำงานพัฒนาชุมชนในรายละเอียดจริงๆ แล้ว จึงไม่ได้เป็นไปตามทีช่ มุ ชน
ต้องการทั้งหมด
2. ข้อจ�ำกัดด้านกองทุน เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านแหล่งทุนดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ปัจจุบันกลุ่มคนท�ำงานในพื้นที่จึงพยายามที่จะเก็บเงินรายได้บางส่วนที่
เกิดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ท�ำอยู่ เช่น หักเงินรายได้บางส่วนจากการเป็น
วิทยากรภายนอก หรือหักเงินรายได้บางส่วนจากการท�ำบ้านพักโฮมสเตย์มาไว้
เป็นของส่วนกลางแต่ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก มีเงินอยู่จ�ำนวนไม่
มากนัก ท�ำให้ไม่สามารถน�ำเงินออกมาใช้ในการลงทุนท�ำสินค้าใหม่ๆ หรือน�ำมา
ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มตามที่ต้องการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันกองทุนที่ตั้ง
ขึน้ ยังเป็นเพียงพืน้ ทีส่ �ำหรับเก็บรวบรวมเงินกองกลาง แต่ยงั ไม่ได้มกี ารตัง้ ระเบียบ
222

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

การใช้เงินอย่างชัดเจน ดังนั้นเงินก้อนดังกล่าวจึงยังเป็นเงินที่เก็บไว้เฉยๆ โดยไม่
ได้น�ำออกมาใช้แต่อย่างใด
3. สวัสดิการคนท�ำงาน ปัจจุบนั กลุม่ คนทีเ่ ข้ามาท�ำงานในกลุม่ ยังเป็นใน
ลักษณะอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีค่าตอบแทน และไม่มีสวัสดิการต่างๆ ให้อย่าง
เหมาะสม
4. ทักษะของคนท�ำงาน กลุม่ อาสาสมัครทีเ่ ข้ามาท�ำงานด้านวัฒนธรรม
กับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ทีโ่ ดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านวัฒนธรรม
เช่น กลุ่มทอผ้า หรือ กลุ่มโฮมสเตย์ ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มมีการรวมตัวกันอย่าง
หลวมๆ ยังไม่ได้มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม หรือวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าทีต่ นเองผลิตอย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่มที กั ษะในการคิด
ต้นทุน ก�ำไรที่ชัดเจน ดังนั้นการท�ำงานในกลุ่มจึงยังไม่มีแบบแผน และทิศทาง
มากนัก
ซึง่ การได้เข้าใจข้อจ�ำกัดของคนท�ำงานข้างต้นนีเ่ องทีต่ อ่ มากลายไปเป็น
แผนทีใ่ ห้กบั Intrapreneur ในการลงไปท�ำงานในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถแก้ปญ
ั หาของ
ชุมชนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น
intrapreneur ผู้ขันอาสา

“…ปัญหาของคนท�ำงานภาคประชาสังคม คือ การมีหน้างาน
อยู่เต็มมือจนไม่สามารถถอยออกมาท�ำดูเรื่องการบริหารจัดการ
หรือวางยุทธศาสตร์การท�ำงานได้จริงๆ intrapreneur นี่แหละ
ที่จะเข้าไปท�ำหน้าที่ตรงนี้ให้...เข้าไปเพื่อท�ำให้งานตรงนั้นส�ำเร็จ
เลย...”
(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561)
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งานที่ School of Changemakers ขับเคลือ่ นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรูปแบบ
หนึง่ ในนัน้ คือ “intrapreneur4change” ซึง่ เป็นส่วนงานทีม่ ขี นึ้ เพือ่ สนับสนุนนัก
สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการเชื่อมต่ออาสาสมัครจากภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์
ทางสังคมขององค์กรภาคประชาสังคมให้ท�ำงานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุด
มุง่ หมายเฉพาะ เช่นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการระดม
ทุน
วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง (พี่จิ๊บ) เป็น intrapreneur ของพื้นที่โคกสลุง พี่
จิ๊บเป็นผู้หญิงร่างสูงโปร่ง ผิวขาว และค่อนข้างพูดน้อยเมื่อแรกรู้จักกัน จนดูน่า
กังวลอยู่บ้างว่าเธอจะท�ำงานลงชุมชนที่ต้องอาศัยทักษะในการพูดคุย และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ได้หรือไม่
แต่เมือ่ ได้ลองท�ำความรูจ้ กั มากขึน้ ในการท�ำงานต่อๆ มา ผูเ้ ขียนก็ได้พบ
ว่า แท้จริงแล้วพี่จิ๊บเป็นคนที่มีมิติชีวิตที่น่าสนใจมากคนหนึ่ง เธอจบปริญญาตรี
ด้านวิศวอุตสาหการ และจบ MBA ด้านไฟแนนซ์จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันพี่
จิบ๊ เป็นทีป่ รึกษาองค์กรในด้านการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและระบบงานใน
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ นอกจากนัน้ เธอยังเรียนด้านแฟชัน่ ดีไซน์ และเป็นเจ้าของ
เพจสอนวาดภาพ เป็นครูอาสาด้านศิลปะ ยังไม่นบั รวมงานอดิเรกอย่างการเต้น
swing ทีพ่ จี่ บิ๊ สนใจเข้าร่วม รวมทัง้ เป็นนักเดินทางท่องเทีย่ วตัวยงอีกคนหนึง่ โดย
เฉพาะการเดินทางชิมอาหาร และท�ำความรูจ้ กั กับวิถชี วี ติ ของผูค้ นในบริบทต่างๆ
พี่จิ๊บเข้ามาเป็นอาสาสมัครในฐานะ intraprenuer ของ School of
Changemakers เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ภายใต้โจทย์
ของการใช้เครื่องมือทางธุรกิจมาทดลองใช้กับภาคประชาสังคมภายในระยะ
เวลา 7 เดือน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่จากเครื่องมือของผู้
ประกอบการที่เธอถนัด โดยมีความคาดหวังลึกๆ ว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การน�ำเครือ่ งมือทางธุรกิจไปใช้ในพืน้ ที่ และบริบทอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากพืน้ ที่
ธุรกิจโดยตรง
224

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

“...ก็คาดหวังว่าเราจะได้ใช้ทักษะความรู้ที่มีไปแชร์ไปช่วยเค้า
เหมือนกับเราได้ลองของจริงในอีกบริบทนึง เหมือนกับเราทั้ง
ให้ทั้งรับ...”
(วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง. สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2560)

แม้จะมีมติ ชิ วี ติ ทีค่ อ่ นข้างหลากหลาย แต่จดุ เด่นส�ำคัญของพีจ่ บิ๊ ทีป่ รากฏ
ชัดในโครงการนีจ้ ะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความสามารถในการประเมินความ
เป็นไปได้ และความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ ซึง่
พีจ่ บิ๊ สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสะท้อนให้เห็นในหลายๆ
โอกาส
เช่น ในการอบรมครั้งแรกของพี่นุ้ยที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ได้
ลองทบทวน และคิดกลยุทธ์ในการท�ำงาน พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ intrapreneur
ได้ท�ำความรู้จักกับผู้น�ำในพื้นที่จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ด้วยเวลาที่มีอย่างจ�ำกัดพี่จิ๊บไม่ได้ใช้เวลาแค่ในการอบรมเพื่อการ
ท�ำความรู้จักพื้นที่เท่านั้น แต่ในเย็นวันหนึ่งของการอบรมพี่จิ๊บเลือกที่จะชวน
กลุม่ ผูน้ �ำของพืน้ ทีโ่ คกสลุงไปดูงานเพิม่ เติมที่ ล้ง 1919 แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของครอบครัว
ให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพี่จิ๊บแอบคาดหวัง
ว่าอาจจะมีบางมุมที่ชุมชนโคกสลุงสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ของตนเอง
เนื่องจากสถานที่ทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเปลี่ยนคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มาเป็นเศรษฐกิจ
การไปดูงานที่ ล้ง 1919 ในวันนั้นนอกจากจะท�ำให้กลุ่มผู้น�ำได้เรียน
รู้วิธีการเปลี่ยนมูลค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่าน
การได้เห็นกรณีศึกษาที่เป็นของจริงแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำ และ
intrapreneur สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วด้วย
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วันนั้นนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้เขียนได้รู้จักกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงในอีก
แง่มุมหนึ่ง คือได้รู้จักในฐานะของนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานกับการได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ และเห็นความพยายามของพี่จิ๊บในการเชิญชวนให้กลุ่มผู้น�ำได้เข้ามาลอง
สัมผัสโลกแบบใหม่ที่ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน โดย
ยังเว้นที่ว่างส�ำหรับการปรับประยุกต์ และการตัดสินใจเลือกรับสิ่งต่างๆ ด้วยตัว
ของเจ้าพื้นที่เอง
ต่อมาผู้เขียนจึงได้เห็นว่า วิธีการ กล้าที่จะน�ำเสนอสิ่งใหม่ และเปิด
โอกาสให้ลองตัดสินใจเลือกรับและประยุกต์ให้เข้ากับตนเอง เป็นวิธกี ารหลักที่
พีจ่ บิ๊ ใช้ในการท�ำงานกับผูน้ �ำในพืน้ ทีโ่ คกสลุงนัน่ เอง ดังจะเห็นได้จากทีพ่ จี่ บ๊ิ มักจะ
ส่งข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมแบบต่างๆ ไปให้พ่อมืดอย่างสม�่ำเสมอ หรือ
การน�ำเสนอแนวคิด และมุมมองจากภาคธุรกิจต่อสมาชิกในกลุ่มอาชีพหลายๆ
อย่าง ที่สามารถน�ำเอาไปปรับใช้ได้ในทันที
ตัวอย่างเช่น ในการสนทนากับกลุ่มอาชีพครั้งหนึ่ง สมาชิกในกลุ่ม
แปรรูปผ้าทอเล่าให้ฟังว่า พวงกุญแจรูปรองเท้าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งของกลุ่ม
ที่ค่อนข้างขายดี และขายได้หลายๆ ชิ้น ในการขายแต่ละครั้ง เมื่อพี่จิ๊บได้ฟังค�ำ
บอกเล่าดังกล่าวก็สะท้อนให้สมาชิกในกลุ่มฟังว่า การซื้อสินค้าครั้งละหลายๆ
ชิ้น ย่อมหมายถึงการซื้อไปเป็นของฝาก ดังนั้นเราอาจจะเพิ่มตัวเลือกให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยอาจท�ำเป็นของอย่างอื่นที่มีราคาเท่ากับพวงกุญแจ เพื่อ
ให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อของฝากเพิ่มมากขึ้น นับเป็นวิธีการแนะน�ำที่ท�ำให้
สมาชิกในกลุ่มอาชีพได้มองเห็นผู้บริโภคในอีกแง่มมุมหนึ่ง และเป็นค�ำแนะน�ำที่
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ทันที โดยไม่ยากนัก
ส�ำหรับผู้เขียนซึ่งเข้าใจมาโดยตลอดว่า การท�ำงานกับชุมชนว่าจ�ำเป็น
ต้องอาศัยการค่อยๆ ท�ำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสิน ประเมินค่าของ
สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า หรือให้ค�ำแนะน�ำ เมื่อเห็นการท�ำงานที่มีการประเมินค่าสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วก็อดทีจ่ ะเอ่ยปากถามไม่ได้วา่ เหตุใดพีจ่ บิ๊ จึงต้องตัดสินใจท�ำ
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ทุกอย่างด้วยความรวดเร็วเสมอ ซึ่งพี่จิ๊บสะท้อนให้เข้าใจวิธีคิดของตนเองว่า…
“...เมื่อมีโอกาสก็ควรจะลองท�ำทันที ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้พร้อม
ทุกอย่าง เพราะความผิดพลาดจากการท�ำธุรกิจจะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้
เราท�ำธุรกิจต่อไปให้ดีขึ้น ดังนั้นไม่ต้องรอ...”
(วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง. สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2560)

นอกจากความรวดเร็วในการท�ำความรู้จักกับผู้น�ำ และ ให้ค�ำแนะน�ำ
กับพื้นที่ดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ในแง่ของการประเมินความเป็นไปได้ในการ
ท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย ก็นับว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่โดดเด่นของพี่จิ๊บ
ดังจะเห็นได้จาก ในการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังจากพี่จิ๊บได้พูดคุยเรื่อง
แผนการพัฒนาคนในพื้นที่ร่วมกับพ่อมืด และกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่แล้ว พี่จิ๊บเลือก
ที่จะพูดคุยกับกลุ่มอาชีพ และเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ตามค�ำแนะน�ำ
ของพ่อมืดที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งสองกลุ่มก่อนกลุ่มอื่นๆ
เมือ่ พีจ่ บิ๊ ได้ลองนัง่ คุยกับคนทัง้ สองกลุม่ เรียบร้อยแล้ว ก็ตดั สินใจได้ทนั ที
ว่า ในช่วง 7 เดือนนีค้ งเป็นไปได้ยากทีจ่ ะท�ำงานกับคนทัง้ สองกลุม่ ให้ส�ำเร็จได้ใน
เวลาพร้อมกัน จึงต้องเลือกท�ำงานกับคนกลุม่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน และมีความ
ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทักษะด้านใดก่อน
ดังนัน้ ในการท�ำของโครงการนี้ จึงมุง่ ไปทีก่ ารท�ำงานกับกลุม่ อาชีพก่อน
กลุม่ เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ และในเวลาเพียงไม่นานพีจ่ บิ๊ ก็ได้แผนการ
ท�ำงานมา 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1.การพัฒนาสินค้า และการตลาด ซึ่งเน้นไปที่การท�ำ branding ของ
สินค้าชุมชนเพื่อให้สินค้าของชุมชนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการส่ง
เสริมคุณภาพจากหน่วยงานราชการ และวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องนั้น มีรูป
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ลักษณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
2. การพัฒนาคน ซึ่งเป็นการเติมทักษะ 2 เรื่องที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นหนักในเรื่องของการ
คิดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของสินค้า ตลอดจนการท�ำบัญชีการเงิน โดยพี่จิ๊บเรียก
ทักษะตรงส่วนนี้ว่า “งานหลังบ้าน”
ขณะที่ ทักษะการตลาด ได้แก่การท�ำ online marketing โดยเน้นหนัก
ไปที่เรื่องของการถ่ายภาพ เล่าเรื่อง และเขียนเรียบเรียง พี่จิ๊บเรียกทักษะส่วน
นี้ว่า “งานหน้าบ้าน” ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องโชคดีท่ีในส่วนของงานหน้าบ้านนี้ ทีม
คิดค้นคว้า ผู้เชียวชาญด้านสื่อจะเข้ามาช่วยในการเป็นวิทยากร และชวนคนใน
กลุ่มอาชีพทดลองท�ำสื่อของชุมชนด้วยตนเอง
ประเมินจากความสามารถ และทักษะทางธุรกิจของพี่จิ๊บ ภายใต้ระยะ
เวลา 7 เดือน แผนการที่คิดไว้ดูจะมีความเป็นไปได้ และน่าจะตรงตามความ
ต้องการของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นช่วงเวลาของการน�ำแผนที่วางไว้ไปใช้ใน
พื้นที่จริงจึงมีความน่าตื่นเต้นไม่น้อยกว่าการคิดยุทธศาสตร์ในอนาคตของพี่นุ้ย
และพ่อมืดเช่นกัน
โคกสลุงทีถ
่ ูกแต่งตัวใหม่

โคกสลุงเป็นพืน้ ทีท่ มี่ หี น่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานด้าน
วิชาการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมท�ำงานด้วยอย่างสม�่ำเสมอ
โดยเฉพาะในแง่ของการยกระดับคุณภาพของสินค้าพื้นบ้าน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากร่องรอยของการพัฒนาสินค้า
โดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน หรือ
ชื่อโครงการที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างในสินค้า หรือสื่อโฆษณาหลายชิ้นของชุมชน
เนื่องจากการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานจ�ำนวนมาก และผ่านระยะเวลา
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ในการพัฒนาสินค้ามาอย่างยาวนาน ดังนั้นสินค้าของชุมชนจึงค่อนข้างมีความ
หลากหลาย ซึง่ ในมุมมองของพีจ่ บิ๊ คิดว่าเป็นเรือ่ งดีทสี่ นิ ค้ามีความหลากหลาย แต่
ควรให้มลี กั ษณะร่วมในการออกแบบบางอย่างปรากฏอยูใ่ นสินค้าทุกชิน้ เพือ่ ให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่านีค่ อื สินค้าทีม่ ที เี่ ดียวเฉพาะทีโ่ คกสลุง และสือ่ สารถึงความ
เป็นชุมชนโคกสลุงจริงๆ
ดังนัน้ การท�ำ branding หรือการสร้างภาพลักษณ์ จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรจะ
หยิบยกขึ้นมาท�ำในพื้นที่ พร้อมๆ กับเรื่องของการท�ำตลาดออนไลน์ที่ต้องเน้น
ทักษะการบอกเล่าเรือ่ งราว และการถ่ายภาพ ทีจ่ �ำเป็นต้องได้รบั การส่งเสริมเช่น
เดียวกัน
ในกรณีของการท�ำ branding ชุมชนนัน้ ข้อเสนอของพีจ่ บิ๊ ได้รบั การตอบ
รับอย่างดีจากกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงที่มองเห็นความส�ำคัญของการหยิบยก
เรื่องดังกล่าวมาท�ำงานอย่างจริงจังไม่ต่างจากที่พี่จิ๊บมองเห็น เช่นเดียวกับกลุ่ม
อาชีพที่ตอบรับการอบรมดังกล่าวอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสมาชิก
ในกลุ่มอาชีพบางท่านที่ถึงกับตัดสินใจหยุดขายของในวันที่มีการอบรมเพื่อเข้า
ร่วมเรียนรูอ้ ย่างจริงจัง จึงน่าจะถือได้วา่ เป็นหัวข้อเรือ่ งทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การท�ำแบรนด์เกิดขึ้นอย่างจริงจังในพื้นที่โคกสลุง พี่จิ๊บ
จึงเชิญ “ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ (อาจารย์จั้ม)” ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
อัตลักษณ์ (identity design consultant) จากบริษัท ดี อัลเคเดมี่ จ�ำกัด ผู้ซึ่ง
เคยมีผลงานในการออกแบบภาพลักษณ์ของสินค้าชุมชนหลายชิ้นของไทยให้มี
ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีผลงานในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองทั้ง
เมือง ให้ลองมาลงพืน้ ทีโ่ คกสลุง เพือ่ ลองออกแบบแบรนด์ของชุมชนโคกสลุงร่วม
กับคนในชุมชนเอง
อาจารย์จมั้ เล่าถึงความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นทีส่ นิ ค้าในชุมชนจะต้องมี
การสร้างภาพลักษณ์ หรือการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองอย่างน่าสนใจว่า จริงๆ
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แล้วการท�ำแบรนด์กเ็ หมือนกับการแต่งตัวใหม่ทเี่ ล่าถึงเรือ่ งราวของตัวเรา ซึง่ เรือ่ ง
เล่าของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ดังนั้น ยิ่งเราสื่อสาร
ความแตกต่างออกมาได้ชดั เท่าไรก็ยงั ท�ำให้เราเป็นทีจ่ ดจ�ำมากขึน้ เท่านัน้ เมือ่ เรา
เป็นที่จดจ�ำ สินค้าก็ย่อมขายได้ด้วย
นอกจากนีอ้ าจารย์ยงั แสดงความเห็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทยอีกด้วยว่า การพัฒนาสินค้าชุมชนของไทยนัน้ ท�ำได้คอ่ นข้างดีมาก
ในระยะต้นน�้ำ และกลางน�้ำที่มีหน่วยงานเข้าไปพัฒนาจนชุมชนสามารถผลิต
สินค้าต่างๆ ออกมาได้ แต่ในระยะปลายน�้ำซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการ
ตลาดยังไม่มใี ครลงมาท�ำงานอย่างจริงจัง และยังไม่มใี ครเชือ่ มโยงการพัฒนาต้นนำ�้
กลางน�้ำ และปลายน�้ำเข้าด้วยกัน
ดังนั้น การเล่าเรื่องสินค้า และเรื่องของชุมชนในประเทศไทยจึงไม่ค่อย
ไปด้วยกันเท่าทีค่ วร แตกต่างจากการท�ำงานของหลายๆ ประเทศทัว่ โลกทีม่ กี าร
สร้างแบรนด์ของเมืองอย่างจริงจัง จนเป็นภาพจ�ำให้กับคนทั่วโลกได้
รูปแบบการท�ำงานของอาจารย์จั้มมีความน่าสนใจหลายอย่าง อาจารย์
เริม่ จากการมาลงพืน้ ทีก่ อ่ นเริม่ กระบวนการหนึง่ วันเพือ่ ท�ำเตรียมความพร้อมร่วม
กับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ที่ และพยายามท�ำความเข้าใจความโดดเด่นของพืน้ ทีไ่ ปด้วยใน
เวลาเดียวกัน
หลั ง จากที่ ไ ด้ รู ้ จั ก พื้ น ที่ ด ้ ว ยตนเอง อาจารย์ จั้ ม ก็ ป ระเมิ น ว่ า พื้ น ที่
โคกสลุงมีความเข้มแข็งอยูแ่ ล้วทัง้ ในส่วนของวัฒนธรรม และการท�ำงานของผูน้ �ำ
ที่มุ่งมั่นและจริงจัง ดังนั้นการท�ำงานครั้งนี้จึงน่าจะเป็นไปด้วยดี
เมื่อถึงวันอบรมจริงก็พบว่า ผลตอบรับเป็นไปตามที่อาจารย์คาดไว้
ตั้งแต่ต้น คือ กลุ่มอาชีพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพทอผ้า ให้ความ
สนใจกับการอบรม และท�ำงานร่วมกันเป็นอย่างดี จนได้ข้อสรุปภาพลักษณ์ของ
โคกสลุงเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติ และจิตใจอันดีงามของผู้คน โดยแทน
ด้วยสี น�ำ้ ตาลครีม ซึง่ มีความหมายดังนี้ สีนำ�้ ตาล หมายถึง ความเป็นธรรมชาติ
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และ สีครีม หมายถึง น�้ำใจงาม หรือ จิตใจดี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ซึง่ ภาพลักษณ์ทงั้ ทีเ่ ป็นค�ำ และสีทรี่ ว่ มกันคิดขึน้ มานี้ ต่อไปจะกลายเป็น
แก่นหลักส�ำคัญในการออกแบบสินค้าต่างๆ ของชุมชนให้มีเอกลักษณ์ และเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
นอกจากการท�ำแบรนด์ของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้ว ใน
ส่วนของการท�ำตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นเรื่องการท�ำสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอัน
เป็นเอกลักษณ์ของโคกสลุงก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับไม้ต่อได้ในเวลาที่เหมาะสม
พอดี โดยผูท้ เี่ ข้ามามีบทบาทในด้านการพัฒนาเรือ่ งการสือ่ สารของชุมชนโคกสลุง
คือ วิทยากรจากบริษัทคิดค้นคว้า ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้กับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้เข้ามาให้ความรู้พื้นฐานด้านวิธีการถ่ายภาพ
และการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนอย่างง่ายๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งผลผลิตที่ได้
จากการอบรมในครั้งนั้นถูกแชร์ลงในเพจ facebook ทางการของกลุ่มชุมชน
ไทยเบิ้ง โคกสลุง และมีการเข้าถึงเป็นหลักหมื่น ซึ่งมากกว่าจ�ำนวนที่เกิดขึ้นเป็น
ปกติของเนื้อหาที่แชร์ลงในเพจโดยปกติ การอบรมสื่อดังกล่าวจึงนับว่าได้รับ
ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน ทัง้ ยังมีผลกระทบในทางบวกต่อคนทัว่ ไปอีกด้วย
เมือ่ โคกสลุงถูกแต่งตัวใหม่ดว้ ยภาพลักษณ์ และสือ่ ออนไลน์ทไี่ ด้ผลค่อน
ข้างดีแล้ว คนท�ำงานในพืน้ ทีก่ ม็ แี ก่นยึดในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี วามชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นสินค้าชุมชนอีกเป็นจ�ำนวนมากจึงถูกคิดขึ้นทันทีในการอบรม
โดยผสมผสานระหว่างแนวคิดของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ คนในชุมชนที่เป็น
ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
คงเหลือแค่เพียงรอคอยดูต่อไปเรื่อยๆ เท่านั้นว่า ภาพลักษณ์ที่ทุกคน
ร่วมสร้างขึ้นมาในวันนี้จะถูกให้ความส�ำคัญในชุมชนมากน้อยแค่ไหน และคน
ท�ำงานในพื้นที่จะเอาผลที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดได้ไกลมากน้อยเพียงใด
เวลาเท่านั้นที่จะตอบค�ำถามนี้ได้
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รูปหมู่หลังการอบรม branding โดยอาจารย์จั้ม และพี่จิ๊บ
(ที่มาของภาพ: โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต)
การปะทะของคุณค่า ความฝัน และสิง
่ ใหม่

พี่จิ๊บ 		
: ผ้าหนึ่งผืนใช้เวลาทอสักกี่วันคะ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 1 : แหม บอกยากเหมือนกันเพราะไม่ได้ทอทั้งวัน ว่าง
		
เมื่อไรก็ทอเมื่อนั้น
พี่จิ๊บ 		
: ถ้าสมมุติว่าทอทั้งวันไม่ได้ท�ำงานอย่างอื่นเลยล่ะคะ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 1 : มันต้องแล้วแต่ด้วยว่าใครทอ ถ้าทอเก่งก็ไม่ถึงวัน
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 2 : ถึงสิ อย่างน้อยก็ต้องวันนึง
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 3 : แล้วแต่วิธีการทอด้วยนะ ถ้ากี่กะตุกก็ไวหน่อย
กี่โบราณก็ช้าหน่อย
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(บางส่วนจากบทสนทนาในวันอบรมการคิดต้นทุนก�ำไรโดย พี่จิ๊บ, 5 กุมภาพันธ์
2561)
แม้วา่ การสร้างแบรนด์ของชุมชนโคกสลุงดูจะได้รบั การตอบรับเป็นอย่าง
ดีจากคนท�ำงานทุกกลุม่ ของชุมชน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าแนวคิดใหม่ๆ ทีน่ �ำเข้า
มาจะได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีทงั้ หมด ดังจะเห็นได้จาก บทสนทนาข้างต้นซึง่
เป็นส่วนหนึง่ ของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวันทีพ่ จี่ บิ๊ ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แนะน�ำกลุม่ อาชีพใน
การคิดต้นทุน ก�ำไร ซึ่งเป็น “งานหลังบ้าน” ตามที่ได้วางแผนการท�ำงานเอาไว้
จากบทสนทนาคงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงความยากล�ำบากในการ
ท�ำความเข้าใจระหว่างพี่จิ๊บ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และกลุ่ม
อาชีพซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยูบ่ า้ งไม่มากก็นอ้ ย เนือ่ งด้วยการผลิตสินค้าพืน้
บ้านนั้นได้มาจากวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย วิธีการทอที่แตกต่าง และทักษะ
ความช�ำนาญที่ไม่ตรงกัน
ดังนั้นการคิดต้นทุน และก�ำไรจึงเป็นไปด้วยความยากล�ำบากในช่วง
แรก ยังไม่นับเรื่องการตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการคิดค่าแรงที่ต้องใช้เวลาใน
การพูดคุยตกลงอยู่นาน จนกระทั่งพ่อมืดเข้ามาช่วยพี่จิ๊บท�ำความเข้าใจกับกลุ่ม
ทอผ้า และเสนอแนะวิธกี ารคิดให้งา่ ยมากขึน้ ซึง่ อาจจะเป็นวิธคี ดิ ทีไ่ ม่ได้ตรงตาม
ทฤษฎีทตี่ งั้ ไว้มากนัก แต่กท็ �ำให้การคิดต้นทุน ก�ำไร และค่าบริหารจัดการในการ
ผลิตสินค้าประเภทผ้าทอพืน้ บ้านส�ำเร็จในทีส่ ดุ พร้อมๆ กับเสียงสะท้อนของผูเ้ ข้า
อบรมส่วนใหญ่ที่ออกมาในทิศทางที่ดีมากขึ้น
แต่ความไม่เข้าใจกันในเรื่องชุดภาษา และทักษะในการคิดต้นทุน-ก�ำไร
นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนักหากเทียบกับการปะทะกันในเรื่องอื่นที่สามารถ
สังเกตเห็นได้จากการท�ำงานช่วงต่างๆ ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปะทะกันในเรื่องในเรื่องของความเชื่อ และการให้คุณค่า
ผู้เขียนใช้เวลานานในการท�ำความเข้าใจ จนกระทั่งได้พบความจริงที่
น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งว่า นอกจากเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่เป็น
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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ราวกับเป็นเข็มทิศน�ำทางที่ผลักดัน และหลอมรวมให้ทุกคนท�ำงานด้วยกันแล้ว
คนท�ำงานแต่ละคนในโคกสลุงยังเก็บซ่อนดาวดวงเล็กๆ ที่ต้องการจะไขว่คว้า
เป็นของตนเองได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้พันจิตติ ผู้น�ำด้านยุทธศาสตร์คนส�ำคัญ
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ตัดสินใจลาออกจากงานข้าราชการ และความ
วุ่นวายในเมืองหลวงกลับมาอยู่โคกสลุงมานานหลายปี เมื่อผู้เขียนได้รู้จักอย่าง
จริงจัง และลองพูดคุยก็พบว่า แท้จริงแล้วชายผูน้ มี้ คี วามฝันอันยิง่ ใหญ่ทซี่ อ่ นอยู่
ภายใต้งานด้านวัฒนธรรม นั่นคือ อยากจะให้คนท�ำงานเพื่อสังคมได้มีสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม ดังเช่นที่คนในอาชีพอื่นๆ ได้รับ
ดังนั้น กองทุนส่วนกลางของกลุ่มคนท�ำงานจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยการหัก
เงินรายได้ 10% ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการท�ำงานด้านวัฒนธรรมของ
กลุม่ มาใช้เป็นเงินกองกลางส�ำหรับใช้ในการเติมความรู้ ศึกษาดูงาน ใช้เป็นต้นทุน
ส�ำหรับการลงทุนใหม่ๆ และมีความฝันไกลๆ ว่าจะสามารถมีเงินมากพอส�ำหรับ
เป็นสวัสดิการให้กับคนท�ำงานได้ในที่สุด ดังที่ผู้พันเคยสะท้อนให้ผู้เขียนฟังว่า…
“...ผมเป็นข้าราชการมาก่อนทีจ่ ะลาออกมาเป็นชาวบ้านธรรมดา
อย่างทุกวันนี้ ผมได้มีโอกาสเห็นความแตกต่างระหว่างชาวบ้าน
และคนที่เป็นข้าราชการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ของสวัสดิการ คนที่เป็นข้าราชการมีสวัสดิการทุกอย่าง ทั้งเรื่อง
สุขภาพ เรื่องครอบครัว และเรื่องอื่นๆ ผมอยากให้คนที่ทำ� งาน
เพือ่ คนอืน่ หรือเพือ่ สังคม แต่เป็นชาวบ้านธรรมดาในไทยเบิง้ (ทีม
ท�ำงานด้านวัฒนธรรมในโคกสลุง: ผู้เขียน) ได้มีสวัสดิการอย่างที่
ข้าราชการมีบ้าง....”
(นาวาโทจิตติ อนันสลุง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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ในขณะที่ป้าแดงซึ่งเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอนั้น การเข้าท�ำงาน
ด้านผ้าพืน้ บ้านของไทยเบิง้ นอกจากจะเป็นไปเพือ่ อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
ตนเองแล้ว ป้าแดงยังมีความฝันเล็กๆ ที่อยากจะให้กลุ่มอาชีพที่ตนเองสร้างขึ้น
มานีเ้ ป็นทีพ่ กั พิงให้กบั คนทีไ่ ม่มงี านท�ำ หรือคนแก่ทไี่ ม่สามารถท�ำอาชีพอืน่ ได้ ให้
พอมีรายได้เลีย้ งตัวเองได้จากการเข้ามาท�ำงานในกลุม่ ทอผ้า และกลุม่ แปรรูปผ้า
ทอที่ป้าแดงมีบทบาทอยู่
ป้าแดงจึงมองว่าการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการคิดเรื่องการบริหาร
จัดการอย่างจริงจังนั้นจะมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ความฝันทั้งสองอย่าง
สามารถบรรลุผลได้ในเวลาพร้อมๆ กัน ดังที่ป้าแดงเคยบอกผู้เขียนว่า
“...ป้ามองว่าการทอผ้าคือช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือคน...เมื่อ
คนมีรายได้จากการทอผ้าจะยิ่งท�ำให้คนหันมาทอผ้ามากขึ้น พอ
คนทอผ้ามากขึ้นผ้าทอก็จะยังถูกรักษาเอาไว้ในชุมชนต่อไป...”
(อุทัย อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

แตกต่างจากลุงอ้นทีเ่ คยเล่าให้ผเู้ ขียนฟังมานานแล้วว่า สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ที่
ท�ำให้เขาเข้ามาท�ำงานด้านวัฒนธรรมไทยเบิง้ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งรายได้ หากแต่มาจาก
สาเหตุส�ำคัญ คือ ความรู้สึกว่าตนเองต้องเข้ามาเป็นก�ำลังช่วยเหลือน้องสาว (พี่
มุ่ย) ให้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไปจนตลอดรอดฝั่ง ไม่อาจทิ้งพี่มุ่ย และพ่อมืด
ให้ท�ำงานไปเพียงล�ำพังโดยไม่มีพี่น้องช่วยเหลือได้ และสาเหตุที่เปิดบ้านพักโฮม
สเตย์นนั้ ก็ไม่ได้มาจากเรือ่ งรายได้เช่นเดียวกัน หากแต่เป็นเรือ่ งของความสุขทีไ่ ด้
ต้อนรับ และพูดคุยกับเด็กๆ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของชุมชน
โคกสลุง
ในฐานะลุงกับป้าทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันเพียงสองคนในครอบครัว ดังนัน้ ลุงอ้นจึง
ไม่รสู้ กึ ว่าการการอบรมเรือ่ งต้นทุน ก�ำไร ไปจนถึงการคิดค่าแรงมีความจ�ำเป็นกับ
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ตนเองมากเท่าใดนัก
ความคิด และความฝันอันแตกต่างหลากหลายนี้ย่อมส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การท�ำงานร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอนาคตทีก่ �ำลังจะมีเรือ่ งของผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นี่จึงน่าจะเป็นเรื่องท้าทายอีกประการหนึ่งของคนท�ำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูน้ �ำซึง่ เป็นผูก้ �ำหนดยุทธศาสตร์ตอ้ งพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น
และรักษาสมดุลของความคิด และความฝันอันหลากหลายของคนในกลุม่ ไว้ดว้ ย
ความระมัดระวัง

อุปสรรค และการก้าวข้าม
หากการปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานทีเ่ คยปฏิบตั มิ าอย่างยาวนานเป็นเรือ่ ง
เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่ยึดถือไว้คง
ยิ่งเป็นเรื่องยากล�ำบากมากกว่าหลายเท่าตัวนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับ
เปลี่ยนความเชื่อของคนที่ขับเคลื่อนงานต่างๆ ส�ำเร็จมาอย่างยาวนาน
ความยากล�ำบากของการน�ำเครื่องมือของผู้ประกอบการไปใช้กับคน
ท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่ intrapreneur ลง
ไปท�ำงานในพื้นที่กับกลุ่มอาชีพเท่านั้น แต่กลุ่มผู้น�ำหลักในพื้นที่ที่เข้ามาอบรม
กับพีน่ ยุ้ เพือ่ รับเครือ่ งมือส่วนกลางก็ตอ้ งประสบกับอุปสรรคบางอย่างทีต่ อ้ งอาศัย
ความพยายามในการก้าวข้ามเช่นเดียวกัน โดยอาจแบ่งอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่
ผู้น�ำหลักได้เป็น 2 ส่วนคือ อุปสรรคภายใน อันเกิดจากการปะทะกันของความ
เชื่อในการท�ำงานภาคธุรกิจ กับการท�ำงานของภาคประชาสังคม และ อุปสรรค
ภายนอก อันเกิดจากความยากล�ำบากในการน�ำเครื่องมือที่ได้รับจากการอบรม
ไปต่อยอดในพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งอาศัย intrapreneur โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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อุปสรรคภายใน: ศรัทธาทีเ่ พียรสร้าง

“...ผลประโยชน์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เวลาที่เราไปท�ำเรื่องพวก
นีบ้ างทีจะท�ำให้ศรัทธาของคนในชุมชนหายไป ศรัทธาถ้าหายไป
แล้วมันกูก้ ลับคืนมาได้ยาก เราจะเริม่ ต้นท�ำเรือ่ งธุรกิจอย่างไรโดย
ไม่ให้มีผลกระทบกับเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

ข้อความข้างต้นเป็นสิ่งที่พ่อมืดสะท้อนในการอบรมครั้งแรกที่จัดโดยพี่
นุ้ย จากข้อความดังกล่าวคงพอสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของพ่อมืดในการที่
จะเข้ามาเรียนรูเ้ ครือ่ งมือของผูป้ ระกอบการในช่วงเริม่ ต้นของโครงการเป็นอย่างดี
ผูเ้ ขียนคงไม่อาจกล่าวแทนภาคประชาสังคมท่านอืน่ ๆ ในเรือ่ งของคุณค่า
ทีแ่ ต่ละท่านถืออยูไ่ ด้ แต่ส�ำหรับพ่อมืด เรือ่ งของผลประโยชน์สว่ นตัวดูจะเป็นเรือ่ ง
ที่พ่อมืดให้ความระมัดระวังอย่างจริงจัง คือ ระมัดระวังไม่ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ หรือควบคุมให้การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เป็นไป
อย่างโปร่งใสเสมอ ส่วนสาเหตุทพี่ อ่ มืดพยายามไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งผลประโยชน์
อันเกิดจากการท�ำงานนั้น จากการพูดคุยกันบ่อยครั้ง ผู้เขียนคิดว่าน่าจะมาจาก
เหตุผล 2 ข้อ ได้แก่
1) ป้องกันการครหาว่าท�ำงานชุมชนเพื่อหวังผลประโยชน์ในเชิง
การเมือง หรือผลประโยชน์ด้านทรัพย์สิน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพ่อมืดเคย
สะท้อนให้ผู้เขียนฟังบ่อยครั้งว่า การที่พ่อมืดเข้ามาท�ำงานด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนอย่างจริงจังนั้น ยังมีคนบางกลุ่มในชุมชนที่เชื่อว่าพ่อมืดท�ำเพื่อหวังผล
ทางการเมือง หรือมีแผนที่จะลงเลือกตั้งในสมัยต่อไป
ดังนั้นพ่อมืดจึงพยายามไม่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในชุมชน และ
พยายามเปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนเสมอว่าตนไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับรายได้ตา่ งๆ
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ที่เกิดจากการท�ำงานเชิงวัฒนธรรม หรือถ้าหากได้เงินในกิจกรรมบางอย่าง เช่น
การเป็นวิทยากร ก็จะมีการชี้แจงอย่างชัดเจนเสมอ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
ของคนอื่นๆ
ดั ง ที่ ค รู เ สื อ เคยสะท้ อ นให้ ผู ้ เขี ย นฟั ง ว่ า การมี ง บประมาณมาลงที่
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ เป็นจ�ำนวนมากแบบทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั บางครัง้ ก็สง่
ผลเสีย เช่น คนในชุมชนอาจจะเข้าใจได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้จะกลายเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนท�ำงาน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพี่มุ่ยที่กล่าว
ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า
“...ยังมีการเข้าใจผิดว่างบทีม่ าลงทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์จำ� นวนมาก คือ เงิน
ที่พี่มืดจะได้ แต่ไม่เข้าใจว่าเงินเหล่านี้เราไม่เคยได้แตะเลย เราก็
แค่บอกว่าต้องสร้างอาคารยังไง แบบไหน แต่ไม่ได้แตะเงินเลย...”
(พยอม อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559)

2) เชื่อว่าผู้น�ำต้องวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ความเชื่อว่าผู้น�ำที่ดีควร
ต้องน�ำด้วยการท�ำให้เห็น
หรือการเป็นแบบอย่าง นับเป็นความเชือ่ ส�ำคัญทีค่ นท�ำงานในพืน้ ทีโ่ คก
สลุงยึดถือไว้อย่างเหนีย่ วแน่น และจริงจัง ดังจะเห็นได้จากเสียงสะท้อนของกลุม่
คนท�ำงานในพืน้ ทีโ่ คกสลุงหลายท่านทีพ่ ดู ถึงการน�ำโดยการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้
กับคนอื่นๆ เช่น เมื่อก่อนพ่อมืดเคยทั้งดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่อย่างหนัก แต่เมื่อมา
ท�ำงานในฐานะผู้น�ำการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของชุมชนเพียงไม่กี่ปี
พ่อมืดก็เลิกทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ เพราะเชื่อว่าผู้น�ำควรประพฤติตนให้ดีก่อนจึงจะ
สามารถน�ำคนอื่นๆ ได้
เช่นเดียวกับครูเสือทีพ่ ยายามให้คนในชุมชนรักษาวิถชี วี ติ และประเพณี
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อันดีงามของชุมชนด้วยการไปวัดในวันพระอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้คนอื่นๆ ใน
ชุมชน โดยเฉพาะลูกศิษย์ของตนเองได้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่นเดียวกับ “สิงห์”
เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งที่เคยสะท้อนให้ผู้เขียนฟังว่า ในการเข้า
มาเป็นพีเ่ ลีย้ งของเด็กๆ ทีม่ าเข้าค่ายทีก่ ลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกจัดขึน้ ท�ำให้สงิ ห์ตอ้ ง
วางตัวให้เหมาะสมหลายอย่าง เช่น ไม่เล่นมือถือในเวลาท�ำงาน หรืองดการดื่ม
เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ ในค่าย
ความเชือ่ เรือ่ งการเป็นแบบอย่างทีด่ ซี งึ่ เป็นความเชือ่ ส�ำคัญทีค่ นท�ำงาน
ยึดถืออย่างจริงจังนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ผูน้ �ำในกลุม่ โคกสลุงมองว่า การท�ำงานขับ
เคลือ่ นด้านวัฒนธรรมของชุมชนในฐานะผูน้ �ำไม่สามารถแยกออกจากชีวติ ส่วนตัว
ได้ คือ มีสภาพที่แตกต่างจากงานประจ�ำที่แค่เพียงท�ำตามหน้าที่เท่านั้น แต่เป็น
สิ่งที่ต้องด�ำรงอยู่ในวิถีชีวิตทุกย่างก้าว เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างจริงจัง
คือวิธกี ารส�ำคัญในการสร้างศรัทธาให้คนอืน่ ๆ ในชุมชนได้เห็นว่า พวกเขาท�ำงาน
เพือ่ ชุมชนอย่างจริงจังโดยไม่มเี รือ่ งผลประโยชน์แอบแฝง การ กระท�ำเช่นนีจ้ งึ จะ
หมดข้อขัดแย้งหรือข้อครหากับคนกลุม่ อืน่ ๆ ในชุมชน และเป็นวิธกี ารส�ำคัญทีจ่ ะ
สามารถดึงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานชุมชนเพิ่มมากขึ้นได้
ความกังวลเรื่องการสูญเสียศรัทธาจากคนในชุมชนปรากฏให้เห็นจาก
พ่อมืดอย่างชัดเจนในตอนแรกของการอบรม ก่อนจะค่อยๆ ลึกลงไปเมือ่ ได้เข้าใจ
วิธีการจัดการต้นทุน ก�ำไร และการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งนับเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีม่ สี ว่ นช่วยได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับการแจกแจงงบ
ด้านต่างๆ ให้มคี วามโปร่งใสมากเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปใช้อธิบายให้คนท�ำงานเข้าใจ
ได้โดยไม่ยากนัก
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นอกจากปัญหาภายในที่กลุ่มผู้น�ำจะต้องพยายามก้าวข้าม หรือหาวิธี
การจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนยึดถือแล้ว ยังมีปัญหาที่อย่างอื่นที่ส่งผลต่อ
การน�ำเครื่องมือของผู้ประกอบการมาใช้ในชุมชนโคกสลุงอีก นั่นคือ ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับคนท�ำงานกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงความส�ำเร็จของกลุ่มผู้น�ำหลักที่ได้ค้นพบว่า
แท้จริงแล้วการท�ำงานพัฒนาคนมาเกือบ 20 ปี ไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่ตนเองค้น
พบจากการปฏิบัติจริงเท่านั้น หากแต่ยังสามารถน�ำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดด้าน
การบริหารองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
การค้นพบดังกล่าวท�ำให้กลุม่ ผูน้ �ำหลักรูส้ กึ มีความหวัง และมีแนวทางใน
การท�ำงานต่อมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงน�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลายชิ้นของ
พี่นุ้ยมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ในกลุ่มได้ฟังด้วย ทั้งเรื่องวิธีการบริหารจัดการ
องค์กร และแนวคิดในการท�ำธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังจะท�ำให้คนท�ำงานได้
เห็นว่า ตนเองมีส่วนในการเติบโตขององค์กรอย่างไรบ้าง
แต่เมือ่ น�ำเรือ่ งดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กบั กลุม่ คนท�ำงานในพืน้ ทีค่ นอืน่ ๆ
ได้รับทราบ กลับพบว่าหนทางในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ราบเรียบ ง่ายดาย ดังที่
คิดไว้
สาเหตุเกิดมาจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวงสนทนาของกลุม่ คนท�ำงานใน
พื้นที่ เมื่อพ่อมืดเริ่มให้สมาชิกในกลุ่มสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยการคุยกันโดยใช้
สุนทรียสนทนาดังทีเ่ คยปฏิบตั มิ า แต่สงั เกตเห็นว่าสมาชิกในกลุม่ หลายคนเริม่ พูด
คุยกันโดยไม่เคารพกติกาของสุนทรียสนทนา พ่อมืดถึงกับเอ่ยว่า “ท�ำงานมาสิบ
เก้าปี วันนี้นับว่าเป็นวันที่ท้อแท้ที่สุด”
เหตุการณ์ที่เกิดจากคนในกลุ่มไม่ฟังกันในขณะประชุม อาจดูเป็นเรื่อง
เล็กน้อยส�ำหรับหลายๆ คน แต่ส�ำหรับพ่อมืดซึ่งเห็นว่า “สุนทรียสนทนา” เป็น
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ทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด และจ�ำเป็นมากที่สุดส�ำหรับการท�ำงานร่วมกัน ทั้ง
ยังได้ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญาในการบ่มเพาะทักษะนี้ให้กับคนท�ำงานอย่าง
จริงจัง มาโดยตลอด ย่อมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่
“...เราเชือ่ ว่าอะไรทีม่ นั ท�ำเป็นกระบวนการ เป็นระบบ มีกติกาใน
การ คุยกันเนี่ยมันจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เทียบกับสิ่ง
ทีเ่ ราเห็น บางกลุม่ เขามีทงั้ เงิน มีพร้อมทุกอย่าง แต่ทำ� ไมกลุม่ มัน
ถึงอยูไ่ ม่ได้ ก็เพราะมันไม่มกี ระบวนการพูดคุยเหล่านี.้ ..ถ้าคุยกัน
ยังไงก็ได้มันจะไม่เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

จากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น พ่ อ มื ด สะท้ อ นว่ า ตนเองค่ อ นข้ า งโชคดี ที่ เ มื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ขึ้นเพียงไม่กี่วันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะ
การน�ำเพื่อการข้ามพ้น ในโมดูลที่ 3 เรื่อง “การน�ำด้วยเป้าประสงค์ทางจิต
วิญญาณ (leading with soul purpose)” ซึ่งพ่อมืดกล่าว่า นับเป็นสามวันที่มี
คุณค่าอย่างยิง่ เพราะได้กลับมาทบทวนวิธกี ารท�ำงานให้เหมาะสมกับคนในแต่ละ
กลุม่ มากยิง่ ขึน้ และอาจต้องพิจารณาจังหวะในการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั คน
กลุม่ ต่าง ๆ อย่างถีถ่ ว้ นอีกครัง้ จากความมุง่ หวังทีอ่ ยากจะเปลีย่ นแปลงทุกคนใน
องค์กรอย่างรวดเร็ว เป็นการดูแลด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคนใน
กลุ่มมากยิ่งขึ้น
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“…ผมคงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คงไม่เคี่ยวเข็ญ
อะไรมาก อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะ
เป็น...เหมือนเด็กนักเรียนทีเ่ ราสอนต่อให้เราเติบเครือ่ งมือขนาด
ไหน ระดมสรรพก�ำลังขนาดไหนแต่เขาไม่พร้อม ก็ไม่มีทางรับ
ได้...อีกอย่างผมก็ตอ้ งลดเรือ่ งของอารมณ์ลง...เราต้องท�ำงานด้วย
ความรักมากขึ้น...เราต้องเปลี่ยนความมุ่งหวังของเราที่อยากจะ
เปลี่ยนแปลงคนของเราให้มันได้แบบพลิกฝ่ามือ หรือให้เปลี่ยน
ให้ได้เร็ว ๆ เป็นการหันกลับมาดูแลกันด้วยความรักมากขึน้ ส่วน
ที่เขาจะเติบโตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา เรามีหน้าที่ใส่ปุ๋ย
รดน�ำ้ พรวนดินดูแล แต่เขามีระบบรากของเขา เขาก็ตอ้ งโตแบบ
ของเขา...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

นอกจากนี้ พ ่ อ มื ด ยั ง มี แ ผนการที่ จ ะชวนคนในกลุ ่ ม พู ด คุ ย เรื่ อ งของ
เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณเพิ่มเติมอีกด้วย โดยพ่อมืดอธิบายให้ผู้เขียนฟัง
เพิ่มเติมว่า เป้าประสงค์ของคนจะมี 2 ลักษณะ คือ เป้าประสงค์ส่วนตัวจาก
หัวใจ เป้าประสงค์ร่วม ซึ่งเอามาปรับใช้กับการท�ำงานร่วมกันในกลุ่มได้ เพราะ
เป้าประสงค์ร่วมจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ต้องกลับมาตั้งค�ำถามกับตนเองว่า ท�ำไมเรา
ต้องมาท�ำงานตรงนี้ ซึง่ การตอบเป้าประสงค์ตรงส่วนนีไ้ ด้จะมีสว่ นช่วยอย่างยิง่ ให้
คนท�ำงานลดเงือ่ นไขในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และยังจะท�ำให้คนท�ำงานมีความกล้า
เพิม่ มากขึน้ ทีจ่ ะท�ำสิง่ ใหม่ๆ ทีต่ อบโจทย์เป้าประสงค์ทมี่ อี ยู่ มันจะกลายเป็นการ
เรียนรู้ที่ท�ำไปโดยมีความหมาย และมีคุณค่ากับตนเอง ดังที่พ่อมืดกล่าวว่า...
“...เป้าประสงค์ร่วมจะท�ำให้เรารู้ว่าเราท�ำไมมาท�ำงานตรงนี้ ถ้า
ตอบตรงนี้เราไม่ได้เราจะท�ำอะไรไม่ได้เลย เพราะเราจะตอบ
ไม่ได้ว่าท�ำไมถึงท�ำ และมันจะน�ำไปสู่การไม่เห็นด้วยว่าต้องท�ำ
อย่างไร...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโคกสลุงครั้งนี้ ท�ำให้ผู้เขียนได้กลับมาทบทวนถึง
การน�ำเครือ่ งมือของผูป้ ระกอบการการมาใช้ในบริบทของชุมชนมากยิง่ ขึน้ เครือ่ ง
มือของผู้ประกอบการอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อน�ำมาใช้ในการก�ำหนดเป้า
หมาย และทิศทางของการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ แต่ในระหว่าง
การเดินทางไปตามแผนการดังกล่าวนั้น อาจจ�ำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออื่นมาใช้
ประกอบด้วย เนื่องจากการเดินทางของภาคประชาสังคมนั้น ไม่ใช้การเดินทาง
ไปให้ถงึ จุดมุง่ หมายของใครคนใดคนหนึง่ หากแต่มผี คู้ นเข้ามาเกีย่ วข้องมากมาย
ทัง้ ยังเป็นผูค้ นทีต่ า่ งมีเป้าประสงค์สว่ นตัวทีอ่ าจจะไม่ได้ตรงกันทุกคน จึงมีโอกาส
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ทุกเมื่อ
ดังนัน้ การพัฒนาสภาวะภายในของคนในกลุม่ จึงอาจเป็นอีกทักษะหนึง่
ทีจ่ �ำเป็น และน่าจะมีสว่ นช่วยหนุนเสริมให้การใช้เครือ่ งมือของผูป้ ระกอบการใน
บริบทของการท�ำงานภาคประชาสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยชีวิตของคนท�ำงานเป็น
ไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น ดังที่พ่อมืดกล่าวว่า…
“...เมื่อมีคนเข้ามาแล้ว ท�ำยังไงเราถึงจะสามารถรักษาเขาเอา
ไว้ได้ ส่วนเขาท�ำอะไรได้แค่ไหน อันนั้นเราค่อยว่ากัน..เพราะ
เราไม่ใช่องค์กรที่จ้างคนมาท�ำงาน ซึ่งได้มาแต่ตัว แต่ไม่ได้จิต
วิญญาณของคนท�ำงาน เข้ามาท�ำงานก็อยู่ด้วยความทุกข์ และ
อยู่อย่างสิ้นหวัง เราไม่ได้ต้องการเป็นองค์กรแบบนั้น...”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)
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สมดุล “คุณค่า” กับ “มูลค่า”
คือ ความเป็ นผู้ประกอบการ
ในแบบของโคกสลุง
“...ลักษณะของการท�ำงานชุมชนมันไม่ใช่แค่ทำ� แล้วได้เงิน แต่มนั
ต้องมีอย่างอื่นมาก่อนถึงจะน�ำมาสู่เรื่องรายได้ เขาจะต้องเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของชุมชน ของวิถี มันถึงจะยั่งยืน แต่ถ้าเขาเห็น
แค่โอกาสทีว่ า่ มีหน่วยงานมาส่งเสริมแล้วสนใจแต่เรือ่ งรายได้ มัน
อาจจะเป็นไปได้แค่ปีหรือสองปีเท่านั้น…”
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2561)

“ผมอยากขอให้อาจารย์ช่วยพูดเรื่อง สมดุลคุณค่ากับมูลค่า เพิ่มเติม
ครับ” เป็นถ้อยค�ำที่พ่อมืดกล่าวต่อผู้เขียนในขณะที่พวกเรา (ผู้เขียน พี่จิ๊บ และ
กลุม่ ผูน้ �ำ) ก�ำลังนัง่ เตรียมข้อมูลส�ำหรับการอบรมเรือ่ ง วิธกี ารท�ำต้นทุน และก�ำไร
ให้กับกลุ่มอาชีพ
ผู้เขียนยังจ�ำบรรยากาศในวันนั้นได้อย่างแม่นย�ำว่า หลังจากที่พี่จิ๊บเล่า
ให้ฟงั ถึงวิธกี าร และเนือ้ หาของการอบรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันรุง่ ขึน้ พ่อมืดนิง่ ไปสัก
ครู่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า เนื้อหาที่พี่จิ๊บเตรียมมานั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก แต่
มีประเด็นบางอย่างที่อยากจะขอให้ผู้เขียน หรือพี่จิ๊บช่วยเพิ่มเติมนั่นคือ เรื่อง
สมดุลของคุณค่าและมูลค่า ซึ่งพ่อมืดมองว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่ควรจะอธิบายให้
คนท�ำงานในกลุม่ อาชีพเข้าใจอย่างจริงจัง ผูเ้ ขียนจึงขอให้พอ่ มืดช่วยอธิบายความ
หมายของสมดุลระหว่างคุณค่ากับมูลค่าเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจความหมายของที่
พ่อมืดต้องการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด
พ่อมืดอธิบายว่า ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ทั้ง
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การพัฒนาสินค้า และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วซึง่ ใช้วฒ
ั นธรรมเป็นฐานนัน้ ตาม
ธรรมดาจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บาง
ครั้งผู้พัฒนามักจะคิดถึงแต่การยกระดับคุณภาพสินค้า หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าให้
สูงขึ้น จนลืมคิดถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ผู้พัฒนาพยายามก�ำหนดมาตรฐานสินค้าพื้น
บ้าน โดยใช้วิธีการ เปรียบเทียบระหว่างสินค้าของชาวบ้านแต่ละคน จนท�ำให้
เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่มซึ่งปรากฏให้เห็นในหลายกรณี
ดังนั้น หากผู้พัฒนามุ่งส่งเสริมแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ คือ มุ่ง
ส่งเสริมแต่ให้สินค้า และบริการมีราคา และมาตรฐานสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ค�ำนึงถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม อันเป็นคุณค่าดั้งเดิมของสินค้านั้นๆ
ชาวบ้านก็จะมุ่งพัฒนาสินค้า และบริการไปตามความต้องการของตลาดจนลืม
นึกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม เมื่อสินค้า และบริการมีคุณค่าทางวัฒนธรรมน้อย
ลงเนื่องจากคนไม่ให้ความส�ำคัญ ในที่สุดมูลค่าของสินค้าก็จะลดลงเช่นเดียวกัน
ดังจะเห็นได้จากหมู่บ้าน หรือชุมชนท่องเที่ยวหลายแห่งที่เริ่มต้นมีนัก
ท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเนื่องจากความสงบ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชน
จนกระทั่งชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และเริ่มมีนักลงทุนเข้าไปท�ำกิจการในพื้นที่
เพิม่ มากขึน้ จนท�ำให้ความเงียบสงบ และเรียบง่ายซึง่ เป็นเสน่หข์ องชุมชนสูญหาย
ไป ส่งผลให้สดุ ท้ายหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วดังกล่าวก็มนี กั ท่องเทีย่ วน้อยลงเช่นเดียวกัน
ความไม่สมดุลระหว่างคุณค่า และมูลค่านี่เองที่ท�ำให้การพัฒนาชุมชนไม่ยั่งยืน
อย่างที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันหากเราสามารถมองเห็นได้ว่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกื้อหนุน และส่งเสริมต่อยอดซึ่ง
กันและกัน ก็จะท�ำให้การพัฒนาสินค้า และบริการของชุมชนเป็นไปในลักษณะ
ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
การให้ความส�ำคัญเรือ่ งสมดุลระหว่างคุณค่า และมูลค่าทีพ่ อ่ มืดอธิบาย
นั้น นอกจากจะเกิดจากการอ้างอิงหลักวิชาการ และอาศัยกรณีตัวอย่างแล้ว
ผู้เขียนคิดว่าพ่อมืดน่าจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องมาจากประสบการณ์ใน
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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อดีตที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนโคกสลุงด้วย
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก�ำลังจะถูกสร้างขึ้นใน
บริเวณที่ตั้งดั้งเดิมของชุมชนโคกสลุง ช่วงเวลานั้น นอกจากจะมีงานวิจัยที่ท�ำให้
ครูเสือ และพ่อมืดได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเบิง้ มากขึน้ แล้ว ขณะเดียวกัน
รัฐบาลผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเขื่อนก็เริ่มแจกจ่ายให้เงินชดเชยกับชาวบ้านที่
ต้องเสียที่ดินท�ำกินเพื่อการสร้างเขื่อนเป็นจ�ำนวนหลายแสน หลายล้านบาท
พ่อมืด และกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคกสลุงเล่าว่า เงินจ�ำนวนมากที่ชาวบ้าน
ได้รบั ในขณะนัน้ ท�ำให้วถิ ชี วี ติ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลีย่ นไปอย่าง
มาก จากหมู่บ้านที่มีรถเพียงไม่กี่คัน กลายเป็นมีรถกระบะ และรถจักรยานยนต์
ทุกครัวเรือน มีงานฉลอง และมีการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกคนใน
ชุมชนโคกสลุงกลายเป็นเศรษฐีภายในชัว่ ข้ามคืน ทุกคนอยูก่ นั อย่างสุขสบาย และ
บางคนในชุมชนถึงกับบอกว่า เงินที่ได้รับต่อให้ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด
แต่เพียงช่วงเวลา 5 ปี เงินทีเ่ คยมีเป็น 10 ล้าน ก็หมดไปในทีส่ ดุ พร้อมๆ
กับที่พี่น้องหลายคนต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงจนไม่อาจมองหน้ากัน
ได้ เนื่องจากการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้พ่อมืด และกลุ่มผู้น�ำเข้ามาท�ำงานขับเคลื่อน
ด้านวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โดยมุ่งหวังว่าวิถีชีวิตที่ดีงาม อยู่กันอย่างพี่น้อง เช่น
เดียวกับทีเ่ คยเป็นมาก่อนทีท่ กุ คนจะกลายเป็นเศรษฐีนนั้ จะกลับคืนมาในชุมชน
โคกสลุง ดังที่เคยเป็นมาในรุ่นบรรพบุรุษ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นจุดก�ำเนิดของการขับเคลื่อน
เรื่องวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว ยังเป็นเหตุการณ์ที่คงจะพอท�ำให้เห็นได้บ้างว่า
คนในชุมชนโคกสลุงนั้น ไม่ใช่ชาวบ้านชนบทที่ยากจนข้นแค้น หากแต่เป็นคนที่
เคยมีทรัพย์สินจ�ำนวนมาก เพียงแต่ผลของการมีทรัพย์สินอย่างรวดเร็วนั้น เป็น
สาเหตุที่ท�ำให้ชุมชนล่มสลายมาก่อน
จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่า เหตุใดพ่อมืดจึงให้ความส�ำคัญกับการใช้เครือ่ งมือ
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ของผูป้ ระกอบการ ไปควบคูก่ บั การเน้นย�ำ้ เรือ่ งความส�ำคัญของการสืบสานวัฒน
ธรรมไทยเบิง้ และวิถชี วี ติ ของคนโคกสลุงเสมอ ดังแนวคิดทีพ่ อ่ มืดจะคอยย�ำ้ เสมอ
ในการท�ำโครงการครั้งนี้ว่า
“…ผมไม่ได้ต่อต้านทุนนิยม ไม่ได้อยากขัดขวางชาวบ้านไม่มีเงิน
จริงๆ เราก็อยากมีเงิน แต่อยากมีเงินพร้อมกับมีอสิ ระ ไม่ตอ้ งตก
เป็นทาสของเงินแบบที่เคยเป็นกันมา...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปบทเรียน
ในที่สุดเราก็มาถึงบทสรุปของการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว
ผู้คน และเครื่องมืออันหลากหลายภายใต้โครงการที่เรียกร้องให้ทุกคนที่มีส่วน
เกีย่ วข้องจ�ำเป็นต้องก้าวออกมาจากพืน้ ทีป่ ลอดภัยของตนเอง ทัง้ คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
เดิม แต่ต้องใช้เครื่องมือใหม่อย่างภาคประชาสังคม และคนที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่
ใหม่ โดยใช้เครื่องมือที่ตนเองคุ้นชินอย่างผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
แม้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ท้ายที่สุดโครงการนี้ก็ได้สร้างความ
เปลีย่ นแปลงหลายอย่างให้เกิดขึน้ ทัง้ ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถมองเห็น จับต้อง
และวัดประเมินได้ ไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเข้าไปสั่นสะเทือนชุด
ความคิด ความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละคน ซึ่งแม้จะมองไม่เห็น และประเมินได้ยาก
แต่กเ็ ชือ่ ว่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไม่นอ้ ยในอนาคต
ในกรณีของชุมชนโคกสลุง นับเป็นความโชคดีอย่างยิง่ ของกลุม่ คนท�ำงาน
ทีม่ กี ารแบ่งหน้าทีใ่ นการท�ำงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมี
การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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กลุ่มผู้น�ำที่ดูแลด้านการคิดกลยุทธ์ และวางยุทธศาสตร์การท�ำงานอย่างจริงจัง
โดยไม่ได้ทับซ้อนกับหน้างานอื่นๆ ของคนในกลุ่ม ดังนั้น การวางกลยุทธ์ในการ
พัฒนาจึงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ การที่แต่ละคนสามารถท�ำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนางานของตนเองให้ดี ภายใต้การตัดสินใจร่วม
กันของคนในกลุ่ม ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงประโยชน์ของ
การน�ำร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นแนวทางที่คนท�ำงานในโคกสลุงใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท�ำงาน
กลยุทธ์ในการท�ำงานที่เกิดจากโครงการนี้ ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำในพื้นที่โคก
สลุงได้ค้นพบว่า สิ่งที่เป็นจุดแข็ง และเป็นความเชี่ยวชาญของคนท�ำงานในพื้นที่
โคกสลุงแท้จริงแล้ว คือ เรื่องของวิธีการสร้างทีม และพัฒนาคน
นอกจากการได้เข้าใจศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว ใน
การท�ำโครงการนี้ยังท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายระดับ ทั้งความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนท�ำงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร
แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่สุดน่าจะเป็น การเปลี่ยนมุมมองที่คน
ท�ำงานมีต่อการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง จากการมองเห็นว่า งานที่ท�ำมาโดย
ตลอดมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างความสุขให้กบั คนในชุมชนโคกสลุง กลายเป็นความ
พยายามที่จะพัฒนาโคกสลุงให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง โดย
ใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญ การตั้งเป้าหมายใหม่ของกลุ่มคน
ท�ำงานในครัง้ นี้ นับเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การท�ำงานในอนาคตของชุมชน
โคกสลุงเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายอย่าง
เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 7 - 8 เดือนของการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ทีมสื่อ และนักวิจัยในโครงการฯ
อาจท�ำให้หลายคนมองว่า โครงการนี้ คือ พื้นที่ของการปะทะสังสันทน์ระหว่าง
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กระบวนทัศน์ และวิธีการท�ำงานของผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน แต่ส�ำหรับผู้
เขียนแล้ว ในท้ายที่สุดกลับมองเห็นว่า พื้นที่ที่เกิดจากโครงการตรงนี้ คือ พื้นที่
ส�ำหรับฝึกศิลปะแห่งการสร้างสมดุล มากกว่า
ดังจะเห็นได้จากบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ มากมายในชุมชนโคกสลุงตลอดระยะ
เวลา 7 - 8 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องอาศัยการรักษาสมดุลอย่างยิ่งยวดตลอดการ
เดินทาง ทั้ง สมดุลของเป้าหมาย ระหว่างการให้ความส�ำคัญกับเรื่องมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าของวัฒนธรรม ซึง่ ชุมชนโคกสลุงเลือกทีจ่ ะใช้เป็นหลักยึดใน
การเดินทาง สมดุลของเครื่องมือ ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือภายนอกส�ำหรับ
คิดกลยุทธ์ และการพัฒนาสภาวะภายในเมื่อกลยุทธ์ที่คิดไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่
มุง่ หวัง ไปจนถึง สมดุลการบริหารทีมระหว่างความอยากเปลีย่ นแปลงคน องค์กร
เพื่อมุ่งไปข้างหน้า และการรักษาน�้ำใจของคนที่ท�ำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน
สามารถสรุปเป็นโมเดล 3 สมดุล ดังแสดงด้านล่าง
การรักษาสมดุลนี้ไม่แตกต่างจากแนวคิดเรื่องผู้ประกอบการสังคม ซึ่ง
เป็นแนวทางอันเกิดจากความพยายามรักษาสมดุลระหว่างการท�ำเพือ่ สังคมโดย
ไม่แสวงหาผลก�ำไร และการท�ำธุรกิจที่มุ่งแสวงหาแต่ก�ำไรโดยแยกขาดออกจาก
สังคม
ชุมชนโคกสลุง ณ เวลานี้ ก�ำลังจะก้าวไปข้างหน้า เริม่ มีหน่วยงานทัง้ ภาค
รัฐ และเอกชนหลายองค์กรที่สนใจจะน�ำความรู้ด้านการพัฒนาคน และพัฒนา
ทีมของชุมชนไปใช้ในบริบทใหม่ๆ องค์ความรู้ของโคกสลุงก�ำลังจะกลายไปเป็น
องค์ความรู้สากล ให้กับชุมชน และองค์กรอีกหลายแห่งทั่วประเทศ
แต่กว่าจะถึงเวลานัน้ คงมีเรือ่ งราวท้าทายเกิดขึน้ อีกมากมายตลอดการ
เดินทาง การรักษาสมดุลไว้ให้มนั่ จึงน่าจะเป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ชมุ ชนเดิน
ทางไปถึงเป้าหมาย โดยทีท่ กุ คนในทีมยังเต็มเปีย่ มไปด้วยจิตวิญญาณดังทีต่ งั้ ใจไว้
แต่ต้น
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่การปฏิวัติเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนเกิดยุคสมัยที่เรียกขานกันว่า “โลกา
ภิวัตน์” หรือ “เศรษฐกิจไร้พรมแดน” สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้าน
โทรคมนาคมขนส่งและการเปิดเสรีด้านการเงินและการลงทุนทั่วโลก แนวทาง
ด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์จ�ำนวนมากถูกขับเคลือ่ นด้วยระบบทุนนิยมซึง่ มีอดุ มการณ์
หลักคือการมุ่งแสวงหาผลก�ำไรอาศัยกลไกการตลาดที่ให้ความส�ำคัญกับการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต เป้าหมายคือท�ำอย่างไรให้เกิดต้นทุนต�่ำที่สุดเพื่อ
รายได้สูงสุดจะติดตามมา การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมแผ่ขยายไป
ในวงกว้าง ทรัพยากรธรรมชาติจ�ำนวนมหาศาลถูกน�ำมาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้า
ที่ต้องมีราคา กระทั่งมนุษย์ผู้เป็นเสมือนฟันเฟืองชิ้นส�ำคัญของระบบก็มิได้เป็น
เพียงแค่ผบู้ ริโภคแต่ยงั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นแรงงานการผลิตทีม่ รี าคาค่างวดเช่นเดียวกัน
แม้ระบบทุนนิยมจะพิสจู น์ให้เห็นแล้วว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “เลวร้าย
น้อยที่สุด” และมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในบรรดาระบบทั้งหมดที่ใช้การได้จริง
นอกต�ำรา (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) แต่การที่ทุนนิยมมองว่า คนเป็นส่วน
หนึ่งของการผลิตนั้นท�ำให้ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลงมา
เท่ากับปัจจัยการผลิตอย่างอืน่ นัน่ หมายความว่าคุณภาพของคนขึน้ อยูก่ บั ความ
สามารถในการผลิตเป็นหลัก เช่นเดียวกับการที่ระบบนี้มองว่าคนคือลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค วิธีสร้างก�ำไรจึงเป็นการส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าตัวเอง “พร่อง” จึงต้อง
254

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

เติมเต็มอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่จ�ำเป็นก็ตาม (ชาย โพธิสิตา และคณะ, 2553)
ปรากฏการณ์นสี้ นั่ คลอนทัศนะในแง่การตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับคุณค่าทีเ่ ราควรยึดถือ
ในฐานะมนุษย์คนหนึง่ การละเลยองค์ประกอบส่วนอืน่ ของชีวติ ทีร่ ายล้อมอยูร่ อบ
ตัวเกิดขึน้ ตามมาไม่ขาดสาย อาทิ การดูแลให้โอกาสผูย้ ากไร้ การค�ำนึงถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด กระทั่งการตั้งค�ำถามว่า
อะไรคือเป้าหมายที่แท้ของการมีลมหายใจอยู่
ตลาดการค้าเสรีปรากฏขึน้ ข้ามพรมแดนรัฐชาติทวั่ โลกตอบโจทย์ความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เกี่ยวกับอิสระในการเลือกบริโภควัตถุสิ่งของตาม
ปรารถนา อย่างไรก็ตามอีกมุมหนึง่ ของการพัฒนาลักษณะนีก้ ลับน�ำมาซึง่ ปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมมากยิง่ ขึน้ ด้วย ต้นเหตุจากการกระจายทรัพย์สนิ (ทุน)
ที่ส�ำคัญอย่างที่ดินมิได้ตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจนจึงถูกถ่างให้หา่ งออกไปเรือ่ ยๆ จ�ำนวนคนจนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ท�ำให้รัฐต้องจัดตั้งกองทุนรูปแบบต่างๆ ขึ้นมามากมายเพื่อขจัดปัญหานี้ แต่ก็
ไม่อาจบรรเทาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างชนชั้นลงไปได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนถูกบีบให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพึ่งพาเกื้อกูลต่อกันมี
น้อยลง เมื่อสายสัมพันธ์ถูกกัดเซาะให้เปราะบางอีกทั้งกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป
ย่อมส่งผลให้ชุมชนในระบบทุนนิยมโดยเฉพาะเขตชนบทอ่อนแอลง เพราะไม่
อาจแข่งขันกับกลุ่มทุนผู้ถือครองปัจจัยการผลิตจ�ำนวนมหาศาลได้
ความอ่อนด้อยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของภาครัฐบั่นทอนความ
ยุติธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้ภาคประชาสังคม (civil society) เกิดการรวมตัวกันขึ้นเพื่อขันอาสาเป็นทางเลือกหนึ่งส�ำหรับแก้ปัญหา
ด้วยการพยายามผลักดันให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทาง
ความเปลีย่ นแปลงของประเทศอย่างจริงจังมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ความเคลือ่ นไหวใน
ภาคประชาสังคมจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “พลังที่สาม” หรือ “ขบวนการ
เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นโดย
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ประชาชน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ ประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน
ทีต่ อ้ งการเรียกร้องอ�ำนาจการจัดการสังคมทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมของ 2 ภาคคือภาค
รัฐและภาคธุรกิจมายาวนาน อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการเคลือ่ นไหวมิได้อยูท่ ี่
การยึดอ�ำนาจรัฐ หากแต่มุ่งไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างพลเมือง ภาครัฐ
และภาคธุรกิจอื่นๆ ในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน (อนุชาติ พวงส�ำลี และคณะ,
2545)
สถานการณ์โลกด�ำเนินไปตามครรลองการต่อรองระหว่างขั้วความคิด
ของกลุ่มคนแต่ละชนชั้นเป็นเรื่องที่ผู้เขียนให้ความสนใจ เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
โอกาสได้ร่วมงานกับโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต (Leadership for the Future)
เมื่อ พ.ศ.2559 ในฐานะนักวิจัยเข้าไปศึกษากระบวนการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วมของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ1 ท�ำให้เห็นวิธีการ
ท�ำงานสร้างเครือข่ายของคนกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ทีพ่ ยายามลดช่องว่างสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างมนุษย์ ผลที่ได้นอกเหนือจากวิธีการน�ำร่วมภายในองค์กรยัง
ท�ำให้เห็นความไม่ลงรอยกันของอุดมการณ์ทนุ นิยมและแนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
หลายประการ ประเด็นเรื่องความยั่งยืนคือสิ่งที่ผู้เขียนเกิดค�ำถามขึ้นภายในใจ
ว่าการสานต่องานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก�ำไรอย่าง
หน่วยงานภาคธุรกิจอื่นๆ จะด�ำเนินต่อไปได้อย่างไรในยุคทุนนิยมปัจจุบัน
ผู้เขียนร่วมท�ำงานกับโครงการผู้น�ำฯ อีกครั้งคราวนี้ด้วยความสนใจใคร่
เรียนรูผ้ ลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากแผนงานทีต่ อ้ งการต่อยอดพัฒนาผูน้ �ำให้มศี กั ยภาพ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของแผนงานปี 2560
คือร่วมกันออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับหนุนเสริม
การท�ำงานแก่องค์กรภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นเครือ
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�ำร่วมจากผู้ขับ
เคลื่อนสังคม
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ข่ายพันธมิตรร่วมงานกันมารวมทั้งหมด 4 พื้นที่คือ มูลนิธิบ้านครูน�้ำ จังหวัด
เชียงราย ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ขอนแก่นนิว
สปิริต จังหวัดขอนแก่น และสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา
โครงการผู้น�ำฯ เลือกที่จะท้าทายขั้วความคิดที่ให้ความส�ำคัญเรื่อง “คุณค่า”
และ “มูลค่า” แตกต่างกัน โดยทดลองน�ำเอาองค์ความรู้เชิงธุรกิจเกี่ยวกับการ
ประกอบการสังคม (social entrepreneurship) มาใช้เป็นฐานสร้างพื้นที่ตรง
กลางปะทะสังสรรค์กันระหว่างทุนนิยมกับมนุษยนิยมว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้
อย่างสมดุลหรือไม่อย่างไร ด้วยความเชื่อที่ว่านี่คือการค้นหาวิธีการปรับตัวและ
ท�ำความเข้าใจแนวทางบริหารองค์กรอันหลากหลาย เพือ่ ให้ผทู้ �ำงานภาคประชา
สังคมสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไป
“สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง” คือ
บทสรุปการท�ำงานร่วมกันของทีมงาน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) School of
Changemakers (SoC) ท�ำหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาและค้นหาเครือ่ งมือจากแนวคิด
การประกอบการสังคมมาใช้กับพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 แห่ง 2) อาสาสมัครจาก
ภาคธุรกิจ (intrapreneur) ผู้ออกแบบและน�ำแนวคิดการประกอบการสังคม
ที่เห็นว่าเหมาะสมไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง มีบทบาทเสมือน
“โค้ช” ร่วมท�ำงานกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด 3) ทีมสื่อสารสนเทศ คอยเติม
เต็มเทคนิคการใช้สอื่ และพัฒนากระบวนการสือ่ สารเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทชี่ ดั เจน
ให้แก่องค์กร 4) สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข เจ้าของพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียน
รู้ผู้ลงมือน�ำองค์ความรู้การประกอบการสังคมไปใช้งานในชุมชน และ 5) ทีมนัก
วิจยั ท�ำหน้าทีถ่ อดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของโครงการผู้น�ำฯ ซึ่งถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น
ผูเ้ ขียนได้รบั มอบหมายให้เป็นตัวแทนนักวิจยั ร่วมปฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ที่
จังหวัดพังงาเป็นหลัก ตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนที่ได้ร่วมกิจกรรม 2 ลักษณะ
คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมองค์ความรู้การประกอบการสังคมและน�ำ
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เอาองค์ความรู้นั้นไปใช้ท�ำงานในบริบทพื้นที่จริง บทบาทของผู้เขียนคือการเฝ้า
สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กับวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางความ
คิด/ความรูส้ กึ ของตัวแทนทีมงานสภาพลเมืองฯ อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติการ
ท�ำงานร่วมกับ คุณยุรนันท์ ยิ้มสาระ (ทอม) อาสาสมัครจากภาคธุรกิจซึ่งเน้น
เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมในทุกขั้นตอนด�ำเนินงานส่งผลให้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant
observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นหลัก
ช่วยให้ผเู้ ขียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาศักยภาพ บทบาทของผูน้ �ำในพืน้ ที่ รวมทัง้
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในฐานะลูกทีม (คนใน) ผูค้ อยให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่
พอจะสามารถกระท�ำได้รวมทัง้ มีจงั หวะถอยออกมาดูความเปลีย่ นแปลงในฐานะ
คนนอกไปในคราวเดียวกัน
จุดเริ่มต้นทางความคิดทั้งคล้อยตามและต่อต้านกระบวนการท�ำงาน
เพื่อหวังผลเชิงธุรกิจเนื่องด้วยความเชื่อเดิมของตัวแทนสภาพลเมืองฯ ที่มองว่า
“หากใช้ประเด็นการเงินน�ำหน้าเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ จุดเริ่มต้นของความ
ตกต�่ำแตกแยกก็ก�ำลังจะเกิดขึ้นตามมา” ต่อเมื่อเปิดใจใช้เวลาเจาะลึกท�ำความ
เข้าใจแนวคิดการประกอบการสังคมอย่างถี่ถ้วนกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงบาง
ประการที่สะท้อนให้เห็นว่าความรู้เชิงธุรกิจไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาชุมชน
ที่ตนรักให้สามารถดูแลจัดการตนเองได้ แต่อาจเป็นวิถีทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย
ย่นย่อระยะทางสู่หมุดหมายที่เคยวางไว้ให้หดสั้นลงมาบ้าง และเพราะหนึ่งจุด
หมายอาจไปถึงได้หลายเส้นทาง การร่วมมือกันของทีมงานหลากฝ่ายหลายความ
คิดผู้ต้องการถางทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม ผลของความ
เปลีย่ นแปลงมิตติ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ คือสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนอยากเชิญชวนให้ผอู้ า่ นได้มาส�ำรวจ
ร่วมกันผ่านตัวหนังสือบรรทัดถัดไปต่อจากนี้
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สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
เมืองพังงา

...ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง กล่อมบรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ มนต์รัก
จากแคว้นแดนถิน่ แห่งกลิน่ บุหงามาลัย เมืองใต้ใครเยือนเหมือน
ท่องวิมาน...
เพลงบางเพลงเราอาจเคยได้ยินได้ฟังซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าหลายๆ รอบ แต่ละ
รอบอาจน�ำพาเราสู่ห้วงอารมณ์แตกต่างกันตามจังหวะชีวิตจะเอื้อให้ภาพความ
ทรงจ�ำได้มีโอกาสพบปะกับใจความของบทเพลงที่ล่องลอยเข้าสู่จิตใจ ส�ำหรับ
ผู้เขียนไม่มีช่วงเวลาไหนอีกแล้วที่เพลงล่องใต้2จะท�ำหน้าที่ของมันได้ทรงพลัง
เท่ากับครัง้ นีท้ ไี่ ด้กลับมาเยือนเมืองพังงาอีกครัง้ หลังเวลาผ่านล่วงเลยไปกว่าสิบปี
ผู้เขียนอดใจไม่ไหวที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโหลดเพลงล่องใต้
เปิดคลอบรรยากาศขณะขับรถออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต มุ่ง
หน้าสู่อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภาพความสุนทรีย์ย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อ
รถวิ่งผ่านสะพานสารสิน กระจกรถถูกลดลงด้วยความปรารถนาจะได้สัมผัส
ลมทะเลประสมกับไอแดดยามเช้า ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้มตัดกับยอดทิวสนโอนไป
เอนมาราวกับก�ำลังโบกมือทักทายผู้มาเยือน ระหว่างทางพบภูเขาหินปูนลูกโดด
เอกลักษณ์ของภูมทิ ศั น์ฝง่ั ทะเลอันดามันซึง่ เกิดขึน้ จากการยุบตัวของแผ่นดินสลับ
กับป้ายบอกเส้นทางเชิญชวนแวะชมถ�้ำต่างๆ เป็นระยะ ต้นยางพาราและปาล์ม
2 เพลงล่องใต้ ประพันธ์ค�ำร้องและท�ำนองโดย ครูพยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) ปี 2534
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น�้ำมันเรียงรายตามข้างทางบ่งบอกถึงการประกอบอาชีพหลักของชาวพังงานั่น
คือเกษตรกรรมซึ่งยังคงด�ำรงอยู่เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
ก่อนเข้าสูเ่ ขตอ�ำเภอตะกัว่ ป่า เห็นวัด มัสยิด และศาลเจ้าสลับกันไป ชวน
ให้เข้าใจแบบแผนวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นมาจากผู้คนหลากเชื้อชาติหลายศาสนา
ที่เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน โดยเฉพาะชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม มลายู อาหรับ
เพอนารากั น รวมถึงกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ส่ง ผลให้ จัง หวั ดพั ง งามี ประเพณี
หลากหลายตามไปด้วย ชาวพังงาขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นคนมีน�้ำใจ รักสงบ
อัธยาศัยไมตรีดี และด้วยความที่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก (มีพื้นที่ 4,170 ตร.กม.)
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นละแวกเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์กนั แบบพีน่ อ้ งคอยช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน อย่างไรก็ตามแม้ขนาดจะไม่ใหญ่โตแต่กลับมีทรี่ าบตามชายฝัง่ ทะเล
ยาวถึง 237.5 กิโลเมตร มีเกาะแก่งอีกประมาณ 105 เกาะ ทีเ่ ป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ส�ำคัญมีชื่อเสียงถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามันได้แก่ เกาะยาว
หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
ไม่น่าแปลกใจเลยหากจะพบว่าผลส�ำรวจเกี่ยวกับจังหวัดที่ผู้คนมีดัชนี
ความสุขมากทีส่ ดุ ของประเทศไทยแต่ละปีจะมีชอื่ จังหวัดพังงาติดอันดับต้นๆ อยู่
เสมอ โดยเฉพาะ พ.ศ. 2552 และ 2553 จังหวัดพังงาถูกบันทึกว่าเป็นจังหวัดที่
ประชากรมีความสุขมากทีส่ ดุ จากการศึกษาของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 ท�ำให้ทราบว่าปัจจัยและสาเหตุของความสุขเกิด
ขึ้นจากองค์ประกอบส�ำคัญดังนี้ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556)
1. การมีสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลฝั่งอันดามัน ความ
งดงามของสิง่ แวดล้อมท�ำให้บคุ คลทีไ่ ด้อาศัยอยูร่ สู้ กึ มีความสุขเพราะสามารถไป
ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ยังมี
โอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในการพักผ่อนด้วย
2. การมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ภาษาและการ
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แต่งกาย การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมเชิงประวัตศิ าสตร์ งานถือศีลกินผัก งานสารท
เดือนสิบ หรืองานประเพณีอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก ท�ำให้บุคคลมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความสุข
3. การมีปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน เป็นความสุขที่เกิดในระดับ
ชุมชนและสังคม การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือ การได้พูดคุยปรึกษาหารือ
ระหว่างเพื่อนหรือเพื่อนบ้านและการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนเดียวกัน
ท�ำให้บุคคลมีความสุขและอบอุ่น ทั้งยังท�ำให้รู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภัยจาก
การอยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย
4. ความมั่นคงของอาชีพและรายได้ เป็นสาเหตุหลักท�ำให้ตนเอง
และครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงความสะดวกสบายต่างๆ ทั้งยัง
สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคต
สังคมวงกว้างรับรู้กันว่าเมืองพังงาคือเมืองแห่งความสุข นักท่องเที่ยว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติตา่ งเฝ้ารอโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณ
ท่ามกลางหุบเขาและท้องทะเลแห่งนี้ แต่ส�ำหรับคนพังงาบางกลุ่มหาได้คิด
เช่นนั้นไม่ พวกเขาถวิลหาเมืองพังงาเมืองเดิมที่ผู้คนมีความสุขมากกว่าทุกวัน
นี้ นับตั้งแต่ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายเข้ามาท�ำให้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลดลง การประกอบสัมมาอาชีพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงท่ามกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไม่อาจด�ำรงอยู่ได้เพราะขาดการดูแลรักษา
อย่างจริงจัง การท่องเที่ยวซึ่งดูจะเป็นจุดแข็งคอยสร้างรายได้แก่คนในจังหวัด
แท้จริงกลับเป็นเพียงภาพลวงตาเนื่องจากระบบบริหารจัดการของภาคธุรกิจซึง่
ยึดเอาจังหวัดภูเก็ตและกระบี่เป็นฐานที่ม่ันได้ออกแบบแพคเกจท่องเที่ยวแบบ
ส�ำเร็จรูป ท�ำให้พื้นที่จังหวัดพังงากลายเป็นเพียงจุดทัวร์ศูนย์เหรียญ เนื่องจาก
คนในชุมชนไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากนักท่องเที่ยวเพราะบริษัททัวร์
จัดแจงซื้อขายที่พัก อาหาร สินค้าที่ระลึกไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่ต้น ทั้งยัง
มีปัญหาทางสังคม อาทิ ความไม่มั่นคงในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย การตกเป็น
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คนชายขอบการพัฒนาของกลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวเล และความไม่เป็นธรรมอืน่ ๆ ท�ำให้
พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องให้เกิดการเมืองภาคประชาชนเพื่อสร้างธร
รมาภิบาลการบริหารผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เครือข่าย
ภาคประชาสังคมทีเ่ รียกตัวเองว่า “สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข” จึงเกิดขึน้
พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงตามมาอีกมากมาย
เริม
่ ต้นจากสภาผู้น�ำชุมชน

ในที่สุดผู้เขียนก็เดินทางมาถึงสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน�้ำเค็ม ตั้งอยู่ ณ
ต�ำบลบ้านน�้ำเค็ม อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จุดนัดพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้
ร่วมก่อตัง้ สภาพลเมืองฯ อนุสรณ์สถานแห่งนีม้ ลี กั ษณะเป็นช่องทางเดินระหว่าง
ก�ำแพงดินสองข้าง ด้านหนึ่งเป็นก�ำแพงคอนกรีตเรียบโค้งคล้ายกับคลื่นขนาด
ใหญ่ ใช้หินขัดสีด�ำทาบไว้ด้านนอกให้ความรู้สึกทึบทะมึนราวกับคลื่นก�ำลัง
ถาโถมเข้ามา ตรงกลางถูกแทรกด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเผยให้เห็นสภาพ
เรือประมงล�ำเก่าที่ได้รับความเสียหายถูกคลื่นสึนามิซัดขึ้นมาเกยฝั่งบ้านน�้ำเค็ม
อีกด้านหนึ่งของช่องทางเดินปูด้วยอิฐสลับกระเบื้องเซรามิกปิดทับด้วยป้ายทอง
เหลืองแสดงรายชือ่ ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติจากเหตุการณ์สนึ ามิ ณ
บริเวณนี้กว่า 1,400 ราย ชวนให้หดหู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชาวพังงาได้
เป็นเท่าทวีคูณจากที่เคยได้รับรู้มาก่อนหน้านี้
คุณไมตรี จงไกรจักร์ (พี่ไมตรี) นั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนใกล้กับอนุสรณ์
สถานสึนามิ บ้านน�้ำเค็ม ผู้เขียนเดินเข้าไปแนะน�ำตัวเองพร้อมกล่าวค�ำทักทาย
สักครูหนึ่ง คุณประยูร จงไกรจักร์ (พี่เล็ก) คุณทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ (นายกวุฒิ)
ก็เข้ามาสมทบ การล้อมวงเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปสภาพลเมืองฯ ด�ำเนินไปอย่าง
ออกรสออกชาติเป็นเวลาราว 3 ชั่วโมง บทสนทนาจบลงพร้อมกับค�ำแนะน�ำให้
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ผู้เขียนเดินทางต่อไปยังอ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
คุณสมใจ ชมขวัญ (พีส่ มใจ) คุณช�ำนาญ พึง่ ถิน่ (พีช่ �ำนาญ) และ คุณอาณัฐพงศ์
ประสานพันธ์ (บังหลี) บุคคลอีกกลุม่ หนึง่ ทีท่ �ำงานคลุกคลีกบั เครือข่ายประชาสังคม
แห่งนีม้ ายาวนาน สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนได้รบั รูเ้ บือ้ งต้นคือเส้นทางการก่อตัวของสภาพลเมืองฯ
นั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
แรกเริ่มเดิมทีจังหวัดพังงามีสภาผู้น�ำชุมชนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้น�ำและตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาว
บ้าน กลุม่ ออมทรัพย์ เป็นต้น สภาดังกล่าวท�ำหน้าทีว่ างแผนก�ำหนดทิศทางพัฒนา
ชุมชนแต่ยงั คงเป็นการปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างหลวมๆ คือเน้นจัดกิจกรรมในพืน้ ที่
ความดูแลของผูน้ �ำตามประเด็นงาน เช่น การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่ง
เสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเงิน การส่งเสริมบทบาทสตรี เป็นต้น จวบจน
พ.ศ. 2540 การเข้ามาของคณะท�ำงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social
Investment Fund: SIF) มีเป้าหมายเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างทุนทาง
สังคม มุง่ ช่วยเหลือกลุม่ คนว่างงาน กลุม่ คนยากจนและด้อยโอกาส เสริมสร้างการ
พึ่งตนเองและความเข้มแข็งแก่ชุมชน หวังผลให้เกิดประชาคมและธรรมาภิบาล
SIF พยายามส่งเสริมการท�ำงานของ NGOs โดยการสนับสนุนงบประมาณจัดท�ำ
โครงการสู่พื้นที่แบบ “ยิงตรง” ช่วยให้ผู้น�ำชุมชนท�ำงานได้สะดวก รวดเร็ว เกิด
การตืน่ ตัวระดับเวทีชมุ ชน ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการงบประมาณทีก่ �ำหนด
ไว้ผลักดันให้ชมุ ชนต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณและสร้างการมีสว่ น
ร่วมของสมาชิก นับเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการกระจาย
ผลประโยชน์และรูจ้ กั การท�ำงานร่วมกันในลักษณะประชาคมทีม่ แี บบแผนวิธคี ดิ
วิธีท�ำงานและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (วิธาน นัยนานนท์, 2552)
คุณก�ำธร ขันธรรม (พีน่ อ้ ย) เล่าให้ฟงั ว่าความคาดหวังประการหนึง่ ของ SIF คือ
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ส่งเสริมให้แกนน�ำทุกพืน้ ทีเ่ ชือ่ มร้อยรวมตัวกันปฏิบตั งิ านในรูปแบบคณะท�ำงาน
จังหวัด ผลตามมาคือการรวมตัวกันลักษณะเครือข่ายองค์กรชุมชนขับเคลื่อน
งานพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
ย่างเข้าสู่ พ.ศ. 2543-2546 เครือข่ายองค์กรชุมชนเติบโตขึ้นในฐานะ
เครื่องมือแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งจากการถูกกลุ่มนายทุนเข้ามา
ตักตวงทรัพยากรธรรมชาติไปใช้สร้างผลประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค�ำนึงถึงผล
กระทบด้านสิง่ แวดล้อม การได้รบั ความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลางผูก้ �ำหนด
ราคาผลิตผลทางการเกษตร การต้องสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกินและทีพ่ กั อาศัยเนือ่ งจาก
รัฐบาลออกกฎหมายโดยไม่ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตใน
พืน้ ทีก่ อ่ นหน้านัน้ เครือข่ายองค์กรชุมชนจึงเน้นด�ำเนินงานผ่านการปลุกจิตส�ำนึก
ร่วมเพื่อสร้างอาสาสมัครมาท�ำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเด็นร้อนเฉพาะหน้า
เกิดการจัดตั้งกองทุนผู้น�ำชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และแผนแม่บทชุมชนเพื่อประสานการท�ำงานข้ามเขตพื้นที่ใน 8 อ�ำเภอ
ของจังหวัดพังงา
อย่างไรก็ตามหากมองความสัมพันธ์แต่ละกลุม่ เครือข่ายองค์กรชุมชนใน
เชิงลึกกลับไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนัก ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาช่วงเวลา
นัน้ ยังปรากฏความลักลัน่ เกีย่ วกับบทบาทผูน้ �ำและเป้าหมายทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ ร่วม
กัน คุณชาตรี มูลสาร (พี่จี้) อธิบายด้วยค�ำสั้นๆ ว่ายังคงเป็นการท�ำงานแบบ
“แท่ง” คือไม่ได้ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือยังมีการแข่งขันกัน
อยู่ในทีไม่ว่าจะเป็นการแย่งเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณโดยมุ่งเฉพาะ
ประเด็นปัญหาทีผ่ นู้ �ำแต่ละกลุม่ ดูแลอยูเ่ พือ่ ให้เกิดผลงานทีโ่ ดดเด่นกว่ากลุม่ งาน
อืน่ การถูกตีตราว่าเป็นพวกม็อบ (mob) ชุมนุมเรียกร้องสิง่ ต้องการแต่ไม่อาจน�ำ
เสนอทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้ ปัจจัยเหล่านี้คือสาเหตุความไม่ลงรอย
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คอยจ�ำกัดความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทัง้ ภายในเครือข่ายองค์กรชุมชนเองและ
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
การซ้อนทับกันระหว่างบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นกับการท�ำหน้าที่
อาสาสมัครของกลุ่มแกนน�ำเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสร้างความคลางแคลงใจต่อกัน
ว่างานที่ท�ำอยู่นั้นเป็นไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือเพื่อฐานคะแนน
เสียงกันแน่ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐก็ค่อนข้างฉาบฉวยเนื่องจาก
โครงการซึ่งได้รับทุนมาใช้ท�ำงานในพื้นที่มุ่งเป้าหมายระยะสั้นเพียงเพื่อให้ได้รับ
ผลประเมินที่ดีส�ำหรับต่อยอดความก้าวหน้าทางต�ำแหน่งหน้าที่ข้าราชการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงและคอยฉุดรั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้แตกหน่อต่อยอดออกไปได้
กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่อุบัติขึ้น ปรัชญาการท�ำงานเพื่อสังคมของ
เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงาก็เปลี่ยนแปลงไป
“สึนามิ” คลืน
่ แห่งโอกาสและความเปลีย
่ นแปลง

ผู้เขียนเริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่พี่ไมตรีนัดหมายมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาสภาพลเมืองฯ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน�้ำเค็ม มากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะหลังจบบทสนทนาแรกจากที่แห่งนั้น แม้จะมีโอกาสพบปะผู้ให้ข้อมูลมาก
หน้าหลายตาตามสถานทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลงไป แต่ความรูส้ กึ ทุกข์ทนจากการสูญเสีย
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตซึ่งถูกสื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานสึนามิฯ
ยังคงทาบทับอยูใ่ นความทรงจ�ำและย�ำ้ เตือนให้เข้าใจว่า สภาพลเมืองฯ มิได้เกิด
ขึน้ และถูกขับเคลือ่ นด้วยเป้าหมายการพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเท่านัน้
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แต่เบือ้ งลึกของการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นนีเ้ กิดขึน้ ได้เพราะปัจจัยส�ำคัญคือ
“ความเจ็บปวดร่วม”
แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกตอนเหนือเกาะ
สุมาตราระดับ 9.1-9.3 โมเมนต์แมกนิจูด ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าถล่ม
ริมชายฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทยเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ชาว
พังงาได้รับผลกระทบครอบคลุม 66 หมู่บ้าน 18 ต�ำบล ใน 6 อ�ำเภอ ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจ�ำนวน 19,509 คน 4,394 ครอบครัว มีผู้เสียชีวิตเฉพาะ
พื้นที่นี้จ�ำนวน 4,225 คน และบาดเจ็บอีก 5,597 คน (พิมลพรรณ อิศรภักดี,
มปป.) ความช่วยเหลือเบื้องต้นไหลหลั่งมาจากทั่วสารทิศ ข้าวของเครื่องใช้ถูก
น�ำมา กองรวมกันรอให้ใครสักคนลุกขึน้ มาจัดการกระจายสูผ่ เู้ ดือดร้อนอย่างเท่า
เทียมกลับกลายเป็นอุปสรรคทีไ่ ม่อาจก้าวข้าม เหตุเพราะการรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็ง
แต่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพรรคพวกคอยท�ำลายความสามัคคีของคนพังงา
อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ต่างกลุ่มต่างต้องการช่วยเหลือพวกพ้อง การคานอ�ำนาจเพื่อ
อ้างสิทธิครอบครองสิง่ ของน�ำมาซึง่ เหตุขนุ่ ข้องหมองใจอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง ยิง่
เนิน่ นานยิง่ กดดัน ยิง่ ทุกข์ทรมาน แม้ชว่ งเวลานัน้ จะมีเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็น
สื่อกลางท�ำงานร่วมกับภาครัฐให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ในสถานการณ์
ฉุกเฉินกลับท�ำให้พวกเขาเรียนรู้ว่าการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ ท�ำงานแบบ
ตัวใครตัวมันไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่การสลายทิฐิถอยมามองมิติการ
พัฒนาจังหวัดพังงาทั้งระบบแล้ววางเป้าหมายผสานประโยชน์สู่ชุมชนอย่างเป็น
องค์รวมต่างหากคือหนทางเยียวยาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้
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“หลังคลื่นสึนามิผ่านพ้นไปพวกเราเข้าไปส�ำรวจความเสียหาย
พบศพเรียงรายเต็มไปหมด มีหลายศพที่ยังอุ่นๆ อยู่ แสดงว่าเขา
เพิ่งเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ท�ำให้รู้ได้ทันทีว่าตอนที่เรามัวแต่หวาด
กลัว คิดถึงแต่ตัวเอง ยังมีคนอีกหลายคนรอความช่วยเหลืออยู่
หากเรามีความสามัคคี มีระบบจัดการภัยพิบัติที่ดี คนพังงาจะ
สูญเสียน้อยกว่านี้”
(ประยูร จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2561)

เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือจุดเริ่มต้นการหันหน้าเข้าหากัน
อย่างจริงจังของแกนน�ำเครือข่ายองค์กรชุมชน การได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเปิด
บานหน้าต่างของจิตใจที่เคยปิดสนิทให้ค่อยๆ แง้มออกมา ให้หลัง พ.ศ.2547
ผลของการสลายเส้นแบ่งทางความคิดแยกงานออกเป็นกลุ่มประเด็นเริ่มเกิดผล
เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/หลักการด�ำเนินงานด้วย
สายตาทีม่ องคนหลุดจากกรอบยึดติดเชิงพืน้ ที่ แต่เปิดใจให้กว้างเพือ่ สัมผัสเพือ่ น
มนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมจากผลของการกระท�ำร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจเริ่ม
พอกพูน ความเคารพซึ่งกันและกันค่อยๆ ผลิบานทีละน้อย วิสัยทัศน์การเข้าถึง
ปัญหาทางสังคมของจังหวัดพังงาเปลี่ยนแปลงไปจากใช้ “อัตตา” สู่ “อนัตตา”
การแสวงหาทางออกจากปัญหาด้วยวิธเี ชือ่ มโยงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็น
ระบบจึงค่อยๆ ก่อตัวนับแต่นั้น
พ.ศ.2551 เมื่อเกิดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน3การรวมกลุ่มกัน
3 สภาองค์กรชุมชน คือ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิน่
โดยคนในชุมชนท้องถิน่ และเพือ่ คนในชุมชนท้องถิน่ ซึง่ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ งั กล่าวประกอบด้วย ตัวแทน
ของสถาบันในชุมชน ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้น�ำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน และผูน้ �ำทางการ ได้แก่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นในชุมชนท้องถิน่ เข้ามาร่วมใช้เวทีพดู คุยเพือ่ แก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน (สภาองค์กรชุมชน, 2550)
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ท�ำงานแบบประชาคมหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนถูกยกระดับขึ้นเป็นเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554 มีการประสานการท�ำงานของกลุม่ เครือข่ายอย่าง
เข้มข้นเป็นทีม่ าของการออกแบบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ทีม
งานภาคประชาสังคมกลายเป็นพลังที่สามท�ำงานร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ
เพือ่ เป้าหมายร่วมคือมุง่ หน้าสู่ “พังงาแห่งความสุข” การรวมตัวร่วมแรงร่วมใจ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนด้วยสายสัมพันธ์อนั แน่นเหนียวเริม่ สัมฤทธิผ์ ล พ.ศ. 2555
เกิดเวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน เมื่อก้าว
เข้าสู่ พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เป็นระยะเวลา 2 ปีจัดท�ำโครงการรัฐร่วมราษฎร์ เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่ง
ความสุข ถือเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการศึกษาเหตุแห่งความทุกข์ของคนพังงา
เพื่อวางแผนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแบบจับต้องได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
อย่างเป็นระบบ กระทัง่ พ.ศ. 2559 เกิด “ยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข” ภาย
ใต้ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายจ�ำนวน 47 องค์กร จากเครือข่ายสภา
องค์กรชุมชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน หอการค้าจังหวัดพังงา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนงาน
“เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เพื่อสื่อสารให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าชาวบ้านผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พวกเขามีประสบการณ์และความ
คิดมาเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดให้ดีขึ้น
คนท� ำ งานจิ ต อาสาจ� ำ นวนมากคื อ เสี ย งที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจบริ ห าร
ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครัฐภาคธุรกิจควรต้องรับฟังและร่วมกันหา
ทางท�ำให้เสียงเรียกร้องของประชาชนเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบาย
พัฒนาจังหวัด”
(ไมตรี จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)
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10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข

“เขาคือเรือ เราคือท่า เมื่อเขามาแล้วเขาก็ต้องจากไป คงเหลือ
แต่พวกเราคนพังงานี่แหละที่ต้องอยู่ใช้ชีวิตกันต่อจะทอดทิ้งกัน
ไปไหนไม่ได้”

(ก�ำธร ขันธรรม. สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)

ค�ำพูดของพี่น้อยหนึ่งในแกนน�ำสภาพลเมืองฯ สะท้อนให้เห็นแนวคิด
เรื่องชุมชนจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะประสบการณ์ความเจ็บ
ปวดร่วมจากคลื่นสึนามิคอยย�้ำเตือนอยู่เสมอว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะ
ช่วยเหลือดูแลตัวเราได้ดีไปกว่าตัวเองอีกแล้ว “เรือ” ในที่นี้คือค�ำเปรียบเปรย
ข้าราชการผู้มีอ�ำนาจบริหารจังหวัดตามระเบียบข้อกฎหมายโดยตรง เมื่อเข้ามา
ปฏิบตั งิ านแล้ววันหนึง่ เขาก็ตอ้ งเกษียณอายุหรือไม่กถ็ กู โยกย้ายไปยังภูมภิ าคอืน่
รวมถึงองค์กรเอกชนผูเ้ ข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจจะไม่ใช่บา้ นที่
พวกเขาต้องหวงแหนรักษา ส่วน “ท่า” จอดเรือนั้นไม่อาจโยกย้ายไปไหนได้จ�ำ
ต้องคงอยู่อย่างเดิมไม่ว่าเรือล�ำแล้วล�ำเล่าจะแล่นผ่านไปสักกี่มากน้อย เปรียบ
เหมือนกับคนในชุมชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างถาวรและอาจจะต้องตายบนผืนดิน
พังงาสักวันหนึ่ง
10 ยุ ท ธศาสตร์ พั ง งาแห่ ง ความสุ ข ถู ก ก�ำหนดขึ้ น และกลายเป็ น
“ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข” ส�ำหรับน�ำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจได้รบั ทราบว่า ภาคประชาสังคมต้องการให้บา้ นเกิดเมืองนอนของเขาพัฒนา
ไปในทิศทางใด ทุกยุทธศาสตร์มิได้เกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยหากแต่ละประเด็น
ถูกศึกษาวิจัยโดยคนในชุมชนภายใต้โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่
พังงาแห่งความสุข พร้อมกับสังเคราะห์ออกมาว่าพวกเขามีข้อทุกข์กายทุกข์ใจ
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จากปัญหาใดบ้าง ก่อนจะน�ำเอาข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำแผนพัฒนาต�ำบลขจัดให้
ทุกข์นั้นหมดสิ้นไป อาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่ายุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขคือ
นโยบายสร้างต�ำบลแห่งความสุขทีค่ นในชุมชนมีสว่ นก�ำหนดแผนงานพัฒนาถิน่
ที่อยู่ด้วยตัวเอง ส่วนเป้าหมายที่เรียกว่าความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชน
สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขถูกจัดเป็นประจ�ำทุกปี ครั้งล่าสุดเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม
วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน มีชาวพังงาทัว่ ทัง้ จังหวัดเข้าร่วมกว่า 2,000
คน บรรยากาศภายในงานอบอุ่นเป็นกันเอง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลร่วมกันขับร้อง
บทเพลงด้วยภาษาพืน้ ถิน่ อย่างสนุกสนาน มีการประกอบอาหารใส่ปน่ิ โตเดินทาง
มาจากบ้านเพือ่ ล้อมวงแบ่งปันกันรับประทานราวกับเป็นครอบครัวใหญ่ ลูกเด็ก
เล็กแดงวิ่งเล่นกันไปมาตามร้านรวงวางขายสินค้าของดีประจ�ำหมู่บ้าน เสื้อยืด
สกรีนลวดลายรูปเขาตะปูพร้อมข้อความ “ที่นี่...พังงาแห่งความสุข” ถูกน�ำมา
สวมใส่เดินขวักไขว่เต็มพืน้ ทีศ่ นู ย์ประชุมฯ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่าง
หนึง่ ว่าเวทีสมัชชาแห่งนีม้ เี ครือข่ายกว้างขวางและเข้มแข็งมากเพียงใด เหตุการณ์
ส�ำคัญภายในงานคือการแถลงยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการต่อผู้
ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงยุทธศาสตร์
ให้ดียิ่งขึ้นจากนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดพังงา รวมทั้ง
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นจึงปักธงก้าวเข้าสู่เป้าหมายร่วมเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง 10 เรื่องร่วมกัน คือ
1) สร้างเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทัง้ การท่องเทีย่ ว
เกษตร ประมง อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกัน
2) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีวัฒนธรรม
3) ส่งเสริมความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นธรรม
4) ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5) ส่งเสริม ฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา
6) พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และปลอดภัยเมื่อภัยมา
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดอบายมุข สร้าง
ครอบครัวแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
8) ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการชุมชนสูส่ วัสดิการสังคมโดยความร่วม
มือ 4 ฝ่าย คือ ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน
9) ส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมคิ มุ้ กันและสร้าง
ความเป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
10) ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนยุทธศาสตร์ขา้ งต้นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนหลายมิติ เช่น
เกิดสภาองค์กรชุมชน 44 พื้นที่ สวัสดิการองค์กรชุมชน 50 กองทุน ระบบการ
จัดการภัยพิบตั ิ 14 พืน้ ที่ แก้ปญ
ั หาทีด่ นิ ท�ำกิน 15 พืน้ ที่ วางระบบสหกรณ์ชมุ ชน
หนุนเสริมการกูย้ มื เงินดอกเบีย้ ตำ�่ เพือ่ สร้างบ้านมัน่ คง 7 พืน้ ที่ สร้างกิจกรรมดูแล
ผูส้ งู อายุ 51 พืน้ ที่ ส่งเสริมอาชีพและปกป้องสิทธิกลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวเล 25 หมูบ่ า้ น
เป็นต้น ผลงานเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าเครือข่ายสมัชชาพังงาแห่งความสุขต้องท�ำ
หน้าทีด่ แู ลโครงการมากมายซึง่ มีความหลากหลายทัง้ ในแง่กลุม่ เป้าหมายและวิธี
ด�ำเนินงาน การก่อตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา”
ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองเพื่อใช้เป็นที่ประชุมติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ
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จึงกลายเป็นพัฒนาการส�ำคัญยกระดับเครือข่ายขึ้นเป็น “สภาพลเมืองพังงา
แห่งความสุข”4 ในเวลาต่อมา
อาจกล่าวได้ว่าสภาพลเมืองฯ คือผลผลิตของการขับเคลื่อนโครงการ
พังงาแห่งความสุข เป็นการพยายามสร้างพื้นที่กลางของคนทุกกลุ่มให้ได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย น�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาจังหวัดพังงาในทุกประเด็นอย่างมีสว่ นร่วมเป็นส�ำคัญ (ไมตรี จงไกร
จักร์, 2557) หากมองในแง่พัฒนาการจะพบว่าตลอดเส้นทางความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการคอยขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาสังคม
จังหวัดพังงาสู่ความส�ำเร็จและถือเป็น “ต้นทุน” เอื้อให้การทดลองท�ำงานด้วย
กรอบคิดการประกอบการสังคมด�ำเนินไปได้ประกอบด้วย
ประการแรก ความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ เป็น “ส�ำนึกทางสังคม”
(social consciousness)5 ของคนในพืน้ ที่ น�ำมาซึง่ การร่วมแรงร่วมใจต่อสูฝ้ า่ ฟัน
อุปสรรคอย่างไม่ยอ่ ท้อ ส�ำนึกทีว่ า่ นีม้ ไิ ด้จ�ำกัดแค่ความรักในปิตภุ มู ิ (patriotism)
หรือดินแดนทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ก�ำเนิดแต่ครอบคลุมไปถึงการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

4 แนวคิดของสภาพลเมืองมีพนื้ ฐานมาจากแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงทีต่ อ้ งการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมก�ำหนดนโยบายและความเป็นไปของสังคมการเมืองของตน โดยเน้นเปิดพืน้ ทีต่ งั้ แต่ระดับชุมชน ต�ำบล
ไปจนถึงระดับชาติ ให้พลเมืองทุกคนทีต่ อ้ งการจะแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
และความเป็นไปของพลเมืองด้วยตนเอง ท�ำให้ประชาชนมีสทิ ธิในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการตนเอง
ในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น (ธนัย เกตวงกต, 2558)
5 ส�ำนึกทางสังคม (social consciousness) คือการที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้
ร้อนรู้หนาวต่อประเด็นต่างๆ ทางสังคม และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปรากฏการณ์ที่ด�ำเนิน
ไปในสังคมทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยส�ำนึกทางสังคมจะเป็นตัวก�ำหนดการกระท�ำ
ของบุคคล (ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2560)
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เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าชาวพังงามีความแตกต่าง
จากคนกลุ่มอื่นอย่างไร
ประการที่สอง “ความเจ็บปวดร่วม” เป็นบทเรียนจากคลื่นยักษ์สึนามิ
สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวอันเกิดจากความเห็นแก่ตัว ประสบการณ์แสนเลว
ร้ายที่สัมผัสได้ร่วมกันน�ำมาซึ่งความเข้าอกเข้าใจและเคารพกันมากขึ้น กลาย
เป็นเงื่อนไขสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการแตกสามัคคีที่ไม่มีใครอยาก
ย้อนกลับไปเป็นดังเดิมอีก
ประการสุดท้าย “สร้างการมีส่วนร่วม” คือทางออกที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาชุมชนมาอย่างยาวนาน การถือก�ำเนิดขึน้ ของสภาพลเมืองฯ
คือผลสัมฤทธิ์ของความพยายามเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนก�ำหนด
นโยบาย เข้าถึงสิทธิในการจัดการตนเอง อย่างไรก็ตามบทบาทการท�ำหน้าทีข่ อง
สภาพลเมืองฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงการต้องต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ อ�ำนาจและทรัพยากร
จากหน่วยงานหรือองค์กรเดิมทีด่ �ำรงอยูก่ อ่ น ด้วยเหตุนที้ กั ษะการประนีประนอม
อย่างเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ส่วนที่คอยค�้ำยันโครงสร้างทาง
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ให้สามารถท�ำหน้าที่ของ
ตนเองได้ตามบททีต่ อ้ งเล่น จึงเป็นเครือ่ งมืออันล�ำ้ ค่าคอยประคับประคองให้พลัง
ประชาชนเข้มแข็งพอที่จะต่อรองกับผู้ครองอ�ำนาจในสังคมทุนนิยมได้
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คิดแบบผู้ประกอบการสังคม
เริม
่ ต้นชวนคิด

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือ
สนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม” คือกิจกรรมหลักรูปแบบหนึ่งที่
โครงการผู ้ น�ำฯ ร่ ว มมื อ กั บ ที ม งาน School of Changemakers (SoC)
ตระเตรียมไว้ให้คนท�ำงานภาคประชาสังคมทั้ง 4 พื้นที่เดินทางมาเรียนรู้แนวคิด
การประกอบการสังคมร่วมกัน ณ กรุงเทพมหานคร คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
(พี่นุ้ย) หัวเรือใหญ่ของทีมงาน SoC ค่อยๆ สร้างสนามการเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค�ำถามควบคู่กับน�ำเสนอทางออกของปัญหาการบริหารองค์กรประเด็นต่างๆ
ตามมุมมองผู้ประกอบการสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
พี่นุ้ยกล่าวเสมอว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีนี้ล้วนเป็นคนมีความสามารถ
มีพลังกายพลังใจเข้มแข็งเห็นได้จากผลงานที่ปรากฏอย่างยาวนาน ดังนั้นพื้นที่
การเรียนรู้ที่ถูกจัดสรรขึ้นจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความต้องการเปลี่ยนแปลงกรอบคิด
หรื อ วิ ธี ก ารท�ำงานเดิ ม อย่ า งสิ้ น เชิ ง แต่ พ ยายามน�ำเสนอทางเลื อ กจากอี ก
กระบวนทัศน์หนึ่งซึ่งให้ความส�ำคัญกับการผสมผสานความสามารถเชิงธุรกิจ
เข้ากับการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม ความคาดหวังคือสร้างโมเดลบริหารด้านการเงิน
ส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถด�ำรงอยูท่ า่ มกลางกระแสทุนนิยมและ
กลไกการตลาดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ด้วยเชื่อว่าหากผู้เข้าร่วมอบรมเปิดใจรับ
และทบทวนเหตุการณ์ผ่านมาอย่างจริงจังควบคู่กับประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ไป
ทดลองปรับวิธคี ดิ จากทีเ่ คยมุง่ หาแหล่งทุนแบบให้เปล่า (grant) เพียงอย่างเดียว
สูก่ ารออกแบบแผนงานเชิงรุกขยายโอกาสสร้างรายได้ดว้ ยตนเองหนทางสูค่ วาม
ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น
เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ถูกจัดขึ้น 3 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน 2 คืน)
274

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 15-17 มกราคม และ 1-3 มีนาคม
พ.ศ. 2561 นัน่ เท่ากับว่าหลังเสร็จสิน้ การอบรมแต่ละครัง้ องค์ความรูแ้ ละไอเดีย
ที่เกิดเป็นโครงการต่างๆ จะถูกน�ำไปใช้ในพื้นที่จริงกว่า 1 เดือน ก่อนจะน�ำเอา
ข้อค้นพบ อุปสรรค หรือประเด็นนอกเหนืออืน่ ๆ มาแลกเปลีย่ นกันเพือ่ วิเคราะห์
แนวทางการพัฒนา ผูเ้ ขียนเห็นว่าการก�ำหนดช่วงเวลาด�ำเนินโครงการลักษณะนี้
เป็นประโยชน์ตอ่ การเสริมองค์ความรูใ้ ห้สอดรับกับสถานการณ์เพราะช่วยให้ผนู้ �ำ
ไอเดียไปใช้และทีม SoC ได้ประเมินร่วมกันจนระบุได้วา่ ภาพความส�ำเร็จทีอ่ ยาก
ให้เกิดขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวของแต่ละพืน้ ทีค่ อื อะไร เครือ่ งมือ/ทฤษฎีการ
ประกอบการสังคมแบบไหนจะถูกน�ำมาย่อยเป็นกิจกรรมการเรียนรูบ้ า้ ง การคัด
เลือกเนื้อหาส�ำหรับใช้อบรมเชิงปฏิบัติการทุกครั้งจึงมีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อ
เป้าหมายพัฒนาโมเดลการท�ำงานซึ่งมีระยะเวลาจ�ำกัดเพียง 7 เดือนเท่านั้น
การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (strategy for change
workshop) ถูกก�ำหนดเป็นหัวข้อเรียนรู้แรก โดยน�ำเอาทฤษฎีการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Theory of Change: ToC) และห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value
Chain: IVC) มาเป็นตัวชูโรง เมื่อได้กลยุทธ์และเป้าหมายทีมงาน SoC จัดอบรม
ครัง้ ทีส่ องหัวข้อการคิดและวางแผนการเงินแบบผูป้ ระกอบการสังคม (finance
matter for social entrepreneurs) ใช้องค์ความรู้เรื่องการค�ำนวณต้นทุนใน
การสร้างผลกระทบทางสังคมต่อหน่วย (impact unit cost) เป็นแกนด�ำเนิน
กิจกรรม ส่วนครั้งสุดท้ายเพิ่มเติมแนวคิดการจัดการและพัฒนาทีมในช่วง
เปลี่ยนผ่าน (preparing team for transition) ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเลือกเอากระบวนการคิดชั่วโมงท�ำงาน (manhour) มาตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าระหว่างเวลาที่ถูกใช้ไปกับผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นในแต่ละวัน ชักชวนให้แต่ละองค์กรเห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการ
เวลา (time management) รวมทั้งการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning
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organization) โดยมุ่งพัฒนาทีมงานต้นทางการยกระดับองค์กร6
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้งคือการชักชวนให้ตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสังคมล้อมวงเข้ามาแลกเปลี่ยนปรัชญาการท�ำงานซึ่งน�ำมาทั้งความ
ส�ำเร็จและล้มเหลว ผลลัพธ์ทไี่ ด้ไม่ใช่แค่เปิดมุมมองการพัฒนาผ่านประเด็นปัญหา
อันหลากหลายแต่ยงั เป็นการเติมเชือ้ ไฟแห่งศรัทธาให้กนั และกัน ในขณะเดียวกัน
ก็เชือ้ เชิญให้พวกเขาได้ทดลองคิดแบบผูป้ ระกอบการสังคม มองหากลวิธบี ริหาร
จัดการด้านการเงินด้วยมิตกิ ารมุง่ แสวงหารายได้ไว้ใช้ดแู ลองค์กรอย่างเป็นระบบ
ซึ่งดูจะเป็นสิ่งที่ขัดกับภาพลักษณ์คนท�ำงาน NGOs ผู้ถูกมองว่าต้องเป็นคนดีมี
อุดมการณ์ ท�ำงานหนักโดยไม่หวังผลตอบแทนและต้องหลีกเลี่ยงจากค�ำกล่าว
หาที่อาจไม่เป็นธรรมนักว่าเป็นพวกม็อบรับจ้างหากินจากความเดือดร้อน
ของผู ้ ค น อย่างไรก็ตามทุกๆ จังหวะการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และใคร่ครวญ
สถานการณ์ของปัญหา ต้นทุนที่มี รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะสามารถน�ำ
มาสร้างเป็นรายได้แก่องค์กรและคนในชุมชนของสภาพลเมืองฯ ท�ำให้โครงการ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขถูกก�ำหนดขึ้นหวังให้เป็นเครื่องมือ
สานต่อแผนยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข 10 ประการทีถ่ กู วางไว้กอ่ นหน้าอย่าง
ระมัดระวัง เพือ่ ให้จติ วิญญาณคนท�ำงานภาคประชาสังคมยังคงด�ำรงอยูแ่ ม้จ�ำเป็น
ต้องปรับตัวเข้ากับกระแสทุนนิยมให้ได้ก็ตาม
ทีมโต๊ะพังงา

พืน้ ทีโ่ ล่งภายในห้องประชุมปรากฏโต๊ะทรงกลมถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุม่
พร้อมรองรับผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้กลุม่ ละ 6-7 คน ทีน่ งั่ ถูกจัดสรรด้วยหลักการง่ายๆ
6 รายละเอียดเนื้อหาสาระและกระบวนการฝึกอบรมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทน�ำของหนังสือเล่มนี้
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คือแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยภาคประชาสังคม อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ และ
นักวิจยั ทัง้ หมดล้วนเป็นคนท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ดียวกันตามทีไ่ ด้ตกลงไว้ตงั้ แต่เริม่ ต้น
โครงการ นั่นท�ำให้เพื่อนร่วมโต๊ะของผู้เขียนซึ่งถูกเรียกชื่อสั้นๆ ว่า “โต๊ะพังงา”
ประกอบด้วย พี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้ สามสหายจากสภาพลเมืองฯ และ ทอม โค้ช
ของพื้นที่นี้ นอกจากนั้นยังมีทีมงาน SoC อีกหลายท่านแวะเวียนมาตั้งค�ำถาม
ให้ค�ำอธิบายตามความเหมาะสมของเนือ้ หาสาระการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแต่ละ
ครั้ง
ผู้เขียนใช้ค�ำว่า “สามสหาย” เรียกตัวแทนสภาพลเมืองฯ เนื่องจากค�ำ
ดังกล่าวสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ของพี่ๆ กลุ่มนี้ที่ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วม
งานกันมานานแต่ทุกคนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนอกเหนือเวลางานด้วย พี่ไมตรี
(อายุ 44 ปี) หนุ่มใหญ่หน้าตาคมเข้มตามแบบฉบับคนปักษ์ใต้ เกิดที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชแต่ครอบครัวย้ายมาตัง้ รกราก ณ จังหวัดพังงาตัง้ แต่เด็ก อดีตเคย
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแห่งต�ำบลบ้านน�้ำเค็ม เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิท�ำให้ได้
เรียนรูว้ า่ เป้าหมายพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนควรเริม่ ต้นจากฐานล่างพีระมิด นัน่ คือ
ท�ำให้คนในชุมชนมีความพร้อมดูแลถิน่ ทีอ่ ยูข่ องตนเอง ไม่ใช่การใช้เฉพาะอ�ำนาจ
เบื้องบนซึ่งบางครั้งไม่ได้เข้าใจแก่นของปัญหามาก�ำหนดนโยบายที่ไม่อาจสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดขึ้นได้จึงผันตัวเองสู่การท�ำงานภาคประชา
สังคมแทน พีไ่ มตรีเป็นทีร่ จู้ กั กันวงกว้างในฐานะนักต่อสูเ้ รียกร้องความเป็นธรรม
นักคิดวิเคราะห์/วิพากษ์สงั คมหาตัวจับยาก ท�ำหน้าทีด่ แู ลแผนงาน นโยบาย รวม
ทั้งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดหาทุนมาใช้ขับเคลื่อนงานของสภาพลเมืองฯ
พี่น้อย (อายุ 57 ปี) อดีตผูจ้ ัดการโรงแรมก่อนผันตัวเองมาประกอบธุกิจ
ส่วนตัว เกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยบุพเพสันนิวาสน�ำพาให้กลาย
เป็น “เขยพังงา” กว่าครึ่งชีวิตจึงผูกพันอยู่กับเมืองแห่งความสุขนี้ ค�ำพูดภาษา
ใต้ปนส�ำเนียงเหนือไม่เหมือนใครดูจะสะท้อนตัวตนได้เป็นอย่างดี พีน่ อ้ ยเป็นคน
อารมณ์ดี พูดจาสุภาพนุ่มนวล ใจเย็นและละเอียดรอบคอบเป็นที่สุด ท�ำหน้าที่
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ประสานงาน เจรจาต่อรองสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจ คอยดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมที่สภาพลเมืองฯ จัดขึ้นทั้งหมด
พี่จี้ (อายุ 40 ปี) หญิงสาวเพียงคนเดียวของกลุ่ม พื้นเพเป็นชาวจังหวัด
ตรัง ชืน่ ชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะหลงไหลในความชัดเจนของมัน เช่นเดียวกับ
บุคลิกตรงไปตรงมา มั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัด เมื่อได้ใช้เวลา
ท�ำงานร่วมกันยิ่งเข้าใจว่าการคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือท�ำทันที คือคุณสมบัติส่ง
ผลให้พี่จี้กลายเป็นก�ำลังส�ำคัญด้านการบริหารจัดการงบประมาณโครงการของ
สภาพลเมืองฯ ว่ากันว่าเพราะการได้รบั ความยอมรับนับถือจากคนในชุมชนของ
เธอผูน้ คี้ อื ปัจจัยส�ำคัญท�ำให้เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขทัง้ 4 ครัง้ ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างงดงาม
ทอม (อายุ 36 ปี) หนุ่มตี๋ร่างเล็กแต่งกายเรียบร้อย บุคลิกสุภาพ
นอบน้อม เป็นนักฟังและจับประเด็นที่เก่งฉกาจ แม้จะพูดน้อยแต่ทุกครั้งที่ค�ำ
พูดผ่านจากปากก็มักน�ำไปสู่การก้าวไปข้างหน้าของงานที่ก�ำลังดูแลอยู่เสมอ
จากอดีตนักเรียนอาชีวะผู้มุ่งมั่นอยากเป็นช่างไฟฟ้าแต่กลับค้นพบว่าสังคมการ
เรียนรู้และอาชีพดังกล่าวไม่เหมาะกับตัวเอง พร้อมกับเริ่มค้นพบความต้องการ
ส่วนลึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ดีย่ิงขึ้น จึง
สมัครเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
ก็น�ำทักษะองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการพัฒนามนุษย์ผลักดันตัวเองสูเ่ ส้นทาง
อาชีพการให้ค�ำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร ปัจจุบันท�ำงานบริษัท Professional
Training Service (PTS) ทอมรักงานอาสาสมัครมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือและ
หาโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ อยูเ่ สมอ เมือ่ ทราบข่าวประกาศรับสมัครคนรุน่ ใหม่
ผู้มีใจอยากช่วยเหลือสังคมเข้าร่วมท�ำหน้าที่หนุนเสริมการท�ำงานของ NGOs
เขาก็ไม่รีรอที่จะยื่นใบสมัครมาให้ SoC พิจารณาด้วยเชื่อว่าทักษะที่เขามีจะท�ำ
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้บ้าง
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“งานประจ�ำที่ผมท�ำเป็นการขายวิธีการ ขายเครื่องมือ ขาย
อาจารย์ แต่เราไม่ได้เป็นคนท�ำเอง ไม่ได้เป็นคนสร้างอะไรขึ้น
เอง เราเป็นแค่สื่อน�ำสิ่งหนึ่งมาเจออีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดี
ขึ้น ไม่ได้ท�ำอะไรใหม่ แต่โจทย์ของ SoC ชักชวนให้ได้ลงมือท�ำ
เองจริงๆ มันคงช่วยให้เข้าใจวิธกี าร ขัน้ ตอนและผลลัพธ์ทจี่ ะเกิด
ขึ้นว่าหน้าตาจะประมาณไหน ตอนนี้ผมเหมือนคนที่มีหลักการ
ความรู้ แต่การลงมือปฏิบัติยังน้อย งาน intrapeneur ในพื้นที่
จึงมีความน่าสนใจ”
(ยุรนันท์ ยิ้มสาระ. สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)
ค�ำถามส�ำคัญที่ผู้เขียนกล่าวกับทีมโต๊ะพังงาว่า “คาดหวังอะไรจากการ
เข้าร่วมงานกับโครงการผูน้ ำ� ฯ ครัง้ นี”้ ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั แตกต่างกันในรายละเอียด
แต่ทกุ คนมีจดุ ร่วมส�ำคัญคืออยากเรียนรูก้ ลยุทธ์การท�ำงานแบบใหม่และน�ำไป
ทดลองใช้จริง พีๆ่ สภาพลเมืองฯ กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบรายละเอียดใดๆ เกีย่ ว
กับการประกอบการสังคมเลยแม้แต่นอ้ ยและไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมานัง่ เรียน
รู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วย เพราะดูเป็นสิ่งไกลตัวไม่อาจน�ำมาใช้กับงานที่ก�ำลังท�ำอยู่
ได้ แต่เป็นเพราะสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างโครงการผู้น�ำฯ กับพี่ไมตรี
นับตั้งแต่เคยร่วมงานกันในเวทีเครือข่ายภาวะการน�ำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(social facilitator) รุ่นที่ 1 แล้วเห็นว่าได้รับประโยชน์ในแง่การพัฒนาสภาวะ
ภายในและขยายเครือข่ายคนท�ำงานภาคประชาสังคม เมื่อถูกทาบทามอีกครั้ง
ก็ยินดีเข้าร่วมพร้อมกับชักชวนทีมงานมาด้วย โดยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการเรียน
รูค้ ราวนีน้ า่ จะก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีไ่ ด้จริงมากกว่าครัง้ ก่อนทีเ่ น้น
พัฒนาระดับปัจเจกเสียเป็นส่วนใหญ่
ส่วนทอมเองก็ชัดเจนว่าอยากรู้จักกลุ่มคนท�ำงาน NGOs ให้มากขึ้น
กว่าเก่า เขายอมรับตามตรงว่าไม่เข้าใจหลักคิดของคนท�ำงานบริหารองค์กรโดย
ไม่ค�ำนึงถึงการหารายได้เพื่อดูแลตัวเอง มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะสร้างสรรค์
สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง

279

ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมแต่กลับต้องสูญเสียความสะดวกสบายส่วนตัวไปมากมาย
เหตุผลอีกประการคืออยากก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ที่
ตัวเองยึดถือไว้ เพือ่ ออกเดินทางเปิดโลกทัศน์ทดลองท�ำสิง่ ใหม่ดบู า้ ง และแน่นอน
ว่าจากค�ำตอบของทีมโต๊ะพังงา ส�ำนึกทางสังคมและสายตาที่มองหาโอกาส
พัฒนาตนเองอยู่เสมอคือความท้าทายผลักดันให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างร่วมกัน

ภาพบรรยากาศวงสนทนาประเด็นการสร้างกลยุทธ์ฯ ของทีมโต๊ะพังงาประกอบด้วย
(จากซ้ายไปขวา) พี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้ ผู้เขียน และทอม
(ที่มาของภาพ: โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต)
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ความยัง
่ ยืนคือเป้าหมาย

พี่จี้:

พี่ลากเส้นไปให้สุดกระดาษเลย อย่าไปจ�ำกัดแค่ พ.ศ. 2600 เพราะ
องค์กรนี้จะไม่มีที่สิ้นสุด
พี่น้อย: อินฟินิตี้เลยใช่มั้ย ไอ้เราก็ตามใจอยู่แล้ว เอาปากกามา!!
พี่จี้: ดร.ไมค์ (พี่ไมตรี) ตอนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะก็ใส่ให้แกไปเลย เพราะแกต้องท�ำ	
จนตายอยู่แล้ว
พี่น้อย: ของเธอก็ลากไปให้สุด ส่วนของพี่ตอนนี้ 50 กว่าแล้วก็คงท�ำไปเรื่อยๆ
ถ้าอยู่ถึงพ.ศ. 2600 นะ
พี่จี้: นี่ตกลงเราก�ำลังถกเถียงกันอยู่ใช่มั้ยว่าใครจะตายก่อนกัน...
(บทสนทนาบางส่วนขณะอบรมหัวข้อการสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
ชาตรี มูลสาร และ ก�ำธร ขันธรรม , 10 พฤศจิกายน 2560)
เสี ย งพี่ จี้ ต ะโกนบอกพี่ น ้ อ ยให้ ล ากเส้ น บนกระดาษแผนผั ง ล�ำดั บ
เหตุการณ์ขณะเขียน timeline mapping ซึ่งระบุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้ที่
พ.ศ. 2520-2600 เมื่อได้ทราบค�ำถามจากพี่นุ้ยว่า “อยากให้สภาพลเมืองพังงา
แห่งความสุขท�ำงานต่อไปอีกนานแค่ไหนและตัวเองจะท�ำงานอยู่ในองค์กรนี้อีก
กี่ปี” บทสนทนาเต็มไปด้วยความขบขันหยอกล้อกันไปมาตามประสาคนสนิท
ชิดเชือ้ จบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับได้ขอ้ มูลปรากฏบนหน้ากระดาษว่า สภาพลเมืองฯ
เริ่มต้นก่อตัวตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และมันจะไม่มีวันสิ้นสุดแม้ตัวพี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้
จะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
พีน่ ยุ้ เดินส�ำรวจค�ำตอบของทุกกลุม่ กล่าวสรุปให้ฟงั ว่า ทุกคนในทีอ่ บรม
อยากให้องค์กรอยู่ต่อไปยืนยาวและไม่มีใครเลยที่ระบุว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่เกิน
องค์กร น�ำไปสู่การตั้งค�ำถามลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าช่วงที่ยังมีแรงกายแรงใจเรา
สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง

281

จะสามารถท�ำอะไรเพื่อให้สิ่งที่หวังเป็นจริงได้ แน่นอนว่าแผนงานที่คิดจะท�ำก็
คือ “กลยุทธ์” (strategy) ทีเ่ ลือกแล้วว่าดี/เหมาะสมกับองค์กรมากทีส่ ดุ กลยุทธ์
ไม่ใช่ค�ำใหญ่โตเข้าใจยากแต่จ�ำเป็นต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน ไม่
เลื่อนลอย สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนพึงตระหนักคือจะวางแผนกลยุทธ์ไปเพื่ออะไรและ
กลยุทธ์มีความส�ำคัญหรือจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อองค์กรอย่างไร
การได้กลับไปใคร่ครวญวันเกษียณอายุอย่างจริงจังรวมถึงทบทวน
กลยุทธ์ขององค์กรผ่านค�ำถามที่เรียบง่ายแต่ชวนมองอนาคตบนความเป็นจริง
ท�ำให้ทีมโต๊ะพังงาแบ่งปันข้อมูลประวัติการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่
ผ่านมา ด้วยภารกิจอันหลากหลายครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้งจังหวัดการระบุ
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนจึงไม่ใช่เรือ่ งง่ายดายนัก อย่างไรก็ตามหากจะตอบค�ำถามว่า
ต้องวางกลยุทธ์ไปเพื่ออะไรก็จะพบสิ่งถูกพูดถึง 3 เรื่อง คือ 1) เพื่อสร้างความ
ยัง่ ยืนให้องค์กร โดยการพัฒนาคนรุน่ ใหม่ให้มศี กั ยภาพมากพอทีจ่ ะคิดวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาของชุมชนได้อย่างถ่องแท้ สามารถน�ำเสนอทางออกอย่างสมเหตุ
สมผลและปฏิบตั ไิ ด้จริง 2) เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่องค์กรซึง่ เป็นปัจจัยให้ผคู้ น
ทุกภาคส่วนอยากเข้ามาท�ำงานด้วย ตัวแทนสภาพลเมืองฯ เชื่อว่าความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเท่านั้นจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระบบได้ 3)
เพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยผลักดันให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมก�ำหนด
นโยบายเสนอให้ภาครัฐน�ำไปใช้แก้ปญ
ั หาได้อย่างตรงจุด ความเปลีย่ นแปลงระดับ
นีค้ อื เครือ่ งยืนยันเรือ่ งชุมชนจัดการตนเองเป้าหมายหลักของการสร้างยุทธศาสตร์
พังงาแห่งความสุขขึ้นมา
เมื่อร่วมพิจารณาประเด็นเร่งด่วนที่องค์กรควรรีบลงมือท�ำบทสรุป
ที่ได้คือการสร้างความยั่งยืนมีความจ�ำเป็นมากที่สุด เสียงทั้งหมดเห็นตรงกัน
ว่าหากองค์กรยั่งยืนภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือตลอดจนเป้าหมายสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็จะตามมาเอง แม้จะมียุทธศาสตร์ 10 ประการคอย
ก�ำหนดขอบข่ายการท�ำงานอย่างกว้างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ประสบการณ์ทั้งดี
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และร้ายสอนให้รวู้ า่ “คน” คือปัจจัยสูค่ วามยัง่ ยืนทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับ
แรก แม้จะสามารถรวมตัวกันได้จ�ำนวนมาก แบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความ
เหมาะสม แต่หากคนท�ำงานไร้ทักษะ ขาดความรักในองค์กร ไม่สามารถท�ำงาน
เป็นทีมได้ ต่อให้มีกลยุทธ์ดีเยี่ยมปานใดผลสัมฤทธิ์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นมาได้
เป้าหมายพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์หลักเบือ้ งหลังการขับเคลือ่ นสังคมทีส่ ภา
พลเมืองฯ ด�ำเนินการมาตลอดนับตัง้ แต่เกิดเวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข เห็นได้
จากการจัดสรรงบประมาณทีไ่ ด้รบั มาจากแหล่งทุนนอกจากใช้ท�ำโครงการพัฒนา
ชุมชนแล้วส่วนหนึ่งจะถูกน�ำมาจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะการ
ท�ำงานเป็นทีมอยู่เสมอ ผู้เขียนมีโอกาสเข้าสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเตรียมความพร้อมคนท�ำงานของสภาพลเมืองฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างน้อย
3 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561 ได้แก่
1) การอบรมหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข ส�ำหรับแกน
น�ำทีมยุทธศาสตร์จังหวัด มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและ
หยัง่ รูค้ วามส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับคนในครอบครัวและเพือ่ น
ร่วมงาน 2) การอบรมการใช้สื่อแก่เครือข่ายสภาพลเมืองฯ ได้พัฒนาทักษะการ
สือ่ สารอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับปัจจุบนั สามารถดึงจุดเด่นของชุมชนตนเอง
ออกมาน�ำเสนอได้อย่างน่าสนใจ และ 3) การอบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ
พัฒนาทักษะวิทยากรจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายในชุมชน กิจกรรม
เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นแนวทางการยกระดับองค์กรโดยมุง่ พัฒนาคนทีส่ ภาพลเมืองฯ
ลงมือท�ำมาก่อนหน้าได้เรียนรู้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในเวทีพัฒนาศักยภาพฯ เสียด้วยซ�้ำ
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ปีเตอร์ เซงเก เชื่อว่าธุรกิจจะประสบ
ความส�ำเร็จไม่สามารถพึง่ พาความรูค้ วามสามารถของคนเพียงคนเดียว แต่องค์กร
จะต้องส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันโดยให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ
5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นเครื่องมือท�ำความ
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เข้าใจเหตุผลและความสัมพันธ์ของสิง่ ทีก่ �ำลังท�ำว่าจะส่งผลกระทบต่อสิง่ อืน่ ต่อไป
อย่างไร จ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่หากแผนงานไม่เป็นไปตามทีอ่ อกแบบไว้
ความช�ำนาญส่วนบุคคล (personal mastery) เกิดจากการยอมรับว่าแต่ละ
คนมีความสามารถแตกต่างกัน การท�ำงานที่ดีจึงเกิดจากการน�ำร่วมโดยค�ำนึง
ถึงความเชี่ยวชาญรายบุคคล วิธีคิดขององค์กร (mental models) คือสร้าง
วัฒนธรรมของทีมโดยการตรวจสอบวิธคี ดิ ของปัจเจกทัง้ หมดแล้วระบุคณ
ุ ค่าร่วม
เพือ่ ก�ำหนดวิถปี ฏิบตั อิ งค์กรขึน้ มา การสร้างวิสยั ทัศน์/เป้าหมายร่วม (shared
vision) ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ จากการพัฒนาด้วยกันทัง้ หมด ไม่ได้มที มี่ าจากใครคนใดคน
หนึง่ และควรมีการปรับปรุงให้ทนั สถานการณ์อยูเ่ สมอ การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม
(team learning) คือทุกคนรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง มีความรับผิดชอบต่องาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายและองค์กรควรมีสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้ทมี เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ความเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีและเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาองค์กรที่ประสบ
ความส�ำเร็จจากการเริ่มต้นพัฒนาคนอย่างจริงจังซึ่งทีม SoC น�ำมาบอกเล่าให้
ฟังส่งผลให้ตัวแทนสภาพลเมืองฯ เกิดความเชื่อมั่นในแนวทางพัฒนาคนรุ่นใหม่
ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ มองเห็นจุดที่ยังขาดตกบกพร่องเรื่องการสร้างความช�ำนาญ
ส่วนบุคคลเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
เข้าใจง่ายแก่ผู้สนใจใคร่เรียนรู้ ตลอดจนวิธีการคิดเชิงระบบที่ค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพิ่มเติมให้ เนื่องจากปัจจุบันยังให้ความ
ส�ำคัญการสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ร่วมและการท�ำงานเป็นทีมเสียเป็นส่วน
ใหญ่
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“ค�ำว่าคนรุ่นใหม่ส�ำหรับเราไม่ได้หมายถึงคนที่อายุน้อย แต่มัน
คือคนหน้าตาใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานร่วมกับเราเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละครั้งคละกันทั้งเพศและวัย เราจะ
ออกแบบคัดเลือกเนื้อหาที่ช่วยพัฒนาองค์กรได้แล้วมาดูกันว่า
เหมาะกับคนกลุ่มไหน จากนั้นก็ประชาสัมพันธ์โดยมีโควต้าระบุ
ว่าแต่ละต�ำบลสามารถส่งผูเ้ ข้าร่วมได้คราวละกีค่ น เขาก็จะจัดส่ง
รายชื่อผู้สนใจมาให้เราเอง”
(ก�ำธร ขันธรรม. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข (ซ้าย) และการเป็น
วิทยากรมืออาชีพ (ขวา)
(ที่มาของภาพ: ปัณฑิตา จันทร์อร่าม)
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จุดทีย
่ ืนอยู่และเส้นทางทีจ
่ ะไป

กระดาษ Post-it แสดงผลงานผ่านมานับร้อยแผ่นถูกน�ำมาเรียงต่อกัน
ตามเส้นแบ่งเวลาแต่ละปีคือผลพวงการทบทวนตัวเองเพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูล
ออกแบบกลยุทธ์ ความเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางที่สภาพลเมืองฯ สร้างผล
กระทบทางสังคม (Social Impact) ปรากฏออกมามากมายหลายประเด็น อาทิ
ด้านเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพเกษตกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การออกแบบกลไกต่อรองราคายางกับพ่อค้าคนกลางด้วยวิธีการประมูล การ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านการ
ศึกษา จัดกิจกรรมเพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ชาวพังงาเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พังงาแห่งความสุขและผู้สนใจใคร่เรียนรู้กระบวนการท�ำงานของสภาพลเมืองฯ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านความมัน่ คงในทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีจ�ำนวนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมบ้านเรือน 132 ครัวเรือน เกิด
แผนงานเชิงนโยบายใช้ต่อรองเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐกรณีจัดสรร
พื้นที่ท�ำกินเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจอย่างเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เกิดต�ำบลสามารถแยกขยะเองได้พร้อมทั้งน�ำขยะ
เหล่านัน้ เข้าสูก่ ระบวนการผลิตปุย๋ อินทรียส์ �ำหรับใช้ในการเกษตรกรรมของชุมชน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดเครือข่ายชุมชนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 14 พื้นที่ทั่วจังหวัดพังงา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติทุกรูปแบบ ด้านสวัสดิการชุมชน มีจ�ำนวนสมาชิกได้รับให้
เงินสนับสนุนดูแลกรณีคนในครอบครัว เกิด แก่ ตาย 28,000 ราย ด้านการส่ง
เสริมสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกิดต�ำบลปลูกผักปลอดสารพิษ
ในครัวเรือนไว้บริโภคเอง ส่วนที่เหลือเกินความต้องการก็น�ำไปขายและแปรรูป
เป็นปิน่ โตเพือ่ สุขภาพ สร้างโรงเรียนเกษียณวัยจัดการเรียนการสอนหนังสือตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ช่วยให้ผสู้ งู อายุ
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มีกจิ กรรมท�ำร่วมกันลดความตึงเครียดของครอบครัว รายละเอียดปลีกย่อยเหล่า
นี้ถูกน�ำไปจัดระเบียบใหม่ตามทฤษฎี Theory of Change (ToC) ช่วยแสดงมิติ
สัมพันธ์ของงานทีก่ �ำลังขับเคลือ่ นกับวิสยั ทัศน์ทถี่ กู วางเอาไว้ลว่ งหน้า เอือ้ ให้เห็น
กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัญหา ภาพความส�ำเร็จที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น
และกิจกรรมที่ควรท�ำต่อไปในอนาคต

ตารางแสดงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ด้วย Theory of Change ของทีมโต๊ะพังงา
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พีน่ อ้ ยและพีจ่ แี้ สดงทัศนะว่าสภาพลเมืองฯ ต้องดูแลงานขอบข่ายกว้าง
ขวางจนแทบไม่เคยมีเวลาถอยออกมาดูภาพรวมนัก เมือ่ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลองค์กร
ด้วย ToC ก็ช่วยให้เข้าใจว่านับตั้งแต่เกิดเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สมัชชา
พังงาแห่งความสุข จนกลายเป็นสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข ประเด็นปัญหา
ระดับชุมชนทัง้ จังหวัดถูกสังเคราะห์ใหม่กลายเป็นยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข
นโยบาย งบประมาณ การบริหารจัดการจากที่เคยแยกออกเป็นส่วนๆ ก็ถูกรวม
ศูนย์เข้าด้วยกันส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมหลัก 3 อย่าง คือ 1) พัฒนาคน 2) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ 3) จัดหางบประมาณกระจายสู่
ชุมชนอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมทั้งหมดมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือผลักดันให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนั้นยังพบว่าแผนงานระยะยาวหลายประการ
ไม่อาจส�ำเร็จลุล่วงสืบเนื่องจากอุปสรรคส�ำคัญคือองค์กรไม่สามารถสร้างราย
ได้ด้วยตนเองต้องพึ่งพิงงบประมาณแบบปีต่อปีจากหน่วยงานอื่นซึ่งไม่อาจล่วง
รู้ได้ว่าจะถูกระงับลงเมื่อไหร่
เมือ่ เกิดการรวมศูนย์บริหารงานเป็นหนึง่ เดียวความซำ�้ ซ้อนของบทบาท
หน้าที่ก็เกิดขึ้นเพราะคนท�ำงานแต่ละยุทธศาสตร์ต้องรับผิดชอบงานส่วนกลาง
กันเอง ปัญหาขาดคนท�ำงานแบบเต็มเวลา (full time) จึงถูกหยิบยกขึน้ มาปรึกษา
หารือกัน แม้จะมีอาสาสมัครเข้าร่วมนับร้อยคนแต่กลับไม่มคี นดูแลประสานงาน
ที่ถูกผูกรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดอย่างเต็มตัวเลย สาเหตุหลักคือองค์กรไม่อาจน�ำ
เงินทุนซึง่ มีทมี่ าเพียงช่องทางเดียวคืองบประมาณด�ำเนินโครงการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้ได้ รายได้ลักษณะนี้จะถูกใช้
เป็นค่าเดินทางและค่าตอบแทนที่มอบให้กันเป็นครั้งคราวเมื่อต้องลงไปท�ำงาน
ในพื้นที่ ปัจจุบันทีมงานทั้งหมดล้วนมีอาชีพหลักของตนเองแล้วใช้เวลาว่างผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยงานส่วนกลางตามความสะดวก เช่นจัดเตรียม
เอกสารการประชุม ตอบจดหมายราชการ จัดตารางนัดหมายกิจกรรม เป็นต้น
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สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้สภาพลเมืองฯ ขาดแรงดึงดูดใจส�ำหรับคนรุ่นใหม่ไฟ
แรงที่คิดอยากท�ำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังขนาดยึดเป็นอาชีพเนื่องจากมองไม่
เห็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและครอบครัว การขาดศักยภาพใน
การหารายได้เข้าองค์กรจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องขบคิดหาทางแก้ ด้วยความเชื่อที่
ว่าหากท�ำให้คนพร้อมทุม่ เทเวลาให้กบั งานภาคประชาสังคมเต็มทีแ่ ล้วยังด�ำเนิน
ชีวติ อย่างปกติสขุ ได้ วิสยั ทัศน์พงั งาแห่งความสุขก็จะถูกสานต่ออย่างยัง่ ยืน เหนือ
สิง่ อืน่ ใดยังเป็นการสร้างอาชีพให้กบั ลูกหลานได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
อีกด้วย
“เราท�ำงานกันหลายประเด็นก็จริง แต่พอคลี่ออกมาทั้งหมดก็
เห็นได้ชัดว่าบทบาทหลักของสภาพลเมืองฯ คือเป็นผู้ประสาน
งาน เป็นการอ�ำนวยความสะดวกและสร้างพื้นที่ท�ำงานร่วมกัน
แต่กลายเป็นว่าเราไม่มีคนท�ำหน้าที่นี้แบบเต็มเวลาเลยทั้งๆ ที่
มันควรต้องมี พีเ่ ชือ่ ว่ามีเด็กรุน่ ใหม่อยากกลับบ้านมาท�ำงานแบบ
นี้เยอะ แต่ก็เข้ามาท�ำไม่ได้เพราะเขาต้องท�ำมาหากิน ต้องมีราย
ได้ ให้มาท�ำทั้งวันโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่ไหว”
(ชาตรี มูลสาร. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

เมื่อไม่สามารถหารายได้มาดูแลองค์กรการด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์ก็
กระทบกระเทือนตามไปด้วย พี่ไมตรีอธิบายว่าสภาพลเมืองฯ มีงานต้องท�ำต่อ
เนือ่ งหลายอย่างแต่ไม่อาจเกิดขึน้ ได้เพราะถูกระงับทุนเมือ่ นโยบายหรือผูบ้ ริหาร
ภาครัฐเปลี่ยน บางสถานการณ์เล็งเห็นว่าควรด�ำเนินการแก้ปัญหาด้วยแผนงาน
ที่ออกแบบขึ้นเอง โครงการเหล่านั้นก็ต้องเป็นหมันเพราะไม่มีผู้สนใจให้ทุนซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรยังต้องท�ำงานตามวัตถุประสงค์หน่วยงานอื่นที่อาจไม่
ได้น�ำไปสู่เป้าหมายแท้จริงของตนเอง หากสามารถหารายได้มาบริหารจัดการ
ตนเองได้ก็จะช่วยให้เกิดอิสระในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้นด้วย
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“เราไม่มีทุนบริหารส�ำนักงานเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่
ค่าแรงคนที่จะมาท�ำงานแบบเต็มเวลา พอไม่มีส�ำนักงานหน่วย
งานอื่นต้องการติดต่อกับเราก็ล�ำบากท�ำให้สถานะขององค์กรดู
ด้อยลงไปด้วย ยิ่งตอนนี้เรามีโครงการเยอะแต่ไม่มีคนประสาน
งานเคลียร์เอกสารเบื้องต้น กลายเป็นชาตรีต้องมาจัดการเรื่อง
นี้ทั้งที่มีงานยุทธศาสตร์อื่นต้องท�ำ เวลางานอาสาเลยไปเบียด
เวลางานหลักและเวลาครอบครัว ถ้าเรามีคนดูแลเรื่องนี้โดยตรง
ก็จะท�ำงานได้สะดวกขึ้นมาก”
(ไมตรี จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2560)

สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรที่ได้จาก ToC สะท้อนให้เห็นสถานะ
ปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรโดยเฉพาะปัญหาการขาดศักยภาพในการ
สร้างรายได้ด้วยตัวเองดูจะเป็นสิ่งที่ทีมโต๊ะพังงากังวลใจและเลือกหาทางแก้ไข
ด้วยแนวคิดการประกอบการสังคม ข้อค้นพบทั้งหมดถูกน�ำมาพิจารณาต่อด้วย
ทฤษฎีห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain หรือ IVC) พี่นุ้ยสร้างประเด็น
การเรียนรู้ในจังหวะนี้ด้วยค�ำถามว่า “วิธีการท�ำงานที่ผ่านมาจะน�ำพาเราสู่เป้า
หมายได้หรือไม่และในระยะยาววิสยั ทัศน์ทเี่ ราวางไว้จะเกิดขึน้ ได้จริงหรือ” พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างผู้ประกอบการสังคมกรณีหนึ่งขึ้นมาแจกแจงที่มา/แรงบันดาล
ใจ วิธีวางแผนและกระบวนการท�ำงานโดยละเอียดตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน
วิเคราะห์ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์/เป้าหมายจะสัมฤทธิ์ผลได้จ�ำเป็นต้องอาศัยผลผลิต
(output) กิจกรรม (activity) ปัจจัยน�ำเข้า (input) อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
(outcome) ทีต่ อ้ งการ หลังจากนัน้ จึงชักชวนสกัดข้อมูลวงใน (insight) สิง่ ทีเ่ ป็น
ความเชีย่ วชาญขององค์กร (expertise) ทุนหรือทรัพย์สนิ (asset) ทีอ่ งค์กรมีเพือ่
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สร้างกลยุทธ์และแผนงานเร่งด่วนออกมา
การสกัด (extraction) สิง่ ทีอ่ งค์กรท�ำอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานานเกิดผล
งานโดดเด่นชัดเจนท�ำให้พบว่า ต้นทุนส�ำคัญทีส่ ภาพลเมืองฯ มีแบ่งออกได้เป็น 3
อย่าง คือ 1) เครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งเพราะสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาคประชาสังคม
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่รู้จักระดับ
นานาชาติเหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยว และ 3) องค์ความรู้ฉบับชุมชน
อันมีที่มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรู้จักถิ่นที่อยู่ของตนเอง
เป็นอย่างดี ชุดความรู้ลักษณะนี้มีความแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ตรงของคนในพืน้ ที่ เมือ่ น�ำมาพินจิ ความสัมพันธ์กบั ความเชีย่ วชาญ
ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สังคม แผนงานก่อตั้ง “สถาบันพัฒนาการเรียนรู้
พังงาแห่งความสุข” จึงกลายเป็นบทสรุปสุดท้ายซึ่งถูกกลั่นออกมาเป็นกลยุทธ์
เพื่อก้าวเท้าสู่ความยั่งยืน		
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ตารางแสดงข้อสรุปการสกัดข้อมูลวงใน
ความเชี่ยวชาญขององค์กร และทุนหรือทรัพย์สินของทีมโต๊ะพังงา
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สถาบันพัฒนาการเรียนรูพ้ งั งาแห่งความสุขคือการต่อยอดแผนงานเดิมที่
ถูกออกแบบไว้ภายใต้ชอื่ มหาวิทยาลัยพังงาแห่งความสุข โดยคาดหวังว่าจะช่วย
ยกระดับการจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและแก้ปญ
ั หาทัวร์ศนู ย์เหรียญ
ด้วยการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น สภา
พลเมืองฯ ได้รบั การยอมรับทัว่ ประเทศว่าเป็นตัวอย่างเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็ง งานพัฒนาชุมชนตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ กลายเป็นแรงดึงดูด
หน่วยงานภาครัฐทัง้ ภายในและภายนอกจังหวัดปีละมากกว่าร้อยคณะติดต่อขอดู
งานเพือ่ น�ำไปเป็นต้นแบบพัฒนาพืน้ ทีต่ วั เองอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามด้วยกลไกการ
ด�ำเนินงานขาดระบบการจัดการทีด่ บี า้ งก็เป็นการดูแลผูเ้ ข้ามาขอศึกษาหาความรู้
แบบ “เพือ่ นฝูง/คนรูจ้ กั ” บ้างก็เป็นแค่ “ทางผ่าน” ส�ำหรับการเดินทางต่อไปยัง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติของคณะศึกษาดูงาน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือความไม่เป็น
มืออาชีพด้านการฝึกอบรมและบริหารจัดการรายได้ทงั้ จากสายตาผูม้ าเยือนและ
คนในชุมชนด้วยกันเอง
ในฐานะคนรูจ้ กั ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั กลับกลายเป็นของทีร่ ะลึกมากมาย
ถูกวางกองไว้ในตูก้ ระจก การสละเวลางานและรายได้ทพี่ งึ มีจากอาชีพหลักมาท�ำ
หน้าทีว่ ทิ ยากรจึงก่อความยุง่ ยากแก่ปราชญ์ชมุ ชนมากกว่าสร้างผลประโยชน์ให้
หน่วยงานราชการบางกลุ่มไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาดูงานอย่างจริงจัง
เพียงเพราะขาดความเชื่อมั่นต้นทางองค์ความรู้ที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักวิชาการ
ชัดเจน ความไม่ตรงต่อเวลาหรือเข้ามาแค่พอเป็นพิธเี พือ่ เป้าหมายการท่องเทีย่ ว
พักผ่อนท�ำให้คนในชุมชนเสียเวลาคอยท่าโดยใช่เหตุ ซ�้ำร้ายบางกรณีติดต่อ
ประสานงานกันคลาดเคลื่อนกลายเป็นทีมงานสภาพลเมืองฯ ต้องควักทุนส่วน
ตัวเลีย้ งรับรองแขกผูม้ าเยือนสร้างความเดือดร้อนต่อคนท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมไม่รู้
จบ
การค้นพบว่าทุนที่ตนมีสามารถน�ำมาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ได้หากพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
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ยอมรับในเชิงวิชาการ พร้อมกับออกแบบแพคเกจท่องเที่ยวที่มีรายละเอียด
เวลา สถานที่ และอัตราค่าบริการเป็นธรรมชัดเจน ปรับปรุงจุดอ่อนเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดงบประมาณ
ดูแลส�ำนักงานและพัฒนาศักยภาพวิทยากรน�ำเที่ยว รวมทั้งแก้โจทย์ส�ำคัญที่
ว่าจะท�ำอย่างไรให้คนในชุมชนรับรู้ศักยภาพที่ตนมีแล้วน�ำออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพพร้อมลุกขึ้นมาจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ อาจไม่ใช่แค่กระจายรายได้สชู่ มุ ชนแต่ยงั สร้างรายได้แก่สภาพล
เมืองฯ ได้อีกด้วย
“เราพยายามหาทางออกจากปัญหาข้อจ�ำกัดแหล่งทุนมานาน
แล้ว บางครัง้ มันก็เหนือ่ ยทีจ่ ะต้องรีบเร่งเขียนโครงการหาเงินมา
ท�ำงานให้ได้แต่ละปี เคยมีความคิดจะท�ำมหาวิทยาลัยพังงาแห่ง
ความสุขเพือ่ สร้างรายได้สชู่ มุ ชนเพราะมีคนมาดูงานกับชาวบ้าน
เยอะ แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็นชิ้นเป็นอัน
จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด�ำเนินการเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องท�ำยังไง
เรายังไม่มีเครื่องมือไปสู่จุดนั้น”
(ไมตรี จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2560)
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ตารางแสดงข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี
Impact Value Chain ของทีมโต๊ะพังงา
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ลงมือท�ำแบบพังงาแห่งความสุข
ชุมชนคือต้นทาง

หลังจากเข้าใจประวัติความเป็นมา สถานะปัจจุบัน รวมทั้งกลยุทธ์การ
ท�ำงานเพือ่ สร้างสถาบันพัฒนาการเรียนรูฯ้ อย่างชัดเจนแล้ว ทอมไม่รรี อทีจ่ ะนัด
หมายผูเ้ ขียนมาหารือกันว่าจะเริม่ ต้นท�ำงานต่อไปอย่างไร เจตจ�ำนงของเขาชัดเจน
ว่าแม้จะมีหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้ค�ำแนะน�ำโดยตรงแต่ก็ไม่ต้องการให้แผนงาน
เกิดขึ้นจากเขาและทีม SoC เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเชื่อว่าคนในย่อมมีความเข้าใจ
พื้นที่ มองเห็นโอกาส อุปสรรคและความเสี่ยงได้รอบด้านกว่าคนนอก เช่นเดียว
กับตัวแทนสภาพลเมืองฯ ทีแ่ สดงความปรารถนาชัดเจนว่าต้องการให้ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมวางรากฐานสถาบันพัฒนาการเรียนรูแ้ ห่งนีใ้ ห้มากทีส่ ดุ หลักการพัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นบนข้อตกลงร่วมกันว่า “ชุมชน
คือต้นทางของความคิด” กล่าวอีกนัยหนึ่งมันคือการด�ำเนินงานที่เน้นการมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังระหว่างอาสาสมัครภาคธุรกิจกับคนในชุมชนซึ่งมีขั้นตอน
แบ่งออกได้ 4 ระยะคือ 1) คัดเลือกและส�ำรวจพื้นที่ 2) จัดท�ำหลักสูตรการท่อง
เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 3) เตรียมคนท�ำงาน และ 4) ทดลองใช้โปรแกรมท่องเที่ยว
ผลผลิตสุดท้ายของแผนงานทั้ง 4 ระยะคือเกิดหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูท้ มี่ คี วามน่าเชือ่ ถือในเชิงวิชาการและแพคเกจการท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นการคิด
ค�ำนวณรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบตามหลักการประกอบการสังคม สามารถ
น�ำไปใช้ระดมทุนเข้าสู่ชุมชนและสภาพลเมืองฯ ได้ปีละไม่ต�่ำกว่า 1.7 ล้านบาท
รายได้ทั้งหมดจะถูกน�ำไปใช้บริหารจัดการส�ำนักงาน สร้างทีมขับเคลื่อนสถาบัน
พัฒนาการเรียนรูฯ้ ทัว่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 455 คนภายในระยะ
เวลา 10 ปี ตัวเลขเหล่านีถ้ อื เป็นความท้าทายและแรงบันดาลใจชัน้ ดีของทีมโต๊ะ
พังงา
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จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเทีย่ วอุดมสมบูรณ์ หลายพืน้ ทีม่ ผี นู้ �ำชุมชนมาก
ความสามารถเหมาะส�ำหรับน�ำมาเป็นส่วนสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคมของ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ แต่ด้วยระยะเวลาจ�ำกัดพี่ไมตรี พี่น้อย และพี่จี้ จึง
ปรึกษาหารือกันเพื่อคัดเลือกพื้นที่น�ำร่องใช้เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณา คือ 1) ต้องเป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับการศึกษาดูงานคือมี
กิจกกรรมโดดเด่นและผูน้ �ำชุมชนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรูโ้ ดยตรง
2) มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วดึงดูดใจ เดินทางสะดวกพักผ่อนสบาย สร้างรายได้สชู่ มุ ชน
อย่างแท้จริง และ 3) มีแนวโน้มว่าคนในชุมชนจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นผู้ดูแล
จัดการท่องเที่ยวทั้งระบบได้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมการต่อยอดผลลัพธ์ที่งอกเงย
ให้ขยายสู่พื้นที่อื่นๆ เมื่อทีมงานโครงการผู้น�ำฯ ถอนตัวออกไป ท้ายที่สุดก็ได้
ต�ำบลเครือข่าย 7 แห่งที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนคือ ต�ำบลโคกเจริญ ต�ำบล
มะรุ่ย จากอ�ำเภอทับปุด ต�ำบลรมณีย์ จากอ�ำเภอกะปง ต�ำบลบางม่วง จาก
อ�ำเภอตะกั่วป่า ต�ำบลทุ่งมะพร้าว จากอ�ำเภอท้ายเหมือง ต�ำบลเกาะยาวน้อย
จากอ�ำเภอเกาะยาว และ ต�ำบลเกาะปันหยี จากอ�ำเภอเมือง
ทอมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับเครือข่ายสภาพลเมืองฯ และผู้
เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) ท�ำความรู้จักผู้น�ำหรือปราชญ์ชาว
บ้านผู้เป็นจุดดึงดูดให้เกิดการศึกษาดูงานประเด็นต่างๆ ขึ้นในชุมชน 2) ศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานแต่ละประเด็นเพื่อวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 3) เยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วว่ามีจดุ ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วอย่างไรบ้าง
และ 4) สร้างความเข้าใจแนวทางการท�ำงานของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ แก่
คนในพืน้ ทีก่ อ่ นน�ำข้อมูลทัง้ หมดมาจัดหมวดหมูจ่ นได้ขอ้ สรุปโดยสังเขปตามพืน้ ที่
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนต�ำบลมะรุ่ย อ�ำเภอทับปุด
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ข้อมูลข้างต้นมีที่มาจากบันทึกสนามของทอมซึ่งบ่งชี้ว่าชุมชนที่ถูก
คัดเลือกจะต้องมีผู้น�ำประสบการณ์ท�ำงานสูง ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จนเกิดความ
เข้าใจประวัติศาสตร์หรือล�ำดับขั้นตอนกิจกรรมศึกษาดูงานแตกฉานสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ข้อสังเกตจากการได้สัมผัสตัว
ตนของผู้น�ำทั้ง 7 ต�ำบลระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ คุณสมบัติการเป็นผู้
มีส�ำนึกสาธารณะท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมมายาวนานมากพอทีจ่ ะกลายเป็นศูนย์รวม
เจตจ�ำนงร่วมของชาวบ้าน มีพลังพอที่จะสามารถสร้างบรรยากาศภาวะการน�ำ
ร่วมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในวงกว้าง หลายครั้งหลายหนผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยกับ
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลชุมชนแล้วพบว่า พวกเขาเข้าร่วมก่อ
ตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าใจหลักการประกอบการสังคมเลย
แม้แต่น้อย หน�ำซ�้ำบางท่านกลับมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับการจัดการท่อง
เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ว่าจะเกิดขึ้นควบคู่กันได้จริงหรือ แต่เหตุผลหลักของการ
เข้าร่วมกลับง่ายดายแค่เพียงเพราะเชื่อมั่นในตัวแกนน�ำสภาพลเมืองฯ อย่างพี่
จี้ พี่น้อย และพี่ไมตรี ว่าจะน�ำพาสิ่งดีๆ มาสู่ชาวบ้านเสมอ เห็นได้จากหลักฐาน
ความมุ่งมั่นทุ่มเทท�ำงานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยไม่เคยทอดทิ้งกัน
เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมา
“จริงๆ รู้สึกว่าคนจะเที่ยวเขาก็ต้องการเที่ยว ต้องการพักผ่อน
อาจไม่ได้คาดหวังจะเรียนรูส้ งิ่ ใดเลยก็ได้เพราะมันเป็นคนละเรือ่ ง
เดียวกัน แต่กอ็ ยากจะลองดูเพราะคิดว่าโครงการหรือกิจกรรมถ้า
พวกไมตรี จี้ น้อย เลือกมาให้ชุมชนได้รู้จักและทดลองท�ำ มันจะ
ต้องมีดอี ะไรสักอย่าง ไม่งนั้ คงไม่ยอมล�ำบากมานัง่ จับเข่าพูดโน้ม
น้าวให้เสียเวลา คนพวกนีท้ ำ� ให้เราเชือ่ ใจเพราะเขาทุม่ เท ท�ำอะไร
ท�ำจริงไม่ทิ้งขว้างกลางทาง”
(กัลยา โสภารัตน์. สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2561)
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ส่วนกิจกรรมศึกษาดูงานล้วนเป็นประเด็นใกล้ตวั ทีผ่ คู้ นให้ความสนใจ
ความถี่ของการจัดกิจกรรมสูงและต่อเนื่องท�ำให้ผู้คนในชุมชนมีความเป็น
ธรรมชาติเมื่อพบเจอกับผู้มาเยือนที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนส�ำคัญ
ในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ภาคธุรกิจไม่มี (ถึงจะมีก็เป็นเพียงการ
ท่องจ�ำแล้วมาเล่าให้ฟัง) สามารถน�ำไปใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ต้องการ
สัมผัสวิถีชุมชนขนานแท้ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามสิ่งส�ำคัญที่ขาดหายไปคือการ
เชื่อมโยงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับกระบวนการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ทุกๆ กิจกรรมไม่อาจสร้างรายสู่ชุมชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เนือ่ งจากผูม้ าศึกษาดูงานไม่จบั จ่ายใช้สอยข้าวของเครือ่ งใช้จากชาวบ้านโดยตรง
ข้อจ�ำกัดอีกประการคือแม้จะมีภูมิรู้อันแสนมีคุณค่าและอยู่ในบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์จริงซึ่งหาได้ยากตามห้องเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป
แต่ผู้ท�ำหน้าที่วิทยากรกลับไม่สามารถดึงข้อได้เปรียบส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้
เพราะขาดการจัดระบบการน�ำเสนอเรือ่ งราว/ คุณค่าเป็นขัน้ ตอนเข้าใจง่าย และนี่
คือโจทย์ใหญ่น�ำไปสูก่ ารออกแบบหลักสูตรการท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี วาม
น่าเชื่อถือเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเติมทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงและยกระดับทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมศึกษาดูงานที่ถูกจัดขึ้นในพื้นต่างๆ มีคุณลักษณะร่วมกันอยู่
ประการหนึ่งคือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับปรากฏการณ์จริงเอื้อให้รับรู้
ข้อมูลผ่านการปฏิบัติจนเข้าใจธรรมชาติขององค์ความรู้เหล่านั้น ทอมต้องการ
สานต่อจุดแข็งจุดนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงเสนอให้น�ำเอาทฤษฎีวงจรการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning cycles) มาเป็นแนวคิด
ประดิษฐ์หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่หวังสร้างความชัดเจน
เชิงกระบวนการและเนื้อหาที่ต้องสังเคราะห์จัดประเด็นให้แหลมคมขึ้น
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ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David Kolb อธิบายว่า
กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเป็นวงจรต่อ
เนื่องกันคือ ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม (concrete experience) เป็นขั้น
ตอนที่ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ความรู้สึก
และยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น ขั้นที่ 2 การไตร่ตรอง
(reflective observation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่งท�ำความเข้าใจความหมาย
ของประสบการณ์ที่ได้รับ ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม (abstract
conceptualization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบ
ยอดเป็นหลักการต่างๆ ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง (active experimentation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน�ำเอาความเข้าใจที่สรุปได้ในขั้นที่ 3 ไปทดลอง
ปฏิบัติจริงเพื่อทดสอบว่าถูกต้อง (เสาวภา วิชาดี, 2554)

แผนภูมิภาพแสดงทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David Kolb
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หลังผ่านการพูดคุยรายละเอียดทฤษฎีพี่ไมตรี พี่น้อย และพี่จี้ ต่างเห็น
ด้วยกับการเชือ่ มโยงแนวคิดดังกล่าวเข้ากับกิจกรรมศึกษาดูงานเพราะต้องการให้
ผูม้ าเรียนรูส้ ามารถน�ำเอาประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปทดลองใช้กบั ชุมชนตนเองเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว การเลือกเอาแนวคิดของ Kolb มาเป็นโมเดลท�ำให้เห็นว่าวิธีการ
จั ด อบรมของเครือข่ายสภาพลเมืองฯ ทั้ง 7 แห่ ง มี ก ารสร้ า งประสบการณ์
รูปธรรมและการสรุปเป็นหลักการนามธรรมขั้นตอนที่ 1 และ 3 ของวงจรการ
เรียนรู้อยู่แล้ว แต่ยังขาดการสะท้อน/ ทบทวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
ความรูซ้ งึ่ เป็นกระบวนการส�ำคัญช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเปลีย่ นผ่านประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั สูก่ ารทดลองท�ำจริงด้วยตัวเอง จึงเกิดความคิดเปลีย่ นแปลงสถานทีจ่ ากใช้
พื้นที่แห่งเดียวเป็นการแบ่งฐานท�ำกิจกรรมตามวงจรการเรียนรู้แทน
ความคิดดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่ ว
ทันที กล่าวคือเกิดการจัดวางล�ำดับขัน้ ตอนกิจกรรมและคัดเลือกสถานทีท่ เี่ หมาะ
สมโดยค�ำนึงถึงวงจรการเรียนรู้เป็นตัวตั้งแล้วผสานเข้ากับช่องทางขยาย
โอกาสสร้างรายได้สชู่ มุ ชนเสริมเข้ามา ดังนัน้ ฐานการเรียนรูจ้ งึ ต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่
เหมาะสมต่อการใช้เป็นพืน้ ทีส่ ร้างประสบการณ์ตรง เช่น โรงบ�ำบัดขยะ โรงเรียน
ผู้สูงวัย แปลงผักปลอดสารพิษ ริมชายหาดที่เคยเกิดภัยพิบัติสึนามิ เป็นต้น และ
มีบรรยากาศเงียบสงบเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ส�ำหรับทบทวนการเรียนรูท้ ดลอง
ประยุกต์ปฏิบตั ซิ งึ่ จะใช้แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติในชุมชนหรือโฮมสเตย์เป็น
สนามด�ำเนินการ อย่างไรก็ตามการเข้ารับการอบรมให้ครบถ้วนวงจรการเรียนรู้
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้เรียนมี กรณีที่มาแค่วันเดียวก็อาจได้รับเฉพาะ
ประสบการณ์รปู ธรรมและบทสรุปการเรียนรูก้ ลับไป แต่หากพักค้างคืนก็สามารถ
เพิม่ ขัน้ ตอนการนัง่ ล้อมวงอภิปรายสะท้อนคิดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นบันทึกลง
สมุดความรู้รายบุคคล ลงมือออกแบบแผนงานทดลองปฏิบัติเองเพื่อพิสูจน์ว่า
ความเข้าใจทีไ่ ด้รบั ไปนัน้ ถูกต้องตรงประเด็นหรือไม่อย่างไร เป้าหมายอีกประการ
ที่ ที ม โต๊ ะ พั ง งาวาดหวั ง ไว้ คื อ การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ชุ ม ชนออกมาเป็ น
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สื่อการเรียนรู้ เช่น ต�ำราเรียนที่ลงมือท�ำและขีดเขียนโดยชาวบ้านแต่ยังไม่ได้
เริ่มต้นด�ำเนินการ ณ ขณะนี้
เมือ่ ได้ขอ้ สรุปแนวคิดเชิงทฤษฎีของหลักสูตรเป็นทีเ่ รียบร้อยการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดท�ำหลักสูตรตามพืน้ ทีแ่ ละเส้นทางการเรียนรูจ้ งึ ถูกจัด
ขึน้ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาพังงา
และโรงแรมภูงา โดยมี คุณกมลชาติ นุใหม่ (จุบ๊ แจง) และ คุณชนาภัทร ไวยซีน
(มิ้นท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นแกนน�ำออกแบบกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์เพื่อระดมข้อมูล
ของดีชุมชน จัดท�ำแผนที่ย่อยต�ำบลน�ำร่องว่ามีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร จุด
จ�ำหน่ายสินค้า ศาสนสถาน สถานที่ติดต่อราชการ ที่พักพร้อมให้บริการตั้งอยู่
บริเวณใดบ้าง ต่อจากนั้นจึงร่วมกันจัดท�ำปฏิทินชุมชนแจกแจงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดทั้งปีรวมทั้งเทศกาลงานส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดฤดูกาลท่องเที่ยวต่างๆ ก่อนจะ
เชือ่ มโยงข้อมูลสร้างเป็นแผนทีใ่ หญ่แสดงภาพรวมเส้นทางการท่องเทีย่ วทัง้ หมด
ออกมา
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ตัวอย่างภาพแผนที่ย่อยต�ำบลเกาะยาวน้อย อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
(ที่มาของภาพ: ปัณฑิตา จันทร์อร่าม)

อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการออกแบบหลักสูตรและแผนงานเชิงธุกิจ
ผู้น�ำชุมชนหลายท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากและมองไม่เห็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นขัน้ ตอนชัดเจน ทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษา
ศาสตร์จงึ จัดสรรเวลาเพือ่ เติมองค์ความรูเ้ รือ่ งทีม่ าและความหมายของหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ รวมทั้งน�ำเกม
แข่งขันขายปลามาเปลี่ยนห้องประชุมให้กลายเป็นตลาดซื้อขายสินค้าก่อนถอด
บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างคนหาปลา พ่อค้าคนกลาง เทคนิควิธีการขายเพื่อ
สร้างก�ำไรอย่างสมดุล ปิดท้ายด้วยการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระเด็นกลไกการตลาด
กับการวางแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ท�ำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจพื้นฐานแนวคิดสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้ฯ เพิ่มมากขึ้นด้วย
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมคนขายปลา
ระหว่างอบรมการจัดท�ำหลักสูตรตามพื้นที่และเส้นทางการเรียนรู้
(ที่มาของภาพ: กมลชาติ นุใหม่)

ประโยชน์ส�ำคัญของการระดมข้อมูลพื้นที่น�ำร่อง 7 ต�ำบลครอบคลุม 6
อ�ำเภอในจังหวัดพังงาร่วมกันของผูน้ �ำชุมชนคือการขยายมุมมองการจัดการท่อง
เที่ยวที่แต่เดิมมักมองแยกส่วนเป็นเฉพาะเทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ซึ่งผูกพันกับวิธีแบ่งแยก
เขตการปกครองของภาครัฐเพราะมองไม่เห็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเชื่อม
โยงแหล่งเรียนรูใ้ ห้สอดรับกับทฤษฎีการเรียนรูแ้ ม้จะอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละท�ำงาน
ร่วมกันมานานก็ตาม เมื่อได้เห็นแผนที่ภาพรวมซึ่งสะท้อนข้อมูลระยะเวลาการ
เดินทาง จุดแวะพักรับประทานอาหารจับจ่ายใช้สอย ที่พักค้างคืนและกิจกรรม
ศึกษาดูงานทีม่ ขี อ้ แตกต่างแต่อาจน�ำมาปรับประยุกต์เสริมประสิทธิภาพการเรียน
รู้งานภาคประชาสังคมด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ ระบุ
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จุดประสงค์ เนือ้ หา กิจกรรม การประเมินผล และก�ำหนดการอบรมโดยละเอียด
ท้ายที่สุดหลังเสร็จสิ้นการอบรมเกิดเป็นโครงร่าง 5 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ดังนี้
1) หลักสูตรการจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาภาคประชาสังคม
พืน้ ทีต่ น้ แบบการเรียนรู:้ ต. เกาะปันหยี และ อุทยานแห่งชาติอา่ วพังงา
อ. เมือง จ. พังงา
จุดประสงค์การเรียนรู้:
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการเครือข่ายพัฒนา
ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานจัดการเครือข่าย
การพัฒนาภาคประชาสังคมของตนเองได้
กิจกรรมการเรียนรู้: การสร้างเครือข่ายการพัฒนาภาคประชาสังคม
กระบวนการท�ำงานร่วมกันของภาคประชาสังคม การจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยภาคประชาชน และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการท�ำงานอย่างยั่งยืน
2) หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พืน้ ทีต่ น้ แบบการเรียนรู:้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. โคกเจริญ และ
สปาโคลนร้อนรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย อ. ทับปุด จ. พังงา
จุดประสงค์การเรียนรู้:
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของคนใน
ชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมการเรียนรู้: การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน การจัดท�ำ	
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ปิน่ โตสุขภาพตามฤดูกาล การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และการส่ง
เสริมคุณภาพคนในชุมชน
3) หลักสูตรการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืน
พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู:้ สถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์ และ
บ่อน�้ำพุร้อนบ้านรมณีย์ ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา
จุดประสงค์การเรียนรู้:
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานการจัดการทุนชุมชน
และสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู:้ การรวมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายการจัดการทุนใน
ชุมชน การสร้างสวัสดิการในชุมชน การบริหารจัดการเงินในชุมชน และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้จากทุนในชุมชน
4) หลักสูตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยในชุมชน
พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู:้ ต. บ้านน�้ำเค็ม อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา
จุดประสงค์การเรียนรู:้
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการรับมือภัยพิบัติและแนวทาง
สร้างความปลอดภัยในชุมชน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานการรับมือภัยพิบัติและ
สร้างความปลอดภัยในชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู:้ บทเรียนจากสึนามิ การจัดการภัยพิบัติและความ
ปลอดภัยในชุมชน การพัฒนาอาสาสมัคร ภาวะผู้น�ำและการท�ำงาน
เป็นทีม
5) หลักสูตรการจัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู:้ ต. เกาะยาวน้อย อ. เกาะยาว จ. พังงา
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จุดประสงค์การเรียนรู้:
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการขยะเพื่อสร้างระบบ
เกษตรอินทรีย์
2) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนปฏิบตั งิ านการจัดการขยะเพือ่
สร้างระบบเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมการเรียนรู:้ การแยกขยะในครัวเรือน การบ�ำบัดขยะเพือ่ น�ำมา
ใช้ใหม่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ และการท�ำเกษตรอินทรีย์
ความอึดอัดใจของอาสาสมัครภาคธุรกิจกับจุดยืนภาคประชาสังคม
ทอม: ผมคิดว่าเราตั้งค่าตอบแทนวิทยากรต�่ำเกินไป อย่างพี่ไมตรีมี		
ประสบการณ์ท�ำงานสูงแต่กลับได้รบั ค่าตอบแทนหลักร้อยหักลบค่าเดิน
ทางไปบรรยายก็แทบไม่เหลืออะไร
พี่ไมตรี: มันก็ใช่นะ แต่ถ้าชุมชนอื่นเขาได้ประโยชน์จากเรา ช่วยเหลือกันได้บ้าง
ก็ยังโอเคอยู่
ทอม: แต่ถึงยังไงประสบการณ์ของพี่ก็น่าจะต้องตั้งมูลค่าให้มากกว่าที่เป็นอยู่
และควรคิดในเรตที่แตกต่างจากคนอื่น
พี่ไมตรี: ไม่นะ เราท�ำแบบนั้นไม่ได้ ถ้าคิดแบบนั้นทีมแตกทันที เราท�ำอะไรเราก็
ท�ำด้วยกันจะมารับผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าทีมงานคนอื่นไม่ได้
เขาจะคิดอย่างไรถ้าเรามีสิทธิพิเศษ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามี
ประสบการณ์หรือภูมิรู้น้อยกว่าเรา การคิดแยกแบบนั้นมันจะยิ่งสร้าง
ความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร
ทอม: เป็นแบบนั้นก็ได้ครับ แต่ถึงยังไงเป้าหมายสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ
อย่างหนึ่งคือสร้างรายได้ให้องค์กร ยังไงก็ควรบวกอัตราค่าใช้จ่ายภาพ
รวมให้สูงขึ้นอย่างน้อย 25 เปอร์เซนต์ ไม่อย่างงั้นที่ท�ำมาก็สูญเปล่า
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ไม่ได้อะไรเลย
พี่ไมตรี: แบบนัน้ ก็ได้ครับ แต่ทกุ คนในทีมต้องได้รบั ค่าตอบแทนในระดับเดียวกันนะ
ทอม: โอเคครับ
(บทสนทนาบางส่วนขณะออกแบบหลักสูตรการท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้ ยุรนันท์
ยิ้มสาระ และ ไมตรี จงไกรจักร์, 3 กุมภาพันธ์ 2561)
ขั้นตอนส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ คือการก�ำหนดค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
หลักสูตร มันอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับทีมงานสภาพลเมืองฯ ที่มีคนมากหน้า
หลายตามาศึกษาดูงานแล้วพวกเขาก็คิดค่าตอบแทนบ้างเป็นครั้งคราว เพียงแต่
ตลอดเวลาผ่านมาไม่เคยมีการตัง้ ราคาโดยน�ำเอาชัว่ โมงการท�ำงาน (man-hour)
มาพิจารณาความคุ้มค่าสูงสุดเลย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหัวข้อการคิดและวางแผนการเงินแบบ
ผู้ประกอบการสังคมเนื้อหาหลักของเวทีพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 ที่ชักชวนคน
ท�ำงานภาคประชาสังคมมาค�ำนวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคมต่อ
หน่วย (impact unit cost) โดยเริ่มจากการค�ำนวณค่าบริหารจัดการรวมทั้งค่า
ตอบแทนคนท�ำงานเพือ่ สะท้อนต้นทุนจริง ก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นทีน่ า่
สนใจระหว่างวิธคี ดิ เรือ่ ง “คุณค่าและมูลค่า” ขึน้ มา ทีมโต๊ะพังงาเข้าใจเป็นอย่างดี
ว่าการแสดงข้อมูลออกมาได้อย่างชัดเจนเรือ่ งความคุม้ ค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุน
ลงแรงท�ำงาน เวลาที่ใช้ไป ค่าตอบแทนที่ได้รับ และผลกระทบทางสังคมที่เกิด
ขึน้ ช่วยให้องค์กรมองเห็นจุดอ่อนการบริหารจัดการด้านการเงิน เฉพาะอย่างยิง่
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ตำ�่ เตีย้ เรีย่ ดินเมือ่ น�ำมาเทียบกับภาระงานและเวลาที่
ถูกใช้ไป แต่ส�ำหรับการท�ำงานเพื่อสังคมของสมาชิกสภาพลเมืองฯ ความคุ้มค่า
อาจมิได้ผูกติดกับราคาค่าแรงเพียงอย่างเดียวแต่มิติเรื่องคุณค่าซึ่งปรากฏผ่าน
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คุณภาพชีวติ ด้านกายและใจทีอ่ ยูด่ มี สี ขุ ยิง่ ขึน้ ของชาวบ้านต่างหากคือสิง่ คาดหวัง
และองค์ประกอบส่วนนี้ยังมิได้ถูกน�ำมารวมอยู่ในวิธีการคิด impact unit cost
แต่อย่างใด
บทสนทนาระหว่างทอมและพี่ไมตรีข้างต้นถือเป็นการต่อรองหาจุด
สมดุลระหว่างมูลค่ากับคุณค่าได้อย่างน่าสนใจ ผูเ้ ขียนมองว่าใจความหลักของบท
สนทนาสะท้อนให้เห็นจุดร่วมระหว่างผู้ประกอบการสังคมกับภาคประชาสังคม
คือ “การมีใจท�ำงานเพื่อส่วนรวม” แม้มีกระบวนทัศน์การท�ำงานต่างแต่ก็ยัง
สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะเกิดการเรียนรู้หลักคิดของกันและกันเมื่อ
เวลาผ่านล่วงเลยไป ในมุมมองของผูเ้ ขียนทอมเข้าใจมิตเิ รือ่ งคุณค่าของการท�ำงาน
เพือ่ สังคมเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้วดังจะเห็นได้จากการทีเ่ ขาสมัครใจเข้าร่วมท�ำงานครัง้
นี้โดยไม่ต้องมีใครบังคับ แต่การได้ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่าง ได้เรียนรู้ตัว
ตนคนท�ำงานภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง ท�ำให้เกิดการตัง้ ค�ำถามด้วยความไม่
เข้าใจปนหงุดหงิดใจว่า ท�ำไมคนท�ำงานภาคประชาสังคมจึงต้องเสียสละความสุข
ส่วนตัวหลายอย่าง บางคนต้องหุงหาอาหารใส่กล่องจากบ้าน ออกเงินส่วนตัวจ่าย
ค่ารถค่าเรือมานัง่ ท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม มันจ�ำเป็นด้วยหรือทีต่ อ้ งเสียสละขนาดนัน้
ทั้งที่ยังมีหนทางอื่นช่วยให้พวกเขาสามารถท�ำงานโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง
และครอบครัว สมดุลระหว่างความพร้อมส่วนตัวกับการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมควร
เป็นอย่างไร ค�ำถามเหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งราวใหญ่โตทีต่ อ้ งหาค�ำตอบส�ำหรับเขาอีกต่อ
ไปเมือ่ ได้สมั ผัสมิตคิ ณ
ุ ค่าทีผ่ นู้ �ำชุมชนแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมยืน่ มือให้ความ
ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่นอาจไม่ใช่แค่ความพร้อมด้านหน้าที่การงานหรือ
การเงิน แต่เป็นความพร้อมทีจ่ ะบอกกับตัวเองว่าความสุขของปัจเจกไม่อาจแยก
ออกจากความสุขของส่วนรวมได้ ซึ่งสะท้อนผ่านการกระท�ำและค�ำพูดของผู้น�ำ
แต่ละคนที่มักกล่าวตรงกันเสมอว่า “ไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
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“ถ้าเรารอทุกคนพร้อมแล้วจึงลุกขึน้ มาท�ำงานเพือ่ สังคมเมือ่ ไหร่
เราถึงจะลงมือท�ำล่ะ พอท�ำแล้วก็หยุดไม่ได้ เพราะถ้าหยุดเรือ่ งดีๆ
ที่สร้างขึ้นก็อาจจะล่มสลายตามไปด้วย งานแบบนี้ถึงจะเหนื่อย
แต่ก็มีความสุข”

(วนิดา ชูสุวรรณ. สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)

ยกระดับคนท�ำงาน

ตลอดเส้นทางการก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ความพยายามผลัก
ดันคนในชุมชนให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรคือกุศโลบาย
เตรียมคนท�ำงานทีพ่ ไี่ มตรี พีน่ อ้ ย พีจ่ ี้ ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากเล็งเห็นว่า
จะช่วยให้เข้าใจกลไกการท�ำงานทัง้ ระบบควบคูก่ บั ได้รบั องค์ความรูพ้ ร้อมสานต่อ
กลยุทธ์การบริหารองค์กรอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง กระทัง่ เค้าโครงกระบวน
วิธีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชัดเจนขึ้นก็เป็นช่วงเวลาการยกระดับศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ โดยโครงการผู้น�ำฯ กับทีม “คิด ค้น คว้า”
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอบรมการใช้สื่อแก่สมาชิกสภาพลเมืองฯ ในวันที่
26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมภูงา
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือพัฒนาทักษะผูเ้ ข้าร่วมให้สามารถดึงจุด
เด่นของพื้นที่ตัวเองออกมาน�ำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยว
กับแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเพื่อดึงดูด
กลุม่ เป้าหมายทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือบุคคลทัว่ ไปผูส้ นใจเข้ามา
ศึกษาดูงานในพื้นที่ กิจกรรมการอบรมคือร่วมแบ่งปันข้อมูลทิศทางการสื่อสาร
ของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย ฝึกการใช้ชุด
ค�ำถาม “5W1H” (What, Who, When, Where, Why, How) เพื่อรวบรวม
วิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจง่าย รวมทัง้ ฝึกเทคนิคการถ่ายภาพ
การใช้โปรแกรมน�ำเสนอภาพผ่านแอพพลิเคชั่น Snapseed เผยแพร่ลงบนสื่อ
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สังคมออนไลน์แบบต่างๆ เช่น facebook line หรือ instragram เป็นต้น
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (train the professional trainers) คือ
การจัดอบรมทักษะการเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้แก่ผู้น�ำชุมชน เมื่อวันที่ 28-29
เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมภูงา ก่อนหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จะสิ้น
สุดลงไม่นานนัก ทอมตอบสนองความต้องการของทีมสภาพลเมืองฯ ในการสร้าง
“นักสื่อสารการเรียนรู้ชุมชน” (ambassador community) ผู้เป็นตัวแทน
น�ำเสนอเรื่องราวพร้อมกับสร้างการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการปฏิบัติจริง ไม่ใช่
มัคคุเทศก์บอกเล่าข้อมูลประวัตศิ าสตร์เหตุการณ์ตา่ งๆ แก่กลุม่ นักท่องเทีย่ วเพียง
อย่างเดียว ดังที่พี่เล็กแสดงทัศนะไว้ว่า “วิทยากรที่ท�ำงานในสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้ฯ จะไม่ใช่ไกด์หรือมัคคุเทศก์เพราะเขาคือคนในชุมชนผู้มีความรู้ในเรื่อง
ราวนั้นๆ ผ่านการลงมือท�ำจริง เขาคือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่
อ่านหรือท่องจ�ำมาบอกต่อ” เป้าหมายของการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มเติม
เทคนิคการน�ำเสนอให้ทรงพลังควบคู่กับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยยึดความ
เป็นธรรมชาติของตัวบุคคลเอาไว้เป็นส�ำคัญ
อาจารย์พากร อัตตนนท์ วิทยากรเริ่มต้นบทเรียนโดยอธิบายองค์
ประกอบของการสอนซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา (content) เทคนิคการสอน
(method) และการถ่ายทอด (delivery) ทั้ง 3 ส่วนล้วนมีความส�ำคัญพอกัน
หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปการสื่อสารที่ทรงพลังก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อคิดที่ต้องพึง
ระลึกไว้คือต้องท�ำให้ “สาระมาพร้อมสีสัน” ต่อจากนั้นจึงลงรายละเอียดเกี่ยว
กับการเริม่ ต้นสร้างบรรยากาศการเรียนรูโ้ ดยการแนะน�ำตัวอย่างไรให้ผฟู้ งั สนใจ
หลักการใช้โทนเสียงพูด จัดวางมือ สายตา และเดินเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ยกตัวอย่างเกมที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย มั่นใจ รู้จักกันมากขึ้น
จนพร้อมเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ เนื้อหาส�ำคัญของการอบรมอีกประการคือการ
อธิบายรูปแบบความทรงจ�ำของมนุษย์อันมีที่มาจากมัดกล้ามเนื้อ อารมณ์ความ
รู้สึก สถานที่ และตัวอักษร ดังนั้นขณะท�ำหน้าที่วิทยากรจึงจ�ำเป็นต้องใช้สื่อที่
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ช่วยกระตุ้นผัสสะการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ก่อนปิดท้ายการอบรมด้วยการให้ผู้เข้า
ร่วมทดลองสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนตนเองเพื่อรับ
ฟังค�ำติชมน�ำไปปรับปรุงพัฒนาต่อ
ตลอดระยะเวลา 7 เดือนของการร่วมมือกันท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานของภาคประชาสังคม มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ 3 ครั้ง
ผู้เขียนพบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คอยฉุดรั้งให้แผนงานก่อตั้งสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้ฯ ก้าวไปได้ไม่ปะติดปะต่อเท่าที่ควรคือการที่ผู้เข้าร่วมอบรมเปลี่ยนกลุ่ม
ไปเรื่อยๆ แม้จะมาจากต�ำบลเดียวกันแต่การเข้าร่วมในลักษณะสับเปลี่ยนกัน
มาตามโควต้าที่นั่งท�ำให้องค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปไม่สมบูรณ์ สาเหตุส�ำคัญคือ
การต้องสละเวลาในชีวติ เข้าร่วมงานกับโครงการทีต่ นไม่รจู้ กั คุน้ เคย หน�ำซำ�้ ยังไม่
แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้ง ปรากฏการณ์
“หร๋อมแหร๋ม” คนมาร่วมน้อยกว่าเป้าที่วางไว้และบางกรณีก็มาสายเพราะต้อง
ท�ำภารกิจที่บ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสะท้อนให้เห็นว่า แผนพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืนด้วยแนวคิดการประกอบการสังคมยังจ�ำเป็นต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัว
เอง โดยต้องแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์กระจายรายได้สชู่ มุ ชนและสร้างงานให้แก่ลกู
หลานอย่างมั่นคงไม่ใช่แค่เพียงภาพฝัน ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายและต้องอาศัย
ความตั้งใจจริงไม่ล้มเลิกกลางคันเป็นแรงขับเคลื่อน
อย่างไรก็ตามผู้เขียนและทอมรู้สึกอบอุ่นใจเสมอเมื่อพบว่ากลุ่มผู้น�ำ
ชุมชนมากมายหลายท่านพร้อมให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง บ่อยครั้งที่ได้เห็นพี่
จี้ต้องยกหูโทรศัพท์โทรตามคนในชุมชน พี่น้อยและพี่ไมตรีคอยประชาสัมพันธ์
หางบประมาณสนับสนุนให้สมาชิกสภาพลเมืองฯ มาร่วมกิจกรรมให้จงได้ จาก
ผู้น�ำสามคนความไว้เนื้อเชื่อใจเริ่มแผ่ขยายออกไปทีละน้อย ยิ่งนานวันยิ่งค่อยๆ
เกิดแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ
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“สิ่งที่ผมชื่นชมผู้น�ำชุมชนหลายๆ คนคือเขาไม่เคยรู้สึกกลัวสิ่ง
ที่แตกต่าง ถึงเราพยายามตั้งโจทย์ที่ยากแต่เขาก็สู้กับเรา ช่วย
กันปั้นช่วยกันท�ำ ถึงจะเหนื่อยแต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับเรา”
(ยุรนันท์ ยิ้มสาระ. สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)

สรุปบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เสร็จสิ้นลงไปพร้อมกับการทดลองใช้หลักสูตรการ
จัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ อ.เกาะยาว จ.พังงา ของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้ฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีผู้เข้า
ร่วมเรียนรู้หลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้บริหาร
องค์กร อาจารย์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน รวมกันกว่า 30 ชีวิต เสียงตอบรับเป็น
ไปในทิศทางที่ดีเมื่อผลประเมินจากแบบสอบถามแสดงข้อมูลว่า 90.9% เข้าใจ
เนื้อหาการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 81.8% คิดว่าสามารถน�ำประสบการณ์
และองค์ความรู้ไปปรับใช้ท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันได้ ข้อควรปรับปรุงคือต้อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้มากขึ้น ควรมีเครื่องมือสนับสนุนให้นัก
สื่อสารการเรียนรู้ชุมชนสามารถบรรยายได้ทรงพลังมากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งท�ำให้
ทีมงานเกิดความหวัง ก�ำลังใจ เห็นจุดอ่อนเพื่อน�ำไปพัฒนาต่อ และนับเป็นการ
สร้างรายได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ผ่านแนวคิด
การประกอบการสังคมอีกด้วย ถึงแม้ว่าจ�ำนวนเงินอาจไม่มากมายแต่ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
นับตั้งแต่เริ่มต้นท�ำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ผลสัมฤทธิ์
ข้างต้นบ่งชีว้ า่ แนวคิดการประกอบการสังคมซึง่ ถูกน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือออกแบบ
กลยุทธ์ก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ช่วยให้สภาพลเมืองฯ ระบุสถานะ
ปัจจุบัน อนาคตขององค์กรในโลกทุนนิยม และจัดล�ำดับความส�ำคัญแผนงาน
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ได้ชัดเจนจนสามารถก�ำหนดกลไกสร้างความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ “คน
เวลา และ การเงิน” องค์ประกอบส�ำคัญขององค์กรได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น จุด
เด่นที่โครงการผู้น�ำฯ และ SoC ช่วยให้ทีมงานหลายฝ่ายท�ำงานร่วมกันอย่าง
สะดวกคือความสามารถในการคัดเลือกเนื้อหาที่ก่อให้เกิดไอเดียทะลุทะลวง
วิธีมองประเด็นปัญหาภายใต้กรอบวิธีคิดเดิม ช่วยดึงคนผู้จมจ่อมอยู่กับปัญหา
ให้เงยหน้าขึน้ มาสูดอากาศ ยกตัวลอยขึน้ เพือ่ ก้มลงไปมองเส้นทางทีต่ นก�ำลังเดิน
ในมุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือแม้เนือ้ หาเหล่านัน้ จะมีความซับซ้อนแต่
วิทยากรก็สามารถอธิบายให้เข้าใจจนน�ำไปใช้งานได้จริง
ส�ำหรับตัวแทนสภาพลเมืองฯ ผู้สามารถน�ำแนวคิดการประกอบการ
สังคมมาพัฒนาเป็นแผนงานการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เป็นผลส�ำเร็จ ผู้เขียน
วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่ตนเองก�ำลังเผชิญอยู่
และไม่เคยจ�ำกัดกระบวนวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยเครื่องมือหรือกระบวน
ทัศน์ที่ตายตัว ด้วยประสบการณ์ความเจ็บปวดร่วมน�ำมาสู่การปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์การท�ำงานแบบ “น�ำร่วม” (collective leadership) ช่วยให้สามารถ
ก้าวข้ามการแบ่งแยกฝ่ายรวมทั้งวิถีการท�ำงานแบบปฏิปักษ์จนเกิดการเรียน
รู้วิธีพัฒนาชุมชนหลากมิติเป็นเวลายาวนานกระทั่งเล็งเห็นว่า ทางออกสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภาย
ใต้โครงสร้างสังคมที่มีบรรทัดฐานคอยก�ำหนดระเบียบการอยู่ร่วมกันของผู้คน
เพราะมันคงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากจะมองสถาบันสังคมแต่ละส่วนเป็นคู่ตรง
ข้ามขัดขวางเป้าหมายขององค์กรอยู่ตลอดเวลา การลงมือท�ำงานร่วมกับสภา
หอการค้าจังหวัดพังงา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ คือสิ่งยืนยัน
สายตาแห่งโอกาสที่เฝ้ามองความเป็นไปได้ ค้นหาความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี
หรือกระแสความคิดของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับทักษะ
การประนีประนอมเพื่อปรับประยุกต์ดึงเอาจุดแข็งแต่ละภาคส่วนมาใช้สานต่อ
เป้าหมายชุมชนจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
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“แต่ก่อนเรารวมทีมกันไม่ได้เพราะแย่งกันเป็นผู้น�ำ ระยะหลัง
พี่ว่าเราท�ำงานกันได้ดีขึ้นเพราะรู้จักถอยมาอยู่ข้างหลังเป็น
บางครัง้ การน�ำทีด่ ีคอื ต้องรูบ้ ทบาทตัวเองไม่ใช่ออกไปยืนอยู่ขา้ ง
หน้าตลอดเวลา เราต้องรู้ว่าใครถนัดเรื่องอะไรก็ต้องให้เขาได้ท�ำ
เรื่องนั้น สิ่งที่เราต้องท�ำจริงๆ คือท�ำให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวท�ำงานเป็นทีมได้ มองเห็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อ
ให้รวู้ า่ เรายืนอยูต่ รงจุดไหนแล้วต้องท�ำอะไรต่อ แผนยุทธศาสตร์
ทีเ่ กิดขึน้ ก็เพราะเราท�ำความเข้าใจปัญหาและพยายามหาทางแก้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ”
(ไมตรี จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2561)

เช่นเดียวกับการน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมมาจัดการปัญหาด้าน
การเงินขององค์กร ทุกขั้นตอนการท�ำงานบ่งชี้ว่าจิตวิญาณภาคประชาสังคมยัง
คงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สภาพลเมืองฯ ไม่เคยหลงลืม แม้การสร้างรายได้คือจุดตั้งต้น
แต่ปลายทางคือการผ่องถ่ายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง หนุนเสริมให้
วงล้อยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการเคลื่อนไปข้างหน้าตามปณิธาน
เดิม กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาน�ำเอาเครื่องมือบริหารภาคธุรกิจมาจัดวางเป็น
ฟันเฟืองหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมได้อย่างเหมาะเจาะ
และหากสัมฤทธิ์ผลดังหวังกลวิธีการด�ำเนินงานลักษณะนี้อาจกลายเป็น “พังงา
โมเดล” พร้อมถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกต่อหนึ่งด้วย
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ
กับกลไกการขับเคลื่อนยุทศาสตร์พังงาแห่งความสุข
ที่มา: ผลการศึกษา
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กลไกการท�ำงานโดยส่งอาสาสมัครภาคธุรกิจลงไปตามติดผลิตงานร่วม
กับคนท�ำงานภาคประชาสังคมมิได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชน
เท่านั้น แต่ตัวอาสาสมัครเองก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลายอย่างเช่นเดียวกัน ทอม
อาจเริ่มต้นเข้ามาท�ำงานด้วยคาดหวังว่าจะเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ดูบ้าง แต่ตอนจบโครงการผู้เขียนเข้าใจว่าเขาไม่ได้เดิน
ออกจากพื้นที่ปลอดภัยไปไหน แต่จริงๆ แล้วเขาก�ำลังขยายพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเองออกไปให้กว้างขวาง ด้วยค้นพบว่าจิตส�ำนึกทางสังคมที่มีเมื่อได้ผนวก
กับทักษะทีใ่ ช่ แม้กระบวนทัศน์ตา่ งแต่อาจน�ำมาซึง่ ทางออกของปัญหาใหม่ๆ
ได้ นอกจากนั้นผู้เขียนยังเชื่อว่าปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่อีกมากมายพร้อมเข้ามา
ท�ำงานเพื่อสังคม เพียงแค่มีช่องทางให้เขาได้น�ำเอาศักยภาพที่มีมาผสานเข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
หากจุดหมายปลายทางของภาคประชาสังคมคือการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพลเมือง ภาครัฐ และภาคธุรกิจในการแก้ปญ
ั หาสังคม ข้อค้นพบจากงาน
วิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าทักษะการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกคือสิ่ง
จ�ำเป็นอย่างที่สุดเพื่อให้พลังที่สามอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้ไม่รู้จบ แม้การสร้าง
มูลค่าอาจมิใช่แก่นแต่หากเป็นเส้นทางหนึง่ ทีจ่ ะสามารถสร้างคุณค่าและด�ำรงจิต
วิญญาณเสรีของประชาชนไว้ได้ เส้นทางนีก้ จ็ ะเป็นทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ ลิม้ ลองก้าว
เดินต่อไป
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เกริน
่ น�ำ

“ต้นไม้ใหญ่ในป่า หากจะล้ม ต้องล้มให้เสียงดัง ไม่เช่นนั้น
ก็จะเป็นเพียงแค่เสียงกิ่งไม้หัก”
เสียงค�ำพูดแสนหนักหน่วงของแกนน�ำชาวบ้านคนหนึ่งจากจังหวัด
เชียงราย ลอยล่องเข้า “หู” ของผมจนสั่นสะเทือนเข้าไปในความรู้สึก ค�ำพูดที่
ทรงพลังมักสะกิดให้ผู้เขียนหยุดนิ่งและตระหนักคิดด้วยความสงสัยว่า เหตุใด
คนตัวเล็กๆ คนหนึ่งช่างมีค�ำพูดที่ชวนให้เราใหลหลงในปรัชญาชีวิตบางอย่าง
ต้นไม้ใหญ่กลางป่าสูงตระหง่านท้าทายแสงแดด ถึงคราวที่จะต้องล้มลงเพื่อคืน
สมดุลแก่ธรรมชาติ แต่กระนั้นก็ยังมี “อัตตา” ที่พอจะทนงตัวว่าถึงแม้จะล้ม
ก็ขอล้มอย่างมีศักดิ์ศรี มิใช่เป็นเพียงแค่เสียงกิ่งไม้หักอย่างเปราะบาง
ล้ม ไม่ได้แปลว่า แพ้ แต่หมายถึง การเริม่ ต้นใหม่ของกฎธรรมชาติ
ต้นไม้ใหญ่ท่ีล้มลง จะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่พืชพันธุ์ชนิดอื่นๆ ได้
บ�ำรุงเติบโตแตกหน่อออกใบต่อไป เปรียบได้กับการท�ำงาน ถ้า
จะลงมือลงแรงท�ำแล้ว ก็ต้องท�ำให้ส�ำเร็จ ให้มีชื่อเสียง หากล้ม
แล้วเสียงไม่ดัง แม้ว่าจะกลายเป็นปุ๋ยอันอุดมสมบูรณ์ก็ตาม นั่น
จะต่างอะไรกับเสียงกิ่งไม้หัก
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ผู้เขียนสนใจภาวะความคิดที่ท้าทายดังกล่าวด้วยการเข้าไปพูดคุย-รับ
ฟังจากเจ้าของประโยค จึงได้มิติความคิดที่ว่า
“ความทนงตัว” ของผู้น�ำตัวเล็กๆ ท�ำให้ผู้เขียนก้าวถอยออกมาและ
ฉุกคิดถึง “ภาวะของผูน้ �ำ” ควรเป็นอย่างไรกันแน่ ความทนงตัวถือเป็นภาวะหนึง่
ซึง่ เป็นลักษณะทีม่ นุษย์ปถุ ชุ นคนหนึง่ จะแสดงออกมา ซึง่ นับเป็นความท้าทายเชิง
ปฏิสมั พันธ์อย่างหนึง่ ทีใ่ ครหลายคนมักตีความว่า นีค่ อื สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดปัญหาใน
อนาคตส�ำหรับการท�ำงานร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีข่ บั เคลือ่ น
การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จอีกด้วย
เสียงสนทนาพาทีจากกลุม่ เครือข่ายภาคประชาชนของจังหวัดเชียงราย
ทีผ่ เู้ ขียนได้ไปสัมผัสรับฟังครัง้ นัน้ ท�ำให้ผเู้ ขียนตระหนักคิดถึงการท�ำงานวิจยั ของ
“โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียนกระบวนการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพืน้ ทีผ่ า่ นภาวะการน�ำร่วม” ว่าทิศทางการ
ท�ำงานจะหาข้อสรุปในรูปแบบใด การถอดบทเรียนจากกระบวนการท�ำงานจาก
ผู้คนที่ถือว่าเป็น “ปราชญ์” “ผู้รู้” หรือ “ผู้น�ำ” จะเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส�ำหรับกลุ่มนักวิจัยในโครงการ ฯ
การค้นหา “สมดุล” เพือ่ เสนอภาพของผูน้ �ำแห่งอนาคตจากการด�ำเนิน
งานในรอบ 7 เดือนดังที่ได้รับรู้ผ่านพื้นที่ต่างๆ ในบทก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราว
ที่ควรน�ำมาเชื่อมร้อยให้เกิดภาพรวมเพื่อสร้างตัวอย่างหรือแบบแผนในการขับ
เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความชัดเจนของของประเด็น กระนั้นแล้ว นักวิจัย
ต้องท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลต่อการพลวัต
ของชุมชนหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ น�ำไปสู่การพิจารณาภาพของ
ความส�ำเร็จที่ใฝ่ฝันและมีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนหรือสังคม
เสียงไม้ลม้ ยังก้องกังวาลในหู เพราะนีค่ อื บทสังเคราะห์ทที่ า้ ทายส�ำหรับ
ผม
...หากล้มแล้วเสียงไม่ดัง นั่นจะต่างอะไรกับกิ่งไม้หัก...
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หน้าบ้าน-หลังบ้าน: ว่าด้วยเรือ
่ งของคนท�ำงาน

ประเด็นเรื่องการล่มสลายของความเป็นชุมชน เป็นประเด็นร่วมสมัยที่
ถูกกล่าวถึงอย่างน่าสนใจในการท�ำวิจัยครั้งนี้ บางพื้นที่กลายเป็นประเด็นส�ำคัญ
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ หรือความหมายส�ำหรับการมีชวี ติ อยู่ ข้อสังเกตดังกล่าวอาจ
ไม่ตา่ งอะไรกับความตระหนกและความสนใจในเรือ่ งของการสูญสิน้ หรือสูญพันธ์ุ
ของพืชและสัตว์ในโลกตามมุมมองทางสิ่งแวดล้อมหรือชีววิทยา อาจเป็นเพราะ
เมื่อสูญสิ้นสิ่งหนึ่งก็ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์ไปกับการสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกหลาย
สิ่ง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสรรพสิ่งดังค�ำ
กล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
ตั ว อย่ า งการด�ำรงอยู ่ ข องความเป็ น ชุ ม ชนซึ่ ง มี ฐ านทางภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นสิ่งส�ำคัญที่ “ประทีป อ่อนสลุง” หรือ “พ่อมืด” มักจะหยิบยก
มากล่าวถึงอย่างมีความหวัง การเกิดขึ้นและการด�ำรงคงอยู่ของชุมชนบนพื้น
ฐานของการมีตัวตนของชาวไทยเบิ้งนับเป็นขุมพลังมหาศาลที่ส่งผลต่อพละ
ก�ำลังในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โคกสลุง ภาพความหวังชัดขึ้นที
ละนิดด้วยแนวทางการท�ำงานที่มีเป้าหมาย คือ “การสร้างหนทางกลับบ้านให้
แก่ลูกหลาน” ดังนั้น ภาพสะท้อนจากเป้าหมายของพ่อมืดชี้ให้เห็นเรื่องราวที่
เกิดอยู่เบื้องหลังของการท�ำงานชุมชนเพื่อชุมชน การใช้ฐานความคิดด้วยการ
ด�ำเนินงานทางวัฒนธรรมให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์นั้น พ่อมืดชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการท�ำความเข้าใจความหมายหรือความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ล้วนได้
มาจากการเรียนรู้วิธีคิด วิธีการและการลงมือท�ำอย่างจริงจังจึงสามารถเข้าใจ
ถึงโครงสร้างและบทบาทหน้าทีท่ เี่ กิดขึน้ ในชุมชนจนสามารถน�ำมาปรับใช้ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจนประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง
โครงการผู ้ น�ำแห่ ง อนาคต ภายใต้ โ ครงการ “การถอดบทเรี ย น
กระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำร่วม”
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เป็นการท�ำงานร่วมกับ ผู้น�ำเครือข่ายนักขับเคลื่อนสังคม 4 พื้นที่ ได้แก่
นุชนารถ บุญคง หรือ ครูน�ำ้ จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย วรรณา จารุสมบูรณ์
หรือพี่สุ้ย จากพื้นที่ขอนแก่น ประทีป อ่อนสลุง หรือ พ่อมืด จากพื้นที่โคกสลุง
และ คุณไมตรี จงไกรจักร หรือ พีไ่ มตรี จากพืน้ ทีพ่ งั งา การท�ำงานของผูน้ �ำพืน้ ที่
ทั้ง 4 นี้มิได้กระท�ำและเติบโตอย่างโดดเดียว แต่มีความร่วมมือจากเครือข่ายที่มี
ความสัมพันธ์สว่ นตัวกระทัง่ ถึงความสัมพันธ์ระดับองค์กร ความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เปรียบเสมือน “ขุมพลัง” บางอย่างที่ส่งต่อความฝันให้เกิดขึ้นจริง
“คน พื้นที่ ต้นทุน และขุมพลัง: ปัจเจก ปัจจัย ปัจจุบัน” เป็นส่วน
หนึ่งของการท�ำความเข้าใจพื้นฐานวิธีคิดในระดับบุคคล การท�ำงานของนักวิจัย
ได้ “ขุดและค้น” เบื้องหลังอันเป็นอดีตซึ่งอธิบายถึงความเป็นตัวตนในปัจจุบัน
และ เบือ้ งลึกทีต่ อ้ งค้นไปถึงระดับจิตใจซึง่ เป็นขุมพลังอันทรงคุณค่าทีอ่ าจปรากฏ
ออกมาบนใบหน้าและรอยยิม้ ในยามท�ำงาน และเบือ้ งหน้าทีต่ อ้ งเผชิญในปัจจุบนั
บางเรือ่ งราวอาจบัน่ ทอนจิตใจแต่บางเรือ่ งราวก็กลับเสริมแรงทางบวก ซึง่ เกิดการ
หมุนวนของขุมพลังที่เลื่อนไหลเสริมแรงซึ่งกันและกัน
มูลนิธิบ้านครูน้ำ� : เชียงราย

“ครูนำ�้ ” หญิงสาวผูม้ คี วามมัน่ ใจในตัวเอง มีความเชือ่ มัน่ ทางจิต
วิญญาณเป็นพื้นฐานของการน�ำทางในการท�ำงาน การตัดสินใจ
ในบางสิ่งบางอย่างมักอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึง
พลังของความดีที่ถือมั่น “ครูนำ�้ ” เติบโตมาในสังคมการท�ำงาน
ศิลปะ แต่เมือ่ ถึงจุดหนึง่ ของชีวติ “ครูนำ�้ ” ตัดสินใจออกมาเผชิญ
โลกกว้างบุคลิกภาพทีโ่ ลดโผนโจนทะยาน รูปลักษณ์ภายนอกเป็น
สาวเปรี้ยวเข็ดฟันขับเน้นให้เห็นภาพของผู้หญิงแกร่งท่ามกลาง
ความขัดแย้งระหว่างรัฐได้อย่างชัดเจน
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“อึด ทน ควาย อาร์ต” เป็นค�ำทีส่ ะท้อนถึงผูห้ ญิงหัวใจศิลปะคนนีซ้ งึ่ เป็น
ค�ำทีเ่ ธอนิยามบุคคลิกภาพด้วยตัวเองเมือ่ ต้องมาช่วยกันระดมหาต้นทุนทีก่ ลุม่ ใน
เวทีอบรมการสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (strategy for change)
นุชนารถ บุญคง (ครูน�้ำ) ปัจจุบันอายุ 50 ปี แต่บุคลิกและรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเหมือนคนอายุ 30 ปลายๆ เท่านัน้ ด้วยทรงผมทีย่ อ้ มสีเขียว
วาจาห้าวหาญ ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ บุคลิกอันน่าเกรงขาม ซึง่ ส่งผลต่อการปกป้อง
เด็กๆ ที่เธอดูแล หากแต่ภายในกลับแฝงด้วยความอ่อนโยนซึ่งสะท้อนผ่านแวว
ตาทีค่ ลอด้วยน�ำ้ ตาครัง้ เมือ่ เธอเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับชีวติ อันน่าหดหูข่ องเด็กทีต่ กเป็น
เหยื่อของความรุนแรงจากสังคม
จุดเริม่ ต้นและอุดมการณ์ของการท�ำงานเกิดขึน้ เมือ่ ได้เข้าร่วมเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ เพื่อนของเธอได้หยิบยืมเงินเธอเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการท�ำงาน
ศิลปะ ป้ายประกาศต่างๆ ในกลุม่ ผูป้ ระชุมทางการเมืองครัง้ นัน้ เธอจึงตัดสินใจไป
หาเพือ่ นเพือ่ น�ำเงินไปให้ และในช่วงเวลานัน้ เองทีเ่ ธอได้ตดิ ร่างแหถูกจับไปทีค่ า่ ย
ทหารพร้อมนักขับเคลือ่ นสังคมคนอืน่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เธอได้ฟงั เรือ่ งราว ประสบการณ์
การต่อสูเ้ พือ่ สังคม และแรงบันดาลใจต่างๆ จากคนกลุม่ นี้ หลังจากเหตุการณ์ครัง้
นั้น เธอได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ชวนท�ำงานด้านศิลปะบ�ำบัด ซึ่งเธอมีทักษะทางด้าน
ศิลปะอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงตกลงร่วมท�ำด้วยและเริ่มต้นเขียนโครงการเพื่อขอ
ทุน โดยโครงการแรกของพวกเธอคือ ศิลปะบ�ำบัดในกลุม่ ผูส้ งู อายุ และจากงาน
ชิ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนด้านมุมมองที่มีต่อศิลปะของเธอ ซึ่งเปรียบดัง “แสงเทียน”
จุดประกายในหัวใจของคนที่ก�ำลังหมดแรงและความหวัง ให้ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิต
อย่างมีชีวิตอีกครั้ง
เมือ่ เริม่ มองเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานศิลปะมากขึน้ เธอจึงได้
เริม่ ท�ำงานศิลปะบ�ำบัดต่อ โดยเข้าไปท�ำงานร่วมกับกลุม่ ครูขา้ งถนน ซึง่ เป็นกลุม่ ที่
ท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ทว่า ในช่วงเวลานั้นหรือกว่า 20 ปีที่ผ่านมา แนวคิด
ด้านศิลปะบ�ำบัดอาจยังไม่แพร่หลายในบริบทของภาคประชาสังคมทีท่ �ำงานด้าน
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เด็กมากนัก จึงมีข้อค�ำถามต่างๆ เกิดขึ้นว่าศิลปะมันจะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างไร หรือจะชี้วัดได้อย่างไรว่าแก้ปัญหาได้จริง ค�ำถามเหล่านี้เปรียบ
เสมือนตัวกระตุน้ ให้อยากยืนยันความเชือ่ ของตนเองมากขึน้ ว่าศิลปะมันสามารถ
ช่วยเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้ ความคิดดังกล่าวน�ำไปสู่การตัดสินใจออกจากงาน
ประจ�ำในขณะนั้นซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต ภายหลังจากที่ใช้
ศิลปะในการท�ำงานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนต่างๆ ร่วมกับการลงพื้นที่ของกลุ่มครู
ข้างถนน เธอสามารถพาเด็กคนแรกกลับบ้านได้จากรูปภาพที่เธอให้เขาวาด ใน
ขณะที่กลุ่มครูข้างถนนเดิมท�ำงานกับเด็กคนนี้มาเกือบ 3 ปี พวกเขาแทบไม่เคย
รู้เลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหน เนื่องจากเด็กไม่เปิดใจที่จะพูด
การคลุกคลีอยู่กับเด็กเร่ร่อนที่ประสบปัญหาที่นั่น ท�ำให้พบว่าต้นตอ
ของปัญหาเหล่านีม้ าจากจังหวัดเชียงรายทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ชายแดนถึง 3 ประเทศด้วย
กัน คือ ไทย ลาว และเมียนมา เธอจึงตัดสินใจเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อ
จัดการกับรากของปัญหาและเป็นจุดเริม่ ต้นของศูนย์ดร็อปอิน (drop in) และน�ำ
ไปสูก่ ารเปิดมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ในอ�ำเภอเชียงแสนซึง่ เป็นสถานสงเคราะห์แบบอยู่
อาศัยถาวร
ขอนแก่นนิวสปิริต: ขอนแก่น

“พี่สุ้ย” หญิงสาวผมสีดอกเลา ผู้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สายตา
เธอมุ่งมั่นในการท�ำงาน ผมสัมผัสถึงความอ่อนโยนที่เธอมีให้แก่
ผู้ร่วมงานได้ด้วยค�ำสั้นๆ ท่ีมักเปล่งออกมา “ก็ดีนะ” “พี่ก็ว่า
อย่างนั้นหล่ะ”
แม้ว่า “ขอนแก่น” จะไม่ใช่ “บ้านเกิด” ของพี่สุ้ย แต่ก็
นับว่าเป็น “เมืองนอน” ทีอ่ า้ แขนรับเธอไว้อย่างอบอุน่ “ขอนแก่น
นิวสปริต” เป็นภาพฝันอันสวยงามทีร่ อความสมบูรณ์ขององค์กร
NGOs พี่สุ้ยทุ่มเทแรงกายใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังขับเคลื่อนจาก
เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
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ในแวดวง NGOs มีการกล่าวถึง “พีส่ ยุ้ ” ว่าเป็นคนท�ำงานเก่ง จริงจัง และ
ท�ำงานแบบมืออาชีพ ให้ความส�ำคัญกับความมุ่งมั่นท�ำตามเป้าหมายให้ส�ำเร็จ
เธอนิยามวิธกี ารและแนวทางการท�ำงานของเธอว่าเป็น “กระทิง” ซึง่ เป็นเครือ่ ง
มือหนึง่ ในการจ�ำแนกบุคคลิกภาพของมนุษย์ กระทิงเป็นลักษณะกลุม่ คนจริงจัง
เสียงดัง โผงผาง ใจร้อน ตรงไปตรงมาซึง่ ค่อนข้างแตกต่างไปจากบุคลิกภายนอก
ของพีส่ ยุ้ ทีค่ นส่วนใหญ่รจู้ กั อาจเพราะพีส่ ยุ้ พูดจาด้วยเสียงอ่อนหวานด้วยค�ำศัพท์
แบบจิตปัญญาศึกษา รวมถึงเป็นคนทีท่ �ำงานกระบวนการเรียนรูด้ า้ นจิตวิญญาณ
มานานและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ผู้วิจัยพบว่า ความล�ำบากในวัยเด็กของพี่สุ้ย
เป็นพื้นฐานความคิดและความเชื่อในการท�ำงานภาคสังคม
“ถ้าเราสามารถช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกันหรือว่าอะไรกันคือดูแล
กันมันจะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้มีเพื่อนเกิดมิตรภาพ มิตรภาพมัน
ต้องสร้าง.. ”
ความผิดหวังครัง้ หนึง่ ในชีวติ เมือ่ เธอไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่
ก็ยงั ได้โอกาสอีกครัง้ จากมหาวิทยาลัยให้เข้าเรียนซึง่ เป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญทีท่ �ำให้
เกิดส�ำนึกของการท�ำงานเพือ่ สังคมด้วยแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระราชบิดา คือ
การช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ เกิดอุดมการณ์ในชีวติ เพือ่ ประชาชนและ
สังคม
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วัฒนธรรมไทยเบิง
้ โคกสลุง: ลพบุรี

“พ่อมืด” ชายร่างเล็ก ผู้มีหญิงนาม “พี่มุ่ย” คอยขนาบเคียง
ข้างอยู่ทุกเวลา ภาพของการท�ำงานแบบ “ครอบครัว” สะท้อน
การท�ำงานอย่างมีความสุข ความสุขทีล่ น้ เหลือได้เผือ่ แผ่สชู่ มุ ชน
โคกสลุงโดยมีเพือ่ นร่วมชีวติ ในชุมชนอีกหลายคนคอยช่วยเหลือ
และให้ก�ำลังใจ พ่อมืดมิได้คิดและท�ำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่มี
พันธมิตรทางวิชาการไหลเวียนไปมาจนกลายเป็นมิตรร่วมทางใน
การสร้างสรรค์ชมุ ชนไทยเบิง้ ให้ยนื หยัดอย่างมีศกั ดิศ์ รีทา่ มกลาง
ยุคสมัยปัจจุบัน
ครั้นเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการก�ำหนดนโยบายสร้างผังเมือง
ของจังหวัดลพบุรี พื้นที่ด้านซ้ายบริเวณริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกือบทั้งหมดถูก
จัดให้เป็นพื้นที่สีม่วง ซึ่งรวมถึงชุมชนโคกสลุง การถูกจัดเป็นพื้นที่สีม่วงหมายถึง
พืน้ ทีท่ อี่ นุญาตให้มกี ารตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเสรี การเปลีย่ นแปลงครัง้
นี้เอง พ่อมืดได้เข้ามามีบทบาทในการต่อรองกับภาครัฐด้วยกลยุทธ์ “เย็นปะทะ
ร้อน” นั่นคือ การใช้เรื่องราวทางวัฒนธรรมมาเป็น “เครื่องมือ” ในการต่อรอง
กับความเจริญที่ก�ำลังจะก้าวเข้ามาสู่พื้นที่โคกสลุง ร่องรอยของการต่อสู่ด้วยกล
ยุทธดังกล่าวปรากฏการเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สีขาว
ซึ่งหมายถึง พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม
ความส�ำเร็จจากการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐที่ต้องการเข้ามา
จัดการพืน้ ที่ กลายเป็น “ภาพความส�ำเร็จ” ทีด่ งึ ดูดให้ผคู้ นไปเยือนชุมชนโคกสลุง
ทัง้ ทีเ่ ข้าไปเพือ่ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ภาษา ตลอดจนวิถชี วี ติ และเข้าไปเพือ่ เรียนรูว้ า่
คนในชุมชนท�ำอย่างไรทีส่ ามารถรักษาภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นระบบจน
มีพลังที่จะน�ำไปต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐจนส�ำเร็จ
“พิพธิ ภัณฑ์ไทยเบิง้ ” เป็นหลักฐานตัง้ ตระหง่านชีใ้ ห้เห็นถึงชัยชนะของ
คนในชุมชน แนวคิดของการสร้างเกิดขึ้นเพื่อเก็บรักษาและรวบรวมข้าวของ
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เครือื่ งมือแก้ไขความเดือนร้อนของชาวบ้าน เช่น การคุกคามของกลุม่ นายทุน รวม
ไปถึงความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลาง ท�ำให้สญ
ู เสียผลประโยชน์เรือ่ งทีด่ นิ ท�ำ
กิน เป็นต้น ดังนั้น เครือข่ายสภาฯ ดังกล่าวจึงใช้ด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาผ่านการ
“ปลุกจิตส�ำนึกร่วม” เพือ่ สร้างอาสาสมัครมาท�ำงานขับเคลือ่ นแก้ปญ
ั หาประเด็น
ร้อนเฉพาะหน้า
เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในมหันตภัย “คลื่นสึนามิถล่ม” ถือ
เป็น “ความเจ็บปวดร่วม” ของชาวพังงาและชาวไทย แต่นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้น
การหันหน้าเข้าหากันอย่างจริงจังของแกนน�ำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน หลัง
จากนั้น พ.ศ. 2554 เกิดการประสานการท�ำงานของกลุ่มเครือข่ายอย่างเข้มข้น
เป็นที่มาของการวางยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงานภาค
ประชาสังคมกลายเป็นพลังทีร่ ว่ มท�ำงานกับภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึน้ จนเกิด
เวที “สมัชาพังงาแห่งความสุข” กระทั่งเกิดแผน “ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความ
สุข” ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจังหวัดพังงา
เบื้องหลังของความส�ำเร็จของพังงาแห่งความสุขเกิดจาก “คน” หลาย
ภาคส่วนในจังหวัด หากแต่ “ความโดดเด่น” ในเชิงการบริหารจัดการได้ปรากฏ
“สามสหาย” ตัวแทนสภาพลเมืองพังงาทีไ่ ม่ใช่เพียงเพือ่ นร่วมงานกันแต่ทกุ คน
เป็น “ครอบครัวเดียวกัน” พี่ไมตรี อดีตเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เหตุการณ์
สึนามิท�ำให้เรียนรู้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควรเริ่มต้นจาก
ฐานล่างพีระมิดนั่นก็คือ การท�ำให้คนในชุมชนมีความพร้อมดูแลถิ่นที่อยู่ของ
ตนเอง ขณะที่ พี่น้อย อดีตผู้จัดการโรงแรม ย้ายถิ่นฐานจากเชียงใหม่สู่พังงา
ด้วยบุคคลิภาพและวิธกี ารท�ำงานแบบ “ผูจ้ ดั การ” พีน่ อ้ ยท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
เจรจาต่อรองสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนคอยดูแลความ
เรียบร้อยของกิจกรรมที่สภาพลเมืองฯ จัด ขึ้ นทั้ ง หมด นอกจากนี้ ยั ง มี “พี่
ชาตรี” หญิงสาวผู้มีบุคลิกภาพตรงไปตรงมา พูดจาฉะฉาน มีความสามารถใน
การจัดการด้านงบประมาณโครงการต่างๆ
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“คน พื้นที่ ต้นทุน และขุมพลัง”: ปัจเจก ปัจจัย ปัจจุบัน

จากภาพและเรือ่ งเล่าการขุดและค้น “คนท�ำงาน” หรือ “นักขับเคลือ่ น
สังคม” เพือ่ สร้างฐานความเข้าใจสูก่ ารถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของพืน้ ทีผ่ า่ นภาวะการน�ำร่วมนัน้ จะเห็นได้วา่ การเจริญเติบโตของ
ความคิดหรืออุดมการณ์ของแต่บุคคลล้วนมีฐานที่แตกต่างกัน
“ครูนำ�้ ” เชือ่ ว่า ศิลปะมีคณ
ุ ค่ามากกว่าความสวยงาม ดังนัน้ หน้าทีข่ อง
ศิลปะก็มใิ ช่เป็นเพียงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จรรโลงโลกหรือโน้มน้าวจิตใจและอารมณ์ให้
เกิดสุนทรียะในการเสพเท่านัน้ แต่ศลิ ปะยังท�ำหน้าทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงให้แก่
คน ชุมชน และสังคมได้ ด้วยวิธคี ดิ ดังกล่าวสอดประสานกับความเชือ่ ในระดับจิต
ที่ผูกโยงเข้ากับเรื่องราวทางศาสนาสะท้อนถึงการท�ำงานที่เน้นเรื่องของ “ฐาน
กายและฐานใจ” เป็นส�ำคัญ เป้าหมายในการก�ำหนดทิศทางการขับเคลื่อนของ
กลุม่ คือ การสร้างความมัน่ คงทางด้านกายและจิตใจให้แก่คนไร้สญ
ั ชาติหรือเด็ก
เร่รอ่ นให้มพี นื้ ทีย่ นื ในสังคม ครูนำ�้ เริม่ ต้นด้วยการพยายามผลักดันให้เด็กกลุม่ นีไ้ ด้
เข้าพื้นที่ของศาสนาหรือวัดในชุมชนเพื่อ “ปลดเปลื้อง” ภาพความเป็นอื่น โดย
ใช้ “ศาสนาและความเชื่อ” เป็นสื่อกลางในการลดทอน การสร้างพื้นที่ยืนทาง
สังคมให้เด็กกลุ่มนี้ เป็นการจัดกระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง นอกจากนี้
การให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพกับเครือข่ายคุณค่าเชียงแสนก็เพื่อท�ำให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าจากทัศนคติของตนเองและทัศนคติของสังคมภายนอกที่มอง
เข้ามา จากกรณีดงั กล่าว ผูเ้ ขียนมองว่า การปลดเปลือ้ งความเป็นอืน่ ด้วยงานทาง
วัฒนธรรมได้สร้างความเป็นพวกเดียวกันกับคนรัฐไทยอย่างลงตัวและกลมกลืน
ในขณะที่ “พี่สุ้ย” ใช้แรงขับจากอุดมการณ์บางอย่างที่ได้รับมาจาก
เหตุการณ์ความผิดหวังในชีวติ มาเป็น “ขุมพลัง” ในการท�ำงานภาคประชาสังคม
ดังนั้น ประเด็นด้าน “การให้-การรับ-การคืนกลับ” จึงเป็นประเด็นและทิศทาง
การท�ำงานที่ชัดเจนของพี่สุ้ย นอกจากนี้ “หัวใจ” ของการท�ำงานของพี่สุ้ยเป็น
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เรือ่ งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดหนึง่ ทีถ่ กู กล่าวถึงบ่อยๆ คือ “เรา
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมไปถึงการเปิดกว้างให้กับทุกคนโดยไม่มีการกีดกัน
จากอายุหรือประสบการณ์ให้ค�ำนิยามส�ำหรับพื้นที่การท�ำงานร่วมกันว่า “พื้นที่
สบายใจ”
ความแตกต่างของฐานความคิดที่มีต้นทุนแตกต่างกัน ปรากฏชัดใน
“พ่อมืด” ซึ่งมีขุมพลังเกิดจาก “ความส�ำนึกรัก” พื้นที่บ้านเกิด ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้เกิดความสุข ฐานความคิดดังกล่าว
เป็นทีม่ าของการเรียกร้อง “สิทธิชมุ ชน” ด้วยพลังทางปัญญาและภูมคิ วามรูท้ าง
วัฒนธรรมทีน่ �ำไปต่อสู-้ ต่อรองหรือบางโอกาสก็ได้ปะทะกับอ�ำนาจรัฐและภาวะ
การรุกคืบของวัฒนธรรมต่างถิน่ จนในท้ายทีส่ ดุ การต่อสูก้ ลายเป็นความร่วมมือ
การต่อรองเกิดเป็นภาวะผูน้ �ำ และการปะทะกลายเป็นการผสมผสานอย่างลงตัว
นอกจากนี้ ความทรงจ�ำร่วม ที่ถือเป็น บาดแผลอันเจ็บปวด ถือเป็น
ประสบการณ์ความรวดร้าวทีจ่ ะกระชากหัวใจของใครหลายคนให้ลกุ ขึน้ มายืนหยัด
เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ขุมพลังที่ส่งแรงขับอันหนักหน่วง
ปรากฏเด่นชัดในกลุม่ “สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข” ในขณะทีก่ ารต่อยอด
หรือการถ่าย-ถอดกระบวนของ “คนท�ำงาน” ก็มีแนวคิดที่ “ส่งต่อคน” ด้วย
“ประสบการณ์” มากกว่าการจ�ำกัดเรื่องของอายุขัยเพียงเพราะเข้าใจสัจธรรม
จากการพลัดพรากทีเ่ คยเกิดขึน้ ดังนัน้ วิธคี ดิ ของสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
จึงมองว่า คนรุ่นใหม่มิได้หมายถึงคนอายุน้อย แต่มันคือ คนหน้าตาใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามาร่วมท�ำงานกับองค์กร
จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของ “นักขับเคลื่อนสังคม” ทั้ง 4 พื้นที่
ล้วนมีภาวะความเป็นปัจเจก ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดและวิธีการ
ท�ำงาน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างสังคมให้
เป็นสุข ผู้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง ไม่สร้างความ
แตกแยกด้วยมุมมองของความสูง-ต�่ำของความเป็นมนุษย์ หากแต่สร้างความ
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เข้าใจถึงสภาพของความแตกต่างของความเป็นคน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ทั้งนี้
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุการณ์หรือพื้นที่ล้วนเป็นประสบการณ์ที่แตก
ต่าง ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางทีจ่ ะสร้างจุดยืน จุดหมายหรือเส้น
ทางความส�ำเร็จส�ำหรับภาพฝันของชุมชนในอุดมคติ
อย่างไรก็ตาม มิติด้านเวลาที่ผันแปรเปลี่ยนไปมักจะสร้างความหมาย
ใหม่ที่เลื่อนไหลไปตามสภาพสังคม หลายทัศนคติที่เกิดขึ้นจากนักขับเคลื่อนฯ
สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่กับปัจจุบัน ท�ำความเข้าใจปัจจุบัน และเรียนรู้สิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
ยุทธวิธี: ภาวะการท�ำงานกับวิถีผู้ประกอบการสังคม

การท�ำงานกับชุมชนคงไม่ใช่แค่การเอาอะไรมาให้ แต่จะต้อง
ถามด้วยว่าชุมชนต้องการอะไร เราต้องมีการวางกรอบในการ
เลือกรับ แม้แต่งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ำมาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน
(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2560)

ประโยคค�ำพูดทีส่ ะท้อนการท�ำงานของพ่อมืด แสดงให้เห็นกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของคนท�ำงานชุมชน ด้วยวิธีคิดดังกล่าวจะไปก�ำหนด
กรอบของการท�ำงานและวิธีการท�ำงานโดยค�ำนึง “ความต้องการ” ของชุมชน
เป็นหลัก ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่คนในชุมชนร่วมกันคิด
และสร้างขึ้นมา ในขณะเดียวกัน บทบาทของนักวิชาการหรือนักวิจัยก็ไม่ได้ไป
ชีน้ �ำหรือครอบง�ำการท�ำงานในพืน้ ที่ นีเ่ ป็นการสร้างสมดุลให้แก่การท�ำงานชุมชน
ที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน
การน�ำ “เครื่องมือ” ในลักษณะที่เป็น “แนวคิด ทฤษฎี หรือวิธีการ”
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ซึง่ ถือเป็น “สิง่ แปลกใหม่” เพือ่ มาใช้ในการประกอบการท�ำงานใช้ภาคชุมชน ย่อม
ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเหมาะสมกับการน�ำไปใช้ ดังนั้น การศึกษา
สภาพพื้นที่ วิถี ผู้คน วัฒนธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ต้องน�ำมาพิจารณาประกอบอย่าง
ส�ำคัญ ในการท�ำงานวิจัย โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ “การถอด
บทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการน�ำ
ร่วม” ได้น�ำ “เครื่องมือ” ที่เรียกว่า “แนวคิดผู้ประกอบการสังคม (social
entrepreneurship)” มาใช้กับ 4 พื้นที่ เครื่องมือหรือแนวทางผู้ประกอบการ
สังคมดังกล่าวได้ผนวกเข้ากับวิธีการท�ำงานชุมชนของผู้น�ำ ความคาดหวังหรือ
แม้แต่ความส�ำเร็จของการผสานการท�ำงานระหว่าง “ตัวคน” กับ “เครื่องมือ”
หรือ “ชุมชน / องค์กร” กับ “เครื่องมือ” ถูกกล่าวควบคู่ไปกับค�ำว่า “ความ
ยั่งยืน” “การพึ่งพาตนเอง” หรือความสามารถในการ “เลี้ยงตัวเองได้”
ปัญหาของคนท�ำงานภาคประชาสังคม คือ การมีหน้างานอยูเ่ ต็ม
มือจนไม่สามารถถอยออกมาท�ำเรือ่ งการบริหารจัดการ หรือวาง
ยุทธศาสตร์การท�ำงานได้จริงๆ กลุม่ ของ intrapreneur จะเข้าไป
ท�ำหน้าที่ตรงนี้ให้ เข้าไปเพื่อท�ำงานตรงนี้ให้ส�ำเร็จ

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสรณ์. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561)

เมือ่ การท�ำงานชุมชนของผูน้ �ำในแต่ละพืน้ ทีถ่ กู วิเคราะห์และตีความจน
พบว่ากระบวนการท�ำงานขาดส่วนส�ำคัญทีเ่ รียกว่า “การบริหาร-จัดการองค์กร”
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ school of changemakers พิจารณาว่า ควรน�ำเครื่องมือที่
เรียกว่า แนวคิดผู้ประกอบการสังคม เข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนการคงอยู่ของการ
ท�ำงานภาคประชาสังคม โดยมีความร่วมมือจากอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ที่สนใจโจทย์ทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของชุมชนหรือ
ภาคประชาสังคมให้เกิดความยั่งยืนตามแนวคิดดังที่ได้กล่าวมา
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แผนภูมิองค์ประกอบการท�ำงานชุมชนกับการน�ำแนวคิดมาปรับประยุกต์
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนหรือองค์กร
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จากแนวคิดผู้ประกอบการสังคมกับการทวบทวนการท�ำงานของผู้น�ำ
ทัง้ 4 พื้นทีน่ �ำไปสูก่ ารใช้เครือ่ งมือชิน้ อืน่ ๆ ได้แก่ ทฤษฎีสร้างความเปลี่ยนแปลง
(Theory Of Change หรือ TOC) และ ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain
หรือ IVC) เครือ่ งมือทัง้ สองชิน้ นีช้ ว่ ยในการทบทวนการท�ำงานของหน่วยงานหรือ
องค์การต่างๆ ให้เห็นว่า วิธกี ารด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมานัน้ จะน�ำองค์กรไปสูก่ ารสร้าง
ผลกระทบทางสังคม (social impact) ที่องค์กรตั้งใจไว้หรือไม่ ในขณะเดียวกัน
ชวนให้ชุมชนหรือองค์กรคิดและพิจารณาทบทวนว่า หากจะต้องปรับเปลี่ยนใน
เรื่องของแนวคิดหรือวิธีการ ควรจะท�ำอย่างไร ห่วงโซ่ผลลัพธ์ เป็นการสร้างและ
แสดงตรรกะความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทชี่ มุ ชนหรือองค์ตอ้ งการให้เกิดเพือ่ ไป
ให้ถึงเป้าหมายระยะยาว ในขณะที่ คุณลักษณะที่ส�ำคัญของการน�ำทฤษฎีสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงคือ การคิดย้อนหลัง โดยมีผลลัพธ์ปลายทางเป็นจุดเริ่มต้น
จากนั้นจึงถอยออกมาดูว่า องค์กรจ�ำเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ระยะกลางหรือระยะ
สั้นแบบไหน และกิจกรรมใดที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น
เมื่อพิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานของ 4 พื้นที่ด้วยการน�ำแนวคิดผู้
ประกอบการสังคมมาปรับประยุกต์ใช้ โดยรวมพบว่า เกิดการท�ำงานและการ
ปรับตัวของพื้นที่ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ ดังนี้
ภาวะครุ่นคิด-พินิจนึก

การครุ่นคิดพินิจนึก เป็นภาวะเริ่มต้นของการน�ำเครื่องมือผู้ประกอบ
การมาใช้ เป็นจุดเริ่มต้นของความยากล�ำบากของการผสานกันระหว่างแนวคิด
เชิงธุรกิจกับการท�ำงานชุมชนและภาคประชาสังคม ภาวะครุ่นคิดเป็นช่วงต้น
ของการตัดสินใจที่จะลงมาร่วมหัวจมท้ายไปการท�ำงานครั้งนี้ ช่วงแรกของการ
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เข้าฝึกอบรมเพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกก�ำหนดให้เป็นหัวข้อ
การเรียนรูแ้ รกๆ โดยน�ำเอาทฤษฎีการสร้างความเปลีย่ นแปลงและห่วงโซ่ผลลัพธ์
มาเป็นวิธีการหลักในการท�ำงาน ได้สร้างความกระอักกระอ่วมให้แก่พื้นที่ต่างๆ
เนือ่ งจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา หลายพืน้ ทีไ่ ม่เคยเก็บข้อมูลในเชิงสถิตหิ รือการ
บันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการอบรบครั้งนั้น ผู้น�ำแต่ละพื้นที่ใช้ “ความ
ทรงจ�ำ” เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดให้ได้รับรู้กันจนเกิดกลายเป็นแผนภูมิขนาดใหญ่เรียง
ต่อกัน
การอบรมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เป็นการชักชวนให้ตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสังคมได้คิดทบทวน แลกเปลี่ยน และสะท้อนการท�ำงานซึ่งเป็นที่มา
ของความส�ำเร็จทีแ่ ตกต่างกัน ผลลัพธ์หรือผลส�ำเร็จทีไ่ ด้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดมุม
มองที่หลากหลายประสบการณ์ แต่ยังเป็นการเติมเชื้อไฟให้แก่กันและกัน ภาวะ
ครุ่นคิดพินิจนึกชวนให้ชุมชนและองค์กร 4 พื้นที่ตระหนักคิดถึง “เป้าหมายของ
การท�ำงาน” จนสามารถน�ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างพื้นที่ ซึ่งถือ
เป็นช่วงเวลาที่ดีส�ำหรับการสร้างสัมพันธ์และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กันและ
กัน
พื้นที่เชียงรายของครูน�้ำน�ำเสนอ เป้าหมายของการท�ำงานคือ “เด็กไร้
สัญชาติต้องมีที่ยืนทางสังคมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ” โดยให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อน ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้จะต้องมีพื้นที่ยืน
ในสังคมทัง้ ทางด้านกายและจิตใจ ความคาดหวังบนพืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์
ด้วยกันคือ เด็กกลุ่มนี้ควรจะได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ การศึกษา การ
พยาบาล หรือการมีสทิ ธิในการมีชวี ติ อยูบ่ นผืนแผ่นดิน ครูนำ�้ พยายามผลักดันให้
เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเป็นประตูสู่การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่
เด็กควรได้รบั เงือ่ นไขหนึง่ เพือ่ ให้เด็กมีโอกาสได้รบั สัญชาติไทยเมือ่ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คือ เด็กจะต้องมีผลงานโดดเด่นทีแ่ สดงถึงการเป็นผูป้ ระพฤติดี
และท�ำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
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เป้าหมายของพี่สุ้ยจากพื้นที่ขอนแก่น คือ การสร้างเครือข่ายของคน
ท�ำงานภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายระยะยาวทีล่ กึ ไปกว่า
การสร้างความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์แต่ต้องการให้คนท�ำงานภาคประชา
สังคมในพืน้ ทีส่ ามารถมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีน่ อกเหนือไปจากงานทีท่ �ำอยู่
อีกทั้งคาดหมายให้เกิดการร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมพลังในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมในจังหวัดขอนแก่น นอกจากการสร้างเครือข่ายแล้ว พี่สุ้ยยังต้องการ
สร้างพืน้ ทีส่ �ำหรับคนทีม่ คี วามคิดและต้องการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุม่
คนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามฝันทีอ่ ยากท�ำงานเพือ่ สังคมแต่ไม่มพี นื้ ทีส่ �ำหรับการแสดงออก
พื้นที่โคกสลุงของพ่อมืด น�ำเสนอความคิดในการร่วมสร้างรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยด�ำเนินการในลักษณะของโครงการที่
มีความหลากหลาย เช่น การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน พัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรม
ประเพณี นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นจุด
แข็งที่สุดในการท�ำงานพัฒนาชุมชนโคกสลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความ
ส�ำคัญกับบุคคลทางวัฒนธรรมหรือครูภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งนี้ แนวความคิด
ในการพัฒนาชุมชนเกิดขึน้ ภายใต้ความตระหนักและตระหนกกับเรือ่ งของปัญหา
การรุกคืบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
โคกสลุง
ในขณะที่ พืน้ ทีพ่ งั งาแห่งความสุข ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป้าหมาย
คือความยั่งยืน ซึ่งการทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรตลอดจนภาวะครุ่นคิดของพี่
ไมตรี พี่ชาตรี พี่น้อยได้ตระหนักว่า ภารกิจต่างๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการ ณ เวลานี้
ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการหรือด�ำเนินการได้ง่ายนักหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การ
ครุ่นคิดพินิจนึกท�ำให้เกิดการระดมสมองทบทวน “การสร้างตัวตน” อีกครั้ง จน
น�ำเสนอเป้าหมายของการท�ำงานเพิม่ เติมจากเรือ่ งของความยัง่ ยืน คือ การสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่องค์กร ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำให้ผคู้ นทุกภาคส่วนอยากเข้ามา
ท�ำงานด้วย และในขณะเดียวกันก็ยงั ต้องการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง โดยผลัก
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ดันให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมก�ำหนดนโยบายเสนอให้ภาครัฐได้น�ำปัญหาไปแก้ไข
ได้ตรงจุด โดยความเปลี่ยนแปลงระดับนี้ คือ เครื่องยืนยันเรื่องชุมชนจัดการ
ตนเองซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศตัวไว้ในคราแรก
ภาพของภาวะครุ่นคิดพินิจนึกที่เกิดขึ้น เป็นภาพที่สะท้อนภาวะการ
ท�ำงานที่เรียกร้องให้คนภาคประชาสังคมได้ย้อนพิจารณาการท�ำงานที่ผ่านมา
อย่างเป็นระบบและละเมียดละไมด้วยวิธีการประสานสัมพันธ์ของคนท�ำงาน
สะท้อนถึงวิธีคิดที่กล่าวถึงการท�ำงานทั้งทางด้านภาคประชาสังคมหรือภาค
ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จได้นั้นจ�ำเป็นต้องพึ่งความสามารถจากคนที่หลาก
หลาย หากแต่องค์กรจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ไปด้วยกันโดยให้
ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกันคือ การคิดเชิงระบบ (system
thinking) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ความช�ำนาญส่วนบุคคล
(personal mastery) วิธีคิดองค์กร (mental models) และ การเรียนรู้ร่วม
กันเป็นทีม (team learning) นั่นเอง
ภาวะการเปลีย
่ นผ่าน

ภาวะการเปลีย่ นผ่าน เป็นภาวะทีเ่ ป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของการ
เคลือ่ นย้ายหรือการก้าวข้ามซึง่ มีนยั หรือการตีความได้ในหลากหลายมิติ อาทิ มิติ
ด้านพืน้ ที่ ทีก่ ล่าวถึง การเคลือ่ นย้ายจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยังอีกพืน้ ทีห่ นึง่ มิตดิ า้ นเวลา
กล่าวถึง การก้าวข้าวช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือแม้แต่มติ ดิ า้ นความคิด-ความเชือ่
ก็สามารถเกิดภาวะของการเปลี่ยนผ่านได้เช่นกัน
ในทางแนวคิดหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน (rites of
passage) ได้แบ่งช่วงของการเปลี่ยนผ่านไว้ทั้งหมด 3 ช่วงใหญ่ด้วยกัน คือ
1. ช่วงของการแยกตัว (seperate) หมายถึง ช่วงเวลาของการครุ่นคิดตัดสินใจ
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ภาวะของการแยกตัวเกิดความกระวนกระวายใจ เกิดความคิดหรือสถานการณ์
บางอย่างที่ต้องการค้นหาค�ำตอบบางสิ่งเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการก้าวข้าม
2. ช่วงการเปลี่ยนผ่าน (หรือการก้าวข้าม) (transition) ช่วงดังกล่าว เป็นช่วง
ของการก้าวข้ามจากสิง่ หนึง่ ไปยังอีกสิง่ หนึง่ ภาวะในช่วงของการเปลีย่ นผ่านเป็น
ภาวะทีเ่ กิดการตัดสินใจเป็นทีเ่ รียบร้อยและพร้อมเผชิญกับสิง่ ใหม่ๆ สิง่ ทีน่ า่ สนใจ
ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดภาวะของสังคมไร้ระเบียบ หรือ
ภาวะไร้ระเบียบ (communitas) กล่าวคือ เกิดความลักลั่นไม่ปกติของการใช้
ชีวิต ความสับสนวุ่นวาย หรือเกิดสิ่งพิเศษหรือข้อยกเว้นบางประการที่สามารถ
กระท�ำได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาวะของสังคมไร้ระเบียบปรากฏขึ้นอยู่เสมอเมื่อ
เกิดช่วงภาวะการเปลีย่ นผ่าน เช่น พฤติกรรมการเดินก้าวข้ามธรณีประตูในโบสถ์
ถูกอธิบายผ่านภาวะของสังคมไร้ระเบียบว่าคือ ช่วงของการลักลัน่ ไม่ปกติระหว่าง
การก้าวข้ามจากพืน้ ทีโ่ ลกสามัญสูพ่ นื้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนา ดังนัน้ หากต้องการ
เดินเข้าสูโ่ บสถ์อย่างปลอดภัยจึงต้องเดินก้าวข้ามธรณีประตูซงึ่ เป็นสัญลักษณ์แทน
ความสับสนวุน่ วาย ความลักลัน่ ของโลกสามัญและโลกศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นต้น 3. ช่วง
การกลับมารวมตัว (aggregration) ช่วงนีเ้ ป็นช่วงของการกลับคือสูส่ ภาวะปกติ
ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เวลาใหม่ พื้นที่ใหม่ วิธีการใหม่ หรือ ความ
คิดใหม่ๆ
ภาวะการเปลี่ยนผ่านถูกกล่าวถึงอยู่หลายประเด็นในการศึกษาการ
ท�ำงานของเครือข่ายผู้น�ำการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพื้นที่ ภาวะของการเปลี่ยนผ่านจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของการเปลี่ยนใน
มิติด้านวิธีคิดและวิธีการท�ำงาน ในขณะที่ภาวะของความลักลั่นในลักษณะค�ำ
อธิบายแบบสังคมไร้ระเบียบปรากฏขึ้นในลักษณะของการปะทะกันระหว่างขั้ว
ความคิดทีเ่ ป็นลักษณะฐานใจของภาคประชาสังคมกับฐานหัวแบบธุรกิจ การพบ
เจอกันของระหว่างขัว้ ความคิดมักถูกมองว่า เป็นคูต่ รงข้ามกันจึงยากทีจ่ ะเกิดการ
บทสังเคราะห์: จุดนัดพบบนเส้นขนาน ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

349

รับฟังจากความคิดเห็นของอีกฝ่าย แต่ในท้ายที่สุด การอธิบายภาวะการเปลี่ยน
ผ่านทีส่ มบูรณ์กอ็ าจเป็นเพียงภาพทีส่ ะท้อนให้การผสานแนวคิดหรือขัว้ ความคิด
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ยั่งยืน
ส�ำหรับพื้นที่เชียงรายของครูน�้ำ การท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคประชา
สังคมกับภาคธุรกิจหรือแนวคิดของผูป้ ระกอบการสังคมเกิดภาวะการเปลีย่ นผ่าน
จากการด�ำเนินงาน เกิดการก้าวข้ามหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่า “แนวทาง
หรือวิธกี าร”ด�ำเนินงานแบบเดิม การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การท�ำงาน
แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายมิติ ได้แก่
มิติด้านความยืดหยุ่น หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ปรับตัว หรือพร้อมรียนรูต้ ลอดเวลา ในหลายครัง้ มีการวางแผนการท�ำงานไว้ลว่ ง
หน้า หากแต่ในสถานการณ์จริงมีหลายเหตุการณ์ทไี่ ม่สามารถควบคุมได้ ยิง่ เมือ่ มี
ภาคธุรกิจเข้าไปท�ำงานกับภาคประชาสังคมทีท่ �ำงานกับประเด็นร้อนหรือประเด็น
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อความปลอดภัยทัง้ ชีวติ จิตใจ และทรัพย์สนิ ในขณะทีภ่ าคธุรกิจ
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งผลประโยชน์เป็นหลัก ค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าโดยเฉพาะเรือ่ ง
เวลา จึงเป็นเรือ่ งของการมองคนละมุม ซึง่ เป็นขัว้ ตรงข้ามทางความคิด แต่การ
ท�ำความเข้าใจสถานการณ์ทงั้ สองฝ่ายด้วยวิธคี ดิ ของคนภาคประชาสังคมและวิธี
คิดของภาคธุรกิจหรือผูป้ ระกอบการ ท�ำให้เห็นว่า บางเหตุการณ์ทเี่ ราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เป็นเพราะเรายึดติดกับวิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากเกิน
ไป ดังนั้น การก้าวข้ามทิฐิ หรือการก้าวข้ามความคิดที่ึยึดติดสามารถท�ำงานได้
ประสบความส�ำเร็จมากขึ้น ดังนั้น การมีความยืดหยุ่นจะช่วยให้สามารถลดอคติ
ทีม่ ลี งไปได้ดว้ ยการรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของผูอ้ นื่ เป็นส�ำคัญ
มิติการเชื่อมร้อยความฝันคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า มิตินี้เป็นมิติด้าน
พื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการพบกันของคนสองคน คนหลายรุ่น คนหลายวัยมา
เจอกันบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดความยั่งยืน นัยของค�ำว่า
คนรุน่ ใหม่กบั คนรุน่ เก่ายังสามารถตีความได้ในเชิงของวิธคี ดิ หรือความรูเ้ ชิงหลัก
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การ หรือผูม้ หี ลักวิชา ทัง้ นีบ้ คุ คลกลุม่ ดังกล่าวยังไม่ได้เคยเจอกันหรือประสานการ
ท�ำงานร่วมกัน เพียงแต่ “คน” ทัง้ สองฝ่ายนัน้ ต่างกลับมีเป้าหมายร่วมกัน สิ่งนั้น
คือ ความต้องการที่อยากเห็นสังคมที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีความพยายามขุดค้น
สกัดจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาผสานกันเพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและก้าว
ข้ามก�ำแพงเรื่องคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ผู้มีวัยวุฒิหรือผู้มีคุณวุฒิได้
ผู้เขียนมองเห็นว่า มุมมองหรือภาวะการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่โคกสลุง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่เชียงราย ทั้งนี้อาจจะมีฐานคิดของผู้น�ำในมิติด้าน
จิตใจความรู้สึก หรือแม้แต่ขุมพลังที่ถูกขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ภาวะการเปลี่ยนผ่านของโคกสลุงปรากฏอยู่ใน
ลักษณะของรูปธรรมที่สามารถรับรู้ได้ผ่านค�ำอธิบายของนักวิจัยในพื้นที่ เช่น
ประเด็นเรื่องของความกล้าที่จะน�ำเสนอสิ่งใหม่และเปิดโอกาสให้ลองตัดสินใจ
เลือกรับและประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมตนเอง ด้วยวิธคี ดิ การก้าวข้ามจากสิง่
เก่าสูส่ งิ่ ใหม่และความชัดเจนเรือ่ งการพัฒนาทักษะให้แก่ “ทรัพยากรมนุษย์” ใน
ชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรมในวิธกี ารของการพัฒนาสินค้าและการตลาด เน้นไปใน
เรือ่ งของการท�ำตราสัญลักษณ์ชมุ ชน (community branding) หรือ การพัฒนา
คนและการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยเรียกทักษะต่างๆ เหล่านี้ว่า “งานหลัง
บ้าน” และ “งานหน้าบ้าน”
จากการประเมินความสามารถและทักษะทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในชุมชน
โคกสลุง นักวิจัยมองเห็นว่า แผนการด�ำเนินที่วางไว้มีความเป็นไปได้สูงและตรง
ตามความต้องการของพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดีซงึ่ สะท้อนถึงการก้าวข้ามวิธกี ารจากหนึง่
ไปสอง จากวิธีเดิมที่ถือเป็นภูมิปัญญาสู่การผสานวิธีการใหม่ที่เป็นทักษะความรู้
จุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จกล่าวได้ว่านี่คือ โคกสลุงที่ถูกแต่งตัวใหม่
ในขณะที่พื้นที่ขอนแก่น ภายใต้การท�ำงานโครงการขอนแก่นนิวสปริต
การเปลี่ยนผ่านกลายเป็นเรื่องของ “เป้าหมายเชิงลึก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การท�ำงานเพื่อสร้างเครือข่ายและการเสริมศักยภาพการท�ำงานให้
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แก่เครือข่าย วิธีคิดหรือทัศนคติของพี่สุ้ยในการท�ำงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ประเด็นที่ต้องร่วมสร้างการเปลี่ยนผ่านคือ การเปลี่ยนวิธีคิดของคนท�ำงาน
พี่สุ้ยสะท้อนการท�ำงานของ NGOs รุ่นบุกเบิกว่าเป็นลักษณะการท�ำงานที่เป็น
นักท�ำมากกว่านักคิด เน้นสร้างกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์กบั กลุม่ เป้าหมายโดยตรง
แต่ไม่ถนัดหรือไม่สนใจเรือ่ งของการท�ำงานบริหาร งานวิชาการ หรือการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ดังนั้น การท�ำงาน NGOs รุ่นใหม่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับวิธีคิด
และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและท�ำงานด้วยประสิทธิภาพในบริบทสังคมปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่า ขอนแก่นเกิดภาวะการวิพากษ์ในกระบวนการท�ำงาน
หากมองรูปแบบการเปลี่ยนผ่านแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในประเด็น
การปรับตัวในระบบ เกิดภาวะของความลักลั่นทางความคิด แม้ว่ารูปธรรมของ
การเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจน แต่วิธีคิดและอุดมการณ์ก็ถูกหยิบยกมาตีแผ่ให้
เห็นโครงสร้างบางอย่างได้เห็นภาพพอสมควร หากนี่คือการเปลี่ยนแปลงในเชิง
กระบวนทัศน์ ก็น่าจะอยู่ในระดับของการปะทะกันของความคิดและคาดว่าจะ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จเฉกเช่นพื้นที่อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม พังงาแห่งความสุข ค้นพบว่า “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์”
เป็นสิง่ ส�ำคัญในการ “พัฒนา” เพือ่ ก้าวข้ามในเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ การผลัก
ดัน “คนในชุมชน” ให้ออกมามีบทบาทในการท�ำงานและสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ เมื่อ “คน” ถูกชูให้เห็นเป็นประเด็นในการพัฒนาจึง
เป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ “สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”
หวังให้เป็นเครื่องมือสานต่อแผนยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ ดัง
นั้น เป้าหมายพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์หลักในการขับเคลื่อนสังคม เห็นได้จากการ
จัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาจากแหล่งทุนต่างๆ นอกจากใช้ท�ำโครงการพัฒนา
ชุมชนแล้วส่วนหนึ่งจะถูกน�ำมาจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทักษะ
การท�ำงานเป็นทีมอยู่เสมอ เช่น การอบรมหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่
พังงาแห่งความสุข กิจกรรมนี้ส�ำหรับแกนน�ำทีมยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมให้
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ผู้เข้าอบรมทบทวนและตระหนักรู้ความส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับคนในครอบครัวและเพือ่ นร่วมงาน การอบรมใช้สอื่ อย่างสือ่ สรรค์ เป็นกิจกรรม
อบรมให้แก่เครือข่ายการท�ำงานได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะ
สมกับปัจจุบัน และ การอบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นการพัฒนาทักษะ
กระบวนกรจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายในชุมชน จะเห็นได้ว่า กิจกรรม
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นแนวทางของการก้าวข้ามและการยกระดับองค์กรโดยมุ่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” ที่ส�ำคัญส�ำหรับการสร้างเมืองพังงา
แห่งความสุข
ผู้น�ำแห่งอนาคต: โดดเด่นไม่โดดเดีย
่ ว

การร่วมท�ำงานกับผู้มีความแตกต่างทั้งด้านประสบการณ์ วิธีคิดหรือ
การใช้ชีวิตล้วนเป็นปัจจัยในการปรับตัวเพื่อผสานการท�ำงานให้ลงตัว ข้อค้น
พบส�ำหรับการท�ำงานกับผู้น�ำจาก 4 พื้นที่พบว่าขุมพลังเกิดจากฐานความคิด
ที่สร้างพลังในการขับเคลื่อนการท�ำงานภาคประชาสังคม ผู้วิจัยพบว่าขุมพลัง
ดังกล่าวมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามพืน้ ทีแ่ ละความเป็นปัจเจก เช่น ฐานความคิด
ของครูนำ�้ ทีม่ กั กล่าวถึงความเชือ่ ซึง่ เป็นแรงขับดันให้สร้างคุณงามความดีดว้ ยใจ
ที่มุ่งมั่น แนวทางของฐานความคิดเรื่องความส�ำนึกกลุ่มชาติพันธุ์สะท้อนผ่าน
กระบวนการท�ำงานชุมชนของพ่อมืด สามารถสร้างแรงขับให้เกิดการมองเห็นคุณค่า
ของภาษาและวัฒนธรรมในระดับจิตส�ำนึกซึง่ น�ำไปสูก่ ารใช้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ใน
การท�ำงานภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีขุมพลังที่สะท้อนฐานความคิดเรื่อง
ความสมดุล ซึง่ เป็นประเด็นหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคมซึง่ เป็น
ที่มาของพี่สุ้ยหญิงสาวผู้อุทิศตนเพื่อสร้างความสมดุลครั้งใหม่ในเมืองขอนแก่น
ในขณะเดียวกัน มิติของชีวิตบางมุม เป็นฐานความคิดเรื่องความสูญเสียท�ำให้
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เกิดแรงขับเคลือ่ นกลุม่ องค์กรทีท่ �ำงานในพืน้ ทีพ่ งั งาทีม่ เี ป้าหมายอย่างชัดเจน เกิด
ขุมพลังน�ำไปสูก่ ารท�ำงานอย่างจริงจังจนเกิดผลส�ำเร็จทีเ่ รียกว่าพังงาแห่งความสุข
แต่อย่างไรก็ตาม จากการค้นพบของนักวิจัย พบว่าเพียงแค่ “ขุมพลัง”
ต่างๆ ที่ถูกกล่าวมายังไม่สามารถตอบสนองความส�ำเร็จของการท�ำงานภาค
ประชาสังคม เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลากอย่างที่เสริมแรงให้เกิดพลังเพิ่ม
เติม เครือข่ายคนท�ำงานก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ ปิยมิตรทีร่ ว่ มแรงกันท�ำงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ล้วนเป็นก�ำลังเสริมที่ช่วยก่อร่างสร้างความเป็นชุมชนหรือสังคมในอุดมคติ การ
สอดประสานกันของการท�ำงานในพื้นที่เชียงราย โดยมีครูน�้ำ พี่อ้วน พี่หวาน พี่
วัตรชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีที่สร้างพลัง ครูน�้ำตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
สร้างทีมควบคู่กับการจัดสรรสัดส่วนการท�ำงานที่จ�ำเป็นต้องร่วมวางแผนและ
ถอดบทเรียนการท�ำงานเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจและเป็นทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ในการสร้างความร่วมมือการท�ำงานในลักษณะของเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งในอนาคต
เครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้าง “พลังมหาศาล” ในการต่อรองกับ “คู่ตรง
ข้าม” หรือจัดการกับ “ปัญหา” เครือข่ายการท�ำงานภาคประชาสังคมของพื้นที่
โคกสลุง และ พื้นที่พังงา เป็นภาพแทนที่ส�ำคัญซึ่งสะท้อนถึงความเหนียวแน่น
ของภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ที่รวมตัวกันต่อสู้กับภาครัฐจนเกิดกลาย
เป็นโครงการต่างๆ ที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นชุมชนและสังคมของตนเอง โครงการ
ต่างๆ มากมายเป็นเพียงเครื่องมือ หากแต่หัวใจคือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของ
ผู้คนที่ร่วมใจกันก้าวกระโดดออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวสู่พื้นที่สาธารณะและร่วม
กันท�ำงานภาคประชาสังคม
ในขณะที่ จุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ก�ำลังก่อร่างสร้าง
ตัวตนอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นภายใต้โครงการขอนแก่นนิวสปิริต ความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของเครือข่ายได้โอบอุม้ วิธคี ดิ ทีม่ องความสัมพันธ์ของคนท�ำงานเป็น
ภารกิจหลัก

354

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

อนาคตทีท
่ ้าทาย อุปสรรคทีข
่ วางกัน
้

ความท้าทายในการท�ำงานระหว่างภาคประชาสังคมกับผู้ประกอบการ
สังคมที่น�ำเครื่องมือมาใช้ในพื้นที่ เป็นความท้าทายหนึ่งในการท�ำงาน การปรับ
ตัวเข้ากับวิธคี ดิ ภาคธุรกิจกับการบริหารงานภาคประชาสังคมเป็นประเด็นทีส่ วน
ทางกัน เกิดขัว้ ความคิดทีป่ ะทะกันอยูต่ ลอดเวลา ความท้าทายลักษณะนี้ ปรากฏ
อย่างเด่นชัดในการท�ำงานของพื้นที่ขอนแก่น เกิดการถกเถียงกันอย่างชัดเจน
กระทัง่ นักวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็น “ความขัดแย้ง” แต่กระนัน้ ก็ตาม ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นได้สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้น�ำภาคประชาสังคมและ
ตัวแทนของแนวคิดผู้ประกอบการจนเกิดเป็นการขยายความรู้ วิธีคิด มุมมอง
และการท�ำงานที่แตกต่างไปจากเดิม ส�ำหรับพื้นที่ขอนแก่น บทบาทของคุณนก
intrapreneur คือ บทบาทของผู้ที่ให้ค�ำปรึกษาการท�ำงานมากกว่าการท�ำงาน
กับพื้นที่โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ
บทบาทที่แตกต่างกันของอาสาสมัครผู้ประกอบการ ถือเป็นความ
ท้าทายระดับบุคคลของแต่ละพื้นที่ ส�ำหรับพื้นที่เชียงรายแล้ว ความท้าทายคือ
การคลี่ปมความไม่ลงรอยกันระหว่างความคิดด้านมูลค่าและความคิดเชิงคุณค่า
ประเด็นดังกล่าว คุณทอฟฟี่ intrapreneur ใช้ความพยายามในการอธิบายและ
สร้างความเข้าใจให้แก่ครูน�้ำ เช่น การสร้างมิติความคิดให้มองเรื่องมูลค่าที่สูญ
เสียไป แต่กลับเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ตนเองท�ำ ในขณะเดียวกัน ข้อเท็จจริงที่
หลีกหนีเสียไม่ได้จากการท�ำงานของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ คือ เป็นลักษณะงานที่ไม่
จบเป็นชิน้ ๆ หรือเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสัน้ ดังนัน้ การประเมินความส�ำเร็จ
จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามและใช้เวลา
แต่อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในประเด็นด้านวิธคี ดิ ทีป่ ะทะกันระหว่าง
ขัว้ ความคิดคูต่ รงข้ามแบบภาคประชาสังคมและผูป้ ระกอบการสังคมกลับไม่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ของโคกสลุงและพื้นที่ของพังงาแห่งความสุข หากแต่ปฏิกริยาหรือ
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ประเด็นด้าน “ความสมดุลเรือ่ งคุณค่าและมูลค่า” คือ “ภาวะของความ
ท้าทาย” ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ความสมดุลเรือ่ งคุณค่าและมูลค่าเป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญ
ส�ำหรับการตระหนักคิดถึงการน�ำเครื่องมือทางธุรกิจมาใช้ให้เกิดความยั่งยืนแก่
ชุมชนหรือองค์กรใดๆ ผูว้ จิ ยั มองเห็นว่า ภาวะความท้าทายดังกล่าวคือบทพิสจู น์
การท�ำงานอย่างเป็นมืออาชีพของผูน้ �ำและในท้ายทีส่ ดุ ก็ยงั สามารถสะท้อนความ
ส�ำเร็จในการประยุกต์หรือผสานเครือ่ งมือการประกอบการจากภาคธุรกิจกับการ
ท�ำงานภาคประชาสังคมได้อย่างลงตัว
เพราะนี่คือเป้าหมายของ จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน และ
การประกอบการสังคม
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ทำ�ไมเร�ทำ�สิง
่ ทีเ่ ร�ทำ�:
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย
ว�สน� ศรีปรัชญ�อนันต์
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ท�ำไมเราท�ำสิ่งที่เราท�ำ:
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
“ตกลงพวกเราใช้ระเบียบวิธีวิจัยไหนกันแน่”
ค�ำถามนีห้ ลุดออกมากลางทีป่ ระชุมของทีมนักวิจยั พวกเรามองหน้ากัน
และกันพร้อมกับรอยยิ้มที่ผุดขึ้นบนใบหน้า
ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ทีมวิจัยประกอบไปด้วยนักวิจัย 6 คนดังที่กล่าว
ไปแล้วในบทที่หนึ่ง การที่นักวิจัยแต่ละคนมีพื้นหลังมาจากสาขาวิชาที่แตกต่าง
หลากหลาย1 ท�ำให้พวกเรามีมุมมองและประสบการณ์การท�ำวิจัยที่เฉพาะใน
สายของตนเอง เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีกระบวนทัศน์ในการมองและศึกษา
“ความจริง” ที่จ�ำเพาะ นั่นหมายถึงการมีภววิทยา (ontology) ญาณวิทยา
(epistemology) และวิธวี ทิ ยา (methodology) ในการท�ำวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันไป
ด้วย ด้วยเหตุทนี่ กั วิจยั มีโอกาสลงพืน้ ทีท่ �ำงานวิจยั เชิงถอดบทเรียนร่วมกันมาก่อน
ดังนัน้ พวกเราจึงไม่ได้เริม่ ต้นการท�ำงานด้วยการระบุประเภทของระเบียบวิธวี จิ ยั
ที่พวกเราจะใช้อย่างชัดเจน หากแต่คุยกันอย่างคร่าวๆ ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงาน
วิจยั เชิงคุณภาพทีม่ ลี กั ษณะของกรณีศกึ ษา ด้วยเหตุดงั กล่าวกระบวนการท�ำวิจยั

1 ทั้งสาขาศิลปศึกษา ประชากรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรพชีวินศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี และ
คติชนวิทยา
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ของพวกเราจึงเน้นความส�ำคัญในขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจบริบท
และกระบวนการท�ำงานขับเคลื่อนของแต่ละกลุ่ม แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเริ่มเขียน
รายงานวิจัย การระบุระเบียบวิธีวิจัยอย่างชัดเจนกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ตามที่ Creswell (2007) กล่าวว่า “งานวิจัยที่ดีเรียกร้องการแสดงสมมติฐาน
กระบวนทัศน์ และกรอบการวิจัยให้ชัดเจนในงานเขียน” (p. 15) การที่ทีมวิจัย
เริ่มพิจารณาและระบุระเบียบวิธีวิจัยอย่างจริงจังเมื่อการเก็บข้อมูลถึงจุดสิ้นสุด
แล้วเป็นการท�ำงานย้อนหลังที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) ของ
งานวิจัยชิ้นนี้หรือไม่ บทสุดท้ายนี้มีจุดมุ่งหมายในการใคร่ครวญค�ำถามข้อนี้
อีกทั้งอภิปรายกระบวนทัศน์และกระบวนการท�ำวิจัยที่ทีมนักวิจัยมีร่วมกันใน
การท�ำงานวิจัยครั้งนี้
กระบวนทัศน์ในการมอง “ความจริง”

กระบวนทัศน์เป็นระบบความเชือ่ พืน้ ฐานทีค่ นเรามีตอ่ การท�ำความเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก โดยความเชื่อเหล่านี้อยู่บนฐานของภววิทยา (ธรรมชาติของ
ความจริงแท้) ญาณวิทยา (ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและสิ่งที่ศึกษาเพื่อให้
ได้มาซึ่งความจริงนั้น) และวิธีวิทยา (วิธีการท�ำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง) ซึ่ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด (Creswell, 2007; Guba & Lincoln, 1994) การท�ำ
วิจยั เป็นวิธหี นึง่ ในการเข้าถึงความจริงเกีย่ วกับโลก โดยวิลเฮล์ม ดิลธีย์ (Wilhelm
Dilthey) นักปรัชญาชาวเยอรมันแบ่งความรูอ้ อกเป็น 2 ประเภท คือ การอธิบาย
(erklärung) และการท�ำความเข้าใจ (verstehen) ซึง่ เขามองว่า การอธิบายเป็น
เป้าหมายหลักของงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) แต่
ไม่ใช่เป้าหมายที่เหมาะสมในการท�ำวิจัยสายสังคมศาสตร์ที่เน้นไปที่การศึกษา
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ การเข้าไปสัมผัสบริบทของผู้ที่เราศึกษาและ
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การท�ำความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลนั้นจากมุมมองของคนใน (insider)
ต่ า งหากที่ จ ะช่ ว ยให้ เราสามารถเข้ า ใจความหมายในการใช้ ชี วิ ต ของเขา
(Schwandt, 1994; Willis, 2007)
เมื่ อ ที ม วิ จั ย ตั้ ง เป้ า ของการท�ำวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ว้ ที่ ก ารท�ำความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาผ่านประสบการณ์เรียนรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ใน
โครงการนี้ กระบวนทัศน์ที่พวกเราเห็นร่วมกัน คือ กระบวนทัศน์เชิงตีความ
(interpretivism) และกระบวนทัศน์แบบคอนสตรัคทิวิสึม (constructivism)
ซึ่งทั้งสองกระบวนทัศน์นี้มองว่า ความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการ
ตีความประสบการณ์ที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกและความคิด ท�ำให้ความจริง
ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ความจริงจึงเป็นอัตตวิสัย (subjective) และมี
มากกว่าหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความจริงที่ได้มาเป็นความจริงสัมพัทธ์ที่ไม่
ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและข้อมูลที่ได้มา นอกจากนั้น
ในเชิงญาณวิทยา ความรูถ้ อื เป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักวิจยั
และผู้ให้ข้อมูล ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วและถูก “ค้นพบ” (Guba & Lincoln, 1994)
ระเบียบวิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา

ทีมนักวิจัยได้รับโจทย์จากโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตให้ถอดบทเรียน
การท�ำงานต่อยอดของเครือข่ายผู้น�ำภาคประชาสังคมหลังจากได้รับการหนุน
เสริมด้วยเครื่องมือและวิธีคิดการประกอบการสังคม โดยหัวใจหลักของงาน
วิจัยคือ การท�ำความเข้าใจว่าเครื่องมือหนุนเสริมส่งผลต่อการท�ำงานขับเคลื่อน
สังคมของผู้น�ำภาคประชาสังคมอย่างไร ซึ่งผู้น�ำภาคประชาสังคมทั้ง 4 กลุ่มได้
รับเลือกให้เข้าร่วมการหนุนเสริมครัง้ นีเ้ พือ่ เป็นตัวอย่างกรณีศกึ ษาในการพัฒนา
เครือ่ งมือการประกอบการสังคมส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมอืน่ ๆ หลังจากที่
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ทีมนักวิจยั ใคร่ครวญการท�ำงานเจ็ดเดือนทีผ่ า่ นมาเพือ่ ระบุระเบียบวิธวี จิ ยั ทีพ่ วก
เราใช้ สมาชิกในทีมวิจัยเห็นพ้องกันว่า งานชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษา
(multiple case study) เนือ่ งจากงานวิจยั เชิงพหุกรณีศกึ ษามุง่ ไปทีก่ ารท�ำความ
เข้าใจความซับซ้อนของประเด็นทีศ่ กึ ษา ซึง่ ในทีน่ คี้ อื การใช้เครือ่ งมือและแนวคิด
การประกอบการสังคมเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในการท�ำงานให้แก่องค์กรภาคสังคม
ดังนั้น แต่ละกรณีที่ศึกษา (case) ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท�ำความเข้าใจ
ประเด็นนี้ (Stake, 1995; 2005)
นอกจากการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาหลายแห่ง หากดูผิวเผิน งานวิจัย
เชิงพหุกรณีศกึ ษามีลกั ษณะทีไ่ ม่ตา่ งจากงานวิจยั เชิงกรณีศกึ ษาแบบใช้เป็นเครือ่ ง
มือ (instrumental case study) แต่ Stake (2006) ชี้ว่า งานวิจัยสองแบบนี้
ต่างกันที่จุดมุ่งเน้นจากค�ำถามที่ว่า “อะไรช่วยท�ำให้เราเข้าใจกรณีที่ศึกษา” สู่
“อะไรช่วยท�ำให้เราเข้าใจเป้าร่วม2” (p. 6) ซึง่ เป็นการเปลีย่ นจากการมองกรณีที่
ศึกษาอย่างเป็นองค์รวมสูก่ ารมองอย่างจ�ำกัดขอบเขต ซึง่ ถูกจ�ำกัดโดยเป้าร่วมทีม่ ี
อ�ำนาจเหนือกว่ากรณีที่ศึกษา โดยเป้าร่วมในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้น�ำภาคประชา
สังคมที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือและแนวคิดการประกอบการสังคมในการท�ำงาน
แต่การเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นจากความเฉพาะเจาะจงของกรณีศึกษาแต่ละแห่งสู่เป้า
ร่วมยังสร้างให้เกิด “สภาวะล�ำบากในระดับญาณวิทยา” (epistemological
dilemma) ในการตัดสินใจว่าสิง่ ไหนทีค่ วรค่าแก่การให้ความส�ำคัญกว่า ระหว่าง
จุดร่วมของกรณีที่ศึกษาทั้ง 4 กรณีหรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณี ในงาน
วิจัยชิ้นนี้ พวกเราจึงตัดสินใจในการรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ โดยให้นักวิจัย
หนึ่งคนมุ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจง (particularity) ของกลุ่มผู้น�ำขับเคลื่อน
สังคมในแต่ละพื้นที่ซึ่งเห็นได้จากบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ในขณะที่นักวิจัยอีกคนหนึ่ง
2 เป้าร่วม (collective target) หรือที่ Stake (2006) เรียกว่า “quintain” ซึ่งหมายถึง โครงการ
ปรากฏการณ์ หรือสภาพใดสภาพหนึ่ง ที่เป็นร่มใหญ่ส�ำหรับกรณีที่เราศึกษา
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สังเคราะห์จุดร่วมของการท�ำงานของกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่ทั้งสี่แห่งในบทที่ 6
การเก็บข้อมูล: มุมมองคนใน-คนนอก

ดังที่กล่าวไปแล้ว เป้าหมายของงานวิจัยสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่
รวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้ เน้นไปที่การท�ำความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์
จากมุมมองของคนใน (emic) นักวิจัยจะสามารถเข้าถึงมุมมองของคนในได้ต้อง
อาศัยความคุน้ เคยกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพืน้ ทีน่ นั้ อีกทัง้ ยังสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจากคนในพืน้ ที่ (Athanases & Heath,
1995) เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดจากการท�ำงานปีที่แล้ว จึงมีทั้ง
กลุ่มผู้น�ำภาคประชาสังคมที่ทีมวิจัยเคยท�ำงานถอดบทเรียนด้วยและกลุ่มที่เริ่ม
ท�ำความรู้จักกันใหม่ ซึ่งจากการประชุมทีมวิจัย พวกเราเห็นความแตกต่างของ
ระดับความไว้วางใจที่ทั้งสองกลุ่มมีให้กับนักวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความ
สามารถในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่และข้อมูลที่ได้รับ ความคุ้น
เคยท�ำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเปิดใจในการบอกเล่าเรือ่ งราวชีวติ และความท้าทายทีป่ ระสบ
ท�ำให้นักวิจัยเข้าถึงมุมมองของคนท�ำงานภาคประชาสังคมได้อย่างลึกซึ้งขึ้น
ในกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองของคนใน ซึ่งเป็นการ
มองโลกผ่านสายตาของสมาชิกในวัฒนธรรมที่ถูกศึกษา (Creswell, 2007)
นักวิจัยเริ่มต้นด้วยการท�ำความรู้จักกับกลุ่มผู้น�ำในพื้นที่และทีมอื่นๆ ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับโครงการนี้ พวกเราลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ไปท�ำความเข้าใจบริบทในการด�ำเนิน
งานของแต่ละกลุ่มผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์ บางครั้งพวกเรายังเข้าร่วม
กิจกรรมกับคนในพื้นที่ในฐานะลูกหลาน เพื่อน และพี่น้อง โดยไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความเกี่ยวข้องของกิจกรรมกับงานวิจัยที่พวกเราก�ำลังท�ำอยู่ ถึงแม้มุมมองของ
คนในเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการได้มา แต่งานวิจัยจ�ำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่าง
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มุมมองคนในและมุมมองคนนอกผ่านกรอบความคิดของนักวิจัย (etic) เพื่อจะ
ได้สังเกตเห็นประเด็นเฉพาะตามกรอบการวิจัยที่คนในอาจมองข้าม ข้อกังวลใน
เรื่องนี้ท�ำให้ทีมวิจัยต้องคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับบทบาทของนักวิจัยในพื้นที่
ว่า พวกเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ กับกลุม่ ผูน้ �ำในพืน้ ที่ ซึง่ ข้อสรุปทีไ่ ด้คอื พวกเราจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นั้น แต่เมื่อออกจากพื้นที่ นักวิจัยจ�ำเป็นต้องถอยตนเอง
ออกมาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากสายตาของคนนอกด้วย
การวิเคราะห์และการน�ำเสนอข้อมูล

ในการท�ำวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2
ระดับ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ภายในแต่ละกรณีศึกษา (within-case analysis)
เพื่อสร้างมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นผ่านการบรรยายอย่างละเอียด
เกี่ยวกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ 2) การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา
(cross-case analysis) โดยค้นหาจุดร่วมและความแตกต่างระหว่างกรณีทศี่ กึ ษา
(Eisenhardt, 1989) การวิเคราะห์ภายในแต่ละกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ยังใช้
วิธีวิเคราะห์ 2 แบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis)
โดยกลุ่มหนึ่งเป็นแก่นสาระที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกจากประเด็นการวิจัยที่ได้รับมอบ
หมาย เช่น ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ นเชิงการท�ำงาน ผลผลิตทีส่ ะท้อน
การน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปประยุกต์ใช้ และอุปสรรค/ความท้าทาย
ในการน�ำเครือ่ งมือและแนวคิดการประกอบการสังคมไปใช้ เป็นต้น อีกกลุม่ หนึง่
เป็นแก่นสาระที่ผุดขึ้นจากการเก็บข้อมูล เช่น ความสมดุลและการปะทะกัน
ระหว่างคุณค่าและมูลค่า 2) การวิเคราะห์ข้อมูลของขอนแก่นนิวสปิริต กานน
คุมพ์ประพันธ์ใช้ขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์เรื่องเล่า นั่นคือ กระบวนการ
ล�ำดับเรือ่ งเล่า (restory/retelling) ซึง่ วิเคราะห์องค์ประกอบส�ำคัญของเรือ่ งเล่า
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เช่น เวลา สถานที่ โครงเรื่อง และฉาก แล้วจึงน�ำเรื่องราวมาเขียนใหม่ตามล�ำดับ
เวลา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่ถูกเล่ามา (Ollerenshaw &
Creswell, 2002)
ในด้านของการน�ำเสนอข้อมูล งานวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษามุ่งให้องค์
ความรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential knowledge) โดยยกตัวอย่างค�ำพูด
หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเก็บข้อมูล เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ลมิ้ รสประสบการณ์
เสมือนว่าตัวผู้อ่านเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น (vicarious experience) การ
บรรยายบริบทและเหตุการณ์อย่างละเอียดยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ท�ำความ
เข้าใจปรากฏการณ์จากมุมมองของผู้อ่านเองอีกด้วย (Stake, 1995) นอกจาก
นัน้ นักวิจยั ยังใช้การน�ำเสนอแบบเรือ่ งเล่า ซึง่ คล้ายกับการเขียนนิยายทีม่ จี ดุ เริม่
ต้น ช่วงกลางและจุดจบ (Ollerenshaw & Creswell, 2002) นอกจากนั้นยังมี
การอธิบายลักษณะและบริบทของตัวละคร บริบททางสังคมของพืน้ ที่ กิจกรรมที่
เกิดขึน้ และความเชือ่ มโยงระหว่างการกระท�ำและผลลัพธ์ทตี่ ามมา การน�ำเสนอ
ผลการวิจยั แบบเรือ่ งเล่ายังช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถเชือ่ มโยงและเข้าถึงประสบการณ์
ชีวติ ของคนทีถ่ กู ศึกษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมนุษย์คนุ้ เคยกับการเล่าเรือ่ ง
และการอ่านเรื่องเล่า
ความน่าเชือ
่ ถือของงานวิจัย

นักวิจัย โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มีกระบวนทัศน์แบบ
ปฏิฐานนิยม (positivism) มักคุ้นเคยกับค�ำว่า “ความเข้มแข็ง” (rigor) ของงาน
วิจัย ซึ่งหมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ในขณะที่นักวิจัย
เชิงคุณภาพอย่าง Guba (1981) น�ำเสนอเกณฑ์อีกชุดหนึ่งแทนเพื่อใช้ในการ
พิจารณาคุณภาพของงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ เกณฑ์ชดุ นีเ้ น้นไปทีค่ วามเชือ่ ถือได้
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(credibility) และการถ่ายโอนผลงานวิจยั (transferability) โดยการสร้างความ
น่าเชื่อถือสามารถท�ำได้โดยใช้การบรรยายข้อมูลอย่างละเอียด (thick description) และการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) ซึง่ ทีมนักวิจยั ท�ำอยูเ่ สมอ
ในระหว่างการเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ เี ก็บข้อมูลทีห่ ลากหลาย ใช้การเก็บข้อมูลกับผู้
ให้ข้อมูลหลายกลุ่ม และลงพื้นที่ศึกษาหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกัน อีกทั้ง ยัง
ใช้วิธีตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูล (member checking) หลังจากเขียนรายงานวิจัย
เพือ่ ตรวจสอบความแม่นย�ำในการตีความข้อมูลของนักวิจยั เพิม่ เติมด้วย (Stake,
2006)
งานวิจยั เชิงกรณีศกึ ษาและพหุกรณีศกึ ษามักถูกตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับความ
สามารถในการอ้างผลวิจยั ไปใช้ทวั่ ไป (generalization) แต่ Stake (1995, 2006)
แย้งว่า งานวิจยั ทัง้ สองแบบนีเ้ น้นไปทีก่ ารท�ำความเข้าใจความเฉพาะเจาะจง ซึง่
ไม่เพียงแค่สนใจจุดร่วมของกรณีที่ศึกษา แต่ต้องท�ำเข้าใจจุดต่างด้วยว่า ความ
แตกต่างเกิดขึ้นจากอะไร เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้อาจน�ำไปสู่ความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นที่ก�ำลังศึกษามากกว่าการหาเพียงจุดร่วมและเพิกเฉย
ต่อความผิดปกติที่ไม่เข้ากับโมเดลที่คิดไว้ แม้กระนั้น มันก็ไม่ได้หมายความว่า
ผลงานวิจัยเชิงกรณีศึกษาจะไม่สามารถถูกใช้อ้างอิงกับกรณีอื่น แต่สามารถถ่าย
โอนได้ (transferability) กับกรณีทมี่ บี ริบทใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ในการเขียนเกีย่ ว
กับกรณีศึกษาในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 นักวิจัยจึงให้ความส�ำคัญกับการบรรยาย
บริบททางสังคมของพื้นที่และบริบทชีวิตของกลุ่มผู้น�ำภาคประชาสังคมและทีม
School of Changemakers อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่าน (โดยเฉพาะคนท�ำงาน
ภาคประชาสังคม) สามารถเห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างในเชิงบริบท
ของตนเองกับกรณีศึกษาในแต่ละพื้นที่
โดยสรุป ถึงแม้งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่ได้ถูกระบุระเบียบวิธีวิจัยไว้อย่าง
ชัดเจนตัง้ แต่เริม่ ต้นก็ตาม แต่ทมี นักวิจยั ได้ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
รวมถึงการเขียนงานที่น่าจะสร้างความน่าเชื่อถือแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพให้กับ
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งานชิน้ นี้ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิน้ นีก้ ย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดอยูบ่ า้ ง เช่น การคัดเลือกกรณี
ศีกษา เนื่องจากโครงการนี้มีกลุ่มผู้น�ำที่เข้าร่วมเพียง 4 กลุ่ม จึงเป็น กลุ่มที่ต้อง
ใช้เป็นกรณีศกึ ษาไปโดยปริยาย ซึง่ แต่ละองค์กรอาจมีความพร้อมและความคาด
หวังต่อการน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปใช้ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน นอกจาก
นั้น นักวิจัยในบางพื้นที่อาจยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้าน
เวลาที่ทีมวิจัยต้องส่งต้นฉบับรายงานวิจัยในช่วงเวลาที่กิจกรรมของกลุ่มผู้น�ำใน
บางพื้นที่ยังด�ำเนินอยู่
พวกเรามองเห็นว่า ด้วยเวลาอันจ�ำกัด หนังสือเล่มนี้อาจสะท้อนภาพ
หรือความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ก็มีรายละเอียดครบถ้วนตามวิธีวิทยาและ
กระบวนการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้
เรียนรู้ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับความท้าทายที่องค์กรภาคประชาสังคมประสบใน
การน�ำแนวคิดการประกอบการสังคมไปใช้และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ท�ำงานขับเคลือ่ นของกลุม่ คนเหล่านี้ เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างความยัง่ ยืนให้
กับองค์กรภาคประชาสังคมต่อไป
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จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
“จุดนับพบบนเส้นขนาน: ผูค้ น ชุมชน การประกอบการสังคม” เป็นบท
เรียนหนึง่ ของพวกเราทีท่ า้ ทายส�ำหรับการท�ำงานในบทบาทนักการเรียนรูแ้ ละผู้
รักสมัครเล่น1 บทเรียนเรือ่ งนีส้ อนให้เราตระหนักรูเ้ กีย่ วกับเส้นทางการท�ำงานใน
ชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ผู้คนที่หลากหลายสอนให้พวกเรารู้ว่า
ความแตกต่างคือความงดงาม ดังนั้น การได้พบเจอกันของผู้ที่แตกต่างจึงเป็น
ช่วงเวลาทีพ่ เิ ศษ นอกจากนี้ พวกเรายังได้รบั ฟังการโอภาปราศรัยของผูค้ นเหล่านัน้
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่มีร่วมกัน ท�ำให้เห็นเป้าหมายต่างๆ ที่พวกเขา
พึงประสงค์และปรารถนาจะให้เพื่อนร่วมทางได้ร่วมเดินไปด้วยกัน
จุดนัดพบบนเส้นขนาน เป็นการพบเจอกันระหว่าง ผูค้ น ทีไ่ ด้ชอื่ ว่า เป็น
ผูน้ �ำแห่งการเปลีย่ นแปลง ชุมชน คือพืน้ ทีข่ องการเรียนรูใ้ ห้ได้ลองผิดลองถูกเพือ่
ค้นหาประสบการณ์ และ การประกอบการสังคม นับเป็นแนวทางที่ชักชวนให้
พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นคงและเป็นแนวคิด ทฤษฎีหรือวิธี
การที่เสริมพละก�ำลังให้แข็งแกร่ง
การปะทะสังสันทน์ภายนอก ณ ที่แห่งหนึ่งเกิดภาวะการเรียนรู้ที่น่า
แสวงหา เสน่ห์ของการสืบเสาะท�ำให้พวกเรากระโจนลงเพื่อซึบซาบความคิด
วิธีการ ความส�ำนึก หรือแม้แต่อุดมการณ์ต่างๆ ในขณะเดียวกันการปะทะกัน
ภายในเกิดขั้วความคิด ข้อถกเถียง การโต้แย้ง หรือการคล้อยตามกันในความ
1 ผูร้ กั สมัครเล่น เป็นค�ำที่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.เจตนา นาควัชระ แปลจากค�ำว่า amature ในความ
หมาย เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น เหตุทแี่ ปลความเช่นนีเ้ นือ่ งจากมองเห็นว่า ความก้าวหน้าหรือการพัฒนา
ต่างๆ มักเริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆ ที่มีความรักจึงได้น�ำพาตัวเองเข้ามาคลุกคลีกับสิ่งเหล่านั้น (อาจเรียกผู้คน
กลุ่มนี้ว่า มือสมัครเล่น) ดังนั้น การท�ำงานของนักวิจัยครั้งนี้เช่นเดียวกัน ไม่อาจทนงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ช�ำนาญในการท�ำงานชุมชน แต่เป็นเพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วมท�ำงานไปพร้อมกัน
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คิดของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ความคิด จิตใจ
หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นภาวะปัจเจกที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้ว คือ การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง
ไปสูจ่ ดุ หนึง่ การเปลีย่ นผ่านจากจุดใดจุดหนึง่ นับเป็นการเกิดใหม่หรือการเริม่ ต้น
ใหม่ของสิ่งใดใดบนโลกใบนี้ ดังนั้น จาก จุดนัดพบสู่การก้าวเดิน จึงชักชวนทุก
ท่านให้ร่วมมองถึงการเคลื่อนไหวสู่เปลี่ยนแปลงภายในของนักวิจัย ซึ่งนับเป็น
รอยทางแห่งการเรียนรู้ครั้งใหม่ที่น่าจดจ�ำ

สะท้อนความเปลี่ยนแปลงภายใน:
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

บทบาทของผูเ้ ขียนในการท�ำงานวิจยั ครัง้ นีแ้ ตกต่างจากการท�ำงานถอด
บทเรียนปีที่แล้วมาก เนื่องจากครั้งนี้ผู้เขียนมีความจ�ำเป็นด้านร่างกายท�ำให้ไม่
สะดวกในการเดินทางไกล ดังนัน้ จึงรับหน้าทีศ่ กึ ษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเป็น
หลัก ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมและการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย แม้กระนั้น ในช่วงที่ยังสามารถเดินทางได้ ผู้เขียนได้ลงพื้นที่โคกสลุงและ
พังงากับพี่นุ้ยเพื่อท�ำความเข้าใจแนวคิดการประกอบการสังคมในมุมมองของ
พี่นุ้ยและได้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพ 2 เวทีแรกเพื่อท�ำความเข้าใจเครื่องมือ
ที่ SoC น�ำเสนอให้กบั กลุม่ ผูน้ �ำภาคประชาสังคมและสังเกตการตอบรับเครือ่ งมือ
เหล่านี้
ทั้งสองครั้งที่ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่นุ้ย
ผู้เขียนรู้สึกเห็นด้วยกับหลายสิ่งที่พี่นุ้ยพูด โดยเฉพาะมุมมองทางธุรกิจ มูลค่า
ของเวลาและการเติมเต็มศักยภาพของคนท�ำงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะครอบครัว
ทางฝั่งคุณพ่อของผู้เขียนมักพูดคุยเรื่องธุรกิจกันบ่อยครั้ง อีกทั้งคุณพ่อยัง
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ส่งเสริมให้ผู้เขียนอ่านหนังสือทางธุรกิจและการบริหารจัดการ ท�ำให้เรื่องที่
พี่นุ้ยเล่ากลายเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นส�ำหรับผู้เขียน นอกจากนั้น
เมือ่ ต้องทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการประกอบการ ผูเ้ ขียนอ่านเจอบทความของ
Jerr Boschee ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนผู้เขียนเกี่ยวกับการประกอบการสังคม
ในช่วงทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาโท ผูเ้ ขียนเริม่ เห็นความเชือ่ มโยงระหว่างสิง่ ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Steve Job ที่เคยกล่าวไว้ว่า
You can’t connect the dots looking forward; you can only
connect them looking backwards. So you have to trust that
the dots will somehow connect in your future. You have to
trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever2.
จากข้อความดังกล่าว ยิ่งท�ำให้ผู้เขียนรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมี
ความส�ำคัญทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทุ่มเทและท�ำความเข้าใจกับมันมาก
แค่ไหน
นอกจากความตระหนักที่เกิดขึ้น ผู้เขียนยังเห็นความซับซ้อนในการ
ท�ำงานกับคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน ใน
ช่วงแรกที่พี่นุ้ยและ intrapreneurs เข้าไปท�ำงานกับเครือข่ายผู้น�ำในสี่พื้นที่
ผู้ประสานงานของโครงการผู้น�ำฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและภาษา
ที่ใช้ เนื่องจากวิธีคิดแบบธุรกิจค่อนข้างแตกต่างจากวิธีคิดและการท�ำงานของ
ภาคประชาสังคม ในครัง้ นัน้ ผูเ้ ขียนคิดว่า สิง่ ทีพ่ นี่ ยุ้ พูดนัน้ ถูกต้อง คนภาคประชา
สังคมน่าจะเห็นด้วย แต่พอเอาเข้าจริง การท�ำงานร่วมกันในบางพืน้ ทีไ่ ม่ได้เป็นไป
อย่างราบรืน่ นัก ตัวอย่างเช่น ภาคธุรกิจมองว่า ความชัดเจนในการท�ำงานคือสิง่ ที่
เป็นสาระส�ำคัญ แต่อาจถูกมองว่าเป็นการตัดสินเพียงส่วนเดียวจากมุมมองของ

2 ที่มา: https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
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คนท�ำงานภาคประชาสังคม ในขณะที่ความละมุนละไมในการปรับใช้ภาษาและ
เครือ่ งมือของคนท�ำงานภาคประชาสังคมอาจถูกมองว่าเป็นความคลุมเครือจาก
มุมมองของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ความคาดหวังของแต่ละฝ่ายยังแตกต่างกัน
ดังนั้น จึงท�ำให้ต้องปรับความเข้าใจกันพอสมควร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
การท�ำงานที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นเวลากว่า 2 ปีท�ำให้
ผู้เขียนค่อยๆ เข้าใจว่าการท�ำงานกับคนต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและ
ความเอาใจใส่มากเพียงใด

สะท้อนการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
ของผู้วิจัย:
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

“แต้วขอเชียงรายละกันค่ะ เพราะปีที่แล้วเคยลงไปท�ำงานกันแล้ว
เรารู้จักครูน�้ำแล้ว”
นี่คือประโยคที่ผู้เขียนรีบตอบกลับเมื่อสมาชิกในทีมก�ำลังแบ่งงานเพื่อ
สรรหานักวิจัยลงท�ำงานในแต่ละพื้นที่ การเอ่ยปากครั้งนั้นสะท้อนถึงแบบแผน
อั ต โนมั ติ ข องผู ้ เขี ย นที่ มั ก เลื อ กการท�ำงานบนพื้ น ที่ ป ลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ
ความสะดวกสบายของตนเอง การลงท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ดิมย่อมง่ายกว่าการเริม่ ต้นในที่
ใหม่ๆ เนือ่ งจากเรารูจ้ กั ทัง้ ผูค้ นและบริบทของพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่การเลือกพืน้ ทีค่ รัง้
นีก้ ลับไม่ได้สะดวกสบายหรือท�ำงานราบเรียบดังทีค่ ดิ ไว้ตอนแรก อาจเป็นเพราะ
ภาระงานของผู้เขียนที่มากขึ้น และความท้าทายของการน�ำแนวคิดเชิงธุรกิจ
เข้าไปใช้ในพืน้ ทีน่ ี้ จึงเหมือนเป็นเงือ่ นไขบังคับให้ผเู้ ขียนต้องก้าวขาออกจากพืน้ ที่
ปลอดภัยของตนเอง
ตลอดการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามถอดบทเรียนการท�ำงานของครูนำ�้ ร่วมกับ
จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
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การท�ำงานของทอฟฟี ่ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนคนรุ ่ น ใหม่ ใ นภาคธุ ร กิ จ การท�ำงาน
ร่วมกันของคนทัง้ สองฝ่าย เป็นเหมือนภาพสะท้อนในช่วงเวลาทีผ่ เู้ ขียนใช้ชวี ติ อยูก่ บั
ครอบครัว การปะทะกันเรื่องความคิดในการใช้ชีวิตหลายๆ เรื่อง เช่น ประเด็น
ความแตกต่างเรื่องวิธีคิดจากคนที่เติบโตมาจากสังคมยุคหนึ่ง กับคนที่เติบโต
มาจากสังคมอีกยุคหนึ่งเป็นประเด็นปัญหาระหว่างตัวผู้เขียนกับพ่อแม่ ซึ่งคาด
หวังอยากให้ผู้เขียนมีความมั่นคงในชีวิตบนเส้นทางอาชีพ และวิถีปฏิบัติเดิมๆ
ของสังคม เช่น การรับราชการ การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในขณะที่
ผู้เขียนกลับอยากเพียงแค่ใช้ชีวิตเพื่อให้ตนเองมีความสุข และผู้อื่นมีความสุขไป
ด้วย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีอาชีพมั่นคงหรือมีสถานะทางสังคมดีกว่าคนอื่นก็ได้
นับเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ผู้เขียนเข้ามาท�ำงานในคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับผู้เขียนแล้วมันเป็นพื้นที่
ท�ำงานที่สร้างสมดุลให้กับความคาดหวังของพ่อแม่กับตัวผู้เขียน ที่นอกจากจะ
ตอบโจทย์ความต้องการด้านอาชีพให้กับพ่อแม่แล้ว มันยังเปิดโอกาสให้ผู้เขียน
ได้รว่ มท�ำงานเพือ่ ขับเคลือ่ นสังคมด้วย อิสระทางความคิดและการกระท�ำมากขึน้
ผู้เขียนได้ริเริ่มลงมือท�ำในสิ่งที่เชื่อ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ
ในการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เช่น การฟัง การ
เขียนสะท้อนการเรียนรู้ นพลักษณ์ สัตว์สี่ทิศ การสังเกตความคิดตนเอง เป็นต้น
นอกจากนีผ้ เู้ ขียนยังมีโอกาสเป็นผูร้ ว่ มสอนในรายวิชาเกีย่ วกับกระบวนการและ
การจัดการเปลี่ยนแปลง รายวิชาดังกล่าวท�ำให้ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของสติ
สมาธิและการตัดสินใจมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เจอสถานการณ์หรือสภาวะทีเ่ ข้ามา
กระทบความคิดหรือขัดแย้งกับความเชือ่ หรือความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียน เครือ่ งมือแทบ
จะทัง้ หมดทีเ่ คยเรียนหรือฝึกมา กลับไม่สามารถน�ำมาใช้ได้จริง หลายครัง้ ผูเ้ ขียน
ตัดสินผู้พูดก่อนที่จะรับฟังเหตุผลหรือข้อเท็จจริง โดยบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่า
ตนเองก�ำลังถูกโหมดอัตโนมัตคิ วบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนเองอยู่ เช่น
ครัง้ หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนไม่สามารถฟังโดยไม่ตดั สินกับวิธคี ดิ ทีม่ องว่าทุกสิง่ อย่างบนโลก
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ใบนี้สามารถตีเป็นมูลค่าได้หมด
ผูเ้ ขียนเคยเป็นคนทีต่ ดั สินใจได้เด็ดขาด เพราะเราเคยมองโลกแบบสอง
ฝั่งตรงกันข้าม มีขาว มีด�ำ แต่ในทุกวันนี้โลกทัศน์ผู้เขียนกว้างขึ้น กลับยิ่งท�ำให้
สับสนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดตนเองที่ไม่สามารถสรุปอะไรได้ชัดๆ เหมือน
ในอดีต หากมองในแง่ดีมันคงเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้อีกครั้ง และมันคงไม่มีวันจบ
เพราะการเรียนรู้นั้นคงจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของผู้เขียนไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ของตนเองและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ขณะทีท่ �ำวิจยั อยูน่ ี้ ผูเ้ ขียนก�ำลังรับบทบาทส�ำคัญในการสร้างสิง่ แวดล้อม
เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนในคณะผ่านการลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์เป็นครั้งแรก การ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะลงพื้นที่เพื่อเรียน
รู้และพัฒนาโครงการเป็นรุ่นแรกของคณะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งนับเป็นช่วงที่ผู้
เขียนแบกรับความรู้สึกต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งความกังวลว่านักศึกษาจะได้เรียน
รู้มากน้อยเพียงใด จะปลอดภัยหรือไม่ ความสับสนว่าจะพาผู้เรียนไปทางใดดี
ที่ไม่เป็นการชี้น�ำจนปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท้าทายขอบการเรียนรู้ของตนเอง สิ่ง
ที่วางแผนไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่เหมือนกันท�ำให้เกิดความหงุดหงิดอยู่บ่อย
ครั้ง อย่างไรก็ตาม ความเหนื่อยล้าจากภาระงานมากมายที่แบกรับอยู่ มีหลาย
ครัง้ ทีต่ งั้ ค�ำถามกับตนเองว่าสิง่ ทีท่ �ำอยูม่ นั คุม้ ค่ากับความเหนือ่ ยล้าและเวลาของ
ตนเองหรือไม่ แต่เมือ่ มองเปรียบเทียบกับความทุม่ เทของครูนำ�้ ในการท�ำงานกับ
เด็กและเยาวชน การช่วยชีวิตเด็กที่ดูไร้ค่าในสายตาสังคม ไม่มีความมั่นคง
ในรายได้ อาชีพ หรือสถานะทางสังคมใดๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่างๆ ทั้ง
การเมืองท้องถิน่ ปัญหายาเสพติด หรืออื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนพาผู้เขียนย้อนมอง
ปัญหาทีต่ นเองเผชิญอยู่ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าเราช่างโชคดีทเี่ รามีทกุ อย่างเพียบพร้อมทัง้
พื้นที่ที่ท�ำงานที่สังคมยอมรับ ความมั่นคงในการท�ำงาน นักศึกษาที่มีศักยภาพ
และสิ่งที่ท�ำอยู่มีหลายๆ ภาคส่วนให้การสนับสนุน ไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว และเรา
เห็นภาพฝันปลายทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว
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“ท�ำงานมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังจะใช้ Model แบบเดิมอยู่อีก ควรถามเขา
ไหมเนี่ยว่างานที่ท�ำมาตลอดสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน”
ประโยคนีว้ นเวียนอยูใ่ นความคิด เป็นข้อสงสัยทีอ่ ยูใ่ นใจเมือ่ แลกเปลีย่ น
แนวทางการท�ำงานเปลี่ยนแปลงสังคมกับองค์กร NGOs สายแข็งแห่งหนึ่งที่เชื่อ
ว่าการเปลีย่ นแปลงต้องเป็นไปอย่างถอนรากถอนโคน อีกทัง้ ไม่เชือ่ ในการท�ำงาน
กับระบบเก่า และแน่นอนว่าจะต้องเชือ่ ถือการอุทศิ ตัวเพือ่ แก้ปญ
ั หา/พัฒนาสังคม
บางครั้งคนเราเองก็เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัว หลังจากคลุกคลีกับ
โครงการนีม้ าเจ็ดเดือน การลงมือท�ำงานวิจยั ครัง้ นีท้ �ำให้ผเู้ ขียนตระหนักว่าตนเอง
เริ่มมีความคิดที่คล้ายคลึงกับพี่นกมากขึ้นทุกที เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วตอนผู้เขียน
พึง่ เข้ามาเป็นนักวิจยั ในโครงการผูเ้ ขียนไม่เข้าใจวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการเลย ไม่
เข้าใจว่าพี่นกต้องการอะไร สิ่งที่พี่นกพี่นุ้ยพูดมาจะน�ำไปสู่อะไร ท�ำไมถึงต้องให้
พื้นที่รีบตัดสินใจเลือกเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรฐานทีช่ ดั เจนอย่างทีพ่ นี่ ยุ้ และพีน่ กต้องการจะเป็นอุปสรรคส�ำหรับ
การท�ำงานกับพื้นที่ที่มีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และที่ส�ำคัญที่สุดวิธี
คิดแบบผู้ประกอบการจะไปท�ำลายรากฐานของงานและความเป็นชุมชนที่ผู้น�ำ
ในแต่ละท้องที่สร้างขึ้นมาอย่างที่เกิดแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลายๆ ที่หรือไม่
บางครั้งมีความรู้สึกตะขิดตะขวงต่อความมั่นใจในความถูกต้องของเครื่องมือที่
เหล่าผู้ประกอบการใช้
แต่จากการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผู้เขียน
ค่อยๆ ซึมซับความเปลี่ยนแปลง ในช่วงท้ายโครงการเมื่อผู้เขียนฟังเทปบันทึก
เสียงพี่นุ้ยและพี่นกเพื่อหาข้อมูลไปเขียนรายงานนั้น ผู้เขียนพบว่าผู้เขียนเข้าใจ
ระบบวิธคี ดิ และสิง่ ทีพ่ นี่ กอธิบายและอภิปรายในโครงการทัง้ หมด บางครัง้ ถึงกับ
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พยักหน้าด้วยความเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่พี่นกพูด แม้ว่าผู้ยังคงเชื่อว่าวิธีคิดแบบ
ผูป้ ระกอบการยังคงมีขอ้ จ�ำกัดอยูห่ ลายประการ และเชือ่ ในการใช้เครือ่ งมือและ
กระบวนการทีห่ ลากหลายมากกว่าการเชือ่ ถือกระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึง่
ก็ตาม
อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนท�ำให้ผู้เขียนระลึก
ว่าอันทีจ่ ริงแล้วสมัยทีผ่ เู้ ขียนพึง่ เรียนจบปริญญาตรีและเริม่ ต้นท�ำงานกับองค์กร
NGOs ผูเ้ ขียนมีกระบวนการคิด ตรวจสอบและซักถามเพือ่ หาความเป็นเหตุเป็น
ผลและความต่อเนือ่ งของข้อมูลทีค่ ล้ายคลึงกับพีน่ กมาก และยังมีทา่ ทีทคี่ ล้ายกัน
อีกด้วย (ผลตอบรับทีเ่ กิดขึน้ ก็ไม่ตา่ งจากทีพ่ นี่ กได้รบั มากนัก) ทัง้ ทีผ่ เู้ ขียนไม่เคย
รู้จักหรือกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการแต่อย่างใด เพิ่งมาเริ่มเปลี่ยนแปลง
ในสมัยที่ผู้เขียนโตขึ้นนี่เอง
ในท้ายที่สุดผู้เขียนตระหนักว่าความเป็น NGOs หรือผู้ประกอบการ
นั้นล้วนเป็นสิ่งสมมุติ ความเป็น NGOs และผู้ประกอบการไม่ใช่ขั้วตรงข้ามกัน
แต่มคี วามลืน่ ไหลเลือ่ มล�ำ้ กันตลอดเวลา ไม่มกี ระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึง่
และกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่เป็นของ NGOs หรือของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง อย่างพี่สุ้ยเองพยายามหาความสมดุลของกระบวนทัศน์หลายๆ
แบบ หรือแม้แต่พนี่ กซึง่ ออกตัวว่าเชือ่ ถือในวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการมากกว่าสิง่
ใดก็ยงั มีบางครัง้ ทีใ่ ช้ประสบการณ์และความรูส้ กึ ในการตัดสินใจบางสิง่ บางอย่าง
ท้ายทีส่ ดุ แล้วผูเ้ ขียนมองเห็นว่าเรามีตวั ตนทีห่ ลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มี
ตัวตนใดที่เป็นเราจริงๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งนั้น
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เคยมีใครบางคนบอกเอาไว้ว่า โลกใบนี้มักจะส่งโจทย์ชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ มาให้เราแก้เสมอ โจทย์ชีวิตที่โลกส่งมาให้มักจะเป็นปัญหาเดิมๆ และเมื่อ
เราเลือกที่จะละเลย หรือไม่ลงมือแก้ปัญหาที่เข้ามาอย่างจริงจัง โจทย์ปัญหาที่
โลกส่งมาให้ก็จะยิ่งทวีความยาก และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนท�ำให้เราต้อง
เหลียวมอง และลงมือแก้ปัญหานั้นในที่สุด โจทย์ปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต
ทีผ่ เู้ ขียนพยายามหนีมาตลอดคือเรือ่ ง “ความขัดแย้ง” ผูเ้ ขียนเป็นมนุษย์ประเภท
ที่ไม่สามารถทนอยู่ในบรรยากาศที่มีความขัดแย้งได้เลยแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อ
ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เรี่ยวแรงในร่างกายก็มักจะหมด
ไปเสียดื้อๆ หรือเวลาที่จ�ำเป็นต้องทุ่มเถียงกับใคร ผู้เขียนก็รู้สึกราวกับตนเอง
ต้องใช้พลังงานทั้งหมดของชีวิตในการสนทนา ดังนั้น การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ส่วนใหญ่ของผูเ้ ขียนจึงค่อนข้างเป็นไปอย่างเรียบง่าย และมักจะเลือกวางตัวเป็น
คนฟังมากกว่าพูดเพื่อหลบเลี่ยงความขัดแย้งอันอาจเกิดขึ้นมาจากค�ำพูด หรือ
ความเห็นบางอย่างของตนเอง จนหลายครั้งมักได้ท�ำงาน หรือท�ำในสิ่งที่ตนเอง
ไม่ได้อยากท�ำเท่าใดนัก แต่ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าโลกมักจะส่งโจทย์ชีวิตบาง
อย่างมาให้เราแก้เรื่อยๆ ยิ่งเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่แก้ปัญหา โจทย์ปัญหานั้นก็จะ
ยิ่งยากมากขึ้น เช่นเดียวกับการท�ำงานของในปีที่ผ่านมาของผู้เขียนที่ดูราวกับ
ถูกโยนให้เข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์ทเี่ หมือนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งตลอดทัง้ ปี
เหมือนเป็นสัญญาณว่า ผูเ้ ขียนควรต้องท�ำอะไรบางอย่างกับนิสยั หลีกเลีย่ งความ
ขัดแย้งของตนเองเสียที
การท�ำงานในโครงการผู้น�ำปีที่สองนี้ ผู้เขียนยังคงรับหน้าที่เป็นผู้วิจัย
ถอดบทเรียนในพื้นที่โคกสลุงเช่นเคย ในฐานะนักวิจัยที่เคยท�ำงานในพื้นที่
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โคกสลุงมาแล้ว 1 ปี มองดูอย่างผิวเผินการท�ำงานในพื้นที่เดิมอาจจะดูเหมือน
ง่าย เพราะผูว้ จิ ยั มีความเข้าใจบริบทพืน้ ทีม่ าแล้วพอสมควร และไม่จ�ำเป็นต้องไป
เริม่ ต้นสร้างความคุน้ เคย หรือความสัมพันธ์กบั เจ้าของพืน้ ทีใ่ หม่ แต่เมือ่ ได้ลงมือ
ท�ำวิจยั แล้ว ผูเ้ ขียนกลับพบว่า การท�ำวิจยั ในพืน้ ทีเ่ ดิมไม่ได้งา่ ยดายอย่างทีห่ ลาย
คนคิดเอาไว้ เริ่มจากเรื่องความยากล�ำบากในการวางตัวเป็นคนนอก และคนใน
ซึ่งมีผลอย่างยิ่งกับผลกระทบอย่างยิ่งต่อการท�ำวิจัย ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปบ้าง
แล้วในเนื้อหาการวิจัย นอกจากนี้ การท�ำวิจัยครั้งนี้ยังวิธีการท�ำงานที่แตกต่าง
จากเดิม คือ การทดลองโดยน�ำแนวคิด และเครื่องมือทางธุรกิจบางอย่างไปใช้
ในพื้นที่ของภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบและวิธีการวิจัยแบบใหม่ นี่เองส่งผล
ให้ผเู้ ขียนได้รจู้ กั คนท�ำงานในภาคธุรกิจ และได้เข้าใจแนวคิดของคนในภาคธุรกิจ
มากขึ้น ต้องยอมรับตามตรงว่า ครั้งแรกๆ ที่อยู่ในวงของการสนทนา หรืออยู่ใน
เวิร์คชอปที่มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องเครื่องมือทางธุรกิจ และมีการพูดถึงเรื่อง
ของผลประโยชน์ ความคุ้มทุน หรือการประเมินค่าบางอย่างอย่างชัดเจน จน
บางครั้งละเลยคุณค่าที่เป็นนามธรรมบางอย่างที่คนท�ำงานภาคประชาสังคมให้
ความส�ำคัญ กระบวนการท�ำงานครัง้ นัน้ ท�ำให้ผเู้ ขียนตกอยูใ่ นภาวะอึดอัด จนต้อง
ถอนหายใจแรงๆ อยูต่ ลอดทัง้ วัน เนือ่ งจากมองเห็นความไม่ลงรอยบางอย่างของ
คุณค่า และความเชื่อที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ในวงสนทนาแต่ละครั้งของคนจาก
หลากหลายฝ่าย
ในขณะทีผ่ เู้ ขียนต้องยืนอยูท่ า่ มกลางความขัดแย้งทางความคิด ความเชือ่
ของคนท�ำงานจากภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมอันเนื่องมาจากการท�ำงาน
วิจัยชิ้นนี้ ช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ผู้เขียนก็ต้องรับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม
ในการท�ำโครงการของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ของคณะซึง่ ต้องลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำโครงการ
เพื่อชุมชนตลอดทั้งปีการศึกษา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเด็กในกลุ่ม 20
คน โดยการสุม่ ให้มาท�ำงานด้วยกันแบบไม่ได้มอี สิ ระในการเลือก เด็กแต่ละคนมี
ความคิด ความถนัด นิสัยใจคอแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ท�ำให้นักศึกษาต้องอาศัย
จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
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การปรับตัวค่อนข้างมาก ผูเ้ ขียนต้องพบกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ภายในกลุม่
อยูเ่ สมอ ทัง้ ปัญหาทีเ่ กิดมาจากเรือ่ งส่วนตัว และวิธกี ารท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันของ
แต่ละคน ดังนั้น หน้าที่ตลอดทั้งปีของผู้เขียนจึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
วิชาการเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นทัง้ คนทีค่ อยไกล่เกลีย่ ตัดสิน ไปจนถึงเป็นทีร่ ะบายให้
กับเด็กๆ ในกลุ่ม จนรู้สึกถึงความยากล�ำบากในการท�ำงาน ชนิดที่ต้องตั้งค�ำถาม
กับตนเองถึงความเหมาะสม และความสามารถในการเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาของ
ตนเองอยู่หลายต่อหลายครั้ง และอาจนับได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ยากล�ำบากมาก
ที่สุดนับแต่เริ่มเข้ามาท�ำหน้าที่ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย
ความขัดแย้งอันเกิดจากสถานการณ์ที่ต้องพบเจอทั้งสองรูปแบบท�ำให้
ผู้เขียนรู้สึกราวกับว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลางพายุที่มีฝุ่นตลบอบอวล จนไม่อาจ
มองเห็นภาพต่างๆ รอบตัวได้ชดั เจน และรูส้ กึ ว่าต้องใช้พลังงานอย่างมากในการ
ต้านทานกระแสของพายุที่พัดโหมอยู่รอบตัวตลอดเวลา ผู้เขียนตกอยู่ในภาวะ
เช่ น นั้ น มาเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง งานทั้ ง สองชิ้ น ใกล้ จ บลงในเวลาใกล้ เ คี ย งกั น
ช่วงเวลานั้นเองผู้เขียนจึงได้นั่งลงค่อยๆ ฟังเทปสนทนามากมายซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
และได้คอ่ ยๆ คิด และพิจารณาเรือ่ งราวทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ตลอดทัง้ ปีทงั้ ในงานวิจยั
และในการท�ำงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา จนในที่สุดจึงเริ่มเข้าใจว่า แท้จริง
แล้วท่ามกลางฝุ่นละออง และความโกลาหลอันเกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งทาง
ความคิดนั้น หากเราเลือกที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน เราก็จะพบว่า ภายใต้
สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะโกลาหลเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความขัดแย้ง หากแต่
ยังมีความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงจัง พยายาม
สอบถามด้วยความจริงใจ ในขณะที่คนตอบก็พยายามที่จะอธิบายโดยมีเจตนา
บริสุทธิ์ แม้ค�ำพูดบางอย่างของอีกฝ่ายจะไม่ถูกจริตของตนเองนัก แต่ในขณะที่

382

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ขุ่นข้องหมองใจ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากความเชื่อของตนเองต้องถูกสั่น
คลอนนั้น การเรียนรู้ก็ได้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกัน จนกระทั่งทั้ง
สองฝ่ายเปิดรับ และปรับเปลีย่ นตนเองเข้าหากันในท้ายทีส่ ดุ โดยมีหลักฐานการ
เรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนของคู่ขัดแย้งมากมายที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่าน
การสะท้อนของผู้น�ำในพื้นที่ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสะท้อน
ของนักศึกษาหลายๆ คน
การได้เข้าใจเรื่องราวเล็กๆ นี้ ท�ำให้เกิดเป็นบทสรุปเรื่อง “ศิลปะในการ
สร้างสมดุล” ของงานวิจัยชิ้นนี้ ในขณะที่ผู้เขียนมองภาพของความขัดแย้งใน
มุมมองแตกต่างไปจากเดิม แน่นอนว่ามันยังคงไม่ใช่พื้นที่ที่ท�ำให้หายใจได้อย่าง
สะดวกมากนัก แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีแต่ความมืดมนดังที่ผู้เขียนเคยเข้าใจ หรือ
เคยรู้สึกอย่างที่ผ่านมา มุมมองที่เปลี่ยนไปนี้ คงช่วยท�ำให้ผู้เขียนยืนอยู่ในความ
โกลาหลนีโ้ ดยไม่ได้เห็นมันเป็นเพียงพายุรา้ ยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นลมพัดทีเ่ ย็นสบาย
ได้ด้วยในบางเวลา

ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง:
กิตติ คงตุก

“สมดุล” ดูจะเป็นเรือ่ งทีถ่ กู พูดถึงอยูเ่ สมอเมือ่ เริม่ ต้นท�ำงานวิจยั ถอดบท
เรียนชิ้นนี้ ไม่ใช่แค่เนื้อหาของงานวิจัยตลอดทั้งเล่มที่แสดงให้เห็นถึงการปะทะ
ประยุกต์ ประนีประนอม ขั้วความคิดเพื่อผลิตไอเดียท�ำงานแบบใหม่ แต่เบื้อง
หลังองค์ความรูเ้ หล่านัน้ กลับมีสงิ่ น่าสนใจหลายอย่างทีผ่ มได้เรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วม
งาน โดยเฉพาะวิธีการสร้าง “สมดุลชีวิตส่วนตัว” ซึ่งมันผูกพันอยู่กับวิธีการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของการสร้างมูลค่าและคุณค่า
หลายครั้งหลายคราหลังเวลางาน ผม พี่จี้ พี่น้อย พี่ไมตรี และ ทอม
จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
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นั่งสนทนากันต่อแบบสบายๆ ตามประสาคนที่เริ่มรู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆ
ท�ำให้ทราบว่านอกจากภารกิจการงานล้นมือแล้ว พวกเขาแต่ละคนยังต้องดูแล
ชีวติ ครอบครัวไม่แตกต่างจากมนุษย์คนอืน่ แล้วอะไรกันคือหลักคิดในการตัดสินใจ
แบ่ ง เวลาชี วิ ต ให้ ส มดุ ล กั บ การท�ำงานเพื่ อ สั ง คม ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ค�ำว่ า
“เสียสละ” จากปากของทุกคนทีผ่ มสรุปใจความได้คอื ไม่มใี ครไม่อยากรวยเพราะ
การมีทรัพย์สนิ มากนัน่ เท่ากับความสุขสบายทางกายของคนในครอบครัวจะเพิม่
ทวีขึ้นตามไปด้วย แต่เรื่องราวทางใจมันไม่ได้แปรผันตามมูลค่าเพียงอย่างเดียว
ส�ำหรับเขาความสุขใจก็ส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน หลายครัง้ เขาเลือกให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งทางใจก่อนนัน่ ไม่ได้หมายความว่าเขาเสียสละอะไรใดๆ เลย แต่มนั
เป็นการตัดสินใจท�ำเพราะอยากท�ำในฐานะมนุษย์คนหนึง่ เช่นเดียวกับครอบครัว
ทีย่ งั คงยืนเคียงข้างอย่างมัน่ คงเพราะความสุขทีไ่ ด้รบั จากการทีบ่ คุ คลอันเป็นทีร่ กั
ได้กระท�ำตามความฝัน ความต้องการของตนเอง
แล้วตัวผมเองล่ะ กับบทบาทหน้าทีท่ กี่ �ำลังด�ำเนินอยูส่ มดุลของตนเองคือ
อะไร ผมพยายามกลัน่ กรองออกมาเป็นตัวหนังสือเพือ่ หาข้อสรุป กระทัง่ ใจความ
ส�ำคัญตอนหนึ่งของเพลง “นอนได้แล้ว” ที่ว่า “ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง”
แว่วผ่านโสตประสาทขณะก�ำลังตั้งสมาธิถ่ายทอดเรื่องราวความเปลี่ยนแปลง
ของนักวิจยั ฉบับนีช้ วนให้ผมยอมรับและหยุดหาค�ำอธิบายสิง่ ทีต่ วั เองยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ปรัชญาการใช้ชวี ติ เพือ่ ค้นหาค�ำตอบบางอย่างช่างสอดคล้องกับบท
ประพันธ์ชอื่ “เป็นมนุษย์” ของ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึง่ ผมเห็นว่าสามารถใช้
เป็นตัวแทนสือ่ สารความเชือ่ ของผูม้ สี �ำนึกทางสังคมทุกภาคส่วนล้วนเข้าใจตรงกัน
ผมบันทึกบทประพันธ์บทนี้ไว้ตอนสุดท้ายของบทความเพื่อเตือนใจ
ตัวเองว่า หนทางการสร้างสมดุลให้กับชีวิตคือการตั้งต้นส�ำนึกรู้สึกตนด้วยการ
เป็นมนุษย์นั่นเอง
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ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้		
ก่อนจะสวมหัวโขน ละครชุด
คุณจะต้องรู้จักการเป็นมนุษย์
ไม่ใช่ยศต�ำแหน่ง แกร่งจากใคร
ใจ ที่มีมโนธรรมส�ำนึก		
ใจ ที่ไม่ประมาท ไม่ขลาดเกรง
เมื่อนั้น คุณเป็นอะไรก็ได้		
มโนธรรม ส�ำนึก รู้สึกตน		

ทั้งเลวทราม ต�่ำดี ถึงที่สุด
คุณต้องเป็นมนุษย์ ก่อนอื่นใด
ไม่ใช่ชุดเครื่องแบบที่สวมใส่
หากแต่เป็นหัวใจ ของคุณเอง
ใจ ที่รับรู้สึกตรึกตรงเผง
ใจ ที่ไม่วังเวง การเป็นคน
เป็นผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่ ได้ทุกหน
ต้องตั้งต้นให้เป็น คือ เป็นมนุษย์

กอดเปลี่ยนโลก:
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

“...จะว่าไปชีวติ ของผมก็วนเวียนอยูก่ บั การลงชุมชนตัง้ แต่เล็กจนโต...”
ผมหลับตานึกย้อนไปช่วงวัยเด็ก พ่อมักปลุกผมในเวลาเช้าตรู่เพื่อเดิน
ทางไปหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดสงขลา ผมจ�ำไม่ได้ว่า เหตุใดผมจึงขอติดตามพ่อ
ไปท�ำงานด้วย ทั้งๆ ที่ตอนนั้นผมอายุเพียง 9 ขวบ อาจเป็นเพราะความสนุก
ที่ได้ออกจากบ้านเที่ยวตะลอนไปเรื่อยๆ กระมัง หากแต่ภาพความทรงจ�ำ คือ
ความวุ่นวายของผู้คนที่มาชุมนุมกันในช่วงประเพณีชักพระ (หรือลากพระ) ของ
หมู่บ้านแหลมโพธิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความทรงจ�ำได้ฉายภาพแม่ค้าพ่อค้าที่
นัง่ ขายอาหารและขนมพืน้ บ้านหลากหลายชนิด ผมเห็นผูค้ นเดินแบกไม้พายเรือ
และร้องเพลงโต้ตอบกันอย่างสนุกสนานด้วยภาษาและส�ำเนียงใต้ พ่อผมบอกว่า
นี่เป็นการละเล่นของชาวบ้านถิ่นนี้ เรียกว่า “เพลงเรือแหลมโพธิ์”
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หลายครั้งที่ผมต้องนั่งตบยุงรอกลับบ้านในยามค�่ำคืน ผมนั่งบนแคร่
ไม้ไผ่มอื เกาต้นขาแกร็ก ๆ พร้อมมองพ่อกับทีมงาน “โลกสลับสี” ร่วมกันถ่ายท�ำ
สารคดีกับพ่อเพลง-แม่เพลง ผมตื่นตากับแสงไฟที่ถูกจัดเพื่อส่องกระทบใบหน้า
ศิลปินให้เห็นชัดขึ้น ผมตื่นใจกับอุปกรณ์รูปร่างประหลาดที่เรียกว่า กล้องถ่าย
ท�ำวิดีโอ ผมนั่งฟังการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาวบ้านที่นั่งล้อมวงสนทนา ตอนนั้น
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามประสาเด็ก วันหนึ่งรายการโลกสลับสีออกอากาศ
เรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านแหลมโพธิ์กับประเพณีท้องถิ่น ผมจ้องมองโทรทัศน์
ด้วยความตื่นเต้น โดยไม่สนใจเนื้อเรื่องอะไรนักแต่กลับลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีตัวเรา
ปรากฏอยู่ในจอสี่เหลี่ยมบ้าง พ่อพูดกับผมว่า อย่าคิดว่าเราจะต้องอยู่ในนั้นหรือ
ได้ออกทีวี พ่อท�ำงานวิชาการ การอยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จคือความภูมใิ จทีท่ ำ� ให้
ชาวบ้านเขามีความรู้ มีความสุขและเขาได้ประโยชน์ก็พอ ค�ำพูดนั้น ยังอยู่ใน
ความทรงจ�ำมาทุกวันนี้ และผมมักจะย้อนนึกถึงภาพและค�ำพูดนั้นเสมอเมื่อผม
ลงท�ำงานชุมชน
คืนหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขงเมืองเชียงแสน ผมกัับเพื่อนๆ นักวิจัยนั่งพูด
คุยสนทนากับครูน�้ำ หญิงแกร่งผู้เผชิญหน้าท้าทายกับปัญหาระดับประเทศ นั่น
คือ เรือ่ งของเด็กและเยาวชนผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ เราพูดคุยกันหลายเรือ่ งโดยเฉพาะเรือ่ ง
การท�ำงานของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของครูนำ�้ และเรือ่ งราวของ
เด็กๆ ทีค่ รูนำ�้ ช่วยเหลือ ขณะพูดคุย ผมทอดสายตามองข้ามฝัง่ แม่นำ�้ โขงมีแสงไฟ
จากบ้านเรือนริบหรี่เป็นหย่อมๆ ผมกวาดสายตามองแล้วก็พูดกับครูน�้ำว่า
ครูน�้ำครับ ก่อนหน้านี้ผมท�ำงานวิจัยภาคสนาม ผมตะลอนเดินทางไปตามพื้นที่
ต่างๆ เดินทางมาก็มาก ฝั่งโขงทางโน้นที่มีแสงไฟ เมื่อต้นปีผมเพิ่งนั่งรถเลียบ
ริมน�้ำเพื่อเดินทางไปเมืองหลวงน�้ำทา สปป.ลาว ระหว่างทาง ผมลงเก็บข้อมูล
ตามหมู่บ้านต่างๆ เมื่อผมได้ข้อมูล ผมก็เพียงกล่าวขอบคุณพร้อมยื่นซองสี
ขาวใส่สงิ่ ทีเ่ รียกว่า “ค่าตอบแทน” ให้ชาวบ้านผูบ้ อกข้อมูล มันไม่มากหรอกครับ
แต่มนั คือสิง่ แทนค�ำขอบคุณเท่าทีผ่ มท�ำได้ ผมได้ประโยชน์จากพวกเขาและผมก็
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ตอบแทนประโยชน์พวกเขาด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท
ในขณะที่ เรื่องราวที่พูดคุยเกี่ยวกับการท�ำงานของครูน�้ำ มันท�ำให้ผม
ฉุกคิดว่า การท�ำงานชุมชนของผม จริง ๆ แล้วใครได้ประโยชน์กันแน่ คนใน
ชุมชนหรือตัวเราในฐานะการเป็นนักวิจัย การได้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาซึ่งผมน�ำกลับมาพัฒนาจนกลายเป็น “ผลงานวิชาการ” ผมใช้
ประโยชน์มันด้วยการส่งไปตีพิมพ์วารสาร น�ำขึ้นเวทีในวาระต่างๆ เพื่อบอกเล่า
เรื่องราวหรือการน�ำไปเขียนเป็นต�ำราหนังสือเพื่อบันทึกองค์ความรู้ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันมีประโยชน์ต่อชีวิตการท�ำงานของผมเป็นอย่าง
ยิ่ง แต่ผมกลับไม่เคยตั้งค�ำถามกับตัวเองเลยว่า บทบาทการท�ำงานของผมมัน
สร้างประโยชน์ต่อผู้คนที่ผมเคยไปพูดคุยสนทนากับเขาอย่างไร
เรื่องราวการท�ำงานของครูน�้ำที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน
สังคม มันกระตุกหัวใจของผมจนสัน่ สะเทือนถึงความรูส้ กึ นึกคิดในการท�ำงาน ผม
ใคร่ครวญถึงเรื่องราวการท�ำงานครั้งแรกในโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ผมพบเจอ
กับ “แกนน�ำ” ทีร่ ว่ มกันท�ำงานชุมชนเพือ่ ชุมชน การท�ำงานของพวกเขาเน้นการ
เคลือ่ นไหวในชุมชนให้เกิดขึน้ จริงและเป็นรูปธรรม ผมได้พบเจอกับพ่อมืด- พีม่ ยุ่
ทีห่ ยิบเอาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมมาต่อสูก้ บั ระบบการจัดการทีด่ นิ ของภาค
รัฐจนกลายเป็นชุมชนไทยเบิง้ ทีม่ คี วามเข้มแข็ง ผมรับรูก้ ารท�ำงานของพีส่ ยุ้ ทีม่ อง
เห็นการเปลีย่ นแปลงของสังคมเมืองขอนแก่นและต้องการจะช่วยกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยการระดมคนและเครือข่ายมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
ยังได้เรียนรูก้ ารท�ำงานประสานชุมชนของพีไ่ มตรี พีช่ าตรี พีน่ อ้ ยทีพ่ ยายามสร้าง
ความร่วมมือของผู้คนในจังหวัดจนสามารถประกาศเป็นเรื่องราวและเรื่องเล่า
ที่น่าหลงใหลในชื่อ พังงาแห่งความสุข
คืนนั้น อากาศค่อนข้างเย็น ผู้คนเริ่มบางตา ความวุ่นวายจากผู้คนเริ่ม
หายไป วงสนทนาของเราเลิกรา พวกเราเดินทอดน่องคุยกันจนถึงรถของครูน�้ำ
จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน

387

ที่จอดอยู่ในมุมมืดหลังสถานีต�ำรวจเมืองเชียงแสน ผมกับเพื่อนๆ ขอตัวกลับไป
พักผ่อน ก่อนกลับ ครูน�้ำพูดถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวของพวกเรา มันเป็น
พลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธา และคุณค่าบางอย่าง พลังงาน
เหล่านี้ดึงดูดให้พวกเราได้มาเจอกันและท�ำสิ่งดีดีไปด้วยกัน เพื่อน ๆ และครูน�้ำ
ต่างโผเข้าไปกอดร�่ำลากันอย่างเป็นกันเอง ผมยืนเก้ๆ กังๆ นึกย้อนไปถึงงาน
สัมมนาครั้งแรกของโครงการผู้น�ำฯ ที่เห็นครูน�้ำโผเข้ากอดคนในห้องประชุม ผม
สงสัยว่าเหตุใดต้องกอดกัน ทันใดนัน้ ครูนำ�้ หันมากอดผม ผมเอือ้ มมือกอดครูนำ�้
ด้วยความขวยเขิน ครูนำ�้ เอามือตบหลังผมเบาๆ แล้วก็พดู ว่า ดีใจทีไ่ ด้รจู้ กั กันและ
ช่วยกันท�ำงานกันต่อไปนะช้าง
ภาพย้อนกลับสูอ่ ดีตขณะนัง่ รถกลับจากบ้านแหลมโพธิใ์ นตอนกลางคืน
ผมนัง่ ตักพ่อ พ่อนัง่ กอดผม ผมหลับตาระลึกถึงความรูส้ กึ อบอุน่ เช่นเดียวกับกอด
ของครูน�้ำ
หากแต่ขณะนี้ หัวใจและความคิดผมมันเริม่ เปลีย่ นแปลง ในขณะเดียวกัน
ผมเดินทางด้วยการท�ำงานชุมชนมาได้ระยะหนึง่ แล้ว แต่เรือ่ งราวและความรูส้ กึ ที่
เกิดในคำ�่ คืนนัน้ ท�ำให้ผมจินตนาการถึงทางแยก ทางแยกทีจ่ ะต้องเลือกบทบาท
ที่แท้จริงของตัวผมเสียที
กอดเปลี่ยนโลก...นั้นมีอยู่จริง
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