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เฉพาะกับโครงการ/พื้นที่ ซึ่งกำาลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกับปัญหายากๆ 
ทั้งสี่ประสบการณ์ แล้วถอดเป็นบทเรียน เพ่ือหาคำาตอบว่า สภาวะการนำาใน
การเผชิญกับปัญหายากๆ ในโลกกระแสหลักที่เน้นกำาไร และการเติบโตทาง
วตัถแุบบสดุโต่งนัน้ อดุมคตแิละจนิตนาการเพือ่สงัคมยังคงอยูร่อดได้อย่างยัง่ยนื             
ได้อย่างไร ... สิ่งนี้นับเป็นคุณค่าสำาคัญของงานเขียนชิ้นนี้
 สภาวะการนำาร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมอารยะ (คุณค่า) จะสามารถ
มีพื้นที่ และความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสังคมทุนเข้มข้น (มูลค่า) ได้หรือไม่ 
ดุลยภาพของท้ังสองสิ่งอยู่ตรงไหน แนวคิดการประกอบการสังคม จะเป็นคำา
ตอบได้มากน้อยเพียงใด ฯลฯ คำาถามเหล่านี้ ไม่ง่ายที่จะหาคำาตอบ แต่งานชิ้นนี้
พยายามทำา
 สอง งานช้ินนี้ เขียนข้ึนโดยนักวิชาการรุ่นใหม่ การทำางานวิชาการที่
พยายามค้นหาคำาตอบให้กับสังคมอนาคต ที่ไม่หลุดลอยจากฐานรากของต้น
เอง เป็นสิ่งที่วงวิชาการไทยขาดแคลน วิชาการโดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์ ท่ี่
เกิดจากการเรยีนรูร้ากเหง้าของตนเอง พยายามไปให้พ้นจากการเป็นอาณานคิม
ทางปัญญาของวชิาการตะวนัตก กำาลงัเป็นเรือ่งท่ีท้าทายคณุค่าของมหาวทิยาลัย 
และวงวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง
 ขอแสดงความชืน่ชมกับโครงการผูน้ำาแห่งอนาคต และคณะผูเ้ขยีนทีผ่ม
เชื่อว่า จะเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ให้กับวงวิชาการของประเทศเรา       

      ลือชัย ศรีเงินยวง
              มหาวิทยาลัยมหิดล
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คำ�นำ�ผู้จัดพิมพ์

 โครงการผู้นำาแห่งอนาคต เป็นโครงการภายใต้การดำาเนินงานของคณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการ
สนบัสนนุจาก สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาวะการนำากระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฏีและ
เชิงปฏิบตัมิาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สงัคมไทยเข้าใจและเหน็คณุค่าของภาวะการนำา
กระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำาไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ สามารถรบัมอืกบัวกิฤตการณ์เปลีย่นแปลงและความขัดแย้งทีเ่กิดข้ึนใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง และเป็นพลงันำาพาสงัคมให้ฟ้ืนตัวกลบัสูค่วามปกติสขุ
อย่างรวดเร็วและมั่นคง
 หนังสือ จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม 
เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “ถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี” อันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ
โครงการ ในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการทำางานและสร้าง
ความเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นกัลยาณมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในการ
ดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มูลนิธิ
บ้านครูนำ้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งทำางานช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง
สูงในพื้นที่ชายแดน (เขตรอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว) ชุมชน        
วัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ชุมชนที่มุ่งรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ดำารงอยู่พร้อมกับการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น พื้นที่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนท่ีมีใจพร้อมทำางานเพื่อสังคมในจังหวัด
ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง และเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข                    
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กลุ่มพลังชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถผนึกกำาลังแปรพังงาไปสู่พังงาแห่งความสุข    
ได้อย่างเป็นรปูธรรม
 การนำาเสนอเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนี ้ประกอบด้วยการทบทวนองค์ความ
รู้ด้านแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ “การประกอบการสังคม” การถอดบทเรียนที่
สะท้อนถงึผลของการประยกุต์ใช้เครือ่งมือหนนุเสรมิการทำางานของผูน้ำาเครอืข่าย
ทั้งส่ีพ้ืนที่ กอปรกับภาวะการนำาร่วมในการทำางานสร้างความเปลี่ยนแปลงให้
แก่ชุมชน โดยกล่าวถึงภูมิหลังการทำางานในแต่ละพื้นที่ ท่าทีในการตั้งรับเครื่อง
มือนวัตกรรมทางสังคมอันเป็นแนวคิดคู่ขนานกับการทำางานเพ่ือสังคม รวมถึง
การเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้นำาและชุมชน ผู้เขียนถ่ายทอด      
เร่ืองราวด้วยการเล่าเรื่องเชิงพรรณนา สะท้อนให้เห็นมุมมอง การเรียนรู้ และ
ความเปลีย่นแปลงของนักวจิยัตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมเรียนรู้กบัท้ังส่ีพ้ืนท่ี 
โครงการฯ หวังว่าบทเรียนการผสานแนวความคิดการทำางานท่ีสร้างมุมตัดให้
เส้นขนานสองเส้นมาบรรจบกันในหนังสือเล่มนี้ จะทำาให้ผู้อ่านได้มุมมองใหม่ที่
สามารถนำาไปปรบัใช้กบัการสร้างสรรค์รูปแบบการทำางานของตนเองให้เกิดความ
ยั่งยืนสืบไป

     โครงการผู้นำาแห่งอนาคต
      คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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  ชุมชนท่ีเลอืกปรบัตวักบัความเปลีย่นแปลงโดยธำารงตวัตนเอาไว้มากกว่า
ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง
 ชุมชนที่เห็นเครื่องมือและวิธีคิดใหม่ๆ เป็นความหวังในการสร้างทาง
กลับบ้านแก่ลูกหลาน
 กลุ่มคนท่ียอมวางวิธีคิดแบบเดิมท่ีเคยใช้ เปิดใจต่อวิธีการทำางานแบบ
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อเดินสู่เป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงมากขึ้น 
 การตระหนักว่าการเปิดใจเรียนรู้และการให้โอกาสเรียนรู้แก่คนอาจ
สำาคัญกว่าการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
 การได้เรียนรูว่้าคณุค่าไม่จำาเป็นต้องขดัแย้งกบัมลูค่า และคนทีไ่ด้ทบทวน
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของตัวเอง 
 พวกเราได้กลั่นกรองเรื่องราวและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ออกมา
เป็นหนงัสอื “จดุนดัพบบนเส้นขนาน: ผูค้น ชมุชน การประกอบการสงัคม” และ
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นจดุนดัพบแห่งการเรียนรู้ระหว่างพวกเรา
กับท่านผู้อ่านที่นำาพาให้เราเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

         
      คณะผู้วิจัย
         31 กรกฎาคม 2561 
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วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

มลูนธิบ้ิานครนูำา้บนก้าวต่อไป 
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

การเรียนรู้ร่วมกันและ
การปะทะสังสันทน์ทาง
ความคิดบนพื้นที่ขอนแก่น
นิวสปิริต
กานน คุมพ์ประพันธ์

การเดินทางครั้งใหม่ของ
ชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง  
ชลิดา จูงพันธ์

สู่พังงาแห่งความสุข 
เพราะจุดหมายไปถึง
ได้หลายเส้นทาง 
กิตติ คงตุก

บทสังเคราะห์: จุดนัดพบบน
เส้นขนาน ผู้คน ชุมชน
การประกอบการสังคม
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

ทำาไมเราทำาสิ่งที่ เราทำา: 
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย 
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

จากจุดนัดพบ สู่การก้าวเดิน:
นักวิจัย

สารบัญ
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บทนำ�
ว�สน� ศรีปรัชญ�อนันต์
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บทนำ�

วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดการถอดบทเรียนการทำางานของ
เครือข่ายของโครงการผู้นำาแห่งอนาคตภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียน
กระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนท่ีผ่านภาวะการนำาร่วม” ซ่ึง
เสรจ็สิน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (กติติ คงตกุ, ชลดิา เหล่าจมุพล1, วาสนา 
ศรีปรัชญาอนันต์, และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2560) 
 สามเดือนถัดมา ทีมนักวิจัยกลุ่มเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย อ.ดร.กิตติ       
คงตุก อ. ดร. ชลิดา จูงพันธ์  อ. ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และผู้เขียน รวมถึงการ
ทำางานวิจัยครั้งนี้มีนักวิจัยที่สนใจการทำางานชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงมาร่วม
งานเพิ่มเติมอีก 2 ท่านคือ อ. ดร. ไอยเรศ บุญฤทธิ์ และคุณกานน คุมพ์ประพันธ์ 
ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ดำาเนนิการร่วมถอดบทเรยีนการทำางานต่อยอดของเครือข่าย
ผู้นำาภาคประชาสงัคมในพืน้ท่ี 4 แห่งทีไ่ด้รบัการหนนุเสรมิจากโครงการผูน้ำาแห่ง
อนาคต ซึง่รปูแบบของเครือ่งมอืการหนนุเสรมิในปีนีม้ลัีกษณะทีแ่ตกต่างไปจาก
ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เน้นไปที่การยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยการประยุกต์
ใช้แนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการใช้สื่อ
ดิจิตอลและเทคโนโลยีในการสื่อสารการทำางานของพื้นที่กับคนภายนอก 
 การทำางานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลา 3 ปีทำาให้โครงการผู้นำาแห่ง
อนาคตเลง็เหน็ประเดน็ปัญหาสำาคญัในการหาแหล่งทนุสนบัสนนุการดำาเนนิงาน          
ขบัเคลือ่นสงัคมของภาคประชาสงัคม ซึง่ส่วนใหญ่เป็นทนุสนบัสนนุรายปีจงึทำาให้

1 อ. ดร. ชลิดา เหล่าจุมพล เปลี่ยนนามสกุลเป็น จูงพันธ์
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การทำางานอาจขาดความต่อเนือ่งในการวางแผนดำาเนนิงานระยะยาว นอกจากนัน้ 
ทนุสนบัสนนุทีม่อียูใ่นลักษณะของทนุให้เปล่า (grant) ยงัมจีำานวนน้อยลง ในขณะ
ทีก่ารลงทนุเพือ่สงัคมมกีารขยายตวัเพิม่ข้ึน ดงันัน้ การนำาแนวคดิการประกอบการ
สงัคมและนวตักรรมสงัคมเข้ามาใช้อาจเอือ้ให้การทำางานขับเคล่ือนทางสังคมของ
กลุ่มแกนนำาภาคประชาสังคมเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 จากโจทย์ทีไ่ด้รบัมา โครงการวจิยั “ถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับ
การพฒันาศกัยภาพและการเปลีย่นแปลงของพ้ืนที”่ จงึได้เริม่ต้นขึน้ โดยมเีป้าหมาย
เพื่อศึกษาการทำางานของเครือข่ายผู้นำาในพื้นที่ที่มีสภาวการณ์และปัญหาที่      
ซับซ้อน และถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ซึ่งเกิดจากการหนุนเสริมการทำางานของโครงการ
ผู้นำาแห่งอนาคตผ่านการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้นำาในพื้นที่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกอบการสังคมและผู้เช่ียวชาญการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร นอกจากกลุ่ม
เครือข่ายของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต นักวิจัยในทีมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้นีด้้วย โดยนำาเอาองค์ความรูท้างวชิาการและความคุน้เคย
กับผู้นำาและบรบิทในแต่ละพืน้ท่ีเข้าไปเพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจทีล่กึซ้ึงเกีย่วกบั
การต่อยอดการขับเคลื่อนสังคมของผู้นำาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้นำาภาคประชาสังคมผ่านการ
นำาเอาแนวคดิและเครือ่งมอืการประกอบการสังคมไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน
ขับเคลื่อนสังคม
 หนังสือเล่มน้ีแบ่งออกเป็น 8 บท โดยบทแรกเริ่มจากการอธิบายที่มา
ของโครงการวิจัยนี้ ตามด้วยการทบทวนองค์ความรู้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิด
การประกอบการสงัคม โดยแนะนำาแนวคดิและเครือ่งมอืการประกอบการสงัคม
ที่ใช้ในการหนุนเสริมการทำางานสำาหรับองค์กรภาคประชาสังคมใน 4 พื้นที่เพื่อ
เป็นฐานในการทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะถูก
อภิปรายในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5

บทนำา
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 บทที่ 2 อ. ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล นำาพาผู้อ่านไปทำาความรู้จักกับ   
นุชนารถ บุญคง (ครูนำ้า)  หญิงแกร่งที่ผันชีวิตจากการเป็นนักออกแบบเคร่ือง
ประดับสู่การก่อต้ังมูลนิธิครูนำ้าเพื่อทำางานขับเคลื่อนประเด็นเด็กไร้สัญชาติที่
ชายแดนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนและเรื้อรังมานาน ปีนี้ครูนำ้ามุ่ง
ไปที่การสร้างเครือข่ายและทำางานเชิงพื้นที่กับองค์กรอื่นท่ีทำางานเรื่องเด็ก กับ
คณุแววรุง้ สบุงกฎ (ครอู้วน) ผูท้ำางานด้านสขุภาวะของคนทำางาน และกลุ่มคณุค่า
เชียงแสนที่สนใจการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ท้ังนี้เพ่ือช่วยยกระดับ
การขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น 
 บทที่ 3 อ. ดร. ชลิดา จูงพันธ์ จะพาไปสัมผัสกับชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งที่โคกสลุง นอกจากการทำางานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มสถาบันไทยเบิ้ง             
โคกสลงุเพือ่การพฒันา กลุม่แกนนำาจติสาธารณะยงัมุง่เน้นไปทีก่ระบวนการเรียน
รู้และพัฒนาคนในชุมชน ปีนี้เน้นไปที่การนำาวิธีบริหารจัดการแบบภาคธุรกิจมา
ประยกุต์ใช้กบักลุ่มแกนนำาจิตสาธารณะและกลุม่อาชพี เพือ่ให้การทำางานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึนและนำาไปสูก่ารพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนืของชมุชน
ในระยะยาว
 บทที่ 4 คุณกานน คุมพ์ประพันธ์ พาผู้อ่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู้ของเขา กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตและอาสาสมัครจากภาค
ธรุกจิในการนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมไปประยกุต์ใช้ในการเสรมิศกัยภาพ    
เครือข่ายของขอนแก่นนิวสปิริตและสร้างพื้นที่เรียนรู้ในเมืองขอนแก่น
 ตามมาด้วยบทที่ 5 ของอ. ดร. กิตติ คงตุก ซึ่งพาผู้อ่านเดินทางไปพังงา
เพือ่เรยีนรูก้ารทำางานของเครือข่ายสภาพลเมอืงพงังาแห่งความสขุ ซ่ึงมเีป้าหมาย
ปลายทางในการพัฒนาให้จังหวัดพังงาเป็นพื้นท่ีแห่งความสุขโดยทำางานอยู่บน
ฐานยทุธศาสตร์ 10 ประการ ปีนีเ้ครอืข่ายสภาพลเมอืงใช้กลยทุธ์แบบผูป้ระกอบการ
ในการพฒันาคนและพฒันาโปรแกรมการท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้ซึง่มเีป้าหมาย
ในการกระจายรายได้สู่ชุมชน
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 บทที่ 6 อ. ดร. ไอยเรศ บุญฤทธิ์ สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 4 แห่งหลังจากที่กลุ่มผู้นำาในแต่ละพ้ืนที่ได้ผ่าน
กระบวนการหนุนเสริมและเรียนรู้เคร่ืองมือจากแนวคิดการประกอบการสังคม 
และนำาเครื่องมือที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริง
 บทท่ี 7 อธบิายระเบียบวธิวีจัิยของงานวจิยัช้ินนี ้ผูเ้ขยีนได้ตีแผ่กระบวนทศัน์
ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีทีมวิจัยเห็นร่วมกันและวิธีการนำาเสนอข้อมูล
วิจัยออกมาสำาหรับผู้ที่สนใจมิติการทำาวิจัยของงานชิ้นนี้ และบทสุดท้ายเป็นบท
ทีน่กัวิจยัแต่ละคนในทีมสะท้อนการเปลีย่นแปลงภายในทีเ่กดิขึน้จากการทำางาน
ร่วมกัน การลงพ้ืนท่ีและได้เห็นการทำางานของกลุ่มผู้นำาขับเคลื่อนสังคม และ
การร่วมเวทีเรียนรู้กับคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พี่นุ้ย) และทีม School of 
Changemakers (SoC) รวมถงึอาสาสมคัรจากภาคธรุกจิทีเ่ข้ามาเป็นผูป้ระกอบ
การภายใน ทีมงานโครงการผู้นำาแห่งอนาคต และทีมคิดค้นคว้า ซึ่งทำาเรื่องสื่อ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในส่วนถัดไปจะเป็นการทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ประกอบการสังคม

บทนำา



18       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

นำ�ร่วมบนฐ�นของ
ก�รประกอบก�รสังคม

 ที่ผ่านมา แนวคิดท่ีมีต่อภาวะการนำาในประเทศไทยยังคงยึดติดอยู่กับ
กระบวนทัศน์เก่า ซึ่งตัดสินความเป็นผู้นำาบนฐานของความเป็นปัจเจกชน โดย
ดูจากคุณลักษณะท่ีเอื้อให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในบาง
กรณีพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้นำาในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ แต่           
จดุอ่อนของกระบวนทัศน์เก่าอยูท่ี่ความไม่คงเส้นคงวาของความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณุลกัษณะและพฤตกิรรมของผู้นำากบัประสิทธิภาพของการทำางาน อกีทัง้ ปัญหา
สงัคมจำานวนมากในยคุปัจจบุนัไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาวะการนำาเชงิเดีย่ว นัน่
จึงนำาไปสูก่ระบวนทัศน์ใหม่ของภาวะการนำาในการขบัเคลือ่นสงัคม ซึง่ประกอบ
ไปด้วย 3 แกนหลกั ได้แก่ ภาวะการนำาเชงิจรยิธรรม ภาวะการนำาร่วม และภาวะ
การนำาเพือ่การเปลีย่นแปลง (ฐิติกาญจน์ อศัตรกุล, 2560ก; 2560ข) ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำาของ Brookes (2016) ที่มองว่า ผู้นำาแบบนำา
ร่วมต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และมีปัญญาซึ่งเกิดจากความรู้ (episteme) และ
การนำาความรู้นั้นไปปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “ปัญญาแห่งการปฏิบัติอันลุ่มลึก” 
(phronesis) แต่ท่ีสำาคญักว่านัน้ผูน้ำาต้องมุง่ไปทีค่ณุค่าร่วม (collective values) 
หรอืประโยชน์ส่วนรวมของคนในสงัคม ซึง่หนึง่ในทางเลือกทีก่ลายเป็นทีน่ยิมใน
ยคุปัจจุบนัคือ การนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมไปประยกุต์ใช้ในการทำางาน
ทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม หรือแม้กระทั่งการริเริ่มกิจการเพื่อสังคม 
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จุดเริ่มต้นของแนวคิดก�รประกอบก�รสังคม

 การประกอบการสงัคม (social entrepreneurship) เป็นกระบวนการ
ทีซั่บซ้อนและมหีลายแง่มมุ จงึมนียิามทีไ่ม่ตายตัวข้ึนอยูก่บับริบทและการตีความ
ของแต่ละบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการสังคมมีจุดเร่ิมต้นจากการ
ประกอบการทางธุรกิจ (entrepreneurship) โดยคำาว่า“ผู ้ประกอบการ”   
(entrepreneur) ท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
ถูกใช้ครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศส 
Jean-Baptiste Say ซึ่งให้ความหมายไว้ในเชิงการเพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตและผลตอบแทนทางธุรกิจ ต่อมาในศตวรรษที่ 20 
นักเศรษฐศาสตร์ Joseph Schumpeter ใช้คำานี้ในการกล่าวถึงผู้ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่เขาเรียกว่า “การ
ทำาลายล้างอย่างสร้างสรรค์” (creative destruction) ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการในความหมายของ Say และ Schumpeter 
จึงเป็นนวัตกรและนักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Dees, 1998) 
ในทางเดียวกัน การประกอบการจึงเป็นกระบวนการหรือสภาวะทางพฤติกรรม
ของระดบับคุคลหรอืองค์กรทีน่ำาไปสู่การอบุตัขิองบางส่ิงบางอย่าง เช่น การก่อตัง้ 
องค์กรหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น (Antoncic & 
Hisrich, 2003) ถึงแม้ “ผู้ประกอบการหลายคน...คิดริเริ่มธุรกิจแสวงหากำาไร
ใหม่ แต่การก่อตัง้ธุรกจิใหม่ไม่ใช่แก่นของการประกอบการ” (Dees, 1998, p. 2) 
เพราะการตัง้ธรุกจิใหม่ไม่ใช่การเพิม่มลูค่าเสมอไป นอกจากนัน้ Peter Drucker 
ยงัขยายความหมายของการประกอบการไปทีก่ารแสวงหาการเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปทัสฐานทางสังคม หรือกระแสสังคม และ
ใช้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่า (Dees, 1998) 
 จากจดุเริม่ต้นของการประกอบการทางธรุกจิ การประกอบการสังคมจึง

บทนำา



20       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนทัศน์เชิงธุรกิจและกระบวนทัศน์ขององค์กร
ภาคสังคมที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงอาจเกิด
จากความล้มเหลวของกลไกตลาดที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ
ตอบสนองความต้องการของคนจำานวนมากในสงัคม โดยเฉพาะคนชายขอบหรอื
คนทีไ่ม่มคีวามสามารถในการจ่ายได้ (Keohane, 2013) ซึง่ในระบบทนุนยิม การ
ดูแลและรองรับความต้องการของคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของ
องค์กรของภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลกำาไร แต่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำาให้งบประมาณของภาครัฐที่ใช้ในการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของภาคประชาสังคมมีจำานวนลดน้อยลง ในขณะที่ 
NGOs มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 20 - 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ NGOs ต้อง
แข่งขันกันในการขอทุนสนับสนุนจากทางรัฐ นอกจากนั้น คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือยังมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น NGOs จึงไม่สามารถพึ่งพาเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อ
การอยู่รอดขององค์กร (Boschee & McClurg, 2003) และควรแสวงหาโอกาส
ในการดึงองค์กรภาคธุรกิจที่สนใจในการสร้างมูลค่าร่วมทางสังคมและมีความ
พร้อมในการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสังคม (Bates, 2012) หรือ
อาจนำาวิธีคิดและเครื่องมือทางธุรกิจมาปรับใช้ในองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่ Keohane (2013) 
ได้กล่าวไว้ว่า “การทำางานในด้านที่เป็นความล้มเหลวของตลาดไม่ได้หมายถึง
การเมินเฉยต่อเครื่องมือของตลาดหรือการดำาเนินงานในเชิงธุรกิจ” (p. 13) ใน
ทางกลับกัน การประกอบการสังคมอาจใช้แนวทางการดำาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง
ระดับในการนำาไปใช้อาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่การเลือกแหล่งทุนที่เป็นเอกชน 
เช่น ทนุจากองค์กรธุรกจิ มากกว่าแหล่งทนุของรฐับาล ไปจนถงึการใช้โครงสร้าง
การบรหิารแบบบรษิทั ทัง้นี ้การเลอืกใช้ขึน้อยูก่บัวธิคีดิของผูป้ระกอบการสงัคม
แต่ละคน (Keohane, 2013) 
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คุณลักษณะเฉพ�ะของก�รประกอบก�รสังคม

 ความไม่นิ่งของนิยามการประกอบการสังคมและความหลากหลายใน
การนำาแนวคิดการประกอบการสังคมไปใช้นำาไปสู่คำาถามท่ีว่า การดำาเนินการ
แบบใดทีเ่รยีกว่าการประกอบการสงัคม “ถ้าองค์กรแห่งหนึง่ทุม่เทส่วนหนึง่ของ
รายได้ให้กับประเด็นทางสังคม เรากำาลังกล่าวถึงการประกอบการสังคมหรือไม่ 
องค์กรไม่แสวงหากำาไรทุกแห่งที่รับวิธีการจัดการแบบธุรกิจมาใช้คงจะถูกถาม
ด้วยคำาถามเดียวกันนี้” (Bacq and Janssen, 2011, p. 374) ดังนั้น หากเรา
จะกล่าวถึงการประกอบการสังคม การอภิปรายนิยามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
นยิามของการประกอบการสงัคมซึง่เป็นทีย่อมรับอย่างแพร่หลายเป็นนยิามของ
ศาสตราจารย์ Dees (1998) ซึ่งอธิบายคุณลักษณะไว้ 5 ประการ ดังนี้
 ผู้ประกอบการสังคมสวมบทบาทของผู้ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใน
ภาคสังคม โดย
 • รับพันธกิจมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและรักษามูลค่าเหล่านั้นไว้
อย่างยั่งยืน (ไม่ใช่เพียงมูลค่าส่วนบุคคล)
 • เห็นและพยายามไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสอดรับกับ
วิสัยทัศน์
 • พัวพันกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม การปรับตัว และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
 • ประพฤติตนอย่างอาจหาญโดยไม่ถูกจำากัดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
 • แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและสำาหรับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิด (p. 4)
 จากคุณลักษณะข้างต้น Boschee and McClurg (2003) เห็นว่า หาก
ความยั่งยืนหรือการพึ่งพาตนเอง (self-sufficient) เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
องค์กรนั้น นิยามที่กล่าวมายังขาดองค์ประกอบที่สำาคัญของการประกอบการ
อีกข้อหนึ่ง นั่นคือ การสร้างรายได้ (earned income) 
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 แม้กระนั้น คำาอธิบายของ Dees (1998) ในข้อแรกยังชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการประกอบการสังคมและการประกอบการทางธุรกิจว่า การ
ที่องค์กรมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบทางสังคมไม่ได้หมายความว่าองค์กรไม่
สามารถสร้างกำาไร แต่กำาไรเป็นเพยีงเครือ่งมอืทีจ่ะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายทาง
สังคม Boschee and McClurg (2003) อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการทาง
ธรุกจิอาจแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้วยการให้ความช่วยเหลอืในทางปฏบิตัิ
หรือทางทุนทรัพย์ในรูปแบบของ CSR (Corporate Social Responsibility) 
แต่มันเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม ในขณะท่ีการแก้ปัญหาสังคมของผู้ประกอบ
การสังคมถูกระบุชัดอยู่ในพันธกิจขององค์กรและเป็นแก่นของการทำางานเพื่อ
หารายได้ขององค์กร เช่น การให้ความดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
ไม่ต้องอยู่ที่บ้านพักคนชรา หรือการช่วยเหลือนักเรียนท่ีสุ่มเส่ียงต่อการหลุด
ออกจากระบบเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในโรงเรียนต่อไปได้ เป็นต้น นอกจาก
นั้น ผู้ประกอบการสังคมยังขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหลักสองประการ (double 
bottom line) ประการที่หนึ่งคือ การสร้างผลกระทบทางสังคม และประการที่
สองคือ การสร้างกำาไร ซึ่งถูกนำาไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมตาม
ที่ระบุไว้ในพันธกิจ 
 ส่วนคำาอธิบายในข้อสุดท้ายแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการ
ประกอบการสงัคมและองค์กรพฒันาเอกชน เนือ่งจากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องของการ
ประกอบการสงัคมมท้ัีงผูร้บับรกิาร ชุมชนท่ีองค์กรดำาเนนิงานอยู ่และ “ผูล้งทนุ” 
ซึ่งหมายรวมถึงผู้ท่ีลงทุนด้วยเงินและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการสังคมจะต้องทำาความเข้าใจความต้องการของคนแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจน และรักษาสมดุลในการสร้างมูลค่าให้กับคนแต่ละกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างมูลค่าทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจัดการ (Dees, 
1998) ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนอาจมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการเพียงกลุ่มเดียว 
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 นอกจากนั้น การประกอบการสังคมมักถูกกล่าวถึงควบคู่กับคำาว่า 
“ความยั่งยืน” แต่ Boschee and McClurg (2003) เสนออีกคำาหนึ่งคือ “การ
พึง่พาตนเอง” หรอื “การเลีย้งตนเอง” (self-sufficiency) ซึง่ควรเป็นเป้าหมาย
ปลายทางของผู้ประกอบการสังคม เนื่องจากความยั่งยืนอาจเกิดจากการได้รับ
เงินบรจิาค อาสาสมคัร เงนิอดุหนุนจากภาครฐั และรายได้จากการประกอบการ
รวมกัน แต่การเลี้ยงตนเองต้องอาศัยรายได้จากการประกอบการเท่านั้น ซึ่งการ
ประกอบการไม่จำาเป็นต้องเป็นการริเริ่มธุรกิจใหม่ แต่อาจใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
รายได้ที่เหมาะสมกับพันธกิจทางสังคมขององค์กรนั้น

คว�มหล�กหล�ยของแนวคิดก�รประกอบก�รสังคม

 แนวคดิเกีย่วกบัการประกอบการสงัคมเกดิขึน้ต้ังแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 
1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้บุกเบิกงานสายนี้คือ บิลล์ เดรตัน (Bill 
Drayton) ผู้ก่อต้ังมูลนิธิอโชก้า (Ashoka) ซึ่งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนทั้ง
ด้านการเงนิ องค์ความรู้ และเครือ่งมอืทำางานของนกัขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
สังคม หรือที่เขาเรียกว่า “ผู้ประกอบการสังคม” เพ่ือนำาไปใช้ในการแก้ปัญหา
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อมาองค์กรท่ีทำางานในลักษณะเดียวกันก็
เกิดข้ึนตามมาเรื่อยๆ ถึงแม้อโชก้าจะเป็นต้นแบบการประกอบการสังคมที่เป็น
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่แนวคิดแบบเดรตันเป็นเพียงแนวคิดหนึ่งเท่านั้น 
แนวคิดการประกอบการสงัคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 แขนงหลกั โดยแขนงหนึง่
เป็นแนวคิดทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและอีกแขนงหนึ่งเป็นแนวคิดทางฝั่งยุโรป 
 Bacq and Janssen (2011) ตั้งสมมติฐานว่า มิติความแตกต่างของ
แนวคิดเรื่องผู้ประกอบการสังคมแต่ละสายน่าจะเกิดจากการตีความระบบ
ทุนนิยมและบทบาทของรัฐบาลที่แตกต่างกัน โดยอเมริกันโมเดลมุ่งไปท่ีผล
ประโยชน์ระยะสั้นและความสำาเร็จของปัจเจกบุคคล ในขณะที่ไรน์ลันด์โมเดล 
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(Rhineland model) ที่ใช้ในฝั ่งยุโรปตะวันตกและประเทศญี่ปุ ่นเน้นไปที่
เป้าหมายระยะยาว ความสำาเร็จร่วม และการให้คุณค่ากับมติเอกฉันท์ แม้
กระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มุมมองเหล่าน้ีสะท้อนอยู่ในการดำาเนินงาน
ขององค์กรและสวัสดิการของรัฐ เช่น คนว่างงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
รับสวัสดิการตำ่ามาก เนื่องจากถูกตัดสินว่าเป็นคนเกียจคร้านและไร้ความรับผิด
ชอบ ในขณะที่คนว่างงานในประเทศแถปยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี ได้รับเงิน
สนับสนุนในช่วงแรกกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก่อนว่างงาน ดังนั้น การ
ประกอบการสงัคมทางสายอเมรกินั โดยเฉพาะทาง American Social Innova-
tion School จึงให้ความสำาคัญกับตัวบุคคล นั่นคือ “ผู้ประกอบการ” ในฐานะ   
ผูข้บัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงทางสงัคมซึง่ตรงกบัมมุมองของ Schumpeter ส่วน
ฝั่งยุโรปให้ความสำาคัญกับแนวคิดกิจการเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า “ภาคส่วนที่ 
3” (the Third Sector) ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มพลเมืองที่มีความรับ
ผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การประกอบการสังคมแบบฝั่งยุโรปไม่
ได้ปฏิเสธความสำาคัญของผู้ประกอบการในฐานะปัจเจกบุคคล เพียงแต่ให้ความ
สำาคัญกับการ กระทำาร่วม (collective action) ของคนในสังคมมากกว่า
 ถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายในการลำาดับความสำาคัญและการ
ตคีวามการประกอบการสงัคม สิง่หนึง่ทีย่งัคงเป็นแก่นร่วมของการประกอบการ
สังคมคือ พันธกิจทางสังคมที่ต้องการสร้างผลกระทบทางสังคม อีกทั้งยังเป็น
ตัวกำาหนดกิจกรรมขององค์กรที่ต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อความ
ยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองขององค์กรอีกด้วย
 ในส่วนถัดไปจะเป็นการแนะนำาพื้นที่ 4 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการผู้นำาในปีนี้ และนำาเสนอแนวคิดและเคร่ืองมือการประกอบการสังคม
ที่คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์และทีม School of Changemakers เลือกสรร
มาเพื่อหนุนเสริมศักยภาพของผู้นำาในพื้นท่ีให้สามารถทำางานขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
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เครื่องมือหนุนเสริมก�รทำ�ง�น
สำ�หรับเครือข่�ยผู้นำ�ในสี่พ้ืนที่

 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดการถอดบทเรียนการทำางาน
ของเครือข่ายโครงการผู้นำาแห่งอนาคต เครือข่ายผู้นำาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพครั้งนี้จึงมีทั้ง “พื้นที่เก่า” และ    “พื้นที่ใหม่” โดยคำาว่า 
“เก่า” และ “ใหม่” ในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึง ระยะเวลาในการทำางานขบัเคลือ่นสงัคม 
แต่ “เก่า” ในเชิงความคุน้เคยในการทำางานร่วมกนัระหว่างทมีนกัวจิยัและทมีผูน้ำา
ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งส่งผลต่อระดับความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
พืน้ที ่2 แห่งเป็นพืน้ทีเ่ก่า และพืน้ทีอ่กี 2 แห่งเป็นพืน้ทีใ่หม่ พืน้ทีท่ัง้ 4 แห่งได้รบั
การคัดเลอืกเนือ่งจากโครงการผูน้ำาแห่งอนาคตด้วยเลง็เหน็ศกัยภาพและความมุง่
มั่นในการทำางานเพื่อสังคมของผู้นำากลุ่มนี้จากเวทีการเรียนรู้   “เครือข่ายภาวะ
การนำาเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (social facilitator) รุ่นที่ 1” และการติดตาม
การทำางานของแกนนำาเรือ่ยมา นอกจากนัน้ หากเรามอง “ผูป้ระกอบการสงัคม” 
ในบทบาทหนึ่งของผู้นำา จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการสังคมมักปรากฏภาพของผู้
มีความมุ่งมั่น ชัดเจน ไม่หยุดนิ่งทั้งทางด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและการ
แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับคำากล่าวของ Bornstein (2007, pp. 1-2) ที่ว่า

 ดังน้ัน ผู้เขียนมองเห็นว่า แกนนำาพื้นที่ทั้งสี่แห่งนี้มีคุณลักษณะเหล่านี้
ครบถ้วน โดยพื้นที่ 4 แห่งประกอบไปด้วย

ในฐานะแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (transformative 
forces) เป็นคนท่ีมีแนวคิดใหม่ๆ ในการต่อกรกับปัญหาใหญ่ๆ 
และไม่ยอมอ่อนข้อเพื่อไปให้ถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขา เป็นคน
ที่ไม่ยอมรับค�าว่า “ไม่” เป็นค�าตอบ และเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้
จนกว่าจะเผยแพร่แนวคิดของพวกเขาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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พ้ืนที่เรียนรู้ที่ 1: มูลนิธิบ้�นครูนำ้� จังหวัดเชียงร�ย

 มูลนิธิบ้านครูนำ้าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
ในเขตชายแดนจังหวัดเชียงราย ให้เข้าถึงการศึกษาและได้รับสิทธิประโยชน์
ตามหลักสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน การถอดบทเรียนภาวะการนำาร่วมในปีท่ี
แล้วมุ่งไปที่การดำาเนินงานของมูลนิธิและตัวครูนำ้าซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ัง ปีนี้ครูนำ้ายัง
ให้ความสำาคัญกับการทำางานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ จึงเร่งพัฒนาเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนในเขตพื้นที่เชียงราย ท้ังองค์กรที่ทำางานด้านเด็ก องค์กรที่ดูแล              
สุขภาวะของคนทำางานภาคสังคม และกลุ่มคุณค่าเชียงแสนที่สร้างพื้นที่เรียน
รู้และสร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น              
องค์รวม นอกจากนัน้ การส่งเสรมิอาชีพและสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถ
หาเลี้ยงชีพได้อย่างสุจริตยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อยุติ
การกลับสู่วงจรการค้ามนุษย์และยาเสพติด

พ้ืนที่เรียนรู้ที่ 2: ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง 

 ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิง ตำาบลโคกสลุง ตั้งอยู่ในอำาเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ชุมชนแห่งนี้เป็น ชุมชนไทยเบ้ิงที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และ
สมาชกิในชมุชนยงัคงไว้ซึง่วถิกีารดำารงชวีติแบบไทยเบิง้ ความโดดเด่นของชมุชน
แห่งนี้คือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเบิ้งใน
การรบัมือกับวกิฤตจิากการวางผงัเมอืง ทำาให้ตำาบลโคกสลงุรอดพ้นจากการเป็น
พืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม สถาบนัไทยเบิง้โคก สลงุเพ่ือการพัฒนาจึงถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเบิ้งต่อไป 
 นอกจากน้ัน กลุม่แกนนำายงัให้ความสำาคญักบัการพฒันาคน จึงมกีารนำา
เครื่องมือในการทำางานชุมชนเข้ามาใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะให้กับกลุ่มต่างๆ ปีนี้
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กลุ่มแกนนำามุ่งไปท่ีการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า โฮมสเตย์ 
กลุม่แปรรปูผ้าทอ และกลุม่ข้าวซ้อมมอื เพือ่ให้โคกสลุงกลายเป็นชมุชนตัวอย่าง
ทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยนื อกีทัง้ การสร้างอาชพีทีม่ัน่คงยงัเป็นการส่ง
เสริมให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าเนื่องจากเด็กและคนวัยทำางานไม่จำาเป็น
ต้องออกไปหางานในเมือง 

พ้ืนที่เรียนรู้ที่ 3: ขอนแก่นนิวสปิริต 

 กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มี         
เป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองร่วมกันสำาหรับคน
รุน่ใหม่ทีต้่องการสร้างการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย
สำาหรับคนทำางานภาคประชาสังคมในจังหวดัขอนแก่น โดยมกีารแนะนำาเคร่ืองมอื
และสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้เพื่อนำาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ
การปฏบิตัิการทางสงัคม นอกจากนั้น พืน้ทีน่ีย้ังเป็นพืน้ที่ปลอดภยัในการพดูคยุ
และดแูลกันและกนัสำาหรบัคนทำางานเพือ่สงัคม โดยยดึถอืเอาคณุค่าร่วมเป็นหลัก
 
พ้ืนที่เรียนรู้ที่ 4: เครือข่�ยสภ�พลเมืองพังง�แห่งคว�มสุข
 
 เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 ทำาให้แกนนำาขบวนการภาค
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดพังงาจับมือกันจนเกิดเป็นเครือข่ายสภาพลเมือง
พังงาแห่งความสุข การรวมตัวกันช่วยสร้างอำานาจการต่อรองกับภาครัฐให้กับ
กลุ่มเครือข่าย ถึงแม้แต่ละกลุ่มยังคงเดินหน้าจัดการเรื่องที่ตนเองถนัด แต่มี
การวางเป้าหมายร่วมกันโดยกำาหนดยุทธศาสตร์ 10 ประการในการพัฒนาให้
พังงากลายเป็นพื้นท่ีแห่งความสุขมากยิ่งข้ึนสำาหรับชาวพังงาและนักเดินทางทั้ง
หลาย การทำางานอย่างทุ่มเทของแต่ละกลุ่มทำาให้หลายพ้ืนท่ีในพังงากลายเป็น
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พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน เช่น การจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ การ
พฒันาโรงเรยีนผูส้งูอาย ุและการบรหิารจดัการขยะ แม้กระนัน้ เครือข่ายในหลาย
พืน้ท่ีของจังหวดัพงังายงัเผชญิกบัสภาวะทวัร์ศนูย์เหรยีญ โจทย์สำาคญัในการเข้า
ร่วมโครงการนีจ้งึเป็นการสร้างรายได้ให้กบัพืน้ทีศ่กึษาดูงานเพ่ือให้พ้ืนท่ีเหล่านัน้
สามารถเดินหน้าทำางานต่อได้อย่างยั่งยืน

เครื่องมือและวิธีคิดก�รประกอบก�รสังคมสำ�หรับองค์กร
ภ�คประช�สังคม

 ในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรภาคประชาสังคม โครงการผู้นำา
แห่งอนาคตได้เชิญคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ (พี่นุ้ย) ผู้ก่อตั้ง School of 
Changemakers (SoC) ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบการสังคม 
และทดลองเครื่องมือจากแนวคิดการประกอบการสังคมที่สามารถนำาไปปรับ
ใช้กับองค์กรภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินงานของกลุ่ม                 
แกนนำาในพ้ืนทีแ่ละขยายผลกระทบทางสงัคม (scaling impact) ต่อไป เครือ่งมือ
ที่คุณพรจรรย์และทีม SoC เลือกสรรมาให้ผู้นำาองค์กรท้ัง 4 กลุ่มแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเครื่องมือและวิธีคิดแบบการประกอบการสังคม อีกส่วน
หน่ึงคอื ผูป้ระกอบการภายในเพือ่การเปลีย่นแปลง (intrapreneur for change) 
ซึง่เป็นอาสาสมคัรจากภาคธุรกจิท่ีเข้าไปทำางานร่วมกับผูน้ำาองค์กรภาคประชาสงัคม
ในการนำาเครื่องมือการประกอบการสังคมไปใช้ในบริบทพื้นที่จริง ในส่วนถัดไป
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีคิดแบบการประกอบการสังคมเพ่ือใช้
เป็นฐานในการทำาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสี่ในบทที่ 2 
ถึงบทที่ 6
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  โครงการผู้นำาแห่งอนาคตร่วมกับ SoC จัด “เวทีพัฒนาศักยภาพ        
เครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคล่ือนทางสังคม” ทั้งหมด 
3 ครั้ง โดยเริ่มจากการกำาหนดกลยุทธ์ในการทำางาน การวางแผนด้านการเงิน 
และการพฒันาทมีให้พร้อมสำาหรบัการเปลีย่นผ่านจากการทำางานในกระบวนทัศน์
เดิมสู่การเป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 เวทีแรกเน้นไปที่การพัฒนากลยุทธ ์เ พ่ือการทำางานอย่างยั่งยืน 
คุณพรจรรย์เริม่จากการให้สมาชกิของทกุกลุม่ทบทวนการทำางานทีผ่่านมาด้วย
การเขยีนแผนผงัลำาดบัเหตกุารณ์ (timeline) เนือ่งจากสมาชกิของแต่ละองค์กร
อาจเข้าร่วมองค์กรในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ทำาให้ไม่ทราบถึงกิจกรรมทุกอย่าง
ที่องค์กรเคยทำามา อีกทั้งหลายองค์กรมีหน้างานที่ต้องจัดการอยู่ตลอดเวลา จึง
อาจไม่มีเวลาร่วมพูดคุยทบทวนสิ่งที่เคยทำามาว่า กิจกรรมเหล่านั้นยังตอบโจทย์
พนัธกิจขององค์กรหรือไม่ การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิก
ของแต่ละองค์กรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและทำาความเข้าใจความคาดหวัังและ
ความตั้งใจของแต่ละคน นอกจากการทบทวนการทำางาน แต่ละกลุม่ยงัต้องระบุ
ความจำาเป็นเร่งด่วนขององค์กร อีกทั้ง สมาชิกยังต้องแสดงจุดยืนของตนเองว่า
อยากให้องค์กรอยู่ต่อไปอีกก่ีปี และตนเองจะทำางานอยู่ในองค์กรอีกนานเท่าไร 
เพื่อให้สามารถวางแผนการดำาเนินงานต่อไปได้ เช่น หากผู้นำาองค์กรจะวางมือ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ต้องการให้องค์กรคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ผู้นำาองค์กรต้องเริ่ม
วางแผนพัฒนาแกนนำารุ่นต่อไป เป็นต้น
 เม่ือทบทวนการทำางานทีผ่่านมาทัง้หมดแล้ว จงึเข้าสูเ่ครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า 
ทฤษฎีสร้างความเปลีย่นแปลง (Theory of Change หรอื ToC) และ ห่วงโซ่
ผลลัพธ์ (Impact Value Chain หรือ IVC) เครื่องมือทั้งสองชิ้นนี้ช่วยในการ
ทบทวนการทำางานให้เห็นว่า วิธีการทำางานท่ีผ่านมาจะนำาองค์กรไปสู่การสร้าง
ผลกระทบทางสงัคมทีอ่งค์กรตัง้ใจไว้ได้หรอืไม่ หรอืองค์กรยงัต้องปรบัเปลีย่นวธิี
การทำางานอย่างไร โดย ToC เป็นการแสดงตรรกะความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
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ที่องค์กรต้องการให้เกิดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายระยะยาว คุณลักษณะที่สำาคัญใน
การสร้าง ToC คือการคิดย้อนหลัง โดยมีผลลัพธ์ปลายทางเป็นจุดเริ่มต้น แล้ว
คิดถอยหลังว่าองค์กรจำาเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ระยะกลางและระยะสั้นแบบไหน 
และกิจกรรมใดที่จะนำาไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น อีกนัยหนึ่งคือ “มันต้องเริ่มจากการ
ถามว่า ‘เงื่อนไขเบื้องต้นแบบใดต้องมีเพื่อที่เราจะไปถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่ตั้งใจ
ไว้’ มากกว่าเร่ิมที่ ‘เราควรจะทำากิจกรรมอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมาย’” (Taplin, 
2012 , p.4)
 การสร้าง ToC เป็นกระบวนการที่ละเอียดมาก เนื่องจากต้องทบทวน
เป้าหมายปลายทาง ระบุเงื่อนไขเบื้องต้นและความจำาเป็นต่างๆ บนฐานของ
การสนันษิฐานเพือ่ไปให้ถึงเป้าหมาย ระบุบรบิทแวดล้อม กจิกรรมทีอ่งค์กรจะทำา 
และแนวทางการวดัผลเพือ่ประเมนิความสำาเรจ็ของกจิกรรมท่ีทำาไป แต่ด้วยเวลา
ที่จำากัดในเวิร์คช็อป คุณพรจรรย์จึงใช้ ToC ฉบับประยุกต์ของ SoC ในช่วงภาค
ปฏิบตั ิโดยเริม่จากการให้แต่ละพืน้ท่ีใส่กิจกรรมทีก่ำาลงัทำาอยูใ่นปัจจบัุน หลงัจาก
นั้น ให้ทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำางานของกลุ่ม พร้อมท้ังอธิบาย
สถานการณ์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มกำาลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไป
ด้วยการระบุปัญหา พื้นที่ที่เกิดปัญหา ระยะเวลาที่เกิดปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ผลกระทบที่ตามมา ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ี ภาคส่วนอื่นที่กำาลัง
แก้ไขปัญหาเดียวกัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ทั้งหมด
นี้เป็นการถามยำ้าว่าองค์กรของเรากำาลังแก้ไขปัญหาสังคมใดอยู่ และกิจกรรมท่ี
กำาลังทำาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและนำาไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้หรือไม่
  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง ToC คุณพรจรรย์จึงนำาเสนอเครื่องมือ
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 เป็นจุดเร่ิมต้นในช่องของผลลัพธ์หรือผลกระทบทางสังคม แล้วจึงระบุว่า 
จากวิสัยทัศน์นั้นองค์กรต้องสร้างผลผลิตใดบ้าง ใช้กิจกรรมลักษณะใดในการ
สร้างผลผลิตเหล่านั้น และจำาเป็นต้องมีปัจจัยนำาเข้าอะไรบ้าง เช่น เงิน สถานที่ 
เครือข่าย เป็นต้น เมื่อนำาข้อมูลที่มีอยู่มาจัดเป็นระบบแล้ว จึงกลับมาประเมิน
การทำางานอีกครั้งว่า กิจกรรมที่กำาลังทำาอยู่สามารถนำาไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่
ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ องค์กรควรจะหยุดทำาหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร นอกจาก
การทำา ToC และ IVC จะมปีระโยชน์ในการใช้ประเมนิวธิกีารทำางานทีผ่่านมาของ
องค์กรแล้ว เครื่องมือท้ังสองชิ้นยังช่วยให้องค์กรสามารถอธิบายให้ผู้สนับสนุน
ตระหนกัถงึความสำาคญัของการมอียูข่ององค์กรในการสร้างผลกระทบทางสังคม
ให้เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 องค์ประกอบที่สำาคัญอีกอย่างในการพัฒนากลยุทธ์ในการทำางานคือ 
ความสามารถในการสกัด 1) ข้อมูลวงใน (insight) เกี่ยวกับปัญหา ซึ่งจะนำาไป
สู่การออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด 2) สิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญขององค์กร 
(expertise) และ 3) ทุนหรือทรัพย์สิน (asset) ที่องค์กรมีอยู่แล้ว ซึ่งอาจไม่ใช่
เรื่องที่โดดเด่นขององค์กร แต่สามารถนำามาใช้ได้เมื่อโอกาสมาถึง เมื่อสกัด            
องค์ความรู้ทั้งหมดออกมาแล้ว สุดท้ายคือการนำาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล 
โดยคำานึงถงึบริบทขององค์กร โอกาสท่ีมอียู ่และแนวโน้มในปัจจบุนั แล้วจงึกลัน่
ออกมาเป็นกลยุทธ์และสร้างแผนการดำาเนินงานขององค์กรต่อไป
 หากพดูถงึความยัง่ยนืในการทำางานขององค์กรภาคประชาสังคมคงต้อง
กลบัมาทีเ่รือ่งของเงนิ ซ่ึงเป็นทนุทีส่ำาคญัในการทำางานขบัเคลือ่นสงัคม เวทพีฒันา
ศกัยภาพครัง้ที ่2 จงึมุง่เน้นไปทีก่ารคดิคำานวณและวางแผนการเงินขององค์กร 
โดยใช้ การคำานวณต้นทนุในการสร้างผลกระทบทางสังคมต่อหน่วย (impact 
unit cost) ซึง่ต้องเริม่จากการกลบัไปทบทวน IVC ทีท่ำาไปในเวทแีรกว่า องค์กร
ของเรากำาลังสร้างผลกระทบทางสังคมอะไรอยู่ และประเมินผลกระทบเหล่า
นั้นออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างไร โดยดูจากช่องผลผลิต เช่น จำานวนเด็กที่เข้าถึง
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โอกาสทางการศกึษา จำานวนชุมชนท่ีนำาโมเดลไปปรบัใช้ จำานวนพืน้ทีศ่กึษาดงูาน 
เป็นต้น
 เมื่อแต่ละองค์กรระบุหน่วยผลกระทบทางสังคม (impact unit) ของ
ตนเองชัดเจนแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการคำานวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบ
ต่อหน่วย โดยเริ่มจากการคำานวณต้นทุน ซึ่งต้องรวมค่าบริหารจัดการและค่า
ตอบแทนคนทำางานด้วยจึงจะสามารถสะท้อนต้นทุนจริงของการทำางานภาค
สังคมได้ หลังจากนั้น นำาต้นทุนทั้งหมดที่ใช้หารด้วยจำานวนของผลกระทบทาง
สังคมที่องค์กรสร้าง ตัวเลขที่ได้จะเป็นต้นทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคม
ต่อหน่วย นอกจากการคำานวณต้นทนุต่อหน่วยผลกระทบจะช่วยในการประเมนิ
การทำางานขององค์กรในเชิงการใช้เงินแล้ว ยังช่วยในการวางแผนการทำางานใน
อนาคต เช่น หากต้องการขยายผลกระทบทางสงัคม องค์กรต้องปรบัเปลีย่นแผน
งานที่จุดใด อีกทั้ง ยังช่วยให้องค์กรเอกชนที่ต้องการลงทุนทางสังคมเห็นภาพที่
เป็นรปูธรรมมากขึน้ว่าการลงทุนของเขาสร้างการเปล่ียนแปลงได้มากแค่ไหนและ
ต้องใช้ต้นทุนจริงเท่าไหร่   
 เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งสุดท้ายค่อยๆ เคล่ือนมุมมองการทำางานจาก
เร่ืองการเงินเข้าสู่มิติของคนในด้านการเติมเต็มศักยภาพของสมาชิกในทีมโดย
ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน เครื่องมือแรก
คือ การคดิชัว่โมงการทำางาน (man-hour) หลายองค์กรทุม่เทเวลาการทำางาน
ไปกับการประชุม การเตรียมงาน และหน้างานที่ยุ่งเหยิง แต่ไม่เคยนำาเวลาที่ใช้
เหล่านั้นมาคิดคำานวณว่าเราใช้เวลาไปกับงานแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด และ
ต้นทุนการทำางานของเราต่อชั่วโมงคือเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อคำานวณออกมาแล้ว ผู้เข้า
ร่วมเกือบทุกคนตกใจกับค่าตอบแทนที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับจำานวนช่ัวโมงที่ทำา
ไป หรือพบว่าการทำางานหลายครั้งขาดทุนค่าตัวด้วยซำ้า แต่ในทางกลับกัน หาก
นำาผลกระทบทางสงัคมมาเป็นตวัตัง้แล้วคำานวณต้นทนุท่ีใช้ในการสร้างหนึง่หน่วย
ผลกระทบ ผู้เข้าร่วมหลายคนประหลาดใจกับต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งนำาไปสู่การตั้ง
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คำาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำางานของสมาชิก อย่างไรก็ตาม ประเด็น
นี้ยังนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านคุณค่าและมูลค่า ซ่ึงเป็นการต้ังคำาถาม
และข้อสงสัยที่ชวนให้ถกเถียงระหว่างประเด็นด้านคุณค่าของการอาสาทำางาน
ด้วยใจกับการคิดมูลค่าท่ีเป็นผลประโยชน์ด้านตัวเงิน ดังนั้น การคิดชั่วโมงการ
ทำางานจึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชวนให้คนทำางานภาคประชาสังคมได้ขบคิด
อย่างลึกซึ้งถึงมิติของคำาว่า “คุณค่า” ทั้งมุมมองด้านปรัชญาการทำางานและวิธี
คิดในการทำางานทุกวันนี้
 ประสิทธิภาพในการทำางานเชื่อมเข้าสู่วิธีคิดทางธุรกิจถัดไป นั่นคือ การ
บริหารจัดการเวลา (time management) คุณเกศทิพย์ หาญณรงค์ อดีตผู้ให้
คำาปรกึษาฝ่ายทรพัยากรบุคคล กล่าวไว้ว่า การบรหิารเวลาไม่มอียูจ่รงิ เนือ่งจาก
หนึ่งวันมีเพียง 24 ชั่วโมงซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่ทำาได้คือการบริหาร
ตนเองและสือ่สารกบัผูอ่ื้นเพ่ือให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ คณุ
เกศทิพย์ แนะนำาเครื่องมือในการจัดการเวลาที่เรียกว่า CPR Framework ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการจบัไอเดยี (capturing) เกลีย่ความสำาคญั (processing) แล้ว
นำามาปรบัปรงุให้ดขีึน้ (review) ข้ันตอนแรกคอื การจดบนัทกึไอเดียทกุอย่างและ
สิง่ทีต้่องทำาทกุอย่างไว้ในท่ีเดยีว เช่น สมดุโน้ตเล็กสำาหรับพกติดตัวหรือแทป็เล็ต 
แล้วใช้สัญลักษณ์และสีเพื่อจัดกลุ่มให้เป็นระบบ ขั้นตอนที่สองเป็นกระบวนการ
ลำาดับความสำาคัญและเร่งด่วน โดยใส่งานและกิจกรรมทุกอย่างลงในตาราง  
Eisenhower Matrix ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ช่องและขัน้ตอนสดุท้ายคอื การทบทวน
การจัดสรรเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาและปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น 
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กล่อง Eisenhower Matrix 

ปรับจาก https://www.developgoodhabits.com/eisenhower-matrix/

 เครื่องมือสุดท้ายของเวทีเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพของคณะทำางาน
ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน นั่นคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning 
organization) ของปีเตอร์ เซงเก (Senge, 2006) ซึ่งมองว่า ทุกส่ิงในโลก          
เช่ือมโยงกันและมีความซับซ้อนมากข้ึน ดังนั้น ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จไม่
สามารถพึง่ความรูค้วามสามารถของคนเพยีงคนเดยีวอกีต่อไป แต่องค์กรจะต้อง
ส่งเสริมให้คนทุกระดับในองค์กรเรียนรู้ไปด้วยกันเพ่ือเป็นการเติมเต็มศักยภาพ
ของทกุคนและองค์กร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อาศยัส่วนประกอบทีส่ำาคญั 
5 อย่าง ได้แก่
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การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นกรอบความคิดและ 
เครื่องมือท่ีสำาคัญในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น
ทั้งหลาย ท่ีผ่านมาเรามักถูกสอนให้เรียนเรื่องต่างๆ อย่างแยกส่วน
จนทำาให้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อกันและกัน การคิดเชิงระบบจะทำาให้เราคิดอย่างเป็นองค์รวมและ
ตระหนักถึงปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเครื่องมือ ToC และ IVC สะท้อนการ
คิดเชิงระบบขององค์กร
ความชำานาญส่วนบคุคล (personal mastery) เป็นเสมอืนเสาหลกั
ขององค์กร เพราะหากทุกคนในองค์กรหาเป้าหมายชวีติและแรงจงูใจ
ในการทำางานของตนเองเจอและทุ่มเทกำาลังในการพัฒนาตนเองเพื่อ
ไปให้ถึงเป้าหมายนั้น องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
แบบจำาลองความคิด (mental models) เป็นวิธีการมองและ
ทำาความเข้าใจโลกซึ่งฝังลึกอยู่ในตัวเรา เราสามารถฝึกด้วยการย้อน
กลับมามองและตรวจสอบวิธีคิดของเราอย่างแข็งขัน ซ่ึงอาจรวมถึง
การแลกเปลีย่นวิธคีดิกบัผูอ่ื้นและพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่นวธีิคดิของเรา 
ในมมุขององค์กร เราอาจจะต้องกลบัมาตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ผ่านมา แล้วกำาหนดวฒันธรรมและคณุค่าขององค์กรร่วมกนั เพือ่สร้าง
แนวทางปฏิบัติให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม หมายถงึ การทีส่มาชกิในองค์กรพัฒนาวสัิยทัศน์
ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนภาพอนาคตที่แต่ละคนมีทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้การทำางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศน์เป็น
สิ่งที่กำาหนดร่วมกัน จึงไม่ตายตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้
การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี ต้องเริม่จากการสนทนาและคดิร่วมกนั โดย
ปราศจากอคติ นอกจากนั้น องค์กรควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่ง
เสรมิให้ทมีเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั เพราะ “ทมี ไม่ใช่ปัจเจกบคุคล เป็น
หน่วยการเรียนรู้พื้นฐานขององค์กรรุ่นใหม่” (Senge, 2006, p. 10)

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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 ส่วนประกอบท้ังห้าข้อน้ีอาจส่งเสริมอย่างแยกส่วนได้ แต่หากพัฒนา
ร่วมกันจะเอือ้ให้องค์กรเรยีนรู้ได้อย่างแท้จรงิและไปถงึศกัยภาพทีส่งูขึน้กว่าเดมิ 
นอกนัน้ หวัใจสำาคญัของแนวคดิองค์กรแห่งการเรียนรู้คอื การเปล่ียนมมุมอง จาก
การมองอย่างแยกส่วนไปสูก่ารเหน็ความเชือ่มโยงระหว่างสรรพส่ิง จากการมอง
หาต้นเหตุของปัญหาจากภายในไปสู่การมองว่าการกระทำาของเราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างปัญหา และเราจะลุกข้ึนมาเปลี่ยนแปลงการกระทำาของเราอย่างไร 
(Senge, 2006)
 นอกจากเครือ่งมอืทีค่ณุพรจรรย์นำาเสนอในเวทพีฒันาศกัยภาพของผูน้ำา
ในพื้นที่แล้ว เครื่องมือที่สำาคัญอีกชิ้นคือ ผู้ประกอบการภายใน (intrapreneur) 
โดยผูป้ระกอบการภายในเป็นส่วนสำาคญัในการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืและแนวคิด
ทางธุรกิจให้เข้ากับบริบทชุมชนของแต่ละพื้นที่ ในส่วนถัดไปเป็นการอธิบาย
แนวคิดเก่ียวกับผู้ประกอบการภายในและการทำางานของผู้ประกอบการภายใน
ในโครงการนี้

ผู้ประกอบก�รภ�ยใน (intrapreneur) ในฐ�นะผู้ร่วมเรียน
รู้กับองค์กรภ�คประช�สังคม

 หนึ่งในส่วนประกอบที่สำาคัญของการหนุนเสริมการทำางานของผู้นำา
องค์กรภาคประชาสังคมในโครงการวิจัยนี้ คือ ผู้ประกอบการภายใน ที่เข้ามา
ร่วมทำางานและแนะนำาการใช้เครื่องมือตามแนวคิดการประกอบการสังคมและ
เครื่องมือทางธุรกิจให้กับผู้นำาในพื้นที่ 
 คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับคำาว่า  “ผู้ประกอบการ” ในความหมายของ
ผู้ที่คิดริเริ่มหรือก่อตั้งบริษัทใหม่ แต่คำาว่า “ผู้ประกอบการภายใน” (intrapre-
neur) ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสำาหรับผู้ท่ีไม่อยูใ่นแวดวงธรุกจิ      
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งานวิจัยที่ผ่านมามีการให้คำานิยามการประกอบการภายในอย่างหลากหลาย 
โดยแต่ละงานมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการที่บุคคลภายในองค์กร
พยายามแสวงหาโอกาสโดยไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ การกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมภายในองค์กร หรือการสร้างองค์กรใหม่ เป็นต้น แต่โดยรวม      
ผู้ประกอบการภายในเป็นคำาที่ใช้เรียกผู้ประกอบการที่ทำางานอยู่ภายในองค์กร
ที่มีอยู่แล้ว บางครั้งจึงเรียกอีกชื่อว่า “ผู้ประกอบการของบริษัท” (corporate 
entrepreneur) ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความตั้งใจหรือมีพฤติกรรมเชิงการประกอบการ
ที่พยายามหลุดออกจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิม แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้โครงสร้าง
เดิมขององค์กร (Antoncic & Hisrich, 2003; Deloitte Digital, 2015) การ
ประกอบการภายในมักเป็นการทดลองแนวคิดใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับแก่นการดำาเนินงานหลักขององค์กร (organizational core) และ
บางครัง้เป็นการตอบโจทย์ทีไ่ด้รบัมาจากองค์กร ซึง่ในโครงการนีอ้าสาสมคัรท่ีเข้า
มาก็ได้รบัโจทย์จากทาง SoC ในการนำาเอาความรูท้างธรุกจิเข้าไปร่วมทำางานกบั
องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำางานขององค์กรเหล่านั้น
 นอกจากเป้าหมายหลักในการหาเครื่องมือในการสร้างความยั่งยืน
ในการทำางานขององค์กรภาคประชาสังคม โครงการผู ้นำาแห่งอนาคตและ                    
คุณพรจรรย์ยังต้องการใช้โอกาสน้ีในการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การทำางานของภาคประชาสังคมให้กับผู้ที่มีประสบการณ์การทำางานในภาค
ธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสให้เกิดการสร้างผลกระทบทางสังคมเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
SoC จงึได้เปิดรบัสมคัรบุคคลภายนอกท่ีมพีืน้ฐานหรอืประสบการณ์การทำาธรุกจิ
หรอืทำางานในภาคธรุกจิให้เข้ามาเป็นผูป้ระกอบการภายในเพือ่การเปลีย่นแปลง 
(intrapreneur for change) และคัดเลือกจนได้ 4 คนที่มีประสบการณ์การ
ทำางานที่หลากหลายเข้ามาร่วมทำางานกับผู้นำาในพื้นที่ 4 แห่ง โดยแต่ละคนให้
เหตผุลในการเข้าร่วมทีแ่ตกต่างกนัไป แต่สิง่ทีพ่วกเขามร่ีวมกนัคอื ความต้ังใจใน
การนำาประสบการณ์และความสามารถที่มีอยู่ไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
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ให้ดีขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
กิจการเพื่อสังคมหรือการทำางานเป็นจิตอาสา พวกเขาพบว่าการทำาเพื่อสังคม
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าการเพิ่มยอดขายหรือการสร้างกำาไรในบริษัท 
 คุณพรจรรย์และคุณกอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ ผู้ประสานงานจาก SoC  
ได้พูดคุยกับอาสาสมัครท้ัง 4 คนเพื่อจับคู่อาสาสมัครกับพื้นที่ โดยดูจากความ
สนใจเกีย่วกบัประเดน็ทางสังคมทีแ่ต่ละพ้ืนทีก่ำาลงัขับเคลือ่นอยู ่หลงัจากนัน้พวก
เขาได้พบกับกลุม่ผูน้ำาในพืน้ทีค่รัง้แรกในเวทพีฒันาศกัยภาพ โดยแต่ละคนเข้าไป
ทำาหน้าทีเ่ป็นกระบวนกรของพืน้ท่ีท่ีตนเองได้รบัมอบหมาย กจิกรรมทบทวนการ
ทำางานในเวทีแรกช่วยให้พวกเขาได้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการทำางานของกลุ่ม
ผู้นำาในพื้นที่ และหลังจากนั้นอาสาสมัครแต่ละคนได้ลงพ้ืนที่อีกหลายคร้ังเพ่ือ
ไปทำาความเข้าใจบริบทของพื้นที่ ศึกษาดูการทำางานของกลุ่มผู้นำาและเครือข่าย 
และร่วมหาแนวคดิและเครือ่งมอืการประกอบการสังคมทีเ่หมาะสมในการเสริม
สร้างศกัยภาพการทำางานของกลุม่ผูน้ำาภาคประชาสงัคมให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื ซ่ึง
รายละเอียดการทำางานเหล่านี้จะถูกอภิปรายในบทถัดๆ ไป
 แต่ส่ิงหนึง่ทีผู่เ้ขยีนสงัเกตจากการเข้าร่วมเวทแีละลงพืน้ท่ีคอื อาสาสมคัร
จากภาคธรุกจิเหล่านีม้าพร้อม “ใจ” ทีจ่ะเข้าไปช่วยผู้นำาองค์กรภาคประชาสังคม
อย่างเตม็ความสามารถ แต่คนทีท่ำางานด้วยฐานคดิแบบธรุกจิซ่ึงมุง่เป้าไปท่ีการมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของทุนที่ลง
ไปอาจมมีมุมองและการใช้ภาษาทีต่่างจากคนทำางานภาคสังคมทีข่บัเคล่ือนด้วย
ฐานใจ ผูซ้ึง่คลกุคลกีบัปัญหาและพร้อมจะต่อสูก้บัปัญหาเหล่านัน้โดยไม่คำานงึถงึ
ผลตอบแทนหรือผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับ
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มูลค่�ท�งเศรษฐกิจและมูลค่�ท�ง
สังคม: ก�รปะทะกันระหว่�งสอง
กระบวนทัศน์
 
 ในเวทพีฒันาศกัยภาพเครือข่ายครัง้ท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเป็นเรือ่งเกีย่วกับการ
เงินและการคิดคำานวณชั่วโมงการทำางาน ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหลาย
ครั้งเป็นเรื่องของความไม่สอดคล้องกันระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าที่องค์กร
ภาคสงัคมให้ความสำาคัญและมลูค่าท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงทีจ่ะช่วยให้เกดิความ
ยัง่ยนืในการทำางานขององค์กร ดงัทีม่เีสยีงสะท้อนจากสมาชกิในเครือข่ายผู้นำาในพืน้ท่ี

การใช้เรือ่งของคณุค่ากบัมลูค่าทางวฒันธรรม กบัรายได้ทางเศรษฐกจิ 
ท�าอย่างไรถึงจะสมดลุกนั ถ้าจะมรีายได้เข้ามาในชมุชน เขาจะต้องเหน็
คุณค่าวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของเราด้วย

(ประทีป อ่อนสลุง, เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2, 15 มกราคม 2561)

  คำาว่า “คุณค่า” ในมุมมองของคุณประทีป อ่อนสลุง หนึ่งในกลุ่มผู้นำา
ของชุมชนไทยเบ้ิง โคกสลุง หมายถึง วิถีชีวิตแบบไทยเบิ้งและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่คนในชุมชนยังรู้จักรากเหง้าของตนเอง แต่ความหมายโดยกว้าง หมายถึง 
มูลค่าทางสังคม (social value) หรือผลกระทบทางสังคม (social impact) ซึ่ง
เกดิจากการใช้ทรพัยากร การให้บรกิาร หรอืการใช้นโยบายในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของคนจำานวนหนึง่หรอืสงัคมโดยรวม ในขณะที ่“มลูค่า” หมายถึง มลูค่าทาง
เศรษฐกจิ ซึง่เป็นการตคีณุค่าออกมาเป็นตวัเงนิ การสร้างมลูค่าเพ่ิมสามารถทำาได้
ด้วยการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) (Brookes, 2016) บ่อยครั้งที่กลุ่มผู้นำาภาคประชาสังคม
และแม้กระทั่งทีมนักวิจัยเองตั้งคำาถามเกี่ยวกับความคุ้มค่า หรือ “คุ้มราคา” ที่
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คนในภาคธรุกจิตัง้เป้าไว้ เพราะหากคดิออกมาเป็นตวัเลข องค์กรภาคสังคมเกอืบ
ทั้งหมดคงอยู่ในสภาวะติดลบ หากเป็นเช่นนั้น เหตุใดคนเหล่านั้นยังคงทำางาน  
ขับเคลื่อนสังคมอยู่ 
 คำาพูดของคุณวรนุช จันทะบูรณ์ หนึ่งในทีมทำางานของกลุ่มขอนแก่น    
นวิสปิรติ ทีว่่า “เรายงัตทีกุอย่างออกมาเป็นมลูค่า เพ่ือมองความคุม้ค่า แต่ในการ
ทำางานจริงๆ แล้วไม่ใช่ทุกอย่างตีออกมา [เป็นตัวเลข] ได้” น่าจะตอบคำาถามนี้
ได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมา องค์กรภาคสังคมมุ่งเป้าไปที่การสร้างผลกระทบ
หรือมูลค่าทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนทางการเงิน 
แต่วธิคีดิแบบน้ีอาจกัดกินแรงกายและแรงใจของคนทำางานไปเรือ่ยๆ จนหมดแรง
ในการทำางาน หรือหากไม่สามารถหาทุนสนับสนุนได้ งานท่ีทำามาก็อาจต้อง 
สิ้นสุดลง ในขณะท่ีแนวคิดการประกอบการเพ่ือสังคมท่ีหนึ่งในเป้าหมายปลาย
ทางคือ การเลี้ยงองค์กรของตนเองให้ได้ อาจนำาไปสู่ความสุขและความยั่งยืนใน
การทำางานมากกว่า ดังที่คุณพรจรรย์กล่าว

เรามต้ีนทนุเท่าไหร่ จรงิๆ แล้วเราจะไปหาเงนิเท่าไหร่ นีเ่รยีกว่าฐาน
กรณุา เพราะถ้าเป็นนุย้จะไม่หาเงนิจากต้นทนุ นุย้ต้ังราคาด้วยซ�า้ เพราะ
ไม่เชือ่ว่าองค์กรท่ีด�าเนนิงานอยูค่วรจะคดิ เงินตามต้นทนุทีแ่ท้จริง แต่
ควรจะบวกนดิหนึง่ให้เราสามารถเกบ็เงนิมาพฒันาการท�างานได้

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์, เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2, 16 มกราคม 2561)
 

 วธิคีดิฐานหวัแบบธรุกจิและการทำางานฐานใจของภาคสังคมมกัถกูมอง
ว่าเป็นขัว้ตรงข้าม จงึยากทีจ่ะรบัฟังความเหน็ของอกีฝ่าย แต่หากเรามองว่าภาค
ธรุกจิและภาคสงัคมเป็นข้ัวตรงข้ามท่ีอยูบ่นแถบของความต่อเนือ่ง โดยมแีนวคดิ
การประกอบการเพือ่สงัคมตัง้อยูท่ีจ่ดุใดจดุหนึง่ระหว่างสองขัว้นัน้ เราอาจเปิดใจ
รับฟังและนำาแนวคิดท้ังสองแบบมาผสมผสานกันมากขึ้นเพ่ือให้องค์กรสามารถ
สร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่างยั่งยืน 
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มูลนิธิบ้�นครูนำ้�บนก้�วต่อไป

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

 ข้อความของ Victor Hugo กวี นักประพันธ์ และนักเคล่ือนไหวทาง
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
การรกุรานของกองทพั แต่ไม่อาจต่อต้านการรกุรานของความคดิได้ ซ่ึงภายหลัง
ข้อความดงักล่าวได้ถูกหยบิยกไปอ้างถึงและปรบัเปลีย่นความหมายเป็นข้อความ
ที่ใช้สนับสนุนพลังของความคิดต่อการสร้างการเปล่ียนแปลงสังคมอย่างแพร่
หลายบนสงัคมออนไลน์ นัน่คอื “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 “ไม่มีสิง่ใดในโลกนีท้ีม่พีลงัมากไปกว่าความคดิทีม่าได้ถกูช่วงถูกเวลา แม้
กระทั่งกองทัพนักรบก็มิอาจเปรียบได้”
 แม้ว่าความคิดจะมีความยิ่งใหญ่ทางพลังอำานาจมากเพียงใด แต่การ
ทำาให้ความคิดนัน้แปลงเปลีย่นเป็นพลงัจนได้รบัชยัชนะ หรอื กลายเป็นกลไกทีน่ำา
ไปขบัเคลือ่นงานตามเป้าประสงค์ของมนัได้ มไิด้ขึน้อยูก่บัแค่เพียงตัวคณุค่าของ
ความคิดเท่านั้น ทว่ามันจำาเป็นต้องมีผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้ความคิดทำางาน
ต่อไปได้ เช่น ความคิดว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิในฐานะเป็นมนุษย์ ท้ังสิทธิใน
การดำารงชีวิตอยู่ส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม อันเป็นความคิด
พื้นฐานที่นำาไปสู่การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยมิได้จำากัดอยู่แค่
เอกสารแสดงตัวตนว่าเป็นคนสัญชาติใด ดังกรณีของการทำางานเพื่อสร้างพื้นที่
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ทางสังคมให้แก่เด็กไร้สัญชาติและเด็กเร่ร่อนใน อ. แม่สาย จ. เชียงราย
 บทน้ีจะพาผูอ่้านไปสัมผสัเรือ่งราวของบคุคลทีพ่ยายามต่อสูเ้พือ่ปกป้อง
ความคิดนั้น ผู้ที่อดทนและทุ่มเทในการทำางาน มีแรงจูงใจและพลังที่จะยืนหยัด 
ผลักดันความคิดนั้นไปข้างหน้า เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
 คณุลกัษณะข้างต้นถูกนับรวมอยูใ่นแนวคดิของสำานกัคดินวตักรรมทาง
สังคม ที่อธิบายเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางสังคม โดยให้คุณค่าและความสำาคัญ
ต่อคุณภาพของตัวบุคคล มุมมองของสำานักคิดนี้เป็นเพียงหนึ่งในชุดแนวคิดท่ี
อธิบายเก่ียวกับการประกอบการสังคม แม้ในแต่ละสำานักคิดจะมีมิติทางสังคม
เป็นแกนกลางของการดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ แต่คำานยิามและกระบวนการในการ
ทำางานของการประกอบการสังคมในแต่ละสำานักคิดก็มีความหลากหลายและ
ซ้อนทับกันของกระบวนทัศน์ในการมองโลก อีกสำานักหนึ่ง คือ สำานักคิดธุรกิจ
เพื่อสังคม ที่ให้ความสำาคัญต่อการวางแผน สร้างกลยุทธ์ สร้างกิจกรรมการหา
กำาไรเพ่ือความอยูร่อดทางการเงิน เพือ่ให้องค์กรหรือกลุ่มคนของตนสามารถหลุด
พ้นจากวงจรการขอบรจิาคหรอืตัง้มัน่ต่อการขอเงนิจากแหล่งทนุภายนอก ซ่ึงเป็น
สิ่งที่ควบคุมได้ยาก (บอร์นสตีน, 2005/2551; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, 2553)
 ทั้งนี้ บนฐานคิดของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ซึ่งมีความมุ่งมั่นจะหนุน
เสริมบุคคลหรือกลุ่มคนที่พร้อมจะปกป้องแนวคิดที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการทำางานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน หากจะทำาให้ความคิดนั้นหยั่งราก
และแผ่ขยายออกไปเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวิธีคิดหรือทัศนคติของคนวง
กว้าง จนกระท่ังนำาไปสู่การเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมได้ อีกทั้งยังผลักดันให้
ความคิดกระแสรองแปรเปล่ียนไปสู่ความคิดกระแสหลักของสังคม อาจจำาเป็น
ต้องมี “กลยุทธ์หรือการตลาด” ท่ีจะทำาให้คนปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง และ
พฤติกรรมของผู้คนได้อย่างแท้จริง ความท้าทายของงานเขียนบทนี้ จึงเป็นมิติ
การพบกันของตวัแทนบุคคลท่ีเหมอืนจะเป็นภาพสะท้อนของวธิคีดิการประกอบ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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การสังคม 2 สำานักหลัก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
  “อึด ทน ควาย อาร์ต” เป็นคำาที่ผู้หญิงหัวใจศิลปะคนหนึ่งให้นิยามกับ
ตวัเองไว้เมือ่ต้องมาช่วยกนัระดมหาต้นทุนท่ีกลุ่มของตนเองมีอยูใ่นเวทอีบรมการ
สรา้งกลยทุธ์เพือ่การขบัเคลื่อนสงัคม (strategy for change) หากเธอเป็นเพียง
ตัวแทนของศิลปินสาว แล้วคำาอื่นๆ ก่อนหน้าซึ่งสื่อความถึงการอดทนและการ
ต่อสู้นั้น มีที่มาอย่างไร 
 ครัง้นีไ้ม่ใช่คราวแรกท่ีผูเ้ขียนได้พบและพดูคุยกบัหญงิแกร่งเจ้าของเรือ่ง
ราวคนนี้ แต่ในช่วง ปี 2559 (ประมาณ 1-2 ปี ก่อนเขียนหนังสือเล่มนี้) ผู้เขียน
เคยเป็นส่วนหนึง่ในทมีวิจยัถอดบทเรียนการทำางานของเธอบนฐานคดิของการนำา
ร่วมมาแล้ว (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: 
บทเรียนการนำาร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม”)1

 ด้วยจุดเริม่ต้นของเสยีงปืนในเดอืนพฤษภาคม 2535 หรือ ท่ีคนไทยเรียก
ว่า “พฤษภาทมิฬ” ช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดความระสำ่าระสายทางการเมืองการ
ปกครอง นำาไปสู่เรื่องราว ชีวิต อุปสรรค ปัญหา และการหาทางออกในวิถีการ
ทำางานเพื่อหาที่ยืนให้เด็กไร้สัญชาติในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันนี้
 จากการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเคร่ืองมือสนับสนุน
ความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคมทั้งหมด 3 ครั้ง ด้วยการจัดวางรูปแบบแบ่ง
โต๊ะย่อยให้สมาชิกในทีมพื้นที่แต่ละพื้นที่อยู่ด้วยกันและมีนักวิจัยกับอาสาสมัคร
จากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ร่วมอยู่ในโต๊ะด้วย โดยมีบทบาทเป็นเหมือน
ผู้อำานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง คอยตั้งคำาถาม และเอื้อให้ตัวแทน
จากพื้นที่สะท้อนคิดถึงเรื่องราวการทำางานที่ผ่านมาของตนเองและทีม การทำา
เช่นนี้ตลอด 3 วัน 3 รอบ เปรียบเสมือนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group) 

1 กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2560). ใจคน 
ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม. นครปฐม: โครงการผู้นำาแห่งอนาคต 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ที่เป็นการนำาเอาองค์ประกอบของการสัมภาษณ์และการสังเกตจากการเป็นผู้ท่ี
มีส่วนร่วมในวงสนทนา เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมวงสนทนา และ
เปิดโอกาสให้มีการถกประเด็นต่อยอดจากประเด็นเดิมที่ตั้งต้นไว้ 
 แม้ว่าเป้าหมายการจดัอบรมเวทีพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายด้วยเคร่ืองมอื
สนบัสนนุความยัง่ยนืการขบัเคลือ่นทางสงัคม คือ ความพยายามทีจ่ะพาผูเ้ข้าร่วม
ไปพบกบัวธิคิีดและเครือ่งมอืสำาหรบันำาไปใช้เป็นทางเลอืกในการทำางานของพืน้ที่
ตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ทำางานภาคประชาสังคมมายาวนาน คงมีโอกาสพบเจอ
วิธีคิดและเครื่องมือต่างๆ ของภาคธุรกิจมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย อีกวาระที่แฝง
ไว้ในการอบรมจงึเป็นความตัง้ใจทีจ่ะให้ทมีงานได้พูดคยุกนัให้จบและตกลงเลือก
กลยุทธ์ที่จะทำางานของกลุ่มตนเองออกมาให้ได้ ซ่ึงเปรียบเสมือนการจัดสภาพ
แวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากที่ต้องเจอหน้างานอยู่ตลอดเวลา จนขาดโอกาสร่วม
พูดคุยหรือวางแผนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ตอนทำางานจริง

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ส�ยธ�รชีวิต

จ�กเสียงปืนสู่แสงเทียน

 
“เราถกูพาไปอยูค่่ายทหารท่ีนครสวรรค์ และทีน่ัน่เองทีท่�าให้เรา
ได้ฟังเรือ่งราวการขับเคลือ่นสงัคมจากคนกลุม่นี ้ซึง่มนัมพีลงัมาก
ต่อเรา จากท่ีไม่เคยรูเ้รือ่งรูร้าวเกีย่วกบัสงัคมเลย แต่สิง่ทีพ่วกเขา
ท�ามันยิ่งใหญ่มาก”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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 นุชนารถ บุญคง (ครูนำ้า) ปัจจุบันอายุ 50 ปี แต่บุคลิกและรูปแบบการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน เหมือนคนอายุ 30 ปลายๆ เท่านั้น ด้วยทรงผมที่ย้อมสี
เขียว วาจาห้าวหาญ ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ บุคลิกอันน่าเกรงขาม ซึ่งส่งผล
ต่อการปกป้องเด็กๆ ที่เธอดูแล หากแต่ภายในกลับแฝงด้วยความอ่อนโยนซึ่ง
สะท้อนผ่านแววตาท่ีคลอด้วยนำ้าตาครั้งเมื่อเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอันน่าหดหู่
ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากสังคม
 ปัจจุบันครูนำ้าเปิดมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติที่
เข้ามาทางด่านอำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิบ้านครูนำ้า” 
ตั้งอยู่ในตำาบลโยนก อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ครูนำ้าเล่าประวัติความ
เป็นมาก่อนจะมาทำางานสังคมสงเคราะห์นี้ว่าช่วงที่เธอเพิ่งเรียนจบเพาะช่าง
เมื่อประมาณปี 2532 เธอทำางานออกแบบเครื่องประดับ จนกระทั่งใน ปี 2535 
เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงพฤษภาทมิฬ เพื่อนของเธอได้หยิบยืมเงินเธอ
เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการทำางานศิลปะและป้ายประกาศต่างๆ ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ทางการเมืองครัง้นัน้ เธอจงึตดัสนิใจไปหาเพือ่นเพือ่นำาเงนิไปให้ และในช่วงเวลา
นัน้เองทีเ่ธอกลับตดิร่างแหถกูจบัไปทีค่่ายทหารพร้อมนกัขบัเคล่ือนสงัคมคนอืน่ๆ 
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้เธอได้ฟังเรื่องราวชีวิต ประสบการณ์การต่อสู้เพ่ือสังคม 
และได้รับแรงบันดาลใจต่างๆ จากคนกลุ่มนี้
 จากช่วงวิกฤตของชีวิต เธอกลับได้รู้จักเพ่ือนใหม่ที่ชักชวนกันทำางาน
ด้านศิลปะบำาบัด ซึ่งเธอมีทักษะทางด้านศิลปะอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงตกลงร่วม
ทำาและเริ่มต้นเขียนโครงการเพื่อขอทุน โดยโครงการแรกของพวกเธอคือ ศิลปะ
บำาบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ และกล่าวได้ว่างานชิ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนด้านมุมมองที่มีต่อ
ศิลปะของเธอ

 “ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้เรามีความเชื่อว่าศิลปะมันมีค่า
มากกว่าแค่ความสวยมันไม่ได้มีหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ความสวย
เท่าน้ัน แต่มันท�าให้ผู้สูงอายุหรือคนคนหนึ่งมีก�าลังใจในการลุก
ขึ้นมาท�าอะไรต่อไปได้” 

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 งานศิลปะชิ้นนั้นเปรียบดั่งแสงเทียนจุดประกายในหัวใจของคนที่กำาลัง
หมดแรงและความหวัง ให้ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตอีกครั้ง และเป็นจุดเริ่ม
ต้นของเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเธอต่อจากนี้

ครูข้�งถนนกับบทพิสูจน์พ�เด็กกลับบ้�น

 
“พอเริ่มท�ามาได้ประมาณ 3 เดือน เราสามารถพาเด็กคนแรก
กลับบ้านได้ จากรูปภาพที่เขาวาด”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

 เมือ่ครนูำา้เริม่มองเหน็ถงึคณุค่าและประโยชน์ของงานศลิปะมากขึน้ ครู
นำ้าจึงเริ่มทำางานศิลปะบำาบัดต่อ โดยเข้าไปทำางานร่วมกับกลุ่มครูข้างถนน ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ทำางานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ทว่า ในช่วงเวลานั้นหรือกว่า 20 ปี ที่ผ่าน
มา แนวคดิด้านศลิปะบำาบัดอาจยงัไม่แพร่หลายในบรบิทของภาคประชาสังคมที่
ทำางานด้านเด็กและเยาวชนมากนัก จึงมีข้อคำาถามต่างๆ เกิดขึ้นว่าศิลปะมันจะ
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร หรือมันจะชี้วัดได้อย่างไรว่าแก้ปัญหา
ได้จรงิ คำาถามเหล่านีย้ิง่เป็นเหมอืนตวักระตุน้ให้ครูนำา้อยากยนืยนัความเชือ่ของ
ตนเองมากขึ้นว่าศิลปะมันสามารถช่วยเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้ และเป็นแรงผลัก
สำาคญัทีท่ำาให้ตดัสนิใจออกจากงานประจำา ซึง่ในขณะนัน้ทีเ่ป็นแหล่งรายได้หลัก
สำาหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตของเธอ 
 ภายหลังจากที่ใช้ศิลปะทำางานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ร่วมกับการลงพื้นที่
ของกลุ่มครูข้างถนน เธอสามารถพาเด็กคนแรกกลับบ้านได้จากรูปภาพที่เธอให้
เขาวาด ในขณะที่กลุ่มครูข้างถนนเดิมทำางานกับเด็กคนนี้มาเกือบ 3 ปี พวกเขา
แทบไม่เคยรู้เลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหน เนื่องจากเด็กไม่เปิดใจที่จะพูด 
 จากภาพวาดเพียงแผ่นเดียว เป็นเหมือนข้อพิสูจน์สมมติฐานที่เธอตั้งไว้ 
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และยนืยนัความคดิของเธอว่างานศลิปะมนัเป็นมากกว่าแค่ความสวยงามบนผนื
กระดาษ แต่มันยังเข้าไปทำางานกับจิตใจของเด็กคนหนึ่งและพาเขากลับบ้านได้
ในที่สุด

มูลนิธิบ้�นครูนำ้�

 หลงัจากเริม่ก้าวขาเข้าสูชี่วติคนทำางานเพือ่เดก็แล้ว การเดนิทางก้าวต่อ
ไปของครนูำา้คอืการตามรอยหนงัสอื “แม่จนั สายนำา้ท่ีผันเปล่ียน” ข้ึนไปท่ีอำาเภอ
แม่จัน จังหวดัเชยีงใหม่ โดยมุง่หวงัจะได้ใช้ศลิปะเพือ่การช่วยเหลอืเดก็เร่ร่อน ไป
จนถึงการร่วมก่อตั้งมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงใหม่ 
 การคลกุคลีอยูก่บัเดก็เร่ร่อนทีป่ระสบปัญหาทีน่ัน่ ทำาให้พบว่าต้นตอของ
ปัญหาเหล่าน้ีมาจากจังหวัดเชียงรายท่ีมีพื้นที่ติดชายแดนถึง 3 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย ลาว และเมยีนมา ครนูำา้ตดัสนิใจเดนิทางมาทีจ่งัหวดัเชยีงรายเพือ่จดัการกบั
รากของปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์ดร็อปอิน (Drop In) เพื่อจัดกิจกรรม
แบบเช้ามาเย็นกลับ มีทั้งการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ศิลปะ ตลอด
จนการดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่แก่เด็กเร่ร่อนที่มาใช้ชีวิตอยู่บริเวณหน้าด่าน
ข้ามแดนอำาเภอแม่สาย และนำาไปสู่การเปิดมูลนิธิบ้านครูนำ้า ในอำาเภอเชียงแสน 
เพ่ือรองรับเด็กกลุ่มน้ี โดยเป็นสถานสงเคราะห์แบบอยู่อาศัยถาวร (สามารถ
อ่านเรื่องราวชีวิตครูนำ้าเพิ่มเพิ่มได้ในหนังสือ “ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง:              
บทเรียนการนำาร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม”)
 “มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2544 เป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ซึง่ภายหลงัเพือ่ความสะดวกในการบริหารจัดการและ
ตดิต่อประสานงาน จงึแยกตวัออกมาจดทะเบยีนเป็น “มูลนธิบ้ิานครนูำา้” เมือ่ ปี 
2559 ที่ผ่านมา 
 ปัจจุบันตัวมูลนิธิบ้านครูนำ้าตั้งอยู่ในพื้นท่ีตำาบลโยนก อำาเภอเชียงแสน 

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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บนพื้นที่กว่า 19 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
พืน้ทีบ่รเิวณอำาเภอแม่สาย อำาเภอเชยีงแสน อำาเภอเชยีงของ ในฝ่ังไทย และอำาเภอ
ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติ เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ เดก็กลุม่เสีย่งต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ กลุ่มทีถ่กู
ล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงสตรีที่อยู่ในสภาวะยากลำาบากและผู้ถูกกระทำาความ
รุนแรงจากครอบครัว
 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและปกป้อง
คุ้มครองตามกฎหมายสากล มีการทำางานร่วมกับเครือข่ายที่ทำางานด้านเด็ก
อื่นๆ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาและการอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการทำางาน ช่วย
เหลือผู้เสียหายจากต้นทางและส่งต่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดี
ขึ้น ปัจจุบันมีเด็กที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ กว่า 150 ชีวิต

ศูนย์ดร็อปอิน

 เนื่องด้วยสถานการณ์การเข้ามาของเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติข้ามแดนมา
จากด่านแม่สายนั้นทวีความรุนแรงข้ึนจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ         
เมยีนมา ศูนย์ดรอ็ปอนิ ซึง่ดำาเนนิงานโดยกลุม่ครขู้างถนนทีอ่ยูภ่ายใต้มลูนธิบ้ิาน
ครนูำา้ จงึทำาหน้าทีห่ลักคอืการลงพืน้ท่ีเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกทารุณกรรม นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกิจกรรม
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กกลุ่มนี้อีกด้วย 
 ปัจจุบันมูลนิธิบ้านครูนำ้าผลักดันให้พื้นที่ศูนย์ดร็อปอินนี้เป็นศูนย์การ
ศึกษาไร้พรมแดน ประกอบด้วยการสอนภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมให้
กลุม่เป้าหมายได้รบัวฒุกิารศกึษา ในระบบ กศน. และการสอนทกัษะการใช้ชวีติ
ในการเอาตัวรอดจากสภาวะเสี่ยงในด้านต่างๆ
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“หลายๆ คนที่ข้ามฝั่งมาท�างานที่นี่ อยากพัฒนาตัวเอง ก็ไปลง
เรียน กศน. แต่ติดปัญหาที่สื่อสารไม่รู้เรื่อง เพราะไม่มีคนเข้าใจ
ภาษาเขา เลยท�าให้เรียนต่อไม่ได้ พอเขาเห็นที่นี่เปิดและรู้ว่ามี
พวกเราอยู่ที่สื่อสารกับเขาได้ เขาก็ย้ายมาเรียนที่นี่”
 (ชาฟิว มาเยอะ. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

 ชาฟิว มาเยอะ (ชาฟิว) ครูข้างถนนชาติพันธุ์อาข่า ในอดีตเธอเป็นหนึ่ง
ในเดก็กลุม่เป้าหมายท่ีครอบครวัประสบปัญหาจากความไม่สงบทางการเมอืงใน
ประเทศเมยีนมาและได้รบัการช่วยเหลอืจากครูนำา้ให้มาอยูใ่นมลูนธิฯิ จนเติบโต
ขึ้นมา โดยเธอเลือกที่จะอยู่ช่วยงานของมูลนิธิฯ ต่อ เพราะเธออยากช่วยเด็กคน
อื่นๆ เหมือนที่เธอเคยได้รับโอกาสนั้น
 ชาฟิว เล่าให้ฟังว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีทำางาน
รับจ้างตามสถานประกอบการต่างๆ ในอำาเภอแม่สาย อำาเภอเชียงแสน ซึ่งเป็น
อำาเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาและลาว มีหลายกลุ่มท่ีอยากศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยทางเลือกที่มีความเป็นไป
ได้มากที่สุด คือ การลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) แม้ว่า ในอำาเภอแม่สาย และอำาเภอเชียงแสน มีศูนย์ กศน. อยู่
หลายแห่ง และสามารถเข้าไปเรยีนได้ แต่ด้วยอปุสรรคในการใช้ภาษาไทย ทำาให้
การทำาความเข้าใจเนื้อหารายวิชาต่างๆ นั้นเป็นไปได้ยาก จึงทำาให้หลายคนไม่
ประสบความสำาเร็จจากการเรียนนัก
 จุดเด่นของศูนย์ กศน. ณ ดร็อปอินนี้ที่แตกต่างไปจาก กศน. ทั่วไปใน
พ้ืนที ่คือ กลุม่ครขู้างถนนสามารถพดูได้หลายภาษา ทัง้ภาษาไทย ภาษาเมยีนมา 
ภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น อาข่า ลาหู่ เพราะกว่าร้อยละ 70 ของทีมงาน เคยเป็น
เด็กและเยาวชนจากฝั่งเมียนมาท่ีได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิบ้านครูนำ้า และ
เตบิโตขึน้มาสบืสานภารกจิในการช่วยเหลอืเดก็ไร้สญัชาตต่ิอไป จงึดงึดดูให้กลุม่ 

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ผู้ใช้แรงงานจากประเทศเหล่านี้มาเรียนภาษาไทยพื้นฐานที่ศูนย์ดร็อปอิน และ
ด้วยคุณลักษณะของทีมงานครูข้างถนนนี้ ยังทำาให้เข้าใจ และเข้าถึง กลุ่มเป้า
หมายที่ต้องการช่วยเหลือได้ง่ายกว่าการเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว

คนไร้รัฐ-ก�รกล�ยเป็นช�ยขอบ

 ในประเทศไทยมีการบันทึกข้อมูลทางประชากรด้วยระบบทะเบียน
ราษฎรและสำามะโนประชากร เพื่อประโยชน์ต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรและวางแผนนโยบายมายาวนาน อย่างไรกต็าม กระบวนการนีไ้ด้ผลัก
กลุ่มคนบางกลุ่มให้ออกจากการเป็นคนไทย โดยคนกลุ่มหลักที่ครูนำ้าและทีม
งานทำางานร่วมด้วย ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญขององค์กร คือ “คน/เด็กไร้สัญชาติ” 
(nationality-less persons)2 และ “คน/เด็กไร้รัฐ” (stateless persons)3 

ด้วยฐานคิดของรัฐไทย ที่ยึดติดกับกรอบคิดเรื่องอธิปไตยของชาติ ความมั่นคง 
และมุ่งจะควบคุมจำากัด จึงนำาไปสู่วิถีปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้แบบเลือกปฏิบัติ และ
มีผลต่อโครงสร้างทางสังคมที่สร้างภาพลักษณ์แบบเหมารวมเชิงลบให้คนกลุ่ม
น้ี ภาพในความคิดของคนในสงัคมส่วนใหญ่จงึมแีนวโน้มจะมองว่าคนกลุม่นีเ้ป็น
ผู้สร้างปัญหา มากกว่าผู้ควรถูกรัฐคุ้มครองดูแล (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554)           

2 คน/เดก็ไร้สัญชาต ิ(nationality-less persons) หมายถึง คนทีไ่ม่ได้รับการบนัทกึในสถานะคนถือสญัชาติ
ของรัฐใดเลยบนโลกนี้ กล่าวคือ ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐใด
3 

คน/เด็กไร้รัฐ (stateless persons) หมายถึง คนที่ไม่ถูกบันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐ
ใดบนโลกนี้
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และนำาไปสู่การเป็นชายขอบ (marginalized group)4 ของสังคมไทยในหลายๆ 
มิต ิมิใช่เพยีงแค่การถกูกดีกนัออกจากศนูย์กลางของอำานาจต่างๆ เช่น เศรษฐกจิ 
การเมือง ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับคนบางกลุ่มที่มี
อำานาจมากกว่าเพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการถูกคนอื่นสร้างชุดความรู้และ
ความจริงขึ้นมามองพวกเขา และในที่สุดความรู้ความจริงท่ีถูกสร้างมาเหล่านี้
พัฒนาเป็นสามัญสำานึกให้แก่สังคม จนกลายเป็นเรื่องปกติ 
 ด้วยการขาดสถานะทางสัญชาติใดๆ ท้ังไทยและประเทศอื่น จึงส่งผล 
กระทบต่อคณุภาพชีวิตเกอืบทุกด้านของพวกเขาตามมาเป็นลกูโซ่เมือ่ต้องใช้ชวีติ
อยู่ในประเทศไทย ทั้งมิติภายนอก เช่น ขาดการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขาดการเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนมิติภายใน คือ ขาด
การเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้อให้พวกเขามีพื้นท่ี
แสดงตัวตนและความภาคภูมิใจ และนำาไปสู่ความเสี่ยงในการดำาเนินชีวิตแบบ
ฉาบฉวยที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีอะไรต้องเสีย เช่น การเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ 
ยาเสพติด และอื่นๆ ตามมา
 ผู้เขียนเกริ่นถึงแนวคิดเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติและการเป็นชายขอบ เพื่อ
เป็นวตัถดุบิชดุหนึง่สำาหรบัเป็นฐานคดิในการมองความซบัซ้อนของปัญหาในพืน้ที่
นี้ รวมทั้งความซับซ้อนและท้าทายของการนำาแนวคิดหรือเครื่องมือจากภาค
ธุรกิจมาช่วยหนุนเสริมการทำางานของพื้นที่ ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อจากนี้

4 กลุ่มชายขอบ (marginalized group) หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกกระบวนการกลายเป็นชายขอบ (margin-
alization) กระบวนการท่ีสังคมกีดกันคนบางกลุ่มออกไปจากศนูย์กลางของอำานาจในการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ เช่น คนไร้สัญชาติ ถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ สวัสดิการทางสังคมต่างๆ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ภ�วะก�รนำ�และก�รดึงทุนท�งสังคม
ในพ้ืนที่ (เครือข่�ย)
 
 หลังจากทีผ่่านการทำางานมากว่า 20 ปี อาศยัประสบการณ์ทัง้สำาเร็จและ
ล้มเหลวที่ได้ก้าวข้ามมาแล้ว ครูนำ้าเริ่มมองเห็นถึงความจำาเป็นในการทำางานที่
มากไปกว่าแค่การตัง้หน้าตัง้ตาทำาในมมุของตนเองและประเด็นปัญหาของตนเอง
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับการขับเคลื่อนงานด้วยการสร้างเครือข่ายและ
ทำางานเชิงพื้นที่ร่วมด้วย
 ในช่วงกลาง ปี 2559 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เดินทางมาจังหวัด
เชียงรายเพื่อเป็นวิทยากรจัดอบรมเพื่อปลุกพลังคนทำางานเพื่อสังคม และเวที
นั้นเองที่ครูนำ้า คุณแววรุ้ง สุบงกฎ (ครูอ้วน) คุณยศภัทร ยกยิ่ง (พี่วัตร) และ 
คุณมัชฌิมา ยกยิ่ง (พี่หวาน) ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง จน
เกิดเป็นกลุ่มเคลื่อนงานภาคประชาสังคม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
วฒันธรรม กลุม่อาหารยัง่ยนื และกลุม่วตัถโุบราณเมอืงเชยีงแสน โดยมเีป้าหมาย
เพื่อใช้ประเด็นการทำางานของตนในการเคลื่อนเมืองเชียงรายร่วมกัน
 จากคตปิระจำาตวัของครนูำา้ ทีใ่ช้ใจนำาการทำางาน โดยพจิารณาจากความ
รู้สึกว่าคนนี้น่าไว้วางใจ และคือคนที่เอาจริงกับการทำางานเป็นหลัก เมื่อโอกาส
เข้ามาในจงัหวะทีค่นตวัเลก็ๆ กลุม่หนึง่ทีพ่ลงัใจและกายพร้อมขบัเคลือ่นสงัคมใน
ประเดน็ของตนเอง พร้อมเชือ่มร้อยกนัเพือ่เคลือ่นในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย 
ขาดแต่ทรัพยากรทุนตั้งต้นในการดำาเนินการกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ครู
นำา้จงึตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายมาร่วมมอือย่างไม่รอช้า ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของการนำา
มาสู่ข้อเสนอโครงการสร้างผู้นำาแห่งอนาคตจังหวัดเชียงรายในปีนี้
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 หากในภาคธุรกิจมีเงินจากนักลงทุนท่ีให้กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ หรือเงิน
ลงทนุตัง้ตวั (seed funding) เป็นเงนิลงทุนก้อนแรกเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ขยายธรุกจิให้เข้าถงึผูใ้ช้และสร้างผลกำาไร การเข้ามาของแหล่งทุน จากสำานกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครั้งนี้ คงเปรียบเสมือนเม็ดเงิน
ที่ช่วยสนับสนุนให้แนวคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในภาคประชา
สังคมเช่นกัน
 การดำาเนนิงานครัง้นีข้องครนูำา้ เป็นการหนนุเสรมิองค์ความรูใ้ห้แก่กลุม่
เครือข่าย และขยายการเคลื่อนงานเชิงประเด็นของแต่ละกลุ่มที่ทำาอยู่ ไปสู่การ
เคลือ่นงานเชิงพืน้ท่ี ซ่ึงเกดิจากการเช่ือมโยงแต่ละประเดน็ ได้แก่ 1) ประเดน็ด้าน
การสร้างพ้ืนที่ยืนในสังคมให้แก่เด็กไร้สัญชาติท่ีขาดโอกาส โดยครูนำ้าและเครือ
ข่ายที่ทำางานบ้านพักเด็กต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย 2) ประเด็นด้านสุขภาวะคน
ทำางาน โดยครูอ้วน และ 3) ประเด็นด้านการสืบสานภูมิปัญญาเชียงแสน โดยพี่
วัตรและพี่หวาน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ขับเคลื่อนเมืองเชียงราย

“...เอาจรงิๆ เลยนะ พีรู่จ้กัและเหน็ครูอ้วน พ่ีวตัรพ่ีหวานท�างาน
มานานละ เห็นว่าเขาตั้งใจจะท�าสิ่งดีๆ จริงๆ ครูอ้วนที่ตั้งใจดูแล
คนท�างานอย่างพวกเราๆ พ่ีหวานพ่ีวัตรเองก็ท�างานกลุ่มคุณค่า
เชียงแสนมาด้วยใจตลอด เคยถูกหน่วยงานให้ไปจัดงานเกี่ยว
กับวัฒนธรรมล้านนาตั้งหลายครั้ง เงินทองไม่ได้หรอก มีแต่เข้า
เน้ือ แต่เราเห็นเขาไปเพราะอยากเห็นคุณค่าพวกนี้มันกลับมา
จริงๆ พอโอกาสตอนนี้เข้ามาเลยต้องรีบคว้าไว้ เพราะคิดว่ามัน
ต้องเริ่มอย่างจริงๆ จังๆ ละ” 
  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2561)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ครูอ้วน: ก�รพบกันของครูอ้วนและครูนำ้�

 การเริม่ต้นบนเส้นทางพฒันาสังคมควบคูก่บัการดูแลสุขภาวะรอบด้าน
ของคนทำางาน เริม่เมือ่ประมาณ ปี 2539 ขณะทีค่รอู้วนกำาลงัเรยีนปรญิญาโทอยู่ 
ได้มีโอกาสทำางานเป็นผูช่้วยวจิยัในประเดน็ด้านการยตุคิวามรนุแรงในครอบครัว
ควบคู่ไปด้วย ทำาให้ครูอ้วนรู้จักเส้นทางการงานที่ตนเองอยากทำาชัดขึ้น คือ นัก
วิจัย จากนั้นได้ทำางานสายนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณ ปี 2549 ที่สุขภาพ
เริม่แย่ อันเป็นผลสบืเนือ่งจากการทำางานหนกัและเครยีดสะสม จงึตดัสนิใจหยดุ
ทำางานและพักรักษาตัวเป็นเวลากว่า 1 ปี โดยเริ่มใช้วิธีธรรมโอสถนับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา จากนั้นจึงได้กลับเข้ามาทำางานต่อในสายงานเดิม

ครูนำ้า

พี่วัตร, พี่หวานครูอ้วน

ประเด็น: เด็กไร้สัญชาติ/เด็กเร่ร่อน
เครื่องมือ: การทำาฐานข้อมูลร่วมกัน
ของเครือข่ายบ้านพักเด็ก

ประเด็น: วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาเชียงแสน
เครื่องมือ: การทำาตลาดฮอมผะญ๋า

ประเด็น: สุขภาวะคนทำางาน
เครื่องมือ: การจัดกระบวนการ/
เสริมพลังอำานาจ

แผนภูมิภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุ่มคนและ
ประเด็นในการเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ของครูนำ้า
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 เครือข่ายคนทำางานด้านเด็กและเยาวชนในยุคนั้นมีไม่มาก เป็นเหตุให้
ครอู้วนทีท่ำางานประเดน็ครอบครวั ผนวกกับมพีืน้ฐานด้านวจิยัได้มโีอกาสพบเจอ
และร่วมงานกับคุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) ครูข้างถนนผู้เป็นฮีโร่ของเด็กเร่ร่อน
ทีค่ลุกคลอียูใ่นแวดวงการช่วยเหลอืและพฒันาเดก็และเยาวชน ในช่วงประมาณ 
ปี 2553 - 2554 ที่ขณะนั้นเครือข่ายคนทำางานด้านเด็กและเยาวชนต้องการนัก
วิชาการมาช่วยถอดองค์ความรู้การทำางานของครูข้างถนน ครูอ้วนจึงเริ่มตามดู
การทำางานของคนกลุ่มนี้ และที่นี่เองทำาให้ครูอ้วนและครูนำ้าพบกันเป็นครั้งแรก 
แม้จะยังไม่ได้เริ่มทำางานร่วมกันอย่างจริงจัง

ก�รเข้�อกเข้�ใจผู้อื่นบนบทบ�ทคว�มเป็นแม่

 ครูอ้วนเป็นเครอืข่ายของมลูนิธิบ้านครนูำา้กลุม่แรกๆ ท่ีรบัเป็นครอบครัว
อปุถมัภ์ อปุการะเลีย้งดเูดก็จากมลูนธิฯิ อนัเป็นแผนการดำาเนนิงานของครูนำา้ ที่
ตัง้ใจจะส่งต่อเดก็ไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัและส่งเสริมให้เติบโตแห่งต่างๆ ทัง้โรงเรียน 
บ้านพักเด็กที่เหมาะสม และหน่ึงในนั้นที่มีบทบาทสำาคัญมาก คือ ครอบครัว
อุปการะ
 เมื่อเด็กน้อยคนหนึ่งได้เข้ามาในขณะที่ชีวิตเต็มไปด้วยการทำางานเพื่อ
สังคม เปรียบเสมือนของขวัญสิ่งท่ีเข้ามาเติมเต็มชีวิตด้านจิตใจ และมีอิทธิพล

“พอมมุมองทีเ่รามองน้องเปล่ียน น้องเขากเ็ปล่ียนตามเรานะ คอื
พอเราเปลีย่นวธิคีดิ การกระท�าของเราต่อเขามันก็เปลีย่น ค�าแรก
ทีเ่ราพดูกบัเขาคอื แม่ขอโทษนะ จากนัน้เขากม็องหน้าเราแล้วยิม้
ให้ จากนั้นก็กอดกัน” 

(แววรุ้ง สุบงกฎ. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ต่อการเปลีย่นแปลงทัง้วธิคีดิและการกระทำาของครอู้วนเป็นอย่างมาก การมเีดก็
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในเกอืบทุกขณะของชีวติ ไม่ใช่เรือ่งง่ายของคนทีเ่คยมชีวีติตัว
คนเดียว ในระหว่างทางต้องพบความท้าทายต่างๆ เปรียบเสมือนบทพิสูจน์ด้าน
การจัดการชีวิต และเป็นโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังเหตุการณ์หนึ่งที่สอง
แม่ลกูต้องปะทะทางอารมณ์กัน การสือ่สารทีไ่ม่เข้าใจกัน ลกูน้อยทีเ่อาแต่ร้องไห้ 
ผูเ้ป็นแม่ทีห่มดหนทางไม่รูจ้ะทำาอย่างไร ไม่สามารถพดูคยุกนัรูเ้รือ่ง ต่างฝ่ายต่าง
ร้องไห้ จนต้องพกัก่อน และในจงัหวะนัน้ หนงัสอืทีถ่กูเกบ็ไว้ในชัน้วางได้ถกูหยบิ
ออกมาอ่าน เพือ่ท่ีครอู้วนจะได้ละความสนใจออกจากสถานการณ์ตรงหน้าก่อน

 แรงบนัดาลใจหรอืข้อคดิทีไ่ด้จากหนงัสอื เมือ่มาถกูจงัหวะมนัมพีลงัอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคน ในหนังสือเล่มนั้นมีข้อความที่ทำาให้
ครูอ้วนลองสวมบทบาทเป็นลูกของตนเอง โดยหนังสืออธิบายว่า เด็กต้ังแต่อยู่
ในท้องแม่จนอายุเกือบสามขวบ พวกเขาจะเชื่อมโยงกับแม่ทั้งทางกายภาพเมื่อ
อยู่ในครรภ์และทางจิตวิญญาณเมื่อออกมาสู่โลกภายนอก วันหนึ่งเมื่อเขาอายุ
ประมาณสามขวบ เริ่มโตข้ึน และเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันอีกแล้ว ข้างใน

“เราไม่สามารถจัดการกับตนเองได้ เลยลองมานั่งนิ่งๆ แล้วมอง
ไปเหน็หนงัสอืเล่มหนึง่ เปิดมาเจอเรือ่งราวของคณุคฑา มหากาย ีที่
พูดเกี่ยวกับลูกชายของตนเองในบท ลูก...สิ่งมีชีวิตผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง ที่เล่าถึงความพยายามในการจะเข้าไปควบคุม 
จัดการกับคนอื่น แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารู้สึกผิดกับส่ิงที่ท�าลง
ไป เรารู้สึกเหมือนปัญญามันมาเลย รู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของคน
คนหนึ่งที่ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ มาได้ มันจะท�าให้เราเปลี่ยนได้
ขนาดนี้” 

(แววรุ้ง สุบงกฎ. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)
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ของพวกเขาจะเจ็บปวด และด้วยความเป็นเด็กพวกเขาจึงไม่สามารถจัดการกับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้ จึงได้แต่แสดงออกโดยการร้องไห้ และเป็นที่มาของการ
เปลีย่นวธิคีดินำาไปสูก่ารเปลีย่นการกระทำาจากการอ่านหนงัสือท่ีเล่าเร่ืองราวการ
ก้าวข้ามปัญหาของชายคนหนึ่ง
 เหตุการณ์วันนั้นจบลงด้วยการรับฟังกันโดยไม่มีบทสนทนาจากคำาพูด
ของใคร แต่ผ่านการโอบกอดทีส่่งพลงัของความรกัจากแม่สูล่กู และนบัตัง้แต่นัน้
เป็นต้นมา สิ่งที่ครูอ้วนได้เรียนรู้คือการเว้นระยะ ไม่เข้าไปจัดการ หรือ ควบคุม 
เพื่อให้ผู้อื่นได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของพวกเขา
 ด้วยการทำางานร่วมกับครูนำ้าและทีมงานเพื่อช่วยเหลือเด็กมากว่า 6 ปี 
ทั้งการประสบปัญหาด้านสุขภาพและเคยหาทางออกมาด้วยตนเอง เมื่อสังเกต
เห็นสุขภาพและสุขภาวะคนทำางานด้านเด็กที่มุ่งแต่ทำางานแก้ปัญหาให้คนอื่น 
จนหลงลืมดูแลตนเอง ทำาให้ครูอ้วนมุ่งจะหนุนเสริมเครือข่ายด้านเหล่านี้ เพื่อ
ให้ครูนำ้าและทีมทำางานได้มีประสิทธิภาพขึ้น บนฐานความเชื่อว่า ถ้าคนทำางาน
มีสุขภาวะที่ดีแล้ว สิ่งที่ดีย่อมมีโอกาสเกิดตามมามากขึ้น

พ่ีหว�นและพ่ีวัตร

 พีว่ตัรชายหนุม่วยักลางคน ใบหน้าย้ิมแย้มใจดี ผูม้ข้ีอมลูเชงิลึกเกีย่วกบั
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนอยู่มากมาย สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่าง
สนกุสนานและได้ความรู ้และพีห่วานหญงิวยักลางคนคูช่วีติพีว่ตัร ทีย่งัคงสวยงาม
จนสามารถคาดเดาได้ว่า เมือ่ครัง้ตอนเป็นสาวคงเป็นหญงิสาวรปูงาม และมเีสน่ห์
มากคนหนึง่ แม้ทัง้คูจ่ะไม่ใช่คนเชยีงแสนหรอืคนภาคเหนอืโดยกำาเนดิ แต่เพราะ
เชื่อในเรื่องความผูกพันกับพื้นที่เชียงแสน ซึ่งอาจมีมายาวนานแล้วในอดีตชาติ 
และวันหนึ่งท่ีได้มาเยือนพื้นที่แห่งนี้จริงๆ จึงหลงใหลในกล่ินอายของเชียงแสน 
บรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ความขลังและมีพลังของพ้ืนท่ีซ่ึงเต็มไปด้วยส่ิงปลูกสร้าง

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ประเภทปูชนียสถาน ที่มีประวัติศาสตร์มานับพันปี และมิอาจถอนตัวกลับไปยัง
สังคมเมืองในกรุงเทพได้ตามเดิมอีกต่อไป
  “พี่ท�างานเชิงวัฒนธรรมอยู่ ได้รับทุนจาก สกว. เห็นว่าน้องเองสนใจ
เรื่องพวกนี้ เลยอยากชวนมาร่วมท�าด้วย” ประโยคเชิญชวนของสมาชิกในกลุ่ม
คุณค่าเชียงแสนในระหว่างที่พี่หวานพี่วัตรเพิ่งย้ายขึ้นมาอยู่ในอำาเภอเชียงแสน
เมื่อช่วง ปี 2558  ผนวกกับความสนใจเรื่องวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม ทำาให้ทั้งสอง
คนไม่รอช้าที่จะตกปากรับคำา และเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนอย่างจริงจัง รวมทั้งรวบรวมภูมิปัญญาของ
เชียงแสนอย่างเป็นระบบ รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ ของล้านนาจากหลักฐาน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งคำาบอกเล่าจากผู้เฒ่า ซ่ึงประกอบด้วย 
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม คหกรรม แพทย์พื้นบ้าน (หมอเมือง) ดนตรีพื้นเมือง 
และเครื่องสักการะ5

 เชียงแสนเป็นเมืองเก่าที่มาอายุมานานนับพันปี มีโบราณสถาน โบราณ
วัตถุและวิถีชีวิตชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลก ทว่าปัจจุบัน
เชยีงแสนกำาลงัเผชญิหน้ากบัความท้าทายทางด้านเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม 
ที่ถาโถมเข้ามาท้ังทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้รับการ
ประกาศเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ด้วยการเป็นอำาเภอชายแดนจงึได้รบัผลกระทบ
โดยตรง จากนโยบายของรฐัทีมุ่ง่เน้นผลประโยชน์จากเศรษฐกจิการค้า การลงทนุ 
การท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรมเป็นหลกัในพืน้ท่ี 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเชยีงของ 
อำาเภอเชยีงแสน และอำาเภอแม่สาย อาจมผีลกระทบต่อบรบิทของเมอืงโบราณท่ี
รำา่รวยด้วยวฒันธรรม และวถีิชวีติของผูค้นท่ีอยูกั่นแบบพหวุฒันธรรมแบบคนใน

5 มานิตย์ ไชยกิติ และคณะ. (2560). การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
จดัการท่องเท่ียวโดยชมุชนสู่ความเข้มแขง็ของชมุชนในเขตเวยีงเชยีงแสน อำาเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย. 
กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ท้องถิน่ล้านนา อนัมคีวามหลากหลายทางชาติพันธุแ์ต่อยูร่่วมกนัอย่างสงบเรียบ
ง่าย
 การไหลมาของนักลงทุนต่างชาติอาจนำาไปสู่ผลกะทบต่างๆ ตามมา    
รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ที่สืบสานกันมาช้านานของเชียงแสนกำาลังจะตายไปกับ
คนรุ่นเก่าหากขาดการสานต่อให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
เมืองน่าอยู่แต่กำาลังเผชิญหน้ากับการถูกรุมเร้าด้วยความทันสมัย

 การเติบโตจากฐานงานวิจัยท้องถ่ิน ทำาให้พี่หวานและพ่ีวัตรมีความลึก
ซึ้งในองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินการกินการอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน การ
รักษาแบบพื้นบ้านล้านนาโบราณ และเป็นตัวหล่อหลอมให้เป็นคนละเอียดลออ
กบัการทำางาน โดยเหน็ความสำาคญัว่าเมือ่เรามข้ีอมูลภมูปัิญญาต่างๆ รวบรวมใน
เอกสารแล้ว จะทำาอย่างไรให้คุณค่าเหล่านี้ถูกสื่อสารออกไปสู่คนภายนอก โดย
เฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นเป้าหมายหลักของการสืบสานภูมิปัญญา 
หรือ หน่อคำานำาแก้ว ฮอมผะญ๋าเจียงแสน 
 จากการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
โดยไม่ต้องเสยีค่าเช่า และด้วยบรบิทรอบข้างทีอ่ยูใ่กล้ชดิโบราณสถานเชยีงแสน 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม “ตลาดโฮงฮอมผะญ๋าล้านนาเชียงแสน” จึงเริ่ม
ต้นขึ้น บนฐานแนวคิดท่ีท้ังสองคนคาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่สำาหรับให้เยาวชนมา
ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา เพาะต้นกล้าสืบสานภูมิปัญญาเชียงแสน ควบคู่กับการ

“เราไม่ได้ต้องการให้ความเก่ากลับมาทั้งหมดหรอก แต่ว่าให้
มันร่วมอยู่กับเราบ้าง ไม่ถึงกับเก่าจนเกินไปไม่ถึงกับใหม่จนเกิน
ไป ให้มันอยู่ร่วมกับสังคมของคนเชียงแสนได้ ให้เราคิดว่าใหม่ก็
เอาเก่ากไ็ม่ละ เอาทัง้สองอย่างกเ็ข้ามารวมกนัให้มนัลงตัวพอดี”
 (ยศภัทร ยกยิ่ง. สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2561)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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สร้างรายได้จากการใชภู้มิปัญญาเหล่านัน้มาประกอบอาชีพ เริม่จากการยำา่ขาง6 

การตอกเส้น การทอผ้า และได้ดึงเครือข่ายคุณค่าเชียงแสนมาขายผลิตภัณฑ์
ที่สะท้อนวิถีชีวิตเชียงแสน เช่น ชุดชาติพันธุ์ (โดยเฉพาะชุดไทยวน) อาหาร                      
ล้านนา สมุนไพรท้องถิ่นที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเอง นอกจากนี้ยังดึงเครือข่ายพ่อครู
แม่ครหูรอืครภูมูปัิญญาต่างๆ มาร่วมสอนเดก็ เยาวชน และผู้สนใจท่ัวไปด้วย โดย
เดก็และเยาวชนกลุม่แรกทีม่าเป็นผูร่้วมสานต่อคณุค่านีก้บัพ่ีวตัรและพ่ีหวานคอื 
กลุ่มเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิบ้านครูนำ้า

ก�รหล่อหลอมกระบวนทัศน์
จ�กโลกคนทำ�ง�นภ�คสังคมสู่ธุรกิจ

 “ทนุนยิม” เป็นคำาทีม่คีวามแปลกในมมุมองของผูเ้ขยีน เพราะมกัได้ยิน
คำานี้ใน 2 มิติที่เป็นขั้วตรงข้ามกัน ไม่ขาวก็ดำาไปเลย และไม่ค่อยได้เห็นมุมมอง
แบบเป็นกลางเท่าใดนัก กล่าวคือ มุมมองแรกเป็นการมองทุนนิยมเป็นเสมือน
ทางออกของมวลมนุษยชาต ิและมมุมองท่ีสองเป็นการมองทนุนยิมเป็นคูป่รปัิกษ์
กับมวลมนุษยชาติ รวมทั้งสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อมาดูการทำางาน
ของตนเองที่ต้องพบกับความย้อนแย้งระหว่างความหมายของมูลนิธิท่ีก่อต้ังข้ึน
มาบนฐานของการปฏิเสธผลกำาไร กับความหมายของธุรกิจ (business) หรือ 
ผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ที่มุ่งแสวงหากำาไร ยิ่งทำาให้ผู้เขียนรู้สึก
กระหายถงึการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของการนำากลุม่คนจาก 2 ฝ่ังนีม้าทำางานร่วมกนั

6 ยำ่าขาง คือ วิธีการบำาบัดรักษาอาการเจ็บปวดทางร่างกายเป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ สำาหรับวิธี
รักษานั้น จะใช้เท้าชุบนำ้ายา (นำ้าไพลและนำ้ามันงา) และ ยำ่าบนขางหรือผาลท่ีเผาไฟจนร้อนแดงแล้วจึง
ยำ่าบนร่างกายบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดพร้อมกับการเสกคาถาอาคมกำากับ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555)
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 อย่างไรกต็าม เมือ่ผูเ้ขียนถอยห่างออกมามองการเคล่ือนตัวของกระแส
สังคม ที่มนุษย์เองยังคงต้องดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
จึงเกิดคำาถามว่าเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าและมีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ โดยไม่สูญเสียอุดมการณ์ของ
ตนเองได้อย่างไร ในมุมมองของผู้เขียน แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม อาจเป็นความ
พยายามหาจุดกลางระหว่างการมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมแต่ไม่มองด้านความยั่งยืน 
และการมุ่งแต่ธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดแต่ไม่มองเรื่องปัญหาสังคม นั่นคือโมเดลการ
แก้ปัญหาสังคมและอยู่รอดไปพร้อมๆ กัน 
 ณพี ธีระพิจิตร (ทอฟฟี่) อายุ 30 ปี เป็นหนึ่งในคนที่ School of 
Changemakers คัดเลอืกมาเข้าร่วมเป็น intrapreneur เพ่ือช่วยเหลอืพืน้ทีโ่ดย
นำาแนวคิด และเครื่องมือเชิงธุรกิจมาปรับใช้กับแผนการดำาเนินงานต่างๆ ของ
ภาคประชาสงัคมในโครงการครัง้นี ้นอกจากนีเ้ธอยงัเป็นฝ่ายเลอืกพืน้ทีเ่ชยีงราย
สำาหรับการทำางานครั้งนี้ด้วยตัวของเธอเอง 
 เธอนับเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ เนื่องด้วยต้อง
ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศสงิคโปร์ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาจนจบปรญิญาตรเีป็นเวลา
กว่า 10 ปี และ เมือ่กลบัมาศกึษาต่อระดบัปริญญาโททีป่ระเทศไทย เธอได้เลือก
เรียนสาขาผู้ประกอบการสังคมสากล ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเริ่มได้รับความนิยมในไทย 
 ด้วยบรบิทสงัคมในประเทศสงิคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศมุง่พฒันาธรุกจิ โดย
เฉพาะ startup ใหม่ๆ และ เมื่อช่วงเรียนต่อปริญญาโทเธอได้ทำาวิทยานิพนธ์
เรื่องการจัดการมูลฝอยกับธุรกิจเพื่อสังคม (Solid Waste As a Social En-
terprise) ซึ่งเป็นจุดที่ทำาให้เธอเริ่มสนใจอยากลงไปทำางานเชิงสังคมอย่างลึกซึ้ง
มากขึน้ควบคูก่บัการทำางานภาคธรุกจิในปัจจบุนัท่ีต้องรับช่วงดูแลกจิการต่อจาก
ครอบครัว
 สำาหรบัการลงพืน้ทีจ่รงิๆ ของทอฟฟ่ี เริม่ขึน้ครัง้แรกเมือ่งานเวทปีระชมุ
เครือข่ายการทำาฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำาให้เธอพบ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ว่ามหีลายสิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามทีเ่ธอคดิไว้ในตอนแรก การลงพืน้ทีแ่ต่ละคร้ังของเธอ 
จึงเปรียบเสมือนการเดินทางสู่โลกของการทำางานภาคสังคมแบบจริงจัง และได้
สัมผัสกับประเด็นร้อนๆ มากมาย ต่างจากประสบการณ์ที่เธอเคยพบเมื่อสมัย
เรียนหรือทำางานในองค์กรภาคธุรกิจของตนเอง

ตั้งด�ว ปักธง และดำ�เนินง�น

 สิ่งที่สำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกไม่ทำางานอย่างกระจัดกระจาย คอื เป้าหมายทีก่ลุม่ต้องการไปให้ถงึ หรือ
เปรยีบดัง่ดวงดาว ท่ีคนสมยัก่อนนยิมใช้เป็นสิง่นำาทาง เช่นเดียวกนักบัมลูนธิบ้ิาน
ครูนำ้า ที่เป้าหมาย คือ “เด็กไร้สัญชาติมีที่ยืนทางสังคมทั้งกายและใจ”

 เมือ่ดาวทีม่ไีว้นำาทางถกูกำาหนดขึน้มา เพ่ือกำากบัไม่ให้ครนูำา้และทมีงาน
หลงทิศ แต่การท่ีจะไปให้ถึงดาวดวงนั้นก็ต้องมีธงที่คอยปักอยู่ระหว่างทางว่า 
เส้นทางทีเ่รากำาลงัเดินมามนัคือทางท่ีถูก ครนูำา้และทมีงานปักธงเพือ่ให้รูว่้าได้เข้า
ใกล้เป้าหมายเด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อนมีพื้นที่ยืนในสังคมทางกายหรือภายนอก 
คอื การทีเ่ดก็กลุม่นีเ้ข้าถงึสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานต่างๆ การศกึษาเรียนรู้ การรกัษา
พยาบาล การมสิีทธใินการมชีีวติอยู ่โดยครนูำา้พยายามผลกัเดก็ให้เข้าสูร่ะบบการ
ศึกษา เพื่อเป็นประตูสู่การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่เด็กควรได้รับ 
 นอกจากนี้ เง่ือนไขหนึ่งเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยเมื่อจบ

“การทดแทนความรักที่ขาดหายให้แก่เด็ก เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จาก
การคิดแบบสงเคราะห์ แต่มันต้องสังเคราะห์ขึ้นมา”
 (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)
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7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การส่ังให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมี
บิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย วัน
ที่ 14 มีนาคม 2560 ข้อ 4 (7) ให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ที่ทำาคุณประโยชน์ให้
แก่ประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

การศึกษาระดับปริญญาตรี คือ เด็กจะต้องมีผลงานโดดเด่นท่ีแสดงถึงการเป็น          
ผู้ประพฤติดีและทำาคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม7 ครูนำ้าจึงพยายาม
ให้เด็กเริ่มเข้าทำางานจิตอาสาต่างๆ สำาหรับรองรับวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเรียน
ต่อในระดับปริญญาตรี จะได้เป็นหลักประกันในการได้สัญชาติไทยอีกหนึ่ง           
ช่องทาง หรือ ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญา พวกเขาก็ต้องมี
ทักษะชีวิตเพียงพอที่จะออกไปทำางานที่สังคมยอมรับ

 การสร้างพื้นที่ยืนทางสังคมให้เด็กกลุ่มนี้ มิใช่เพียงเร่ืองภายนอกที่จะ
ทำาให้เด็กสามารถใช้ชีวิตรอดได้เท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการมีพื้นที่ทาง
สังคมด้านจิตใจด้วย ธงปักหมุดด้านนี้จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาเห็น
คุณค่าในตนเอง เช่น การจัดกระบวนการสร้างคุณค่าให้ตนเองในมูลนิธิบ้านครู
นำา้ ให้เดก็ได้ทำากจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน์ท่ีวดัทกุสัปดาห์ การให้เด็กได้ฝึกทักษะ
อาชีพกับพี่หวานและพี่วัตร เพื่อให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทั้งจากทัศนคติของ
ตนเองที่มองว่าตนเองสามารถหารายได้ด้วยอาชีพสุจริต และทัศนคติท่ีสังคม
ภายนอกมองมา ชื่นชมว่าเป็นเด็กดี เพราะในอดีต แม้ว่าเด็กจะได้รับการศึกษา 

“เราเคยมุ่งแต่ให้เด็กมีที่เรียน มีทักษะ มีข้าวกิน มีชีวิตรอด แต่
พอสุดท้ายเขาโตขึ้น เขาก็เลือกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ขายยา 
ขอทาน เพราะเขารูส้กึว่า ถงึเขามคีวามรู ้แต่สงัคมก็ไม่ได้ยอมรบั
เขาจริงๆ อยู่ดี และเขาก็ไม่ได้เห็นว่าชีวิตตัวเองมีค่า สู้กลับไป
เสี่ยงใช้ชีวิตเดิมๆ ดีกว่า” 

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)
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เข้าเรียนในระบบ แต่วันหนึ่งเมื่อเด็กถึงวัยที่ต้องออกจากบ้านครูนำ้า บางส่วนก็
ยังกลับเข้าไปสู่วงจรเดิม (ยาเสพติด ขอทาน ฯลฯ) เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าอย่างแท้จริง

ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลร่วมกันระหว่�งเครือข่�ย

 กรณนีายทุนรกุไล่ท่ีอยูอ่าศัยในพืน้ท่ีชายแดน อกีทัง้ปัญหาความไม่สงบ
ทางการเมอืงของประเทศเมยีนมาส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เดก็และเยาวชนที่
อาศยัอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว อกีทัง้ชายแดนในฝ่ังประเทศไทยมกีารเปิดสถานบรกิาร
ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ยิ่งตอกยำ้าปัญหาการประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยง เช่น การขายบริการทางเพศ ยาเสพติด เป็นต้น
 ทีมงานโครงการมิตรข้างถนน ซึ่งอยู่ภายใต้การดำาเนินงานของมูลนิธิ
บ้านครูนำ้า พบเห็นเด็กเร่ร่อนขอทานในท้องถนน บนสะพานและในชุมชนเมือง
อยู่จำานวนหนึ่ง เด็กบางส่วนได้เคยมาขอรับบริการจากศูนย์บริการเด็กหรือ
ดร็อปอิน บางส่วนได้รับการช่วยเหลือโดยได้เข้าพักในบ้านพักขององค์กรภาค ี          
เครอืข่ายด้านเดก็ทีม่อียูก่ระจายไปในหลายอำาเภอของจังหวดัเชยีงราย ในฐานะ
คนทำางานกับเดก็เร่ร่อนและการศกึษาไร้พรมแดน ครนูำา้จงึเกดิคำาถามว่าจำานวน
เดก็เร่ร่อนในจงัหวดัเชยีงรายตอนนีม้อียูจ่ำานวนเท่าใด ซ่ึงทีผ่่านมายงัไม่สามารถ

“เด็กไม่มีบัตร ไม่มีสัญชาติ ก็ไม่สามารถท�างานที่ถูกกฎหมาย 
เลยไปท�างานตามร้านคาราโอเกะ เมื่อเจอกันก็อยู่ด้วยกันแบบ
ไม่มีความรู้ ก็ไม่ป้องกันแล้วมีลูก ไม่มีคนรับผิดชอบ จนเคยเกิด
กรณีนายจ้างน�าเด็กไปขายให้คนจีนท่ีเมืองลา อันเป็นแหล่งข้ึน
ชื่อ เรื่องการซื้อขายอะไหล่มนุษย์” 
 (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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ตอบได้ชัดเจนเพราะไม่เคยมีการจัดระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้โดยสามารถรักษาความลับของเด็กเพื่อความปลอดภัย
จากการถูกใช้ข้อมูลในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กด้วย
 แนวคดิด้านการพฒันาฐานข้อมลูร่วมกนักับเครอืข่ายบ้านพกัเด็กจงึเริม่
ต้นขึน้ผ่านการจดัประชมุเวทพีฒันาฐานข้อมูลร่วมกนั เพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการ
ทำางานช่วยเหลอืเดก็ได้อย่างสะดวก รวดเรว็และมคีณุภาพยิง่ขึน้ในการส่งต่อและ
ติดตามเด็ก
 อกีนยัหนึง่ของการนำาข้อมลูเดก็ทีม่อียูใ่นแต่ละเครือข่ายมาจัดเกบ็อย่าง
เป็นระบบ ยังช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการต่อรองกับภาครัฐ ไม่ให้บ้านพัก
เด็กถูกปิด เนื่องด้วยในแต่ละบ้านพักไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อตามกฎ
กระทรวงของสถานสงเคราะห์8 ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้างาน
ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบต่างๆ ในขณะที่ผู้ออกระเบียบหลายครั้ง
อาจไม่ได้คลุกคลีกับปัญหาลึกนัก จึงอาจมองระดับภาพรวมเป็นหลัก แต่การมี
ฐานข้อมูลจะช่วยเป็นสิ่งท่ีนำามาสนับสนุนให้เห็นว่ามีการทำางานช่วยเหลือเด็ก
อยู่จริง

8 กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2549

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ก�รทำ�เว็บไซต์ฐ�นข้อมูลเครือข่�ย
บ้�นพักเด็ก จ.เชียงร�ย

ประชุมเครือข่�ยฐ�นข้อมูลบ้�นพักเด็ก ครั้งที่ 1

 หลงัจากการเข้าร่วมเวทีอบรมการสร้างกลยทุธ์เพือ่การขบัเคลือ่นสงัคม 
ซึง่เป็นครัง้แรกทีค่รนูำา้และทอฟฟ่ีพบกนั และเป็นครัง้แรกทีผู่เ้ขยีนพบทอฟฟ่ีเช่น
กัน ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่ผู้เขียนสังเกตเห็นได้หลังจากจบเวทีอบรม 3 วันนี้ คือ 
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูนำ้าและทอฟฟี่ที่เกิดขึ้นระหว่างเวทีอบรม
 อาจเป็นเพราะเป็นคนช่างเจรจา ครนูำา้จงึมกับอกเล่าและถ่ายทอดเรือ่ง
ราวของตนเองให้ผู้อ่ืนฟัง ประกอบกบัแววตามุง่มัน่ขณะเล่าเรือ่ง สะกดให้ผูฟั้งพา
ตัวเองเข้าไปร่วมผจญภัยกับสถานการณ์นั้นด้วย ในขณะที่ทอฟฟี่ซึ่งมีอัธยาศัยดี 
และเป็นฝ่ายชอบฟังเรือ่งเล่าจากทางครนูำา้เกีย่วกบัการทำางานและอปุสรรคต่างๆ 
ที่พบเจอ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นสำาหรับเธอ ด้วยเป็นคนรักการเรียนรู้
และรักการเดินทางที่พาเธอไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเหมือนเม่ือ
ครั้งที่แบกเป้ออกไปผจญภัยรอบโลกเพียงลำาพัง
 การลงพื้นที่เชียงรายครั้งแรกของทอฟฟี่ เริ่มต้นจากการช่วยครูนำ้า
เตรียมการจัดประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลา
กลางจังหวดัเชียงราย โดยตลอดการประชมุมกีารสอดแทรกกระบวนการเพือ่ให้    

“ถ้าจะท�างานเครือข่าย อย่าเผื่อใจ อย่าไม่ไว้วางใจ ต้องเชื่อใจ
ไว้ก่อน แล้วลุยเลย”
  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2561)
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เครือข่ายที่มาร่วมงานเปิดใจ รับฟังกัน และ สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับการ
พูดคุย ซึ่งมีครูอ้วนเป็นคนนำากระบวนการเหล่านี้ 
 การประชุมเกิดข้ึนตลอดท้ังวันจนมาถึงช่วงหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการ
เก็บข้อมูลเด็ก และตัวฐานข้อมูลจะมีระบบอย่างไร บรรยากาศคละคลุ้งไปด้วย
การโต้แย้งจากกลุ่มบ้านพักเด็กต่างๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีหลายส่วนที่เป็น
ประเด็นเปราะบาง เช่น โรคร้ายแรง การถูกละเมิดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของเด็กในภายภาคหน้า คร้ังน้ันความกังวลส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องวิธีการ
ป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลู และความจำาเป็นในการทีแ่ต่ละบ้านจะเข้าถึงข้อมลู
ประเภทเปราะบางของเด็กแต่ละคนที่อยู่บ้านอื่น

 อย่างไรก็ตาม การท่ีครูนำ้า เครือข่ายบ้านเด็ก และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัมหดิลทีเ่ข้ามาช่วยเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านสขุภาพของเดก็ต่างมเีป้า
หมายสงูสดุในการจัดเก็บฐานข้อมูลร่วมกนั คอื เพือ่ส่งเสริมการอยูดี่มสีขุของเดก็ 
(children well-being) ส่งผลให้การประชมุคร้ังนีต่้างฝ่ายต่างพยายามปรับปรุง
การทำางาน โดยทางทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับแก้ข้อคำาถาม 
ส่วนทีมครูนำ้า ซึ่งเป็นฝ่ายดูแลระบบกลางจะปรับระบบให้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ร่วมกันมีเฉพาะข้อมลูเบือ้งต้น เช่น จำานวนเดก็แยกชายหญงิ เลขบตัรประจำาตวั    

“ผมจ�าเป็นต้องพูดตรงๆ ถามเยอะๆ เพราะถ้าข้อมูลมันรั่วไหล
ไป ถ้าเขาโตแล้วมีหน้ามีตา เขาอาจจะครั้งหนึ่งอาจจะถูกข่มขืน
มา แล้วข้อมลูนีม้นัหลดุไป มนักเ็สีย่งทีจ่ะท�าให้อนาคตมนัเสยีไป 
เราจะป้องกันยังไง อยากรู้ว่าใครเก็บเก็บที่ไหน เก็บอย่างไร แค่
พูดว่าไว้ใจกันอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ต้องเห็นระบบด้วย”  

(ตัวแทนครูจาก กศน. ประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก. 
สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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เชือ้ชาต ิสถานทีเ่กดิ เป็นต้น ในขณะทีข้่อมลูส่วนเปราะบางด้านอืน่ๆ เช่น ข้อมลู
ด้านสุขภาพ ความรุนแรง การถูกละเมิดต่างๆ เป็นข้อมูลที่ให้แต่ละบ้านพักเก็บ
ไว้เฉพาะของตนเอง โดยผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลส่วนกลางคือเจ้าหน้าที่ใน
มูลนิธิบ้านครูนำ้า
 ครนูำา้มองว่าการประชุมครัง้นีส้ำาเรจ็เกนิเป้าหมายทีต้ั่งไว้ในตอนแรก ซ่ึง
คาดว่าจะมีเครือข่ายมาเข้าร่วมประมาณ 4-5 กลุ่มเดิม แต่กลับมีเครือข่ายบ้าน
เด็กกลุ่มใหม่ๆ ที่มาร่วมด้วยกว่า 20 คน และ ล้วนเป็นกลุ่มที่ตั้งใจมาเพื่อหาข้อ
สรุปและทางออกร่วมกันจริงๆ

 ปัจจัยที่ทำาให้การประชุมเครือข่ายครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่าครั้งก่อนๆ 
ที่เคยผ่านมา อาจมีสาเหตุจากความน่าเชื่อถือของตัวผู้นำาหรือครูนำ้า ที่เป็นคน
ทำาอะไรทำาจริงและต่อสู้เพื่อเด็กมาตลอด นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจากทีม
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้ังใจเข้ามาช่วยเรื่องการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของเด็ก
เร่ร่อน เพื่อผลักดันสู่นโยบายสุขภาพ และด้วยบรรยากาศของสถานที่จัดงาน
คือ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ทำางานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับประเด็นด้านเด็กเร่ร่อนโดยตรง

“ในวงพูดถึงผลประโยชน์ของเด็กมาก่อน ทุกคนพูดไม่ได้โต้แย้ง
เพือ่ตวัเองเลย แต่ทกุคนห่วงเดก็ เป็นการโต้แย้งของคนทีท่�างาน
จริงๆ มีการตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่ตัวเองเจอและก็รู้สึกว่าถ้าเกิด
มนัจะเป็นอย่างน้ีมนัจะเกดิผลอะไรในอนาคต เราเองกไ็ม่เคยเจอ
บรรยากาศแบบนีน้ะ ท่ีเหน็ว่าเดก็คอืจดุสูงสดุของการท�างานร่วม
กัน มันรู้สึกตื้นตันใจแบบบอกไม่ถูก”

  (นุชนารถ บุญคง ประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก, 
 สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)
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 อีกปัจจัยหน่ึงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ วาระของการประชุมเร่ือง           
“การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์” ที่ถูกแทรกอยู่ในการประชุมครั้งนี้ เพราะ
มีความสมัพนัธ์กับการส่งเสรมิรายได้ ซึง่เป็นแผนงานหนึง่สำาหรับหาเลีย้งองค์กร
ตนเองที่แต่ละบ้านพักตั้งไว้อยู่แล้ว โดยมีทอฟฟี่เป็นแม่งานหลักในการคิดและ
เชิญชวนให้เครือข่ายนำาผลิตภัณฑ์ที่บ้านพักของตนเองทำาขึ้นมาเพื่อสร้างราย
ได้ ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือและงานศิลปะของเด็กในบ้านพักนั้น มาแสดงให้ในวง
ประชมุได้ร่วมเหน็ และแลกเปลีย่นช่องทางการสนบัสนนุการค้าขายวธิต่ีางๆ เมือ่
ทอฟฟี่เห็นผลิตภัณฑ์แล้วกลยุทธ์ต่างๆ ก็ผุดขึ้นมามากมาย
 ในช่วงเย็นวันนั้น ระหว่างท่ีทอฟฟี่เล่าแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือทำาให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขายได้ ให้แก่ผู้วิจัยฟัง สีหน้าและแววตาของเธอ ดูเต็มไปด้วย
ประกายแห่งการอยากกระโจนลงไปช่วยและต่ืนเต้นกับการเร่ิมต้นในเส้นทาง
ของ intrapreneur ครั้งนี้ โดยเธอมองว่าแนวทางที่น่าสนใจคือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (packaging)  โดยดึงกลุ่มนักศึกษาที่เรียนสายออกแบบผลิตภัณฑ์มา
ช่วยออกแบบหรอืจดัประกวด บนเงือ่นไขว่าเด็กในบ้านพักมเีวลาจำากดั (อาจไม่มี
เวลาว่างมาก) ซึ่งอาจทำาให้ไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการของตลาด
 ภายหลังจากที่ทอฟฟี่ได้มีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศในมูลนิธิบ้านครูนำ้า 
และศูนย์ดร็อปอินในวันถัดมา ร่วมกับการพูดคุยกับทั้งครูนำ้าและทีมงาน ทำาให้
เข้าใจสถานการณ์และความยากลำาบากของการทำางานแก้ปัญหาเรื่องเด็กไร้
สัญชาติมากยิ่งข้ึน เช่น การเข้ามาของนายทุนจากต่างชาติ เมื่อเมืองเชียงแสน
และแม่สายถูกผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหาขบวนการค้า
มนุษย์และอะไหล่มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น 
 เมือ่ทอฟฟ่ีรบัทราบถึงบรบิทของพืน้ที ่ทำาให้มองว่าแนวคดิในการมุง่แต่
จะพฒันาผลติภณัฑ์ จงึอาจไม่ใช้กลยทุธ์ทีจ่ะทำาให้พ้ืนทีแ่ห่งนีย้ัง่ยนืได้ และนีน่บั
เป็นความท้าทายก้าวแรกท่ีไม่เคยถูกสอนอยู่ในห้องเรียน ไม่เคยมีโอกาสเผชิญ
หน้าเมื่ออยู่ที่กรุงเทพฯ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 เมื่อสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่พบเจอจากการสัมผัสพ้ืนท่ีจริง ดูจะไม่ใช่ดังท่ีคิด
ไว้แต่ตอนแรก จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการปรับตัวทั้งของพื้นที่และ intra-
preneur จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดจากนี้

บทบ�ทสื่อกับก�รเข้�ม�สนับสนุน 

 อีกหนึ่งเครื่องมือที่โครงการผู้นำาแห่งอนาคต เห็นความสำาคัญต่อการ
ทำางานเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร คือ เคร่ืองมือการส่ือสาร และมีทีม        
ลงมาจัดอบรมสื่อให้กับพื้นที่ การพบเจอกันครั้งแรกในพ้ืนที่จริงระหว่างครูนำ้า
กบัทมีสือ่ อาจต้องใช้เวลาปรบัเป้าหมายเข้าหากันเนือ่งด้วยเป้าหมายของทมีสือ่ 
คอื ต้องการให้สามารถผลติสือ่เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัองค์กรของตนเองบนโซเชยีลมเีดยี
ได้หลังจบการอบรมไป จึงอยากได้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือรับผิดชอบด้านการ
สื่อสารองค์กรโดยตรงมาเข้าอบรม ในขณะที่เป้าหมายของครูนำ้า คือ อยากให้
เด็กสามารถ  เล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองได้ (อย่างเป็นจริง) ยอมรับตัวตนและ
ภูมิใจในสิง่ทีต่นเองเป็นจรงิๆ เพือ่เป็นพืน้ฐานสำาหรบัการเตรยีมทีจ่ะสือ่สารออก
ไปสู่สังคมภายนอก จึงต้องปรับกิจกรรมร่วมกัน
 อีกทั้งข้อจำากัดด้านเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ 

“เราได้เห็นบริบทของพื้นท่ีจริงๆ เห็นปัญหาจริง เข้าใจมันมาก
ขึ้น ต่างจากที่คิดไว้แต่แรก ที่เราตั้งใจจะพัฒนาแค่ packaging 
ของผลิตภณัฑ์หรอืท�าการตลาดแล้วจบ แต่มนัมสีาเหตขุองปัญหา
ท่ีมากกว่าน้ัน และก็เห็นศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น จริงๆ แล้ว
พื้นที่ในมูลนิธิมันกว้างมาก น่าจะใช้ประโยชน์จากนี้ได้อีกเยอะ
เลย” 

  (ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2560)
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เนื่องจากเด็กและเยาวชนในแต่ละบ้านพักไม่มีเครื่องมือเพื่อใช้งาน ดังนั้นทีมสื่อ
จึงปรับมาสอนเป็นพื้นฐานการเล่าเรื่อง ประกอบด้วย การวาดภาพตัวตนของ
ตนเองและเล่าให้ผู้อื่นฟัง เรียนรู้เรื่องรูปแบบของการสื่อสาร องค์ประกอบการ
สื่อสาร การเขียนกรอบแสดงเรื่องราว (storyboard) ภายหลังการอบรม เด็ก
และเยาวชนในแต่ละบ้านพกัเดก็ทีเ่ป็นเครอืข่ายของมลูนธิบ้ิานครนูำา้ได้นำาเสนอ
ข้อมูลบ้านพักของตนเอง และชีวิตประจำาวัน การทำากิจกรรมต่างๆ ของตนเอง 
เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสำาหรบัลงประกอบในเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูเครือข่าย ซ่ึงริเร่ิม
ขึ้นในระหว่างการประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก ครั้งที่ 2 ถัดจากนี้

ก�รประชุมเครือข่�ยฐ�นข้อมูลบ้�นพักเด็ก ครั้งที่ 2

 ผ่านมาประมาณ 2 เดือน การประชุมเครือข่ายฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก 
ครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น โดยครั้งนี้เป็นบททดสอบความพร้อมของแต่ละบ้านพักที่จะ
มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจริง จากเครือข่ายบ้านพักเด็กที่มาเข้าร่วมใน
ครั้งแรกกว่า 20 กลุ่ม ลดจำานวนลงเหลือเพียง 6 กลุ่ม แต่ทุกฝ่ายมาพร้อมกับ
ข้อมูลทีมี่อยูแ่ละความตั้งใจจะเข้าร่วมด้วย และได้ทดลองใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูล
เครอืข่ายบ้านพกัเดก็ ท่ีมข้ีอมลูของเครอืข่ายและกจิกรรมการดำาเนนิงานสมบรูณ์
กว่าร้อยละ 70 แล้ว โดยในเว็บไซต์ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น แนะนำาข้อมูล
บ้านพัก (ข้อมูลกายภาพ/ที่ตั้ง/วิสัยทัศน์/กิจกรรม) ฐานข้อมูลเด็กในแต่ละบ้าน 
สินค้าและบริการของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับอาสาสมัครและ
เงินสนับสนุน
 แม้ผลลัพธ์ด้านจำานวนเครือข่ายบ้านพักเด็กท่ีมาเข้าร่วมในการประชุม 
อาจจะดูไม่มาก แต่มันคุ้มค่ากับครูนำ้าและทีมงานที่ได้เริ่มต้นทำาฐานข้อมูลนี้ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และผลที่ตามมาคือ เมื่อนำาฐานข้อมูลไปเสนอเจ้าหน้าที่

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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พัฒนาสังคมจังหวัด ปรากฏว่าได้รับความสนใจและขอนำาฐานข้อมูลบ้านพัก
เด็กในเครือข่ายของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมด้วยอีกกว่า 50 แห่ง 

ก�รเพ่ิมร�ยได้

 ในระหว่างเวทีอบรมการคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการ
สังคม ครูนำ้าและทีมได้ทำาห่วงโซ่ผลลัพธ์ (impact value chain) เพื่อพิจารณา
ว่าจากเป้าหมายหรือผลกระทบทางสังคมที่องค์กรมุ่งหวังตั้งไว้ ผลลัพธ์ใดที่ให้
เกิด และต้องสร้างด้วยกิจกรรมใด ทรัพยากรใด ครูนำ้าและทีมรวมทั้งพี่หวาน
และพี่วัตร ช่วยกันระบุและได้ผลดังนี้

 จากห่วงโซ่ผลลัพธ์ข้างต้น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครูนำ้าและทีม
เลอืกการเพิม่รายได้เป็นผลผลติทีจ่ะต้องทำาให้ได้ โดยผ่านการทำากจิกรรมการฝึก
ทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การขายสินค้าบริการจากการเปิดร้าน
กาแฟ ขายสินค้าตามตลาด และบนเว็บไซต์ และ กิจกรรมต่างๆ ที่ระบุมา ได้ถูก
นำามาเริ่มดำาเนินการในพื้นที่จริงหลังจากการอบรมครั้งนั้น

ปัจจัยนำาเข้า

- องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา/

  ผู้ประกอบการ/

  การบริหารจัดการ

- เงินทุน/คน/เวลา

กิจกรรม

- ฝึกทักษะอาชีพ

  (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

- ขายสินค้า/บริการ 

   (ตลาด/ร้านกาแฟ/เว็บไซต์)

ผลผลิต

เพิ่มรายได้

ผลลัพธ์

พึ่งพาตนเองได้

แผนภูมิภาพแสดงห่วงโซ่ผลลัพธ์ (impact value chain) ของมูลนิธิบ้านครูนำ้า
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ร้�นก�แฟบ้�นเด็ก

 การทำากิจกรรมต่างๆ ของครูนำ้ามักใส่ใจรายละเอียดเร่ืองการใส่ตัวตน
และอตัลกัษณ์ของเดก็ในมลูนธิฯิ อยูเ่สมอ รวมถึงการทำาธรุกจิหรือหารายได้เช่น
กัน ครูนำ้ามองว่ามันเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งท่ีจะให้สังคมภายนอกรับรู้และ
เข้าใจภาพลักษณ์หรือตัวตนของเด็กในบ้านครูนำ้ามากข้ึน และเคยเล่าถึงความ
สนใจในการทำารถโมบายหรือรถขายของเคล่ือนที่ ซ่ึงสามารถสอดแทรกความ
หมายเกี่ยวกับตัวเด็กในรถนั้นได้

 ทว่าในความเป็นจรงิ ปัจจัยเรือ่งทุนหรอืผูส้นบัสนนุมส่ีวนจำาเป็นในการ
รเิริม่ ดังน้ัน เมือ่มีภาคเอกชนสนบัสนนุพืน้ทีใ่ห้เปล่าเป็นห้องว่างพาณชิย์จำานวน 
1 ห้อง ครูนำ้าเลยพักความคิดเรื่องรถเคลื่อนที่ไว้ และคว้าโอกาสที่มาถึงไว้ “ร้าน
กาแฟบ้านเด็ก” จึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (เคยดำาเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 1-2 
ปีก่อน แต่พื้นที่ยกเลิกกิจการไป ร้านจึงต้องปิดตัวลง) และ มีคำาว่า “ปัน แบ่ง
บุญ-เพื่อน้อง” เป็นคำาเชิญชวนให้ผู้เดินผ่านหรือขับรถผ่านเข้าร้าน ภายในร้าน
มีเครื่องดื่มและเครื่องประดับ ซึ่งทำาโดยเด็กมูลนิธิบ้านครูนำ้า และเสื้อผ้าบริจาค
ที่เหลือใช้จากการคัดแล้ว รวมทั้งสินค้าต่างๆ จากเครือข่าย เปิดให้บริการทุกวัน 
โดยพื้นที่ร้านทางบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้ใช้ฟรี ไม่เก็บค่าเช่า

“สิ่งที่เราอยากท�าอีกอย่างหนึ่ง คือ รถโมบาย ที่เคลื่อนที่ไปขาย
ทีไ่หนกไ็ด้ แล้วกใ็ห้เดก็ๆ ดแูลจัดการกนัเอง เพราะรถโมบายมนั
เป็นสญัลกัษณ์ สือ่ถงึการเดนิทาง เหมือนเดก็ๆ ทีพ่วกเขาเป็นเดก็
เร่ร่อน การเดินทางคือ มันท�าให้พวกเขามีอิสระ” 

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 ภายหลงัเปิดร้านกาแฟบ้านเดก็ได้ 1 เดอืน เมือ่ประมาณการรายได้แล้ว 
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,000 บาท มีเพียงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทำารายได้ประมาณ 
8,000 บาท ต่อ 5 วัน ซึ่งรายได้ที่ได้จากร้านกาแฟ อาจไม่ใช่แนวทางของการ
เพิม่รายได้ของมลูนธิฯิ ท่ีมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากกำาไรทีไ่ด้จากร้านนีไ้ม่เพยีงพอ
ต่อการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหลักของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้จากการ
ทำาร้านกาแฟ ที่พยายามดึงเด็กในมูลนิธิฯ เข้ามาร่วมวางแผน และลงมือดำาเนิน
การตั้งแต่การทำาเครื่องดื่ม การขายสินค้าต่างๆ คือ การเรียนรู้ทักษะการจัดการ
และการบริการจากการฝึกปฏิบัติจริง 

ก�รลดร�ยจ่�ย

 แม้ว่ากลยุทธ์การเพ่ิมรายได้จากการขายสินค้าบริการต่างๆ จะเป็น
แนวคิดที่ครูนำ้าและทีมกับทอฟฟี่ช่วยกันระดมความคิดในช่วงทำาห่วงโซ่ผลลัพธ์
และหากลยทุธ์ (strategy) วธีิหรอืแผนงานเพือ่บรรลเุป้าหมายน้ัน และ ดูเหมือน
ครูนำ้าจะให้ความสำาคัญกับเรื่องการหารายได้ผ่านการทำากิจกรรม เช่น ทำาร้าน
กาแฟ ขายของที่ตลาด เพราะนอกจากจะคำานึงเร่ืองเงินแล้ว มันยังเป็นเคร่ือง
มือสำาคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและผู้ประกอบการของเด็กร่วมด้วยจากการ
ค้าขาย บริหารจัดการร้าน แต่เมื่อนำากลับมาคำานวณเปรียบเทียบระหว่างรายได้
จากกิจกรรมเหล่านั้น และรายจ่ายต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ต้องใช้ไป มันไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
 จากการแจกแจงรายจ่ายทีม่ลูนธิฯิ ใช้ในการบรหิารจัดการเพ่ือให้องค์กร
ดำาเนินงานต่อไปได้อยู่ท่ีจำานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2560 ในเวทีอบรมการคิดและวางแผนการเงินแบบ
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ผู้ประกอบการสังคม) ผู้เขียนกรอกข้อมูลลงตาราง excel ไปทีละรายการค่าใช้
จ่ายของการดำาเนนิงานในมลูนธิฯิ ทำาให้รูสึ้กตกใจและประหลาดใจในค่าใช้จ่ายไม่
น้อย เพราะเป็นจำานวนเงินที่สูงเกินไปจากที่ผู้เขียนคิดไว้ในตอนแรกอยู่มาก ใน
ขณะที่เงินทุนสนับสนุนจาก Not For Sale9 เพียง 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกว่าร้อย
ละ 60 ของค่าใช้จ่ายเพือ่การบรหิารจดัการทัง้หมดเป็นเงินเดอืนบคุลากร รองลง
มาเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสำาหรบัท้ังเดก็และบคุลากร ประมาณร้อยละ 10 และ
ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง และค่าติดตามเด็ก
 หากพจิารณาจากตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของมลูนธิิ
บ้านครูนำ้า คุณธนัน รัตนโชติ (พี่นก) อาสาสมัครภาคธุรกิจจากพื้นที่ขอนแก่นที่
มีโอกาสมาลงพื้นที่มูลนิธิบ้านครูนำ้า และ ทอฟฟี่จึงมองว่าการลดรายจ่ายน่าจะ
เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ความอยู่รอดขององค์กรมากกว่า และสาระสำาคัญของ
แนวคิดนี้ คือ การเลือกหยิบหมวดหมู่รายจ่ายก้อนใหญ่สุดออกมาพิจารณาดูว่า
มันเกิดปัญหาตรงส่วนใด จากนั้นจึงค่อยมาหาทางออก โดยมีทางเลือก 2 แบบ 
คือ 1) ปรับปรุงวิธีการเดิมที่เคยทำาอยู่ให้ดีขึ้น หรือ 2) คิดใหม่ ทำาใหม่ ในที่นี้
หมวดที่ใช้จ่ายสูงสุดคือ เงินเดือนบุคลากร และ ค่าอาหาร

ก�รบริห�รจัดก�รบุคล�กร

 เมือ่พจิารณาเงนิเดอืนบุคลากรจากตารางแจกแจงอยูท่ีป่ระมาณ 15,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงเทียบเท่าอัตราค่าแรงข้ันตำ่า และตัวครูนำ้าเองก็ไม่ได้เงินเดือน
มากกว่านี้เท่าไรนัก แนวคิดการลดค่าใช้จ่ายในมิติของบุคลากร จึงมิได้หมายถึง

9 Not For Sale เป็นองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ทุนสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิบ้านครู
นำ้าทุกปี โดยสนับสนุนเงินทุนปีละ 2,000,000 บาท

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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การลดเงนิเดอืน เนือ่งจากงานภาคประชาสงัคม งานลักษณะมลูนิธทิีไ่ม่แสวงหา
กำาไรและยงัไม่สามารถก้าวข้ามการพึง่พาเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนนุจากแหล่ง
ทนุเป็นหลกัได้ รวมท้ังมลูนธิบ้ิานครนูำา้ทีย่งัไม่สามารถดงึดดูคนรุน่ใหม่ให้มาร่วม
งานเพราะไม่สามารถจ่ายเงนิเดอืนสงูได้ แม้จะมคีนรุน่ใหม่ทีม่พีลงัในการทำางาน
ขบัเคลือ่นสงัคมแต่กข็าดทกัษะการบรหิารจดัการ ในขณะทีค่นรุน่ใหม่ท่ีมทัีกษะ
การบรหิารจดัการกจ็ะเป็นกลุม่ท่ีมาทำางานอาสาสมคัร และไม่ต้องการอยูเ่ป็นทมี
งานประจำาด้วยเงือ่นไขต่างๆ เช่น รายได้ไม่เพยีงพอต่อการเลีย้งชพี งานหนกัไม่มี
เวลาที่แน่นอน เป็นต้น

เติมทักษะก�รบริห�รจัดก�ร

 ในระหว่างน่ังรอรับเด็กในมูลนิธิฯ ที่มาฝึกอาชีพในตลาดฮอมผะญ๋า     
ครูนำ้าเล่าด้วยเสียงอ่อนแรงเล็กน้อยว่า ลึกๆ แล้วตนเองอยากมีเลขา โดยเคย
คิดจะให้เด็กในมูลนิธิฯ ที่เรียนจบแล้วมาช่วยงาน แต่ไม่สามารถทำาได้ เนื่องจาก
เด็กควรมีทางเลือกในชีวิตของเขา โดยคำาว่าเลขาในมุมมองของครูนำ้า คาดหวัง       

“เพราะขาดคนมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการ การวางแผน 
การตลาด โดยตรง สิ่งที่จะท�าต่อไปจากนี้ คือ การสร้างดรีมทีม        
ที่เลือกแดนมาอยู่มูลนิธิฯ เพื่อให้แดน10 มาช่วยหมุนให้งานเรา
น้อยลง แต่มนัยากตรงที ่แดนกไ็ม่ถนดัเรือ่งพวกนีเ้ลย ต้องเรยีนรู้
งานกันอีกเยอะ”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

10 หนึ่งในสมาชิกของทีมครูข้างถนน ซึ่งทำางานอยู่ประจำาทั้งที่ศูนย์ดร็อปอินและมูลนิธิบ้านครูนำ้า
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แค่เพยีงให้ทำาหน้าท่ีรบัโทรศพัท์ จดัการตาราง รบัรูว่้าครนูำา้อยูท่ีใ่ด กำาลงัทำาอะไร
อยู่ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยได้ เช่น ซื้อของที่ไหน ตั้งเบิกอย่างไร  
เพื่อที่ครูนำ้าจะได้ทำางาน ดูแลเด็กเต็มที่ โดยไม่ต้องลงมาจัดการเรื่องพวกนี้ 
 ครูนำ้าเล่าไปถึงช่วงหนึ่งที่ Not for Sale วางแผนทำาโครงการใหม่ เกี่ยว
กับรองเท้าคุณภาพเพื่อเด็ก แล้วจะขอเรื่องราวของเด็กในมูลนิธิบ้านครูนำ้า เพื่อ
ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครูนำ้าจึงคิดว่า ถ้าในทีมงานมีคนท่ีมาช่วย
วางแผนเรื่องการสื่อสาร หรือการตลาดต่างๆ อาจทำาให้คว้าโอกาสที่เข้ามาครั้ง
นั้นได้ และย้อนไปถึงโอกาสครั้งอื่นๆ เช่น เมื่อครั้งที่ Not for Sale ส่งทีมงาน
มาดูความเป็นไปได้ในการทำาร้านกาแฟร่วมกบักลุม่ธุรกจิในเชยีงราย แต่ขาดการ
สานต่อ ด้วยเงื่อนไขหลายประการ และหนึ่งในนั้นคือ ขาดคนมาทำาหน้าที่ส่วนนี้
 เช่นเดียวกับทอฟฟี่ที่มองว่าแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทำางานทีด่ทีีส่ดุ น่าจะเป็นการเพิม่ทักษะให้กบัคนทีค่วรทำางานเบือ้งหลงัสนบัสนนุ
ครูนำ้า เปรียบเป็นเลขาประจำาตัวของครูนำ้า คือ แดนชัย เสนาน้อย (ครูแดน) ที่
คาดหวงัให้คอยอยูก่องกลางเพือ่วางแผนการทำางานให้ครูนำา้ได้ออกไปทำาหน้าที่
กองหน้าปฏิบัติงานต่างๆ และดูเหมือนว่าแนวทางนี้จะเป็นส่ิงที่ทอฟฟี่มีความ
ถนัด ซึ่งคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากปัจจุบันเธอก็ทำางานด้าน
นี้อยู่แล้วในธุรกิจของครอบครัวเธอ เธอจึงเร่ิมคิดแผนการเข้าไปร่วมทำางานกับ
ครูนำ้าและครูแดนเรื่องการบริหารจัดการ โดยเริ่มจาก “การบริหารจัดการเวลา 
(time management)”
 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ทอฟฟี่ต้องเผชิญ คือ การผสานวิธีคิด
ที่อาจไม่ลงรอยกันเรื่องการบริหารจัดการเวลาระหว่างครูนำ้ากับทีมงาน และ              
ตัวเธอเองซึ่งเป็นคนทำางานภาคธุรกิจ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 “ใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด” เป็นข้อความที่ภาค
ธุรกิจมักใช้เป็นแกนในการบริหารจัดการองค์กร และทีมงาน โดยทอฟฟี่ใช้หลัก
การนีใ้นการทำางานในกจิการโรงงานของครอบครัวเธอ แต่ดูเหมอืนครูนำา้และทีม 
ไม่ได้รูส้กึว่าเป็นปัญหาสำาหรบัการทำางานทีเ่ป็นอยู ่เพราะพวกเขาคดิว่ามนัคอืการ
ทำางานในสิง่ท่ีรกัและสมัพนัธ์กบัมนษุย์โดยตรง จงึไม่ได้รูส้กึว่าการทุม่เวลาให้กบั
งาน เช่น การสอนเด็ก การดูแลเด็ก หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดขีองเดก็ไร้สัญชาต ิจำาเป็นต้องจำากดัให้น้อยลงหรอืเอาผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรมมา
เทยีบเคียงอยูเ่สมอ โดยเฉพาะกลุม่ทีเ่ธอทำางานด้วยเป็นกลุม่เปราะบาง ทีต้่องใช้
ความละเอียดอ่อนในการทำางานด้วย

สร้�งดรีมทีม

“ฟี่ว่าเรื่องบางเรื่อง เช่น การประสานงานเครือข่าย หรือการนัด
หมายต่างๆ มนัควบคมุการใช้เวลาได้ ถ้าไปท้ังวนัแล้วคยุได้ 3 คน 
ในมุมธุรกิจมองว่าไม่คุ้มค่า”  

  (ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2561)

“ส�าหรับพี่มันใช้เวลาเยอะอยู่แล้วแหละ ทุกงานเลย เพราะเรา
ท�างานกับคนนะ เราไม่ได้ท�างานกับเครื่องจักร และคนของเรา
ก็เป็นกลุ่มเปราะบาง เวลาประสานงานเครือข่าย พี่ไม่ใช้หรอก
โทรศัพท์ มันต้องเจอกันเห็นหน้ากัน เห็นแววตากัน”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

“ตอนที่คุยกันเรื่องการวางตารางงานร่วมกันของทีม แชร์ข้อมูล
ตารางงานร่วมกนั แล้วแต้ว (ผูเ้ขยีน) แนะน�าว่ามนัม ีapplication 
google calendar นะ พอกลับมาเราก็ให้ทุกคนไปเขียนตาราง
งานของแต่ละคน แบบจัดความส�าคัญเลย แล้วเอามาดูร่วมกัน”   

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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ตารางที่ 1 สัดส่วนของชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์ของทีมงานมูลนิธิบ้านครูนำ้า

ในแต่ละกิจกรรม

การทำางาน   ชม./สัปดาห์ ร้อยละ

เตรียม/วางแผน        57  22.14

ทำา       194.5  75.53

ประเมิน/ถอดบทเรียน        6  2.33

รวม       257.5  100

ที่มา : เวทีอบรมเตรียมทีมเพื่อเปลี่ยนผ่าน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 สิ่งที่ครูนำ้าคิดว่าเป็นปัญหาที่ประสบอยู่ในเรื่องทีมงาน คือ ต่างคนต่าง
ไม่รู้ว่าแต่ละคนกำาลังทำาอะไรอยู่ และความกังวลว่าตอนนี้ทุกคนในทีมเข้าใจ    
เป้าหมายร่วมกันจริงๆ หรือไม่ ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะทุกคนต่างมีหน้างานที่ต้องทำา
มาก อาจไม่ได้ใส่วาระการทำาความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันในแต่ละครัง้ที่ประชมุ 
และให้เวลาสำาหรับการสะท้อนการทำางาน ถอดบทเรียนร่วมกันน้อย
 เมือ่ครัง้ทีเ่ข้าร่วมเวทีอบรมเตรียมทมีเพือ่เปลีย่นผ่าน (preparing team 
for transition) ซึง่เป็นการอบรมเพือ่เตมิวิธคีดิและเครือ่งมอืของผูป้ระกอบการ
ครั้งสุดท้าย ในระหว่างนั้นมีการคิดชั่วโมงแรงงาน (man hour) จากนั้นมาแบ่ง
สดัส่วนการทำางานของทีมว่า เวลาส่วนใหญ่ตกอยูท่ีก่จิกรรมอะไรเป็นหลกั พบว่า 
3 ใน 4 ของเวลาทีใ่ช้ทำางานต่อสปัดาห์ทัง้หมดของครนูำา้และทมีถกูใช้เพือ่การทำา
กิจกรรมขององค์กรเป็นหลัก และที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกใช้เพื่อเตรียมงานและ
วางแผน ในขณะทีเ่วลาสำาหรบัการประเมนิผลการทำางาน และถอดบทเรียนร่วม
กันมีน้อยมาก

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 ในเวทอีบรมครัง้นัน้ ครนูำา้เริม่ตระหนกัถงึความจำาเป็นของการสร้างทีม 
ควบคู่กับการจัดสรรสัดส่วนการทำางานท่ีจะต้องให้ความสำาคัญกับการใช้เวลา
เพื่อประเมินผล ถอดบทเรียนร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการวางแผนการทำางาน
สำาหรับคร้ังหน้าให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ได้ตรงมากขึ้น และเกิดคำาถามขึ้น
ว่าจะสร้างดรีมทีมอย่างไร โดยในการอบรมครั้งนั้นมีทางเลือกให้ 3 แบบ คือ 1) 
การสร้างทีมใหม่ โดยการหาคนใหม่ หาเงิน และออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ 
2) การปรบัทมี โดยการพฒันาศกัยภาพ สลบัตำาแหนง่ และปรบัการทำางาน และ 
3) การเสริมทีม โดยการผสมผสานระหว่างทางเลือกที่ 1 และ 2 
 หากผูอ่้านรูจั้กผูห้ญิงคนนี ้แน่นอนว่าทางเลือกท่ี 1 คอื การเอาคนทำางาน
เดมิออกและหาคนใหม่เข้ามาทำาแทน คงเป็นทางเลือกสุดท้ายสำาหรับครูนำา้ท่ีเธอ
ใช้ใจและความรูส้กึในการกำาหนดเส้นทางการดำาเนนิชวีติเป็นหลกั แม้กระทัง่การ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาทำางานในมูลนิธิฯ ก็เช่นกัน ดังที่ครูนำ้าเคยว่า “พี่คัดคน
มาทำางานจากอ้อมกอดพวกเขาเวลาที่กอดเด็ก ดูว่าเขากิน นอนกับเด็กได้มั๊ย”
 การปรับทีม จึงเป็นทางเลือกที่เธอสนใจจะนำาไปเริ่มต้นทำางานต่อ โดย
แผนการปรับทีมของเธอคือมุ่งทำาความเข้าใจร่วมกันกับทีมเรื่องเป้าหมายและ
ทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร การสื่อสารกันเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในทีมบนแพลตฟอร์มที่ส่งถึงกันอย่างทั่วถึง ในที่นี้เธอเลือกใช้กระดานหน้า        
มูลนิธิฯ ที่ให้ทุกคนระบุงานของตนเองในแต่ละวัน และใช้แอปพลิเคชันปฏิทิน
เพื่อแบ่งปันตารางงานซึ่งกันและกัน

ก�รใช้พ้ืนที่ในมูลนิธิบ้�นครูนำ้�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 จากตารางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมูลนิธิบ้าน
ครูนำ้า ปี 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งค่าจ้างแม่ครัว เป็น
อีกหมวดรายจ่ายทีส่งูเป็นอนัดบัต้นๆ ประมาณร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายเพือ่การ
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บรหิารจดัการทัง้หมด ครนูำา้และทอฟฟ่ีจงึเริม่พูดคยุกนัเพ่ือร่วมหาวธิลีดรายจ่าย
ด้านนี ้ในขณะทีม่ลูนธิฯิ มพีืน้ทีก่ว่า 19 ไร่ ซึง่ประกอบด้วยพ้ืนท่ีสำาหรับทำาเกษตร
และบ่อนำา้ขนาดใหญ่บรเิวณรอบมลูนธิฯิ กว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โมเดล
ทีท่ัง้คู่เห็นพ้องต้องกนัจงึมาจากทุนเดมิท่ีมอียูแ่ล้ว คอืการใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์
สูงสุดด้วยการทำาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

 

 ในทางปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การทำานาอินทรีย์ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงปลาในกระชัง ได้ดำาเนินการมาตลอด
ภายในมูลนิธิฯ แต่อาจขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งบุคลากรที่จะมาดูแล
หลกัและการวางแผนเลอืกชนดิผกัให้เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล เช่น การทำานาที่
ใช้เวลาเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงครึ่งปี และหลังจากนั้นก็ไม่ได้นำาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ต่อ 
 เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอจากการนำาผลิตผลเหล่านั้นมาใช้สำาหรับ
เป็นอาหารเลี้ยงเด็กๆ ในมูลนิธิฯ พบว่า ยังไม่เพียงพอและเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ต้องซื้อเพิ่มจากภายนอก ที่จะต้องเสียค่านำ้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งร่วมด้วย 

“เรานึกถึงเรื่องการท�าพื้นที่ตรงนี้ให้ยั่งยืนจากการเร่ิมต้นท�า
เกษตรกรรม เพือ่ให้เดก็ๆ มอีาชพี ทกัษะ รายได้ เพราะปกติเด็กๆ 
กต้็องปลกูผกัปลกูข้าวทานเองอยูแ่ล้ว และคาดหวงัว่าสักวนัหนึง่
จะเป็นจุดท่องเที่ยว ที่เด็กๆ จะได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยแนะน�าสิ่ง
ท่ีเค้าได้ท�าอยู่ เพราะปีๆ หนึ่งมีคนมาเยี่ยม เลี้ยงอาหารน้องๆ 
ประมาณ 30 เจ้า แต่ก็ต้องซื้อของกินจากข้างนอกมาหมด ราย
ได้ก็ไม่ได้เข้ามูลนิธิมาก ถ้าหากเปิดร้านอาหารที่บริหารจัดการ
เด็กๆ ในมูลนิธิไปเลย และให้คนที่มาบริจาค มาแวะกินซื้อของ
ในร้านเพราะยังไงก็ปลูกผักปลูกข้าวกินกันเองอยู่แล้ว”  

  (ณพี ธีระพิจิตร. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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เช่น การทำานา ปลูกข้าว ซึ่งได้ปริมาณผลผลิตสำาหรับนำามาใช้เพื่อการบริโภคใน       
มูลนิธิฯ เพียง 5 เดือนต่อปี 
 นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังเคยเลี้ยงไก่และเป็ดในระบบเปิดเพื่อนำาไข่มา
ใช้บริโภคภายใน และร่วมมือกับบริษัทที่จะให้พันธุ์ไก่และเป็ดมาเลี้ยง แต่เนื่อง
ด้วยช่วง ปี 2560 มีไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ระบาด กรมควบคุมโรคจึงออก
ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งครอบคลุม
จงัหวดัเชยีงรายด้วย เพือ่ป้องกนัสขุอนามยัต่างๆ และความปลอดภัยของเด็กใน
มูลนิธิฯ จึงส่งผลให้ต้องหยุดกิจกรรมนี้ไว้ก่อน
 อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อปรมิาณนำ้าทีใ่ช้ในเจรญิเติบโตของผลผลิต
จากการทำาเกษตร โดยมีเพียงช่วงฤดูฝนที่พอจะทำาให้ได้ผลผลิต แต่เมื่อเข้าถึง
หน้าแล้ง ซึ่งครอบคลุมเวลากว่า 4 เดือน ปริมาณนำ้าจากธรรมชาติทั้งฝนและนำ้า
ในลำาคลองจะขาดแคลน ดงันัน้เพือ่ให้สามารถทำาการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี จึงต้อง
ใช้ระบบการจัดการนำ้าเข้ามาช่วย ครูนำ้าและทีมงานจึงเร่ิมต้นซ่อมแซมแท็งก์นำ้า
และอุดรอยรั่วบริเวณท่อต่างๆ ในมูลนิธิ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 นอกจากนี้ ยังมีค่าไฟฟ้าที่มูลนิธิฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย โดยนำา
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันเสียหายใช้การ
ไม่ได้ และหากต้องซ่อมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำาเป็นต้องใช้เงินเป็น
จำานวนมาก เมื่อพี่นกเห็นปัญหานี้จึงเสนอเรื่องการหาเครือข่ายมาทำางานแก้
ปัญหาจุดน้ีแทน โดยที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์ด้วย ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาการ 
เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ โดยให้นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
ไฟฟ้ามาฝึกปฏิบัติจริง หรือ การเรียนรู้ผ่านการบริการสังคม (service learn-
ing) 2) กลุ่มธุรกิจซึ่งมีหน่วยที่ดูแลงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร                  
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(Corporate Social Responsibility: CSR)11 เข้ามาร่วมทำางานเพื่อสังคมผ่าน
การแก้ปัญหาของมูลนิธิบ้านครูนำ้า

สร้�งคว�มร่วมมือ ดึงภ�คธุรกิจม�ทำ� CSR

 เมื่อพี่นกและทอฟฟี่ร่วมกันประมวลแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ในการ
ทำาให้มลูนธิิบ้านครนูำา้อยูร่อดอย่างยัง่ยืนได้ ตามหวัข้อข้างต้นทีผ่่านมา อกีโมเดล
การลดรายจ่ายต่างๆ และกำาลังอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน คือ การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจให้เข้ามาทำา CSR ซึ่งสามารถร่วมมือทั้งในแบบช่วยเหลือ
เป็นรายการหรือแบบดูแลทั้งระบบ

 อย่างไรกต็าม หน่ึงในความยากลำาบากของการผสานกนัระหว่างแนวคดิ
เชิงธุรกิจกับครูนำ้า คือ ความละเอียดอ่อนและซับซ้อนในการมองประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเด็กของครูนำ้าที่มีประสบการณ์ทำางานกับเด็กมากว่า 20 ปี จนบาง
บทเรียนได้ทำาให้เธอมีความเชื่อที่ต่อต้านการเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา

“...คนอื่นที่ท�างานด้านเด็กอาจมองว่า แค่มีเงินเพื่อให้องค์กร
อยู่ได้ สัก 10 ล้าน หรือมากกว่าแล้วเลี้ยงเด็กได้ แค่นี้แล้วจบก็
พอแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็มี CSR เอาเงินมาให้ แค่เอ่ยปากขอเขาก็ให้
แล้ว แต่เราไม่ท�า เพราะท�าแบบนี้มันไม่ได้ท�าให้ลูกเราเติบโต ถ้า
เรายึดวิธีแบบน้ีเด็กมันก็จะเรียนรู้ว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปขอสิ ซึ่ง
โยงไปถึงคนท�างานของพี่ด้วย”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)

11 ความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมาย
ถงึ การดำาเนนิกจิการภายใต้หลกัจรยิธรรมและการจดัการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบสงัคมและสิง่เเวดล้อมทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร อนันำาไปสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื (คณะกรรมการกลุม่ความร่วมมอืทางวชิาการเพือ่พฒันา
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 จากเหตุการณ์ท่ีเด็กเลิกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ทางมูลนิธิฯ
พยายามหาช่องทางให้เข้าศึกษาได้แต่กลับหยุดเรียนและเลือกออกไปใช้ชีวิตอยู่
กับชายที่ตนเองรัก ครูนำ้าพยายามทำาความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ดังนั้นจึง
กลับไปสืบค้นและย้อนรอยการเรียนรู้ของเด็กคนนั้นเมื่อตอนเรียนระดับมัธยม 
พบว่า ช่วงเวลานัน้เดก็อยูห่่างจากการดูแลของมลูนธิฯิ เพราะต้องย้ายออกไปอยู่
หอพกัทีใ่กล้โรงเรยีน โดยบรบิทในโรงเรยีนมีหน่วยงานหรือบริษทัเข้ามา บริจาค
สิง่ของและอปุกรณ์การเรยีนให้ตลอดเวลากว่า 6 ปี เด็กอยูใ่นวฒันธรรมทีเ่ต็มไป
ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดเวลา จนบางครั้งมันมากเกินความจำาเป็น
และทำาให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ
 ครูนำ้าจึงมองว่าสิ่งที่สำาคัญกว่าเงินบริจาคหรือความช่วยเหลือต่างๆ        
ที่เข้ามา คือ การบ่มเพาะให้เด็กเติบโตขึ้นมาโดยเห็นความสำาคัญของส่ิงต่างๆ   
ที่ได้รับ และไม่ตกอยู่ในวัฒนธรรมการรอรับเพียงฝ่ายเดียว

“..ได้บทเรียนจากการท�างานกับเด็กในมูลนิธิที่เติบโตมาจาก
การให้ และเขาเป็นฝ่ายได้รับตลอด จนสุดท้ายเด็กไม่เห็นคุณค่า
ของสิ่งที่ได้รับ ตัวอย่างล่าสุด คือ เด็กมาบอกว่าอยากเรียน 
เราก็พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย ขอเข้าไปพบกับทีมผู้บริหาร ซึ่งเขามากันทั้งคณะ
เลย เราต้องอ้อนวอนขอให้รับเด็กเราเข้าไปเรียน แต่ปรากฏว่า
เด็กเรียนไปไม่ถึง 1 เทอม ตอนนี้หนีไปกับผู้ชายแล้ว...”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2560)
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ก�รประเมินมูลค่�เชิงเศรษฐกิจที่สังคมต้อง
สูญเสีย ห�กไม่มีมูลนิธิบ้�นครูนำ้�อีกต่อไป

 ความเหน็ต่างของมุมมองเรือ่ง “คณุค่า” และ “มลูค่า” มกัถกูนำามาเป็น
ประเดน็ในการอภิปรายระหว่างคนทำางานภาคสังคมและผู้ประกอบการ โดยมกั
ไม่ค่อยได้บทสรุปท่ีแน่ชัด เมื่อภาคธุรกิจมักจะพยายามให้ภาคประชาสังคมคิด
มลูค่าของงานทีต่นเองทำาออกมาให้ได้เป็นตัวเลข ในขณะทีภ่าคประชาสังคมมกั
จะโต้แย้งกลับว่ามันวัดออกมาไม่ได้ หรือยากมาก ดังเช่น

 ด้วยประเด็นข้างต้นนี้ผู้วิจัยย้อนมองถึงงานวิจัยในอดีตของตนเอง ท่ี
ตั้งต้นด้วยการตระหนักว่าผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่า และแม้งานวิจัยจำานวนมากบอก
ไว้เช่นกันว่า ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว เป็นปราชญ์ผู้
มีความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน อย่างไรก็ตาม สังคมส่วนใหญ่
ยงัคงมีทศันคติเชงิลบต่อผูส้งูอายแุละไม่ได้ตระหนกัถงึคณุค่าเหล่านัน้จรงิๆ อาจ
เพราะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวพวกเขา เนื่องจากตัวเลข 
GDP12 นั้นมีอิทธิพลครอบคลุมทุกมิติชีวิตของคนไปแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ถูก
นับรวมในตัวเลขนี้ หรือกลุ่มคนต่างๆ ที่ไม่ได้มีส่วนในการเพิ่มตัวเลขนี้ จึงมักถูก
ลดคุณค่าไปด้วย

“คณุค่ามนัไม่สามารถวดัออกมาเป็นตัวเงินได้หรอก ชวีติเด็กคน
หนึ่งมันแทนด้วยตัวเลขเท่าไร”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561)

12 GDP (Gross Domestic Product) คือ ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ เป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้น
สุดท้ายของประเทศนั้นๆ

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 การสื่อสารความคิดที่ยิ่งใหญ่ของเราออกไป คือหัวใจที่ทำาให้ความคิด
นั้นแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งจำาเป็นต้องเริ่มจากการทำาความเข้าอกเข้าใจ
ผู้รับสารด้วย งานวิจัยครั้งนั้นจึงเลือกสื่อสารภายใต้วิธีคิดของคนส่วนใหญ่ที่ให้
ความสำาคญักบั GDP เพือ่มุง่ให้สงัคมเริม่ตระหนกัถงึคณุค่าของผู้สงูอาย ุผ่านการ
ตีคุณค่าของผู้สูงอายุออกมาเป็นตัวเงินหรือมูลค่านั่นเอง โดยใช้วิธีคิดมูลค่าของ
ผูส้งูอายจุากวธิจ้ีางคนทำางานแทน (replacement  approach)  ซึง่เป็นแนวคดิ
ที่อยู ่บนหลักการว่า หากต้องจ้างผู ้อื่นมาทำางานแทนแรงงานของผู้สูงอายุ
ในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การทำางานบ้าน การเลี้ยงดูหลาน รวมไป
ถึงการทำางานอาสาสมัครต่างๆ จะต้องเสียค่าจ้างตอบแทนเป็นมูลค่าเท่าใด
 แม้ว่าผู้วิจัยไม่ได้ยอมรับว่าตัวเลขพวกนี้จะมาแทนที่คุณค่าของมนุษย์ 
แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่ามนัมีความจำาเป็นต่อการขับเคลือ่นสงัคมต่อไปเช่นกนั และเพือ่
สือ่สารกบัคนหมูม่าก การเลอืกใช้ภาษาหรอืเลอืกประเด็นท่ีมนัสามารถสัมผัสกบั
ความคิดของพวกเขาได้จึงจำาเป็นสำาหรับการเผยแพร่ความคิดของเรา
 พีน่กมองว่าในกรณขีองมลูนธิบ้ิานครนูำา้กเ็ช่นกนั หากจะเปลีย่นทัศนคติ
ของคนภายนอกให้พวกเขาหันมาเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีครูนำ้ากำาลังทำาอยู่มากข้ึน 
ต้องดึงเรื่องที่พวกเขารับรู้และสัมผัสถึงปัญหาได้จริง เช่น อาชญากรรมต่างๆ    
ยาเสพตดิ ทีอ่าจเพิม่จำานวนมากขึน้ หากมลูนธิบ้ิานครนูำา้ต้องปิดตวัลง และ ขาด
การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไป
 ดังนั้น เมื่อได้ยินหนึ่งในข้อเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์สำาหรับการให้คนใน
สังคมเห็นความสำาคัญของภารกิจที่ครูนำ้ากำาลังทำาอยู่มาเป็นเวลายาวนานกว่า 
20 ปี คือ การประเมนิมลูค่าเชงิเศรษฐกจิทีส่งัคมต้องสญูเสยี หากไม่มมีลูนธิบ้ิาน   
ครูนำ้าอีกต่อไป จึงเป็นแนวคิดท่ีครูนำ้าเห็นด้วย โดยมองว่าหากคนทั่วไปรู้สึกว่า
เรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องใกล้ตัวของตนเองมากขึ้น จะตระหนักถึงความจำาเป็นของ
การมีมูลนิธิบ้านครูนำ้าอยู่มากขึ้น 
 การคลีป่มความไม่ลงรอยระหว่างความคดิด้านคณุค่าและมลูค่า จงึอาจ



        93       

อยู่ที่การทำาความเข้าใจเป้าหมายของการหยิบยกเรื่องพวกน้ีมาว่ามันจะเอ้ือให้
เกิดประโยชน์อย่างไรต่องานเรา หรอื เห็นผลลัพธ์ปลายทางของมนัว่าจะเกดิอะไร
ขึน้ และกระบวนการทำาให้เกดิการยอมรบันัน้ อาจเกดิจากการที ่intrapreneur 
พยายามตั้งคำาถามถึงเป้าหมายที่แท้จริงและพาให้ครูนำ้าร่วมคิดตามไปด้วย
 การเข้าร่วมเวทีอบรมที่จัดโดยโครงการผู้นำาแห่งอนาคตทั้ง 3 ครั้ง หาก
พื้นที่ต้องมาคำานวณค่าเสียเวลาของตนเองออกมาเป็นมูลค่าแล้ว ก็คงมีมูลค่าสูง
มใิช่น้อย (รวมท้ังมลูค่าจรงิๆ ทีท่างโครงการผูน้ำาแห่งอนาคตต้องใช้ไปเพือ่หาภาค
ธรุกจิเข้ามาเพือ่เตมิวธิคีดิ เครือ่งมอื) แต่จะทำาอย่างไรให้มลูค่าท่ีสูญเสียไป มนัถูก
นำาไปเพิม่คุณค่าให้กบังานทีต่นเองทำา กลุ่มเป้าหมายทีต่นเองทำางานร่วมด้วย ซึง่
ขึ้นอยู่กับทางเลือกของพื้นที่เองในการสร้างคุณค่าเหล่านั้นขึ้นมา
 ข้อเสนอเก่ียวกบัแนวคดิกลยทุธ์ทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น สำาหรบัครนูำา้
มองว่ามีทั้งที่อยู่ในระดับต้องพิจารณา เช่น การปรับทีม ประสิทธิภาพของการ
ทำางาน และ การเริ่มต้นทดลองทำา เช่น การใช้ประโยชน์ในพื้นที่มูลนิธิฯ อย่าง
คุ้มค่า ปลูกผัก ทำานา การสื่อสารสู่สังคมภายนอก อย่างไรก็ตาม ครูนำ้ายังรู้สึกว่า
ไม่ได้จำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยน เช่น การดึงภาคธุรกิจมาร่วมทำา CSR แต่โดย
ภาพรวมแล้ว เธอมองว่าทัง้วธิคีดิและเครือ่งมือต่างๆ ทีไ่ด้จากภาคธรุกจิ มนัช่วย
ให้เธอมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกหยิบเครื่องมือมาใช้เพ่ือต่อยอดหรือปรับปรุง
การทำางานของตนเองและทีม

“มนัคอืการเปิดมมุมองท่ีให้เรามองไปข้างหน้าอกีขัน้หนึง่ เพราะ
เราคนท�างาน เราก็จะท�าๆๆๆ แล้วก็จะอยู่ในจุดของเรา เรามอง
เหน็ข้างหน้าแหละ แต่เราไม่รูจ้ะเดนิไปยงัไง เหมอืนเขาส่งไม้เท้า
มาให้เราคล�าทางเพื่อเดินไป แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถึงฝั่งฝัน
ท่ีเราวางไว้หรือเปล่า แต่แน่นอนแหละ เรามีไม้เท้าแล้วมันคล�า
ได้ พอจะพยุงไปได้”  

  (นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ก�รพัฒน�ตล�ดโฮงฮอมผะญ๋�
ล้�นน�เชียงแสน

 การขับเคลื่อนงานด้านเด็กไร้สัญชาติของครูนำ้าในปีนี้ นอกจากจะมุ่ง
การทำางานลงลึกเชิงประเด็นด้านเด็กโดยตรง เช่น การผลักดันให้เด็กไร้สัญชาติ
มีสถานะ มีสิทธิในการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ได้รับการศึกษาอย่างมี
คณุภาพ การสร้างเครอืข่ายระหว่างบ้านพกัเดก็ผ่านการสร้างฐานข้อมลูออนไลน์
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน แต่ครูนำ้ายังจะเร่ิมต้นทำางานเชิง
พืน้ที ่โดยการดงึเครอืข่ายทีท่ำางานเชงิวฒันธรรมในอำาเภอเชยีงแสนเข้ามา ได้แก่ 
พี่วัตรและพี่หวานที่ทำาตลาดฮอมผะญ๋า เพื่อสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงแสน
แก่เด็กและเยาวชน โดยให้เดก็ในมลูนธิบ้ิานครนูำา้มาร่วมสบืสานภมูปัิญญาเหล่า
นี้ที่ตลาดฮอมผะญ๋า เป็นตัวสร้างแรงกระเพื่อมต่อๆ ไปให้แก่ผู้อื่นที่พบเห็นด้วย
ประเด็นทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในขณะเดียวกันเด็กเองก็ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตใน  
มุมอื่นๆ เพิ่มเติม
 แม้จะมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานเชิงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
คุณค่าเชียงแสน ซึ่งมีสมาชิกจำานวนมาก แต่เป็นการทำางานสายสนับสนุนและ
อยู่ภายใต้การดำาเนินงานหลักของผู้นำาคนอื่นๆ แต่การริเริ่มตลาดฮอมผะญ๋านับ
เป็นงานใหญ่ช้ินแรกท่ีท้ังสองคนช่วยก่อร่างกันขึ้นมา และ เปรียบเสมือนบท
พิสูจน์ใจคนทำางาน เมื่อวันที่เปิดตลาดวันแรก สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มและ
ฝนตกหนัก จนคนรอบข้างบอกว่าให้หยดุจดังาน แต่เนือ่งด้วยความมุง่มัน่ทีเ่ตรยีม
งานมา และได้แรงสนับสนุนทั้งจากครูนำ้าและทีมงาน กับครูอ้วน ทำาให้พี่หวาน
และพี่วัตรตัดสินใจเปิดตลาดต่อไป และเมื่อฝนเริ่มหยุดลงภายหลังจากเปิดงาน
ไปได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
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หน่อคำ�นำ�แก้วฮอมผะญ๋�เชียงแสน

 
 เป้าหมายหนึ่งของการทำาตลาดฮอมผะญ๋า คือ การหนุนเสริมการ
ดำาเนินงานของครูนำ้า ประเด็นด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในมูลนิธิบ้านครู
นำ้า โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านภูมิปัญญาล้านนา และ                   
2) สร้างคณุค่าในตนเอง (self-esteem)13 ผ่านการรูส้กึว่าตนเองสามารถหาราย
ได้โดยสจุรติ และทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นส่วนหนึง่ในการสบืสานภูมปัิญญา
ล้านนา โดยเด็กในมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาฝึกทักษะนี้สะท้อนให้ผู้เขียนฟังเกี่ยว
กับทั้งสาเหตุที่ตนเองเลือกมาเรียนรู้ภูมิปัญญากับพ่ีวัตรและพ่ีหวานและสิ่งท่ีได้
รับ ดังนี้

ภาพเด็กในมูลนิธิบ้านครูนำ้ากำาลังฝึกการตอกเส้นและยำ่าขาง ณ ตลาดฮอมผะญ๋า

13 การสร้างคุณค่าในตนเอง หรือ การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) คือ การที่บุคคลได้พิจารณา
ประเมนิตนเองและแสดงออกด้านการยอมรบัหรอืไม่รบัตนเอง ในมติต่ิางๆ เช่น ความสามารถ ความสำาเร็จ 
ความสำาคัญ โดยปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการเหน็คณุค่าในตนเองมทีัง้จากทีต่นเองประเมนิตนเอง และ การประเมนิ
จากผู้อื่นหรือสังคม (Pelham & Swann, 1989)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคุณลักษณะที่ทางมูลนิธิฯ ให้ความสำาคัญและ
มองว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ
นอกมูลนิธิฯ ครูนำ้าจะพยายามสอดแทรกมิตินี้เข้าไปอย่างสมำ่าเสมอ เช่น การไป
ช่วยวัดทำาความสะอาดทุกวันหยุด การช่วยสอนหนังสือเด็กรุ่นน้องในมูลนิธิฯ 
 อีกเป้าหมายหนึ่งของการพยายามดึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา
ขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปได้สัมผัสง่ายขึ้นผ่านตลาดที่ตั้งอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาตเิชียงแสน คอื การสือ่สารไปยงัเยาวชนคนรุน่ใหม่ให้ได้เข้ามาเรยีนรูร้ากเหง้า
ของตนเองผ่านภมูปัิญญาเชยีงแสน โดยมตีลาดฮอมผะญ๋าเป็นพืน้ทีส่ร้างการเรยีนรู้ 
 ภายหลังการเปิดตลาดไปได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เริ่มมีกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่ให้ความสนใจ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จับกลุ่มกัน
มาเอง นับเป็นโอกาสที่ดีทั้งของพี่วัตรและพี่หวานที่มีเป้าหมายจะให้เยาวชนใน
พื้นที่สนใจภูมิปัญญามากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสท่ีดีของเด็กมูลนิธิบ้านครู
นำา้ด้วยเช่นกนั ทีเ่ปลีย่นจากผูเ้รยีนรูภ้มูปัิญญา และฝึกให้บริการภมูปัิญญาเหล่า
นั้นกับผู้อื่น ไปสู่การเป็นผู้สอน ถ่ายทอดภูมิปัญญาเมื่อมีเยาวชน นักเรียนทั่วไป
ที่มาขอร่วมเรียนรู้ในตลาดฮอมผะญ๋า

“ภูมปัิญญาเรือ่งการนวด การตอกเส้น ผมแค่สะพายย่ามใบเดยีว
ใส่ไม้ตอกเส้นไว้ในนั้น ไปไหนมาไหนผมก็ท�าสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว”

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

“ผมชอบท้ังต่อยมวยและก็มาย�่าขางกับตอกเส้นท่ีนี่ครับ ต่อย
มวยสนุกดีมันเหนื่อยแต่เวลาเราชนะแล้วเราภูมิใจ แต่ยังไงผม
ก็ยังจะมาช่วยงานที่ตลาดประจ�าครับ ท้ังสองอย่างได้เงินท้ังคู่   
ต่อยมวยมนัได้ส่วนตวั แต่ย�า่ข่างกบัตอกเส้นมันช่วยส่วนรวมครับ 
เงินที่ได้มันเข้ากองกลาง ผมอยากช่วยคนอื่น”  

(ด.ช. นิ้งหน่อง, อาข่า, อายุ 13 ปี. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561
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 แนวคิดการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง มองว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็นการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ต่างๆ การตอบสนองจากผู้อืน่และความ
สำาเร็จของตนเองต่องานต่างๆ โดยเกิดจากทั้งความสามารถของตนเองที่มี และ
การประเมินความสามารถของตนเองจากบุคคลอื่นๆ (Pelham & Swann, 
1989)  ดังนัน้การทีเ่ดก็ในมลูนธิิบ้านครนูำา้เริม่เหน็ว่าตนเองมคีวามสามารถด้าน
ภูมิปัญญานำาไปให้บริการผู้อ่ืนและหารายได้ให้ตนเองและส่วนรวมได้ อีกทั้งยัง
ถูกประเมินจากคนภายนอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดวิชาให้ผู้อื่น
ได้ด้วย อาจตอบโจทย์เป้าหมายที่ครูนำ้าตั้งไว้ว่าอยากให้เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้

ห�ร�ยได้ หรือ กระบวนก�รสร้�งก�รเรียนรู้นอกมูลนิธิบ้�น
ครูนำ้�และโรงเรียน?

 การให้เดก็ในมลูนธิฯิ ทำางาน หารายได้ ทัง้ในร้านกาแฟ ขายของท่ีตลาด 
การให้บริการนวด ตอกเส้น ยำ่าขาง ซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 8 – 15 ปี แม้จะเกิด
ขึ้นบนฐานของความต้องการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อย่างไรก็ตาม คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่สะท้อนออกไปมีความสุ่มเสี่ยงในการตีความเรื่องการใช้
แรงงานเด็ก14 ในสายตาของคนทั่วไป

“ยิ่งได้มีโอกาสเปลี่ยนมาเป็นคนสอน ผมชอบตอนท่ีได้สอน
มากกว่าตอนเรียน เพราะมันท�าให้รู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่      
โตข้ึน ได้ให้ความรู้ที่ตนเองมีกับคนอื่นๆ ทั้งกับน้องที่เด็กกว่า
และคนที่มีอายุมากกว่า” 

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

14 แรงงานเด็ก (child labour) ตามอนสัุญญาว่าด้วยอายขุัน้ตำา่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำาหนด
อายุขั้นตำ่าของลูกจ้างไว้ คือ อายุไม่ตำ่ากว่า 15 ปี สำาหรับงานทั่วไป แต่สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนานั้น ได้
กำาหนดอายุขั้นตำ่าสำาหรับงานทั่วไป คือ 14 ปี และงานเบาอายุขั้นตำ่า คือ 12 ปี และ โดยงานอันตราย คือ  
16 ปี (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2560)

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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 เมือ่ย้อนกลบัไปมองเป้าหมายของมูลนธิฯิ คอื เด็กไร้สัญชาติมท่ีียนืทาง
สังคมทั้งกายและใจ จำาเป็นต้องอาศัยทัศนคติที่ดีของคนในสังคมรอบข้างที่มีต่อ
ตัวเด็กร่วมด้วย ทำาให้ครูนำ้าเองต้องระมัดระวังในการทำางานอยู่มาก และเป็นสิ่ง
ท้าทายในการทำางานกับทัศนคติผู้อื่นที่มีต่อเด็กกลุ่มนี้ ซ่ึงพ้ืนฐานไม่ได้มองเห็น
คุณค่าหรือประโยชน์จากการทำางานของครูนำ้า เพราะมองว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่
พลเมืองของประเทศไทย จึงจำาเป็นต้องพยายามอธิบายกระบวนการเหล่านี้ว่า
มิใช่การมุ่งเพื่อสร้างรายได้เป็นหลัก แต่ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระบวน
การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

องค์ประกอบก�รสร้�งผลกระทบท�งสังคม
ของมูลนิธิบ้�นครูนำ้�

 แม้ในหลายๆ แนวคิดท่ีภาคธุรกิจกับครูนำ้าร่วมกันคิดอาจยังไม่เห็น
ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เช่น การเพิ่มรายได้เพื่อเพียงพอต่อความยั่งยืนขององค์กร 
หรือมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนของส่ิงที่ดำาเนินการอยู่ เช่น กลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ทำางานเพ่ือให้องค์กรยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ครูนำ้ารับฟังวิธีคิดแบบภาคธุรกิจใน
หลายด้าน เช่น การปรับทีม ประสิทธิภาพของการทำางาน การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่มูลนิธิฯ อย่างคุ้มค่า ปลูกผัก ทำานา การสื่อสารสู่สังคมภายนอก โดยอยู่ใน
ระดับการเริ่มต้นผสานแนวคิดระหว่างภาคธุรกิจกับวิถีการทำางานของตนเอง
 หากพิจารณาโดยแบ่งตาม 6 องค์ประกอบขององค์กรทีส่ร้างผลกระทบ
ต่อสงัคมสงู ซึง่ Crutchfield & McLeod-Grant (2012) ถอดบทเรยีนจากองค์กร
ไม่แสวงหากำาไรท่ีประสบความสำาเรจ็ท้ังองค์กรขนาดใหญ่ และ องค์กรขนาดเลก็
หรือท้องถิ่น พบว่า การทำางานของมูลนิธิบ้านครูนำ้ามีลักษณะสอดคล้องดังนี้
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1) ง�นที่ทำ�อยู่แก้ปัญห�ระดับสังคม
 
 กิจกรรมทีม่ลูนธิบ้ิานครนูำา้ทำาอยูส่่งผลกระทบทางสงัคมและมส่ีวนช่วย
ในการตัดตอนปัญหาการค้ามนุษย์ หรือ ปัญหาที่ตามมาจากกรณีเด็กไร้สัญชาติ 
เร่รอน ไร้ทีพ่ึง่ และเลอืกเดนิทางในเส้นทางยาเสพติด นำาไปสู่อาชญากรรมต่างๆ 
การทำางานขององค์กรพยายามก้าวข้ามวธิกีารแก้ปัญหาในประเดน็ทีต่นเองสนใจ
เพียงอย่างเดียว เช่น การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจากด่านแม่สาย การเอาอาหาร
หรือยารักษาโรคไปแจกเด็กหน้าด่าน-ข้ามด่าน แต่ครูนำ้าพยายามยกระดับการ
ทำางานเพือ่ต่อรองกบัอำานาจรฐัหรอืตวักฎหมายพระราชบญัญตับ้ิานพกัเดก็ผ่าน
การรวบรวมเครือข่ายและทำาฐานข้อมูลบ้านพักเด็ก 
 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการดำาเนินงานของมูลนิธิบ้านครูนำ้า มี
ผลกระทบมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ นโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอาจต้องทำางานขับเคลื่อนด้านโครงสร้างควบคู่ไปด้วย

2) ก�รพย�ย�มอยู่รอดโดยมิได้อ�ศัยเพียงเงินบริจ�คหรือ
เงินทำ�โครงก�ร
 
 จากการประเมินแนวโน้มที่องค์กรนานาชาติต่างๆ จะเริ่มลดการช่วย
เหลอืประเทศไทยลง ผนวกกับเงนิทีน่ำามาใช้ในการบรหิารจดัการภายในมลูนธิฯิ 
ทั้งหมดมาจาก Not for sale ส่งผลให้ครูนำ้าตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร
ในกรณทีีไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุทนุอกีต่อไป และมคีวามพยายามทีจ่ะเพ่ิมรายได้
ด้วยวิธีอื่น เช่น การเปิดร้านกาแฟบ้านเด็กที่ในร้านมีทั้งเครื่องดื่ม งานฝีมือเด็ก 
เสื้อผ้าบริจาค และสินค้าจากเครือข่ายบ้านพักเด็กอื่นๆ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม รายได้จากแหล่งเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการมูลนิธิฯ ให้อยู่รอดได้ การทำากิจกรรมค้าขายสินค้าเหล่านี้ ไม่ได้

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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สร้างกำาไรมากพอทีจ่ะทำาให้องค์กรอยูร่อด ซึง่หากจะต้องหารายได้เพ่ือให้องค์กร
ยั่งยืนจริง อาจต้องทำาควบคู่ไปกับกลยุทธ์การลดรายจ่ายหรือการปรับระบบ
บริหารจัดการใหม่

3) ก�รสร้�งคว�มร่วมมือและสร้�งคว�มเข้�ใจแก่สังคม

 มลูนิธบ้ิานครูนำา้มคีวามพยายามในการสือ่สารสร้างความเข้าใจกบับคุคล
ทั่วไป เช่น ออกสื่อ ที่ทำาให้องค์กรเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม รายงาน
ประจำาปี ทำาให้คนทัว่ไปรบัรูแ้ละเข้าใจว่ามอีงค์กรอยู ่และได้เร่ิมต้นทำาเวบ็ไซต์ข้ึน
มาเพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนที่
สนใจเข้ามามส่ีวนร่วมกบักจิกรรมต่างๆ หรอืสนบัสนนุให้การช่วยเหลอืรวมทัง้เปิด
รับอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานของมูลนิธิฯ ซ่ึงโดยปกติจะมีกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน
ประมาณปีละ 1-2 คน ทีม่าอยูป่ระจำามลูนธิฯิ และ กลุ่มอาสาสมคัรทัว่ไปทัง้ไทย
และต่างประเทศปีละ 3-4 คน ที่เข้ามาทำางานเป็นครั้งคราว 
 อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายในการสื่อสารของมูลนิธิบ้านครูนำ้า คือ             
ค่านิยมของคนทั่วไปที่มีต่อคนไร้สัญชาติ เร่ร่อน เมื่อสังคมไม่ได้ให้คุณค่ากับ
เรื่องสิทธิมนุษยชนเทียบเท่าตัวบทกฎหมาย ยังมีค่านิยมที่มองไม่เห็นประโยชน์
หรอืคณุค่าของการมเีดก็ไร้สญัชาตอิยูใ่นประเทศไทย เนือ่งจากไม่ใช่พลเมอืงไทย 
ไม่มบีตัรประชาชน ไม่มสีทิธเิท่าคนไทย และแม้จะมกีารสือ่สารการทำางานออกสู่
สังคมภายนอก แต่ไม่สามารถเพิ่มจำานวนผู้สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ 
ได้ รวมทั้งกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาก็ไม่ได้มีพลังเพียงพอในการช่วย
ระดมทุนหรือการสื่อสารต่างๆ ได้
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4) ก�รมีกัลย�ณมิตรเป็นเครือข่�ยทำ�ง�น

 ความโดดเด่นในการทำางานของมูลนิธิบ้านครูนำ้าในระยะหลังมานี้ คือ 
การพยายามดึงกัลยาณมิตรท่ีมีเป้าหมายการทำางานงานร่วมกันมาเพื่อผนึก
กำาลังการทำางานผลักดันนโยบายและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เช่น การรวมกลุ่ม      
เครือข่ายบ้านพักเด็ก คนทำางานด้านเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมจังหวัด ใน
จังหวัดเชียงราย โดยให้ความสำาคัญการดูแลสุขภาวะของคนทำางานร่วมด้วย 
ทำางานร่วมกับเครือข่ายแบบเพื่อน ไม่ใช่คู่แข่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำาให้
งานของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ยังเริ่มสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เช่น กลุ่มคุณค่าเชียงแสนในประเด็นวัฒนธรรม กลุ่มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น

5) ก�รปรับตัวและเรียนรู้เพ่ือรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

 การทำางานของทั้งมูลนิธิบ้านครูนำ้าและศูนย์ดร็อปอินที่อยู่บริเวณหน้า
ด่านแม่สาย จำาเป็นต้องประเมินสถานการณ์ของสังคม โดยเฉพาะด้านนโยบาย
หรือกฎหมายที่มีผลกระทบกับเด็กไร้สัญชาติ หรือ เด็กเร่ร่อน เช่น กระแสเกี่ยว
กับการประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์
ทางการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมา เป็นต้น มูลนิธิบ้านครูนำ้าเป็น
องค์กรที่เรียนรู้และปรับตัวได้ เมื่อทำางานแล้วมีการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 
และปรับงานหรือกิจกรรมให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เช่น ศูนย์ดร็อปอิน ที่
เลือกบุคลากรที่เป็นชาติพันธุ์หรือเติบโตมาจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นทีมครูข้าง
ถนน เพราะสื่อสารกับเด็กๆ ท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าใจกันและทำาให้เด็กไว้
วางใจ นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนภาษาไทยพื้นฐานให้กับแรงงานชาติพันธุ์ที่เข้า
มาทำางานในประเทศไทยในศูนย์ กศน. ร่วมด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม หากองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น อาจ
ต้องทำางานแบบมุ่งเป้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาที่เหลือให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น โดยการพยายามตัดกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่จำาเป็นออก 
เพือ่ให้เหลอืเวลาและพืน้ท่ีสำาหรบัคดิกจิกรรมท่ีจำาเป็นมากข้ึน และอาจต้องสร้าง
สมดุลระหว่างการริเริ่มความคิดใหม่ๆ กับ โครงสร้างการทำางานเดิมท่ีมองว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว 
 
6) ก�รนำ�ร่วม

 ด้วยเนือ้งานท่ีมลูนธิบ้ิานครนูำา้และศนูย์ดรอ็ปอิน อำาเภอแม่สาย ทำางาน
อยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นงานร้อน เร่งด่วน เกี่ยวกับชีวิตความเป็นตายของเด็ก การ
ทำางานในหลายๆ ครัง้ครูนำา้ให้อำานาจตดัสนิใจแก่ทมีงานอย่างเต็มที ่นอกจากทมี
งานภายในแล้ว ยงัมีเครือข่ายภายนอกท่ีต่างรบัฟังความคดิเหน็กัน และครนูำา้เอง
เคยวางแผนจะหาคนทีม่าสานงานต่อจากตนเอง อย่างไรกต็าม การวางแผนและ
การเตรียมส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นถัดไปของมูลนิธิฯ อาจยังขาดแผนงานที่ชัดเจน 
ร่วมกับค่านิยมในระดับสังคมของคนรุ่นใหม่ที่มองการทำางานภาคประชาชนว่า
ยังไม่คำาตอบของการประกอบอาชีพในชีวิตพวกเขา
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คว�มท้�ท�ย
ทุนมนุษย์: คนรุ่นใหม่กับก�รส่งไม้ต่อ

 เทคนิคการทำางานกับคนรุ ่นใหม่จากประสบการณ์ของครูนำ้า มุ ่ง
ทำาความเข้าใจความต้องการและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำางานอะไรเพื่อ
เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม โดยกิจกรรมเหล่านั้นต้องอยู่บนฐานของความ
ท้าทายทีส่นกุ ตวัอย่างทีย่กมาเป็นเพยีงหนึง่ในกจิกรรมซึง่มนัจบในตวัของมนัเอง 
คือ การทำาบ้านดิน ซึ่งผู้ทำาเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ไม่ต้องติดตาม
ผลต่อเนื่องมากนัก เมื่องานจบ ความรู้สึกภาคภูมิใจก็เกิดขึ้น
 ทว่า ในความเป็นจริงงานภาคสังคมมากมายล้วนเป็นงานที่ทำางานกับ
คน โดยเฉพาะงานของมูลนิธิบ้านครูนำ้าที่เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ของคน เป็น
งานที่ไม่จบเป็นชิ้นๆ หรือเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น 
อีกทั้ง อุปสรรคมากมายระหว่างการทำางาน ท่ีไม่ใช่จากปัจจัยแค่ความเหนื่อย
ล้าของตนเอง แต่มีเรื่องอื่นๆ เช่น นโยบาย การขัดผลประโยชน์ การทำางานกับ

“หลายๆ คนติดนะ คนเก่ง คนรู้ข้อมูลอะไรเยอะ จะมีปัญหากับ
คนทีเ่ริม่คบ คนทีเ่ริม่คบกจ็ะเหน็ดีเหน็งาม แต่จะให้ไปเป็นอย่าง
คนนั้นเลยก็ไม่ไหว คนนั้นเขาท�ามา 20 ปี ส่วนคนนี้เพิ่งเริ่ม มันก็
จะยิง่เกดิความขดัแย้งกนั โดยเฉพาะกบัคนรุ่นใหม่เลย เขาจะไม่
เอาอะไรท่ีโหดหรอืทรมาน เขาอาจจะชืน่ชมเราแค่ 2-3 เดือน แต่
หลงัจากนัน้เขากไ็ม่ไหว แล้วกไ็ป ซึง่มนักจ็ะไม่มคีนมาท�างานต่อ 
แต่ถ้าเราเปิดด้วยเรือ่งสนกุ ท้าทายไม่มากจนเกนิไป เดก็รุน่ใหม่เขา
ก็จะอยากมาท�า เช่น ตอนนั้นท�าบ้านดินกัน คือมันไม่ง่ายนะ แต่
กไ็ม่ยากเกินไปส�าหรบัพวกเขา แล้วพอท�าเสรจ็ เขากถ่็ายรปูอวด
เพื่อนฝูง ซึ่งมันท�าให้เขาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และอยากมาท�าอะไรที่มันลึกซึ้ง จริงจังมากขึ้น”

(นุชนารถ บุญคง. สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2560)
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ทศันคตขิองสงัคมรอบข้าง และทีส่ำาคญัคอืความไม่มัน่คงทางรายได้ หากต้องยดึ
เป็นอาชีพประจำา ดังที่มูลนิธิฯ ประสบปัญหาขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่องาน
ต่อจากครูนำ้า
 การทำางานกับเด็กท่ีจำาเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อน และใช้หัวใจเป็น
ตัวนำา คนรุ่นใหม่ที่จะมาทำางานต่อในประเด็นนี้ จึงถูกคาดหวังให้ต้องทุ่มเทพลัง
กาย ใจ และเวลา เพื่อให้เด็กได้มีที่ยืนทางสังคมบนสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่
ตลอดเวลา ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีวิถีชีวิตและค่านิยมการสร้างสมดุลชีวิต (work 
life balance) ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ความ
ท้าทายจงึอยูท่ีจ่ะทำาอย่างไรเพือ่ปรบัภาพของการทำางานภาคสงัคม การประกอบ
การสงัคมให้ดนู่าสนใจ และ สอดคล้องกบัความเป็นจรงิในการใช้ชวีติของคนรุน่ใหม่

ทุนทรัพย์: เงินสำ�หรับบริห�รจัดก�รองค์กร

 ใน ปี 2556 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) ได้เลื่อนการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์
ของประเทศไทยด้วยดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: 
HDI)15 จากเดมิเป็นประเทศมกีารพฒันามนษุย์ระดบัปานกลาง ขึน้เป็นประเทศ
มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเป็นผลจาก
ตัวเลขดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ 
และเศรษฐกิจ โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

15 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) คือ ดัชนีทางสถิติแบบองค์รวมที่จัดกลุ่ม
ประเทศตามระดับของการพัฒนามนุษย์ โดยวัดจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากร การรู้หนังสือ 
การเข้าเรยีนในระดบัประถม มธัยม และอดุมศกึษา และ รายได้เฉลีย่ต่อหวัของประชากร ซ่ึงแบ่งลำาดบัการ
พฒันามนษุย์ในแต่ละประเทศเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ประเทศท่ีมกีารพัฒนามนุษย์สงูมาก ประเทศทีม่กีารพัฒนา
มนุษย์สูง ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลาง และ ประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ตำ่า (UNDP, 2014)
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 นอกจากตัวชี้วัดนี้แล้วในภาพรวมของประเทศไทยเองท่ีดูเหมือนจะ
พฒันาขึน้ตามลำาดบั มผีลกระทบต่อแนวปฏิบตัขิององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 
ที่เป็นแหล่งทุนหลักผู้คอยสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และเงินบริจาคแก่มูลนิธิหรือ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรต่างๆ ในประเทศไทย มีแนวโน้มจะลดการให้ความ
ช่วยเหลือลง เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
 จากสถานการณ์ข้างต้น ย่อมมีผลกระทบต่อความเส่ียงทางการเงิน
สำาหรับบริหารจัดการมูลนิธิบ้านครูนำ้า ซึ่งแหล่งทุนหลักมาจากองค์กรในต่าง
ประเทศ แม้อุดมการณ์และความเช่ือว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต้องดำาเนิน
การด้วยหัวใจ ไม่จำาเป็นต้องแสวงหากำาไร 
 อย่างไรก็ตาม หากมูลนิธิบ้านครูนำ้าที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม เป็นที่พึ่งพิง
ให้เด็กไร้สัญชาติไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องอาศัยแหล่ง
ทุนจากต่างประเทศ เงินบริจาคหรือเงินให้เปล่าเมื่อเขียนขอโครงการเป็นครั้งๆ 
ซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน หากมลูนธิฯิ ขาดทนุนัน่หมายถงึผลลพัธ์ทาง
สังคม (social impact) ก็จะทำาได้ไม่ต่อเนื่อง 
 ดังนั้นวิธีคิดและเครื่องมือต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการหารายได้และ
การบริหารกิจการจากภาคธุรกิจ จึงอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายในการสร้างพื้นที่ยืนทางสังคมให้แก่เด็กในมูลนิธิบ้านครูนำ้า
 อย่างไรกต็าม สำาหรบัมลูนธิบ้ิานครูนำา้ ย่อมเผชญิความท้าทายมากกว่า
ในหลายๆ องค์กรภาคสงัคมอืน่ๆ เนือ่งด้วยการทำางานบนวถิพีืน้ทีสี่เทา กล่าวคอื 
แม้สิง่ทีค่รนูำา้และทมีงานกำาลงัทำาอยูเ่ป็นสิง่ทีช่่วยเหลอืสังคม ทว่ากลุม่เป้าหมาย
ทีค่รนูำา้กำาลงัช่วยเหลอือยูไ่ม่ได้ถกูรบัรองด้วยกฎหมาย จงึต้องแก้ปัญหาในหลาย
ระดับทั้งปัญหาหน้างาน ที่ต้องช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตรอดปลอดภัยและเข้าสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาด้านทัศนคติของสังคมรอบข้างที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของ
เดก็กลุม่นี ้และปัญหาระดบัโครงสร้าง นโยบาย และตัวกฎหมาย ทีม่ผีลกระทบต่อ
ปัญหาต่างๆ ที่เด็กไร้สัญชาติต้องเผชิญ
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องค์ประกอบของก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง
ภ�คประช�สังคมและภ�คธุรกิจ

 จากการถอดบทเรียนกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจใน
บทบาทของ Intrapreneur และภาคประชาสังคมในมิติของมูลนิธิ ผู้วิจัยพบว่า
องค์ประกอบที่เอื้อให้การทำางานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายดำาเนินการไปได้ มีดังนี้
 
1) คว�มยืดหยุ่น

 ความยืดหยุ่น คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว หรือ 
พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ในหลายครั้งมีการวางแผนการทำางานไว้ล่วงหน้า แต่ใน
สถานการณ์จริง อาจมีหลายเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ภาคธรุกจิเข้าไปทำางานร่วมกบัภาคประชาสงัคม
ที่กำาลังทำางานกับประเด็นร้อน มีหน้างานค่อนข้างมาก งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นความตาย และมุ่งทำางานด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในขณะ
ที่ภาคธุรกิจซึ่งให้ความสำาคัญกับความคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่องเวลา ดังนั้นหากยึด
ตดิวธีิการหรอืผลลพัธ์ท่ีเป็นรปูธรรมเกนิไป อาจทำาให้ความมุง่มัน่ต้ังใจอยากช่วย
เหลือกลายเป็นการบีบบังคับด้วยความไม่เข้าใจ เพราะปัญหาทางสังคมหลาย
อย่างมีความซับซ้อน จึงจำาเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหาต่างๆ 
การมคีวามยดืหยุน่จะช่วยให้สามารถลดอคตทิีมี่ลงไปได้ โดยการรับฟังความคดิ
เห็นที่แตกต่างของผู้อื่น 
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2) ก�รเชื่อมร้อยคว�มฝันคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่�

 ด้วยพืน้ท่ีวิจัยครัง้น้ีเป็นการพบกนัของคนสองคนทีน่อกจากมวีธิคีดิและ
มมุมองในการมองสงัคมต่างกนัในมติขิองการช่วยเหลอืสงัคมและความยัง่ยนื แต่
ทัง้สองคนยงัเป็นภาพสะท้อนของคนรุน่ใหม่เพิง่เรยีนจบทีม่ไีฟอยากทำาสิง่ดีๆ  ให้
สังคม และมีเครื่องมือความรู้ใหม่ๆ เป็นความรู้เชิงหลักการวิชาการ (explicit 
knowledge) อยากนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจขาดประสบการณ์การ
ทำางานขับเคลื่อนสังคม
 ส่วนอีกกลุ่มคือคนรุ่นเก่าที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทพลังในการทำางานเพื่อ
สงัคม และเป่ียมด้วยประสบการณ์ในการทำางานภาคสงัคมมากล้นจนหล่อหลอม
ขึน้เป็นความรูเ้ฉพาะตวั (tacit knowledge) ทีห่าได้ยากจากห้องเรยีนหรอืตำารา
ทั่วไป แต่อาจขาดมุมมองหรือวิธีคิดจากความรู้ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองต่าง
มีเป้าหมายร่วมกันคือ อยากเห็นสังคมดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความพยายามนำาจุดเด่น
ของแต่ละฝ่ายออกมาเพื่อเกื้อหนุนกัน ซึ่งก่อให้เกิดมิติของการทำางานเพื่อสังคม
ในมุมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
 
3) เรียนรู้ ละว�งสิ่งที่เคยรู้ม� และ เรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุม
มองหรือวิธีก�รใหม่ๆ (learn – unlearn - relearn)

 Alvin Toffler นกัเขยีนทีใ่ห้ความสนใจกบักระแสการเปล่ียนแปลงของ
สังคมเคยเขียนหนังสือชื่อ “Future Shock” เมื่อ ค.ศ. 1970 มีเนื้อความตอน
หนึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ว่าจำาเป็นต้องมีคุณสมบัติมากกว่าแค่การ
เรียนรู้เนื้อหาหลักการเท่านั้น แต่ต้องพร้อมที่จะละความรู้เดิมเพื่อเรียนรู้อีกครั้ง 
(Toffler, 1970) ทั้งนี้ เนื้อความดังกล่าวถูกหยิบมาพัฒนาเป็นข้อความท่ีนิยม

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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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.” หรอืแปลความว่าการไม่รูห้นงัสอืของคนในศตวรรษที่ 
21 อาจไม่ได้หมายถึงการอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ แต่หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถ
เรียนรู้ ไม่สามารถละวางสิ่งท่ีเคยรู้มา และ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วย
มุมมองหรือวิธีการใหม่ๆ
 การทำางานร่วมกันระหว่างผู ้มีความแตกต่างหลากหลายทางด้าน
ประสบการณ์ วิธีคิด วถิปีฏบิตัก็ิเช่นกนั โดยเฉพาะเมือ่ผูท่ี้ทำางานภาคประชาสังคม
มายาวนานบนฐานคิดมุ่งทำาเพื่อผู้อื่นเป็นแรงผลักดัน ใช้ฐานใจในการทำางานกับ
ผู้คน จนอาจละเลยมิติอื่นๆ ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาบนฐานคิดโลกธุรกิจ
ที่มักใช้ฐานหัวในการคิด ตัดสินใจ มุ่งผลลัพธ์เป็นหลัก เน้นการกระทำาที่คุ้มค่า
และมีความยั่งยืน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดติดกับตัวองค์ความรู้ที่ตนเองเชื่อเป็น
หลัก โดยไม่เปิดใจยอมรับชุดความรู้จากอีกฝั่ง อาจไม่เห็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ หรืออาจถึงขั้นขัดแย้งกันจนเกิดเป็น
อคติ ต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นขั้วตรงข้าม ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
 การเรยีนรูน้ัน้ไม่ใช่เพยีงแค่การใส่ข้อมลูความรูเ้ข้าไปแค่อย่างเดียว หาก
แต่การเรียนรู้ที่ถูก ควรประกอบด้วย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดรับโลกที่ตนเองไม่
คุ้นเคย พร้อมละวางสิ่งที่เคยเรียนโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
 ผู้เขียนมองว่างานวิจัยครั้งนี้ มิได้ทำาขึ้นเพ่ือประเมินความสำาเร็จของ
โครงการในแง่ตัวชี้วัดต่างๆ เพราะชุมชน หรือกลุ่มคนที่ทำางานเป็นสังคมระบบ
เปิด ที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆ ได้ แม้โครงการจะตอบโจทย์ตัวชี้วัดทุก
ข้อ ก็ไม่ได้หมายความว่าความสำาเร็จนั้นเกิดจากโครงการทั้งหมด 
 เช่นเดยีวกนั หากผลการดำาเนินโครงการไม่ตอบโจทย์ตวัชีว้ดัสักข้อ ย่อม
มิได้หมายความว่ามันเกิดจากการดำาเนินโครงการทั้งหมด แต่สิ่งสำาคัญมากกว่า
แค่มองผลลัพธ์ปลายทาง คือ การย้อนมองตลอดระยะทางว่ากลุ่มคนทำางานได้
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สะท้อนการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนท้ังในระดบัปัจเจกชน และระดับกลุ่มคน ความ
สมัพนัธ์ทีเ่กดิข้ึนระหว่างทาง อุปสรรค และการก้าวข้ามต่างๆ ไว้อย่างไรบ้าง และ 
ถอดบทเรียนการทำางานที่ผ่านมาของตนเองได้ลึกซึ้งเพียงใด
 ผู้เขียนนับถือหัวใจของคนทำางาน ครูนำ้า ทีมงาน และเครือข่าย ที่กำาลัง
ทำางานแทนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และเหนือไปกว่านั้นคือการรับใช้
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนชายขอบของสังคมซ่ึงไร้ที่พ่ึง แต่คนทำางาน
เหล่านี้กลับแทบไม่ได้รับการมองเห็นหรือการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ และ
หวังว่าโครงการผู้นำาแห่งอนาคตในปีนี้ ที่ริเริ่มนำาวิธีคิด เครื่องมือทางภาคธุรกิจ 
และสือ่สร้างสรรค์ เข้าไปช่วยหนนุเสรมิการทำางานของภาคประชาสงัคม จะเป็น
จุดเริ่มต้นการผสานวิธีคิดและแนวปฏิบัติจากประสบการณ์อันเป็นทุนที่เข้มแข็ง
ของภาคประชาสังคมร่วมกับวิธีคิดและเครื่องมือที่เป็นสมัยใหม่จากภาคธุรกิจ 
เพื่อให้คนทำางานภาคสังคมกลุ่มเล็กๆ ได้มีกัลยาณมิตรร่วมเดินทางไปถึงฝันที่
อยากเห็นสังคมดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิบ้านครูนำ้าบนก้าวต่อไป
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ก�รเรียนรู้ร่วมกันและ
ก�รปะทะสังสันทน์ท�งคว�มคิด
บนพ้ืนที่ขอนแก่นนิวสปิริต

กานน คุมพ์ประพันธ์

 

 “นี่กูมา volunteer แล้วยังต้องเสี่ยงที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกไหมเนี่ย 

เอาประโยคนี้ขึ้นต้นรายงานเลยนะกก”

 

 คุณธนัน รัตนโชติ (พี่นก) ผู้ประกอบการทางสังคม (social entrepre-
neur) และอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ประจำาพ้ืนที่ขอนแก่น
นิวสปิริต บอกกับผู้เขียนเมื่อเราคุยกันถึงเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้ แม้ว่าจะเป็น
ประโยคทีห่ยอกล้อกนัตามประสาคนรูจ้กั แต่ประโยคนีเ้ป็นส่ิงสะท้อนความกงัวล
ของพี่นกต่อการเขียนงานวิจัยชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี
 สำาหรับผูเ้ขยีน งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัทีท้่าทายอย่างยิง่ ประการแรก 
บุคคลที่ผู้เขียนจะต้องเขียนถึงและถอดบทเรียนการเรียนรู้เป็นบุคคลท่ีมี อายุ 
ความสามารถ ประสบการณ์ สถานะทางสังคมสูงกว่าผู้เขียนในทุกด้าน อย่าง 
คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ (พี่สุ้ย) ผู้ริเริ่มขอนแก่นนิวสปิริต ที่ในวงการองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ยอมว่าเป็นคนทำางานเก่ง ทำางานจริง งานที่ทำาล้วน
ประสบความสำาเร็จ อย่างเช่น ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา พี่สุ้ยและทีมงาน ผลักดัน
ให้ประเด็นเรื่อง “การเตรียมตัวตาย” จากประเด็นอ่อนไหวไม่สามารถพูดถึงได้
ในที่สาธารณะ กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง จน “ความตาย” กลาย
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เป็นแบรนด์ ประจำาตัวของพี่สุ้ยไปเสียแล้ว 
 ส่วนพี่นกเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ที่
ประสบความสำาเร็จอย่างมาก เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร PLANT – D ธุรกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise: SE) ทีข่ายผกัออร์แกนคิด้วยกระบวนการทีท่ำาให้ผูส้งูอายุที่
ไม่มงีานทำามรีายได้ มกีจิกรรมทางสงัคม และทำาให้คนเมอืงได้กนิผกัออร์แกนคิสด 
ปลอดภัยไปพร้อมๆ กัน นอกจากนัน้พีน่กยงัมปีระสบการณ์ทำางานด้านการตลาด 
และเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ มายาวนาน 
 แม้ว่าจุดยืนในการเขียนงานวิจัยโครงการนี้จะไม่ใช่การประเมินผล 
แต่เป็นการเก็บเกี่ยวเรื่องราวการเรียนรู้และบทเรียนท่ีเกิดข้ึนของการปะทะ            
สงัสนัทน์กนัระหว่างผูน้ำาภาคประชาสงัคมในแต่ละพืน้ท่ีกบัแนวคดิผูป้ระกอบการ
สงัคม (social entrepreneur) แต่กระบวนการเกบ็เกีย่วและสงัเคราะห์บทเรียน
นัน้ ย่อมมีการใช้ความคิด มมุมอง คณุค่าทีผู่เ้ขยีนยดึถอืในการตคีวามว่าอะไรคอื
บทเรยีนหรอืการเรยีนรู้ทีเ่กดิขึน้จากโครงการนีไ้ม่มากกน้็อย ซ่ึงเป็นไปได้ว่าการ
ตีความและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นของผู้เขียนจะแตกต่างจากความคิดและการ
ตีความของพี่สุ้ยกับพี่นก ซึ่งในความคิดเห็นของผู้เขียน ทั้งสองคนมีมาตรฐาน
ในการตัดสินสิ่งต่างๆ ที่สูงมาก     
 ตามปกติแล้วในการเขียนวิจัย ไม่ว่างานวิจัยนั้นจะมีกระบวนการเก็บ 
วิเคราะห์และเขียนข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลมากแค่ไหน อย่างเช่น
บางฉบับเลอืกให้ผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในทุกกระบวนการวิจยั บางฉบับเลอืกทีจ่ะ
ให้พืน้ทีแ่ก่ความคดิความรูส้กึของบคุคลทีต่นไปศกึษาหรอืเล่าเรือ่งด้วยเสยีงของ
ผู้คนเหล่านั้น แต่ท้ายที่สุดผู้เขียนงานวิจัยคือผู้ที่มีอำานาจในการเลือกสรร ตัดต่อ 
และเรียบเรียงข้อมูลที่ถูกนำาเสนอไปในทิศทางและกรอบความคิดที่ผู้เขียนงาน
วิจัยเป็นผู้กำาหนด (Mahoney,  2007: 583) อย่างไรก็ตามสำาหรับรายงานวิจัย
ฉบบันี ้ด้วยความมสีถานะทางสงัคมทีแ่ตกต่างจากเจ้าของเร่ืองราวท่ีผู้เขียนเขียน
ถึงอย่างมาก ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าตนเองมีอำานาจเหนืองานที่ตนเองมากเพียงใด 

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 ผู้เขียนตระหนักว่าการตีความและมุมต่างๆ ที่ผู้เขียนเลือกนำาเสนอใน
งานวจิยัชิน้นีอ้าจเป็นการเลอืกทีแ่ตกต่างไปจากกลุ่มคนทีผู้่เขยีนศกึษา ด้วยความ
แตกต่างของประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ เช่น การเลือก
เขียนงานวิจัยนี้โดยใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง และไม่มีจำานวนเชิงปริมาณท่ีชี้วัดได้
เป็นข้อมูลประกอบ อาจจะไม่ใช่การถอดบทเรียนตามนิยามของพี่นก เป็นต้น 
อีกทั้งเป็นไปได้ว่าส่ิงที่ผู้เขียนเขียนอาจแตกต่างไปจากเรื่องราวที่พ่ีสุ้ยและพี่นก
เลอืกนำาเสนอถ้าพวกเขาเขยีนเรือ่งราวในรายงานฉบบันีด้้วยตนเอง นอกจากน้ัน
แล้วในบางครัง้คราวทัง้สองคนมกีารแสดงออกถงึความกงัวลต่อชดุข้อมลูทีผู่เ้ขยีน
เลือกนำาเสนอ เช่นในประโยคเปิดบทความที่พี่นกกล่าวกับผู้เขียน 
 ในการเขยีนรายงานฉบบันีผู้เ้ขยีนจงึยำา้เตือนตนเองให้พยายามแยกแยะ
ความจริงในมุมของผูเ้ขยีนมมุของพืน้ที ่และมมุของอาสาสมคัรภาคธรุกจิ (พีน่ก) 
จาก School of Changemakers (SoC) ให้ชัดเจนเสมอ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียนงานวิจัยแบบด้วยมุมมองแบบ
บุคคลที่หนึ่ง ผ่านการเขียนเชิงเรื่องเล่า มากกว่าการนำาเสนอข้อมูลในฐานะผล
การศึกษา เนื่องจากในงานเขียนเชิงเรื่องเล่า ผู้เขียนสามารถนำาเสนอได้อย่าง
ชัดเจนว่าเนื้อหาส่วนไหนเป็นเสียง การตีความและการสร้าง “ความจริง” ของ
ผู้เขียน และส่วนไหนเป็นเสียงและ “ความจริง” ในมุมมองของกลุ่มคนที่ผู้เขียน
ศึกษา (Bryman, 2012: 582) โดยมีความพยายามให้พื้นที่แก่เสียงของคนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการถอดบทเรียนอย่างเท่าเทียมกัน      
 และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่พี่สุ้ยและพ่ีนกมองว่าละเอียดอ่อนถูกเผย
แพร่โดยไม่ตั้งใจ ก่อนจะเก็บข้อมูลทุกครั้งผู้เขียนได้แจ้งแหล่งข้อมูลของผู้เขียน
ทุกท่านว่าหากมีข้อมูลส่วนไหนท่ีไม่ต้องการให้เผยแพร่ให้แหล่งข้อมูลแจ้งกับ  
ผู้เขียนได้เสมอ และก่อนที่บทความนี้จะได้รับการเผยแพร่ ผู้เขียนได้ส่งงานวิจัย
ฉบับนี้ให้พี่สุ้ยและพี่นกตรวจสอบว่า มีข้อมูลส่วนใดที่มีความละเอียดอ่อนและ
ควรปรับแก้ออกหรือไม่      
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 ในการเก็บข้อมูลโครงการนี้ สำาหรับการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ที่โครงการขอนแก่นนิวสปิริตได้สร้างให้แก่พื้นที่และเครือข่าย เดิมผู้เขียนมี
ความตั้งใจจะใช้การสังเกตการณ์ เน่ืองจากเป็นวิธีการหาข้อมูลที่สามารถทำาให้           
ผู้เขียนได้ทราบข้อมูลที่ไม่ถูกบอกกล่าวออกมาในการสัมภาษณ์ และสามารถ
เห็นบริบทและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จริงที่ขอนแก่นนิวสปิริตทำางานด้วย
ตนเอง  แต่บริบทการทำางานของขอนแก่นนิวสปิริต ทำาให้การเก็บข้อมูลด้วยวิธี
นี้มีความท้าทายสูง เนื่องจากกิจกรรมของขอนแก่นนิวสปิริตในส่วนที่ได้รับทุน
จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคตทั้งหมดในช่วงเจ็ดเดือนนี้ เป็นกิจกรรมฝึกอบรม
ให้เครอืข่ายด้วยการนำาเอาแนวคดิแบบผูป้ระกอบการทางสงัคม (social entre-
preneurship) มาปรบัใช้เพือ่เสรมิศกัยภาพการทำางานทีด่ขีึน้ให้แก่แต่ละองค์กร 
ทำาให้หากผูเ้ขียนต้องการศกึษาความเปลีย่นทีข่อนแก่นนวิสปิริตและแนวคดิแบบ
ผูป้ระกอบการทางสงัคมสร้างให้กบัเครอืข่าย ผู้เขยีนจะต้องได้รับความไว้ใจจาก
องค์กรในเครอืข่ายให้เข้าไปสงัเกตกระบวนการทำางานอย่างละเอียดทัง้ช่วงเวลา
ก่อนและหลังจากองค์กรเหล่านี้ได้มาเข้าร่วมโครงการกับขอนแก่นนิวสปิริต 
รวมถึงการเข้าไปวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ที่ขอนแก่นนิวสปิริตช่วยให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงแก่แต่ละองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน อาจจะทำาให้
องค์กรเหล่าน้ันไม่สบายใจท่ีจะให้ผูเ้ขียนเข้าไปสงัเกตการณ์ โดยเฉพาะกบัองค์กร
ทีเ่พิง่จะเป็นเครอืข่ายกนัและมกีารรวมตวักนัอย่างหลวมๆ แบบ ขอนแก่นนวิสปิริต 
ทำาให้ท้ายที่สุดในการเก็บข้อมูลประเด็นน้ีผู้เขียนต้องพึ่งพาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในฐานะวิธีการเก็บข้อมูลเป็นหลัก 
 อย่างไรก็ตามสำาหรับการศึกษาบทเรียนและการเรียนรู้ระหว่างผู้นำา
ในพื้นที่ (พ่ีสุ้ย) อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (พี่นก) และกิจกรรมของโครงการ
ผู้นำาแห่งอนาคต ซึ่งเป็นหัวใจและเป้าหมายหลักของโครงการวิจัยโครงการนี้                  
ผู้เขียนใช้ทั้งกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีทำาให้ผู้เขียนได้เห็น “ความจริง” ใน
มุมมองของพ่ีนกและพีสุ่ย้ ในขณะเดียวกนั ผูเ้ขยีนได้ใช้กระบวนการสงัเกตการณ์                 

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต



118       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

อย่างมส่ีวนร่วมในแทบทกุกระบวนการทีพ่ีน่ก พีสุ่ย้ มปีฏสิมัพนัธ์กนั ทำาให้ผูเ้ขยีน
ได้ข้อมูลและสามารถสร้าง “ความจรงิ” ในมมุมองของผูเ้ขยีนมาอธบิายเรือ่งราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
 ระหว่างการเกบ็ข้อมลูสำาหรบังานวจิยัฉบบันี ้ผูเ้ขียนและทมีวจิยัได้หารอื
ถึงบทบาทของพวกเราในการทำางานกับพื้นที่ ระหว่างการเป็นผู้สังเกตการณ์
ภายนอกที่คอยสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยไม่เข้าไปแทรกแซง แม้ว่าเราอาจจะเห็น
ปัญหาทีจ่ำาเป็นต้องแก้ไขหรอืมีบทบาทสามารถช่วยปรบัปรงุกจิกรรมในโครงการ
ได้  กับการเป็นนักวิจัยที่เป็นเหมือนสมาชิกของพื้นที่ มีวิธีคิดมุมมองเหมือนเป็น
คนในชมุชนของพืน้ทีท่ีเ่ราเข้าไปศกึษา รวมถงึเข้าไปช่วยผลกัดนัให้กจิกรรมต่างๆ 
ของพืน้ทีส่ำาเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ทัง้สองบทบาทล้วนมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
ที่แตกต่างกัน 
 ในการทำางานกับกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตผู้เขียนเลือกที่จะมีบทบาท
กึ่งกลางระหว่างทั้งสองแบบ กล่าวคือ ผู้เขียนระวังไม่ให้ตนเองกลายเป็นคนใน 
เพื่อที่พยายามรักษามุมมองแบบนักวิจัยเอาไว้ (Bryman, 2012: 445 - 446) 
แต่ผูเ้ขยีนพยายามไม่ให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ขยีนและกลุม่ขอนแก่นนวิสปิรติ
เป็นแค่ผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลเช่นกัน 
 ผู้เขียนเชื่อว่ากระบวนการวิจัยท่ีผู้เขียนเลือกใช้ อย่างเช่นการให้ความ
สำาคญักบัเสยีงของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการถอดบทเรยีนครัง้นี ้การมกีระบวนการ
สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัขอนแก่น นวิสปิริตกบัพีสุ่ย้ รวมถงึพีน่ก 
ไปจนถึงการขอคำาปรึกษาพ่ีสุ้ยเร่ืองแนวทางการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมจากพื้นที่
อยูเ่สมอ  เป็นกระบวนการทีส่ร้างพืน้ทีท่ีน่่าจะทำาให้เกดิการเรียนรู้ใหม่ๆ ไม่มาก
ก็น้อย แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันงานของขอนแก่นนิวสปิริตโดยตรง 
(Given, 2008)  
 แม้กระนั้นสำาหรับความเป็นคนใน/คนนอก ผู้เขียนคิดว่าในบางแง่มุม
ตัวผู้เขียนเองมีความเป็นคนในสำาหรับพี่สุ้ย เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวของ
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ผู้เขียนบางคนรู้จักและเคยทำางานกับพี่สุ้ย รวมถึงผู้เขียนเองเติบโตมาในแวดวง 
NGOs ทำาให้ผู้เขียนเข้าใจบริบทการทำางาน และความคิดของพี่สุ้ยพอสมควร 
ทำาให้มักมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับพี่สุ้ย ในขณะเดียวกันสำาหรับพี่นกและ
กลุ่มผู้ประกอบการทางสังคม ถือได้ว่าผู้เขียนเป็นคนนอกอย่างแท้จริง แนวคิด
และวิธีการทำางานแบบธุรกิจ (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจริงๆ หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่ง
เป็นฐานการทำางานของพี่นก) เป็นสิ่งท่ีแปลกใหม่สำาหรับผู้เขียน และต้องปรับ
ความคิดระดับหนึ่งจึงเกิดความเข้าใจในแนวคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่พี่นก
ยึดถือ 
 อีกประเด็นหนึ่งท่ีผู้เขียนขบคิดกับตนเองคือในการนำาเสนองานวิจัย
ฉบบันี ้ผูเ้ขยีนควรจะหยบิประเด็นท่ีสำาคญั แล้ววเิคราะห์ลงรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น อันเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบ “thematic analysis” ตามกระบวนการ
วิจัยคุณภาพทั่วไป หรือผู้เขียนควรจะนำาเอากระบวนการเขียนงานวิจัยเป็นเรื่อง
เล่าทีม่ลีำาดบัเวลาและเหตกุารณ์ ซึง่ภาษาองักฤษเรียกว่ากระบวนการ “restory” 
มาปรบัใช้ กระบวนการ restory เป็นกระบวนการทีม่กัถกูใช้ในงานวจัิยประเภท
การวิเคราะห์เรื่องเล่า (narrative analysis) โดยนักวิจัยนำาเรื่องเล่าจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่กัไม่เป็นระเบยีบและมคีวามยุง่เหยงิมาเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวเดียวกนั 
มลีำาดบัเหตกุารณ์และเวลาทีเ่ป็นเหตเุป็นผล (Ollerenshaw & Creswell, 2002) 
 ท้ายที่สุดผู้เขียนตัดสินใจใช้กระบวนการ restory เป็นกระบวนการ
หลักสำาหรับนำาเสนอข้อมูลในรายงานฉบับนี้เพื่อเขียนถึงกิจกรรมและพลวัตที่
เกิดขึ้น โดยมองว่าตนเองมีบทบาทเป็น “ผู้เล่าเรื่อง” ให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นตามลำาดับและข้อมูลบริบท มากกว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ขมวดเรื่องราวท่ีเกิด
ขึ้นออกมาเป็นประเด็น การท่ีผู้เขียนเลือกเล่าเรื่องตามเหตุการณ์โดยเฉพาะใน
ส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทำาให้ผู้อ่านสามารถเห็นพลวัต
และความเปลี่ยนแปลง หรือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งของพี่สุ้ย พี่นก และพื้นที่ ที่เกิด
ขึน้จากกจิกรรมในโครงการน้ีอย่างเป็น ลำาดบัขัน้ตอนแม้อาจจะเป็นเรือ่งเล่าทีส่ัน้

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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กระชับไปเสียหน่อยจากเนื้อที่ที่กำาจัด ที่สำาคัญเนื่องจากผู้เขียนมองว่าเป้าหมาย
ของงานวิจัยฉบับนี้เป็นการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมากกว่าการประเมิน
โครงการ การเลือกเขียนงานในลักษณะน้ีจึงเป็นการเปิดพื้นที่และให้อำานาจแก่    
ผู้อ่านในการตีความบทเรียนและสร้างบทเรียนของตนเองจากตัวบทที่ผู้เขียน
สร้าง โดยผูเ้ขยีนไม่ได้เป็นผูก้ำาหนดว่าสิง่ใดคอืบทเรียน ส่ิงใดคอืความสำาเร็จและ
ความล้มเหลวเหมือนงานประเมินโครงการทั่วไป

พ่ีสุ้ย และขอนแก่นนิวสปิริต

 ผู้เขียนรู้จักพี่สุ้ยมานานตั้งแต่สมัยผู้เขียนยังเด็ก ด้วยความท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้เขียนหลายคนทำางานอยู่ในแวดวง NGOs ผู้เขียนได้ยินมานาน
ว่าพี่สุ้ยเป็นคนทำางานเก่ง จริงจัง และทำางานแบบมืออาชีพ พี่สุ้ยนิยามว่าตนเอง
เป็น “กระทิง”1 ท่ีให้ความสำาคัญกับความมุ่งมั่นทำาตามเป้าหมายให้สำาเร็จ ซ่ึง
ค่อนข้างแตกต่างไปจากบคุลกิภายนอกของพีสุ่ย้ทีค่นส่วนใหญ่รู้จัก ทีพู่ดจาด้วย
เสียงอ่อนหวานใช้คำาศพัท์แบบจติปัญญาศกึษา ให้ความรูส้กึปลอดภยั เยน็สบาย
เทียบกับเทปบรรยายการนั่งสมาธิ และเป็นคนที่ทำางานกระบวนการเรียนรู้ด้าน
จิตวิญญาณมานานและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ พ่ีสุ้ยเคยบอกผู้เขียนว่าคนท่ีเพ่ิง
รู้จักพี่สุ้ย มักคิดว่าพี่สุ้ยเป็นคนนุ่มนวล ตามใจคน แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
พ่ีสุย้บอกว่าความจรงิแล้วตนเองมคีวามแขง็และมัน่ใจในความเชือ่ของตนเองอยู่
ไม่น้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจเมื่อเราได้เรียนรู้จากประวัติการต่อสู้ของพี่สุ้ย 

1 กระทิง หมี หนู อินทรี เป็นเครื่องมือที่ใช้จำาแนกบุคลิกภาพของมนุษย์ โดยกระทิงเป็นกลุ่มคนที่ จริงจัง 
เป็นนักปฏิบัติ นักต่อสู้ มักมีบุคลิกเสียงดัง โผงผาง ใจร้อน ตรงไปตรงมา ชอบทำามากกว่าคิด  มักพบเห็น
ได้ในกลุ่ม NGOs สายนักประท้วง



        121       

 พีสุ่ย้เล่าว่าตนเองเกดิในครอบครวัคนจนีอพยพทีไ่ม่ได้มฐีานะรำา่รวย พ่อ
แม่ต้องทำางานหนักเพื่อหาเงินมาสนับสนุนครอบครัว โดยเฉพาะเพ่ือการศึกษา
ของลูก พี่สุ้ยจึงต้องพยายามต่อสู้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาต้ังแต่ยังเล็ก แต่
ความลำาบากนี่เองทำาให้พี่สุ้ยได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานความเชื่อในการทำางาน
ของตนเองมาถงึทกุวนันี ้ตวัอย่างเช่น การทีพ่่อแม่ต้องหยบิยมืหรือขอความช่วย
เหลือจากผู้อื่น ทำาให้พี่สุ้ยตระหนักว่า

 วิธีหนึ่งที่พี่สุ้ยใช้สร้างมิตรภาพคือการทำาดีช่วยเหลือผู้อื่น และการเป็น
เด็กดีอยู่เสมอ เช่น การไปช่วยเพื่อนทำาเวรแม้ว่าจะไม่ใช่เวรของตัวเอง หรือ การ
ช่วยครยูกของเตรยีมอปุกรณ์การสอน จนได้รบัการยอมรบัและถกูยกเป็นบคุคล
ต้นแบบจากทั้งเพื่อนและอาจารย์ ทำาให้พี่สุ้ยภูมิใจอย่างมากในสมัยนั้น  
 อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีเป็นต้นแบบอย่างพี่สุ้ยต้องเผชิญกับความผิดหวัง
ครั้งใหญ่เมื่อตนเองไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ในขณะที่เพื่อนร่วมห้อง
ทีเ่รยีนไม่เก่งเท่าพีสุ่ย้สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้เกอืบทัง้หมด แต่ความผดิ
หวังในครั้งนี้เองกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญของพี่สุ้ย

“ถ้าเราสามารถช่วยเหลอืพึง่พาอาศัยกนัหรือดูแลกนั มนัจะเป็น
พื้นที่ที่เราจะได้มีเพื่อน เกิดมิตรภาพ มิตรภาพมันต้องสร้าง”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต



122       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

“เฟลมาก ไปซื้อใบสมัครรามเรียบร้อย ในขณะที่เพื่อนติดกับ
เกือบยกห้อง เรารู้สึกว่าท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง ผิดหวังตัวเอง แต่
ปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีที่คนสอบเทียบเยอะ ท�าให้มีคนรายงาน
ตัวไม่ครบ มีประกาศรอบสอง พี่ก็เลยมาติดรอบสอง เหมือน
กับคนที่ตกไปในน�า้แล้วมีคนดึงขึ้นมา รู้สึกได้ว่าเหมือนโลกมอง
เห็นชั้น และให้โอกาสชั้นที่ได้เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นจะใช้โอกาส
นี้อย่างไร...ชั้นอยากใช้โอกาสนี้ไปเพ่ือช่วยคนอื่น เจอค�าสมเด็จ
พระราชบิดา2 ว่าให้เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง พอ
เราเรียนจบมาจะไปรับใช้ประชาชน ดูแลสุขภาพของคนที่ด้อย
โอกาส” 

 (วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2560)

 หลังจากนั้นพี่สุ้ยจึงได้ทำางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเร่ือยมาทั้งในประเด็น
ด้านสุขภาพ การศึกษา กับองค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัย จนท้ายท่ีสุดได้มา
ทำางานในประเด็น “ความตาย” ที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก
 จากการสงัเกตของผูเ้ขียน ในช่วงท่ีพีสุ่ย้ทำางานในประเดน็เรือ่งความตาย 
พี่สุ้ยได้ทำางานหลายอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่า NGOs ส่วนใหญ่มักอยากจะทำาแต่ไม่
สามารถทำาได้สำาเร็จ ประการที่หนึ่ง พี่สุ้ยและทีมงานเผชิญความตายอย่างสงบ
สามารถผลักดันให้ภาครัฐ / ภาคส่วนอื่นๆ รับประเด็นไปขับเคลื่อนต่อ โดยไม่
จำาเป็นต้องให้เงินสนับสนุนจากโครงการฯ มีหลายโรงพยาบาลที่รับเอารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่พ่ีสุ้ยผลักดันไปใช้ต่อ รวมถึงร่วม
เคลื่อนไหวจนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมี
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้าย ประการที่สอง คอร์สอบรม
เผชิญความตายอย่างสงบ เป็นคอร์สที่เรียกได้ว่ายอดฮิตติดตลาด แม้ว่าจะต้อง

2 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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เสียค่าใช้จ่าย ผู้เขียนเองเคยสนใจท่ีจะไปอบรมแต่ถอดใจเสียก่อนเพราะต้อง
จองควิเป็นเวลานาน ประการทีส่ามในแง่ของการประชาสัมพันธ์ถือว่าโครงการนี้
ประสบความสำาเรจ็อย่างมากเมือ่เทยีบกับ NGOs ด้วยกนั หน้าเฟซบุก๊ “Happy 
Deathday” ของโครงการมีคนมากดไลค์ถึง 300,000 กว่าไลค์ มีคลิปวิดิโอหนึ่ง
ที่มีคนดูถึง 1 ล้านครั้ง3 และได้เคยจัดงาน expo โดยมีผู้สนับสนุนมากมาย ซึ่ง
เป็นงานขนาดใหญ่ทีโ่ครงการพฒันาเลก็ๆ ไม่มทีางทีจ่ะจดัได้โดยไม่มผีูส้นบัสนนุ 
 ผู้เขียนเคยสงสัยและเคยถามพ่ีสุ้ยว่าทำาไมพี่สุ้ยถึงไม่เลือกเอางานด้าน
ความตายมาทำางานร่วมกบั School of Changemakers ในระยะเวลาเจด็เดอืน
นี ้แต่กลบัเริม่เอางานทีพ่ึง่เกดิขึน้ใหม่อย่างขอนแก่นนวิสปิรติมาทำาแทน ทัง้ทีง่าน
ด้านความตายท่ีพี่สุ้ยทำาดูมีศักยภาพสูงมากในการประยุกต์กับแนวคิดแบบ SE    
พี่สุ้ยตอบว่า งานเรื่องความตายนั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำานวนมาก ซ่ึงหลายคน
อาจไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบ SE เนื่องจากมีความเป็นธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ใน
ขณะทีพ่ีสุ่ย้เชือ่ว่าในปัจจบัุนคนทำางานพฒันาสงัคมไม่สามารถทำางาน ในรปูแบบ
เดมิท่ีเคยทำามาได้อกีแล้ว ทำาให้หากเลอืกนำาเอางานเร่ืองความตายมาทำางานแบบ 
SE อาจจะผลกัดันได้ยาก ในขณะทีก่ลุม่ขอนแก่นนวิสปิริตเป็นการเร่ิมต้นใหม่โดย
มีพี่สุ้ยเป็นผู้วางกลยุทธ์ในช่วงแรกเริ่ม 
 สำาหรบัผูเ้ขียน บรบิทท่ีพีสุ่ย้กล่าวถึงสะท้อนความเชือ่ในการทำางานของ 
NGOs หลายแห่งในไทย ในแวดวง NGOs หลายๆ ท่ีมกัเหน็ภาครัฐและภาคธรุกจิ
เป็นศัตรู เนื่องจากหลายครั้งมีความขัดแย้งกันในวาระที่แต่ละฝ่ายต้องการผลัก
ดนั ทำาให้ NGOs หลายส่วนไม่ไว้ใจและไม่อยากร่วมมอืกบัภาครัฐและภาคธรุกจิ 
เห็นว่าการทำาเช่นนัน้เป็นการย้อนแย้งต่ออดุมการณ์และประเดน็ทีต่นขบัเคลือ่น 
หลายคนถงึกบัมองว่ากลุม่คนทีท่ำางานในภาคธรุกิจคอืส่วนหนึง่ของระบบทนุนยิม
สามานย์ที่ต้องถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคมไทย        

3 ดูได้ที่ https://www.facebook.com/happydeathdayproject/videos/2057726877572381/

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 ผู้เขียนเห็นว่าความสำาเร็จในระดับหนึ่งจากการทำางานประเด็นความ
ตายด้วยรูปแบบใหม่ๆ และการเลือกร่วมมือทำางานกับภาคธุรกิจในบางแง่มุม 
เป็นตัวสะท้อนถึงวิธีคิดและรูปแบบการทำางานที่แตกต่างไปจาก NGOs หลายๆ 
คนทีผู่เ้ขยีนรูจั้ก ผูเ้ขยีนและทมีวจิยัเคยคยุกนัว่าส่วนหนึง่ของความแตกต่างนีน่้า
จะเป็นเพราะพืน้ฐานการเติบโตในสายอาชีพของพ่ีสุ้ยท่ีมีพ้ืนฐานการทำางานด้าน
วชิาการไม่ใช่แค่งาน NGOs เพยีงอย่างเดยีว นอกจากนัน้พีสุ่ย้ทำางานในประเดน็ที่
ไม่เก่ียวข้องกับการต่อสูก้บัโครงสร้างเศรษฐกจิการเมอืงภาพใหญ่  เน้นสร้างการ
เรยีนรูเ้พือ่ความเปล่ียนแปลงและประเดน็ด้านสขุภาวะ ทำาให้พีสุ่ย้ไม่จำาเป็นต้อง
พึง่พาการระดมพลเคลือ่นไหวทางการเมอืง หรอืใช้การเผชญิหน้ากบักลุ่มองค์กร
ธุรกิจและภาครัฐในการทำางานมากนัก รวมถึงการที่พี่สุ้ยเติบโตมาในวัฒนธรรม
ของชนช้ันกลางและปัญญาชนในเมือง ปัจจัยเหล่าน้ีน่าจะมีผลให้พี่สุ้ยมีทักษะ
และวิธีคิดที่โดดเด่นออกมาจาก NGOs ที่ทำางานเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่ 
 ขณะที ่NGOs หลายคนเป็นนกัทำามากกว่านกัคิด เน้นทำากจิกรรมทีเ่กดิ
ประโยชน์กบักลุม่เป้าหมายโดยตรง แต่ไม่ถนดัในการทำางานเอกสาร งานวิชาการ
หรอืการวางแผนเชงิกลยทุธ์ พีสุ่ย้ไม่เป็นเช่นนัน้ รายงานทีพ่ี่สุ้ยเขยีนมรีะบบ เป็นขัน้
เป็นตอน มกีารแยกแยะประเด็นอย่างชดัเจน เช่นเดยีวกบัเวลาท่ีพีสุ่ย้พดู มีความ
ฉะฉาน ตรงประเดน็ ไม่ยดืเยือ้ ผูฟั้งเข้าใจได้ว่าพีสุ่ย้ต้องการสือ่อะไร ขณะเดยีวกนั
แม้ว่าพีสุ่ย้จะไม่พอใจ เท่าท่ีผูเ้ขียนได้สมัผสัพีสุ่ย้ไม่เลอืกใช้วธิเีผชญิหน้าด้วยการ 
“ฉะ” อนัเป็นภาพเหมารวมทีค่นภายนอกมกัมอง NGOs แต่ใช้วธิกีารเจรจาท่ีไม่
แขง็กร้าว โดยรวมแล้วถอืว่าพ่ีสุ้ยเป็นคนทีม่ลัีกษณะท่ีแตกต่างจากภาพลักษณ์ของ 
NGOs สายบูส๊ายลุย ซึง่น่าจะเป็นภาพลกัษณ์ทีค่นทัว่ไปรับรูเ้กีย่วกบั NGOs 
 อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากบุคลิกลักษณะแล้ว การจะเข้าใจความ
แตกต่างของแก่นวิธีในการทำางานของพี่สุ้ย (รวมถึงความแตกต่างของขอนแก่น
นิวสปิริตที่จะกล่าวถึงภายหลัง) กับ NGOs องค์กรอื่นๆ จำาเป็นจะต้องเข้าใจ
บรบิทวฒันธรรมการทำางานของ NGOs ในไทยเสยีก่อน กลุม่คนทีบ่กุเบกิและวาง
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รากฐานการทำางานภาคประชาสังคมในไทยส่วนใหญ่คือกลุ่มเจเนอเรชั่น baby 
boomers ที่เติบโตมากับขบวนการนักศึกษาและขบวนการฝ่ายซ้าย (ผาสุก 
พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546) จากการทำางานกับขบวนการนักศึกษา
และมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตั้งแต่ยังหนุ่มสาว คนกลุ่มนี้จึงเชื่อ
ในการทำางานด้วยอุดมการณ์ และการอุทิศตัวต่อประเด็นที่ตนเองผลักดันอย่าง
แรงกล้า (เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดความไม่ไว้ใจภาคธุรกิจ) แม้ว่าจะต้องแลกกับ
ความสะดวกสบายในชีวิต และการไม่มี work-life balance รวมถึงมีความเชื่อ
และการตีความปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยวิธีคิดแบบหนึ่งอย่างเข้มแข็ง อย่าง
เช่นความเชื่อว่างานของตนเป็นงานท่ีทำาด้วยอุดมการณ์ ไม่เก่ียงแม้จะได้ค่า
ตอบแทนที่น้อยนิด ทำาให้องค์กร NGOs บางองค์กรมีวัฒนธรรมท่ีไม่ไว้ใจและ
ไม่ต้องการทำางานร่วมกบักลุม่คนภาครฐัและภาคธรุกจิ ใช้วธิกีารทำางานด้วยการ
เผชญิหน้าและต่อสูเ้ป็นหลกั เมือ่มคีนรุน่ใหม่เข้ามาทำางานในองค์กรกจ็ะถกูคาด
หวงัให้มีแนวทางการทำางานและอดุมการณ์แบบเดยีวกนักบัคนรุน่นี ้เช่น ถกูคาด
หวังให้ทำางานหนัก ทุ่มเทกับงาน อุทิศตน แม้ว่าจะได้เงินเดือนน้อยนิดหรือไม่มี
วันหยุดก็ตาม ทำาให้บางองค์กรประสบปัญหาบุคคลากรลาออกบ่อย จนไม่มีผู้ที่
สืบทอดงานและองค์กรให้ยั่งยืนในอนาคต 
 ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนเคยถามผู้นำาองค์กร NGOs องค์กรหนึ่งที่เล่าว่าองค์กร
เขาต้องเสียเวลาในการฝึกพนักงานใหม่หลายครั้ง เนื่องจากมีอัตราการลาออก
ของพนักงานสูง (ส่วนใหญ่มักลาออกภายในสามเดือน) ว่ามีการถอดบทเรียน
หรือไม่ว่าทำาไมจึงมีพนักงานลาออกจำานวนมาก ผู้บริหารองค์กรคนนั้นมีท่าที
ที่แข็งกร้าวขึ้นในทันที และกล่าวกับผู้เขียนอย่างมีอารมณ์ว่าองค์กรของเขามี  
นโยบายเชิญทกุคนทีเ่รียกร้องวนัหยดุพกัผ่อน หรอืไม่อยากทำางานวนัเสาร์อาทติย์
ให้ออก เพราะงานที่ทำากับชาวบ้านไม่สามารถกำาหนดเวลาที่แน่นอนได้ ทำาให้
ผู้เขียนซึ่งเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งเข้าใจได้ทันทีว่าทำาไมคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับ      
ผู้เขียนจึงไม่สามารถทำางานในองค์กรแบบนี้ได้     

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 แต่พีสุ่ย้ไม่เหน็ด้วยกบัแนวคดิเช่นนี ้แม้ว่าพีสุ่ย้จะทำางานด้วยอดุมการณ์
ความเช่ือที่เข้มแข็ง และเป็นคนที่จริงจังกับการทำางานมาก แต่มีความเชื่อใน
แนวทางการทำางานและการบริหารองค์กรที่แตกต่างออกไป พี่สุ้ยมีความเชื่อ
อย่างแรงกล้าว่าคนทำางานในภาคประชาสงัคมควรได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
ให้อยูไ่ด้โดยมคีณุภาพชวีติทีดี่ และควรได้ค่าวชิาชพีตามประสบการณ์ พ่ีสุ้ยมอง
เห็นปัญหาของการให้ทนุทำางานแก่ NGOs ในท้องทีซ่ึ่งผูใ้ห้ทนุมกัตัง้ค่าตอบแทน
ตำา่ และมกีฎคำานวนอตัราค่าตอบแทนผูร้บัทนุทีแ่ขง็ตัว ทำาให้พนกังานในองค์กร 
NGOs โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ ที่ไม่มีเครือข่ายหรือคอนเนคชั่น มีเงินเดือนตำ่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเช่น NGOs รุ่นใหม่คนหนึ่งที่ผู้เขียนรู้จักมีวุฒิปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีชื่อเสียง ทำางานบริหารจัดการให้โครงการพัฒนา
สองโครงการ และมีประสบการณ์ทำางานเกิน 5 ปี แต่เธอได้รับเงินเดือนเพียงแค่ 
9,000 บาทต่อเดอืนเท่านัน้ พีสุ่ย้มองว่าแม้องค์กร NGOs หลายองค์กรจะเหน็ว่า
อัตราค่าจ้างน้ีเป็นอตัราทีต่ำา่เกนิไป แต่ด้วยความทีม่อีดุมการณ์ เหน็ความจำาเป็น
ของงานทีต่นเองทำา และการไม่มคีวามรูใ้นการการหาทุนมาสนบัสนนุการทำางาน
ด้วยวิธีการอื่นๆ ทำาให้หลายองค์กรยินยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่คัดค้าน การ
ได้รับค่าตัวตำ่าเกินกว่าแรงงานในตลาดจึงกลายเป็นมาตรฐานของคนทำางานใน
วงการ NGOs ไปโดยปริยาย 
 พีสุ่ย้เล่าว่าเคยคยุกบัแหล่งทุนแห่งหน่ึง ซึง่ในตอนแรกให้ทนุทำางานแก่พี่
สุ้ยโดยมีเง่ือนไขให้พีสุ่ย้ตดัค่าตวับคุลากรออกให้เป็นไปตามกฎการคดิอตัราส่วน
ค่าตัวขององค์กรผู้ให้ทุน ซึ่งเมื่อคำานวณออกมาแล้วบุคลากรจะได้เงินเดือน
น้อยกว่าอัตราตลาดมาก พี่สุ้ยจึงยืนยันกับผู้ให้ทุนรายนั้นว่าอัตราค่าบุคลากรที่
พี่สุ้ยเสนอเป็นอัตราท่ีตำ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทำางานให้ได้ (เทียบเท่ากับอัตรา
นักศึกษาจบใหม่ตามวุฒิ ไม่คิดค่าประสบการณ์) และถ้าผู้ให้ทุนไม่สามารถให้
ค่าบุคลากรตามที่เสนอไป พี่สุ้ยจะขอไม่รับทำางาน แตกต่างกับ NGOs หลายๆ 
องค์กรที่ให้ความสำาคัญกับโอกาสท่ีจะได้ทำางานก่อน ทำาให้ต้องหาโครงการ
หลายๆ โครงการมาทำาพร้อมกนั เพ่ือให้องค์กรอยูไ่ด้ พีสุ่ย้วเิคราะห์ว่าวฒันธรรม
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การรบัทนุเช่นนีย้งัทำาให้องค์กร NGOs หลายองค์กรไม่มโีอกาสได้รับงบประมาณ
ที่อาจช่วยต่อยอดหรือยกระดับการทำางานให้ดีข้ึนด้วย เช่นงบการวิจัย หรืองบ
การพัฒนาบุคคลากร ซึ่งมักเป็นงบประมาณส่วนแรกๆ ที่ถูกตัดออกเมื่อมีการ
พิจารณางบประมาณเสมอ
 นอกจากนัน้แล้ว พีสุ่ย้เชือ่ว่าในปัจจุบนัคนทำางานภาคประชาสังคมต้อง
ปรับวิธีคิดและปรับตัว จากวิธีการทำางานของ NGOs รุ่นบุกเบิก จึงจะสามารถ
อยู่รอดและทำางานด้วยประสิทธิภาพในบริบทของโลกปัจจุบัน

 พี่สุ้ยยกตัวอย่างวิธีคิดการทำางานของ NGOs ที่พ่ีสุ้ยเห็นว่าควรต้อง
เปลี่ยนแปลง เช่น 

“พีอ่ยากเหน็ทางเลอืกใหม่ๆ ในการท�างานและการเปลีย่นแปลง
สังคม พี่คิดว่าสังคมมันมาถึงจุดท่ีคุณท�าแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
แล้ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีมันรวดเร็วมาก และปัญหา
ท่ีมาทุกทิศทุกทาง ไม่เหมือนเม่ือก่อน คุณท�าแบบเดิมไม่ได้อีก
ต่อไป”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)

“แต่ก่อนองค์กร NGOs ชอบประหยดั ท�าเองทกุอย่าง แล้วบางที
งานหลักไม่ได้ท�า มัวแต่ท�างานเอกสารอยู่ บางทีมันประหยัดแต่
มนัเหนือ่ยเรา มนัไปกนิแรงคนท�างาน ต้องมานัง่ป่ันงาน แล้วพอ
มันเครียดความสัมพันธ์ก็ไม่ดี ต้องมานั่งท�าเองหมดไง บางอย่าง
ถ้าจ้างเอา ไม่ต้องมาให้คนท�างานมานั่งลงแรงมันเสียเวลา วิธี
คิดแบบน้ีกับบางคนเขาก็อาจจะรับไม่ได้ อาจบอกว่าฟุ่มเฟือย 
ต้องประหยัด คนรุ่นเก่าเขาจะคิดอีกแบบนึง ซ่ึงอาจจะไม่ใช่วิธี
คิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาลงแรงกัน หลายคนหน้างานท่ีมีก็ท�า
ไม่เสร็จแต่ก็ต้องมาช่วยกันท�า ท�าให้เราเสียโอกาสครีเอตงานไป 
แล้วพอไม่ท�ากด็ไูม่ contribute (สนบัสนนุ, ช่วยเหลอื) ให้องค์กร    
ออกมาเป็นภาพแบบนั้น”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 พ่ีสุ้ยวิเคราะห์ว่าสาเหตุของวัตรปฏิบัติเช่นนี้ ไม่น่าจะเกิดจากการไม่
ตระหนักรู้ถึงวิธีการทำางานแบบใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นเพราะ

 ด้วยเหตนุีพ้ีสุ่ย้จึงพยายามสร้างกลุม่ขอนแก่นนวิสปิริตขึน้ โดยในความ
ตั้งใจแรกชองพี่สุ้ยมีเป้าหมายหลักอยู่สองสามประการ ได้แก่ พี่สุ้ยต้องการสร้าง
พืน้ทีใ่ห้คนทำางานภาคสงัคมในขอนแก่นซึง่พีสุ่ย้เคยบอกว่าอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว ให้
ได้มีเครือข่าย มีเพื่อน รู้ว่าใครทำางานอะไรอยู่ตรงไหน และมีอะไรที่สามารถร่วม
มอืกนัได้บ้าง หรอืถ้าพดูอย่างเป็นทางการก็คอืพีสุ่ย้ต้องการสร้างพ้ืนทีส่ำาหรับการ
สร้างเครอืข่ายคนทำางานภาคประชาสงัคมในขอนแก่น โดยมเีป้าหมายระยะยาว
ที่ลึกไปกว่าแค่การสร้างเครือข่าย แต่ต้องการให้คนทำางานในพื้นที่สามารถมอง
เหน็ปัญหาเชิงโครงสร้างทีน่อกเหนอืไปจากหน้างานของตนเอง และรวมพลงักัน
แก้ปัญหา อันเป็นเหตุให้พี่สุ้ยพยายามยกประเด็นของการพัฒนาเมืองขอนแก่น
ให้น่าอยู่มาเป็นประเด็นการขับเคลื่อนเครือข่ายบ่อยครั้ง รวมถึงมีการออกแบบ
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการให้องค์กรต่างๆ ได้ทำาความรูจ้กัเมืองขอนแก่นมากขึน้ 
 ประการทีส่อง พีสุ่ย้อยากสร้างพืน้ทีส่ำาหรับคนทีต้่องการแก้ปัญหาสังคม 
โดยเฉพาะกลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีมฝัีน มคีวามคดิทีอ่ยากจะทำาอะไรบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่า
จะทำาอย่างไร ไม่มพีืน้ทีท่ีเ่ปิดรบัความคดิ (เช่นองค์กรทีท่ำางานอยูอ่าจจะมรีะบบ
การทำางานที่ชัดเจนอยู่แล้ว หรือไม่พร้อมลองใช้วิธีการทำางานแบบใหม่) หรือยัง
ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามีวิธีการใหม่ๆ อะไรบ้างที่ใช้แก้ปัญหาสังคม ให้ได้
ลองทำาตามความตั้งใจของตนเองด้วยทางเลือกใหม่ 

“พี่คิดว่าวิธีคิดแบบนี่เป็นเพราะคุณรุ่นเก่าไม่ค่อยเปิดโอกาส
ให้ตัวเองถูกท้าทายว่าจริงๆ วิธีคิดแบบนี้มันเวิร์กป่าวอยู่ในโลก
ปัจจุบัน”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)
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 บรบิทหนึง่ทีผ่ลกัดนัให้พีสุ่ย้เหน็ความจำาเป็นของวธิกีารทำางานใหม่ๆ คอื
การที่ทุนการทำางานภาคประชาสังคมเริ่มมีจำากัดมากขึ้นเรื่อยๆ และคนทำางาน
ภาคประชาสงัคมอาจจะต้องหาแหล่งทนุใหม่ๆ ทีม่คีวามคาดหวงัในกระบวนการ
ทำางานที่แตกต่างไปจากแหล่งทุนแบบเดิม
 ประการท่ีสาม สิง่ท่ีพ่ีสุย้เน้นยำา้และเป็นประโยคทีถู่กนำาไปใช้ในเวทขีอง
ขอนแก่นนิวสปิรติบ่อยครัง้จนเป็นสโลแกนหนึง่ของขอนแก่นนวิสปิรติคอื “เราจะ
ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” เป็นความตัง้ใจของพีสุ่ย้ให้กลุ่มขอนแก่นนวิสปิริตเป็นพ้ืนท่ี
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งน่าจะรวมไปถึง
การเป็นพืน้ท่ีเปิดกว้างให้กบัทุกคนโดยไม่มกีารกดีกนัจากอายหุรอืประสบการณ์
ทำางาน คำาว่า “พื้นที่สบายใจ” เป็นคำาพี่สุ้ยให้ความสำาคัญอย่างมาก 
 พี่สุ้ยกล่าวว่าหลักการทำางานหนึ่งของพี่สุ้ยคือการเชื่อมโยงคนเข้าด้วย
กันในระดับเนื้อแท้ (essence) เพราะประสบการณ์การทำางานสอนพ่ีสุ้ยว่าถ้า
บุคคลเกิดความเช่ือมโยงในระดับเน้ือแท้แล้ว จะทำาให้เกิดความเป็นชุมชนและ
ความมีส่วนร่วมต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

“พีคิ่ดว่าท�ายงัไงให้คนรุน่ใหม่เขามทีางเลอืก เขารูว่้าตนเองก�าลงั
เผชิญกับอะไร แล้วเขามีทางเลือกอะไรบ้างท่ีจะท�าให้สิ่งนี้เป็น
ไปได้ คนรุ่นใหม่ไม่อยากท�างาน NGOs แล้ว เพราะ NGOs เอง
ก็มีความแข็งตัว ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากไปเป็นแบบนัก
วชิาการ เขาก�าลงัมองหาอยูว่่ามนัจะมทีีไ่หนทีเ่ขาจะท�าอะไรเพือ่
สังคมได้บ้าง ที่ไม่ใช่แบบเดิม” พี่สุ้ยบอก

 (วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 แม้พี่สุ้ยจะไม่ได้นิยามตัวเองในฐานะนัก “จิตตปัญญา”4 แต่วิธีคิดเรื่อง
การทำางานเชิงเครือข่ายของพี่สุ้ยได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดแบบจิตปัญญาศึกษา
มาไม่น้อย ในการจัดกิจกรรมแก่เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตมีการสอดแทรก
กิจกรรมเชิงความสมัพนัธ์เพือ่สร้างความเขือ่มโยงระหว่างบคุคลไว้ตัง้แต่ครัง้แรก 
(เวทซีุม่หวั ก้าวหน้าผูน้ำารุ่นใหม่เพือ่เมอืงขอนแก่นทีดี่ต่อใจทกุผูท้กุคน, วนัท่ี 6-7 
พฤษภาคม 2560) โดยจัดขึ้นก่อนจะมีโครงการวิจัยโครงการนี้ และก่อนที่พี่นก
จะมาเป็นอาสาสมคัรแก่พืน้ที ่ในเวทีนีม้กีารจดักิจกรรมแลกเปลีย่นพูดคยุกนัผ่าน
กระบวนการทีใ่ห้เสยีงแก่ทกุคน และสร้างบรรยากาศปลอดภยัสำาหรบัแสดงความ
คดิเหน็และการสร้างความสมัพนัธ์ระดบับคุคลทีท่ำาให้คนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมรู้จัก
พืน้ทีท่ำางานของกนัและกนัและสร้างความสมัพนัธ์กันอย่างรวดเรว็ เช่น การตัง้วง
สุนทรียสนทนา (dialogue) ที่ทุกคนได้พูดความคิดเห็นของตนเอง การแนะนำา
ตัวด้วยภาพถ่ายและเร่ืองราวแทนการแนะนำาด้วยชื่อ และตำาแหน่งหน้าที่การ
งาน หรือการให้คนจากต่างองค์กรที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบ่งกลุ่มไปถ่ายรูป
เมืองขอนแก่นเพื่อเก็บวิถีชีวิตท่ีมุมท่ีน่าสนใจแต่ไม่ถูกมองเห็น ซึ่งประสบความ
สำาเร็จอย่างมาก ผู้เข้าร่วมทุกคนชื่นชอบให้ผลตอบรับเป็นบวก และทำาให้ความ
เป็นพื้นที่ปลอดภัยสบายใจสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่
หลายๆ คนนึกถึงพร้อมๆ กับชื่อขอนแก่นนิวสปิริต       
  โดยรวมแล้วขอนแก่นนิวสปิริต จึงมีภารกิจหลักๆ สองประการที่ทำาไป
ควบคู่กันไป ประการแรกคือการสร้างชุมชนเครือข่ายของคนที่ต้องการทำางาน
เชิงสังคมในขอนแก่น และประการท่ีสอง การเสริมศักยภาพการทำางานด้วยวิธี
คิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งพี่สุ้ยมีความหวังว่า แนวคิดแบบ 
SE จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพคนในเครือข่ายจนสามารถ             

4 จิตปัญญาศึกษาคือกระบวนการศึกษาเพื่อทำาความเข้าใจภาวะจิตใจภายในของตนเอง เป็นเทรนหนึ่งที่
องค์กรพัฒนาทางเลือก หรือองค์กรเชิงจิตวิญญาณนำามาปรับใช้กับงานของตนเองอย่างกว้างขวาง
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ขับเคลื่อนสังคมในมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 จากการพูดคุยกับพี่สุ้ยและสัมภาษณ์คนทำางานภาคสังคมในขอนแก่น
ในกลุ่มที่มาเข้าร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตรวมถึงคนทำางานภาคประชา
สังคมที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเพิ่มเติม ผู้เขียนพบว่าที่ผ่านมาคนทำางานเพ่ือสังคมใน
ขอนแก่นมีการทำางานเชิงเครือข่ายค่อนข้างน้อย โดยมากเป็นการทำางานเฉพาะ
กลุ่มของ NGOs หรือคนทำางานภาคประชาสังคมที่มี่ประเด็นที่ต้องการผลักดัน
ร่วมกัน แทบไม่มีเครือข่ายระหว่าง NGOs ที่ทำางานในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ไม่ต้องพูดถึงการมีเครือข่ายกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่ NGOs แต่สนใจทำางานแก้ปัญหา
สังคม เช่น คนที่เคยทำางานในภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ NGOs บาง
กลุ่มอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับภาคธุรกิจ ทำาให้ไม่มีความเชื่อใจต่อกัน 
 นอกจากนั้นเครือข่ายท่ีมีอยู่มักเป็นการทำางานระหว่างองค์กรกับ
องค์กรโดยไม่ได้มีพื้นท่ีสำาหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นเครือ
ข่ายที่มีงานเป็นสิ่งเรียงร้อยทุกคนเข้าด้วยกัน ในบางคร้ังยังพบปัญหาการไม่มี
พื้นที่แก่ความคิดของคนรุ่นใหม่ หรือวิธีคิดวิธีการทำางานแบบใหม่ ผู้เข้าร่วม                     
เครอืข่ายขอนแก่นนิวสปิริตคนหนึ่งที่ทำางาน NGOs บอกกับผู้เขียนว่า ก่อนมา
ร่วมเครอืข่ายขอนแก่นนวิสปิรติเขารูส้กึหมดไฟในการทำางาน เหน็ว่างานทีตั่วเอง
ทำาวนเวียนอยู่ในวงจรเดิม ไม่สามารถแก้ปัญหา แต่การมาร่วมกิจกรรมกับเครือ
ข่ายขอนแก่นนิวสปิริต ได้แลกเปลี่ยนกับคนที่ทำางานในแวดวงและคนที่ทำางาน
ด้วยวิธีการอื่นๆ ทำาให้เขาเริ่มมีไฟและอยากลองใช้วิธีการใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อนมาทำางาน ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าเครือข่ายที่มีอยู่ใน
ขอนแก่นหลายเครือข่ายไม่มีพื้นท่ีให้กับความคิดของคนรุ่นใหม่มากเท่าไหร่ 
ขอนแก่นนิวสปิริตจึงเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีอยู่ในพื้นที่ 
 ดังท่ีผู ้เขียนได้กล่าวไปแล้วว่าก่อนงานในโครงการวิจัยนี้จะเริ่มขึ้น 
ขอนแก่นนิวสปิริตได้รับทุนจากโครงการผู้นำาแห่งอนาคตเพื่อจัดกิจกรรม ได้แก่ 
การเข้าไปคุยกับเครือข่ายคนทำางานภาคสังคมในภาคส่วนต่างๆ เพื่อชักชวนคน

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ทำางานภาคประชาสังคมในขอนแก่นมาเข้าร่วมกิจกรรมกับขอนแก่นนิวสปิริต 
และมีการจัดเวที 1 ครั้งเพื่อทำาให้เครือข่ายได้รู้จักกัน ซึ่งประสบผลสำาเร็จอย่าง
มาก ทำาให้ผู ้เข้าร่วมหลายคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนสนิทสนมกันและเริ่มมี     
ความสมัพนัธ์ขึน้ระหว่างองค์กรต่างๆ เป็นฐานความสมัพนัธ์ของชมุชนขอนแก่น
นิวสปิริตมาจนปัจจุบัน 
 อย่างไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ในโครงการวจัิยนี ้ถอืได้ว่า
ขอนแก่นนิวสปริตเป็นพื้นท่ีเกิดข้ึนใหม่อย่างแท้จริง และแทบไม่มีรากฐานการ
ทำางานใดๆ มาก่อน ดังนั้นบริบทของงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการใช้แนวคิดแบบ
ผู้ประกอบการและการทำางานอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในช่วงท่ีเร่ิมก่อต้ังและวาง
ทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร มากกว่าการสร้างความยั่งยืนหรือยกระดับ
การทำางานให้แก่องค์กรที่ทำางานมานานอย่างในกรณีศึกษาพื้นที่อื่นๆ

พ่ีนก พ่ีนุ้ย และแนวคิดแบบผู้ประกอบก�รสังคม

 “เพราะเขาคดิต้นทุนไม่เป็น แล้วเขากไ็ม่รู้ ถ้าเขาเหน็ตัวเลข man-hour 
(ค่าแรงเฉลีย่ต่อชัว่โมง – ผูเ้ขยีน) แล้วเขากจ็ะเข้าใจ” คณุพรจรรย์ ไกรวตันสุสรณ์ 
(พี่นุ้ย) ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers บอกผู้เขียนและพี่สุ้ย เมื่อได้รับฟัง
ว่า NGOs หลายองค์กรเลือกให้พนักงานทำางานทุกประการด้วยตนเองโดยไม่
จ้างแรงงานเอาท์ซอร์ซ (outsource) เพื่อประหยัดต้นทุน แม้ว่างานจะเป็นงาน
จุกจิกเช่น การส่งจดหมาย ที่มาเบียดบังเวลาการทำางานหลักก็ตาม คำาพูดของพี่
นุย้หมายความว่าการที ่NGOs พยายามประหยัดแบบนี ้เมือ่เทยีบกบัต้นทุนทีใ่ช้
แล้ว ไม่คุ้มค่าต่ออัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง และจะคุ้มค่ากว่ามากเมื่อจ้าง
คนนอก 
 ถ้ากล่าวว่าพีนุ่ย้เป็นมนษุย์ท่ีรกัประสทิธภิาพเหนอืสิง่อืน่ใดคงไม่ผดิความ
จริงนัก ผู้เขียนเห็นพี่นุ้ยให้ความสำาคัญกับการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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สูงสุด เวลาใครไปพูดเล่นกับพี่นุ้ยอย่างไร้สาระ พี่นุ้ยมักจะตอบ (แบบหยอกล้อ) 
ว่า “แกรู้ไหมยะว่า man-hour ชั้นเท่าไหร่” ครั้งหนึ่งผู้เขียนและพี่นุ้ยเดินทาง
ไปภาคสนามท่ีเดยีวกนั โดยเช่ารถแยกกนัไป พีนุ่ย้บอกผูเ้ขยีนว่า “แกแกบอกเขา
ให้กลับไปเถอะ เดี๋ยวแกกลับรถพี่ พี่ทนเห็นคนมานั่งรอครึ่งวันโดยไม่ทำาอะไรไม่
ได้จรงิๆ” เมือ่พีนุ่ย้ฟังผูเ้ขยีนเล่าถงึวฒันธรรมของบางองค์กรท่ีให้ความสำาคญักบั
การเข้ามาทำางานที่สำานักงานและใช้เวลาอยู่ในสำานักงานเป็นเวลานาน เช่น การ
ทำางานหนักจนต้องค้างคืนที่สำานักงานพี่นุ้ยพูดว่า

 ดูเหมือนว่าพี่นุ ้ยจะเช่ือว่าความเข้าใจต่อประสิทธิภาพและความ          
คุม้ค่าเป็นสามญัสำานกึข้ันพืน้ฐานของมนษุย์ เช่น การทีพ่ีนุ่ย้เชือ่ว่าถ้าผูน้ำาองค์กร 
NGOs เห็นความไม่คุ้มค่าจากการใช้ man-hour ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างตัวเลขในเชิงต้นทุนจะพร้อมปรับเปลี่ยนระบบการทำางาน เพราะตัวเลขจะ
ทำาให้พวกเขาตระหนักถึงความไม่มีประสิทธิภาพและความไม่คุ้มค่าของระบบ
การทำางานในองค์กรตนเอง ซึ่งอาจจะแตกต่างกับพี่สุ้ยที่มองพฤติกรรมผู้นำา
กลุ่มนี้ด้วยมิติเชิงจิตวิทยามากกว่าการตระหนักเชิงตรรกะเพียงอย่างเดียว  เช่น        
พี่สุ้ยมองว่าหลายครั้งแม้จะมีวิธีการทำางานหรือจัดการท่ีดีกว่าแต่คนรุ่นเก่าใน
องค์กรก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดี เพราะมีวิธีคิดคนละแบบ ดังที่กล่าวไปในข้างต้น 
 แม้ว่าในการทำางานร่วมกับขอนแก่นนิวสปิริต พี่นุ ้ยมีบทบาทเสนอ
แนะและชีแ้นะแนวทางให้พีสุ่ย้เพือ่เขยีนข้อเสนอโครงการในเวลาเจ็ดเดือนนีแ้ก่
โครงการผู้นำาแห่งอนาคต และเป็นผู้ออกแบบกระบวนการอบรมเสริมศักยภาพ
ทางผู้ประกอบการทางสังคมท่ีพี่สุ้ยไปเข้าร่วมเท่านั้น แต่พี่นุ้ยเป็นผู้จัดสรรให้   

“ถ้าเราเป็นผูบ้ริหารแล้วเราต้องบรหิารเงนิทัง้องค์กรมนัคอื cost 
(ต้นทนุ) ทัง้นัน้ รูเ้ลยว่าประหยดัตรงนีไ้ด้เราเอาเงินไปท�าอย่างอืน่
ได้ มันไม่เมคเซ้นส์นะ”

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560)
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“พี่นก” ตัวละครที่จะมีบทบาทร่วมในขอนแก่นนิวสปิริตตลอดระยะเวลาการ
ดำาเนนิโครงการเจด็เดือนมาเป็นอาสาสมคัรจากภาคธรุกจิประจำาพืน้ทีข่อนแก่น
นิวสปิริต  
 ในบรรดาอาสาสมคัรจากภาคธรุกจิในโครงการนี ้พีน่กเป็นคนทีม่วียัวฒิุ
และประสบการณ์มากทีส่ดุและน่าจะเป็นคนเดยีวทีด่ำาเนนิกจิการเพือ่สงัคมของ
ตนเอง จึงมีความรู้ วิธีคิด และการนิยามกรอบกำาหนดความเป็น SE ที่เข้มแข็ง 
 เป็นการยากทีผู้่เขยีนจะสามารถอธบิายคณุลกัษณะของพีน่กออกมาเป็น
ตวัหนงัสอื ไม่ใช่เพยีงเพราะผูเ้ขียนไม่คุ้นเคยกบัวธิคีดิแบบผูป้ระกอบการ (หรอืที่
พีน่กเรยีกว่าวธีิคิดท่ีเป็นระบบและมมีาตรฐานสากล) แต่พีน่กเป็นบคุคลท่ีมคีวาม
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผู้เขียนเจอมา 
 ผู้เขียนเห็นว่าพี่นกเป็นคนท่ีมีความฉะฉาน และมีความสามารถใน
การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนแบบหาตัวจับยาก ครั้งหนึ่งทีมงานและ                  
พีน่กไปกนิหมกูระทะด้วยกนั แล้วเนือ้ทีท่างร้านนำามาเสิร์ฟเหนยีวจนเคีย้วไม่ลง                
พ่ีนกได้วจิารณ์คณุภาพของเนือ้ว่า “น่าจะเป็นเนือ้ส่วนทีเ่ขาเอาไว้ใช้ทำารองเท้า”          
พี่นกพูดตรงเปิดเผย ยืนหยัดมั่นคงในความคิดของตนเองอย่างไม่ลดราวาศอก 
แต่ในขณะเดียวกันเวลาสื่อสารกับคนอื่นก็มีท่าทีที่สุภาพ 
 พี่นกเป็นคนมีอารมณ์ขันเฉพาะตัวอย่างท่ีผู้เขียนไม่เคยพบมาก่อน           
ผูเ้ขยีนสงัเกตว่าพีน่กชอบให้ความรูแ้ก่คนอืน่ ระหว่างการเกบ็ข้อมลูในโครงการนี้ 
ผู้เขียนเห็นคนขอคำาปรึกษาจากพี่นกจำานวนมาก ทั้งในด้านแนวคิดการทำาธุรกิจ 
และการพัฒนาองค์กร ซึ่งพี่นกใส่ใจกับการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอย่างละเอียด ไม่มี
การตัดบทหรือแสดงอาการรำาคาญใดๆ 
 หรือแม้แต่การเก็บข้อมูลงานวิจัยของผู้เขียนพี่นกก็ยินดีตอบอย่าง
ละเอียดทุกครั้ง (ยกเว้นในกรณีที่พี่นกต้องเดินทางออกมาพบผู้เขียน เพราะ         
พี่นกเห็นว่าการเสียเวลากับการเดินทางไม่คุ้มค่าต่อค่าตัวรายชั่วโมง [man 
hours] ของพี่นก) แม้ผู้เขียนคิดว่าลึกๆ แล้วพ่ีนกอาจจะเห็นว่าการเขียนงาน
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วจิยัแบบทีผู่เ้ขียนกำาลงัเขียนอยู่เป็นสิง่ท่ีไม่มปีระโยชน์ในแง่ของความคุม้ค่า และ
ไม่คุ้มค่าต่อการเสียเวลาของพี่นกก็ตาม (พี่นกเคยวิจารณ์งานเขียนในลักษณะที่
คล้ายๆ กบัทีผู่เ้ขยีนเขยีนอยูว่่าเป็นงานทีไ่ม่รูจ้ะทำาและเผยแพร่เพ่ือใครและเพ่ือ
อะไร) แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้เขียนเห็นว่าความรู้สึกของการอยากช่วยเหลือและให้
ความรู้แก่ผู้อื่นของพี่นกก็ได้รับการให้ค่ามากกว่าความคิดเรื่องความคุ้มค่า การ
มาเป็น mentor ให้กบัขอนแก่นนวิสปิรติ ถอืว่าเป็นการแสดงความต้องการแบ่ง
ปันของพี่นกเช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นงานอาสาสมัครที่พี่นกทำาให้กับสังคม

 พี่นกบอกผู้เขียนเมื่อถูกถามว่าทำาไมถึงมีจิตใจท่ีอยากช่วยเหลือคน
อื่นทั้งๆ ที่เจ้าของกิจการอย่างพี่นกน่าจะใช้เวลาว่างไปพักผ่อน หรือขยาย
กิจการของตนเองเพื่อเพิ่มกำาไรมากกว่า 
 พี่นกเคยเอ่ยว่าสมัยวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 พ่ีนกลำาบากมาก โดย
ไม่ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติม แต่ความลำาบากที่พี่นกเผชิญได้ทำาให้พี่นกเกิด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งถูกแสดงออกผ่านการช่วยเหลือให้คำาแนะนำาแก่  
ผู้อื่นเสมอๆ 
 

“คนทีเ่คยล�าบากอย่างเราจะจ�าได้ว่ามนัล�าบาก ไม่ว่าจะเกดิจาก
อะไรมนัมคีวามรูส้กึในใจจากความทุกข์ของการท่ีเกดิปัญหาแล้ว
ยังแก้ไม่ได้ น่าจะมีความคล้ายคลึงกันในความรู้สึกร่วมแบบนั้น 
เวลามคีวามล�าบากเกดิขึน้ เราจะประเมนิว่ามันเป็นอย่างไร เวลา
เราเห็นความล�าบากแล้วถ้าเราว่าเราช่วยได้เนี้ย การเดินออกไป
จากมัน sad กว่าการพยายามไม่รับรู้ว่ามันมีอยู่”

 (ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560) 

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 ผู้เขียนเห็นว่าการที่พี่นกผูกโยงการแก้ปัญหาไว้ในฐานะเหตุปัจจัยของ
การแก้ไขความทุกข์ หรือทางดับทุกข์เช่นนี้ เป็นส่ิงท่ีสะท้อนวิธีคิดและระบบ
คุณค่าของพี่นกได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจที่พี่นกจะให้คุณค่าและความ
สำาคญักบักระบวนการค้นหาวธิกีารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และพิสูจน์ได้
ด้วยตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนอย่างมาก
 พี่นกมีเรื่องเล่าประจำาตัวเรื่องหนึ่ง ท่ีมักใช้เป็นตัวอย่างทุกครั้งเมื่อ
พูดถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาโดยสรุปว่าประเทศโซมาเลียเกิด
สงครามกลางเมืองทำาให้ชาวประมงชายฝั่งจำานวนมากผันตัวเป็นโจรสลัดออก
ไปปล้นเรือสินค้า และมีอัตราการปล้นท่ีถ่ีข้ึนทุกทีจนเรือสินค้าที่เดินทางผ่าน
โซมาเลียต้องจ้างผู้คุ้มกันภัยมาอยู่บนเรือด้วย รัฐบาลในประเทศต่างๆ พยายาม
ใช้มาตรการปราบปรามอย่างหนักหน่วงแต่ก็ไม่ทำาให้จำานวนการปล้นเรือลดลง
เท่าใด 
 จนกระท่ังเจ้าของแฟรนไชส์ร้านซูซิในประเทศญี่ปุ ่นคนหนึ่งรับรู ้
เรื่องนี้ เขาพบว่าสาเหตุท่ีทำาให้ชาวโซมาเลียหันมาเป็นโจรสลัดเป็นเพราะเกิด

“เรา empathy (เห็นอกเห็นใจ) ว่าความทุกข์คืออะไรในสมัยที่
เรายากล�าบาก แล้วอันที่สอง คือเราสามารถคิด solution (วิธี
การแก้ปัญหา)  บางอย่างไปแก้ปัญหานั้นได้แล้วมันกระทบกับ
ผลในวงกว้าง เรารู้ได้เลยว่าคนท่ีหายจากความทุกข์แล้วทวีคูณ
ด้วยจ�านวนคนที่สามารถท�างานได้จาก solution นี้มันเป็นยัง
ไง เราก็รู้สึกได้ว่าตอนหายทุกข์มันรู้สึกยังไง….ความล�าบากคือ
สมบตัทิีล่�า้ค่า เพราะเรารูว่้าความทกุข์ยากมนัเลวร้ายขนาดไหน 
การท�าสิง่เหล่านีมั้นได้ผลตอบแทนทางใจว่าเราคุม้ทีจ่ะมชีวีติต่อ
อยู่อีกวันหนึ่ง”

(ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
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สงครามกลางเมอืงจนทำาให้คนทีเ่คยทำาอาชีพประมงไม่สามารถทำาการประมงเพือ่
เลีย้งชพีได้ และคนเหล่านีไ้ม่มีทุนและทักษะทีจ่ะทำางานอย่างอืน่ เขาจงึลงทนุซ้ือ
เรือและสอนทักษะการจับปลาทูน่าให้กับคนที่เคยเป็นโจรสลัด 
 เมือ่เล่าถึงจดุนีพ้ีน่กจะจบเรือ่งโดยแสดงแผนภมูทิางสถติิว่าต้ังแต่เจ้าของ
ร้านซูชิเขาไปในโซมาเลีย อัตราการโจมตีเรือก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ พร้อมสรุปว่านี่คือตัวอย่างโมเดลการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่พิสูจน์ได้ 
 ถึงแม้เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วผู้เขียนจะอดนึกไม่ได้ว่า เรื่องราวที่พี่นกเล่าเป็น
ตวัอย่างของการแก้ปัญหาปัญหาเดยีวแบบแยกส่วนจากปัญหาอืน่ โดยไม่ได้คำานงึ
ถึงบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจะคำานึงว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นการเพิ่มเติมปัญหา
อื่นๆ ในระยะยาวหรือไม่ เช่น ความต้องการบริโภคทูน่าของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
จนอาจจะทำาให้ทนู่าสญูพนัธ์ แต่สำาหรบัพีน่กตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนของ
การแก้ปัญหาที่เป็นจริงและยั่งยืน 
 ตรงกันข้ามกับการแก้ปัญหาที่พี่นกเรียกว่าปัญหาแบบ “แจกผ้าห่ม” 
หมายถึงการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า โดยไม่ได้แก้ที่สาเหตุของปัญหาอย่าง
แท้จริง ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่พี่นกเห็นว่าหลายองค์กรนำามาใช้  

“การแจกผ้าห่มที่แจกทุกปีตั้งแต่ตอนพี่เด็กจนตอนนี้ ยังมีคน
ไทยที่ยังได้ไม่ครบกันอีกหรอ เราเลยรู้สึกว่าการท�าลักษณะนี้ใน
ภาคขององค์กรมันดีกว่าไม่ท�าเลย แต่มันไม่ดีตรงที่เราไม่ได้แก้
ปัญหาอะไรคือทุกปีก็ยังมีคนหนาวตาย…ประเทศเราแก้ปัญหา
ไม่ถูกคือมันฉาบฉวย...แต่แจกผ้าห่มมันก็จ�าเป็นนะเพราะถ้าไม่
แจกเด็กมันอาจจะตายก็ได้ แต่ถ้าไม่ท�าอะไรปีหน้าก็มาแจกใหม่ 
มันเป็นเรื่อง first aids (การปฐมพยาบาล) กับเรื่องรักษาอาการ
โรคจริงๆ”

 (ธนันต์ รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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 พี่นกเชื่อว่าวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ หรือ เคร่ืองมือที่ช่วยให้มีวิธีคิด
อย่างเป็นระบบท่ี School of Changemakers ใช้ในการฝึกฝนผู้ประกอบ
การทางสังคม (ซ่ึงพ่ีนกนิยามว่าเป็นเครื่องมือ/กระบวนการคิดมีมาตรฐาน
สากล) จะช่วยทำาให้องค์กรต่างๆ หลุดพ้นจากกรอบการทำางานแบบแจก
ผ้าห่มได้

เมื่อผู้นำ�ภ�คประช�สังคม เรียนรู้คว�มคิด
แบบผู้ประกอบก�ร

คว�มหวังที่แตกต่�ง

 “ฝากเป็นการบ้านให้ตดัสนิใจนะพี ่ว่าพีจ่ะเป็นอะไรระหว่าง incubator5 
หรือ communities6” พี่นุ้ยบอกกับพี่สุ้ย 
 วนันัน้เป็นวนัแรกท่ีผูเ้ขียนและพีสุ่ย้ได้พบกบัพีนุ่ย้ เนือ่งจากพ่ีนุย้ต้องการ
รู้ข้อมูลของพี่สุ้ย เพื่อช่วยให้พี่สุ้ยเขียนข้อเสนอโครงการ (proposal) ที่เหมาะ
สมกับการทำางานร่วมกับ School of Changemakers เป็นเวลา 7 เดือน (การ
ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ, 5 ตุลาคม 2560)
 พวกเราสามคนนั่งอยู่ในร้านกาแฟอันพลุกพล่าน พี่นุ้ยเปิดบทสนทนา

5 ผู้ฟูมฟัก (incubator) ในที่นี้หมายถึงขอนแก่นนิวสปริตจะเป็นผู้สร้างคนทำางานเชิงสังคมด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 

6 หมายถึงขอนแก่นนิวสปริตรไม่ต้องคาดหวังผลสำาเร็จว่าจะเกิดคนทำางานเชิงสังคมด้วยวิธีการใหม่ๆ
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ด้วยคำาถามว่า “สามปีจากนี้ไปพี่สุ้ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นคะ” เพื่อสำารวจว่าสิ่งที่
พี่สุ้ยทำาอยู่ มีเป้าหมายคืออะไร ภาพที่เห็นคืออะไร
 “สามปีนี้หวังว่าจะมีโครงการสามอันที่สำาเร็จ และมี stories (เรื่องเล่า) 
ที่บอกที่มาที่ไปได้” พี่สุ้ยตอบ หมายถึงขอนแก่นนิวสปิริตจะช่วยให้คนที่ทำางาน
ด้วยวธิกีารแบบใหม่ทีอ่ยากลองทำาแต่ไม่มพีืน้ท่ี ได้นำาเอาความคดิไปสู่การปฏบิติั
โดยประสบความสำาเรจ็อย่างน้อยสามพืน้ท่ี พ่ีนุย้จงึให้พีสุ่ย้ลองย้อนมองดูว่าหาก
จะทำาเป้าหมายสามปีทีพ่ีสุ่ย้กำาหนดให้เป็นจรงิขอนแก่นนิวสปิริตจะต้องทำาอะไรบ้าง 
และเจ็ดเดือนท่ีทำางานกับโครงการผู้นำาแห่งอนาคตควรมีแผนงานอย่างไรเพื่อ
ตอบเป้าหมายสามปีที่ตั้งไว้ 
 พีสุ่ย้ตอบว่าในเจ็ดเดอืนนีพ้ีสุ่ย้วางแผนจะทำาเวทีการอบรมสองคร้ัง คร้ัง
แรกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่สองเพื่อค้นหาคนที่สนใจ
มาร่วมโครงการอย่างจริงจัง และเร่ิมเข้าไปช่วยทำาให้ความคิดในการแก้ปัญหา
สังคมเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงได้ โดยทางขอนแก่นนิวสปิริตอาจจะให้ทุนสนับสนุน
การทำากิจกรรมบางส่วน พี่สุ้ยมองว่าถ้าสำาเร็จจะทำาให้ขอนแก่นนิวสปิริตเป็นท่ี
รู้จัก มีคนอยากเข้าร่วมมากขึ้น และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเครือข่าย
 “งานพี่คล้ายหนูมากเลย” พี่นุ้ยพูดอย่างตื่นเต้น และบอกว่างานของพี่
สุ้ยคล้ายกับงานของ School of Changemakers ที่ช่วยฟูมฟักให้คนที่ต้องการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนความคิดของตนเองให้เป็นจริง7 
 แม้ว่าจะมคีล้ายคลงึกันในแง่ของการเสรมิศกัยภาพคนทำางานเชงิสงัคม 
ผู้เขียนมาทราบทีหลังว่าการนิยามความสำาเร็จและการวัดผลความสำาเร็จในการ
ทำางานกับพื้นท่ีของพี่นุ้ยและพี่สุ้ยไม่เหมือนกันเลย สำาหรับพี่นุ้ยความสำาเร็จคือ
การที่ขอนแก่นนิวสปิริตสามารถผลิตชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แบบจำาลอง
ที่นำาไปใช้ต่อได้ หรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เป็นความสำาเร็จบนฐานการ         

7 พี่นุ้ยเรียกบทบาทหน้าที่แบบนี้ว่า Incubator 

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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มีผลสมัฤทธิ ์สำาหรบัพีสุ่ย้ความสำาเรจ็ของขอนแก่นนวิสปิรติน่าจะมฐีานอยูท่ีก่าร
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย เช่น การตระหนักถึงวงจรการทำางานของ
ตนเอง ความกล้าก้าวข้ามกรอบเดิมๆ สู่วิธีคิดใหม่ๆ กลับมามีไฟอีกครั้งหลังจาก
หมดไฟ รวมถงึการท่ีเครอืข่ายมองเห็นความจำาเป็นของการขบัเคลือ่นสงัคมนอก
เหนือจากหน้างานที่ตนเองมีอยู่ เป็นต้น 
 เน่ืองจากความสำาเร็จสำาหรับพี่นุ้ยคือผลงานที่เป็นรูปธรรม พี่นุ้ยจึงให้
ความสำาคัญอย่างมากท่ีองค์กรจะต้องนิยามอย่างชัดเจนว่าตนเองจะเป็นอะไร 
เพราะการนยิามจะกำาหนดว่าผลสำาเรจ็ทีค่าดหวังคอือะไร ทำาให้เป้าหมาย ตวัช้ีวดั
ความสำาเร็จและกิจกรรมที่ทำาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 ตัวอย่างเช่น ในกรณีของพี่สุ้ย พ่ีนุ้ยถามพี่สุ้ยว่า สรุปแล้วขอนแก่น       
นิวสปริตจะเลือกกลยุทธ์การทำางานแบบไหนระหว่างการสร้างชุมชน (com-
munities) ซึง่ตามนยิามของพีนุ่ย้หมายถงึการจดัพืน้ที ่ให้คนได้เจอกนั เช่ือมโยง
กัน เรียนรู้ด้วยกัน จัดพื้นที่สำาหรับการเรียนรู้เครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ๆ ไป
เรื่อยๆ แต่ไม่ต้องพยายามไปผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนหรือทำาให้เกิด
การทำางานด้วยนวตักรรมใหม่ๆ รอให้พ้ืนทีส่ร้างชุมชนขึน้มาเองถ้ามคีวามพร้อม 
หรือเลอืกทีจ่ะเป็นผูฟ้มูฟัก (incubator) ทีต้่องพยายามผลกัดนัให้เกดิคนทีส่ร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้จริงให้ได้ ต้องหาคนท่ีมีศักยภาพ และใส่กระบวนการนำา
ความคิดของคนกลุ่มน้ีไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำาเร็จ ซึ่งพ่ีนุ้ยยืนยันว่าพี่สุ้ยจะ
ต้องนิยามตนเองออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 การนิยามตนเองที่ต่างกันจะนำาไปสู่การกำาหนดตัวชี้วัดที่ต่างกันด้วย 
เช่นหากพีสุ่ย้เลอืกเป็นชมุชนตวัชีว้ดัอาจจะเป็นการพิจารณาว่าชมุชนทีเ่ราสร้าง
เตบิโตหรอืมีสมาชกิมาเข้าร่วมเพิม่เตมิมากขึน้เท่าไร แต่ถ้าเลอืกเป็น incubator 
กจ็ะต้องพจิารณาว่าขอนแก่นนวิสปิรติสร้างนกัเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีส่ามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงได้รวมแล้วกี่คน  
 พ่ีนุ้ยบอกว่าการนยิามตนเองอย่างชดัเจนนีย้งัมปีระโยชน์ในการสือ่สาร
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เพื่อหาทุน เพราะจะทำาให้คนให้ทุนรู้ว่าเราเป็นใคร ทำาอะไร และสิ่งที่เราทำาจะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอย่างชัดเจน 
 ความชัดเจนของยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พ่ีนุ้ย
คุยกับพ่ีสุ้ย สำาหรับพี่นุ้ยความยั่งยืนคือการมีเงินทุนทำางาน พี่นุ้ยพยายามช่วย    
พี่สุ้ยคิดว่าจะมีกลยุทธในการหาทรัพยากรอย่างไร และช่วยวินิจฉัยว่ามีช่องทาง
ใดที่พี่สุ้ยจะเข้าไปหาแหล่งทุนได้บ้าง ซึ่งลักษณะของการสร้างความยั่งยืนนั้น        
พี่นุ้ยกล่าวว่าข้ึนอยู่กับการนิยามตนเองของพี่สุ้ยอีกเช่นกัน เช่น หากเป้าหมาย
ของพี่สุย้คือการสร้างความยัง่ยนืพีสุ้่ยจะต้องใช้เวลาสามปีนีส้ร้างตัวเองให้กลาย
เป็นคนทีถ้่าใครคดิถงึนวัตกรรม และการแก้ปัญหาสังคมด้วยวิธกีารใหม่ๆ จะต้อง
เข้าไปหา 
 แต่ถ้าจะทำาเช่นนี้พี่นุ้ยแนะนำาว่า ขอนแก่นนิวสปิริตจะต้องใช้รูปแบบ
การปฏิบัติการแบบ “connector” หมายถึงพี่สุ้ยจะต้องรู้จักทุกคน เข้าใจผู้มี
บทบาทในเมืองขอนแก่นทุกคน รวมคนได้ สร้างเครือข่ายกว้าง เพื่อหาทุนจาก
เครือข่ายเหล่านั้น ไม่ใช่รูปแบบปฏิบัติการเสริมศักยภาพอย่างที่พี่สุ้ยเสนอไปใน
ตอนแรก
 “พี่สุ้ยต้องลองดูว่าขอนแก่นกำาลังจะมีเทรนด์อะไรที่กำาลังเป็นที่สนใจ 
ภาคธุรกิจหรือแหล่งทุนสนใจประเด็นไหน กำาลังเล่นเรื่องอะไร และโครงการที่พี่
สุ้ยทำาจะไปดึงความสนใจของคนเหล่านี้ยังไง พี่สุ้ยต้องเจอคน และไปขายไอเดีย
และภาพฝันสดุท้ายค่ะ อย่าทำางานโดยไม่เล่าเรือ่งเด็ดขาด” พีนุ้่ยกล่าวอย่างมุง่มัน่ 
 “ต้องไปขายเลยเหรอ พี่ไม่ค่อยถนัดนะ” พ่ีสุ้ยที่ดูเหมือนจะรับฟังพี่
นุ้ยด้วยดีมาตลอดตอบด้วยนำ้าเสียงเจือปนความลังเล หลังจากฟังรายการสิ่งที่
ตนเองควรต้องทำาเพื่อหาทุน และให้เหตุผลว่าการทำาตามรูปแบบที่พี่นุ้ยเสนอ
จะเป็นการจับงานเกินกำาลังเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่พี่สุ้ยมีอยู่ และยัง
ไม่แน่ใจว่าจังหวะของของการทำางานขอนแก่นนิวสปิริตควรจะไปช้าไปเร็วมาก
แค่ไหนเพราะยังอยู่ในช่วงการก่อตั้งงานและเรียนรู้พื้นที่ ผู้เขียนจำาไม่ได้ว่าพี่นุ้ย

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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ตอบพีสุ่ย้ว่าอย่างไร แต่หลงัจากนัน้พีนุ่ย้ พีน่ก และ School of Changemakers  
ไม่เคยพูดถึงการช่วยหาเงินแก่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกเลย 
 เมื่อผู้เขียนได้สัมภาษณ์พ่ีสุ้ยในภายหลัง ผู้เขียนตระหนักว่าความลังเล
ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความคาดหวังของพี่สุ้ยต่อพ่ีนุ้ยอาจจะไม่ตรงกับบทบาทที่
พี่นุ้ยมองว่าตัวพี่นุ้ยเองควรจะทำา พี่สุ้ยมองว่าการทำางานร่วมกับ School of 
Changemakers เป็นโอกาสของการเรียนรู้เคร่ืองมือหรือวิธีการทำางานใหม่ๆ 
ที่น่าจะนำาเอามาใช้ทำางานกับคนภาคประชาสังคมได้ เช่น เครื่องมือสำาหรับมอง
และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และช่วยสำารวจว่าจากทรัพยากรท่ีมีอยู่เราจะ
สามารถเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาได้อย่างไร แต่สำาหรับพี่นุ้ยมองว่าบทบาท
ของตนเองคือการนำากระบวนทัศน์แบบผู้ประกอบการมาใช้กับการทำางานของ
องค์กรภาคสังคมทุกข้ันตอน พี่นุ้ยจึงให้ความสำาคัญอย่างมากกับสิ่งที่พี่นุ้ยคิด
ว่าพ่ีสุ้ยควรทำาเพ่ือก่อร่างองค์กร และใช้เวลาเจ็ดเดือนนี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อทำา          
เป้าหมายสามปีที่พี่สุ้ยวางไว้เป็นจริง
 “มคีวามฝันในอนาคตกอ็ยากจะทำาเป็นSE แต่ไม่ได้หมายถงึเจ็ดเดอืนนี้
นะ ตอนนัน้คดิแค่ว่าไอเดยี SE น่าเรยีนรู้ แล้วกเ็อามาปรับใช้กับคนทำางาน” พีสุ่ย้บอก 
 ผู้เขียนเคยถามพี่นุ้ยว่าในเมื่อเป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้หวังความ
สำาเร็จ แต่หวังศึกษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำา NGOs เอาแนวคิดแบบ    
ผู้ประกอบการไปปรับใช้กับงานของตนเท่าน้ัน ทำาไมพี่นุ้ยจึงให้ความสำาคัญ
กับการสร้างผลสำาเร็จอะไรสักอย่างในเจ็ดเดือนนี้ให้ได้ ส่ิงที่พ่ีนุ้ยตอบผู้เขียนมี      
เนื้อความโดยสรุปว่า การคาดหวังแค่การเรียนรู ้โดยไม่เห็นความสำาเร็จที่
เป็นรูปแบบจากการลงทุนลงแรงตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นความคาดหวัง
ทีป่ระเมนิศกัยภาพของ NGOs ซึง่มปีระสบการณ์ทำางานมานานหลายปีน้อยเกนิไป 
 ด้วยความคาดหวงัทีต่่างกันเช่นนี ้ผูเ้ขยีนจึงไม่แปลกใจทีพ่ี่สุ้ยจะลังเลต่อ
สิง่ทีพ่ีนุ่ย้พยายามให้พ่ีสุย้ตดัสนิใจหรอืคำาแนะนำาต่างๆ ของพ่ีนุย้ กระบวนการทีพ่ี่
นุย้ใช้ เช่นโจทย์คำาถามต่างๆ ท่ีให้ผูสุ้ย้คดิและตดัสนิใจ แม้ดูเหมอืนจะเป็นคำาถาม
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ที่ไม่ได้ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นคำาถามท่ีท้าทายความคิดอย่างมาก 
ตัวพี่นุ้ยเองยังบอกแบบติดตลกเสมอว่ากระบวนการที่พี่นุ้ยใช้นั้นโหดร้าย เป็น
ไปได้ยากทีใ่ครจะสามารถตัดสนิใจในโจทย์ต่างๆ ทีพ่ี่นุย้แจกแจงได้อย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาการประชุมกันสามชั่วโมง โดยเฉพาะในบริบทขององค์กรที่เกิดใหม่
อย่างขอนแก่นนิวสปิริต อีกทั้งวิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการอย่าง
ทีพ่ีนุ่ย้ใช้ยังเปน็เรือ่งใหม่มากและเป็นสิง่ทีเ่กนิกว่าความคาดหมายของพีสุ่ย้ทีไ่ม่
ได้คาดมาก่อนว่าเคร่ืองมอืของวธีิคดิแบบผูป้ระกอบการจะถกูใช้อย่างครอบคลมุ
การทำางานในทุกแง่มุมเช่นนี้
 นอกจากความคาดหวังที่ต่างกัน ผู้เขียนสังเกตว่าฐานคิดในการทำางาน
บางประการของพี่นุ้ยและพี่สุ้ยยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างความชัดเจน
ของเกณฑ์และกรอบการทำางาน ประเด็นหนึ่งที่พี่นุ้ยพยายามให้พี่สุ้ยตัดสินใจ
คือกำาหนดคุณสมบัติของคนที่มีเข้าร่วมขอนแก่นนิวสปิริตให้ชัดเจนที่สุดว่าคน
ที่จะเข้าร่วมขอนแก่นนิวสปิริต ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างจึงจะเข้าร่วมได้ เช่น 
มีอายุตำ่ากว่า 35 ปีเท่านั้น ในขณะที่พี่สุ้ยแม้จะมีคุณสมบัติของคนที่ต้องการอยู่
คร่าวๆ เช่น เป็นคนพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่พี่สุ้ยไม่ได้กำาหนดคุณสมบัติ
ของผูเ้ข้าร่วมเครอืข่ายอย่างตายตวั พีสุ่ย้เลอืกใช้การประเมนิจากบรบิทในหลายๆ 
ด้านจากความเป็นคนในพืน้ท่ี และถ้าพีสุ่ย้เห็นว่าใครมศีกัยภาพน่าสนบัสนนุให้มี
พื้นที่ได้ทดลองทำางาน ก็จะชวนมาร่วมทางสร้างเครือข่าย 
 เมื่อผู้เขียนถามว่าในเมื่อไม่ได้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนพี่สุ้ยมีวิธีการเลือกคนมา

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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เข้าร่วมเครือข่ายอย่างไร พี่สุ้ยตอบว่า
 แน่นอนว่าตรรกะเช่นนี้เป็นตรรกะคนละแบบกันกับแนวคิดแบบผู้
ประกอบการ ความต่างนี้ยังทำาให้เห็นการให้ความสำาคัญในสิ่งที่แตกต่างกันของ
ทั้งสองฝั่ง พี่นุ้ยให้ความสำาคัญกับการอยู่รอดของขอนแก่นนิวสปิริต จึงแนะนำา
แนวทางที่จะทำาให้ขอนแก่นนิวสปิริตสามารถเกิดขึ้นและอยู่ได้ เช่น การหา     
พาร์ทเนอร์ หรอืหากลุม่คนทีพ่ีนุ่ย้เหน็ว่ามทีรพัยากรทีจ่ะช่วยขอนแก่นนวิสปิรติ
ได้เข้ามาร่วมเครอืข่าย แต่พีสุ่ย้ในเวลานัน้ให้ความสำาคญักบักระบวนการและหลกั
การทำางานที่ตนเองเช่ือ ซึ่งพี่สุ้ยบอกว่าเป็นองค์ความรู้ที่กลั่นจากประสบการณ์
ทำางานและได้รับการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผล อย่างความเชื่อใน essence ของคนที่ตน
สมัผสั ทำาให้พีสุ่ย้เลอืกสร้างเครอืข่ายกบักลุม่คนทีพ่ี่สุ้ยเชือ่มัน่มากกว่ากลุ่มคนที่
มีทรัพยากรที่จะช่วยจุนเจือเครือข่ายให้อยู่ต่อไปได้ แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่า

“มันเป็นเซ็นส์เลย เอ่อ...แต่ก็ไม่ใช่เซ็นส์ทีเดียว คือมันเราไป
ท�าความรูจ้กัเขาน่ะ แล้วมนัสมัผสับางอย่างได้ มนัได้จากการทีเ่รา
ไปท�าความรูจั้กเขา แล้วเราสมัผสัได้ว่าเขามเีจตจ�านงบางอย่างที่
อยากจะมา สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม

มันคือ essence (แก่นแท้) ของกลุ่มคน (หมายถึงคนที่พี่สุ้ยชวน
เข้ามาร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต – ผู้เขียน) ที่เราสัมผัสได้
นะ คือมันก็คือเราด้วย เราก็มี essence แบบนั้น แต่ในขณะ
เดียวกันเราก็สัมผัส essence บางอย่างจากประสบการณ์เดิม
ด้วยเนาะ การสร้าง platform แบบนีเ้นีย่มนัท�าให้สิง่เหล่านีเ้ปิด
เผยมาได้แล้วมันท�าให้เกิดการท�างานขับเคลื่อนอะไรบางอย่าง
ที่มีคุณภาพ อันนี้คือประสบการณ์ที่เราตกผลึกมาและเราคิดว่า   
น่าลองกับคนกลุ่มนี้” 

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)
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“สิง่ทีอ่ยากเรยีนรูกั้บนุย้เพิม่เติมก็คือ วธิทีีใ่นการเข้าถงึทรัพยากร 
แต่ไม่ได้ต้องการให้นุย้เป็นคนไปหา เช่นนกัธรุกจิเนีย่เขาต้องการ
อะไร จุดจี้ จุดท่ีเราควรขายกับเขาเนี่ยควรขายแบบไหน อะไร
อย่างนี้ ไม่ใช่ไปขายฝันเฉยๆ มันจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างที่
จะให้มันตอบโจทย์ในมุมนักธุรกิจด้วยไหม นี่คือส่ิงที่เราไม่ถนัด
ไง เวลาคุณขาย product มันขายได้กี่วิธี ขายตัว product หรือ
ขายตวัภาพลกัษณ์ หรอืขายตวัผูป้ระกอบการ หรอืขายอะไร เนีย่
คือสิ่งที่อยากเรียนรู้กับนุ้ยเพิ่มเติม ไม่ได้คาดหวังให้นุ้ยหาตังค์ 
เอาจริงๆ คิดอย่างงั้นเลย” 

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560)

คนกลุ่มนี้จะสร้างเสริมขอนแก่นนิวสปิริตได้อย่างไร แต่พี่สุ้ยเชื่อว่าถ้าสร้างพื้นที่
และกระบวนการท่ีเหมาะสมให้คนกลุ่มน้ีได้ จะทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
การทำางานภาคสงัคมในขอนแก่นอย่างมคุีณค่า และถ้าทำาได้ตามทีค่ดิไว้ขอนแก่น
นิวสปิริตก็จะติดตลาดและมีคนยินดีสนับสนุนเอง 
 เนื่องจากพี่สุ้ยค่อนข้างเชื่อมั่นในกระบวนการและจังหวะการปฏิบัติ
งานของตนเอง สิ่งที่พี่สุ้ยต้องการจากการทำางานกับโค้ชผู้ประกอบการอย่าง            
พี่นุ้ย หรือพี่นก อาจจะไม่ใช่การแนะนำาว่าพี่สุ้ยต้องทำาอะไร แต่น่าจะเป็นการให้
คำาแนะนำาว่าพี่สุ้ยจะสามารถนำาเครื่องมือและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการมาเสริม
กระบวนการทำางานแบบที่ตนเองเชื่อได้อย่างไร หรือให้ข้อมูลที่พี่สุ้ยสามารถ      
นำาไปประกอบการตัดสินใจหรือทำางานของตัวเองเสียมากกว่า พ่ีสุ้ยบอกกับ       
ผู้เขียนหลังจากที่แยกกับพี่นุ้ยมาแล้วว่า
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ในโลกนี้มีวิธีคิดมีหล�ยแบบ

 “หัวมากเลยเนอะ” พี่สุ้ยกับผู้เขียนพูดกันบนโต๊ะอาหารหลังจากเสร็จ
สิน้วนัแรกของการอบรม (เวทพีฒันาศกัยภาพคร้ังที ่1 วนัที ่10 -12 พฤศจิกายน 
2560)เกี่ยวกับเครื่องมือ Impact Value Chain (IVC : ทฤษฎีสร้างความ
เปล่ียนแปลง) และ Theory of Change (ToC : ห่วงโซ่ผลลพัธ์)8 ซึง่เป็นวนัแรกที่
เราทัง้สองคนได้เจอกบัพ่ีนก และพ่ีนกได้ใช้เครือ่งมอืดังกล่าวมาถ่ายทอดแก่พีสุ่ย้
และคุณวรนุช จันทะบูรณ์ (ฝ้าย) เจ้าหน้าที่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกคนหนึ่ง โดยใช้
กระบวนการเรยีนรูผ่้านกจิกรรมการนัง่อยูท่ีโ่ต๊ะประชมุและระดมสมองตลอดท้ัง
วัน หากกระบวนการสามชั่วโมงที่พี่นุ้ยทำาเพื่อช่วยพี่สุ้ยเขียน proposal มีความ
หนักหน่วงแล้ว การประสบกระบวนการแบบเดยีวกนัเป็นเวลาทัง้วนัน่าจะทำาให้
สมองล้าได้เลยทีเดียว  
 คำาว่า “หวั” ของผูเ้ขยีนและพีสุ่ย้เป็นคำาย่อของ “กระบวนการฐานหวั” 
คนที่ทำางานในแวดวง NGOs อย่างเราๆ มักจะแยกกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น
สามประเภท “ฐานหัว” คือกิจกรรมที่ใช้ความคิด “ฐานกาย” คือกิจกรรมที่
ต้องใช้การขยับเขยื้อนหรือการลงมือทำา และ “ฐานใจ” คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ความรู้สึก NGOs หลายคน โดยเฉพาะคนที่ทำางานด้านกระบวนการ
เรียนรู้มักมีความเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ัวไปที่เน้นแต่ฐานการใช้ความคิด
อย่างเดียวไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์หากแต่ต้องมีท้ังสามฐานประกอบ
กัน และในหลายกรณีอย่างเช่นการจัดการความขัดแย้ง หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าการใช้ การเรียนรู้ฐานหัวหรือตรรกะเหตุผลแต่
เพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถทำาให้บรรลผุลได้  หลายคนถงึกบัมองว่าการใช้ฐานหวั

8 ดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทนำา
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อย่างเดียวในการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่โบราณไปเสียหน่อย แต่นั่นดูเหมือน
จะไม่ใช่สิ่งที่พี่นกคิด
 ตั้งแต่วันแรกของกระบวนการอบรม (เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 วันที่ 
10 -12 พฤศจิกายน 2560) พี่นกตั้งถาม และให้โจทย์พี่สุ้ยคิดเกี่ยวกับงานของ
ขอนแก่นนิวสปิริตอย่างละเอียด ต้ังแต่ให้พี่สุ ้ยรวบรวมคำาที่อธิบายว่า
ขอนแก่นนิวสปิริตต้ังใจทำาอะไรและอยากเห็นอะไรเป็นผลเกิดขึ้น แล้วเอาคำา
เหล่านั้นมาประกอบเป็นประโยค เพื่อที่จะทำาให้ได้ประโยคท่ีแสดงความเชื่อ
พ้ืนฐานที่แสดงการทำางานของเครือข่ายนี้ว่ามีปัญหาอะไรท่ีต้องการแก้ไข
ขอนแก่นนวิสปิรติจะทำาอะไร และสิง่ทีท่ำาจะแก้ปัญหาได้อย่างไร (พีนุ่ย้เรยีกสิง่นี้
ว่า Theory of Change) หลังจากนัน้ก็ตัง้คำาถามอย่างลงรายละเอยีดกบัคำาทีพ่ีสุ่ย้  
เลอืกว่า แต่ละคำามขีอบเขตแค่ไหนอย่างไร เช่น  “อยากเห็นชมุชนทีเ่รยีนรูแ้ละมี
ความสขุ” พีสุ่ย้บอก “มนักว้างไปครบัพ่ี” พีน่กตอบทนัควนั “ทำาอย่างมคีวามสขุ
มันแปลว่าอะไรครับพี่สุ้ย” พี่นกถามพี่สุ้ย หรือคำาว่าความสุขต้องครอบคลุมมิติ
อะไร หมายถึงการที่ NGOs ไม่มีเงินใช้พอหรือไม่ หรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก
การหมดไฟเพราะงานที่ลงแรงไปไม่เป็นผล จนพี่สุ้ยต้องคิดหลายตลบเพื่อจะหา
คำาหรือประโยคที่เป็นตัวแทนของขอนแก่นนิวสปิริตแบบที่พี่สุ้ยตั้งใจไว้ 
 คล้ายคลึงกันกับพี่นุ้ย ที่พี่นกต้องทำาให้ทุกอย่างชัดเจน เพราะความ
ชัดเจนของ Theory of Change จะทำาให้ พี่สุ้ยชัดเจนว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่
จำาเป็นต้องทำาเพื่อให้บรรลุตาม Theory of Change ที่พี่สุ้ยตั้งไว้ เช่น ถ้านิยาม
ว่าผลจากการมโีครงการคอืการมคีวามสขุมากขึน้ กจ็ะต้องอธบิายให้ได้ว่าความ
สขุทีน่ยิามมลีกัษณะอย่างไร และกจิกรรมทีท่ำาจะนำาไปสู่ความสุขในนยิามนัน้ได้
อย่างไร มคีวามเช่ือมโยงกนัอย่างไรบ้าง จะพสูิจน์ได้อย่างไรว่ากจิกรรมทีท่ำาสร้าง
ผลผลิตที่ต้องการจริง อีกทั้งแต่ละคนก็มีการตีความคำาแต่ละคำาไม่เหมือนกันจึง
จำาเป็นต้องทำาให้คำาทุกคำามีรายละเอียดที่ชัดเจนเจาะจงที่สุด 
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 “คำาว่า entrepreneurship ไม่ได้แปลว่าพี่ต้องเป็น SE นะแต่ entre-
preneurship คือวิธีการคิดว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้าง และผลมันได้อะไรบ้าง และ
ทำาไงให้มันได้ productivity สูง” พี่นกอธิบาย แต่แน่นอนว่ากระบวนการบี้ คั้น 
บดเพื่อทำาให้ความชัดเจนนั้น แม้ว่าพี่นกจะใช้กระบวนการนี้อย่างสุภาพ และ
พยายามหาวิธีช่วยพี่สุ้ยคิด ย่อมทำาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องใช้ความคิดไม่
น้อย รวมถงึอาจจะรูส้กึว่าตนเองโดนสอบสวน เมือ่ถกูถามแบบนีม้ากๆ เข้าทำาให้
พี่สุ้ยเริ่มมีอาการกอดอกขมวดคิ้วเลยทีเดียว จนบางครั้งผู้เขียนรู้สึกว่าพี่นกเป็น 
theory of change และ impact value chain ที่มีชีวิตและสามารถสื่อสาร
กับมนุษย์ได้ 
 แต่สิง่ทีน่่าจะทำาให้พีสุ่ย้ปวดหวัมากทีส่ดุคอืกระบวนการวดัผลกจิกรรม
ที่เกิดข้ึน อย่างการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ (indicators) ของขอนแก่น          
นิวสปิริต “ถ้ามันเกิดเครือข่ายแล้ว มีศักยภาพแล้ว มันแก้ปัญหาได้จริงแล้ว          
(ทั้งสามส่ิงนี้เป็นสิ่งที่พี่สุ้ยระบุในฐานะเป้าหมายของขอนแก่นนิวสปริตในวันที่
เราทำา workshop กัน - ผู้เขียน) อย่างน้อยต้องมีตัวชี้วัด (indicator) ของสาม
สิง่นี ้อะไรทีว่ดัว่าเกดิเครอืข่าย ศกัยภาพ การแก้ปัญหาได้จรงิ ในแบบทีข่อนแก่น
นิวสปริตถือว่าใช่” พี่นกให้โจทย์แก่พี่สุ้ย
 โจทย์น้ีทำาให้พี่สุ้ย ฝ้าย รวมถึงผู้เขียนต้องมาขบคิดกันอย่างหนัก แม้
บางอย่างจะสามารถตีคุณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น คนในเครือข่ายร่วมมือ
กันทำางานกี่คร้ัง แต่การตีค่าวิธีคิดบางอย่างที่เป็นนามธรรมและมีลักษณะเชิง
คุณภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เช่น การเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง การเชือ่มโยงกนัในระดบัแก่นแท้ จะมตีวัชีวั้ดเชงิปรมิาณตัวไหนที่
พิสูจน์ว่าขอนแก่นนิวสปิริตได้สร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพในแบบที่ต้องการจริงๆ 
 ทีส่ำาคญั สำาหรบัพีสุ่ย้การวดัเชิงปรมิาณกไ็ม่ละเอยีดอ่อนพอทีจ่ะสะท้อน
คณุสมบตัทิีข่อนแก่นนวิสปิรติควรจะเป็นอยูด่ ีเพราะพ่ีสุ้ยไม่ได้ให้ความสำาคญัแค่
การสร้างเครอืข่ายให้เกดิขึน้และอยูร่อดอนัสามารถประเมนิผลในเชิงปริมาณได้ 
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แต่ต้องเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพและลักษณะเฉพาะบางอย่างด้วย 
 มบีางงานท่ีพ่ีสุย้บอกว่าเป็นงานท่ีสำาคญั แต่พีน่กไม่เหน็ด้วยกบัขอบเขต
งานทีพ่ีสุ่ย้ต้องการ หรอืตวัชีว้ดัทีพ่ีสุ่ย้กำาหนด อย่างเช่น พ่ีสุ้ยต้องการชวน NGOs 
ให้ขบคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยกำาหนดขอบเขตหน้าที่ของตนเอง
ไว้เฉพาะการจัดพื้นที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น แต่เชื่อว่าตนเองไม่ควรไปตั้ง
มาตรฐานว่าสิ่งที่คนในเครือข่ายต้องเป็นหรือเปลี่ยนแปลงคืออะไรเหมือนคนใน
เครอืข่ายเป็นพนกังานในบรษิทั สำาหรบัพ่ีสุย้ ผลท่ีพ่ีสุ้ยคาดหวงัและตัวชีว้ดัท่ีควร
ใช้คือการทำาให้เครือข่ายเกิดความตระหนักหรือมีวิธีคิดใหม่ที่จะนึกถึงคุณภาพ
ชีวิตและสิทธิของตนเองโดยไม่รู้สึกผิด แต่พี่นกให้ความเห็นว่าการที่พี่สุ้ยต้ังตัว
ชีว้ดัของกจิกรรมนีไ้ว้ทีค่วามตระหนกัรูน้ัน้ไม่ได้แสดงถงึความเปล่ียนแปลงอะไร 
พีน่กยกตวัอย่างว่าถ้าไปถามผูบ้ริหารองค์กรว่าอยากให้พนกังานได้เงนิเดือนเพ่ิม
ขึน้ไหม แล้วผูบ้รหิารตอบว่าอยากให้พนกังานมเีงนิเดอืนมากยิง่ขึน้ เพยีงแต่ไม่มี
เงินเพียงพอที่จ้างได้ ก็ถือได้ว่าผู้บริหารตระหนักรู้แล้วและเป้าหมายที่พี่สุ้ยตั้งก็
บรรลุแล้วหรือไม่ แต่ถ้าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ พี่นกคิดว่าภารกิจ
ของขอนแก่นนิวสปิริตคือการค้นหาว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำาให้องค์กรเหล่า
นี้จ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีดีข้ึนแก่เจ้าหน้าที่องค์กร ซึ่งจะเป็นงานที่มี
ขอบเขตเกินกว่าความตั้งใจของพี่สุ้ย 
 พีน่กและพีสุ้่ยถกเถียงแลกเปลีย่นในประเดน็นีไ้ปอกีระยะหนึง่ โดยพีสุ่ย้
ยืนยันว่าสิ่งท่ีเหมาะสมสำาหรับเครือข่ายในขณะนี้คือการทำากิจกรรมท่ีคาดหวัง
ผลในระดับการสร้างความตระหนักรู้ ในขณะที่พี่นกยืนยันว่าเป้าหมายของงาน
ไม่ควรจะจบที่การสร้างความตระหนักรู้ แต่ต้องทำาให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถวัดได้จริง และถ้าไม่สามารถที่จะวัดผลกระทบจริงๆ ก็ควรเอางานส่วน
นี้ออกจากเป้าหมายของขอนแก่นนิวสปริต 
 จนถงึจดุหนึง่พีน่กพดูว่า “เหมอืนพีท่ำาแคมเปญอยูด่กีนิดแีล้วจบ พ่ีถอืว่า
พี่ complete แล้ว พี่ก็ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะพี่ได้ทำาไปแล้ว เจ้าของรับรู้ละว่า



150       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

อยากทำาแต่ไม่รู้ว่าจะทำายังไง สถานการณ์แบบนี้เกิดข้ึนต่อไปเร่ือยๆ ถ้าพ่ีโอเค
แบบนี้ก็ใส่แบบนั้น” 
 “อืม” พี่สุ้ยตอบพี่นกด้วยคำาสั้นๆ คำาเดียว  
 จะเห็นได้ว่าพี่สุ้ยกับพี่นกให้ความสำาคัญกับสิ่งที่แตกต่างกัน พี่นกให้
ความสำาคัญกับผลกระทบ พี่นกคาดหวังว่าทุกๆ อย่างที่องค์กรเลือกทำาจะต้อง
ถกูคดิให้ครบกระบวนจนเหน็ผลลพัธ์ พีน่กยกตวัอย่างว่าในการสือ่สารการตลาด
ผลลพัธ์ทีถ่กูวัดจะไม่ใช่แค่การท่ีคนรู้จกัสนิค้ามากขึน้แต่หมายถงึสนิค้ามส่ีวนแบ่ง
ตลาดเพิ่มมากขึ้น และถ้าไม่สามารถสร้างผลกระทบออกมาอย่างแน่ชัดได้ พี่นก
มองว่าสิ่งๆ น้ันอาจจะไม่ใช่พันธกิจขององค์กรและควรถูกนำาเอาจากวิสัยทัศน์
ขององค์กร ในขณะท่ีพี่สุ้ยเชื่อถือชุดกระบวนการทำางานที่ตนเองเชื่อมากกว่า
การผลิตผลลัพธ์ที่คาดคะเนได้ ทำาให้สำาหรับพี่สุ้ยสิ่งที่เลือกทำาไม่ได้จำาเป็นต้อง
ประสบความสำาเร็จในระดับเดียวกัน บางอย่างอาจจะมีผลเป็นจำานวนอย่างเป็น
รปูธรรมได้ทนัท ีแต่บางอย่างอาจจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีย่งัไม่แน่ว่าจะเหน็
ผลอย่างไรแต่กน่็าสนใจทีจ่ะทดลองทำา พีสุ่ย้เหน็ว่ากจิกรรมทัง้สองระดบันีด้ำาเนนิ
ไปพร้อมๆ กนัได้ บางกจิกรรมยงัไม่ต้องเหน็ภาพทีชั่ดเจนทะลปุรโุปร่งแต่สามารถ
ใช้กระบวนการทำางานแบบทำาไปเรียนรู้ไปได้ บริบทเช่นนี้เองที่น่าจะเป็นฐาน
ทำาให้เกิดการถกเถียงระหว่างพี่สุ้ยและพี่นกในเวลาต่อมา 
 “วิธีคิดที่ทำางานบนโลกนี้มันมีมากกว่าหนึ่ง อันนี้เป็นแค่วิธีคิดหนึ่ง พี่
กำาลังจะบอกอย่างนั้น อันนี้เป็นวิธีคิดหนึ่งซึ่งพี่เคยลองใช้มาเกือบ 30 40 ปีแล้ว
ล่ะ แล้วพี่ก็รู้สึกเบื่อวิธีคิดอันนี้แล้ว พี่รู้สึกอยากจะออกจากแค่วิธีคิดอันนี้แล้ว
นะ” พ่ีสุ้ยบอกพี่นกถึงความคิดของตัวเองต่อกระบวนการการชี้วัดผลท่ีต้องตี
ค่าทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งเป็นวิธีคิดที่พี่สุ้ยคุ้นเคยเนื่องจากพี่สุ้ยทำางาน
ในแวดวงวิชาการมา พี่สุ้ยเห็นทั้งประโยชน์และจุดอ่อนของวิธีคิดแบบนี้ โดย
เฉพาะการใช้วิธีคิดแบบนี้กับการทำางานในพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถนำา
เอาตัวชี้วัดที่ทำาให้ทุกอย่างเป็นดัชนีมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว พ่ีสุ้ยต้องทำางาน
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กับองค์กรหลายๆ องค์กร แต่ละองค์กรมีความต้องการไม่เหมือนกัน เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรก็อาจจะเป็นเครื่องมือคนละแบบกัน ผลที่ออกมา
อาจจะไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งบอกว่างานของขอนแก่นนิวสปริตยังอยู่ในช่วงก่อ
ตัง้และทดลอง จะต้องทำาและเรยีนรูเ้พิม่เตมิจงึจะสามารถกำาหนดเป้าหมายหรอื
กิจกรรมให้ชัดเจนในแบบที่แนวคิดผู้ประกอบการต้องการ 
 “พี่รู้สึกเลยว่ามันต้องคุยกันตั้งแต่ต้นมือแล้วว่า ไม่ใช่เราตกลงกันสาม
วันนี้เสร็จแล้วต้องเอาอันนี้มา แล้วต้องแบบวัดกันแบบนี้แล้วแบบโอยพี่ตายเลย
อย่างงี้ (หัวเราะ)” พี่สุ้ยบอก ดูเหมือนกังวลที่พี่นกพยายามให้พี่สุ้ยสรุปทุกอย่าง
อย่างชัดเจนในระยะเวลาทำากิจกรรมสามวัน 
 พีน่กตอบพีสุ่ย้ว่า กระบวนการของพีน่กเป็นกระบวนการทีช่่วยตรวจสอบ
ว่าสิ่งที่เราทำานั้นทำาไปเพื่ออะไรและสร้างความเปล่ียนแปลงได้จริงหรือไม่ และ
เป็นการกำาหนดกรอบการทำางานซ่ึงจะต้องมีการลงรายละเอียดในเชิงกิจกรรม
อีกที เป็นเหมือนการกำาหนดปลายทางให้ชัดแต่ไม่ได้หมายความว่าในเชิงราย
ละเอียดจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ โดยถ้างานมีความชัดเจนแล้วพี่นกจะช่วย
หานวัตกรรมและเครืองมือที่หลากหลายมาให้พี่สุ้ยเลือกใช้ 
 ทั้งสองคนพูดคุยและพยายามอธิบายความคิดกันไปมาพักหนึ่ง พ่ีนก
จึงยืนยันว่ามีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่พี่สุ้ยจะต้องตกลงกับพี่นกให้ได้ภายในสาม
วันนี้ (เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 1 วันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560)  และห้าม
เปล่ียนแปลงเด็ดขาดก็คือ หนึ่ง งานท่ีพี่สุ้ยทำาจะต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบ
แจกผ้าห่ม เพราะถ้าทำางานแบบแจกผ้าห่มพ่ีนกจะไม่ทำา สอง ขอนแก่นนิวสปิรติ
ต้องทำางานแบบไม่ต้องไปเรียกหาทุน หมายความว่าคุณภาพงานของขอนแก่น         
นิวสปิริตจะต้องดีพอจนมีคนอยากให้ขอนแก่นนิวสปิริตไปทำางานด้วย ทั้งสอง
อย่างเป็นแนวทางท่ีพีสุ่ย้เหน็ด้วย และแม้ในขณะนัน้ทัง้สองอาจจะยงัไม่เหน็พ้อง
ต้องกันอย่างเต็มที่ในเรื่องการกำาหนดตัวชี้วัดดังที่ถกเถียงกันด้านบน แต่ทั้งสอง
คนเห็นพ้องกันว่าการวัดผลกระทบจะต้องเป็นการวัดส่ิงที่เป็นผลกระทบจริงๆ 
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“การแก้ปัญหาสงัคมเป้าหมายคอืท�าให้มนัหมดไป ถ้าเราไม่เข้าใจ
รากของมนัว่าปัญหาเกดิจากอะไร และไม่เหน็ความเชือ่มโยงของ
การแก้ไขจากรากของมันว่าสิ่งที่เราท�ามันแก้แบบเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาดได้หรือไม่ (การแก้ปัญหาของเรา – ผู้เขียน) มัน creative 
(สร้างสรรค์) หรือ innovative (ในที่นี้แปลว่า มีความเป็น
นวัตกรรม – ผู้เขียน) เพียงพอหรือไม่ เราก็อาจก�าลังเหนื่อยฟรี 
เหมือนที่พี่สุ้ยชอบพูดค�าว่าวิ่งวนเป็นลูป ท�า activity (กิจกรรม) 
แต่มันไม่ได้แก้ปัญหา” 
  (ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

ไม่ใช่แค่วัดว่าได้ทำากิจกรรมอะไรไปบ้าง หรือวัดว่าจำานวนกิจกรรมมีเท่าไร 
 เมื่อพ่ีสุ้ยและพ่ีนกหาข้อตกลงร่วมได้เช่นนี้จึงสามารถทำางานร่วมกัน
ต่อไปได้ แม้ว่าอาจจะยังมีความไม่เข้าใจติดค้างอยู่ เช่นพี่นกที่ยังคาใจจากการที่
กระบวนการของตนเองถกูตัง้คำาถามและวจิารณ์ และได้พยายามชีแ้จงแก่ผู้เขียน
ถึงความสำาคัญของกระบวนการท่ีตนใช้เมื่อผู้เขียนได้สัมภาษณ์พ่ีนกในภายหลัง 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นข้อความที่แสดงวิธีคิดการทำางานและความเป็นตัวตนของ
พี่นกได้เป็นอย่างดี 
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“ผมว่าเครื่องมือท่ีมันสากลเนี่ย...อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมติดขัด
ในใจเหมือนกันว่าคนภาคสังคมจะไม่ค่อยชอบเรื่องนี้กัน ตอน
ที่มาท�าเวิร์คช็อปในโครงการผู้น�าในอนาคตก็ได้ยินพูดว่า เครื่อง
มือกระบวนการมันดูแข็งดูเป็นฐานหัวมากเกินไป ซ่ึงผมรู้สึกว่า
ตอนเราต้องตัง้งบท�าแผนใช้เงนิเนีย่มนัเป็นเรือ่งใช้เหตแุละผล ใช้
ตัวเลข ก็เป็นฐานหัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ท�าไมตอนที่จะคิดว่าท�า
แล้วใช้เงินแล้วได้ผลคุ้มรึเปล่าถึงบอกว่าเป็นฐานหัวเกินไป การ
คดิเหล่านีผ้มอยากใช้ค�าว่าเป็นการคดิเชงิปัญญา ถ้าเราไม่หาราก
ว่าปัญหาเกดิจากอะไร วธิกีารทีเ่ราท�ามนัแก้ปัญหาได้จริงไหม มนั
มีแค่ activity (กิจกรรม) แต่ไม่มี result (ผลส�าเร็จ) หรือเปล่า 
เราจะกล้าบอกคนอืน่ได้ยงัไงว่าเราก�าลงัท�างานเพือ่แก้ปัญหาอยู่ 
ไม่ใช่เพือ่ให้แหล่งทนุหรอืเจ้าของเงนิมาประเมนิเรานะ แต่การที่
เราท�างานเองเนี่ยเรากินเวลาของตัวเองและครอบครัว กินเวลา
ของชวีติทีแ่ก่ขึน้ไปทกุวนั กนิ resource ของคนน้องๆ ในทีมงาน 
เราจะตอบได้ยังไงว่า resource เหล่านั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่าถ้าเรา
ไม่ได้มกีารคดิเชงิกระบวนการ เคร่ืองมอืนีใ้ช้ทัว่โลกทัง้ในประเทศ
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการแก้ปัญหาเขากใ็ช้เคร่ืองมอืลักษณะนี้
แหละ จริงๆ มันก็อริยสัจนั่นแหละจะ Theory of Change จะ 
impact value chain มนัก็ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรคนัน่แหละ ถ้า
กลัวชื่อมันดูเป็นฝรั่งแล้วดูรู้สึกกดทับ ถือว่ามาคุยอริยสัจดูไหม” 

(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต
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“พ่ีนกก็ปรับตัวเยอะตอนท่ีเรางอแงหรือโยนค�าถามบางอย่าง
กลับไปว่าเราไม่เช่ือกระบวนการเครื่องมือเหล่านี้ก็เห็นว่าแกรับ
ฟัง ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแกจะพยายามอธิบายว่าเครื่องมือนี้มันดี
ยงัไง หรอืพยายาม defend (ปกป้อง) ว่าเคร่ืองมอืนีม้นัส�าคญันะ 
แต่แกฟัง ซึง่พีค่ดิว่าท่าทีท่ีแกฟังท�าให้พีค่ลายแง่ทีว่่าเรามพีืน้ทีใ่ห้
โวยวายได้ การที่เปิดพื้นที่ให้เราได้บ่น ได้ระบาย ได้โวยวายบ้าง 
มันเหมือนกับมีคนรับรู้ความอึดอัด ความเหนื่อย ความล้า ความ
พยายามที่จะก้าวผ่านสิ่งที่เราไม่ชอบ เรื่องฐานหัวหรืออะไรของ
ภาคี มนัมคีวามพยายามตรงน้ีอยู ่พอมนัมคีนรบัรูม้คีนฟังมนักไ็ป
ต่อได้อีกนิดนึงแทนที่จะบอกว่า...กูจะอ้วกแล้ว พอกันที เลิก!!!...
มันก็ไปต่อได้”

(วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)

สิ่งที่พี่นกอาจจะไม่รู้คือแม้มีความขัดแย้งทางความคิด และมีหลายอย่างที่พี่นก
และพี่สุ้ยเห็นไม่ตรงกัน แต่พี่นกแสดงให้พี่สุ้ยเห็นว่าพ่ีนกเปิดพ้ืนที่สำาหรับการ
รับฟัง ช่วยให้พี่สุ้ยวางใจและสามารถร่วมกระบวนการต่อไป แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่
พี่สุ้ยเห็นด้วยอย่างเต็มที่ 

 อย่างไรก็ตามเวลาเข้าร่วมอบรมของ School of Changemakers 
ครั้งต่อๆ มา เมื่อพี่สุ้ยมีโอกาสทำางานกับเครื่องมือ impact value chain ของ    
ขอนแก่นนิวสปิรติอกี ผูเ้ขยีนสงัเกตว่าพีสุ่ย้เลอืกลงข้อมลูเฉพาะกจิกรรมทีว่ดัผล
ออกมากเป็นตัวเลขได้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการทำาแต่มีตัวชี้วัดที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมนั้นพี่สุ้ยไม่ได้กล่าวถึงอีก หรืออาจกล่าวถึงในฐานะผลพลอยได้
ของกิจกรรม แต่ในการปฏบัิตงิานจรงิผูเ้ขยีนยงัเหน็พีสุ่ย้สอดแทรกกิจกรรมทีไ่ม่
สามารถวัดผลกระทบเป็นตวัเลขได้ในงานของขอนแก่นนวิสปิรติอย่างสมำา่เสมอ
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ขอนแก่นนิวสปริตกับแนวคิดผู้ประกอบก�ร

แผนก�รของพ่ีสุ้ย

 ตามข้อเสนอโครงการในเจ็ดเดือนน้ี สิ่งที่พี่สุ ้ยวางแผนไว้คือการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้แนวคิดวิธีการทำางานเชิงสังคม
และเครื่องมือใหม่ๆ แก่เครือข่าย โดยเฉพาะองค์ความรู้เร่ือง “ผู้ประกอบการ
ทางสังคม” 
 พี่สุ้ยเชื่อว่าหากเครือข่ายได้สัมผัสความรู้ชุดนี้จะทำาให้เครือข่ายเห็น
ความเป็นไปได้ที่จะลองใช้วิธีการทำางานแบบใหม่ แบ่งการอบรมเป็นสองคร้ัง    
ครัง้แรกเป็นการอบรมเพือ่สร้างความตระหนกัรู้ต่อแนวคดิทีใ่ช้สะท้อนย้อนมอง
การทำางานของตนเองโดยจัดให้ท้ังเครือข่ายมีส่วนร่วม จากนั้นพี่สุ้ยจะจัดการ
อบรมอีกคร้ังโดยมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นสำาหรับคนท่ีมีความคิดริเร่ิมหรือสนใจการ
ทำางานด้วยวธิกีารท่ีไม่เคยทำามาก่อน และอยากลองนำาความคดิทีมี่ไปปฏิบติังาน
จริง โดยตั้งใจใช้กระบวนการที่คล้ายกับ School of Changemakers จัดให้กับ
พีสุ่ย้และผูน้ำาภาคประชาสงัคมคนอืน่ๆ เพือ่พฒันาแผนการทำางานและสิง่ทีอ่ยาก
ทดลองทำา หลังจากนั้นพี่สุ้ยคิดว่าจะลองเลือกกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่น่าสนใจมา 
สองถึงสามกลุ่มเพื่อให้ลองนำาความคิดมาปฏิบัติการจริงดู 
 การที่พี่สุ ้ยเลือกจัดกระบวนการแก่เครือข่ายโดยนำาเอาแนวคิด                
ผู้ประกอบการทางสังคมมาสอดแทรกเช่นนี้ เพราะพี่สุ้ยเห็นว่าการจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายทางใจในแบบท่ีขอนแก่นนิวสปริตทำามาก่อนหน้านี้จะได้ผล
เพียงแต่การสร้างชุมชน แต่ไม่ช่วยเสริมศักยภาพให้คนในเครือข่ายเห็นวิธีการ
ทำางานแบบใหม่ๆ หรือตอบตนเองได้ว่างานที่ทำาอยู่มีผลกระทบอย่างไร แค่ไหน 
และจุดอ่อนที่อาจจะปรับปรุงจากกระบวนการทำางานแบบเดิมคืออะไร และไม่
ช่วยให้เครือข่ายเกิดความตระหนักรู้ต่อปัญหาร่วมนอกเหนือจากหน้างานของ
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แต่ละองค์กรที่เป็นประเด็นใหญ่ต้องการความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายกลุ่ม
 พี่สุ้ยเชื่อว่าเครื่องมือต่างๆ ของการประกอบการสังคมจะสามารถช่วย
สร้างการเรยีนรูใ้นประเดน็เหล่านีแ้ก่เครอืข่ายได้ ส่วนการพยายามให้ทุนแก่เครือ
ข่ายนัน้เป็นเพราะพ่ีสุย้เชือ่ว่าการมพีืน้ท่ีทดลองทำางานจรงิจะเป็นกระบวนการที่
สำาคญัทีส่ดุในการทำาให้เครอืข่ายเห็นทางเลอืกในการทำางานรปูแบบใหม่ๆ ทีเ่ป็น
ไปได้ ซึ่งจะช่วยทำาให้คนในพ้ืนที่หลุดกรอบจากวิธีการทำางานแบบเดิมที่ทำาให้
ตนเองเบื่อหรือหมดไฟ
 กจิกรรมอีกประการหนึง่ทีพ่ีสุ่ย้พยายามทำา คอืการสร้างพืน้ทีส่ำาหรบัการ
สือ่สารและเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิ โดยพีสุ่ย้ตัง้เป้าถงึขัน้มีองค์กรทีจ่ดัหาความรูใ้ห้
แก่ภาคประชาสังคมในขอนแก่นเลยทีเดียว แต่ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังเป็นพื้นที่
การสื่อสาร แจ้งข่าวกิจกรรมที่ทำาภายในเครือข่ายอยู่ 
 ในการดำาเนินงานเจด็เดอืนน้ี แม้ว่าการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้เครอืข่าย
เหมือนจะเป็นกิจกรรมหลักของขอนแก่นนิวสปิริต ผู้เขียนสังเกตว่าในความเป็น
จรงิพีสุ่ย้มบีทบาทในพืน้ทีม่ากกว่านัน้ พีสุ่ย้ทำาหน้าท่ีต้ังแต่การเชือ่มโยงเครือข่าย 
แนะนำาคนทีม่คีวามสนใจใกล้เคยีงกนัหรอืสามารถสนบัสนนุกนัในการทำางานได้
ให้รูจั้กกนั หากมีคนในเครอืข่ายต้องการความช่วยเหลอือะไรพีสุ่ย้กจ็ะแนะนำาคน
รู้จักที่มีความสามารถในเรื่องนั้นๆ ให้กับเครือข่าย เช่น เคยแนะนำาให้เอ็นจีโอใน
เครอืข่ายคนหนึง่ไปเรียนศลิปะบำาบัดกบักระบวนกรทีพ่ีสุ้่ยรู้จกั ซึง่เขาพอใจมาก
และนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานตนเอง  นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงทรัพยากร
ให้กับเครือข่าย (เช่น ขอให้พี่นกช่วยโค้ชให้กับบางองค์กร) ไปจนถึงการเป็น           
ที่ปรึกษาเรื่องชีวิตและเรื่องส่วนตัว 
 ผู้เขียนเคยติดตามพี่สุ้ยไปเยี่ยมคนๆ หนึ่งในเครือข่ายฯ ซึ่งพี่สุ้ยใช้เวลา
เยี่ยมและพูดคุยทั้งวัน โดยมีบรรยากาศการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ บนเส่ือ 
ตั่ง หรือระหว่างมื้ออาหาร เหมือนเพื่อนแชร์ทุกข์สุขกัน ใช้เวลาตั้งแต่ก่อนกิน
ข้าวกลางวนัจนเกอืบมดื มเีรือ่งพดูคยุต้ังแต่เรือ่งส่วนตัว ปัญหาและความท้าทาย
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ต่างๆ ที่กำาลังประสบ บทบาทและความคาดหวังต่อขอนแก่นนิวสปิริต ไปจนถึง
วิสัยทัศน์ต่อการทำางานในอนาคต
 ระหว่างการคยุเมือ่มีคนทีท่ำางานในประเดน็ทีพ่ีสุ่ย้สนใจแวะมาหาเครอื
ข่ายคนนี ้พีสุ่ย้กถ็อืโอกาสนัง่จบัเข่าชวนตัง้กลุม่ขบัเคลือ่นประเดน็ทีค่นๆ นัน้กำาลงั
ทำาอยู ่กจิกรรมเหล่าน้ีไม่ได้ปรากฏอยูใ่นข้อเสนอโครงการ แต่เป็นกจิกรรมท่ีพีสุ่ย้
ทำาจริงเพื่อสร้างและเรียนรู้เครือข่าย
 ตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนของโครงการ ผู้เขียนสังเกตว่าขอนแก่นนิว
สปิริตเน้นการเสริมศักยภาพแก่องค์กรในเครือข่าย แต่แทบไม่มีการทำางาน
ระหว่างพี่สุ้ยกับพ่ีนกในเชิงความยั่งยืนของตัวขอนแก่นนิวสปิริตเอง รวมไปถึง
การหาเงินทุน 
 เมือ่ผูเ้ขียนถามพ่ีนกในเรือ่งน้ี พีน่กตอบว่าพีสุ่ย้มศัีกยภาพการหาเงนิทนุ
ด้วยตนเองอยูแ่ล้วไม่น่าจะเป็นเรือ่งทีต้่องการความช่วยเหลอืจากพีน่ก โดยพีน่ก
เลอืกทีจ่ะสร้างความยัง่ยนืให้แก่ขอนแก่นนิวสปิริตด้วยกลยทุธแบบอืน่ดงัทีก่ล่าว
ถงึต่อไป ส่วนพีสุ่ย้มองว่าขอนแก่นนวิสปิรติยงัอยูใ่นช่วงทีก่ำาลงัค้นหารปูแบบการ
ดำาเนนิงานทีเ่หมาะสมทีส่ดุ หลงัได้ลองทำากระบวนการและเรียนรู้จากเครือข่าย
มากขึ้น พี่สุ้ยเห็นว่าแต่ละเครือข่ายมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน พี่สุ้ยจึง
รอให้ขอนแก่นนวิสปิรติมแีบบแผนการปฏบิตังิาน (operation model) ทีช่ดัเจน 
ก่อนที่จะคิดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจังและออกไปหาทุนสนับสนุนการ
ทำางาน 
 อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู้เขียนคิดว่าน่าสนใจทั้งจากการสัมภาษณ์พี่นก และการ
สงัเกตการณ์ของผูเ้ขยีนเอง คอืพีสุ่ย้กำาหนดบทบาทของตัวแทนจาก School of 
Changemakers ไว้แตกต่างจากพืน้ทีอ่ืน่ ผูน้ำาในพืน้ทีอ่ืน่ๆ มกัมสีิง่ทีต่นเองอยาก
ทำา แต่ไม่แน่ใจว่าควรทำาอย่างไร ผูป้ระกอบการจาก School of Changemakers 
ในพื้นที่อื่นจึงมีบทบาทสูงตั้งแต่ช่วยคิดเป้าหมาย กิจกรรม กระบวนการทำางาน 
แต่สำาหรับพื้นท่ีขอนแก่นพี่สุ้ยได้กำาหนดรายละเอียดกิจกรรม และเนื้อหามาใน
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ระดับหนึ่งแล้ว เช่นต้องการทำากระบวนการเรียนรู้กี่คร้ัง เร่ืองอะไร มีใครเป็น 
กระบวนกรบ้าง และให้พี่นกมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะของผู้ให้คำาปรึกษาอย่าง
ชดัเจน หลกัๆ แล้วพีน่กเป็นโค้ชให้พีสุ่ย้ในการเรยีนรู้แนวคดิแบบผู้ประกอบการ 
ช่วยให้พีสุ่ย้เห็นแนวทางการทำางานท่ีเป็นไปได้ หรอืให้คำาแนะนำาในสิง่ทีพ่ีสุ่ย้ควร
คำานงึถึง 
 ผูเ้ขยีนเคยถามพีสุ่ย้ว่าทำาไมจงึวางบทบาทพ่ีนกไว้เช่นนัน้ และได้คำาตอบ
ว่า “มันผิดบทบาทเขา เขาไม่ได้มีบทบาทเป็น player แต่เขาเป็นโค้ช การเป็น 
player หมายถงึมาร่วมเล่นเป็นทมี ทำางานกบัภาค ีแต่ตอนนีค้อืมนัไม่ใช่ เขาเป็น
พี่เลี้ยงสนับสนุนพี่สุ้ยให้ลงมาทำางานกับภาคี” 
 อย่างไรก็ตามบางครั้งพี่สุ้ยได้ใช้ความเป็นคนนอกเครือข่ายของพ่ีนก
มาขับเคลื่อนเครือข่ายเช่นกัน อาทิ มีกิจกรรมบางอย่างท่ีพี่สุ้ยรู้ว่าไม่เหมาะสม
ที่ตนเองจะมีบทบาทในฐานะเป็นคนในพื้นที่ พ่ีนกก็จะรับบทบาทนั้นไปโดย
ธรรมชาติ เช่น การตั้งคำาแนะหรือชี้แนะภาคี เป็นต้น

เครือข่�ยในพ้ืนที่กับแนวคิดผู้ประกอบก�รท�งสังคม 

 งานแรกท่ีขอนแก่นนิวสปิริตดำาเนินการในปีนี้คือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเครือข่ายโดยร่วมมือกับกระบวนกรภายนอก (เวทีเสริมศักยภาพ
เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตครั้งที่ 1, วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560) นำาเอาความรู้
เรื่อง impact value chain และ theory of change มาปรับเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนุก และเข้าใจง่ายมากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของ School of Changemakers พี่สุ้ยเห็นว่ากิจกรรมถูกออกแบบโดยใช้            
ฐานคิดค่อนข้างมาก มีกระบวนการท่ีบีบคั้นและจำาเป็นต้องล่วงลำ้าไปในพ้ืนท่ี
ส่วนตวัของแต่ละองค์กร อาจทำาให้เครอืข่ายในพืน้ทีท่ีย่งัไม่ได้สนทิสนมหรอืไว้ใจ  
ขอนแก่นนิวสปิริตมากพอไม่ยอมรับหรือต่อต้าน 
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“ภาคต้ีองมท่ีาทแีน่ๆ เขากค็งรูส้กึว่าเขาเหนือ่ยอยูแ่ล้ว จะเอาอะไร
กนัหนกัหนา บางครัง้ไม่ใช่เขาไม่รู้ แต่สถานการณ์ท่ีเผชญิอยูม่นัจะ
ต้องค่อยเป็นค่อยไป เขาอาจจะรูส้กึว่าเรามสีทิธอิะไร ขอนแก่นนวิ
สปิรติมสีทิธอิะไร ถ้าท�าอย่างนัน้ปุบ๊ความเป็นชมุชนเราล่มสลาย
แน่นอน ถ้ามท่ีาทีแบบนี”้ 
 (วรรณา จารสุมบรูณ์. สัมภาษณ์, 20 ธนัวาคม 2560)

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

 ที่สำาคัญพี่สุ้ยมองว่าถึงแม้จะนำากระบวนการและการโค้ชของ School 
of Changemakers มาใช้แล้วประสบความสำาเร็จ ภาคีสนใจท่ีจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางาน แต่แนวทางที่ผู้ประกอบการหรือพี่นกแนะนำา
อาจทำาได้ยากในรายละเอียด หรือกลุ่มคนที่ไม่ได้ทำางานธุรกิจอาจจะไม่เข้าใจ
กระบวนการทีจ่ะทำาให้แนวทางเหล่านัน้เป็นไปได้จรงิ เพราะสิง่ทีถ่กูแนะนำาอาจ
ไม่ใช่ทักษะที่ NGOs มี เช่นการที่พี่นุ้ยแนะนำาให้พี่สุ้ยขายฝันที่จะไม่มีทางเป็นไป
ได้เลยหากพ่ีสุ้ยไม่เข้าใจและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนคิด วิธีการที่เหมาะสม
สำาหรบัการขายและความต้องการของแหล่งทนุใหม่ๆ หรอืการแนะนำาให้องค์กร
ที่ทำางานเชิงกิจกรรมในพื้นท่ีไปสร้างความร่วมมือในสิ่งที่ไม่ถนัดอย่างงานวิจัย 
เป็นต้น
 ดังนั้นแทนการให้ทุกทีมนั่งคิด theory of change และลงรายละเอียด
ในตาราง impact value chain ผ่านการซักไซ้ของโค้ช พี่สุ้ยและกระบวนกรใช้
กระบวนการเรยีนรูเ้ชงิกจิกรรมออกแบบให้แต่ละองค์กรทบทวนว่าเป้าหมายใน
การทำางานของตนเองคืออะไร จากนั้นให้ทำารายการว่างานที่แต่ละองค์กรทำามี
อะไรบ้าง ทบทวนรายการที่ตนเองทำาขึ้นแล้วขีดเส้นเฉพาะงานที่ตอบเป้าหมาย 
และให้เหตผุลว่าส่ิงนัน้ตอบเป้าหมายของการทำางานได้อย่างไรบ้าง กระบวนการ
แบบน้ีนอกจากช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมเขยีนประโยค theory of change ขององค์กรได้
ง่ายขึน้แล้ว ยงัเป็นพืน้ทีใ่ห้ผูเ้ข้าร่วมได้ทบทวนความสำาคญัและความจำาเป็นของ
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งานที่ทำาด้วย
 หลังจากนั้นได้ให้เครือข่ายนำาเอาประโยค theory of change ของ
ตนเองไปสัมภาษณ์คนที่เครือข่ายคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบดูว่า
สมมตุฐิานในการทำางานท่ีตนเองคดิถูกต้องหรอืไม่ และสดุท้ายสร้างพืน้ท่ีให้เครอื
ข่ายได้สะท้อนว่าหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมมาทัง้วนั เครอืข่ายเหน็ว่างานทีต่นเอง
ทำามาตลอดได้แก้ปัญหาหรือจัดกระบวนการทำางานอย่างถูกทางหรือไม่  
 ส่ิงทีน่่าสนใจคอืแม้ว่าเครอืข่ายเกอืบทัง้หมดมองว่ากระบวนการทำางาน
ของตนเองเป็นมาในรปูแบบทีถ่กูทิศถกูทางแล้วเพียงแต่อาจจะต้องการเติมความ
รู้หรือการโค้ชเลก็น้อย และไม่มใีครเหน็ว่าระบบงานทีต่นเองทำาอยูเ่ป็นไปในทาง
ทีผ่ดิเลย ทัง้ทีเ่มือ่พจิารณาจากมาตรฐานของแนวคดิผูป้ระกอบการทางสงัคมจะ
เห็นได้ว่าหลายองค์กรยังใส่กิจกรรมที่ไม่ได้ตอบโจทย์ theory of change หรือ 
impact value chain เพราะเครือข่ายส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือเหล่านี้อธิบายการ
ทำางานของตนเองมากกว่านำามาใช้ตรวจผลกระทบจากการทำางานอันเป็นเป้า
หมายที่ขอนแก่นนิวสปิริตตั้งใจให้เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได้
ว่าหลายองค์กรมีกิจกรรมจำานวนมากเมื่อเทียบกับอัตรากำาลังคน บางกิจกรรม
เชื่อมโยงกับเป้าหมายในลักษณะที่เป็นนามธรรมมากกว่าจะเป็นการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์ว่ากิจกรรมนัน้ๆ ตอบสนองเป้าหมายอย่างไรในแบบทีแ่นวคดิผู้ประกอบ
การต้องการ 
 การไม่มีองค์กรไหนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการปรับเปลี่ยนไป
ทำางานในทิศทางใหม่ในกระบวนการอบรมครั้งนี้ทำาให้พี่สุ้ยปรับแผนจากการให้
ทุนเพื่อทดลองทำางานมาเป็นการเรียนรู้และทดลองค้นหาว่าขอนแก่นนิวสปิริต
ควรเป็นชุมชนแบบไหนจึงจะตอบโจทย์เครือข่ายอย่างเหมาะสมที่สุด
 สำาหรับพี่นกการที่เครือข่ายมีการตอบสนองเช่นนี้ เป็นเพราะขอนแก่น
นิวสปิริตสร้างการเรียนรู้เรื่อง theory of change และ impact value chain 
ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งพี่นกมองว่ากระบวนการ    
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9 องค์กรส่งเสริมการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมองค์กรหนึ่ง ผ่านนวัตกรรมต่างๆ เช่น การสร้างผู้
ประกอบการสังคม

การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

เรียนรู้เช่นน้ีไม่เข้มข้นมากเพียงพอสำาหรับเครื่องมืออย่าง theory of change 
และ impact value chain พีน่กเหน็ต่างจากพ่ีสุ้ยโดยเชือ่ว่าวธิกีารเรียนรู้เคร่ือง
มอืท้ังสองชิน้ด้วยการซกัไซ้ไล่เรยีงข้อมลูทีแ่ต่ละองค์กรใส่ลงไปใน impact value 
chain อย่างละเอียดในแบบที่พี่นกทำาแก่พี่สุ้ยนั้นเป็นวิธีเรียนรู้เป็นวิธีที่เหมาะ
สมแล้ว ไม่ควรต้องปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง เพราะหากทำาตามกระบวนการที่
ดังกล่าวอย่างครบถ้วนกระบวนความพี่นกเช่ือว่าคนทำางานภาคสังคมจะได้เห็น
ในเชิงประจักษ์ว่ากิจกรรมที่ทำาแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่และอยากปรับเปล่ียนวิธี
การทำางานมากขึ้น ซึ่งพี่นกยืนยันว่าเป็นกระบวนการท่ีถูกพิสูจน์มาหลายคร้ัง
แล้วว่านำามาใช้แก้ปัญหาได้จริง

“มันถูกพิสูจน์ด้วยองค์กรและการท�างานเป็นเวลาหลายสิบปี
ว่าการใช้กระบวนการคิดลักษณะนี้มันเป็นกระบวนการที่ท�าให้
เราเข้าใจปัญหาเข้าใจสิ่งท่ีเราจะท�า และเห็นได้ชัดว่ามันส่งผล
หรือเปล่า... ผมท�ากับอโชก้า มาแล้ว 5 รอบ ท�ากับ NGOs เป็น
หลักเลย เหมือนกับการที่เราไปท�า โครงการผู้น�าแห่งอนาคต
มันมีการทอนให้ soft (อ่อน) ลง แต่กระบวนการ workshop ที่       
อโชก้า9 ท�าคอืการใช้ frame (กรอบ) แบบนัน้แต่เป็นการท�างาน
ทีค่่อนข้างเข้มข้น คอืซกัถามจนเหน็ timeline (เส้นเวลา) จุดแข็ง
จุดอ่อน ทิศทางกลยุทธ์ว่าน่าจะเป็นอย่างไร”

(ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
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แผนภูมิภาพความเปลี่ยนแปลงของขอนแก่นนิวสปิริตโดยพี่นก 

แสดงกระบวนการคิดของพี่นกได้เป็นอย่างดี 

(ที่มาของแผนภูมิ: ธนัน รัตนโชติ)
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 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าการที่แต่ละองค์ไม่สามารถใช้เครื่องมือทั้ง
สองชนิดไปสำารวจการทำางานของตนเองอย่างละเอียดนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็น
เพราะพ้ืนฐานวัฒนธรรมการออกแบบการทำางานที่แตกต่างกันของคนทำางาน
ภาคประชาสงัคมและแนวคดิผูป้ระกอบการ เวลาออกแบบกจิกรรม NGOs และ
คนทำางานสายทางเลือกหลายๆ คน มักเคยชินกับการเชื่อมโยงว่าทุกกิจกรรมมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กิจกรรมหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นการทำาเพ่ือตอบโจทย์
หรือ เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเท่านั้น มักจะเชื่อมโยงว่ากิจกรรมที่เราสร้างขึ้น
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ของงานทีต่ัง้ใจทำาได้อย่างไรบ้าง บางกจิกรรมอาจจะไม่ได้
ส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อใดโดยตรงอย่างชัดเจนแต่เป็นกิจกรรมที่ NGOs 
เลอืกทำาเพราะเหน็ว่าสำาคญัต่อการทำางานในภายภาคหน้า เกดิเป็นวลอีย่าง “ทำา
หนึ่งได้สิบ”
 ลักษณะความคิดแบบนี้ทำาให้ หลายกิจกรรมที่ NGOs ในประเทศไทย
ทำาจึงมีการประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเชื่อว่า
สิง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่ริงหรอืผลจากการทำางานโครงการซับซ้อนเกนิกว่าจะนำามา
ประเมนิเชงิตัวเลขได้ เช่น หากมกีารอบรมเพือ่เปลีย่นแปลงทศันคต ิและต้องการ
รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง การประเมินเชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถาม หรือตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวเลขคงไม่สามารถสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ และมีความเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดตัวไหนที่จะแสดงผลและ
ความซบัซ้อนทีเ่กดิขึน้ได้ละเอยีดลกึซึง้เท่ากันการอยูแ่ละสัมผัสส่ิงท่ีเกดิข้ึนจริงๆ 
ในพื้นที่ด้วยตนเอง รวมถึงตัวเลขไม่สามารถสื่อสารมิติความเป็นมนุษย์ของงาน
เชิงสังคมได้ เช่น การช่วยเหลือคนๆ หนึ่งให้มีชีวิตรอดต่อไปอีกหนึ่งวัน แม้อาจ
จะไม่สามารถรบัรองว่าจะสร้างความเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนื แต่ถือได้ว่ามมีลูค่า
ที่ไม่สามารถถูกวัดออกมาเป็นตัวเลขได้
 ถ้าจำาลองกระบวนการคิดเช่นนี้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ออกมาคงเป็น
เหมือนตาข่ายที่มีความโยงไยกันไปหมด ซึ่ง NGOs ในพื้นที่รวมถึงพี่สุ้ยเองก่อน
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จะมีทำางานกับพี่นก อาจจะได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเช่นนี้อยู่บ้าง ในขณะที่
เครื่องมืออย่าง impact value chain และ theory of change ในแบบที่พี่นก
ใช้เป็นการแบ่งส่วนของข้อมลูให้ชดัเจนและแยกจากกนั  แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรม
ไหนนำาไปสูเ่ป้าหมายอะไรอย่างชดัเจน และต้องมตีวัชีวั้ดเชิงตวัเลขท่ีจะสามารถ
พสิจูน์ได้ว่ากจิกรรมนัน้ๆ เกดิผลจรงิๆ เมือ่จำาลองกระบวนการคดิแบบนีเ้ป็นภาพ
คงได้ภาพเหมอืนภาพแผนภมูอิงค์กรทีม่รีะบบระเบยีบเป็นขัน้เป็นตอน จึงไม่น่า
แปลกใจที่คนทำางานภาคสังคมบางส่วนถึงแม้จะเปิดใจอยากเรียนรู้ ต้องใช้เวลา
สักระยะหนึ่งที่จะปรับตัวกับวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ 
 แม้ผูเ้ขยีนจะเข้าใจพีน่กทีรู่ส้กึเสยีดายว่าเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์ไม่ถกู
ใช้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ แต่ในขณะเดยีวกนันัน้ผูเ้ขยีนกเ็ข้าใจบรบิทการทำางาน
ในพืน้ทีท่ีพ่ีสุ่ย้ต้องเผชญิ ถงึความคดิของพีน่กจะดูเป็นเหตเุป็นผล มตีรรกะชดัเจน 
แต่อาจจะเหมาะสมกับองค์กรที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำางานของ
ตนเอง หรอืประสบปัญหาความจำาเป็นทำาให้ต้องเปล่ียนแปลงแนวทางการทำางาน
ของตนเอง  แต่กลุ่มคนและองค์กรอื่นๆที่มาเข้าร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต
ไม่ใช่องค์กรทีม่ลีกัษณะเช่นนัน้ ส่วนใหญ่ยงัเป็นองค์กรทีด่ำารงอยูไ่ด้โดยไม่จำาเป็น
ต้องเปลีย่นแปลงอย่างถอนรากถอนโคน แต่เป็นกลุม่คนท่ีพีสุ่ย้เหน็ศกัยภาพและ
ความตัง้ใจในการทำางาน มคีวามต้องการพัฒนาเมอืงขอนแก่นให้น่าอยูย่ิง่ขึน้ คน
กลุ่มนี้มาร่วมเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตเพราะต้องการรู้จักเครือข่ายเพิ่มเติม 
หรือต้องการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ในการทำางานของตนเองได้ 
 ในบริบทเช่นนี้พี่สุ้ยจึงเห็นว่าการค่อยๆ เติมความรู้ เปิดมุมมอง หรือ
สร้างพื้นที่และกระบวนการสำาหรับการสำารวจพิจารณางานที่ตนเองทำามาอาจ
จะมคีวามเหมาะสมมากกว่าการใช้กระบวนการ “สายแขง็” แบบพ่ีนก และหาก
มีองค์กรใดต้องการทดลองแนวทางการทำางานใหม่ๆอย่างแท้จริง พี่สุ้ยคิดว่าจะ
ต้องเกดิอย่างเป็นธรรมชาต ิให้องค์กรนัน้มคีวามไว้วางใจพ่ีสุ้ยแล้วเข้ามาปรึกษา
มากกว่าการเข้าไปเร่งรัดจึงจะเป็นจริงและยั่งยืนมากกว่า เมื่อพิจารณาผลที่เกิด
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ขึน้จากกจิกรรมถดัๆ มา สิง่ทีพ่ีสุ่ย้คาดการณ์ไว้แต่แรกไม่ได้ผดิไปจากความจรงินกั

กลยุทธเพ่ือคว�มยั่งยืนของพ่ีนก

 หลังจากได้ไปร่วมกระบวนการอบรมของขอนแก่นนิวสปิริตคร้ังแรก      
พีน่กตัง้ข้อสังเกตว่า แม้ในข้อเสนอโครงการพ่ีสุย้จะต้ังโจทย์ว่าต้องการป้ันกจิการ
เพือ่สงัคมในขอนแก่น แต่เมือ่ได้ลงไปสงัเกตการณ์ในพืน้ทีพ่ีน่กเห็นว่าจดุแขง็ของ
พี่สุ้ยน่าจะเป็นการสร้างชุมชนมากกว่าการสร้างเสริมให้เครือข่ายทำางานด้วย
แนวคิดกิจการเพื่อสังคม เพราะพี่สุ้ยจำาเป็นต้องพึ่งพาความรู้จากกระบวนการ
ภายนอก มากกว่าจะมบีทบาทเป็น incubator แก่องค์กรในเครือข่ายด้วยตนเอง 
เนือ่งจากพ่ีสุย้ไม่ต้องการทำาให้เครือข่ายรูส้กึว่าพีสุ่ย้ซึง่เป็นคนในพืน้ท่ีทีม่บีทบาท
เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเข้าไปก้าวก่ายงานขององค์กรอื่นๆ 
 พี่นกมองว่าการพึ่งพาบุคลากรภายนอกมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เช่นนี้ 
ไม่ได้ช่วยทำาให้ความเป็นเครือข่ายของขอนแก่นนิวสปิริตแข็งแรงขึ้นและอาจไม่
ตอบโจทย์ในแง่ของความยัง่ยนืเพราะการไม่มีคนในพ้ืนท่ีมารับบทเป็น incubator 
ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงและต่อยอดความรู้จากอบรมไปสู่การทำางานในพื้นที่
 จากการได้ทำากระบวนการเรียนรู้ theory of change และ impact 
value chain กับพี่สุ้ย พี่นกวิเคราะห์ว่าขอนแก่นนิวสปิริตมีเป้าหมายใหญ่ๆ 
สองเป้าหมายคือ หนึ่ง สร้างเครือข่ายคนทำางานภาคสังคมในขอนแก่น ซึ่งพี่นก
เห็นเหมือนพี่สุ้ยว่าหากทำาได้สำาเร็จจะทำาให้คนทำางานภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี
มีเสียงที่ดังขึ้น มีพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการแบ่งปันทรัพยากร 
และสอง เสริมศักยภาพการทำางานให้เครือข่ายสามารถทำางานด้วยวิธีการและ
วิธีคิดแบบใหม่ที่เป็นระบบและแก้ปัญหาได้จริง 
 แต่พีน่กเหน็ว่าแผนการทำางานด้วยการจดักระบวนการของพีสุ่ย้จะเน้น
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ไปที่การเสริมศักยภาพแก่เครือข่ายเป็นหลัก (ด้วยกระบวนการที่อาจไม่ได้สร้าง
ความยั่งยืนในพื้นที่ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้ว) พ่ีนกจึงเห็นความจำาเป็นท่ีจะ
ต้องพยายามชักชวนให้พี่สุ้ยสร้างกระบวนการที่จะทำาให้ความเป็นชุมชนของ
เครอืข่ายมคีวามเข้มแขง็มากยิง่ขึน้ เพราะการเป็นชมุชนนอกจากจะเป็นการตอบ
เป้าหมายที่พี่สุ้ยตั้งไว้ การสร้างชุมชนยังเป็นส่ิงที่พ่ีนกเห็นว่าน่าจะเป็นจุดแข็ง
ของขอนแก่นนิวสปิริตได้และเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความยั่งยืนในการทำางาน
แก่ขอนแก่นนิวสปิริตอีกด้วย 
 พีน่กเหน็ว่าพืน้ทีข่อนแก่นมบีรบิททีเ่หมาะสมสำาหรบัการสร้างชมุชนคน
ทำางานเชิงสังคมเนือ่งจาก มกีลุม่คนทีก่ระตอืรอืร้นทีจ่ะทำางานเชงิสงัคม มวีธิกีาร
พัฒนาใหม่ๆ เกิดในขอนแก่นจนกลายเป็นตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆ มาอย่างต่อ
เนื่อง อีกทั้งขอนแก่นยังเป็นตลาดท่ีมีช่องว่างที่จะสร้างเครือข่ายแบบนี้ เพราะ
ยังไม่เคยมีใครประสบความสำาเร็จในการตั้งเครือข่ายการทำางานในลักษณะนี้มา
ก่อน ในแง่ความยั่งยืนพี่นกมองว่าความเป็นชุมชนหรือการรวมเครือข่ายเป็นสิ่ง
ที่ไม่ว่าอย่างไรก็เกิดประโยชน์กับทุกองค์กร เช่น ช่วยให้แต่ละองค์กรประหยัด
ทรัพยากร หรือทำางานที่ได้อย่างมีพลังมากยิ่งข้ึน พี่นกเชื่อว่าเมื่อองค์กรต่างๆ 
เห็นประโยชน์จะทำาให้มีคนอยากเข้ามาเป็นสมาชิกขอนแก่นนิวสปิริตเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทำาให้ขอนแก่นนิวสปิริตดำาเนินการได้อย่างยั่งยืน
 เป้าหมายในการทำางานของพี่นกสำาหรับเจ็ดเดือนนี้คือการช่วยให้เครือ
ข่ายขอนแก่นนิวสปิริตมีพื้นที่ทำางานด้วยกัน และสร้างความชัดเจนว่าควรเป็น
ชุมชนในรูปแบบใด สำาหรับพี่นกการรวมตัวเป็นเครือข่ายมีหลายระดับตั้งแต่
การรวมตัวแบบหลวมๆ ซึ่งในช่วงที่ผู้เขียนเก็บข้อมูลการรวมตัวของขอนแก่น 
นิวสปิริตยังอยู่ในระดับนี้ คือการรู้จักกัน ร่วมมือกันในบางเรื่อง ใครมีกิจกรรม
อะไรกเ็ชญิคนอืน่ไปเข้าร่วมหรอืไปช่วย เช่น กลุม่คนไร้บ้านชวนหมอพานกัศกึษา
ไปฝึกฝนการตรวจโรคให้แก่คนในพืน้ท่ี หรอือาจารย์สอนละครพานกัศกึษาละคร
ที่ยังไม่มีทักษะในการเข้าใจสังคมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนไร้บ้าน แล้วนำาไป
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ดัดแปลงเป็นสื่อต่อสาธารณะเพื่อช่วยให้คนไร้บ้านได้รับการมองเห็นมากยิ่งขึ้น
เป็นต้น แต่ท้ายที่สุดการรวมตัวแบบนี้ยังมีลักษณะแบบต่างคนต่างทำาอยู่ และ
เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่อองค์กร 
 การร่วมมอืในระดบัสงูข้ึนมาพีน่กเรยีกว่า “ความร่วมมอืระดับพันธมติร” 
คือการที่องค์กรต่างๆ วางแผนการทำางานร่วมกัน (collaboration) และปรับ
จังหวะการทำางานให้เข้ากัน (synchronization) เช่น กลุ่มคนที่ทำางานใกล้
เคียงกันไม่ทำางานหรือขอทุนซำ้าซ้อนกัน ไม่จัดกิจกรรมแบบเดียวกันในช่วงเวลา
เดียวกัน อาจจะมีงานที่มีเป้าหมายร่วมกันแต่ให้องค์กรในเครือข่ายแบ่งกันทำา
ตามชนิดงานท่ีตนถนัด หรือทำางานส่งเสริมกันเพื่อให้ทุกองค์กรสามารถทำางาน
ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และความร่วมมือในระดับใหญ่ที่สุด คือความร่วมมือ
โดยมีองค์กรกลางที่บริหารจัดการผสานกลยุทธ์และการสนับสนุนเครือข่ายที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานแก่ทุกฝ่าย 
 “เคสทีย่กตวัอย่างแล้วขอนแก่นน่าจะเห็นภาพชดัคือ เคสของ creative 
district (ย่านความคิดสร้างสรรค์) ที่เจริญกรุง” พี่นกบอกกับผู้เขียนเมื่อถูกถาม
ว่ามกีรณศึีกษาอะไรทีเ่ป็นตวัอย่างของการสร้างองค์กรตัวแทนทีบ่รหิารงานเพือ่
ประโยชน์ของสมาชิกทุกฝ่ายหรือไม่ 
 พี่นก (สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560) เล่าว่า พื้นที่ creative district 
ทีเ่จรญิกรงุเป็นผลจากการรวมตวักนัของคนหลายกลุม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธรุกจิ
โรงแรม สถาปนิก ศิลปิน เจ้าของห้องแสดงภาพ รวมถึงคนทำางานภาคประชา
สังคมในเขตบางรัก ที่มาคุยกันและวางแผนการทำางานร่วมกันเพื่อทำาให้ย่าน
บางรักเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่งการมาทำางานร่วมกันส่งผลให้ทุกฝ่ายทำางานได้ดี
ขึ้นและได้ประโยชน์กลับคืน เช่น หากมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำากิจกรรมมาก
ขึน้ โรงแรมจะได้ประโยชน์จากการมแีขกเพิม่มากยิง่ขึน้ มคีนมาท่องเทีย่วในพืน้ที่
มากขึ้น แม้ว่าทุกฝ่ายจะเริ่มต้นด้วยการทำางานฟรี แต่ผลที่ได้ทำาให้ทุกฝ่ายได้รับ
ผลลพัธ์ตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละองค์กรทีม่ากขึน้ ถอืเป็นกระบวนการทีถ่อืว่า
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ทุกคนลงทุนร่วมกันตั้งแต่ช่วยกันคิด จนถึงประชาสัมพันธ์ 
 พีน่กบอกว่าสิง่ทีน่่าเรยีนรูจ้ากกลุม่นีค้อืการเอาทรัพยากรและจุดแขง็ที่
แต่ละคนมมีาแชร์กนั แม้ว่าแต่ละกลุม่จะมวีตัถปุระสงค์เชงิองค์กรต่างกนั เป็นผล
ให้เกดิผลสำาเรจ็มากกว่าการต่างคนต่างทำา สำาหรบัพีน่กการรวมตัวนีเ้ป็นรปูแบบ
ทีเ่หมาะสมเป็นตวัอย่างให้ขอนแก่นเพราะมีลกัษณะการรวมองค์กรทีม่เีป้าหมาย
ต่างกัน
 พี่นกต้ังเป้าหมายว่าในเจ็ดเดือนของการทำางานกับขอนแก่นนิวสปิริต 
ผลที่ควรได้รับคือการมองเห็นว่ารูปแบบการทำางานหรือความเป็นองค์กรของ
ขอนแก่นนิวสปริตในอนาคตควรเป็นเช่นไร เป็นองค์กร หรือมีความร่วมมือใน
ลักษณะไหนจึงจะเหมาะสม  
 สิ่งแรกท่ีพี่นกทำาคือการพยายามสร้าง “collaboration mindsets” 
(ความคิดเชิงความร่วมมือ) ให้แก่เครือข่าย พี่นกบอกว่าการที่คนในเครือข่าย
จะมี collaboration mindset ได้จะต้องเริ่มจากการเห็นว่าความร่วมมือเป็น
สิง่ทีม่ปีระโยชน์ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่ีน่กพยายามทำาให้เกดิขึน้ในกจิกรรมคร้ังต่อมาของ      
ขอนแก่นนิวสปิริต

ก้�วข้�งหน้�สองก้�ว ก้�วถอยหลังหนึ่งก้�ว

 เม่ือขอนแก่นนวิสปิรติจดักจิกรรมพบปะระหว่างเครอืข่ายเป็นเวลาครึง่
วันเพื่อสำารวจประเด็นที่เครือข่ายต้องการเรียนรู้ (เวทีทิศทางที่จะก้าวต่อไป, 14 
มกราคม 2561) และแนวทางการดำาเนินงานของขอนแก่นนิวสปิริต พี่นกจึงขอ
พี่สุ้ยทำากิจกรรมสั้นๆ เพื่อสร้าง collaboration mindsets 
 พี่นกเล่าว่าเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าเวทีการเรียนรู้ครั้งนี้พี่นกได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้และได้เจอเกมชื่อเกม “เรือดำานำ้า (Deep 
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Sea Adventure)” ที่พี่นกเห็นว่าอาจจะมาปรับใช้สร้างการเรียนรู้แก่ขอนแก่น     
นิวสปริตได้ 
 ด้วยเนื้อท่ีท่ีจำากัดผู้เขียนไม่สามารอธิบายกฎเกณฑ์ของเกมนี้ได้อย่าง
ละเอียด โดยสรุปเกมนี้สมมุติว่าผู้เล่นเป็นนักดำานำ้าที่ต้องลงไปดำาล่าสมบัติ มี
กติกาว่าผู้ที่ดำานำ้าเก็บสมบัติได้มากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ แต่ในการดำานำ้าจะต้องใช้
ออกซิเจนเพื่อให้อยู่รอดใต้นำ้าและถ้าออกซิเจนหมดก่อนผู้เล่นขึ้นจากนำ้าถือว่าผู้
เล่นคนนั้นตาย โดยออกซิเจนเป็นทรัพยากรร่วมของผู้เล่นทุกคน 
 เกมนีถ้กูออกแบบให้การกระทำาและการตดัสนิใจของคนๆ หนึง่มผีลต่อ
การอยูร่อดของผูเ้ล่นคนอ่ืน เช่น ถ้าเก็บสะสมสมบตัมิากเกนิไปจะทำาให้ออกซเิจน
ของทมีหมดเรว็ขึน้ หรอืถ้าทำางานเป็นกลุม่จะทำาให้เดนิทางไปเก็บสมบตัไิด้เรว็ขึน้
เป็นต้น 
 เครือข่ายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชอบเกมนี้เป็นอย่างมาก ทุกคน
เล่นเกมอย่างสนุกสนานมีเสียงกรี๊ดกร๊าดดังไปทั่วห้องประชุม โดยเฉพาะเวลาที่
ออกซิเจนใกล้หมด สามรอบแรกท่ีเล่นเกมนี้ไม่มีใครในเครือข่ายขึ้นจากการล่า
สมบตัก่ิอนออกซเิจนหมดได้เลย จนรอบท่ีสีท่ีผู่เ้ล่นเริม่วางแผนร่วมกันและสือ่สาร
กันระหว่างเล่น ทำาให้ผลสุดท้ายมีจำานวนผู้เล่นรอดชีวิตมากขึ้น 
 กจิกรรมสัน้ๆ นีน้อกจากจะได้รับการตอบรบัทีด่เีพราะความสนกุแล้ว ยงั
ทำาให้เครือข่ายเห็นมุมมองใหม่ๆ ต่องานที่ตนเองทำา และต่อการสร้างความร่วม
มือระหว่างกัน การสะท้อนการเรียนรู้ของเครือข่ายในวันนั้นจึงมีความน่าสนใจ 
และสร้างความหวังให้แก่พี่สุ้ยและพี่นกว่ากิจกรรมที่ทำาสร้างความเปลี่ยนแปลง
แก่เครือข่ายและสร้างชุมชนในพื้นที่ได้จริง
 ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งเห็นพฤติกรรมการทำางานขององค์กรตัวเอง “ถ้าเรา
มองถังออกซิเจนเป็นเวลามันก็เป็นตัวแปรที่สำาคัญอย่างนึงในการที่จะทำาอะไร
บางอยา่ง อย่างโครงการมนัมีเวลา เวลาทีเ่ราขึ้นมาเราไมไ่ดป้ระเมินคอืเราอยาก
ไปให้มันสุด (หมายถึงอยากเก็บสมบัติให้มากที่สุด เธอเปรียบเทียบเหมือนการ
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“พี่นกเริ่มเข้ามาชวนเล่นเกม ซึ่งอันนี้ดีตรงที่พ่ีนกเขาเสนอว่า
อยากเอาเกมมาเล่นซึง่การทีพ่ีน่กเขาเปิดตวัเองด้วยการเล่นเกม
แล้วมันเป็นประเด็นที่เช่ืองโยงกับการท�างานได้ด้วยมันท�าให้พี่
นกค่อยๆ เข้ามาในพื้นท่ีของพวกเขาโดยที่ไม่ได้ดูจงใจ พี่ว่าอัน
นี้ก็ดีที่แกเปิดตัวด้วยการชวนเล่นเกมและชวนคิดนิดๆ หน่อย ๆ 
คนก็ยังได้ประโยชน์อย่างน้อยเขาก็ยัง happy กับการเล่นเกม 
พี่คิดว่าอันนี้พี่นกเขาเข้ามาในจังหวะท่ีรู้ว่าเมื่อไร คือความเป็น
ผู้ใหญ่ก็จะรู้จังหวะว่าแค่ไหน เมื่อไรถึงเหมาะสมที่จะเข้ามาแล้ว
ก็จะดันแค่ไหน”
   (วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)

ทำางานหลายหน้างานมากเกินไป - ผู้เขียน) แต่ว่าพอขึ้นมาเราไม่ได้ดูเลยว่า เฮ้ย
เวลามันจะหมด เฮ้ยเงินเราจะหมด เฮ้ยงบเราจะหมด เรามีเวลาแค่เท่าเนี่ย”
 “เงินเยอะก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่น ถ้ามองถึงงานเราที่
เราเป็น NGO ในทุกวันนี้นะเราจะตายแล้วค่ะ แล้วก็จะตายต่อไปเรื่อยๆ เพราะ
ว่าเราไม่มเีงนิ เราทำางานได้ เรามศีกัยภาพแต่ไม่มใีครมาเหน็เรา ไม่มีใครมาสือ่สาร
กับเรา บางคนมีเงินเยอะใช้ไม่หมดทำาไม่ได้ ไม่มีศักยภาพแต่เรามีศักยภาพ แต่
ไม่มีเงินสุดท้ายขายก๋วยเตี๋ยว ชาไข่มุก เราคิดดูคนที่มีศักยภาพสะสมมาตั้ง 10 
ปี 20 ปีแล้วสุดท้ายไปจบท่ีตรงน้ันน่ะ มันคือทรัพยากรที่สำาคัญ สุดท้ายคิดว่า
มันต้องดูแลกัน ต้องโอบอุ้มกันให้ได้ให้รอด อันนี้ในขอนแก่นนะถ้าท่ัวประเทศ
ล่ะ ถ้าโอบอุ้มกันมันจะดีมาก มันจะไม่สูญพันธุ์” ผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งพูดอย่างมี
อารมณ์ร่วม
 ผู้เขียนมาทราบในภายหลังว่าท่ีพี่นกเลือกทำากิจกรรมนี้เพราะต้องการ
ให้พืน้ทีม่คีวามคุน้เคยและยอมรบัพีน่กมากย่ิงขึน้ด้วย ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นสิง่ทีไ่ด้
ผลอย่างดี มีคนจำานวนมากแสดงความจำานงต้องการเรียนรู้กระบวนการทำางาน
แบบ SE และแนวคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อนำาไปปรับใช้ในการทำางาน
 พี่สุ้ยวิเคราะห์สาเหตุที่พี่นกได้รับเสียงตอบรับอย่างดีว่า



        171       การเรียนรู้ร่วมกันและการปะทะสังสันทน์ทางความคิดบนพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริต

 ผูเ้ขยีนสงัเกตว่าเหตกุารณ์นีม้ผีลให้พ่ีสุ้ยและพ่ีนกยอมรับกนัและกนัมาก
ขึ้น เพราะพี่นกได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีวิธีคิดเข้มแข็ง หรือยืนยันตนเองอย่าง
หนักแน่นในบางเรื่อง แต่พี่นกยังเปิดใจเรียนรู้ต่อกระบวนการและวิธีการทำางาน
ใหม่ๆ และพยายามปรบัตวัเข้าหาและทำาความเข้าใจกลุม่คนทีต่นเองทำางานด้วย
 เสยีงตอบรบัท่ีดเีช่นนีท้ำาให้พีสุ่ย้คดิว่าในการจดักิจกรรมครัง้ต่อมา (เวที
เสริมศักยภาพเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตครั้งที่ 2, 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561) 
น่าจะลองเรียนรู้ theory of change และ impact value chain อย่างเข้มข้น
ให้กับทกุคนในเครอืข่าย พีน่กเองยงัเสนอว่าเวลาทำากจิกรรมให้กลุม่คนทีท่ำางาน
ในประเดน็ทีค่ล้ายกนัมาทำางาน impact value chain และ theory of change 
ในกลุม่เดยีวกนั เพราะคาดว่ากระบวนการจะทำาให้เครอืข่ายเหน็ว่าอนัทีจ่รงิแล้ว
แต่ละองค์กรมีเป้าหมายในการทำางานคล้ายกัน และน่าจะร่วมมือกันทำางานได้
 แต่ผลจากการทำากิจกรรมครั้งนั้นทำาให้ทั้งพี่นกและพี่สุ้ยผิดหวัง เพราะ
ดูเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเปิดพื้นท่ีให้เพื่อใช้แนวคิดผู้ประกอบมา
สำารวจการทำางาน และเมื่อพี่นกเริ่มเข้าไปช่วยโค้ชหรือซักถาม ลงเอยด้วยการ
ป้องกันการทำางานขององค์กรตัวเอง งานครั้งนี้ทำาให้พี่นกถึงกับบอกว่าอาจจะ
เป็นกิจกรรมที่ไม่บรรลุผล ส่วนพี่สุ้ยแม้จะเชื่อว่าภายใต้ท่าทีของการป้องกัน
ตนเองของเครือข่ายมีการเรียนรู้เกิดขึ้น แต่กิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำาให้พี่สุ้ยต้องมา 
ทบทวนจังหวะการทำางานกับเครือข่ายว่าตนเองไปเร่งรัดเครือข่ายมากเกินไป
หรือไม่ และควรผ่อนจังหวะให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่านี้หรือเปล่า 
 ด้วยเวลาที่กระช้ันชิดใกล้จบโครงการแต่ยังไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการ 
พี่นกได้พยายามชวนพ่ีสุ้ยให้จัดวงคุยเพื่อชักชวนให้เครือข่ายเห็นประโยชน์ของ
ทำางานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ทำาให้เครือ
ข่ายตระหนักได้เอง เริ่มจากการเชิญองค์กรที่มีหน้างานเกี่ยวพันกับองค์กรอื่นๆ 
หลายองค์กรก่อนมาคุยกันก่อน เพื่อให้เครือข่ายได้ลองมีความร่วมมือกันใน
ระดบัทีเ่หนือกว่าระดบัองค์กรต่อองค์กรซึง่เป็นความร่วมมอืในระดบัทีเ่ครอืข่าย
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มีอยูแ่ล้วซกัครัง้ แต่เนือ่งจากปัจจยัทางเวลาและการจดัการทำาให้ความตัง้ใจนีไ้ม่
บรรลุผล 
 “ยังมีโอกาสสุดท้ายที่จะลองทำา” พี่นกบอกผู้เขียนตอนเราแยกจากกัน
ที่สนามบินในช่วงไม่ถึงหน่ึงเดือนก่อนโครงการในปีน้ีจะถูกปิดลง มีความหมาย
ว่ายังเหลือบางโอกาสที่พี่นกสามารถสอดแทรกประเด็นด้านความร่วมมือแก่    
เครือข่ายได้ 
 ผู้เขียนยังจำาสีหน้าความกังวลว่างานเจ็ดเดือนนี้จะจบลงโดยไม่เห็นผล
เป็นรูปธรรมของพี่นกในวันนั้นได้อย่างแม่นยำา ส่วนพี่สุ้ยแม้จะพอใจต่อผลที่เกิด
ขึน้จากการทำาโครงการโดยภาพรวมในระดบัหนึง่ เพราะเหน็ว่าในระยะเวลาเจด็
เดือนโครงการสร้างผลกระทบได้เท่าที่เกิดขึ้นพี่สุ้ยก็ถือว่าพอใช้ได้แล้ว แต่ก็ยัง
รู้สึกว่าต้องหากระบวนการมาทำางานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งกว่านี้
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ต้นกล้�ที่เริ่มงอก

 
 ในความไม่มัน่ใจว่าขอนแก่นนิวสปิรติจะเดนิหน้าต่ออย่างไรและแนวทาง
การทำางานของขอนแก่นนิวสปิริตควรเป็นเช่นไร ช่วงหนึ่งเดือนก่อนการจบ
โครงการมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่ทำาให้ทั้งพี่สุ้ยและพ่ีนกตระหนักว่าเมล็ด
พันธ์ที่ถูกบ่มและหว่านไว้เริ่มเติบโตและงอกงาม ทั้งในด้านความเป็นชุมชนและ
ศักยภาพ
 เหตุการณ์แรก พี่สุ้ยเข้าไปเยี่ยมเยือนองค์กรองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้กับขอนแก่นนิวสปิริตอย่างสมำ่าเสมอ แต่ไม่เคยแสดงความ

เครือข่ายขอนแก่นนิวสปริตทำากิจกรรมร่วมกัน (ที่มาของภาพ: ศิริวรรณ ปากเมย)
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ตื่นเต้นอย่างชัดเจนต่อกระบวนการแบบผู้ประกอบการทางสังคมที่พี่นกใช้ แต่
แล้วกลับเปิดใจกับพี่สุ้ย เล่าสถานการณ์ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญอยู่ให้          
พีสุ่ย้ได้รับรู ้และแสดงความสนใจท่ีจะเรยีนรูก้ารทำางานในรปูแบบใหม่ๆ จนยนิดี
เปิดพืน้ทีใ่ห้พีน่กเข้าไปโค้ชในเวลาต่อมา ซึง่เนือ้งานขององค์กรนีม้คีวามเกีย่วข้อง
กบัเนือ้งานของเครอืข่ายอืน่ๆ อย่างมาก จนพีน่กมองว่าน่าจะสามารถนำาประเดน็
การทำางานขององค์กรนี้มายกระดับมาทำางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่อไปได้
ในอนาคต 
 นอกเหนือจากนั้นในการพูดคุยกับองค์กรนี้ผู้เขียนเห็นว่าพ่ีสุ้ยนำาเอา
กระบวนการและวิธีคิดของ School of Changemakers มาใช้อย่างเต็มที่ แต่
นำามาผสมผสานกับวิธีการสื่อสารในแบบของตัวเองให้ดูนุ่มนวลมากข้ึน เป็นส่ิง
ที่ช้ีให้เห็นว่าพี่สุ้ยที่เคยไม่มั่นใจต่อกระบวนทัศน์และกระบวนการที่พี่นกใช้ ถึง
ตอนน้ียอมรับว่ากระบวนการและวิธีคิดของพี่นกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพียงแต่
ต้องนำามาปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทมากยิ่งขึ้น 
 เหตุการณ์ที่สองเกิดจากการอบรมที่ทีมทำาส่ือของโครงการผู้นำาแห่ง
อนาคตมาจดัให้ขอนแก่นนวิสปิริต การอบรมครัง้นีแ้ม้ว่าจะเป็นการสอนแนวทาง
การสื่อสาร (เวทีสื่อสารอย่างไรให้โดนใจ วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561) 
แต่ไม่มีการสอนทำาออกมาเป็นผลผลิตที่สำาเร็จ ทำาให้เครือข่ายหนึ่งที่คาดหวังว่า
จะได้ช้ินงานจากการเข้าร่วมกระบวนการอบรมครัง้นีต้้องดำาเนนิการผลติสือ่เอา
เอง และต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ในเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต
ให้ช่วยผลิตสื่อเนื่องจากจำาเป็นต้องใช้สื่อก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึงได้รับความ        
ร่วมมือที่ดีมากๆ จากเพื่อนๆ ในเครือข่าย มีคนยินดียื่นมือไปช่วยเหลืออย่าง
คบัคัง่ เป็นการจดุประกายให้ช่วยกนัทำาสือ่ในขอนแก่นนวิสปิริตแก่องค์กรอืน่ใน
เวลาต่อมา เป็นพื้นที่ที่เครือข่ายทำางานด้วยกันช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง 
 แต่จุดทีแ่สดงให้ความความเป็นชมุชนได้อย่างดทีีส่ดุคอืในกระบวนการ
อบรมของขอนแก่นนวิสปิรติคร้ังสดุท้าย (เวทคีรบรอบหนึง่ปีขอนแก่นนวิสปิริต,  
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8 พฤษภาคม 2561) ที่พี่สุ้ยจัดขึ้นระหว่างที่ผู้เขียนเขียนรายงานฉบับนี้ มีคนใน
เครือข่ายเตรียมทำาคลิปวิดีโอที่เก็บเกี่ยวเร่ืองราวการเดินทางของขอนแก่น        
นิวสปิริตมาเซอร์ไพรส์พี่สุ้ย ซึ่งการผลิตวิดิโอคลิปนี้เริ่มจากความคิดของคนๆ 
เดียวโดยมีเวลาทำาแค่สองวัน เธอจึงรีบส่งข้อความชักชวนให้เพ่ือนๆ ในเครือ
ข่ายมาทำาวิดิโอคลิปนี้ และได้รับความร่วมมือดีมากจากเครือข่าย มีคนมาร่วม
ทำาคลปิจำานวนมากแม้ว่าจะต้องทนตากแดดเป็นเวลานาน หลายคนในขณะทีไ่ด้
รับข้อความกำาลงัอยูต่่างพืน้ทีก่ร็บีตรีถมาร่วมกนัทำาคลปิๆ นี ้จนพีสุ่ย้ถงึกบันำา้ตา
ซึมเมื่อได้ชม พี่นกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยิ่งกว่า “community” อีก นี่มัน
คือ “spirit” จริงๆ
 เหตุการณ์ที่สาม ในการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายพ่ีสุ้ยจัดเวทีเพื่อพูดคุย
ถึงอนาคตของขอนแก่น พยายามนำาเอาประเด็นเรื่องแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ขอนแก่นมาเป็นประเดน็ขบัเคลือ่นหลัก โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้เครือข่ายขอนแก่น
มีพ้ืนที่ร่วมทำาอะไรกิจกรรมบางอย่างด้วยกัน ในกิจกรรมครั้งนี้มีการพูดถึง     
แนวโน้มหนึ่งที่กลายเป็นจุดพลิกให้เครือข่ายเห็นความสำาคัญของการทำางาน
ร่วมกัน คือแนวโน้มเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเมืองขอนแก่น 
 ในตอนแรกความเปลี่ยนแปลงของเมืองขอนแก่นเป็นหนึ่งในหลาย    
แนวโน้มทีถ่กูพดูถงึเท่านัน้ แต่การมโีอกาสพดูคยุเรือ่งเมอืงกลบัทำาให้เครอืข่ายฯ 
เกดิความตระหนักร่วมกนัว่า นโยบายการพฒันาเมอืงขอนแก่นในอนาคตล้วนถกู
กำาหนดโดยพวกเขาไม่มีส่วนร่วม การตระหนักร่วมกันนี้ทำาให้ขอนแก่นนิวสปิริต
เป็นชุมชนที่มีคุณค่าร่วม เกิดความรู้สึกอยากขับเคลื่อนประเด็นที่อยู่นอกเหนือ
ไปจากหน้างานตนเอง จนมีการแลกเปลี่ยนกันถึงความจำาเป็นของการทำางาน
ร่วมกันและรวมตัวกับเป็นเครือข่าย
 “เราต้องมาแชร์ต้นทนุทีเ่รามกีนัจรงิๆ เปิดหน้าตกัไปเลยว่าใครทำาอะไร 
ทำาได้แค่ไหน ตราบใดที่เรายังปิดกั้น กุมความสามารถของเราไว้ กุมต้นทุนของ
เราไว้ คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราทำาอะไรได้” เครือข่ายคนนึงกล่าว
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 ผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งยอมรับว่าตั้งแต่แรกไม่เคยคิดเลยว่าเครือข่ายนี้จะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่สิ่งที่เกิดในกิจกรรมนี้ทำาให้เธอเชื่อว่ามันเป็นไปได้
 แม้หลายคนจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความบังเอิญ เช่น เครือ
ข่ายจำาเป็นต้องทำาสือ่ร่วมกันเนือ่งจากไม่สามารถทำาได้ทนัในเวทกีารเรยีนรู้ หรอื
ประเดน็เรือ่งอนาคตเมอืงขอนแก่นอนัเป็นเพยีงหนึง่ในหลากหลายประเดน็ทีถ่กู
พดูถงึในเวท ีกลบักลายเป็นประเดน็ทีร่วมใจเครอืข่ายเอาไว้ด้วยความไม่ได้ต้ังใจ 
แต่ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลจากการทำางานและ
เตรียมพร้อมมาตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนของพี่สุ้ยและทีมงาน เปรียบเสมือน
การเตรียมดินให้พร้อม เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมหล่นลงมาจึงเติบโตได้

อน�คตที่ท้�ท�ย

 เป้าหมายของงานวจิยัฉบับนีค้อืการถอดบทเรยีนว่าพลวตัทีเ่กดิขึน้จาก
การทีภ่าคประชาสงัคมเรยีนรูแ้ละปรบัใช้แนวคดิแบบผูป้ระกอบการสงัคมในการ
ทำางานเป็นอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำางานร่วมกันระหว่างอาสาสมัคร
จากภาคธุรกิจและผู้นำาภาคประชาสังคมคืออะไร 
 ถ้าให้สรุปอย่างสั้นๆ ผลจากการวิจัยฉบับนี้พบว่า ผู้นำาในพื้นที่และ      
ผู้ประกอบการแม้มีฐานความเห็นอกเห็นใจต้องการช่วยเหลือผู้อื่น มีเป้าหมาย
ต้องการช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างในความคาดหวังท่ีเกิด
จากการมองจังหวะการทำางานไม่ตรงกัน และมีความแตกต่างในกระบวนการ
คิดเรื่องงานและวิธีการทำางาน จนบางครั้งเกิดเป็นความขัดแย้ง แต่ความขัดแย้ง
และการต่อรองนั้นได้สร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้นำาภาคประสังคม
และตัวแทนของแนวคิดผู้ประกอบการ จนเกิดเป็นการขยายความรู้ วิธีคิด มุม
มอง การทำางานที่แตกต่างไปจากเดิม อย่างเช่น พี่นกเองได้ลองทำากิจกรรมด้วย
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วิธีการใหม่ๆ จนบอกว่าต้องลองไปบอกให้ School of Changemakers ใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรง (เช่น การเล่นเกม) มากขึ้น 
ส่วนพ่ีสุ้ยเห็นประโยชน์และได้นำาแนวคิดแบบผู้ประกอบการมาปรับใช้กับการ
ทำางานในพื้นที่อย่างจริงจัง 
 สำาหรับพื้นท่ีขอนแก่นนิวสปิริตบทบาทของอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ 
คือการเป็นผู้ให้คำาปรึกษาการทำางาน มากกว่าการทำางานกับพื้นที่โดยตรง มี
ผู้นำาภาคประชาสงัคมเป็นตวักลางนำาเอาแก่นแนวคดิแบบผูป้ระกอบการไปปรบั
ใช้สร้างการเรียนรู้แก่พื้นท่ีอย่างเหมาะสมตามบริบท ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทำางานของผู้นำาภาคประชาสังคมและอาสาสมัครจากภาคธุรกิจในพื้นที่
นี ้จงึเป็นผลกระทบเชิงวธิคีดิกลยทุธ์มากกว่าการสร้างผลผลิต โดยส่วนหนึง่อาจ
เป็นเพราะขอนแก่นนวิสปิรติเป็นองค์กรตัง้ใหม่ทีย่งัไม่มรีปูแบบการดำาเนนิงานที่
ตายตัวชัดเจน   
 ในงานวิจัยฉบับน้ีผู้เขียนไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าความขัดแย้ง
ในช่วงแรกได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้จนลงเอยด้วยการขยายขอบเขต
ความรู้ความคิดของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร เพราะผู้เขียนเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่หรอืปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ทีส่ร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิข้ึน แต่เป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการค่อยๆ เรียนรู้กันมากกว่า 
 แต่ถ้าให้ผู้เขียนระบุว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมองเห็นว่าการ
ยอมรับในความตั้งใจดี การเริ่มเปิดพื้นที่ทดลองเรียนรู้วิธีคิดวิธีการทำางานของ
อีกฝ่ายจนเห็นถึงประโยชน์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
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 เป็นคำาพูดที่พี่นกพูดถึงกระบวนการทำางานของตนเอง ที่กลายมาเป็น
ประโยคอธิบายปฏิสัมพันธ์ของพี่นกและพี่สุ้ยได้อย่างดี
 การทีง่านวิจยัชิน้นีใ้ห้ความสำาคญักับการปะทะสังสันทน์และการทำางาน
ร่วมกนัของพีสุ่ย้และพีน่ก ทำาให้เนือ้หาสามารถครอบคลุมเร่ืองราวการเรียนรู้และ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากขอนแก่นนวิสปิรติออกมาได้เพยีงในบางแง่มมุ โดยอาจ
จะเน้นไปทีป่ระเดน็ความแตกต่างทางความคดิระหว่างผูน้ำาภาคประชาสงัคมและ
อาสาสมคัรจากภาคธรุกจิค่อนข้างมาก เนือ่งจากในสายตาของผู้เขยีนประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่เด่นชัดที่สุดจากการทำางานในระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมา แต่ใน
ความเป็นจริงเรื่องราวการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้จำากัดอยู่ที่พี่นกและพี่สุ้ยแต่เกิด
ขึน้ในการปฏิสงัสรรค์ในทกุรปูแบบบนพ้ืนทีก่ารปฏิบติัการของขอนแก่นนวิสปิริต 
ตัง้แต่มติขิองการเรยีนรูเ้กีย่วกบัตัวเอง การเรยีนรูจ้ากเพือ่น ได้ก้าวเข้าไปในพืน้ที่
ใหม่ ได้รูจั้กงานและปัญหาทีเ่พือ่นพยายามแก้ไข เรยีนรูจ้ากพืน้ทีข่องตนเองเหน็
แง่มมุของขอนแก่นทีไ่ม่เคยเห็นมาก่อน เหน็ความเปล่ียนแปลงของเมืองทีต่นเอง
ไม่เคยรับรู ้และเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นการทำางานกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืไป

“มันเหมือนกับมันมีคนช่วยเราคิดซึ่งบางทีก็เหมือนเรามีค�า
ตอบอยู่แล้วแต่เราอยากตรวจสอบค�าตอบของเราว่าคนอื่นคิด
เหมอืนหรอืคดิต่าง พอเราได้ยนิค�าตอบเขามนักช่็วยท�าให้เราคดิ
รอบคอบขึ้นมันก็ท�าให้เรารู้สึกเหมือนมีคนช่วย”
   (วรรณา จารุสมบูรณ์. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2561)

“การมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างเป็นสิง่ทีด่ใีนการท�างานเชงิ consult 
(ให้ค�าปรกึษา) กนั..การเชือ่มทีดี่ทีสุ่ดเป็นการเชือ่มทีค่วามต่าง...
การแชร์จุดแข็งที่เรามีจะท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง..” 
   (ธนัน รัตนโชติ. สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
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จากขอนแก่น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 แม้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในเจ็ดเดือนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่ม
ต้นก้าวแรกของขอนแก่นนวิสปิรติเท่านัน้ ขอนแก่นนวิสปิริตกำาลังอยูบ่นทางแยก
ของแนวทางหลายแนวทางทีเ่ป็นไปได้ เป็นส่ิงทีน่่าสนใจว่าท้ายทีสุ่ดแล้วขอนแก่น
นิวสปิริตจะเลือกเป็นพื้นที่แบบไหนและจะพัฒนาต่อในรูปแบบไหนในบริบทที่
มีความท้าทายเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดของ NGOs ไทยที่อยู่ในภาวะกลับ
ไม่ได้ไปไม่ถึง เนื่องจากแหล่งทุนแบบเดิมเริ่มหมดไปทำาให้มีโอกาสในการได้รับ
ทุนน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการทำางาน
แบบใหม่ได้เพราะไม่มีทุนหรือประสบการณ์เพียงพอ หลายองค์กรถูกเรียกร้อง
ให้เปลีย่นแปลงรปูแบบการปฏบิตักิารแต่กไ็ม่มกีารส่งเสริมอย่างเป็นระบบ และ
ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เปลี่ยนแปลงโดยนำาเอาจุดแข็งของตนเองมาเป็นจุดขาย เช่น 
NGOs องค์กรหนึ่งที่ทำางานด้านสุขภาพเคยเล่าให้ผู้เขียนทราบว่า องค์กรนี้เคย
ได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานเป็นกิจการเพ่ือสังคมโดยให้รับ
เสื้อผ้ามาขายอันเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญแม้แต่น้อย คงมี NGOs 
เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเข้าถึงพื้นที่อย่าง School of Changemakers ที่มีการ
ฝึกฝนทกัษะการประกอบการสงัคมอย่างเป็นระบบ ดังนัน้จึงมโีอกาสสูงท่ีองค์กร 
NGOs จำานวนมาก (อันรวมไปถึงองค์กรในเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต) จะไม่
สามารถปรับตัวได้ตัวบริบทใหม่ๆ ได้และค่อยๆ ทยอยปิดตัวไป ทำาให้ทุน ความ
สามารถ ประสบการณ์ทำางานที่มีมายาวนานสูญหายไปด้วยอย่างน่าเสียดาย 
อย่าง NGOs คนหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่า “หายไปเลยประสบการณ์ทำางานกว่า
ยี่สิบปีของเรา ต้องไปเปิดร้านนำ้าปั่นแทน”
 ปัญหาสำาคัญเชิงโครงสร้างอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กร NGOs ในรูปแบบเดิมต้องปิดตัวลงคือ
ช่องว่างและความเหลื่อมลำ้าที่สูงขึ้น ไม่ว่าระบบการดำาเนินงานของ NGOs ใน
รูปแบบเดิมจะมีปัญหาอย่างไร อย่างน้อยที่สุดยังเป็นรูปแบบการทำางานที่มีช่อง
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ว่างให้กลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีทรัพยากรเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่ระบบการ
ทำางานเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่อย่างเช่น SE จะต้องใช้ทักษะและทุนทางสังคม
วฒันธรรมอย่างมากจงึจะประสบผลสำาเรจ็ ทำาให้ผูเ้ขยีนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าพืน้ที่
สำาหรับคนไม่มีโอกาสเข้าถึงทุนและทรัพยากรจะเหลือน้อยลงทุกทีแม้กระทั่งใน
แวดวงของการทำางานเพื่อสังคม 
 ในบรบิททีท้่าทายอย่างมากเช่นนี ้คงไม่มใีครสามารถให้คำาตอบทีช่ดัเจน
ได้ว่าทางออกที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคืออะไร และขอนแก่นนิวสปิริตควร
จะเลือกเดินไปทางไหน ถึงแม้ในตอนนี้เส้นทางยังอาจจะดูมืดมิด สิ่งที่ขอนแก่น
นิวสปิริตพยายามทำาทำาให้ผู้เขียนนึกถึงคำาพูดยอดนิยมอย่างคำาว่า “ช่วยกันจุด
เทยีนให้สว่างดกีว่าก่นด่าความมดื”  แต่สำาหรบัผู้เขียนงานของขอนแก่นนวิสปิริต
ไม่ใช่การให้แต่ละคนช่วยกันจุดเทียน แม้จะยังอยู่ในช่วงค้นหาทิศทาง งานของ
ขอนแก่นนิวสปริตคือจุดเริ่มต้นของการรวมพลังหาทางพัฒนาระบบไฟฟ้าที่จะ
ช่วยต่อกรกับความมืดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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ชลิดา จูงพันธ์

 หากใครเคยอ่านวรรณกรรมเดก็เรือ่ง “เจ้าชายน้อย” คงรูไ้ด้ทนัทว่ีาบท
สนทนาข้างต้นเป็นคำากล่าวของสุนัขจิ้งจอกที่พยายามอธิบายเจ้าชายน้อยเรื่อง
ความสำาคัญของเพื่อน และการรับผิดชอบต่อสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อน 
 น่าแปลกที่จู่ๆ ผู้เขียนก็นึกถึงประโยคเหล่านี้ขึ้นในระหว่างที่นั่งอยู่บน
รถไฟที่กำาลังเคลื่อนที่ผ่านเวิ้งนำ้าอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนป่าสัก    
ชลสทิธิ ์เสยีงล้อรถไฟกระทบรางเหลก็ทีย่กตวัทอดยาวไปบนผิวนำา้บ่งบอกชดัเจน
ว่าขณะนีร้ถไฟกำาลงัเคลือ่นท่ีเข้าใกล้สถานโีคกสลุงอนัเป็นจุดหมายปลายทางของ
ผู้เขียน 
 แม้ภาพตรงหน้าจะชวนให้ตื่นเต้น แต่ความระทึกใจของผู้เขียนขณะนี้
ไม่ได้เป็นผลจากภาพทิวทัศน์รอบกาย หากแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมากกว่า 
 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เขียนเดินทางมายังสถานีโคกสลุง สถานีรถไฟอันเป็น

“มนุษย์ลืมความจริงข้อนี้” สุนัขจ้ิงจอกเอ่ย “แต่เธอต้องไม่ลืม
มนั เธอต้องรบัผดิชอบต่อทกุสิง่ทีเ่ธอมีความสมัพนัธ์ด้วย เธอต้อง 
รับผิดชอบดอกกุหลาบของเธอ...” 

(บทสนทนาระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับเจ้าชายน้อย ในเรื่อง เจ้าชายน้อย) 
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ส่วนหน่ึงของ “ชมุชนโคกสลงุ” ชมุชนทีผู่เ้ขยีนเดนิทางมาเยอืนนบัครัง้ไม่ถ้วนใน
ปีทีผ่่านมาในฐานะนกัวจิยัของโครงการวจิยัถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำาร่วม ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของโครงการ
ผู้นำาแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การทำางานในปีท่ีผ่านมาผู้เขียนถูก
มอบหมายให้เข้ามาเรยีนรู ้และถ่ายทอดร่องรอยการเดินทางต่อสู้ของคนทำางาน
ขบัเคลือ่นด้านวฒันธรรมไทยเบิง้ ในชมุชนโคกสลุง จนได้รู้จักกบักลุ่มชาวบ้านที่
คนทั่วไปเรียกขานว่า NGOs หรือ ภาคประชาสังคมซึ่งหวงแหนวิถีชีวิตอันดีงาม
ของบรรพบุรุษ และต้องการจะถ่ายทอดภูมิปัญญาอันมีค่าในอดีตให้ยืนยาวต่อ
เนื่องไปจนถึงคนรุ่นหลัง ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัว 
 ปีทีแ่ล้วผูเ้ขยีนเริม่ทำาวจิยัด้วยความตืน่เต้นในฐานะนกัวจิยัหน้าใหม่ แต่
ในปีนี้แทนท่ีความหวาดหวั่นจะลดน้อยลง กลับยิ่งรู้สึกว่างานชิ้นนี้เต็มไปด้วย
ความท้าทายมากข้ึนกว่าเดิม เพราะแม้จะยังคงรับหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่อง
ราวการขับเคลื่อนสังคมของคนทำางานในพื้นท่ีเช่นเคย แต่การเดินทางปีนี้ไม่ได้
มีเพียงผู้เขียนคนเดียวเท่านั้น หากแต่มีผู้ร่วมเดินทางเข้ามาในพื้นที่อีกหลายคน 
ซึ่งเข้ามาในชุมชนด้วยความมุ่งหมายว่าจะช่วยกันต่อยอดให้ภาคประชาสังคม
ของโคกสลุงได้ทดลองนำาแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (SE หรือ Social Entre-
preneurship) และเครือ่งมอืสือ่สารออนไลน์ไปใช้หนนุเสรมิการทำางานของพืน้ที่ 
โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทีม่ทีกัษะการทำางานของภาคธรุกิจ และผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่ เข้า
มาเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้นการเก็บข้อมูลในปีนี้จึงมีทั้ง รายละเอียดของ
ปรากฏการณ์ การปะทะสังสันทน์ของแนวคิดที่หลากหลาย และมีผู้คนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องมากมายกว่าเดิมหลายเท่าตัว 
 ในฐานะนักวิจัยประจำาพื้นท่ี นอกจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากองค์
ประกอบของเรือ่งราวทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้แล้ว การเข้ามาทำาวจัิยในพ้ืนท่ีเดิม
เป็นปีที่สองก็นับว่าเป็นอีกความท้าทายหน่ึงที่ทำาให้ผู้เขียนต้องทำางานกับตัวเอง
ให้หนักยิ่งขึ้น 
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 ในโลกของการทำางานวิจัยภาคสนาม คำาว่าคนใน/คนนอก เป็นสิ่งที่มัก
จะถูกหยิบข้ึนมาพูดถึงเสมอ  เรามักถูกสอนว่าให้มีความเป็นคนใน คือ ต้องมี
ความเข้าใจ และเอาใจเขามาใส่ใจเราราวกบัเราเป็นคนในพืน้ที ่ขณะเดียวกันก็ถกู
สอนให้ถอยออกมามอง และวเิคราะห์สิง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีร่าวกบัเป็นคนนอก เพือ่
รกัษามมุมองของนกัวจิยั และรกัษาความสามารถในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์
ได้อย่างแหลมคม 
 แต่สิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจากบทบาทของนักวิจัยนั้น ยังมีอีกส่ิงท่ีเรียกว่า
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์ซึง่เปลีย่นไปตามความผกูพันอนัเพ่ิมพูนมากข้ึนตามกาล
เวลา จากคนรู้จักไปสู่การเป็นคนคุ้นเคย และไปสู่ความเป็นเพื่อนที่ย่อมเป็นห่วง
ทุกข์สุข และมีความปรารถนาดีต่อกัน 
 การทำางานของผู้เขียนในปีนี้จึงอยู่ในภาวะท่ีซ้อนทับระหว่างความเป็น
นักวจัิย และความเป็นเพือ่น นกัวจิยัทีต้่องรักษามมุมองในการวจิยั และเพือ่นซึง่
ต้องรบัผิดชอบต่อความสมัพนัธ์ และมติรภาพทีเ่กดิขึน้ ดงัเช่นทีเ่จ้าชายน้อยต้อง
รับผิดชอบต่อดอกกุหลาบของตนเอง ความระมัดระวังเรื่องการเข้าไปแทรกแซง 
หรือการเป็นตัวกลางในการสื่อสารทำาความเข้าใจระหว่างผู้มาใหม่ และเจ้าของ
พื้นที่ผู้เป็นเพ่ือน นับเป็นสมดุลที่ผู้เขียนต้องรักษาอย่างยากลำาบากตลอดการ
วิจัย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่กำาลังพยายามสร้างหนทางกลับ
บ้านให้กับลูกหลาน ด้วยการเชื่อมโยงโลกของอดีตเข้าสู่โลกของอนาคตได้อย่าง
ดีที่สุด พวกเขาจะต้องอาศัยทั้งแรงกาย ทักษะ เครื่องมือ ผู้ช่วย และต้องอาศัย
การเปิดใจเพือ่ปรับเปล่ียนวธิคีดิ และวธิกีารทำางานทีต่นเองยดึถอืมาตลอด 20 ปี 
 พวกเขาเรียนรูอ้ะไรจากการตดัสนิใจนี ้และมคีวามท้าทายใดบ้างทีพ่วก
เขาต้องเผชิญ ก่อนจะเดินทางบนเส้นทางแบบใหม่ที่พวกเขาเลือก  
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โคกสลุงในคว�มทรงจำ�

 ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางปี 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนักวิจัยประจำาพื้นที่ชุมชนโคกสลุง ชุมชน 
วัฒนธรรมไทยเบิ้งในจังหวัดลพบุรี 
 การเข้ามาทำางานในฐานะนักวิจัยตลอดหลายเดือนทำาให้ผู้เขียนได้มี
โอกาสทำาความรูจ้กักบัชุมชนโคกสลงุในหลากหลายแง่มมุ หากนบัเป็นระยะเวลา
ทีใ่ช้ทำาความรู้จกัใครสกัคนกค็งต้องนบัว่านานพอทีจ่ะทำาให้ความสมัพนัธ์พฒันา
จากคนรูจ้กักลายเป็นคนทีพ่อจะรู้จกันสิยัใจคอกนัขึน้มาได้ ดังนัน้ หากถามเร่ือง
ราวเก่ียวกับโคกสลงุ ผูเ้ขยีนกม็ัน่ใจว่าพอจะตอบคำาถามหลายๆ ข้อเกีย่วกบัชุมชน
ได้ทั้งเรื่องทางกายภาพ และเรื่องวิถีชีวิตของผู้คน

โคกสลุงเมือ่แรกรู้จัก

 ในแง่กายภาพ โคกสลุงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณหนึ่งหมื่นคน  หากเรายืนอยู่บนยอดเขาพญาเดินธง ภูเขาลูกสำาคัญท่ี
เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เราจะสามารถมองเห็นได้ว่า พื้นท่ีด้านตะวันออก
ของหมูบ้่านถูกห้อมล้อมไปด้วยพนงักัน้นำา้ท่ียกตัวขึน้สงูจากตัวชมุชนหลายเมตร 
พนังก้ันนำา้นีบ้างส่วนทอดยาวทางรถเป็นไฟทีต่ดัผ่านเขือ่นป่าสกัชลสทิธิเ์พือ่เป็น
ทางเช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทำาหน้าที่
เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งสำาคญัทีผู่ค้นทัว่ไปรูจั้กกนัในชือ่ของ “ทางรถไฟลอยนำา้” 
ทั้งยังทำาหน้าที่เป็นกำาแพงสูงใหญ่ที่ขวางกั้นหมู่บ้านจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
 ขณะท่ีพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของชุมชนเป็นท่ีราบกว้างขวางสำาหรับต้ัง
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บ้านเรือนน้อยใหญ่ และสถานที่สำาคัญต่างๆ ของชุมชน อย่างวัด โรงเรียน บ้าน
ครูภูมิปัญญา ศาลพ่อหลวงเพชร หรือ สถานีอนามัย สลับกับทุ่งนาของคนใน
ชุมชน 
 ส่วนในแง่ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้น เนื่องจากพ้ืนที่ของตำาบลโคกสลุง
ตั้งอยู่ในอำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นชายแดนรอยต่อระหว่างภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นวัฒนธรรมและความเป็นอยู่หลาย
อย่างในพื้นที่จึงมีการผสมผสานระหว่างภาคกลางและภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
อย่างพิเศษไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมในฐานะ
พืน้ทีร่วบรวมผูค้นในกลุม่วฒันธรรมไทยเบิง้1 ทีม่ขีนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย2

 เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์จำานวนมากในปัจจุบันท่ีกระแสโลกาภิวัตน์
ทำาให้ความเป็นท้องถิ่นเจือจางจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดูเผินๆ เหมือนจะไม่แตก
ต่างจากพืน้ทีอ่ืน่มากนกั กล่าวคือ เทคโนโลย ีและวฒันธรรมจากฝ่ังตะวนัตกเข้า
มามอีทิธพิลต่อการใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างเข้มข้น ดงันัน้จงึไม่ใช่เรือ่งง่ายนกัทีจ่ะเรา
จะได้เห็นความเป็นคนไทยเบิง้ผ่านเสือ้ผ้าทีส่วมใส่ หรือจากบ้านเรอืนทีพั่กอาศยั
ต่างๆ ในชุมชน
 อย่างไรก็ตาม ถ้าเราลองนั่งรถรอบหมู ่บ้านสักรอบ นั่งลงคุยกับ
คนในหมู่บ้าน หรือลองกินข้าวเย็นกับคนในชุมชนดูสักครั้งก็จะรับรู้และเข้าใจ          
วัฒนธรรมไทยเบ้ิงได้ไม่ยากนัก เช่น หากเราลองสังเกตดีๆ เราจะพบว่าคนใน

1 เบิ้ง ตรงกับคำาว่า บ้าง ในภาษาไทยภาคกลาง ดังนั้น ไทยเบิ้ง อาจหมายถึงเป็นไทยอยู่บ้าง ในขณะที่ส่วน
อื่นอาจเป็นลาว เขมร หรือ ยวน ก็ได้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง หรือไทยโคราช เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่
ในแถบลุ่มแม่นำ้าป่าสัก กระจายอยู่ในแถบรอยต่อของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนอ เช่น อำาเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี อำาเภอศรีเทพ อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อำาเภอชัยบาดาล โคกสำาโรง และ 
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ภูธร ภูมะธน, 2541).   

2 ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559.  
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ชุมชนโคกสลุงจำานวนมากนิยมสะพายย่ามแบบไทยเบิ้งที่มีลักษณะเฉพาะตัวไป
ไหนมาไหนเสมอ การสะพายย่ามไม่ได้จำากัดอยู่แต่ในผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นเก่า
อย่างที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่อื่นๆ แต่วัยรุ่น หรือเด็กๆ จำานวนมากของชุมชนก็นิยม
สะพายย่ามเช่นเดยีวกนั ความนยิมสะพายย่ามนอกจากจะสามารถสงัเกตเหน็ได้
จากจำานวนคนที่ใช้ย่ามแล้ว ยังสามารถสังเกตเห็นได้จากร้านค้าเกือบทุกร้านใน
หมู่บ้านที่ยังคงมีย่ามแบบไทยเบิ้งวางจำาหน่ายอยู่ไม่เคยขาด 
 นอกจากเรื่องย่ามท่ีเป็นลักษณะโดดเด่นของคนในชุมชนแล้ว ถ้าเรา
ได้ลองสนทนากับคนในชุมชน ภาษาและสำาเนียงอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทย         
เบิ้งมากมายจะพรั่งพรูออกมาให้ได้ยิน โดยเฉพาะคำาว่า “เบิ้ง” ที่มักเป็นคำาติด
ท้ายประโยค จนกลายมาเป็นที่มาของชื่อ “ไทยเบิ้ง” 
 ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าลองถามถงึชือ่เสยีงเรียงนามของคนในชมุชน เรากจ็ะพบ
ว่านามสกลุของคนทีน่ีจ่ะต้องมคีำาว่า “สลงุ” เป็นองค์ประกอบอยูเ่สมอ เช่น อ่อน
สลุง สลุงอยู่ ยอดสลุง และ กลิ้งสลุง เป็นต้น ดังนั้นคนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจึง
มักอธิบายความเป็นไทยเบิ้งของตนเองให้คนภายนอกฟังว่า “พูดเหน่อ สะพาย
ย่าม นามสกุลขึ้นสลุง ลงสลุง” 
 ส่วนเรื่องอาหารการกิน อาหารพื้นบ้านแบบไทยเบิ้งมีความโดดเด่นใน
แง่วัตถุดิบ และวิธีการปรุงหลายอย่างที่คงไม่อาจเล่าได้ในพื้นที่อันจำากัดนี้ บอก
ได้แต่เพยีงว่าอร่อย และ ไม่เหมอืนใครจนอยากจะเชญิชวนให้ผู้อ่านได้ลองพิสูจน์
ด้วยตัวท่านเอง

โคกสลุงเมือ่รู้จักกันม�กขึน้

 การไปยืนอยู่บนยอดเขาพญาเดินธงนอกจากจะทำาให้เราได้มองเห็น
ภาพรวมของชุมชนโคกสลุงแล้ว ถ้าเรามองจากยอดเขาในยามคำ่าคืน ทะเลดาว
จากแสงไฟตามบ้านเรือนของคนในชุมชนโคกสลุงจะค่อยๆ ส่องแสงเรื่อเรืองขึ้น
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เป็นหย่อมน้อยๆ ในขณะทีพ่ืน้ทีข่องชมุชนอืน่ๆ รอบข้าง แสงสว่างจ้าจากอาคาร
ของฟาร์มปศสุตัว์ที่มเีจ้าของเป็นบรษิทัขนาดใหญ่จำานวนหลายต่อหลายหลังจะ
ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน 
 ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงคล้ายกับว่ามีดวงเดือนท่ีส่องแสงแรงกล้า
หลายร้อยดวง ล้อมรอบดวงดาวที่ส่องแสงกระพริบเพียงเบาบางของโคกสลุง
เอาไว้จากชุมชนอื่นๆ จนผู้เขียนอย่างจะเรียกภาพตรงหน้าว่า “ทะเลเดือนล้อม
ดาว” แต่ภาพของทะเลเดอืนล้อมดาวทีป่รากฏอยูน่ัน้ไม่ได้แค่สวยงามหากแต่ยงั
มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง 
 ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ในช่วงเวลาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้มีนโยบายกำาหนดสีผังเมืองของจังหวัดลพบุรีข้ึนมาใหม่เพื่อให้แต่ละพื้นที่
ของจังหวัดได้มีทิศทางการพัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ในตอนแรกนั้น
พื้นที่ด้านซ้ายบริเวณริมเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์เกือบทั้งหมดรวมทั้งชุมชนโคกสลุง
ถกูกำาหนดให้เป็นพ้ืนทีส่ม่ีวง ซึง่หมายถงึอนญุาตให้มกีารตัง้โรงงานอตุสาหกรรม
ได้อย่างเสรี จนกระท่ัง ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) และกลุ่มคนทำางานด้าน
วัฒนธรรมไทยเบิง้เพยีงไม่กีค่นดำาเนนิการต่อรองกบัภาครฐัด้วยกลยทุธ์ “ใช้เยน็
ปะทะร้อน” กล่าวคือ ใช้วธิรีวบรวมผลการวจิยั และเอกสารทางวชิาการทีแ่สดง
ให้เหน็ว่าชมุชนโคกสลงุเป็นพืน้ทีท่างวฒันธรรมทีม่คีณุค่า จนทำาให้ในทีสุ่ดพืน้ที่
ของชุมชนโคกสลุงกลายเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นท่ีสีขาว
ทแยงเขียว ซึ่งหมายถึงพื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม 
 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า “ทะเลเดือนล้อมดาว” ท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ใช่
ปรากฏการณ์ปกติ หากแต่เป็นร่องรอย และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการ
ทำางานอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้นำาในพื้นที่อย่างแท้จริง 
 การที่คนเพียงไม่กี่คนสามารถปกป้อง และกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ของพืน้ทีช่มุชนหลายพนัไร่ได้ด้วยตนเองย่อมเป็นเร่ืองไม่ปกต ิและจะยิง่แปลกใจ
มากยิง่ขึน้เมือ่รูว่้านีเ่ป็นผลจากการทำางานเพยีงไม่กีอ่ย่างจากจำานวนงานมากมาย
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ที่พวกเขาสร้างขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักหากจะมีผู้คนจำานวนมากเดินทาง
มายังพื้นที่โคกสลุง เพื่อรู้จักกับคนทำางานกลุ่มนี้

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้�นไทยเบิง้ 
และสถ�บันไทยเบิง้โคกสลุงเพ่ือก�รพัฒน�

 จากการสงัเกตผูเ้ขยีนพบว่า ผูค้นทีไ่ปเยอืนชมุชนโคกสลงุสามารถแบ่งได้ 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) คนที่ไปเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนวิถีชีวิตของ
คนไทยเบิ้ง และ 2) คนที่ไปเพื่อทำาความเข้าใจว่าคนในชุมชนไทยเบิ้งทำาอย่างไร
จึงสามารถรกัษา วฒันธรรม วถิชีวีติ และถ่ายทอดภมูปัิญญาบางอย่างของชมุชน
ลงไปสู่คนรุ่นหลังได้อย่างเป็นระบบ
 ถ้าหากคณุเป็นคนประเภทแรก คณุสามารถเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยเบิง้ได้
ไม่ยากจากการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้ การเข้าห้องเรยีนภมูปัิญญา 
พกัในโฮมสเตย์ของชมุชน เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมอืง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมลาน
วัฒนธรรมที่ชุมชนจัดเป็นประจำาทุกปี 
 แต่ถ้าหากคณุเป็นคนประเภทท่ีสองซ่ึงสนใจกระบวนการสร้างจติสำานกึ
ด้านวฒันธรรม และสนใจการขบัเคล่ือนสงัคมมากกว่า ส่ิงท่ีคณุจะควรทำาคอื การ
ลงไปพดูคยุกบัคนกลุม่หนึง่ในชุมชนทีเ่รยีกตนเองว่า สถาบนัไทยเบิง้โคกสลงุเพือ่
การพัฒนา องค์กรภาคประชาสังคมที่รวมตัวขึ้นมาจากคนในชุมชนโคกสลุงเอง 
เพือ่ทำางานด้านการสร้างจติสำานึกในการสบืสานวฒันธรรมไทยเบ้ิง และเป็นผูอ้ยู่
เบือ้งหลงัการเกดิขึน้พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้โคกสลงุ สถานทีอ่นัเป็นต้นกำาเนดิ
ของเรื่องราวทั้งหมด
 สุรชัย เสือสูงเนิน หรือ “ครูเสือ” เป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทย
เบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ทั้งยังเป็นคนโคกสลุงแท้ๆ แม้นามสกุลจะไม่ได้มีคำา
ว่า “สลุง” เป็นองค์ประกอบเช่นคนโคกสลุงคนอื่นๆ ครูเกิด เติบโต และเป็น
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นักเรียนทุนตำาบลของโคกสลุง ดังนั้น จึงต้องทำางานท่ีหมู่บ้านโคกสลุงมาเกือบ
จะตลอดชีวิตในฐานะครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดโคกสลุง 
มองผ่านๆ ครูเสืออาจดูไม่แตกต่างจากครูทั่วไป แต่เมื่อได้ลองนั่งคุยอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งคุยกันเรื่องงานศิลปะ และเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน คุณจะ
พบว่าตนเองกำาลงันัง่คยุกบัศลิปินทีห่ลงใหลการสร้างสรรค์งานศลิปะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศิลปะพื้นบ้านไทยเบ้ิงอย่างจริงจัง ทั้งยังพยายามถ่ายทอดงานศิลป์ดัง
กล่าวผ่านงานศิลป์จำานวนมากมาย ในหลากหลายวิธีการนำาเสนอ ซึ่งหนึ่งในนั้น 
คือ ภาพร่างของเรือนฝาค้อ บ้านแบบดั้งเดิมของคนโคกสลุง ที่ครูเริ่มทำาภาพ
ร่างขึน้มาจากคำาบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชมุชน และสร้างสรรค์จนกลายมาเป็น
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงในปัจจุบัน
 จดุเริม่ต้นของการเกิดเป็นอาคารพพิธิภณัฑ์พ้ืนบ้านไทยเบ้ิง เร่ิมมาจาก
การที่ครูเสือได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของ เร่ือง “มรดก
วัฒนธรรมไทยเบ้ิง ลุ่มแม่นำ้าป่าสัก ในเขตท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือน
ป่าสัก” โดยอาจารย์ภูธร ภูมะธน ตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2540 
 การได้ร่วมทำางานวจิยัทำาให้ครเูสอืได้มองเห็นถงึศกัยภาพด้านวฒันธรรม
ของชุมชนในด้านต่างๆ ครูเสือจึงชักชวนให้ผู้นำาชุมชนในขณะนั้น คือ “ผู้ใหญ่
อี๊ด” และ “พ่อมืด” สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสลุง เริ่มทำาโครงการ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้าวของ เครื่องใช้
ที่สื่อถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเอาไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะ
ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ตาย คือเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอัน
แสดงวิถีชีวิตของคนไทยเบิ้งโคกสลุงอย่างสมำ่าเสมอ 
 เพือ่ให้พพิธิภณัฑ์มชีวีติขึน้มาได้จริงดงัทีต้ั่งใจเอาไว้ โครงการท่ีเกีย่วข้อง
กับกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยมีพ่อมืดเป็นหัวเรือใหญ่
ในการชักชวนให้คนในชุมชนเข้ามาทำากิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจัง 
 เช่นเดียวกับครูเสือ “พ่อมืด” เกิด เติบโต และอาศัยอยู่ที่โคกสลุงมา
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เกือบตลอดชีวิต พ่อมืดเริ่มเข้ามาทำางานด้านวัฒนธรรมของโคกสลุงมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2540 ในฐานะคณะกรรมการหมูบ้่าน จนสามารถผลักดันให้เกดิพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้งขึ้นมาในที่สุด 
 แม้จดุเร่ิมต้นของการเข้ามาทำางานด้านวฒันธรรมของพ่อมดืจะเป็นการ
เข้ามาทำางานตามหน้าที ่ในฐานะผูน้ำาทางการของชมุชนท่ีมวีาระสิน้สดุการดำารง
ตำาแหน่งทีแ่น่นอน แต่การขบัเคลือ่นงานด้านวฒันธรรมนัน้ไม่ได้มทีีท่าหรอืมวีาระ
ว่าจะจบลงตามไปด้วย ตรงกันข้ามความเป็นอิสระยิ่งทำาให้พ่อมืดขยายขอบเขต
ของงานด้านวัฒนธรรมของตนเองข้ึนไปอีก โดยการเข้าไปมีส่วนในการผลักดัน
ยทุธศาสตร์สำาคญัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งวฒันธรรมของจังหวดัลพบรีุในฐานะ
สมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด และยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากงานด้านนโยบายท่ียงัทำาอย่างต่อเนือ่งแล้ว ในช่วงเวลาเดยีวกนั
นั้นเอง พ่อมืด และ พยอม อ่อนสลุง  (พี่มุ่ย) ผู้เป็นภรรยา และเป็นผู้นำาด้าน
การส่งเสรมิศกัยภาพของเยาวชนในชมุชนโคกสลุงอกีท่านหนึง่ยงัมโีอกาสได้เข้า
ร่วมการในโครงการวิจัยและพัฒนาสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ ของสถาบันชุมชน     
ท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญท่ีทำาให้พ่อมืดได้รู้จัก อาจารย์
ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ อาจารย์คนสำาคัญในชีวิตของพ่อมืดที่ส่งอิทธิพลทางความคิด
ต่อตัวพ่อมืดมาจนถึงปัจจุบัน 
 การเข้าร่วมโครงการครั้งนั้น เป็นก้าวสำาคัญที่ทำาให้พ่อมืดได้ก้าวเข้าสู่
โลกของการเป็นกระบวนกร (facilitator) อย่างจริงจัง ผ่านการเรียนรู้เคร่ือง
มือในการทำางานชุมชนอีกหลายช้ิน เช่น การวางยุทธศาสตร์ การคิดเชิงระบบ 
(systems thinking) การระดมพลงัทางสังคม (mobilization) และ การสนทนา
อย่างมีสติ (dialogue) และเครื่องมืออื่นๆ อีกหลายชิ้น ที่ต่อมากลายเป็นเครื่อง
มือที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่องานพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนโคกสลุง
 องค์ความรู้หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทำากระบวนการพัฒนาคนถูกเติม
เต็มเรื่อยๆ จากนักวิชาการมากหน้าหลายตาที่เข้ามาทำาวิจัยในโคกสลุง พร้อมๆ 
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กับทีมทำางานในชุมชนที่เริ่มเดินเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มผู้
อาวโุสในชมุชนทีเ่รยีกว่า ครภูมูปัิญญา กลุม่เยาวชนอย่างเมลด็ข้าวเปลอืกไทย
เบิง้ และกลุม่อาชพีทอผ้า โฮมสเตย์ แปรรปูผ้าทอ และกลุม่ข้าวซ้อมมอื ซึง่เป็น
ผูค้นวยัทำางานมากหน้าหลายตา ดงันัน้ งานด้านการพัฒนาคนบนฐานวฒันธรรม
ของโคกสลงุจึงค่อยๆ แขง็แรงมากขึน้ตามลำาดบั จนสามารถรวบรวมคนกลุม่เลก็ๆ 
จำานวนหนึง่ขึน้มาเพือ่ทำางานด้านยทุธศาสตร์ และงานด้านการจัดการความรูข้อง
ชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม เรียกว่า สถาบนัไทยเบิง้โคกสลงุเพือ่การพฒันา ขึน้มา
ในที่สุด 

กลยุทธ์ และยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลือ่น

 ความน่าสนใจของวัฒนธรรม และการทำางานของผู้นำาในท้องถิ่นที่มี
ความโดดเด่น ส่งผลให้มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
สนใจเข้ามาทำาโครงการร่วมกับชุมชนโคกสลุงเป็นจำานวนมาก บางปีมีโครงการ
เข้ามาทำางานร่วมกับชุมชนมากกว่า 40 โครงการ 
 ดังน้ัน ชุมชนโคกสลุงจึงกำาหนดกรอบการทำางานพัฒนาชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ขึน้มา ในรปูของ ยทุธศาสตร์ชมุชน เพือ่ให้การทำางานชมุชนเป็น
ไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองตลอดเวลา

“...การท�างานกบัชมุชนคงไม่ใช่แค่การเอาอะไรมาให้ แตจ่ะต้อง
ถามด้วยว่าชุมชนต้องการอะไร เราต้องมีการวางกรอบในการ
เลือกรับ...แม้แต่งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2560) 
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 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนโคกสลุงสามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การพัฒนาคนและกระบวนการเรียนรู้ 2) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบสาน 
พฒันา ภมูปัิญญาวฒันธรรมประเพณ ี3) การสร้างสรรค์คณุค่าทางวฒันธรรมเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกจิ 4) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
5) การจัดสวัสดิการชุมชน และ 6) การจัดการความรู้ชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคม โดยมีเป้าหมายปลายทางที่สำาคัญคือ การสร้าง “โคกสลุงน่าอยู่ ผู้คนมี
สุขภาวะ บนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทยเบิ้ง”
 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาทำางานในพื้นที่ได้เข้าใจยุทธศาสตร์
การพัฒนาโคกสลุงที่ถูกกำาหนดขึ้น ก่อนที่หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาทำางานกับ
ชุมชนในแต่ละปี พ่อมืดจะจัดเวทีชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเชิญ
ให้หน่วยงานท่ีกำาลงัจะเริม่ทำาโครงการกบัชุมชนได้มโีอกาสเข้ามารับฟัง ทำาความ
เข้าใจ และพบปะกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทีจ่ะเข้ามาทำางานชมุชนในช่วงเวลาเดยีวกนั 
พ่อมืดเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เวทีช้ีแจงยุทธศาสตร์การทำางานนั้นมีความสำาคัญ
อย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นช่วงเวลาทีห่น่วยงานต่างๆ และท้องถ่ินจะได้มโีอกาสเข้าใจ
การทำางานของกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยพ่อมืดมุ่งหวังว่า การจัดเวทีดังกล่าวจะ
เป็นโอกาสทีจ่ะทำาให้หน่วยงานแต่ละหน่วยจะเข้าใจภาพของการพฒันาชมุชนที่
เจ้าของพื้นที่กำาหนดเอาไว้มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากน้ี พ่อมืดยังมองเห็นว่า เวทีดังกล่าวเป็นโอกาสสำาคัญท่ีจะ
ทำาให้หน่วยงานต่างๆ ได้มองเหน็ความเชือ่มโยงของงานตนเองกบังานของหน่วย        
งานอืน่ๆ ได้ชดัเจนยิง่ข้ึน จนอาจพัฒนาให้เกดิการ บรูณาการการทำางานระหว่าง
หน่วยงานขึ้น การจัดเวทีชี้แจ้งยุทธศาสตร์ชุมชนนี้จึงนับเป็นกลยุทธ์ในการ
ทำางานที่สำาคัญอย่างยิ่งของพื้นที่ 
 สำาหรับตัวผู้เขียนเองจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีดังกล่าว แม้จะยัง
ไม่สามารถบรูณาการโครงการทีต่นเองรบัผดิชอบเข้ากบังานของหน่วยงานอืน่ๆ 
เนื่องจากข้อจำากัดของกรอบการวิจัยท่ีถูกกำาหนดไว้แล้ว แต่เวทีน้ันก็นับเป็น
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โอกาสสำาคญัทีท่ำาให้ผูเ้ขยีนได้รูจ้กักบัหน่วยงานราชการทีม่บีทบาทต่อการพฒันา
ชุมชน และได้รูจ้กันกัวจิยัหลายท่านทีเ่ข้ามาทำางานวจิยัในชมุชนโคกสลงุ ได้แลก
เปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยกับแต่ละท่านเพิ่มเติม ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อ
ชุมชน
 ดังนั้น จึงนับเป็นพื้นที่สำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าใจ
ชุมชนจากมุมมองของนักวิชาการด้านอื่นๆ และได้เข้าใจความเชื่อมโยงของงาน
วิจัยที่ตนเองทำากับงานวิจัยของนักวิชาการท่านอื่นๆ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 จากแนวปฏบัิตดิงักล่าว ยทุธศาสตร์ทัง้ 6 ด้านของชมุชนจงึถกูขบัเคลือ่น
ไปพร้อมๆ กัน โดยได้รับการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งในแง่ของ
งบประมาณ และองค์ความรู้ โดยมีชุมชนเป็นผู้กำาหนดทิศทางในการทำางาน
พัฒนาให้อยู่ในกรอบของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่กำาหนดเอาไว้ 
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะดำาเนินการใน
ลักษณะของโครงการที่มีความหลากหลาย เช่น ในแง่ของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสาน พัฒนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีจะดำาเนินการผ่านกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เช่น การรื้อฟื้นงานประเพณีแห่ดอกไม้ในช่วงวันสงกรานต์ การเชิญ
ชวนให้คนในชมุชนสวม “เส้ืออหีิว้”3 นุง่โจงกระเบนในวนัสำาคญัทางประเพณขีอง
ชมุชน และการเปิดห้องเรียนภมูปัิญญา ให้เดก็ในชมุชนได้มโีอกาสรูจ้กัวฒันธรรม
ต่างๆ ของชุมชนจากการสอนโดยครูภูมิปัญญา 
 ขณะที่การสร้างสรรค์คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจะ
ทำางานผ่านการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าพ้ืนเมืองของชุมชนให้สามารถ

3 เสื้ออีหิ้ว คือ เสื้อพื้นเมืองของสาวชาวไทยเบิ้ง มีลักษณะเป็นเสื้อไม่มีแขนคล้ายเสื้อคอกระเช้า เสื้ออีหิ้ว
ใช้ใส่คู่กับโจงกระเบน เวลาไปวัดสาวชาวไทยเบิ้งจะพาดผ้าขาวม้าทับเป็นสไบไปบนเสื้ออีหิ้วอีกคร้ังเพ่ือ
ความเรียบร้อย   
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จำาหน่ายได้ในวงกว้างมากขึ้น 
 ในความเห็นของผู้เขียน เมื่อประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ของชุมชน
โดยภาพรวม  ผู้เขียนมองว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และ กระบวนการเรียนรู้ 
อาจนบัได้ว่าเป็นจดุแข็งท่ีสดุในการทำางานพฒันาชมุชนโคกสลงุ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้ความสำาคัญกับ ครูภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ในฐานะกลุม่เมลด็ข้าวเปลอืกไทยเบิง้ และการพัฒนากลุ่มอาชพีต่างๆ ในฐานะ 
แกนนำาจิตสาธารณะ ให้มีทักษะในการฟัง และทักษะในการทำางานชุมชนด้าน
ต่างๆ ที่มีความจำาเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงของแต่ละกลุ่ม 
 การให้ความสำาคญักบัการพฒันาคนทัง้ 3 กลุม่ แสดงให้เหน็อย่างชดัเจน
ว่า ชุมชนให้ความสำาคญักบัการพฒันาคนทกุช่วงวยั ซึง่นบัว่ามคีวามสำาคญัอย่าง
ยิง่ต่อการทำางานด้านวัฒนธรรมทีจ่ำาเป็นต้องอาศยัภมูปิญัญาของคนรุน่เก่า การ
สืบสานวัฒนธรรมต่อของคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
ภูมิปัญญาให้ยังคงมีการผลิต และการนำามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยคนทำางานกลุ่ม
อาชีพกลุ่มต่างๆ  
 ยิ่งไปกว่านั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และกระบวนการเรียนรู้ ยังเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สามารถดำาเนินการได้ด้วยตัวของพ่อมืด ซึ่งเป็นผู้นำากลุ่ม และเป็น
คนในชุมชนเอง 
 การทีพ่่อมดืมคีวามสามารถในการเป็นกระบวนกร และหมัน่เติมเคร่ือง
มือในการพัฒนาคนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไปข้างต้น 
ยิ่งทำาให้การทำางานด้านการพัฒนาคนสามารถดำาเนินการได้ด้วยตนเองอย่าง
สมำา่เสมอ โดยไม่จำาเป็นต้องรอความช่วยเหลอืจากคนภายนอกดังเช่นยทุธศาสตร์
ด้านอื่นๆ ที่ยังคงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย
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คว�มท�้ท�ยทีย่ังก�้วไม่ข้�ม

 แม้การทำางานพัฒนาชุมชนของโคกสลุงจะมีการวางกลยุทธ์ รวมทั้ง
กำาหนดกรอบและทิศทางการทำางานอย่างชัดเจน จนดูราวกับชุมชนจะประสบ
ความสำาเร็จในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แต่ภายใต้
ความสำาเร็จนั้น เมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับคนทำางานในพื้นท่ีเก่ียวกับการ
ทำางานในชุมชนหลายต่อหลายครั้ง เรื่องราวทั้งความสำาเร็จและปัญหาที่ต้อง
เผชิญก็มักจะถูกแบ่งปัน และถ่ายทอดให้ฟังเสมอในฐานะคนคุ้นเคยกัน 
 บางปัญหาเช่น เรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนภายในกลุ่มก็สามารถ
คลี่คลายได้ในระยะเวลาอันสั้น บางปัญหาก็สามารถก้าวข้ามได้ด้วยการเปลี่ยน
มุมมองของผู้นำาเอง แต่เมือ่ผูเ้ขยีนได้ลองนัง่พดูคยุกบักลุม่ผูน้ำาในพืน้ทีถ่งึอนาคต
ของโคกสลุงอย่างจริงจัง ความกังวลบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในแววตาของคน
ทำางานอย่างเห็นได้ชัด
 จากการสังเกตกระบวนการทำางานของกลุ่มผู้นำาในชุมชนโคกสลุงใน
โครงการพัฒนาแกนนำาจิตสาธารณะ ท่ีสนับสนุนโดยโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
ในปีทีผ่่านมา รวมถงึการพดูคยุกบักลุม่ผูน้ำาในพ้ืนทีอ่ย่างจริงจังเร่ืองอนาคตของ
ชุมชน ผู้เขียนมองเห็นความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของผู้นำา
ให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน ผ่านการอบรมที่สอดแทรกวิธีการทำางาน และ
การบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการถอยออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่ม
คนอืน่ๆ ได้เข้ามามบีทบาทในการทดลองจดักระบวนการ หรือดูแลกิจกรรมบาง
อย่างของชุมชน เช่น งานลานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2559 
 นอกจากนัน้ ผูเ้ขยีนยงัมองเหน็ความพยายามในการสร้างผูน้ำาในอนาคต
ของชมุชน เช่น กลุม่เยาวชนเมลด็ข้าวเปลอืกไทยเบิง้ ทีน่อกจากจะมทีกัษะ และมี
องค์ความรูใ้นด้านภูมปัิญญาวัฒนธรรมไทยเบ้ิงแล้ว ยงัได้รบัการฝึกฝนทกัษะการ
เป็นกระบวนกร และการบริหารจัดการกลุ่มจากกลุ่มผู้นำาในชุมชนอย่างจริงจัง 
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ทั้งยังมองเห็นความสำาคัญของการทำางานสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็น
อย่างดี ดังที่ “มิ้น” เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งสะท้อนถึงการสาน
ต่องานจากผู้นำาในรุ่นปัจจุบันว่า 

 อย่างไรก็ตาม การพยายามถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำางานชุมชนให้
กับสมาชิกคนอืน่ๆ และ ให้กบัเยาวชนทีถ่กูคาดหวงัเอาไว้ว่าจะกลายมาเป็นผูน้ำา
ในอนาคตของชมุชนนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายนกั ไม่ใช่แค่เพราะความกงัวลว่าตนเองจะไม่
สามารถทำาได้อย่างท่ีกลุม่ผูน้ำาในปัจจุบันทำาอยูเ่ท่านัน้ แต่น้องๆ หลายคนในกลุม่
เมลด็ข้าวเปลอืกไทยเบิง้ทีย่งัคงมคีวามกงัวลในแง่ของความมัน่คงด้านเศรษฐกจิ 
และความเข้าใจของครอบครัวท่ีมีต่อการทำางานเพื่อชุมชนซึ่งไม่มีค่าตอบแทน 
และไม่มีสวัสดิการที่มั่นคง 
 ดังนั้นเมื่อผู้เขียนเฝ้าถามน้องๆ ทุกคนถึงโอกาสที่จะกลับเข้ามาทำางาน
พัฒนาชุมชนต่อจากกลุ่มผู้นำาในพื้นที่ คำาตอบที่ได้จึงแทบจะเป็นศูนย์ 
 

“...ถ้าในมุมมองของหนู หนูว่าเราต้องสานงานต่อเร่ืองน้อง 
เพราะถ้ารุ่นเราไม่ท�า น้องรุ่นต่อไปก็จะไม่มี เพราะคนที่จะมา
ท�างานต่อในอนาคตได้ก็คอืเดก็รุน่เรา และเดก็รุ่นนี ้เพราะถ้าเรา
ไม่มเีราไม่มน้ีองอนาคตกค็งจะเหมอืนค้างไป เพราะคนท�างานรุน่
ปัจจุบันคือคนแก่พากันตายหมด แล้วใครจะท�า เพราะเขาก็ท�า
กันมาหลายปี สู้กันมาหลายปีกว่าจะได้ถึงขั้นนี้...”

(มิ้น. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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 ถ้อยคำาข้างต้นเป็นคำาตอบที่ “วันวิสา” เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าว
เปลอืกไทยเบิง้รุ่นที ่3 มใีห้กบัผูเ้ขยีนเมือ่ถามถงึโอกาสในการกลับมาทำางานด้าน
วัฒนธรรมในชุมชนต่อจากกลุ่มผู้นำารุ่นปัจจุบัน น่าเสียดายท่ีคำาตอบเร่ืองของ
โอกาสในการกลบัมาพฒันาชมุชนนัน้ช่างขดัแย้งกบัความฝัน หรอืความต้องการ
ของน้องๆ กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยด้วย ดังเช่น
กรณีของวันวิสาที่มีความฝันอยากจะมาทำางานพัฒนาด้านสื่อของชุมชน ให้งาน
ด้านวัฒนธรรมสามารถสื่อสารถึงคนภายนอกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ตามความ
สามารถในสาขาคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้เล่าเรียนมา แต่จำาเป็นต้องไปทำางาน
โรงงานตามความคาดหวังของผู้ปกครอง 
 หรอืความฝันของ “ไก่” เยาวชนในกลุม่เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้อกีหนึง่
คนทีม่คีวามสนใจด้านการทำาอาหาร และมคีวามฝันเล็กๆ ส่วนตัวทีอ่ยากจะเปิด
ร้านอาหารพื้นบ้านไทยเบิ้ง และ อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“...จบไปถ้าถามว่าจะได้ท�างานอย่างที่ตัวเองฝันไหมก็ไม่มีทาง
อยู่แล้ว จบไปอย่างน้อยก็ต้องเข้าโรงงานก่อน เพราะมันเป็นค่า
นยิมของพ่อกับแม่ทีม่องว่ายงัไงกต้็องท�างานโรงงาน ต้องท�างาน
สบายๆ ก่อน...หนูอยากพัฒนาในเรื่องงานกราฟฟิค งานบรรจุ
ภัณฑ์ งานสือ่ประชาสมัพนัธ์ของไทยเบิง้ เพราะหนเูรยีนมาทางนี้ 
กเ็ลยอยากจะใช้งานทีเ่รยีนมา มาพฒันางานทางนีเ้หมือนกนั…”

(วันวิสา. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

“…ผมว่าอาหารรสชาติของท่ีนี่มันมีเอกลักษณ์ของมัน คือ มัน
สามารถที่จะไปได้ไกลกว่าที่จะเป็นอาหารประจ�าต�าบล ผม
เป็นคนชอบเรื่องอาหาร ถ้าในส่วนที่อยากจะพัฒนาก็น่าจะเป็น
อาหารของชุมชน...”

(ไก่. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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 น้องๆ หลายคนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งล้วนมีความฝันที่อยาก
กลับมาทำางานในชุมชนเพื่อให้มีโอกาสได้ทำางานใกล้ชิดญาติมิตร ได้ดูแลพ่อ
แม่ และได้มีโอกาสในการทำางานสืบสานวัฒนธรรมต่อไป เพราะพวกเขาเข้าใจ
ดีถึงความสำาคัญของการทำางานสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่ิงที่กลุ่มผู้นำาในพื้นที่      
ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน 
 น่าเสียดายที่แม้น้องๆ จะมองเห็นความสำาคัญของงานวัฒนธรรมแต่
พวกเขาทุกคนล้วนบอกกับผู้เขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องรอให้ตนเองมีฐานะ
ที่ม่ันคงก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถกลับมาทำางานพัฒนาชุมชน และสืบสานงาน
ด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้งได้
 ความมัน่คงในการประกอบอาชพี และเหตุผลทางเศรษฐกจิจึงดูจะเป็น
อปุสรรคสำาคญัท่ีทำาให้ขวางกัน้ทำาให้พวกเขาทัง้หลายมองไม่เหน็หนทางกลับบ้าน
ของตนเอง แม้ว่าใจจะต้องการมากมายเช่นใดก็ตาม ดังที่ไก่สะท้อนว่า 

“...ถ้าฐานะเรามั่นคง เราไม่ต้องการใช้สอย หรือใช้จ่ายอะไร ณ 
จดุๆ นัน้เรากส็ามารถมาอยูไ่ด้เต็มตวั (มาท�างานภาคประชาสงัคม
ของสถาบันไทยเบ้ิงโคกสลุงฯ; ผู้เขียน) แต่ถ้าเรายังไม่มั่นคง 
อาชพีเรากย็งัไม่ม ีรายได้เรากย็งัขดัสนอยูอ่ย่างนี ้เรากย็งัไม่พร้อม
ที่จะมาดูแลตรงนี้...”

(ไก่. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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ท�งกลับบ้�นของลูกหล�น
 

 ในขณะที่คนทำางานภาคประชาสังคมของโคกสลุงกำาลังค้นหาแนวทาง
ในการก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหม่ ภาคประชาสังคมอื่นๆ ก็กำาลังอยู่ในวิกฤติท่ีดู
จะรุนแรงยิ่งกว่า ย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิ Broken 
Rainbow มลูนธิเิดยีวในประเทศองักฤษทีม่สีายด่วนช่วยเหลือเหยือ่ความรุนแรง
ในครอบครวักลุม่หลากหลายทางเพศ กป็ระกาศปิดตวัลงเนือ่งจากประสบปัญหา
หนี้สิน และความไม่แน่นอนของเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ4

 ต่อมาในช่วงเดือนกลางมีนาคมของปีที่แล้ว (พ.ศ. 2560) โซไรดา ซาล
วาลา ผูก่้อตัง้มลูนธิเิพือ่นช้าง ซึง่มบีทบาทในการดูแลช้างในประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนานได้ออกประกาศปิดมลูนิธท่ีิดำาเนินการมา 25 ปี เน่ืองจากไม่สามารถแบก
รับภาระหนี้สิน และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรต่อไปได5้

  แม้การปิดตัวของมูลนิธิทั้งสองจะปรากฏเป็นข่าวครึกโครมอยู่ในหน้า
หนงัสอืพมิพ์เพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ราวหนึง่ถงึสองสัปดาห์ ก่อนท่ีจะเลือนหาย

“...เราเดินมาไกลขนาดนี้ได้เกิดจากการพ่ึงพาคนอื่น ตอนนี้เรา
ต้องการจะพึ่งพาตัวเองให้ได้สักที...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

4  ปิดมูลนิธช่ิวยเหลอืเหยือ่รนุแรงในครอบครวั LGBTQ ขององักฤษ. (21 มิถุนายน 2559). Voicetv. สบืค้น
จาก https://www.voicetv.co.th/read/379821ความเรียบร้อย   

5  ปิดเป็นทางการ “มูลนธิเิพือ่นช้าง” ออกหนงัสอืยตุทิกุอย่างหลงัขาดทนุ. (15 มนีาคม 2560). MGRonline, 
สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000026604
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ไปจากความทรงจำาของผูค้นไปในทีส่ดุ แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวคงพอสะท้อนให้
เหน็ถงึปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนั 2 ประการ ทีเ่กดิข้ึนกบัองค์กรภาคประชาสังคม นัน่
คือ ความไม่แน่นอนของเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย และความยากลำาบากในการแสวงหาบุคลากรในการ
ทำางาน
 เรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวน่าจะเป็นสัญญาณเตือนท่ีแสดงให้เห็นว่า นี่
อาจเป็นอีกช่วงเวลาที่การทำางานขององค์กรภาคประชาสังคมเดินทางมาถึงจุด
ทีจ่ำาเป็นต้องทบทวน หรอืปรับเปลีย่นวธีิการทำางานขบัเคลือ่นของตนเองอกีครัง้
หนึ่งแล้ว

จำ�ต้องสร้�งท�งเส้นใหม่

 แม้ภาคประชาสงัคมจำานวนมากจะประสบกบัปัญหา 2 ประการดังกล่าว
ข้างต้น แต่ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น คงต้องนับว่าเป็นโชคดี และเป็นความ
รอบคอบอย่างหน่ึงของผูน้ำาในพ้ืนท่ีซึง่วางยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนอย่างรอบ
ด้าน การขบัเคลือ่นงานจงึเอือ้ต่อการทีภ่าคส่วนต่างๆ ของสงัคมจะเข้ามาทำางาน
ร่วมด้วยได้โดยง่าย ดงันัน้ โคกสลงุจงึไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงิน
ทุนดังเช่นที่ภาคประชาสังคมอื่นๆ ต้องเผชิญ แต่ก็คงต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่า 
การขาดแคลนกำาลังคนที่จะเข้ามาทำางานสืบต่อผู้นำาในรุ่นปัจจุบันก็ยังคงเป็น
ปัญหาสำาคัญที่คนทำางานในพื้นที่โคกสลุงจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ 
 เพื่อให้สามารถก้าวพ้นไปจากปัญหาดังกล่าว และป้องกันปัจจัยเรื่อง
ความไม่แน่นอนของทุนสนับสนุนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต แนวทางการทำางาน
ของผูน้ำาในชมุชนโคกสลงุ ร่วมกบัโครงการผู้นำาแห่งอนาคตในปีนีจึ้งปรับเปล่ียน
กระบวนการทำางานจากการพัฒนาทกัษะการฟังอย่างลกึซึง้ ภายใต้กระบวนการ
สนุทรยีสนทนา และการทำากระบวนการกลุม่อนัเป็นหวัใจหลักของการทำางานใน
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พื้นที่โคกสลุง มาเป็นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง ควบคู่ไปกับการเพ่ิมทักษะ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และทักษะอื่นที่มีความเฉพาะกับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในชุมชนมากขึ้น 
 ภายใต้ความเชือ่ทีว่่า ถ้าจะให้คนรุน่ใหม่กลบัมาอยูท่ีบ้่าน จะต้องมทีีท่าง 
หรือมีแนวทางในการประกอบอาชีพไว้ให้พวกเขาด้วย การพัฒนากลุ่มอาชีพที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมให้มีวิธีการบริหารจัดการจัดการอย่างเป็น
ระบบ และมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นจึงน่าจะเป็นวิธีการสำาคัญ
ที่ทำาให้เกิดอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเบิ้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพในชุมชนซึ่งเป็นแนวทางที่พ่อมืดเรียกว่า “การสร้างหนทางกลับ
บ้านให้ลูกหลาน” โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างโคกสลุงให้กลายเป็น
ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

เมือ่โลกเปลีย่นแปลงไป

 สถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรรุ่นสองที่เกิดขึ้นกับโคกสลุง และ
องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งในปัจจุบัน อาจทำาให้ผู้ใหญ่หลายท่านเกิด
ความสงสัย และมองคนรุ่นใหม่อย่างตัดสินว่า พวกเขาช่างคิดถึงแต่ตัวเอง และ
ไม่ได้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะอทิุศตวัให้กบัอดุมการณ์ดงัเช่นทีค่นรุน่ก่อนหน้าเคยปฏบิตัิ 
 แต่เมื่อเราลองย้ายจากพื้นที่ในการมองจากพื้นที่ของการทำางานเพื่อ
สังคมไปสู่พ้ืนทีข่องการเป็นผูบ้รโิภค เราจะพบปรากฏการณ์อย่างหนึง่ทีน่่าสนใจ 
และอาจทำาให้เราต้องทบทวนการประเมินค่าคนรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 นัน่คือ ปรากฏการณ์ “brand activism” ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่จ้าของ
ผลิตภัณฑ์จำานวนมากในปัจจุบันออกมาแสดงจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจนมาก
ขึ้น เช่น การออกแคมเปญรณรงค์ หรือสื่อสารกับผู้บริโภคว่า สินค้าที่ตนผลิตมี
การคำานึงถึงเรื่องของความเท่าเทียม สิ่งแวดล้อม และสังคม แตกต่างจากเดิมที่



        205       

ภาคธุรกจิมกัจะวางตัวเป็นกลาง หรอืแยกตวัออกจากเรือ่งสงัคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 นักการตลาดสนันษิฐานว่า ปรากฏการณ์ brand activism นี ้เกดิมาจาก
การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้ริโภครุน่ใหม่ โดยเฉพาะผูบ้รโิภคในทีถ่กูเรยีก
ว่ากลุ่มคน “Millennial” หรือกลุ่มคน “Generation Y” ที่เป็นผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการเข้าถงึข้อมลูของสนิค้าได้จากเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็  
ดงันัน้จงึมกัจะสนใจกระบวนการได้มาซึง่สนิค้าอย่างจริงจงัว่าในขัน้ตอนการผลติ
น้ัน มีกระบวนการท่ียุติธรรมต่อแรงงาน มีการคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด6 โดยมีผลสำารวจยืนยันอย่าง
จรงิจังว่าพวกเขาพร้อมท่ีจะหยดุใช้สนิค้าท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม
ทันที แม้จะเป็นสินค้าที่ตนเองเคยใช้มาอย่างยาวนานก็ตาม7  
 พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะพอชี้ให้เห็นได้บ้างว่า 
แท้จริงแล้วความใส่ใจต่อสังคมนั้นยังคงเข้มข้นอยู่ในคนรุ่นใหม่ หากแต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากวิธีการดั้งเดิม และไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ใหม่เท่านั้น 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในลักษณะ
เช่นนีเ้องจงึทำาให้เกดิธรุกจิแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า “ธรุกจิเพือ่สงัคม” ขึน้เป็นจำานวน
มากในปัจจุบัน
 ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับธุรกิจเพื่อสังคมมาบ้าง แต่คงไม่อาจ 
มองโลกธุรกิจ และโลกของการทำางานเพื่อสังคมในลักษณะนี้ได้เลย 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)” องค์กรที่คอยให้คำาปรึกษาคนที่อยากจะลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงโลก ให้มองเห็นวิธีการ หรือแนวทางที่จะสามารถปั้นจนกลายเป็น
โครงการที่ทำาเพื่อสังคมได้จริงๆ และในทางกลับกันก็ยังทำางานเพื่อช่วยเหลือ
องค์กรภาคประชาสงัคม ให้ปรบัเปล่ียนรปูแบบการทำางานให้มลีกัษณะทีเ่ป็นการ
ทำางานในรูปแบบของผู้ประกอบการมากขึ้นด้วย
 ในโครงการผูน้ำาแห่งอนาคต พีนุ่ย้ และทมี School of Changemakers 
ได้ใช้ความสามารถดงักล่าวเข้ามามบีทบาทหลายประการด้วยกนั กล่าวคอื เข้ามา
เป็นทีป่รกึษาในการเขียนโครงการขององค์กรภาคประชาสงัคม 4 แห่ง ทีอ่าสาจะ
ทดลองนำาเอาเครื่องมือของผู้ประกอบการไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมกันนั้น
พี่นุ้ยยังทำาหน้าที่เป็นวิทยากรคอยเติมความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยวิธีการของผู้ประกอบการ
 นอกจากนัน้ พีนุ้่ยยงัส่งอาสาสมคัรภาคธุรกจิทีเ่รียกว่า “intrapreneur” 
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจให้เข้าไปท่ีปรึกษา และทำางานในพื้นที่ของ
องค์กรภาคประชาสังคมแต่ละองค์กรอย่างจริงจังด้วย
 พี่นุ้ย เป็นผู้หญิงผิวขาว ผมยาวประบ่า ท่าทางกระชับกระเฉง และมัก
สวมเสือ้ผ้าทีด่คูล่องแคล่วพร้อมกบัสวมรองเท้าผ้าใบทีค่ล่องตวัเสมอ พ่ีนุย้มภีาษา
กายเป็นรอยยิม้ทีร่ะบายอยูบ่นใบหน้าเสมอในเวลาทีเ่ป็นวทิยากรในการอบรม ไม่
ว่าจะเป็นการยิ้มจนตาหยีอย่างอารมณ์ดี หรือยิ้มเย็น ในยามที่ไม่ต้องการจะสื่อ
ความหมายใดๆ แต่จุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของพี่นุ้ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
การเป็นคนที่ต้องการความชัดเจน กระชับ และเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้
ต่อไปจะมีความสำาคัญอย่างยิ่งกับการทำางานของกลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคกสลุง
 ผู้เขียนเคยถามพี่นุ้ยถึงจำานวนองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถปรับ
เปลี่ยนการทำางานมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้สำาเร็จ พ่ีนุ้ยอธิบายจาก
ประสบการณ์ที่ทำางานด้านน้ีมานานหลายปีว่า การเปลี่ยนองค์กรภาคประชา
สงัคมให้เป็นผูป้ระกอบการมโีอกาสสำาเรจ็น้อยกว่าการพัฒนาโครงการใหม่ๆ มาก
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นัก เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมมีวิธีการ และรูปแบบการทำางานที่ปฏิบัติ
สบืต่อกนัมายาวนานนบัสบิๆ ปี การปรบัเปล่ียนวิธกีารทำางานให้เป็นรูปแบบใหม่
ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยทำามาก่อนในชีวิตคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น การทำางาน
ร่วมกับโครงการผู้นำาแห่งอนาคตในครั้งนี้ จึงนับเป็นความท้าทายอีกครั้งของพี่
นุ้ย เช่นเดียวกัน

ทบทวนเส้นท�งเดิมก่อนเริม่เดินท�งใหม่

 ประโยคข้างต้นนอกจากจะแสดงให้เหน็ถงึการเป็นคนชดัเจน และชอบ
ความเป็นรูปธรรมของพีนุ่ย้แล้ว ยงันบัเป็นคำาถามสำาคญัคำาถามหนึง่ทีพ่ีนุ้่ยกล่าว
ต่อองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมในการอบรม strategy for change หนึ่ง
ในการอบรมที่จัดขึ้นโดยโครงการผู้นำาแห่งอนาคตด้วย
  การอบรมของพี่นุ้ยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง แต่ละครั้งพี่นุ้ยจะค่อยๆ ทำาให้
ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านการนำาเสนอตัวอย่าง
โครงการ หรอืองค์กรภาคธรุกจิทีป่ระสบความสำาเร็จในการขบัเคล่ือนสังคมด้วย
วธิกีารทีม่คีวามหลากหลาย พร้อมกบัค่อยๆ ทำาให้ภาคประชาสังคมแต่ละองค์กร
ได้เข้าใจการทำางานของตนเองเพิ่มมากขึ้นผ่านการตั้งคำาถาม และใช้เครื่องมือที่
เปิดโอกาสให้คนทำางานได้ทบทวนเป้าหมายในการทำางานของตนเองในลกัษณะที่
เป็นรปูธรรมมากขึน้ เพือ่ให้ได้ลองตดัสนิใจปรบัเปลีย่นความคดิ และกระบวนการ

“...สิ่งที่อยากให้คิดตอนนี้คือ พวกพี่จะท�างานนี้ไปอีกนานแค่
ไหน...ถ้าจะท�าไปจนตาย พี่คิดไปเลยนะคะว่าจะตายประมาณ
ปีไหน...”

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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ทำางานบางอย่างด้วยตนเอง โดยมีแนวคิดสำาคัญว่า ทุกอย่างที่คิดและทำาในการ
อบรมจะต้องสามารถนำาไปปรับใช้ในการทำางานจริงได้ทันที
 การอบรมของพี่นุ้ยนับว่าแตกต่างจากการอบรมของโครงการผู้นำาใน
อนาคตโครงการอื่นๆ พอสมควรความแปลกของการอบรมนี้อาจไม่ได้อยู่แค่ที่
หัวข้อการอบรมท่ีค่อนข้างสดใหม่สำาหรับองค์กรภาคประชาสังคมเท่านั้น หาก
แต่อยู่ที่องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการอบรมในห้องมากกว่า 
 ผู้เขียนจำาได้ว่า ในการอบรมครั้งแรกนั้นผู้เขียนมองไปรอบๆ ห้อง เห็น
โต๊ะทรงกลมขนาดใหญ่ 5 - 6 ตัว วางอยู่ตามส่วนต่างๆ ของห้อง โต๊ะแต่ละตัว
ถูกจับจองไปด้วยสมาชิก 6 - 7 คน ตัว ที่ผู้เขียนคุ้นหน้าบ้าง และแปลกหน้าบ้าง 
โดยสมาชิกทุกคนในการอบรมถูกวางตำาแหน่งที่นั่งอย่างมีนัยสำาคัญ
 พี่นุ้ย วิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้ เปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพ
ว่า โต๊ะแต่ละตัวในการอบรมครั้งนี้เปรียบได้กับโต๊ะกินข้าวที่ประกอบไปด้วย 
อาหาร 3 อย่าง ได้แก่ 1) คนทำางานภาคประชาสังคมในพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นองค์
ประกอบสำาคัญ และเป็นคนที่เข้าใจหน้างานจริงมากที่สุด 2) อาสาสมัครภาค
ธุรกิจ (intrapreneur) ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการทำาให้ภาคประชาสังคมของแต่ละ
พื้นที่ได้ทดลองเอาเครื่องมือทางธุรกิจไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และ 3) 
นักวิจัย อย่างผู้เขียนที่เข้ามาเรียนรู้ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งเป็นผู้ช่วยในการดำาเนินกระบวนการ ตั้งแต่การตั้งคำาถาม ชวนสะท้อนคิด ไป
จนถึงการช่วยเขียนฟลิปชาร์ตเพื่อสรุปประเด็นในการอบรม
  โต๊ะที่ผู้เขียนนั่งอยู่ถูกเรียกจากผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น ว่า โต๊ะโคกสลุง 
เน่ืองจากสมาชิกคนสำาคัญที่นั่งอยู่ท่ีโต๊ะนี้คือ กลุ่มผู้นำาจากสถาบันไทยเบิ้ง      
โคกสลุงเพื่อการพัฒนา โดยสมาชิกของกลุ่มที่มาเข้าร่วมการอบรมเป็นหลักคือ 
พ่อมืด พี่มุ่ย และ นาวาโทจิตติ อนันสลุง  (ผู้พันจิตติ) ผู้นำาหลักที่ทำาหน้าที่คิด
ยทุธศาสตร์ในการขับเคล่ือนงานของกลุม่ ในขณะท่ี intrapreneur ของพืน้ทีโ่คก
สลุงคือ วันวิสาข์ เหรยีญรุง่เรอืง (พีจ่ิบ๊) ทีก่ำาลงัเริม่ทำาความเข้าใจชุมชนโคกสลงุ
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ผ่านการพูดคุยกับผู้นำาชุมชนเพื่อวางแผนการทำางานในอีก 7 เดือนข้างหน้าตาม
ที่โครงการกำาหนดไว้
 ในการอบรมครั้งแรก พี่นุ้ยพาผู้เข้าร่วมการอบรมกลับไปมองภาพรวม
ขององค์กรด้วยการตัง้คำาถามถงึเป้าหมาย และภารกจิทีอ่งค์กรขับเคล่ือนไปจนถงึ
ส่วนของการทบทวนวธิกีารทำางานขององค์กรว่ามคีวามสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ตนเองต้องการจะก้าวไปหรือไม่ โดยมเีครือ่งมอืหลายอย่างทีถ่กูนำามาใช้เพือ่ช่วย
ในการมองภาพรวม 
 สิ่งที่เห็นได้บ้างในการอบรมครั้งนี้ คือ ปัญหาเล็กๆ ในเรื่องชุดคำาศัพท์ 
หรอืความเข้าใจในเนือ้หาบางประการทีไ่ม่คุน้เคย มไีม่น้อยกว่าสามครัง้ในแต่ละ
วันที่ผู้เขียนจะต้องแปลข้อความหรือ อธิบายคำาศัพท์บางคำาที่ถูกหยิบมาใช้ หรือ
มีบางครั้งที่ผู้นำาในพื้นที่เอ่ยปากด้วยตนเองว่ามีบางประเด็นที่ตามไม่ทัน 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการอบรมครั้งนี้มีเรื่องสำาคัญประเด็นหนึ่งที่นับว่า
มีอิทธิพลต่อคนทำางานในพื้นท่ีพอสมควร น่ันคือ การได้กลับไปต้ังคำาถามเรื่อง
วันเกษียณอายุการทำางานของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ยกตัวอย่างไปข้าง
ต้น แม้จะเป็นคำาถามที่กลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคกสลุงอาจจะเคยถูกถามจากนักวิจัย
ของโครงการวิจัยต่างๆ ท่ีเข้ามาทำางานงานในพื้นที่โคกสลุงมาบ้างแล้ว แต่เชื่อ
ว่าไม่เคยมีครัง้ใดทีก่ลุม่ผูน้ำาต้องระบุช่วงเวลาเกษยีณอายเุป็นตวัเลขทีช่ดัเจนจน
ดูราวกับเป็นคำาสัญญาเท่าครั้งนี้
 ในครัง้แรกทีเ่ข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการนัน้ ผู้เขยีนไม่ได้คาด
คิดเลยว่าการระบุช่วงเวลาเกษียณอายุอย่างชัดเจนจะส่งผลอย่างไรต่อทำางาน
ของกลุ่มผู้นำาในพื้นที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนในช่วงที่ลงพื้นที่ ผู้เขียนยัง
คงได้ยินสมาชิกในกลุ่มผู้นำาพูดถึงวันเกษียณอายุของตนเองข้ึนมาอีกหลายครั้ง 
และพดูถึงการสบืทอดงานโดยคนรุน่หลงัอย่างจรงิจงั จากทีแ่ทบจะไม่เคยเอ่ยถงึ
เลยในการทำางานร่วมกนัในปีก่อนหน้านี ้ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าคำาถามดังกล่าว
มีอิทธิพลไม่น้อยต่อคนทำางาน ดังที่พี่มุ่ยกล่าวกับผู้เขียนในการอบรมครั้งหนึ่งว่า 
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“เรามองว่ายงัไงเรากเ็สือ่ม ร่างกายเริม่ถดถอย แต่คนทีเ่ค้ามาต่อจากเราเขาต้อง
ไม่เริ่มจากศูนย์ เขาต้องเริ่มทำาเองนั่นแหละแต่เราจะมีตำารา มีคู่มือเอาไว้ให้” 
 นอกจากการตั้งคำาถามเรื่องเวลาเกษียณอายุของคนทำางานแล้ว ในการ
อบรมครั้งแรกยังมีกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำาได้ทบทวน
การทำางานของตนเอง และสกัดออกมาเป็น insight (ข้อมูลวงใน) asset (สิ่งที่
องค์กรสะสมมา) และ expertise (สิง่ท่ีองค์กรทำาได้ดีและโดดเด่น) ซ่ึงทำาให้กลุ่ม
ผู้นำาในพื้นที่เข้าใจภาพของงานที่ตนเองขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น และยิ่งเข้าใจเพ่ิม
มากขึน้เรือ่ยๆ ในการอบรมครัง้ต่อๆ มา ซึง่ความเข้าใจนัน้เกดิข้ึนอย่างสอดคล้อง
กับการค่อยๆ ปรับชุดคำา และรูปแบบในการอบรมของพ่ีนุ้ยที่ลดระดับความ
เคร่งเครียดลงเช่นเดียวกัน

Social Impact ทีไ่ม่เคยค�ดคิด

 “งานทีเ่ราทำาคอื เราต้องการทำาเรือ่งดีๆ  ของบ้านเรา ให้กบัคนบ้านเรา” 
นี่คือประโยคที่พ่อมืดใช้อธิบายการทำางานของตนเองเสมอมา จนกระทั่งเข้ามา
อบรม และพูดคุยกับพี่นุ้ยอย่างจริงจัง พี่นุ้ยกลับมองว่า งานที่ชุมชนทำา ไม่ได้
สร้างผลกระทบแค่เพียงต่อคนในชุมชนโคกสลุง หรือคนไทยเบิ้งเท่านั้น แต่องค์
ความรู้ที่ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทย ที่กำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
 เครื่องมือที่พี่นุ้ยใช้นำามาใช้ในการอบรมมีอยู่หลายอย่าง แต่เครื่องมือที่
สำาคัญทีส่ดุของการอบรมครัง้แรกน่าจะเป็นการนำา “Theory of Change (ToC)” 
มาใช้เป็นแผนที่ในการทำางาน ภายใต้ความเชื่อว่า ToC  จะช่วยทำาให้มองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของงานที่องค์กรขับเคลื่อนอยู่ คือช่วยตั้งเป้าหมายระยะยาว
ขององค์กร และวางแผนกระบวนการทำางานระยะสั้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ไป
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ถึงเป้าหมายในระยะยาวด้วย 
 การทำา ToC  ของพื้นที่โคกสลุงมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในขั้นตอนการ
ระบปัุญหา ซึง่เป็นสิง่แรกทีต้่องคำานงึถงึนัน้ กลุ่มผู้นำาในพ้ืนทีย่นืยนัว่าส่ิงทีท่ำาอยู่
ไม่ใช่การแก้ปัญหาของชมุชน แต่เป็น การส่งเสริมให้เกิดสิง่ทีดี่ คอื การสบืสาน
วัฒนธรรมให้มมีากขึน้ในชมุชน เป็นการทำาความดีเพ่ือให้เร่ืองทีไ่ม่ดีลดน้อยลง 
แต่พี่นุ้ยให้ความเห็นว่า การคิดเช่นนี้ไม่มีพลังในการสื่อสารมากเท่าที่ควร ดังนั้น
จึงควรสื่อสารให้ชัดเจนและมีพลังขึ้น 
 ในท่ีสดุกไ็ด้ข้อสรปุว่า การส่งเสริมวฒันธรรมทีก่ลุม่ผูน้ำาขบัเคลือ่นอยูใ่น
ปัจจุบนั เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างในชมุชนด้วยเช่นกนั นัน่คือ  ปัญหา
การรุกคืบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพราะโลกสมัยใหม่นี่เองท่ีทำาให้วัฒนธรรม
ดั้งเดิม รวมทั้งวิถีชีวิตที่ดีงามของชุมชนค่อยๆ ถูกกลืนหายไปด้วย จนทำาให้กลุ่ม
คนทำางานต้องลกุขึน้มาขบัเคลือ่นเรือ่งวฒันธรรมในท่ีสุด เมือ่ส่ือสารปัญหาออกมา
เช่นนี้จะทำาให้เห็นว่า สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโคกสลุงแท้จริงแล้วก็คือปัญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชนอีกมากมายทั่วประเทศไทยเช่นกัน 
 การให้มมุมองในลกัษณะใหม่นีจ้งึนบัเป็นจดุเริม่ต้นท่ีทำาให้กลุม่ผูน้ำาเริม่
มองเห็นมากขึน้ว่าสิง่ทีต่นเองกำาลงัขบัเคลือ่นนัน้ไม่ใช่แค่เรือ่งของชมุชนโคกสลงุ
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอื่นๆ ในสังคมไทยด้วย ซึ่งนับว่า
เป็นเรื่องใหม่ที่คนทำางานอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน   
 ส่วนในการอบรมครัง้ทีส่อง เนือ้หาในการอบรมเน้นไปทีก่ารคดิผลลพัธ์
ทางสังคม และการคิดต้นทุนที่ใช้ในการทำางาน การอบรมครั้งนี้ทำาให้เกิดผล 
กระทบ 2 ประการต่อกลุ่มผู้นำาคือ 1) ได้เข้าใจวิธีการคิด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การดำาเนินงาน หรือสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างของชุมชน โดยการคิดค่าใช้จ่าย
อย่างรอบด้าน ซึง่วธิคีดิค่าใช้จ่ายนีไ้ด้ถกูนำามาขยายผลต่อในชมุชน ซึง่ผูเ้ขยีนจะ
กล่าวถึงในเนื้อหาส่วนต่อๆ ไป 
 2) คนทำางานในพื้นที่ได้มองเห็นผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) ที่
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ตนเองสร้างอย่างชดัเจนมากข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นรปูธรรม เช่น การประเมนิว่าคน
โคกสลงุมส่ีวนร่วมในการสบืสานวฒันธรรมมากข้ึนหรือไม่ อาจไม่ได้ประเมนิจาก
จำานวนคนที่มาเข้าร่วมงานลานวัฒนธรรมประจำาปีของชุมชน หรือประเมินจาก
คนที่เข้ามาทำางานร่วมกับกลุ่มผู้นำาในพื้นที่เท่านั้น แต่อาจสังเกตเพิ่มเติมได้จาก
จำานวนคนในชุมชนที่ใช้ หรือขายสินค้าพื้นบ้านที่เกิดจากการส่งเสริมหรือการ
คิดขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มผู้นำา เช่น ย่ามไทยเบิ้ง ที่สมาชิกในกลุ่มผู้นำาได้มีการปรับ
ขนาดของย่ามดัง้เดมิให้เลก็ลง และใช้ได้สะดวกขึน้ จนกระทัง่นยิมใช้ทัว่ทัง้ชมุชน
ในปัจจบุนั หรอืจำานวนร้านขายผกัพืน้บ้านท่ีเพ่ิมจำานวนมากขึน้เช่นกันจากการที่
บ้านพักโฮมสเตย์ต้องใช้ผกัพืน้บ้านในการทำาอาหารไทยเบิง้เลีย้งแขกทีเ่ข้ามาพกั 
 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในลักษณะน้ีนอกจากจะช่วยขยาย
ขอบเขตในมองให้กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ยังสื่อสารภาพของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย    
 ยิง่ไปกว่านัน้ เม่ือกลุ่มผูน้ำาได้มีการพดูคยุกบัพ่ีนุย้อย่างจรงิจงัท้ังในและ
นอกเวลาอบรมก็ยิ่งพบว่างานที่ขับเคลื่อนที่กลุ่มผู้นำาในพ้ืนท่ีทำาอยู่ไม่ได้ส่งผล 
กระทบกับคนในชุมชนเพียงเท่านั้น แต่การทำางานดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อ
คนภายนอกอีกมากมายที่มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนอีกด้วย 
 ตัวอย่างง่ายๆ ของผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดกับคนภายนอกที่ได้มีโอกาส
เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ เสียงสะท้อนของ
ผู้เข้าพักในหมู่บ้านโฮมสเตย์ท่ีเขียนลงในสมุดเยี่ยมบ้านโฮมสเตย์แต่ละหลังว่า 
เมื่อได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและพักในหมู่บ้านแล้วทำาให้คิดถึงบ้าน และอยากจะ
กลบัไปพฒันาบ้านเกดิของตวัเองเช่นกนั หรอืจำานวนชมุชนทีก่ลุม่ผูน้ำาเข้าไปเป็น
ที่ปรึกษาในเรื่องของกระบวนการพัฒนาคน 
 การประเมนิผลลพัธ์ทางสงัคมดงักล่าวสอดคล้องกบัท่ีผู้เขียนได้มโีอกาส
พดูคยุกบันกัวจิยัท่านหนึง่ท่ีเข้าไปทำางานวจิยัในพืน้ทีโ่คกสลงุทีส่ะท้อนว่า ชมุชน
โคกสลุงถูกนับเป็นชุมชนที่ปรึกษาให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน 
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เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีผู้นำาที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีกระบวนการพัฒนาคน
ที่น่าสนใจมากอีกชุมชนหนึ่ง 
 ยงัไม่นบัรวมถงึผลกระทบทีเ่กดิข้ึนกบันกัวจัิย หรือเครือข่ายแต่ละท่าน
ทีเ่ข้าไปทำาวจิยัในพืน้ท่ีโคกสลุง ในฐานะพืน้ท่ีเรยีนรูซ้ึง่ทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง
บางอย่างกับตนเอง เช่น อาจารย์บางท่านที่เข้ามาลงพื้นที่โคกสลุงตั้งแต่ยังเป็น
นกัศกึษา และยงัทำางานร่วมกบัชมุชนมาจนถงึปัจจบุนั โดยใช้ทักษะความสามารถ
ที่ตนเองได้เรียนมาใช้ในการทำาโครงการกับพื้นท่ีโคกสลุงอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งโครงการที่มีงบประมาณรองรับ และงานที่ทำาร่วมกับชุมชนโดยไม่มี
เรือ่งของงบประมาณ หรอืโครงการวิจยัมาเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมกีารนำาความ
รู้ที่ได้จากการทำางานในพื้นท่ีโคกสลุงไปใช้ในการทำางานร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่
อาจารย์แต่ละท่านทำาโครงการอยู่ด้วย 
 การได้เหน็ผลลพัธ์ทางสงัคมทีไ่ม่ได้คาดคดิมากมายเหล่านีน้ีเ่องทีท่ำาให้
พี่นุ้ยยืนยันได้ว่าการขับเคลื่อนงานของกลุ่มผู้นำาในพ้ืนที่โคกสลุงไม่ได้เป็นแค่
เพยีงเรือ่งของการทำาเพือ่บ้านเกดิเท่านัน้ แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัคนภายนอก
มากมายเหล่านีต่้างหากทีเ่ป็นผลลพัธ์ทางสงัคมทีแ่ท้จริงซึง่ชมุชนทำาให้เกดิขึน้กบั
สังคมไทย

Learning Organization คือ จุดเปลีย่น
 
 เม่ือมองเห็นผลลัพธ์ทางสังคมอย่างชัดเจนแล้ว การแกะรอยที่มาที่ไป 
และวธิกีารสร้างให้เกดิผลลพัธ์ดงักล่าว ก็เป็นสิง่สำาคัญทีค่วรจะต้องทำาต่อ ดงันัน้
พี่นุ้ยและกลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคกสลุงจึงเริ่มช่วยกันแกะรอยวิธีการทำางานของกลุ่ม
ผู้นำาในชุมชนโคกสลุงโดยมีความมุ่งหวังว่าจะค้นพบองค์ความรู้ของคนทำางานที่
ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่คาดไม่ถึงดังกล่าว

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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 การถอดกระบวนการทำางานของกลุ ่มผู ้นำาโคกสลุงโดยพี่นุ ้ยเป็น
ไปอย่างจริงจัง จนในที่สุดก็พบว่าความเชี่ยวชาญสำาคัญของผู ้นำาในชุมชน                       
โคกสลุงที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาคนแต่ละกลุ่มในชุมชน หรือการ
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพี่นุ้ยมองว่า เครื่องมือสำาคัญที่ใช้ในการสร้างทีมให้
มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุอย่างหนึง่คอื การผลกัดันให้ทมีหรือองค์กร มคีณุสมบติั
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 
 Learning Organization (LO) หรอื องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคดิ
อันโด่งดังที่ถูกเสนอขึ้นโดย ปีเตอร์ เซงเก (Peter Seanga) ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 
แม้จะเป็นวิธีการที่ถูกคิดมานานหลายปีแต่ก็ยังเป็นที่กล่าวถึง และถูกนำามาใช้
เป็นแนวคิดในการบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายที่ ในฐานะวิธี
คิดที่ช่วยพัฒนาให้องค์ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ (เถลิงศก โสมทิพย์, 2555)  
 แนวคิดสำาคัญของ learning organization คือ การสร้างองค์กรที่ให้
ความสำาคัญกับการเรียนรู้ท้ังการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการเรียนรู้ของ
องค์กร องค์กรแห่งการเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ได้โดย 5 องค์ประกอบสำาคญั ได้แก่ 
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) การคิดอย่างเป็นระบบ (systems 
thinking) การเรียนรู้ของทีม (team learning) วัฒนธรรม หรือ อุดมคติของ
องค์กร (mental model) สภาวะผูน้ำา หรอืความเชีย่วชาญของบคุคล (personal 
mastery) 
 สำาหรับผู้เขียน แนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้นั้นนับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่คงนำามาใช้ได้ไม่ง่ายนัก เพราะนอกจากผู้ปฏิบัติ
จะต้องเข้าใจแนวคิด และความสำาคัญของแต่ละองค์ประกอบอย่างถ่องแท้แล้ว 
ยงัต้องมีวิธีการบรหิารทีต้่องให้ความสำาคญักบัการเตบิโตของแต่ละคนในองค์กร
ไปพร้อมๆ กับการเตบิโตในภาพรวมขององค์กรอย่างสอดคล้องกนัเป็นระบบ ยงั
ไม่นับรวมไปถงึปัจจยัจากภายนอก เช่น การเปลีย่นแปลงของนโยบาย ซึง่อาจส่ง
ผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาทันที 
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 แต่ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น ความน่าสนใจท่ีเกิดข้ึนคือ เมื่อพ่ีนุ้ย
ค่อยๆ ถอดวธีิการทำางานพฒันาคนของกลุม่ผู้นำากเ็ร่ิมพบความเชือ่มโยงระหว่าง 
learning organization กับแนวทางที่กลุ่มผู้นำาใช้ในการพัฒนาคนของชุมชน 
โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
 mental model: อุดมคติที่สำาคัญของกลุ่มคนทำางานในพื้นที่โคกสลุง
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และความต้องการท่ีจะให้
วถิชีีวติอันดงีามของชมุชนคงอยูต่่อไป ซ่ึงเป็นสิง่ทีต้่องมใีนคนทำางานทกุคน และ
สะท้อนให้ผู้เขียนเห็นเสมอในยามที่เข้าไปพูดคุยกับคนทำางานส่วนต่างๆ ในกลุ่ม
shared vision: ในการทำางานของชมุชนโคกสลงุจะมกีารนำาเสนอยทุธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน หรือนำาเสนอแนวคิด ตลอดจนกิจกรรมที่จะดำาเนินงานต่อสมาชิก
ทกุคนในทมีอยูเ่สมอ โดยมขีัน้ตอนเร่ิมต้นจากกลุ่มผู้นำาหลักจะเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากกลุ่มคนทำางานส่วนอื่นๆ จากนั้นผู้นำาหลักจึงนำาข้อมูลที่ได้ไปคิดยุทธศาสตร์
การทำางาน แล้วจึงนำาเสนอยทุธศาสตร์ทีค่ดิไว้ต่อกลุม่คนทำางานทัง้หมด เพือ่เปิด
โอกาสให้คนทำางานส่วนอื่นๆ ได้สะท้อนและปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละกลุม่ ซ่ึงวธีิการดงักล่าวพีนุ่ย้มองว่าเป็นการทำางานทีเ่ปิด
โอกาสให้ทุกคนได้กำากับทิศทางการพัฒนาของกลุ่มอย่างแท้จริง  
 systems thinking: พ่อมืดเล่าให้พี่นุ้ยฟังว่า แนวคิดสำาคัญที่สุดที่ใช้
ในการทำางานชุมชน คือ การคิดกระบวนระบบ เพื่อให้ทุกคนในทีมได้มองเห็น
ภาพการทำางานทั้งหมดเป็นภาพเดียวกัน และทำาให้มองเห็นได้ว่างานของแต่ละ
คนในกลุม่มีความสอดคล้องกนัอย่างไร ไปจนถงึทำาให้มองเหน็ว่า งานของชมุชน
สอดคล้องกบัหน่วยงานอืน่อย่างไร ดงัจะเหน็ได้จากทีพ่่อมืดเล่าให้ฟังเสมอว่า ใคร 
หรอืการจัดกจิกรรมใดทีจ่ะนบัเป็นจดุคานงดัสำาคญัของการขบัเคลือ่นงานแต่ละ
อย่าง 
 personal mastery: ในเรือ่งของสภาวะผูน้ำาของแต่ละคนในทมี พ่อมดื 
และกลุม่ผูน้ำาในพืน้ทีม่กัจะพดูอยูเ่สมอว่า แต่ละคนในทีมต้องได้รับการพัฒนาให้

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง



216       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

เก่งในแบบของตนเอง เช่นปีนีเ้น้นการพฒันาทกัษะให้กบักลุม่อาชพีทอผ้า ให้รูจ้กั
วิธีการทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการบริหารกลุ่ม และพัฒนาสินค้า
ของตนเองจากการสอนของพี่จิ๊บ ซึ่งเป็น intrapreneur ในพื้นที่ ในขณะที่กลุ่ม
ผู้นำาหลักที่เป็นคนคิดยุทธศาสตร์ของชุมชนน้ัน จะเน้นการพัฒนาไปที่เร่ืองของ
การคิดกระบวนระบบ และความสามารถในการเป็นกระบวนกร
 team learning: ส่วนการเรยีนรูข้องทมีนัน้ เครือ่งมดืสำาคญัทีพ่่อมดืใช้
คอื กระบวนการสนุทรยีสนทนา (dialogue) ทีพ่่อมดืให้ความสำาคญัมากทีสุ่ดใน
การทำางานของทุกทีม ถือเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีทุกคนในทมีต้องเรยีนรูอ้ย่างจรงิจัง 
เพราะเป็นทกัษะทีจ่ะทำาให้การพดูคยุกนัของกลุ่มคนทำางานมปีระสิทธภิาพมาก
ที่สุด 
 ตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของการเชื่อมโยงแนวคิด learning 
organization เข้ากับการทำางานจริงของกลุ่มผู้นำาในพื้นท่ีโคกสลุงอย่างคร่าวๆ 
เท่านั้น การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และแนวคิดทฤษฎีเข้าด้วย
กนั ทำาให้กลุม่ผูน้ำารูส้กึมัน่ใจในการทำางานของตนเองมากข้ึน ว่ามคีวามเป็นสากล 
และเป็นวิธีการที่มีหลักทฤษฎีรองรับ ยิ่งเมื่อรวมกับวิธีการสื่อสารของพี่นุ้ย ที่มี
การเลือกใช้คำา และเรียบเรียงวิธีการทำางานของชุมชนให้เป็นการสื่อสารที่มีพลัง 
และมีความกระชับ ชัดเจน ก็ยิ่งทำาให้กลุ่มผู้นำารู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองทำานั้นสามารถ
พัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบของชุมชน
 ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด ประกอบกับความมั่นใจว่า วิธีการพัฒนาคนที่
ทำามาโดยตลอดสามารถเช่ือมโยงเข้ากับแนวคิด learning organization ได้
เป็นอย่างดี ทำาให้พ่อมืด และกลุ่มผู้นำาในพื้นที่เปลี่ยนแปลงความคิดไปจากเดิม
ค่อน ข้างมาก จากการตัง้เป้าหมายสำาคญัไปทีก่ารดแูลชมุชนของตนเองให้กลาย
เป็นเพียงชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ กลายมาเป็นการตั้งเป้าหมายใหม่ที่จะทำาให้     
โคกสลุงเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองท่ีชุมชนอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้
วิธีการทำางาน และพร้อมที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนอื่นในการพัฒนา
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คนในพื้นที่อย่างเต็มที่
 เมื่อวางเป้าหมายใหม่ท่ีดูเหมือนจะไปไกลกว่าเป้าหมายที่ชุมชนเคย
ทำามาตลอด การทำางานของพ่อมืด และพี่นุ้ยจึงเป็นไปในลักษณะของการถอด
บทเรียนวิธีการทำางานของพื้นที่เพื่อนำามาพัฒนาเป็นโมเดลที่จะสามารถเอาไป
ทดลองใช้ได้ในชุมชนอ่ืนๆ ได้ง่ายๆ โดยมวีธิกีารสือ่สารทีช่ดัเจน และเป็นรปูธรรม 
การทำางานของพีนุ่ย้และกลุม่ผูน้ำาในพืน้ทีโ่คกสลงุเป็นไปอย่างจรงิจงั ทุม่เท และ
ตั้งใจ ดังจะเห็นได้จากการประชุมของพวกเขาที่ใช้ระยะเวลาพูดคุยค่อนข้าง
ยาวนาน ใช้เวลาคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเลือกคำาหนึ่งคำามาใช้ในโมเดลที่ทั้งสอง
ฝ่ายร่วมกันคิดขึ้น 
 ผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสอยู่ในเสี้ยวหนึ่งของช่วงเวลาการทำางาน
นัน้ และได้มองเหน็วธิกีารทำางานของทัง้สองฝ่าย ได้มโีอกาสเหน็คนทีช่อบความ
กระชับ รวดเร็ว ตรงประเด็น และเห็นความสำาคัญของเวลาทุกวินาทีอย่างท่ีพ่ี
นุ้ยค่อยๆ ใช้เวลาทำาความเข้าใจกลุ่มผู้นำาในพื้นที่ และได้เห็นกลุ่มผู้นำาในพื้นที่
พยายามอธิบายสิ่งที่ตนเองทำาอย่างจริงใจ 
 ผู้เขียนคาดเดาเอาเองว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้คนทั้งสองฝ่ายต่างเปิดใจ
เข้าหากันอาจเป็นเพราะสิ่งที่พวกเขากำาลังทำาขณะนี้ไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางกลับ
บ้านของคนในชมุชนโคกสลงุเท่านัน้ แต่อาจกลายเป็นหนทางกลบับ้านให้กับคน
รุ่นใหม่ของชุมชนอีกมากมายในประเทศนี้ด้วย
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การนั่งล้อมวงเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ 
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอในกลุ่มคนทำางานในพื้นที่ 

(ที่มาของภาพ: โครงการผู้นำาแห่งอนาคต)
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ผู้ประกอบก�รในพ้ืนทีจ่ริง

 
 ในขณะที่พ่อมืดและพี่นุ้ยเริ่มวางกลยุทธ์การทำางานเพื่ออนาคต และ
ความยัง่ยนืในอกีหลายปีข้างหน้าของชมุชน โดยมเีป้าหมายไกลๆ ว่าสดุท้ายแล้ว
โคกสลุงจะสามารถพึ่งพิงตัวเองได้ ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอีกมากมายทั่ว
ประเทศทีก่ำาลงัเผชญิกบัปัญหาการคกุคามของวฒันธรรมสมยัใหม่ ยงัมคีนทำางาน
ด้านวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนโคกสลุงที่กำาลังประสบปัญหา และจำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานของตนเองอย่างเร่งด่วน

คว�มทุกข์ของกลุ่มอ�ชีพ

 ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า คนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน
วฒันธรรมในชมุชนโคกสลงุประกอบไปด้วยคนสีก่ลุม่หลกัๆ ได้แก่สถาบนัไทยเบิง้
โคกสลุงเพื่อการพัฒนา ครูภูมิปัญญา เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และกลุ่มอาชีพ 
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยๆ อีกหลายกลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มทอผ้า หมายถึง กลุ่มคนที่ทำาอาชีพทอผ้าพื้นบ้านของไทยเบิ้ง ซึ่ง
มีอยู่ 3 ลักษณะคือ ทอผ้าสำาหรับทำาย่าม ทอผ้าขาวม้าสำาหรับทำาผ้าพันคอ หรือ
ตัดเสื้อ และทอผ้าพื้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้า
มีสมาชิกอยูห่ลายสบิคนทัว่หมูบ้่าน สมาชกิส่วนใหญ่มกัเป็นผูห้ญงิในหมูบ้่านทีม่ี
อาชีพหลักทำานา ทำาไร่ และทอผ้าเป็นงานอดิเรก หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแล้ว
 กลุ่มแปรรูปผ้าทอ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำางานต่อเนื่องจากกลุ่มทอผ้า 
โดยการรับผ้าท่ีทอเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่น ตัดเสื้อ 
เยบ็ย่าม 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 และการพดูคยุกบัเจ้าของบ้าน บ้านพกัโฮมสเตย์ในชมุชนโคกสลุงไม่ได้เปิด
ให้เข้าพกัอย่างสมำา่เสมอ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมของเจ้าของบ้านในแต่ละช่วง
เวลา
 กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำาการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทำาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมี ปัจจุบันกลุ่มนี้ยังมีขนาดเล็ก และเพิ่ง
เริ่มต้นมีสินค้าเข้ามาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น
 ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกจากกลุ่มอาชีพหลายต่อหลายคนใน
โครงการผู้นำาแห่งอนาคตปีท่ีผ่านมาในฐานะผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ
พฒันาแกนนำาจติสาธารณะ ทีมุ่ง่เน้นการสร้างทกัษะทีจ่ำาเป็นต่อการเป็นผู้นำา โดย
เฉพาะอย่างยิง่ทักษะการฟังอย่างลกึซึง้ แต่ปีนีผู้เ้ขยีนได้มโีอกาสเข้าไปพดูคุยกบั
กลุ่มอาชีพในหัวข้อที่แต่ละคนถนัดอย่างแท้จริง นั่นคืออาชีพที่พวกเขาทำาอยู่
 สมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบหน้ามากที่สุดในชุมชนจะ
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก อุทัย อ่อนสลุง (ป้าแดง) ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอ 
ซึง่เป็นพีส่าวแท้ๆ ของพ่อมดื และเข้ามาทำางานเกีย่วกบัสนิค้าประเภทผ้าพืน้บ้าน
ไทยเบิ้งมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การทอผ้าด้วยกีก่ระตกุ จากนัน้จงึเริม่ผลติสนิค้าทีม่กีารนำาผ้าพ้ืนบ้านมาแปรรูป
ในลักษณะต่าง ๆ ตามทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ป้าแดงถนัดอยู่แต่เดิมแล้ว 
 สนิค้าของป้าแดงมอียูห่ลายชิน้ เช่น เสือ้แบบต่างๆ ทีต่ดัมาจากผ้าขาวม้า
แบบไทยเบิ้ง เสื้ออีหิ้ว เสื้อพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของคนไทยเบิ้ง และย่ามแบบ 
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ไทยเบิง้ ซึง่ป้าแดงปรบัแบบของย่ามไทยเบ้ิงแบบดัง้เดมิทีม่ขีนาดใหญ่ให้มขีนาด
ลดลงจนเหมาะสมสำาหรับการพกพามากขึ้น และกลายมาเป็นย่ามขนาดที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
 สินค้าจากผ้าพื้นบ้านของไทยเบ้ิงถูกออกแบบและผลิตออกมาเรื่อยๆ 
พร้อมกับงานส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
เช่น ลานวัฒนธรรม หรือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูงานในพื้นที่โคกสลุง นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนแล้ว 
เราจะเห็นสินค้าจากผ้าพื้นบ้านไทยเบิ้งวางจำาหน่ายอยู่มุมหนึ่งของงานเสมอ 
 เมือ่มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาในชมุชนมากข้ึนเร่ือยๆ สนิค้าในชมุชนกย็ิง่เป็น
ทีต้่องการ และเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้เรือ่ยๆ จนมหีน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมด้าน
การยกระดบัคณุภาพของสนิค้า และสนบัสนนุให้นำาสนิค้าไปขายในงานเทศกาล
สินค้าชุมชน หรืองานสินค้า OTOP ระดับประเทศที่จัดเป็นประจำาที่เมืองทอง
ธานี 
 การได้โอกาสไปจำาหน่ายสินค้าในงานใหญ่ๆ ของประเทศฟังดูจะเป็น
โอกาสที่ดีของคนทำางาน แต่ป้าแดงกลับสะท้อนให้ผู้เขียนได้ฟังถึงปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

“...ไม่ไหวเลยอาจารย์ ถ้าต้องไปขายของที่เมืองทองอีกก็คงต้อง
คิดดูก่อน เพราะเราไม่ได้เผื่อเงินค่าน�้ามัน ค่าถุง ค่ากับข้าวตอน
เทีย่งของคนทีไ่ปเฝ้าร้านเอาไว้ด้วย หกัค่าใช้จ่ายพวกนีแ้ล้วไม่ได้
ก�าไรเลย น่าจะขาดทุนเลยด้วยซ�้า วันนั้นป้าแดงรู้เลยว่าเราต้อง
มีเงินส�ารองเอาไว้ส�าหรับการบริหารจัดการ...”

(อุทัย อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวทำาให้ป้าแดงเริม่นำาเงนิบางส่วนทีไ่ด้จากการขาย
สนิค้าพืน้บ้านมาเกบ็ไว้เป็นค่าบรหิารจดัการส่วนกลาง แต่การเกบ็เงินส่วนกลาง
กด็เูหมือนจะยงัไม่เป็นระบบเท่าใดนัก ท้ังยงัต้องทำาความเข้าใจกบัสมาชกิในกลุม่
อีกด้วยว่าทำาไมต้องมีการเก็บเงินส่วนนี้เกิดขึ้น 
ปัญหาของป้าแดงทีก่ล่าวไปข้างต้นไม่ไดส้ะทอ้นออกมาผ่านการบอกเล่าของป้า
แดงเท่าน้ัน แต่ยงัปรากฏภาพของปัญหาคล้าย ๆ   กนันีผ่้านการบอกเล่าของกลุม่
ผูน้ำาทีเ่ข้าไปอบรมกบัพีนุ่ย้ด้วยเช่นกนั พ่อมืด พีมุ่ย่ และผูพ้นัจติตสิะท้อนออกมา
อย่างชัดเจนถงึข้อจำากดัในการทำางานขบัเคลือ่นของชมุชนโคกสลงุ โดยสรปุออก
มาเป็น 4 ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1. ข้อจำากดัด้านแหล่งทุน แม้ว่าพืน้ทีโ่คกสลงุจะได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุ
ในการทำาโครงการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง แต่ทนุทีไ่ด้รบัโดยส่วนใหญ่มกัเป็น
เงนิทนุสำาหรบัการจดักระบวนการอบรม หรอืจดักจิกรรมบางอย่างทีเ่ต็มไปด้วย
ข้อจำากดัในการใช้เงนิ ไม่มแีหล่งทนุทีใ่ห้เงนิสำาหรบัการทำางานบางอย่างทีช่มุชน
ต้องการ เช่น การพัฒนาคุณภาพโฮมสเตย์ หรือการทำางานประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด ยิง่กว่านัน้ยงัไม่มเีงนิทนุสำาหรบัเรือ่งการบรหิารจดัการกลุม่อกีด้วย ดงั
นัน้การทำางานพฒันาชมุชนในรายละเอยีดจริงๆ แล้ว จึงไม่ได้เป็นไปตามทีช่มุชน
ต้องการทั้งหมด
 2. ข้อจำากัดด้านกองทุน เนื่องจากข้อจำากัดด้านแหล่งทุนดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ปัจจุบันกลุ่มคนทำางานในพื้นที่จึงพยายามที่จะเก็บเงินรายได้บางส่วนที่
เกิดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ทำาอยู่ เช่น หักเงินรายได้บางส่วนจากการเป็น
วิทยากรภายนอก หรือหักเงินรายได้บางส่วนจากการทำาบ้านพักโฮมสเตย์มาไว้
เป็นของส่วนกลางแต่ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวยังมีขนาดเล็ก มีเงินอยู่จำานวนไม่
มากนัก ทำาให้ไม่สามารถนำาเงินออกมาใช้ในการลงทุนทำาสินค้าใหม่ๆ หรือนำามา
ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มตามที่ต้องการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันกองทุนที่ตั้ง
ขึน้ยงัเป็นเพยีงพืน้ทีส่ำาหรบัเกบ็รวบรวมเงนิกองกลาง แต่ยงัไม่ได้มกีารตัง้ระเบยีบ
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การใช้เงินอย่างชัดเจน ดังนั้นเงินก้อนดังกล่าวจึงยังเป็นเงินที่เก็บไว้เฉยๆ โดยไม่
ได้นำาออกมาใช้แต่อย่างใด
 3. สวสัดกิารคนทำางาน ปัจจบัุนกลุม่คนทีเ่ข้ามาทำางานในกลุม่ยงัเป็นใน
ลักษณะอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีค่าตอบแทน และไม่มีสวัสดิการต่างๆ ให้อย่าง
เหมาะสม
 4. ทกัษะของคนทำางาน กลุม่อาสาสมคัรทีเ่ข้ามาทำางานด้านวฒันธรรม
กับกลุม่ผูน้ำาในพืน้ทีโ่ดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่อาชพีทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านวฒันธรรม 
เช่น กลุ่มทอผ้า หรือ กลุ่มโฮมสเตย์ ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มมีการรวมตัวกันอย่าง
หลวมๆ ยังไม่ได้มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม หรือวางแผนในการ
พฒันาคณุภาพสนิค้าท่ีตนเองผลติอย่างเป็นรปูธรรม และยงัไม่มทีกัษะในการคดิ
ต้นทุน กำาไรท่ีชัดเจน ดังน้ันการทำางานในกลุ่มจึงยังไม่มีแบบแผน และทิศทาง
มากนัก
 ซึง่การได้เข้าใจข้อจำากัดของคนทำางานข้างต้นน่ีเองทีต่่อมากลายไปเป็น
แผนทีใ่ห้กับ Intrapreneur ในการลงไปทำางานในพืน้ทีใ่ห้สามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

intrapreneur ผู้ขันอ�ส�

“…ปัญหาของคนท�างานภาคประชาสังคม คือ การมีหน้างาน
อยู่เต็มมือจนไม่สามารถถอยออกมาท�าดูเรื่องการบริหารจัดการ 
หรือวางยุทธศาสตร์การท�างานได้จริงๆ intrapreneur นี่แหละ
ที่จะเข้าไปท�าหน้าที่ตรงนี้ให้...เข้าไปเพื่อท�าให้งานตรงนั้นส�าเร็จ
เลย...”

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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 งานที ่School of Changemakers ขบัเคลือ่นมอียูด้่วยกนัหลายรปูแบบ 
หนึง่ในนัน้คอื “intrapreneur4change” ซึง่เป็นส่วนงานทีม่ขีึน้เพ่ือสนบัสนนุนกั
สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการเชื่อมต่ออาสาสมัครจากภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์
ทางสังคมขององค์กรภาคประชาสังคมให้ทำางานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุด
มุ่งหมายเฉพาะ เช่นการพฒันาโมเดลธรุกจิ การพฒันาทกัษะใหม่ๆ หรือการระดม
ทุน
 วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง (พี่จิ๊บ) เป็น intrapreneur ของพื้นที่โคกสลุง พี่
จิ๊บเป็นผู้หญิงร่างสูงโปร่ง ผิวขาว และค่อนข้างพูดน้อยเมื่อแรกรู้จักกัน จนดูน่า
กังวลอยู่บ้างว่าเธอจะทำางานลงชุมชนที่ต้องอาศัยทักษะในการพูดคุย และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ได้หรือไม่ 
 แต่เมือ่ได้ลองทำาความรูจ้กัมากขึน้ในการทำางานต่อๆ มา ผู้เขยีนก็ได้พบ
ว่า แท้จริงแล้วพี่จิ๊บเป็นคนที่มีมิติชีวิตที่น่าสนใจมากคนหนึ่ง เธอจบปริญญาตรี
ด้านวิศวอุตสาหการ และจบ MBA ด้านไฟแนนซ์จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันพี่
จิบ๊เป็นทีป่รกึษาองค์กรในด้านการปรบัปรงุกระบวนการทำางานและระบบงานใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึง่ นอกจากนัน้เธอยงัเรียนด้านแฟชัน่ดไีซน์ และเป็นเจ้าของ
เพจสอนวาดภาพ  เป็นครอูาสาด้านศลิปะ ยงัไม่นบัรวมงานอดิเรกอย่างการเต้น 
swing ทีพ่ีจ่ิบ๊สนใจเข้าร่วม รวมทัง้เป็นนกัเดนิทางท่องเท่ียวตัวยงอกีคนหนึง่ โดย
เฉพาะการเดนิทางชมิอาหาร และทำาความรูจ้กักับวถิชีวีติของผูค้นในบรบิทต่างๆ 
 พี่จิ๊บเข้ามาเป็นอาสาสมัครในฐานะ intraprenuer ของ School of 
Changemakers เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ภายใต้โจทย์
ของการใช้เครื่องมือทางธุรกิจมาทดลองใช้กับภาคประชาสังคมภายในระยะ
เวลา 7 เดือน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่จากเครื่องมือของผู้
ประกอบการที่เธอถนัด โดยมีความคาดหวังลึกๆ ว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การนำาเครือ่งมือทางธรุกจิไปใช้ในพืน้ที ่และบรบิทอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืไปจากพืน้ที่
ธุรกิจโดยตรง
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 แม้จะมมีติชิวีติท่ีค่อนข้างหลากหลาย แต่จดุเด่นสำาคญัของพีจิ่บ๊ทีป่รากฏ
ชัดในโครงการนีจ้ะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความสามารถในการประเมนิความ
เป็นไปได้ และความรวดเรว็ในการตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ ซึง่
พีจ่ิบ๊สามารถทำาได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และสะท้อนให้เหน็ในหลายๆ 
โอกาส 
 เช่น ในการอบรมคร้ังแรกของพ่ีนุ้ยที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำาในพื้นที่ได้
ลองทบทวน และคิดกลยุทธ์ในการทำางาน พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ intrapreneur 
ได้ทำาความรู้จักกับผู้นำาในพื้นที่จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 ด้วยเวลาที่มีอย่างจำากัดพี่จิ๊บไม่ได้ใช้เวลาแค่ในการอบรมเพื่อการ
ทำาความรู้จักพื้นที่เท่านั้น แต่ในเย็นวันหนึ่งของการอบรมพ่ีจ๊ิบเลือกท่ีจะชวน
กลุม่ผูน้ำาของพืน้ทีโ่คกสลงุไปดงูานเพิม่เตมิที ่ล้ง 1919 แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานครท่ีเปลี่ยนสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของครอบครัว
ให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพี่จิ๊บแอบคาดหวัง
ว่าอาจจะมีบางมุมที่ชุมชนโคกสลุงสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
เน่ืองจากสถานที่ทั้งสองแห่งมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเปลี่ยนคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มาเป็นเศรษฐกิจ 
 การไปดูงานท่ี ล้ง 1919 ในวันนั้นนอกจากจะทำาให้กลุ่มผู้นำาได้เรียน
รู้วิธีการเปลี่ยนมูลค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่าน
การได้เห็นกรณีศึกษาท่ีเป็นของจริงแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำาให้กลุ่มผู้นำา และ 
intrapreneur สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วด้วย 

“...ก็คาดหวังว่าเราจะได้ใช้ทักษะความรู้ที่มีไปแชร์ไปช่วยเค้า 
เหมือนกับเราได้ลองของจริงในอีกบริบทนึง เหมือนกับเราทั้ง
ให้ทั้งรับ...”

(วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง. สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2560)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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 วันนั้นนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้เขียนได้รู้จักกลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคกสลุงในอีก
แง่มุมหน่ึง คือได้รู้จักในฐานะของนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานกับการได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ และเห็นความพยายามของพี่จิ๊บในการเชิญชวนให้กลุ่มผู้นำาได้เข้ามาลอง
สัมผัสโลกแบบใหม่ที่ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน โดย
ยังเว้นที่ว่างสำาหรับการปรับประยุกต์ และการตัดสินใจเลือกรับสิ่งต่างๆ ด้วยตัว
ของเจ้าพื้นที่เอง
 ต่อมาผู้เขียนจึงได้เห็นว่า วิธีการ กล้าที่จะนำาเสนอสิ่งใหม่ และเปิด
โอกาสให้ลองตดัสนิใจเลอืกรบัและประยกุต์ให้เข้ากบัตนเอง เป็นวธิกีารหลกัที่
พีจ่ิบ๊ใช้ในการทำางานกบัผูน้ำาในพืน้ทีโ่คกสลงุนัน่เอง ดังจะเห็นได้จากทีพ่ี่จ๊ิบมกัจะ
ส่งข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมแบบต่างๆ ไปให้พ่อมืดอย่างสมำ่าเสมอ หรือ
การนำาเสนอแนวคิด และมุมมองจากภาคธุรกิจต่อสมาชิกในกลุ่มอาชีพหลายๆ 
อย่าง ที่สามารถนำาเอาไปปรับใช้ได้ในทันที 
 ตัวอย่างเช่น ในการสนทนากับกลุ่มอาชีพครั้งหนึ่ง สมาชิกในกลุ่ม
แปรรูปผ้าทอเล่าให้ฟังว่า พวงกุญแจรูปรองเท้าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งของกลุ่ม
ที่ค่อนข้างขายดี และขายได้หลายๆ ชิ้น ในการขายแต่ละครั้ง เมื่อพี่จิ๊บได้ฟังคำา
บอกเล่าดังกล่าวก็สะท้อนให้สมาชิกในกลุ่มฟังว่า การซื้อสินค้าครั้งละหลายๆ 
ชิ้น ย่อมหมายถึงการซื้อไปเป็นของฝาก ดังนั้นเราอาจจะเพิ่มตัวเลือกให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยอาจทำาเป็นของอย่างอื่นที่มีราคาเท่ากับพวงกุญแจ เพื่อ
ให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อของฝากเพิ่มมากข้ึน นับเป็นวิธีการแนะนำาที่ทำาให้
สมาชิกในกลุ่มอาชีพได้มองเห็นผู้บริโภคในอีกแง่มมุมหนึ่ง และเป็นคำาแนะนำาที่
สามารถนำาไปปรับใช้ได้ทันที โดยไม่ยากนัก
 สำาหรับผู้เขียนซึ่งเข้าใจมาโดยตลอดว่า การทำางานกับชุมชนว่าจำาเป็น
ต้องอาศัยการค่อยๆ ทำาความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสิน ประเมินค่าของ
สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า หรือให้คำาแนะนำา เมื่อเห็นการทำางานที่มีการประเมินค่าสิ่ง
ต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ก็อดทีจ่ะเอ่ยปากถามไม่ได้ว่า เหตุใดพ่ีจ๊ิบจึงต้องตัดสินใจทำา
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ทุกอย่างด้วยความรวดเร็วเสมอ ซึ่งพี่จิ๊บสะท้อนให้เข้าใจวิธีคิดของตนเองว่า…
 

 นอกจากความรวดเร็วในการทำาความรู้จักกับผู้นำา และ ให้คำาแนะนำา
กับพื้นที่ดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ในแง่ของการประเมินความเป็นไปได้ในการ
ทำางานให้บรรลุเป้าหมาย ก็นับว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่โดดเด่นของพี่จิ๊บ 
 ดังจะเห็นได้จาก ในการลงพื้นท่ีครั้งแรกหลังจากพี่จิ๊บได้พูดคุยเรื่อง
แผนการพัฒนาคนในพื้นท่ีร่วมกับพ่อมืด และกลุ่มผู้นำาในพื้นที่แล้ว พี่จิ๊บเลือก
ที่จะพูดคุยกับกลุ่มอาชีพ และเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ตามคำาแนะนำา
ของพ่อมืดที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งสองกลุ่มก่อนกลุ่มอื่นๆ 
 เมือ่พีจ่ิบ๊ได้ลองน่ังคยุกับคนท้ังสองกลุม่เรยีบร้อยแล้ว ก็ตดัสนิใจได้ทนัที
ว่า ในช่วง 7 เดอืนนีค้งเป็นไปได้ยากทีจ่ะทำางานกบัคนทัง้สองกลุ่มให้สำาเร็จได้ใน
เวลาพร้อมกนั จงึต้องเลอืกทำางานกบัคนกลุม่ทีม่คีวามจำาเป็นเร่งด่วน และมคีวาม
ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทักษะด้านใดก่อน 
 ดงันัน้ในการทำาของโครงการนี ้จงึมุ่งไปทีก่ารทำางานกบักลุ่มอาชพีก่อน
กลุ่มเยาวชนเมลด็ข้าวเปลอืกไทยเบิง้  และในเวลาเพยีงไม่นานพีจ่ิบ๊กไ็ด้แผนการ
ทำางานมา 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
 1.การพัฒนาสินค้า และการตลาด ซึ่งเน้นไปที่การทำา branding ของ
สินค้าชุมชนเพื่อให้สินค้าของชุมชนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ซ่ึงได้รับการส่ง
เสริมคุณภาพจากหน่วยงานราชการ และวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องนั้น มีรูป

“...เมื่อมีโอกาสก็ควรจะลองท�าทันที ไม่จ�าเป็นต้องรอให้พร้อม
ทกุอย่าง เพราะความผดิพลาดจากการท�าธรุกจิจะเป็นส่ิงท่ีท�าให้
เราท�าธุรกิจต่อไปให้ดีขึ้น ดังนั้นไม่ต้องรอ...”

(วันวิสาข์ เดชรุ่งเรือง. สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2560)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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ลักษณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
 2. การพัฒนาคน ซึ่งเป็นการเติมทักษะ 2 เรื่องที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นหนักในเรื่องของการ
คิดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของสินค้า ตลอดจนการทำาบัญชีการเงิน โดยพี่จิ๊บเรียก
ทักษะตรงส่วนนี้ว่า “งานหลังบ้าน” 
 ขณะที ่ทกัษะการตลาด ได้แก่การทำา online marketing โดยเน้นหนกั
ไปที่เรื่องของการถ่ายภาพ เล่าเรื่อง และเขียนเรียบเรียง พี่จิ๊บเรียกทักษะส่วน
นี้ว่า “งานหน้าบ้าน” ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องโชคดีที่ในส่วนของงานหน้าบ้านนี้ ทีม
คิดค้นคว้า ผู้เชียวชาญด้านสื่อจะเข้ามาช่วยในการเป็นวิทยากร และชวนคนใน
กลุ่มอาชีพทดลองทำาสื่อของชุมชนด้วยตนเอง
 ประเมินจากความสามารถ และทักษะทางธุรกิจของพี่จิ๊บ ภายใต้ระยะ
เวลา 7 เดือน แผนการที่คิดไว้ดูจะมีความเป็นไปได้ และน่าจะตรงตามความ
ต้องการของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี ดังนั้นช่วงเวลาของการนำาแผนที่วางไว้ไปใช้ใน
พื้นที่จริงจึงมีความน่าตื่นเต้นไม่น้อยกว่าการคิดยุทธศาสตร์ในอนาคตของพี่นุ้ย
และพ่อมืดเช่นกัน

โคกสลุงทีถู่กแต่งตัวใหม่

 โคกสลงุเป็นพืน้ทีท่ีม่หีน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานด้าน
วิชาการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมทำางานด้วยอย่างสมำ่าเสมอ 
โดยเฉพาะในแง่ของการยกระดับคุณภาพของสินค้าพื้นบ้าน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากร่องรอยของการพัฒนาสินค้า
โดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน หรือ
ชื่อโครงการที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างในสินค้า หรือสื่อโฆษณาหลายชิ้นของชุมชน
  เนื่องจากการทำางานร่วมกับหน่วยงานจำานวนมาก และผ่านระยะเวลา
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ในการพัฒนาสินค้ามาอย่างยาวนาน ดังนั้นสินค้าของชุมชนจึงค่อนข้างมีความ
หลากหลาย ซึง่ในมมุมองของพีจ่ิบ๊คดิว่าเป็นเรือ่งดทีีส่นิค้ามคีวามหลากหลาย แต่
ควรให้มลีกัษณะร่วมในการออกแบบบางอย่างปรากฏอยูใ่นสินค้าทกุชิน้ เพือ่ให้
เหน็ได้อย่างชดัเจนว่านีค่อืสนิค้าทีม่ทีีเ่ดยีวเฉพาะทีโ่คกสลุง และส่ือสารถงึความ
เป็นชุมชนโคกสลุงจริงๆ 
 ดงันัน้การทำา branding หรอืการสร้างภาพลักษณ์ จึงเป็นเร่ืองทีค่วรจะ
หยิบยกขึ้นมาทำาในพื้นที่ พร้อมๆ กับเรื่องของการทำาตลาดออนไลน์ท่ีต้องเน้น
ทกัษะการบอกเล่าเรือ่งราว และการถ่ายภาพ ทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการส่งเสรมิเช่น
เดียวกัน
 ในกรณขีองการทำา branding ชมุชนนัน้ ข้อเสนอของพีจ๊ิ่บได้รับการตอบ
รับอย่างดีจากกลุ่มผู้นำาในพื้นท่ีโคกสลุงท่ีมองเห็นความสำาคัญของการหยิบยก
เรื่องดังกล่าวมาทำางานอย่างจริงจังไม่ต่างจากท่ีพ่ีจ๊ิบมองเห็น เช่นเดียวกับกลุ่ม
อาชีพที่ตอบรับการอบรมดังกล่าวอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสมาชิก
ในกลุ่มอาชีพบางท่านที่ถึงกับตัดสินใจหยุดขายของในวันที่มีการอบรมเพ่ือเข้า
ร่วมเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั จงึน่าจะถือได้ว่าเป็นหัวข้อเรือ่งทีเ่ป็นทีต้่องการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง
 ดังนั้น เพื่อให้การทำาแบรนด์เกิดขึ้นอย่างจริงจังในพ้ืนท่ีโคกสลุง พ่ีจ๊ิบ
จึงเชิญ “ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ (อาจารย์จั้ม)” ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
อัตลักษณ์ (identity design consultant) จากบริษัท ดี อัลเคเดมี่ จำากัด ผู้ซึ่ง
เคยมีผลงานในการออกแบบภาพลักษณ์ของสินค้าชุมชนหลายชิ้นของไทยให้มี
ความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน ท้ังยังมีผลงานในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองทั้ง
เมอืง ให้ลองมาลงพืน้ท่ีโคกสลงุ เพือ่ลองออกแบบแบรนด์ของชมุชนโคกสลงุร่วม
กับคนในชุมชนเอง 
 อาจารย์จัม้เล่าถงึความสำาคญั และความจำาเป็นทีส่นิค้าในชุมชนจะต้องมี
การสร้างภาพลกัษณ์ หรอืการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองอย่างน่าสนใจว่า จริงๆ 

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง



230       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

แล้วการทำาแบรนด์กเ็หมอืนกบัการแต่งตัวใหม่ทีเ่ล่าถงึเรือ่งราวของตวัเรา ซึง่เรือ่ง
เล่าของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ดังนั้น ยิ่งเราสื่อสาร
ความแตกต่างออกมาได้ชดัเท่าไรกย็งัทำาให้เราเป็นท่ีจดจำามากขึน้เท่านัน้ เมือ่เรา
เป็นที่จดจำา สินค้าก็ย่อมขายได้ด้วย 
 นอกจากนีอ้าจารย์ยงัแสดงความเหน็ท่ีน่าสนใจเกีย่วกบัการพฒันาชมุชน
ในประเทศไทยอกีด้วยว่า การพฒันาสินค้าชุมชนของไทยนัน้ทำาได้ค่อนข้างดมีาก
ในระยะต้นนำ้า และกลางนำ้าท่ีมีหน่วยงานเข้าไปพัฒนาจนชุมชนสามารถผลิต
สินค้าต่างๆ ออกมาได้ แต่ในระยะปลายนำ้าซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการ
ตลาดยงัไม่มใีครลงมาทำางานอย่างจรงิจัง และยงัไม่มใีครเชือ่มโยงการพัฒนาต้นนำา้ 
กลางนำ้า และปลายนำ้าเข้าด้วยกัน 
 ดังนั้น การเล่าเรื่องสินค้า และเรื่องของชุมชนในประเทศไทยจึงไม่ค่อย
ไปด้วยกนัเท่าทีค่วร แตกต่างจากการทำางานของหลายๆ ประเทศทัว่โลกทีม่กีาร
สร้างแบรนด์ของเมืองอย่างจริงจัง จนเป็นภาพจำาให้กับคนทั่วโลกได้  
 รูปแบบการทำางานของอาจารย์จั้มมีความน่าสนใจหลายอย่าง อาจารย์
เริม่จากการมาลงพืน้ทีก่่อนเริม่กระบวนการหนึง่วนัเพ่ือทำาเตรยีมความพร้อมร่วม
กบักลุม่ผูน้ำาในพืน้ที ่และพยายามทำาความเข้าใจความโดดเด่นของพืน้ทีไ่ปด้วยใน
เวลาเดียวกัน 
 หลังจากท่ีได้รู ้จักพื้นท่ีด้วยตนเอง อาจารย์จั้มก็ประเมินว่าพื้นที่           
โคกสลุงมีความเข้มแขง็อยูแ่ล้วทัง้ในส่วนของวฒันธรรม และการทำางานของผูน้ำา
ที่มุ่งมั่นและจริงจัง ดังนั้นการทำางานครั้งนี้จึงน่าจะเป็นไปด้วยดี 
 เมื่อถึงวันอบรมจริงก็พบว่า ผลตอบรับเป็นไปตามที่อาจารย์คาดไว้
ตั้งแต่ต้น คือ กลุ่มอาชีพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพทอผ้า ให้ความ
สนใจกับการอบรม และทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี จนได้ข้อสรุปภาพลักษณ์ของ       
โคกสลุงเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติ และจิตใจอันดีงามของผู้คน โดยแทน
ด้วยส ีนำา้ตาลครีม ซึง่มคีวามหมายดงันี ้สนีำา้ตาล หมายถงึ ความเป็นธรรมชาต ิ
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และ สีครีม หมายถึง นำ้าใจงาม หรือ จิตใจดี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 ซึง่ภาพลกัษณ์ทัง้ทีเ่ป็นคำา และสทีีร่่วมกนัคดิข้ึนมานี ้ต่อไปจะกลายเป็น
แก่นหลักสำาคัญในการออกแบบสินค้าต่างๆ ของชุมชนให้มีเอกลักษณ์ และเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
 นอกจากการทำาแบรนด์ของชมุชนทีไ่ด้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดแีล้ว ใน
ส่วนของการทำาตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นเรื่องการทำาส่ือเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวอัน
เป็นเอกลักษณ์ของโคกสลุงก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับไม้ต่อได้ในเวลาที่เหมาะสม
พอด ีโดยผูท้ีเ่ข้ามามบีทบาทในด้านการพฒันาเรือ่งการสือ่สารของชุมชนโคกสลงุ 
คือ วิทยากรจากบริษัทคิดค้นคว้า ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้กับองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้เข้ามาให้ความรู้พื้นฐานด้านวิธีการถ่ายภาพ 
และการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนอย่างง่ายๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งผลผลิตที่ได้
จากการอบรมในครั้งนั้นถูกแชร์ลงในเพจ facebook ทางการของกลุ่มชุมชน   
ไทยเบิ้ง โคกสลุง และมีการเข้าถึงเป็นหลักหมื่น ซึ่งมากกว่าจำานวนที่เกิดขึ้นเป็น
ปกติของเนื้อหาท่ีแชร์ลงในเพจโดยปกติ การอบรมสื่อดังกล่าวจึงนับว่าได้รับ
ผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากชมุชน ท้ังยงัมผีลกระทบในทางบวกต่อคนทัว่ไปอกีด้วย  
 เมือ่โคกสลงุถูกแต่งตวัใหม่ด้วยภาพลกัษณ์ และสือ่ออนไลน์ทีไ่ด้ผลค่อน
ข้างดแีล้ว คนทำางานในพืน้ทีก็่มแีก่นยดึในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่คีวามชดัเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นสินค้าชุมชนอีกเป็นจำานวนมากจึงถูกคิดขึ้นทันทีในการอบรม 
โดยผสมผสานระหว่างแนวคิดของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ คนในชุมชนท่ีเป็น
ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
 คงเหลือแค่เพียงรอคอยดูต่อไปเรื่อยๆ เท่านั้นว่า ภาพลักษณ์ที่ทุกคน
ร่วมสร้างขึ้นมาในวันน้ีจะถูกให้ความสำาคัญในชุมชนมากน้อยแค่ไหน และคน
ทำางานในพื้นที่จะเอาผลท่ีได้จากการอบรมไปต่อยอดได้ไกลมากน้อยเพียงใด 
เวลาเท่านั้นที่จะตอบคำาถามนี้ได้  
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รูปหมู่หลังการอบรม branding โดยอาจารย์จั้ม และพี่จิ๊บ

(ที่มาของภาพ: โครงการผู้นำาแห่งอนาคต)

ก�รปะทะของคุณค่� คว�มฝัน และสิง่ใหม่

พี่จิ๊บ       : ผ้าหนึ่งผืนใช้เวลาทอสักกี่วันคะ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 1 : แหม บอกยากเหมือนกันเพราะไม่ได้ทอทั้งวัน ว่าง
        เมื่อไรก็ทอเมื่อนั้น
พี่จิ๊บ       : ถ้าสมมุติว่าทอทั้งวันไม่ได้ทำางานอย่างอื่นเลยล่ะคะ
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 1 : มันต้องแล้วแต่ด้วยว่าใครทอ ถ้าทอเก่งก็ไม่ถึงวัน
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 2 : ถึงสิ อย่างน้อยก็ต้องวันนึง
สมาชิกกลุ่มทอผ้า 3 : แล้วแต่วิธีการทอด้วยนะ ถ้ากี่กะตุกก็ไวหน่อย 
                 กี่โบราณก็ช้าหน่อย
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(บางส่วนจากบทสนทนาในวันอบรมการคิดต้นทุนกำาไรโดย พี่จิ๊บ, 5 กุมภาพันธ์ 
2561)
 แม้ว่าการสร้างแบรนด์ของชมุชนโคกสลงุดูจะได้รบัการตอบรบัเป็นอย่าง
ดจีากคนทำางานทกุกลุม่ของชุมชน แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าแนวคดิใหม่ๆ ทีน่ำาเข้า
มาจะได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดทีัง้หมด ดงัจะเหน็ได้จาก บทสนทนาข้างต้นซ่ึง
เป็นส่วนหนึง่ของเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ในวนัทีพ่ีจ่ิบ๊ลงพืน้ทีเ่พือ่แนะนำากลุม่อาชพีใน
การคิดต้นทุน กำาไร ซึ่งเป็น “งานหลังบ้าน” ตามที่ได้วางแผนการทำางานเอาไว้ 
 จากบทสนทนาคงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำาบากในการ
ทำาความเข้าใจระหว่างพี่จิ๊บ ซึ่งทำาหน้าที่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และกลุ่ม
อาชพีซึง่ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูอยูบ้่างไม่มากกน้็อย เนือ่งด้วยการผลติสนิค้าพืน้
บ้านนั้นได้มาจากวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย วิธีการทอที่แตกต่าง และทักษะ
ความชำานาญที่ไม่ตรงกัน 
 ดังนั้นการคิดต้นทุน และกำาไรจึงเป็นไปด้วยความยากลำาบากในช่วง
แรก ยังไม่นับเรื่องการตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการคิดค่าแรงที่ต้องใช้เวลาใน
การพูดคุยตกลงอยู่นาน จนกระทั่งพ่อมืดเข้ามาช่วยพี่จิ๊บทำาความเข้าใจกับกลุ่ม
ทอผ้า และเสนอแนะวธิกีารคดิให้ง่ายมากขึน้ ซ่ึงอาจจะเป็นวธิคีดิท่ีไม่ได้ตรงตาม
ทฤษฎีทีต่ัง้ไว้มากนกั แต่ก็ทำาให้การคดิต้นทนุ กำาไร และค่าบริหารจัดการในการ
ผลิตสนิค้าประเภทผ้าทอพืน้บ้านสำาเรจ็ในท่ีสดุ พร้อมๆ กบัเสยีงสะท้อนของผูเ้ข้า
อบรมส่วนใหญ่ที่ออกมาในทิศทางที่ดีมากขึ้น
 แต่ความไม่เข้าใจกันในเรื่องชุดภาษา และทักษะในการคิดต้นทุน-กำาไร 
นับว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยมากนักหากเทียบกับการปะทะกันในเรื่องอื่นที่สามารถ
สังเกตเห็นได้จากการทำางานช่วงต่างๆ ของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปะทะกันในเรื่องในเรื่องของความเชื่อ และการให้คุณค่า 
 ผู้เขียนใช้เวลานานในการทำาความเข้าใจ จนกระท่ังได้พบความจริงท่ี
น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งว่า นอกจากเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่เป็น
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ราวกับเป็นเข็มทิศนำาทางท่ีผลักดัน และหลอมรวมให้ทุกคนทำางานด้วยกันแล้ว 
คนทำางานแต่ละคนในโคกสลุงยังเก็บซ่อนดาวดวงเล็กๆ ท่ีต้องการจะไขว่คว้า
เป็นของตนเองได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกัน 
 ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้พันจิตติ ผู้นำาด้านยุทธศาสตร์คนสำาคัญ
ของกลุ่ม ซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ตัดสินใจลาออกจากงานข้าราชการ และความ
วุ่นวายในเมืองหลวงกลับมาอยู่โคกสลุงมานานหลายปี เมื่อผู้เขียนได้รู้จักอย่าง
จรงิจงั และลองพดูคยุกพ็บว่า แท้จรงิแล้วชายผู้นีม้คีวามฝันอนัยิง่ใหญ่ทีซ่่อนอยู่
ภายใต้งานด้านวัฒนธรรม นั่นคือ อยากจะให้คนทำางานเพื่อสังคมได้มีสวัสดิการ
อย่างเหมาะสม ดังเช่นที่คนในอาชีพอื่นๆ ได้รับ 
 ดังน้ัน กองทุนส่วนกลางของกลุ่มคนทำางานจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยการหัก
เงินรายได้ 10% ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการทำางานด้านวัฒนธรรมของ
กลุม่มาใช้เป็นเงนิกองกลางสำาหรบัใช้ในการเตมิความรู้ ศกึษาดูงาน ใช้เป็นต้นทุน
สำาหรับการลงทุนใหม่ๆ และมีความฝันไกลๆ ว่าจะสามารถมีเงินมากพอสำาหรับ
เป็นสวัสดิการให้กับคนทำางานได้ในที่สุด ดังที่ผู้พันเคยสะท้อนให้ผู้เขียนฟังว่า…

“...ผมเป็นข้าราชการมาก่อนทีจ่ะลาออกมาเป็นชาวบ้านธรรมดา
อย่างทุกวันนี้ ผมได้มีโอกาสเห็นความแตกต่างระหว่างชาวบ้าน 
และคนท่ีเป็นข้าราชการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ของสวัสดิการ คนที่เป็นข้าราชการมีสวัสดิการทุกอย่าง ทั้งเรื่อง
สุขภาพ เรื่องครอบครัว และเรื่องอื่นๆ ผมอยากให้คนที่ท�างาน
เพือ่คนอืน่หรอืเพือ่สงัคม แต่เป็นชาวบ้านธรรมดาในไทยเบิง้ (ทมี
ท�างานด้านวัฒนธรรมในโคกสลุง: ผู้เขียน) ได้มีสวัสดิการอย่างที่
ข้าราชการมีบ้าง....”

(นาวาโทจิตติ อนันสลุง. สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)
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 ในขณะท่ีป้าแดงซ่ึงเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอนั้น การเข้าทำางาน
ด้านผ้าพืน้บ้านของไทยเบิง้ นอกจากจะเป็นไปเพ่ืออนรัุกษ์ภมูปัิญญาท้องถ่ินของ
ตนเองแล้ว ป้าแดงยังมีความฝันเล็กๆ ที่อยากจะให้กลุ่มอาชีพที่ตนเองสร้างขึ้น
มานีเ้ป็นทีพ่กัพงิให้กบัคนทีไ่ม่มงีานทำา หรอืคนแก่ท่ีไม่สามารถทำาอาชพีอืน่ได้ ให้
พอมีรายได้เลีย้งตวัเองได้จากการเข้ามาทำางานในกลุม่ทอผ้า และกลุม่แปรรปูผ้า
ทอที่ป้าแดงมีบทบาทอยู่ 
 ป้าแดงจึงมองว่าการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการคิดเรื่องการบริหาร
จัดการอย่างจริงจังนั้นจะมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งท่ีจะทำาให้ความฝันท้ังสองอย่าง
สามารถบรรลุผลได้ในเวลาพร้อมๆ กัน ดังที่ป้าแดงเคยบอกผู้เขียนว่า 

 แตกต่างจากลงุอ้นทีเ่คยเล่าให้ผู้เขียนฟังมานานแล้วว่า สิง่สำาคญัทีสุ่ดที่
ทำาให้เขาเข้ามาทำางานด้านวฒันธรรมไทยเบิง้นัน้ไม่ใช่เรือ่งรายได้ หากแต่มาจาก
สาเหตุสำาคัญ คือ ความรู้สึกว่าตนเองต้องเข้ามาเป็นกำาลังช่วยเหลือน้องสาว (พี่
มุ่ย) ให้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไปจนตลอดรอดฝั่ง ไม่อาจทิ้งพี่มุ่ย และพ่อมืด
ให้ทำางานไปเพียงลำาพังโดยไม่มีพี่น้องช่วยเหลือได้ และสาเหตุที่เปิดบ้านพักโฮม
สเตย์น้ันก็ไม่ได้มาจากเรือ่งรายได้เช่นเดยีวกัน หากแต่เป็นเรือ่งของความสขุทีไ่ด้
ต้อนรับ และพูดคุยกับเด็กๆ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของชุมชน
โคกสลุง 
 ในฐานะลงุกบัป้าทีอ่ยูด้่วยกนัเพยีงสองคนในครอบครัว ดังนัน้ ลุงอ้นจึง
ไม่รูส้กึว่าการการอบรมเรือ่งต้นทนุ กำาไร ไปจนถึงการคดิค่าแรงมคีวามจำาเป็นกบั

“...ป้ามองว่าการทอผ้าคือช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือคน...เมื่อ
คนมีรายได้จากการทอผ้าจะยิ่งท�าให้คนหันมาทอผ้ามากขึ้น พอ
คนทอผ้ามากขึ้นผ้าทอก็จะยังถูกรักษาเอาไว้ในชุมชนต่อไป...”

(อุทัย อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2561)
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ตนเองมากเท่าใดนัก
 ความคิด และความฝันอันแตกต่างหลากหลายน้ีย่อมส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การทำางานร่วมกนัในอนาคต โดยเฉพาะอนาคตทีก่ำาลงัจะมเีรือ่งของผลประโยชน์
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย นี่จึงน่าจะเป็นเร่ืองท้าทายอีกประการหนึ่งของคนทำางาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ผูน้ำาซึง่เป็นผูก้ำาหนดยทุธศาสตร์ต้องพจิารณาอย่างถีถ้่วน 
และรกัษาสมดลุของความคดิ และความฝันอนัหลากหลายของคนในกลุ่มไว้ด้วย
ความระมัดระวัง

อุปสรรค และก�รก�้วข้�ม

 หากการปรบัเปลีย่นวธิกีารทำางานท่ีเคยปฏบิติัมาอย่างยาวนานเป็นเร่ือง
เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และคุณค่าที่ยึดถือไว้คง
ยิ่งเป็นเรื่องยากลำาบากมากกว่าหลายเท่าตัวนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับ
เปลี่ยนความเชื่อของคนที่ขับเคลื่อนงานต่างๆ สำาเร็จมาอย่างยาวนาน 
 ความยากลำาบากของการนำาเครื่องมือของผู้ประกอบการไปใช้กับคน
ทำางานในพื้นที่โคกสลุงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่ intrapreneur ลง
ไปทำางานในพื้นที่กับกลุ่มอาชีพเท่านั้น แต่กลุ่มผู้นำาหลักในพื้นที่ที่เข้ามาอบรม
กับพีนุ้่ยเพือ่รบัเครือ่งมอืส่วนกลางกต้็องประสบกบัอปุสรรคบางอย่างทีต้่องอาศัย
ความพยายามในการก้าวข้ามเช่นเดยีวกัน โดยอาจแบ่งอปุสรรคท่ีเกดิข้ึนกบักลุ่ม
ผู้นำาหลักได้เป็น 2 ส่วนคือ อุปสรรคภายใน อันเกิดจากการปะทะกันของความ
เชื่อในการทำางานภาคธุรกิจ กับการทำางานของภาคประชาสังคม และ อุปสรรค
ภายนอก อันเกิดจากความยากลำาบากในการนำาเครื่องมือที่ได้รับจากการอบรม
ไปต่อยอดในพืน้ทีด้่วยตนเองโดยไม่ต้องอาศยั intrapreneur โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้
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อุปสรรคภ�ยใน: ศรัทธ�ทีเ่พียรสร้�ง

 ข้อความข้างต้นเป็นสิ่งท่ีพ่อมืดสะท้อนในการอบรมคร้ังแรกที่จัดโดยพ่ี
นุ้ย จากข้อความดังกล่าวคงพอสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของพ่อมืดในการที่
จะเข้ามาเรยีนรู้เครือ่งมอืของผูป้ระกอบการในช่วงเริม่ต้นของโครงการเป็นอย่างดี 
 ผูเ้ขยีนคงไม่อาจกล่าวแทนภาคประชาสงัคมท่านอืน่ๆ ในเรือ่งของคุณค่า
ทีแ่ต่ละท่านถอือยูไ่ด้ แต่สำาหรบัพ่อมดื เรือ่งของผลประโยชน์ส่วนตัวดูจะเป็นเร่ือง
ที่พ่อมืดให้ความระมัดระวังอย่างจริงจัง คือ ระมัดระวังไม่ทำางานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ หรือควบคุมให้การทำางานท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เป็นไป
อย่างโปร่งใสเสมอ ส่วนสาเหตทุีพ่่อมดืพยายามไม่เกีย่วข้องกบัเรือ่งผลประโยชน์
อันเกิดจากการทำางานนั้น จากการพูดคุยกันบ่อยครั้ง ผู้เขียนคิดว่าน่าจะมาจาก
เหตุผล 2 ข้อ ได้แก่ 
 1) ป้องกันการครหาว่าทำางานชุมชนเพื่อหวังผลประโยชน์ในเชิง
การเมือง หรือผลประโยชน์ด้านทรัพย์สิน เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวพ่อมืดเคย
สะท้อนให้ผู้เขียนฟังบ่อยครั้งว่า การที่พ่อมืดเข้ามาทำางานด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนอย่างจริงจังนั้น ยังมีคนบางกลุ่มในชุมชนที่เชื่อว่าพ่อมืดทำาเพื่อหวังผล
ทางการเมือง หรือมีแผนที่จะลงเลือกตั้งในสมัยต่อไป 
 ดังนั้นพ่อมืดจึงพยายามไม่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในชุมชน และ
พยายามเปิดเผยให้เหน็อย่างชดัเจนเสมอว่าตนไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัรายได้ต่างๆ 

“...ผลประโยชน์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เวลาที่เราไปท�าเรื่องพวก
นีบ้างทจีะท�าให้ศรทัธาของคนในชมุชนหายไป ศรทัธาถ้าหายไป
แล้วมนักูก้ลบัคนืมาได้ยาก เราจะเริม่ต้นท�าเรือ่งธรุกจิอย่างไรโดย
ไม่ให้มีผลกระทบกับเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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ที่เกิดจากการทำางานเชิงวัฒนธรรม หรือถ้าหากได้เงินในกิจกรรมบางอย่าง เช่น 
การเป็นวิทยากร ก็จะมีการชี้แจงอย่างชัดเจนเสมอ เพ่ือป้องกันความเข้าใจผิด
ของคนอื่นๆ 
 ดังที่ครูเสือเคยสะท้อนให้ผู ้เขียนฟังว่า การมีงบประมาณมาลงที่
พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้เป็นจำานวนมากแบบทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั บางคร้ังกส่็ง
ผลเสีย เช่น คนในชุมชนอาจจะเข้าใจได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้จะกลายเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคนทำางาน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพี่มุ่ยที่กล่าว
ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า

 2) เชื่อว่าผู้นำาต้องวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ความเชื่อว่าผู้นำาที่ดีควร
ต้องนำาด้วยการทำาให้เห็น
 หรอืการเป็นแบบอย่าง นบัเป็นความเชือ่สำาคญัทีค่นทำางานในพืน้ทีโ่คก
สลงุยดึถอืไว้อย่างเหนีย่วแน่น และจรงิจัง ดงัจะเหน็ได้จากเสยีงสะท้อนของกลุม่
คนทำางานในพืน้ทีโ่คกสลงุหลายท่านทีพ่ดูถงึการนำาโดยการเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้
กับคนอื่นๆ เช่น เมื่อก่อนพ่อมืดเคยทั้งดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่อย่างหนัก แต่เมื่อมา
ทำางานในฐานะผู้นำาการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของชุมชนเพียงไม่กี่ปี   
พ่อมืดก็เลิกทั้งเหล้าท้ังบุหรี่ เพราะเชื่อว่าผู้นำาควรประพฤติตนให้ดีก่อนจึงจะ
สามารถนำาคนอื่นๆ ได้ 
 เช่นเดยีวกบัครเูสอืทีพ่ยายามให้คนในชุมชนรักษาวถีิชวิีต และประเพณี

“...ยงัมีการเข้าใจผดิว่างบทีม่าลงทีพิ่พิธภัณฑ์จ�านวนมาก คอื เงิน
ที่พี่มืดจะได้ แต่ไม่เข้าใจว่าเงินเหล่านี้เราไม่เคยได้แตะเลย เราก็
แค่บอกว่าต้องสร้างอาคารยงัไง แบบไหน แต่ไม่ได้แตะเงินเลย...”

(พยอม อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559)
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อันดีงามของชุมชนด้วยการไปวัดในวันพระอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้คนอื่นๆ ใน
ชุมชน โดยเฉพาะลูกศิษย์ของตนเองได้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่นเดียวกับ “สิงห์” 
เยาวชนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งที่เคยสะท้อนให้ผู้เขียนฟังว่า ในการเข้า
มาเป็นพ่ีเลีย้งของเดก็ๆ ทีม่าเข้าค่ายทีก่ลุม่เมลด็ข้าวเปลอืกจดัขึน้ ทำาให้สงิห์ต้อง
วางตัวให้เหมาะสมหลายอย่าง เช่น ไม่เล่นมือถือในเวลาทำางาน หรืองดการดื่ม
เครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ ในค่าย
 ความเช่ือเรือ่งการเป็นแบบอย่างทีดี่ซึง่เป็นความเช่ือสำาคญัทีค่นทำางาน
ยดึถอือย่างจริงจงันัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำาในกลุ่มโคกสลุงมองว่า การทำางานขบั
เคลือ่นด้านวฒันธรรมของชมุชนในฐานะผูน้ำาไม่สามารถแยกออกจากชวีติส่วนตัว
ได้ คือ มีสภาพที่แตกต่างจากงานประจำาที่แค่เพียงทำาตามหน้าที่เท่านั้น แต่เป็น
สิ่งที่ต้องดำารงอยู่ในวิถีชีวิตทุกย่างก้าว เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างจริงจัง 
คอืวธิกีารสำาคญัในการสร้างศรทัธาให้คนอืน่ๆ ในชมุชนได้เหน็ว่า พวกเขาทำางาน
เพือ่ชมุชนอย่างจรงิจงัโดยไม่มเีรือ่งผลประโยชน์แอบแฝง การ กระทำาเช่นนีจ้งึจะ
หมดข้อขดัแย้งหรอืข้อครหากบัคนกลุม่อืน่ๆ ในชมุชน และเป็นวธิกีารสำาคญัท่ีจะ
สามารถดึงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานชุมชนเพิ่มมากขึ้นได้
 ความกังวลเรื่องการสูญเสียศรัทธาจากคนในชุมชนปรากฏให้เห็นจาก
พ่อมดือย่างชดัเจนในตอนแรกของการอบรม ก่อนจะค่อยๆ ลกึลงไปเม่ือได้เข้าใจ
วิธีการจัดการต้นทุน กำาไร และการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งนับเป็น
เครือ่งมอืสำาคญัอกีประการหนึง่ทีม่ส่ีวนช่วยได้เป็นอย่างด ีสำาหรบัการแจกแจงงบ
ด้านต่างๆ ให้มคีวามโปร่งใสมากเพยีงพอทีจ่ะนำาไปใช้อธบิายให้คนทำางานเข้าใจ
ได้โดยไม่ยากนัก

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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อุปสรรคภ�ยนอก: คว�มเข้�ใจของคนทำ�ง�น

 นอกจากปัญหาภายในที่กลุ่มผู้นำาจะต้องพยายามก้าวข้าม หรือหาวิธี
การจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนยึดถือแล้ว ยังมีปัญหาที่อย่างอื่นที่ส่งผลต่อ
การนำาเครื่องมือของผู้ประกอบการมาใช้ในชุมชนโคกสลุงอีก นั่นคือ ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับคนทำางานกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน
 ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงความสำาเร็จของกลุ่มผู้นำาหลักท่ีได้ค้นพบว่า 
แท้จริงแล้วการทำางานพัฒนาคนมาเกือบ 20 ปี ไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่ตนเองค้น
พบจากการปฏิบัติจริงเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนำาไปเชื่อมโยงกับแนวคิดด้าน
การบริหารองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 การค้นพบดงักล่าวทำาให้กลุม่ผูน้ำาหลกัรูสึ้กมคีวามหวงั และมีแนวทางใน
การทำางานต่อมากยิ่งข้ึน ดังน้ันจึงนำาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมหลายชิ้นของ
พี่นุ้ยมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ในกลุ่มได้ฟังด้วย ท้ังเร่ืองวิธีการบริหารจัดการ
องค์กร และแนวคิดในการทำาธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังจะทำาให้คนทำางานได้
เห็นว่า ตนเองมีส่วนในการเติบโตขององค์กรอย่างไรบ้าง 
 แต่เมือ่นำาเรือ่งดงักล่าวมาถ่ายทอดให้กบักลุม่คนทำางานในพืน้ทีค่นอืน่ๆ 
ได้รับทราบ กลับพบว่าหนทางในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ราบเรียบ ง่ายดาย ดังที่
คิดไว้ 
 สาเหตุเกดิมาจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในวงสนทนาของกลุ่มคนทำางานใน
พื้นที่ เมื่อพ่อมืดเริ่มให้สมาชิกในกลุ่มสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยการคุยกันโดยใช้
สนุทรยีสนทนาดงัท่ีเคยปฏิบัตมิา แต่สงัเกตเห็นว่าสมาชกิในกลุ่มหลายคนเริม่พดู
คุยกันโดยไม่เคารพกตกิาของสนุทรยีสนทนา พ่อมดืถงึกบัเอ่ยว่า “ทำางานมาสบิ
เก้าปี วันนี้นับว่าเป็นวันที่ท้อแท้ที่สุด”
 เหตุการณ์ท่ีเกิดจากคนในกลุ่มไม่ฟังกันในขณะประชุม อาจดูเป็นเรื่อง
เล็กน้อยสำาหรับหลายๆ คน แต่สำาหรับพ่อมืดซึ่งเห็นว่า “สุนทรียสนทนา” เป็น
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ทักษะพื้นฐานท่ีสำาคัญท่ีสุด และจำาเป็นมากที่สุดสำาหรับการทำางานร่วมกัน ทั้ง
ยังได้ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญาในการบ่มเพาะทักษะนี้ให้กับคนทำางานอย่าง
จริงจัง มาโดยตลอด ย่อมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ 

 จากสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อมืดสะท้อนว่า ตนเองค่อนข้างโชคดีที่เม่ือเกิด
เหตุการณ์ขึ้นเพียงไม่กี่วันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะ
การนำาเพื่อการข้ามพ้น ในโมดูลที่ 3 เรื่อง “การนำาด้วยเป้าประสงค์ทางจิต
วิญญาณ (leading with soul purpose)” ซึ่งพ่อมืดกล่าว่า นับเป็นสามวันที่มี
คณุค่าอย่างยิง่ เพราะได้กลบัมาทบทวนวิธกีารทำางานให้เหมาะสมกบัคนในแต่ละ
กลุม่มากยิง่ขึน้ และอาจต้องพจิารณาจงัหวะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัคน
กลุ่มต่าง ๆ  อย่างถีถ้่วนอกีครัง้ จากความมุง่หวงัทีอ่ยากจะเปลีย่นแปลงทกุคนใน
องค์กรอย่างรวดเร็ว เป็นการดูแลด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคนใน
กลุ่มมากยิ่งขึ้น  

“...เราเชือ่ว่าอะไรทีม่นัท�าเป็นกระบวนการ เป็นระบบ มกีติกาใน
การ คุยกันเนี่ยมันจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เทียบกับสิ่ง
ทีเ่ราเหน็ บางกลุม่เขามทีัง้เงนิ มพีร้อมทกุอย่าง แต่ท�าไมกลุม่มนั
ถงึอยู่ไม่ได้ กเ็พราะมนัไม่มีกระบวนการพดูคยุเหล่านี.้..ถ้าคุยกนั
ยังไงก็ได้มันจะไม่เกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)
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“…ผมคงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คงไม่เคี่ยวเข็ญ
อะไรมาก อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งท่ีมันควรจะ
เป็น...เหมอืนเดก็นกัเรยีนทีเ่ราสอนต่อให้เราเติบเครือ่งมอืขนาด
ไหน ระดมสรรพก�าลังขนาดไหนแต่เขาไม่พร้อม ก็ไม่มีทางรับ
ได้...อกีอย่างผมกต้็องลดเรือ่งของอารมณ์ลง...เราต้องท�างานด้วย
ความรักมากขึ้น...เราต้องเปลี่ยนความมุ่งหวังของเราท่ีอยากจะ
เปล่ียนแปลงคนของเราให้มันได้แบบพลิกฝ่ามือ หรือให้เปลี่ยน
ให้ได้เรว็ ๆ  เป็นการหนักลบัมาดแูลกันด้วยความรักมากขึน้ ส่วน
ที่เขาจะเติบโตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา เรามีหน้าที่ใส่ปุ๋ย
รดน�า้ พรวนดนิดแูล แต่เขามรีะบบรากของเขา เขากต้็องโตแบบ
ของเขา...”

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

 นอกจากนี้พ่อมืดยังมีแผนการท่ีจะชวนคนในกลุ ่มพูดคุยเรื่องของ
เป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณเพ่ิมเติมอีกด้วย โดยพ่อมืดอธิบายให้ผู้เขียนฟัง
เพิ่มเติมว่า เป้าประสงค์ของคนจะมี 2 ลักษณะ คือ เป้าประสงค์ส่วนตัวจาก
หัวใจ เป้าประสงค์ร่วม ซึ่งเอามาปรับใช้กับการทำางานร่วมกันในกลุ่มได้ เพราะ
เป้าประสงค์ร่วมจะเป็นสิ่งที่ทำาให้ต้องกลับมาต้ังคำาถามกับตนเองว่า ทำาไมเรา
ต้องมาทำางานตรงน้ี ซึง่การตอบเป้าประสงค์ตรงส่วนนีไ้ด้จะมส่ีวนช่วยอย่างยิง่ให้
คนทำางานลดเงือ่นไขในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ และยงัจะทำาให้คนทำางานมคีวามกล้า
เพิม่มากขึน้ทีจ่ะทำาสิง่ใหม่ๆ ทีต่อบโจทย์เป้าประสงค์ทีม่อียู ่มนัจะกลายเป็นการ
เรียนรู้ที่ทำาไปโดยมีความหมาย และมีคุณค่ากับตนเอง ดังที่พ่อมืดกล่าวว่า...

“...เป้าประสงค์ร่วมจะท�าให้เรารู้ว่าเราท�าไมมาท�างานตรงนี้ ถ้า
ตอบตรงน้ีเราไม่ได้เราจะท�าอะไรไม่ได้เลย เพราะเราจะตอบ
ไม่ได้ว่าท�าไมถึงท�า และมันจะน�าไปสู่การไม่เห็นด้วยว่าต้องท�า
อย่างไร...” 

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)
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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโคกสลุงครั้งนี้ ทำาให้ผู้เขียนได้กลับมาทบทวนถึง
การนำาเครือ่งมอืของผูป้ระกอบการการมาใช้ในบริบทของชมุชนมากยิง่ขึน้ เคร่ือง
มือของผู้ประกอบการอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งเม่ือนำามาใช้ในการกำาหนดเป้า
หมาย และทิศทางของการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ แต่ในระหว่าง
การเดินทางไปตามแผนการดังกล่าวนั้น อาจจำาเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออื่นมาใช้
ประกอบด้วย เนื่องจากการเดินทางของภาคประชาสังคมนั้น ไม่ใช้การเดินทาง
ไปให้ถงึจดุมุง่หมายของใครคนใดคนหนึง่ หากแต่มผีูค้นเข้ามาเกีย่วข้องมากมาย 
ทัง้ยงัเป็นผูค้นทีต่่างมเีป้าประสงค์ส่วนตวัทีอ่าจจะไม่ได้ตรงกนัทุกคน จึงมโีอกาส
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ทุกเมื่อ 
 ดงันัน้ การพฒันาสภาวะภายในของคนในกลุ่ม จึงอาจเป็นอกีทกัษะหนึง่
ทีจ่ำาเป็น และน่าจะมส่ีวนช่วยหนนุเสรมิให้การใช้เครือ่งมอืของผูป้ระกอบการใน
บริบทของการทำางานภาคประชาสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยชีวิตของคนทำางานเป็น
ไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น ดังที่พ่อมืดกล่าวว่า…

“...เม่ือมีคนเข้ามาแล้ว ท�ายังไงเราถึงจะสามารถรักษาเขาเอา
ไว้ได้ ส่วนเขาท�าอะไรได้แค่ไหน อันนั้นเราค่อยว่ากัน..เพราะ
เราไม่ใช่องค์กรท่ีจ้างคนมาท�างาน ซ่ึงได้มาแต่ตัว แต่ไม่ได้จิต
วิญญาณของคนท�างาน เข้ามาท�างานก็อยู่ด้วยความทุกข์ และ
อยู่อย่างสิ้นหวัง เราไม่ได้ต้องการเป็นองค์กรแบบนั้น...” 

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2561)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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สมดุล “คุณค�่” กับ “มูลค�่” 
คือ คว�มเป็นผู้ประกอบก�ร
ในแบบของโคกสลุง

 “ผมอยากขอให้อาจารย์ช่วยพูดเรื่อง สมดุลคุณค่ากับมูลค่า เพ่ิมเติม
ครับ” เป็นถ้อยคำาที่พ่อมืดกล่าวต่อผู้เขียนในขณะที่พวกเรา (ผู้เขียน พี่จิ๊บ และ
กลุม่ผูน้ำา) กำาลงันัง่เตรยีมข้อมลูสำาหรบัการอบรมเร่ือง วธิกีารทำาต้นทุน และกำาไร
ให้กับกลุ่มอาชีพ 
 ผู้เขียนยังจำาบรรยากาศในวันนั้นได้อย่างแม่นยำาว่า หลังจากที่พี่จิ๊บเล่า
ให้ฟังถงึวธิกีาร และเนือ้หาของการอบรมทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัรุ่งขึน้ พ่อมดืนิง่ไปสัก
ครู่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า เนื้อหาที่พี่จิ๊บเตรียมมานั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก แต่
มีประเด็นบางอย่างที่อยากจะขอให้ผู้เขียน หรือพ่ีจ๊ิบช่วยเพ่ิมเติมนั่นคือ เร่ือง 
สมดุลของคุณค่าและมูลค่า ซึ่งพ่อมืดมองว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่ควรจะอธิบายให้
คนทำางานในกลุม่อาชีพเข้าใจอย่างจรงิจงั ผูเ้ขียนจงึขอให้พ่อมดืช่วยอธบิายความ
หมายของสมดุลระหว่างคุณค่ากับมูลค่าเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจความหมายของที่
พ่อมืดต้องการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด
 พ่อมืดอธิบายว่า ในการทำางานท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ทั้ง

“...ลักษณะของการท�างานชุมชนมนัไม่ใช่แค่ท�าแล้วได้เงนิ แต่มนั
ต้องมีอย่างอื่นมาก่อนถึงจะน�ามาสู่เรื่องรายได้ เขาจะต้องเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของชุมชน ของวิถี มันถึงจะยั่งยืน แต่ถ้าเขาเห็น
แค่โอกาสทีว่่ามหีน่วยงานมาส่งเสริมแล้วสนใจแต่เร่ืองรายได้ มนั
อาจจะเป็นไปได้แค่ปีหรือสองปีเท่านั้น…”

 (ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
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การพฒันาสนิค้า และการส่งเสรมิการท่องเทีย่วซึง่ใช้วฒันธรรมเป็นฐานนัน้ ตาม
ธรรมดาจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บาง
ครั้งผู้พัฒนามักจะคิดถึงแต่การยกระดับคุณภาพสินค้า หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้
สูงขึ้น จนลืมคิดถึงเรื่องอ่ืนๆ เช่น ผู้พัฒนาพยายามกำาหนดมาตรฐานสินค้าพื้น
บ้าน โดยใช้วิธีการ เปรียบเทียบระหว่างสินค้าของชาวบ้านแต่ละคน จนทำาให้
เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่มซึ่งปรากฏให้เห็นในหลายกรณี 
 ดังนั้น หากผู้พัฒนามุ่งส่งเสริมแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ คือ มุ่ง
ส่งเสริมแต่ให้สินค้า และบริการมีราคา และมาตรฐานสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่คำานึงถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม อันเป็นคุณค่าด้ังเดิมของสินค้านั้นๆ 
ชาวบ้านก็จะมุ่งพัฒนาสินค้า และบริการไปตามความต้องการของตลาดจนลืม
นึกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม เมื่อสินค้า และบริการมีคุณค่าทางวัฒนธรรมน้อย
ลงเนื่องจากคนไม่ให้ความสำาคัญ ในที่สุดมูลค่าของสินค้าก็จะลดลงเช่นเดียวกัน 
 ดังจะเห็นได้จากหมู่บ้าน หรือชุมชนท่องเที่ยวหลายแห่งที่เริ่มต้นมีนัก
ท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเนื่องจากความสงบ และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชน 
จนกระทั่งชุมชนเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และเริ่มมีนักลงทุนเข้าไปทำากิจการในพื้นที่
เพ่ิมมากขึน้จนทำาให้ความเงยีบสงบ และเรียบง่ายซึง่เป็นเสน่ห์ของชมุชนสญูหาย
ไป ส่งผลให้สดุท้ายหมูบ้่านท่องเทีย่วดงักล่าวกม็นีกัท่องเท่ียวน้อยลงเช่นเดียวกนั 
ความไม่สมดุลระหว่างคุณค่า และมูลค่านี่เองที่ทำาให้การพัฒนาชุมชนไม่ยั่งยืน
อย่างที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันหากเราสามารถมองเห็นได้ว่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกื้อหนุน และส่งเสริมต่อยอดซึ่ง
กันและกัน ก็จะทำาให้การพัฒนาสินค้า และบริการของชุมชนเป็นไปในลักษณะ
ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น 
 การให้ความสำาคญัเรือ่งสมดลุระหว่างคณุค่า และมลูค่าทีพ่่อมดือธบิาย
นั้น นอกจากจะเกิดจากการอ้างอิงหลักวิชาการ และอาศัยกรณีตัวอย่างแล้ว      
ผู้เขียนคิดว่าพ่อมืดน่าจะให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ เนื่องมาจากประสบการณ์ใน

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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อดีตที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชนโคกสลุงด้วย 
 ย้อนกลับไปในช่วงเวลาท่ีเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์กำาลังจะถูกสร้างขึ้นใน
บริเวณที่ตั้งดั้งเดิมของชุมชนโคกสลุง ช่วงเวลานั้น นอกจากจะมีงานวิจัยที่ทำาให้
ครเูสือ และพ่อมดืได้เห็นคณุค่าของวฒันธรรมไทยเบิง้มากขึน้แล้ว ขณะเดยีวกนั
รัฐบาลผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเขื่อนก็เริ่มแจกจ่ายให้เงินชดเชยกับชาวบ้านที่
ต้องเสียที่ดินทำากินเพื่อการสร้างเขื่อนเป็นจำานวนหลายแสน หลายล้านบาท 
 พ่อมืด และกลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคกสลุงเล่าว่า  เงินจำานวนมากที่ชาวบ้าน
ได้รับในขณะน้ัน ทำาให้วถิชีวีติ และความสัมพนัธ์ของคนในชมุชนเปลีย่นไปอย่าง
มาก จากหมู่บ้านที่มีรถเพียงไม่กี่คัน กลายเป็นมีรถกระบะ และรถจักรยานยนต์
ทุกครัวเรือน มีงานฉลอง และมีการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แทบทุกคนใน
ชมุชนโคกสลงุกลายเป็นเศรษฐภีายในชัว่ข้ามคนื ทกุคนอยูกั่นอย่างสุขสบาย และ
บางคนในชุมชนถึงกับบอกว่า เงินที่ได้รับต่อให้ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด 
 แต่เพยีงช่วงเวลา 5 ปี เงินท่ีเคยมเีป็น 10 ล้าน ก็หมดไปในทีส่ดุ พร้อมๆ 
กับที่พี่น้องหลายคนต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงจนไม่อาจมองหน้ากัน
ได้ เนื่องจากการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัว 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำาให้พ่อมืด และกลุ่มผู้นำาเข้ามาทำางานขับเคลื่อน
ด้านวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โดยมุ่งหวังว่าวิถีชีวิตที่ดีงาม อยู่กันอย่างพ่ีน้อง เช่น
เดยีวกับทีเ่คยเป็นมาก่อนทีท่กุคนจะกลายเป็นเศรษฐนีัน้ จะกลบัคนืมาในชมุชน      
โคกสลุง ดังที่เคยเป็นมาในรุ่นบรรพบุรุษ 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นจุดกำาเนิดของการขับเคลื่อน
เรื่องวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว ยังเป็นเหตุการณ์ที่คงจะพอทำาให้เห็นได้บ้างว่า 
คนในชุมชนโคกสลุงนั้น ไม่ใช่ชาวบ้านชนบทที่ยากจนข้นแค้น หากแต่เป็นคนที่
เคยมีทรัพย์สินจำานวนมาก เพียงแต่ผลของการมีทรัพย์สินอย่างรวดเร็วนั้น เป็น
สาเหตุที่ทำาให้ชุมชนล่มสลายมาก่อน 
 จงึไม่น่าแปลกใจเลยว่า เหตใุดพ่อมดืจงึให้ความสำาคญักบัการใช้เครือ่งมอื 
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ของผูป้ระกอบการ ไปควบคูก่บัการเน้นยำา้เรือ่งความสำาคญัของการสบืสานวฒัน
ธรรมไทยเบิง้ และวถิชีวีติของคนโคกสลงุเสมอ ดังแนวคดิท่ีพ่อมดืจะคอยยำา้เสมอ
ในการทำาโครงการครั้งนี้ว่า

สรุปบทเรียน

 ในที่สุดเราก็มาถึงบทสรุปของการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว 
ผู้คน และเครื่องมืออันหลากหลายภายใต้โครงการที่เรียกร้องให้ทุกคนที่มีส่วน
เกีย่วข้องจำาเป็นต้องก้าวออกมาจากพืน้ทีป่ลอดภยัของตนเอง ทัง้คนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
เดิม แต่ต้องใช้เครื่องมือใหม่อย่างภาคประชาสังคม และคนที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่
ใหม่ โดยใช้เครื่องมือที่ตนเองคุ้นชินอย่างผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
 แม้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ท้ายท่ีสุดโครงการนี้ก็ได้สร้างความ
เปลีย่นแปลงหลายอย่างให้เกดิขึน้ ทัง้ความเปลีย่นแปลงทีส่ามารถมองเหน็ จบัต้อง 
และวัดประเมินได้ ไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเข้าไปสั่นสะเทือนชุด
ความคิด ความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละคน ซึ่งแม้จะมองไม่เห็น และประเมินได้ยาก 
แต่ก็เช่ือว่าจะเป็นจดุเริม่ต้นสำาคญัท่ีทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลงไม่น้อยในอนาคต
 ในกรณีของชมุชนโคกสลงุ นบัเป็นความโชคดีอย่างยิง่ของกลุม่คนทำางาน
ทีม่กีารแบ่งหน้าทีใ่นการทำางานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่การมี

“…ผมไม่ได้ต่อต้านทุนนิยม ไม่ได้อยากขัดขวางชาวบ้านไม่มีเงิน   
จรงิๆ เรากอ็ยากมเีงนิ แต่อยากมเีงินพร้อมกบัมอีสิระ ไม่ต้องตก
เป็นทาสของเงินแบบที่เคยเป็นกันมา...” 

 (ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2561)

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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กลุ่มผู้นำาที่ดูแลด้านการคิดกลยุทธ์ และวางยุทธศาสตร์การทำางานอย่างจริงจัง 
โดยไม่ได้ทับซ้อนกับหน้างานอื่นๆ ของคนในกลุ่ม ดังนั้น การวางกลยุทธ์ในการ
พัฒนาจึงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากนี้ การที่แต่ละคนสามารถทำางานที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็น
อย่างด ีและมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพฒันางานของตนเองให้ดี ภายใต้การตัดสนิใจร่วม
กันของคนในกลุ่ม ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึงประโยชน์ของ
การนำาร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นแนวทางที่คนทำางานในโคกสลุงใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำางาน
 กลยุทธ์ในการทำางานที่เกิดจากโครงการนี้ ทำาให้กลุ่มผู้นำาในพื้นที่โคก
สลุงได้ค้นพบว่า สิ่งที่เป็นจุดแข็ง และเป็นความเชี่ยวชาญของคนทำางานในพื้นที่
โคกสลุงแท้จริงแล้ว คือ เรื่องของวิธีการสร้างทีม และพัฒนาคน 
 นอกจากการได้เข้าใจศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว ใน
การทำาโครงการนี้ยังทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายระดับ ทั้งความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนทำางาน และความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายใน
องค์กร 
 แต่ความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญท่ีสุดน่าจะเป็น การเปลี่ยนมุมมองท่ีคน
ทำางานมีต่อการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง จากการมองเห็นว่า งานที่ทำามาโดย
ตลอดมีจุดมุ่งหมายเพือ่สร้างความสขุให้กบัคนในชมุชนโคกสลงุ กลายเป็นความ
พยายามที่จะพัฒนาโคกสลุงให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง โดย
ใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำาคัญ การตั้งเป้าหมายใหม่ของกลุ่มคน
ทำางานในครัง้น้ี นบัเป็นจดุเริม่ต้นสำาคญัทีจ่ะทำาให้การทำางานในอนาคตของชมุชน
โคกสลุงเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายอย่าง
 เรื่องราวมากมายท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา 7 - 8 เดือนของการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ทีมสื่อ และนักวิจัยในโครงการฯ 
อาจทำาให้หลายคนมองว่า โครงการนี้ คือ พื้นที่ของการปะทะสังสันทน์ระหว่าง
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กระบวนทัศน์ และวิธีการทำางานของผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน แต่สำาหรับผู้
เขียนแล้ว ในท้ายที่สุดกลับมองเห็นว่า พื้นที่ที่เกิดจากโครงการตรงนี้ คือ พื้นที่
สำาหรับฝึกศิลปะแห่งการสร้างสมดุล มากกว่า 
 ดงัจะเห็นได้จากบทเรยีนท่ีเกิดข้ึนมากมายในชมุชนโคกสลงุตลอดระยะ
เวลา 7 - 8 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องอาศัยการรักษาสมดุลอย่างยิ่งยวดตลอดการ
เดินทาง ทั้ง สมดุลของเป้าหมาย ระหว่างการให้ความสำาคัญกับเรื่องมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ และคณุค่าของวฒันธรรม ซึง่ชมุชนโคกสลุงเลือกทีจ่ะใช้เป็นหลักยดึใน
การเดินทาง สมดุลของเครื่องมือ ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือภายนอกสำาหรับ
คิดกลยุทธ์ และการพัฒนาสภาวะภายในเม่ือกลยุทธ์ที่คิดไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่       
มุง่หวงั ไปจนถึง สมดุลการบรหิารทีมระหว่างความอยากเปลีย่นแปลงคน องค์กร
เพื่อมุ่งไปข้างหน้า และการรักษานำ้าใจของคนที่ทำางานร่วมกันมาอย่างยาวนาน 
สามารถสรุปเป็นโมเดล 3 สมดุล ดังแสดงด้านล่าง 
 การรักษาสมดุลนี้ไม่แตกต่างจากแนวคิดเรื่องผู้ประกอบการสังคม ซ่ึง
เป็นแนวทางอนัเกดิจากความพยายามรกัษาสมดุลระหว่างการทำาเพ่ือสังคมโดย
ไม่แสวงหาผลกำาไร และการทำาธุรกิจที่มุ่งแสวงหาแต่กำาไรโดยแยกขาดออกจาก
สังคม
 ชมุชนโคกสลงุ ณ เวลานี ้กำาลงัจะก้าวไปข้างหน้า เริม่มหีน่วยงานทัง้ภาค
รัฐ และเอกชนหลายองค์กรที่สนใจจะนำาความรู้ด้านการพัฒนาคน และพัฒนา
ทีมของชุมชนไปใช้ในบริบทใหม่ๆ องค์ความรู้ของโคกสลุงกำาลังจะกลายไปเป็น
องค์ความรู้สากล ให้กับชุมชน และองค์กรอีกหลายแห่งทั่วประเทศ 
 แต่กว่าจะถงึเวลานัน้ คงมเีรือ่งราวท้าทายเกดิขึน้อกีมากมายตลอดการ
เดนิทาง การรกัษาสมดลุไว้ให้มัน่จงึน่าจะเป็นแนวทางสำาคญัทีจ่ะทำาให้ชมุชนเดนิ
ทางไปถงึเป้าหมาย โดยทีท่กุคนในทมียงัเตม็เป่ียมไปด้วยจิตวญิญาณดังท่ีต้ังใจไว้
แต่ต้น

การเดินทางครั้งใหม่ของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
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โมเดลการเปลี่ยนแปลงจากภาคประชาสังคมสู่การทำาธุรกิจเพื่อสังคม

ที่มา : ผลการศึกษา
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 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่การปฏิวัติเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนเกิดยุคสมัยที่เรียกขานกันว่า “โลกา
ภิวัตน์” หรือ “เศรษฐกิจไร้พรมแดน” สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้าน
โทรคมนาคมขนส่งและการเปิดเสรีด้านการเงินและการลงทุนทั่วโลก แนวทาง
ดำาเนนิชวีติของมนุษย์จำานวนมากถูกขับเคลือ่นด้วยระบบทนุนยิมซึง่มอีดุมการณ์
หลักคือการมุ่งแสวงหาผลกำาไรอาศัยกลไกการตลาดที่ให้ความสำาคัญกับการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต เป้าหมายคือทำาอย่างไรให้เกิดต้นทุนตำ่าที่สุดเพื่อ
รายได้สูงสุดจะติดตามมา การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมแผ่ขยายไป
ในวงกว้าง ทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมหาศาลถูกนำามาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้า
ที่ต้องมีราคา กระทั่งมนุษย์ผู้เป็นเสมือนฟันเฟืองชิ้นสำาคัญของระบบก็มิได้เป็น
เพยีงแค่ผูบ้รโิภคแต่ยงัทำาหน้าท่ีเป็นแรงงานการผลติทีม่รีาคาค่างวดเช่นเดียวกนั
 แม้ระบบทนุนยิมจะพสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าเป็นระบบเศรษฐกจิท่ี “เลวร้าย
น้อยท่ีสุด” และมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในบรรดาระบบท้ังหมดท่ีใช้การได้จริง
นอกตำารา (สฤณี  อาชวานันทกุล, 2553) แต่การที่ทุนนิยมมองว่า คนเป็นส่วน
หนึ่งของการผลิตนั้นทำาให้ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลงมา
เท่ากบัปัจจยัการผลติอย่างอืน่ นัน่หมายความว่าคณุภาพของคนขึน้อยูกั่บความ
สามารถในการผลิตเป็นหลัก เช่นเดียวกับการที่ระบบนี้มองว่าคนคือลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค วิธีสร้างกำาไรจึงเป็นการส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าตัวเอง “พร่อง” จึงต้อง
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เติมเต็มอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่จำาเป็นก็ตาม (ชาย  โพธิสิตา และคณะ, 2553) 
ปรากฏการณ์นีส้ัน่คลอนทัศนะในแง่การต้ังคำาถามเกีย่วกบัคณุค่าทีเ่ราควรยดึถอื
ในฐานะมนุษย์คนหนึง่ การละเลยองค์ประกอบส่วนอืน่ของชวีติทีร่ายล้อมอยูร่อบ
ตวัเกดิขึน้ตามมาไม่ขาดสาย อาท ิการดแูลให้โอกาสผู้ยากไร้ การคำานงึถงึปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด กระทั่งการตั้งคำาถามว่า
อะไรคือเป้าหมายที่แท้ของการมีลมหายใจอยู่
 ตลาดการค้าเสรปีรากฏขึน้ข้ามพรมแดนรัฐชาติทัว่โลกตอบโจทย์ความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เกี่ยวกับอิสระในการเลือกบริโภควัตถุส่ิงของตาม
ปรารถนา อย่างไรกต็ามอกีมมุหนึง่ของการพฒันาลักษณะนีก้ลบันำามาซ่ึงปัญหา
ความเหลือ่มลำา้ทางสงัคมมากยิง่ขึน้ด้วย ต้นเหตุจากการกระจายทรัพย์สิน (ทนุ) 
ที่สำาคัญอย่างที่ดินมิได้ตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจนจงึถกูถ่างให้ห่างออกไปเรือ่ยๆ จำานวนคนจนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็
ทำาให้รัฐต้องจัดตั้งกองทุนรูปแบบต่างๆ ขึ้นมามากมายเพ่ือขจัดปัญหานี้ แต่ก็
ไม่อาจบรรเทาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างชนชั้นลงไปได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนถูกบีบให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพึ่งพาเกื้อกูลต่อกันมี
น้อยลง เมื่อสายสัมพันธ์ถูกกัดเซาะให้เปราะบางอีกท้ังกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป
ย่อมส่งผลให้ชุมชนในระบบทุนนิยมโดยเฉพาะเขตชนบทอ่อนแอลง เพราะไม่
อาจแข่งขันกับกลุ่มทุนผู้ถือครองปัจจัยการผลิตจำานวนมหาศาลได้
 ความอ่อนด้อยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของภาครัฐบั่นทอนความ
ยุติธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้ภาคประชาสังคม (civil so-
ciety) เกิดการรวมตัวกันข้ึนเพื่อขันอาสาเป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับแก้ปัญหา
ด้วยการพยายามผลักดันให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกำาหนดทิศทาง
ความเปลีย่นแปลงของประเทศอย่างจรงิจงัมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่ความเคลือ่นไหวใน
ภาคประชาสังคมจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “พลังที่สาม” หรือ “ขบวนการ
เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นโดย
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ประชาชน ได้แก่ องค์กรพฒันาเอกชน กลุม่ประชาสงัคม เครอืข่ายองค์กรชมุชน 
ทีต้่องการเรยีกร้องอำานาจการจดัการสงัคมทีอ่ยูใ่นการควบคุมของ 2 ภาคคอืภาค
รฐัและภาคธรุกิจมายาวนาน อย่างไรกต็ามเป้าหมายของการเคล่ือนไหวมไิด้อยูท่ี่
การยึดอำานาจรัฐ หากแต่มุ่งไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างพลเมือง ภาครัฐ 
และภาคธุรกิจอื่นๆ ในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน (อนุชาติ  พวงสำาลี และคณะ, 
2545)
 สถานการณ์โลกดำาเนินไปตามครรลองการต่อรองระหว่างขั้วความคิด
ของกลุ่มคนแต่ละชนชั้นเป็นเรื่องที่ผู้เขียนให้ความสนใจ เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
โอกาสได้ร่วมงานกับโครงการผู้นำาแห่งอนาคต (Leadership for the Future) 
เมื่อ พ.ศ.2559 ในฐานะนักวิจัยเข้าไปศึกษากระบวนการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำาร่วมของมูลนิธิบ้านครูนำ้า1 ทำาให้เห็นวิธีการ
ทำางานสร้างเครือข่ายของคนกลุม่เลก็ๆ กลุม่หนึง่ทีพ่ยายามลดช่องว่างสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างมนุษย์ ผลที่ได้นอกเหนือจากวิธีการนำาร่วมภายในองค์กรยัง
ทำาให้เห็นความไม่ลงรอยกนัของอุดมการณ์ทุนนิยมและแนวคดิเรือ่งสทิธมินษุยชน
หลายประการ ประเด็นเรื่องความยั่งยืนคือสิ่งที่ผู้เขียนเกิดคำาถามขึ้นภายในใจ
ว่าการสานต่องานขององค์กรภาคประชาสังคมท่ีไม่มุ่งแสวงหาผลกำาไรอย่าง
หน่วยงานภาคธุรกิจอื่นๆ จะดำาเนินต่อไปได้อย่างไรในยุคทุนนิยมปัจจุบัน
 ผู้เขียนร่วมทำางานกับโครงการผู้นำาฯ อีกครั้งคราวนี้ด้วยความสนใจใคร่
เรยีนรูผ้ลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึน้จากแผนงานทีต้่องการต่อยอดพฒันาผูน้ำาให้มศีกัยภาพ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของแผนงานปี 2560 
คือร่วมกันออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ๆ สำาหรับหนุนเสริม
การทำางานแก่องค์กรภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นเครือ

1  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการนำาร่วมจากผู้ขับ
เคลื่อนสังคม 
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ข่ายพันธมิตรร่วมงานกันมารวมท้ังหมด 4 พ้ืนที่คือ มูลนิธิบ้านครูนำ้า จังหวัด
เชียงราย  ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง จังหวัดลพบุรี  ขอนแก่นนิว
สปิริต จังหวัดขอนแก่น และสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา  
โครงการผู้นำาฯ เลือกท่ีจะท้าทายข้ัวความคิดที่ให้ความสำาคัญเรื่อง “คุณค่า” 
และ “มูลค่า” แตกต่างกัน โดยทดลองนำาเอาองค์ความรู้เชิงธุรกิจเกี่ยวกับการ
ประกอบการสังคม (social entrepreneurship) มาใช้เป็นฐานสร้างพื้นที่ตรง
กลางปะทะสังสรรค์กันระหว่างทุนนิยมกับมนุษยนิยมว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้
อย่างสมดุลหรือไม่อย่างไร ด้วยความเชื่อที่ว่านี่คือการค้นหาวิธีการปรับตัวและ
ทำาความเข้าใจแนวทางบรหิารองค์กรอนัหลากหลาย เพือ่ให้ผูท้ำางานภาคประชา
สังคมสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไป
  “สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง” คือ
บทสรุปการทำางานร่วมกันของทีมงาน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) School of 
Changemakers (SoC) ทำาหน้าทีใ่ห้คำาปรกึษาและค้นหาเคร่ืองมอืจากแนวคดิ
การประกอบการสังคมมาใช้กับพื้นท่ีเป้าหมายทั้ง 4 แห่ง 2) อาสาสมัครจาก
ภาคธุรกิจ (intrapreneur) ผู้ออกแบบและนำาแนวคิดการประกอบการสังคม
ที่เห็นว่าเหมาะสมไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง มีบทบาทเสมือน 
“โค้ช” ร่วมทำางานกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด 3) ทีมสื่อสารสนเทศ คอยเติม
เตม็เทคนิคการใช้สือ่และพฒันากระบวนการสือ่สารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจน
ให้แก่องค์กร 4) สภาพลเมอืงพงังาแห่งความสขุ เจ้าของพ้ืนทีแ่ลกเปล่ียนเรียน
รู้ผู้ลงมือนำาองค์ความรู้การประกอบการสังคมไปใช้งานในชุมชน และ 5) ทีมนัก
วิจยั ทำาหน้าทีถ่อดบทเรยีนกระบวนการพฒันาศกัยภาพและความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของโครงการผู้นำาฯ ซึ่งถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น 
 ผูเ้ขยีนได้รบัมอบหมายให้เป็นตวัแทนนกัวจัิยร่วมปฏบิติังานในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพังงาเป็นหลัก ตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนที่ได้ร่วมกิจกรรม 2 ลักษณะ
คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมองค์ความรู้การประกอบการสังคมและนำา
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เอาองค์ความรู้นั้นไปใช้ทำางานในบริบทพื้นที่จริง บทบาทของผู้เขียนคือการเฝ้า
สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กับวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงทางความ
คดิ/ความรูส้กึของตวัแทนทีมงานสภาพลเมอืงฯ อย่างไรกต็ามด้วยธรรมชาติการ
ทำางานร่วมกับ คุณยุรนันท์  ยิ้มสาระ (ทอม) อาสาสมัครจากภาคธุรกิจซึ่งเน้น
เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมในทุกขั้นตอนดำาเนินงานส่งผลให้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant 
observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นหลัก 
ช่วยให้ผูเ้ขยีนเข้าใจกระบวนการพฒันาศักยภาพ บทบาทของผู้นำาในพ้ืนที ่รวมท้ัง
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในฐานะลกูทมี (คนใน) ผูค้อยให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่
พอจะสามารถกระทำาได้รวมทัง้มจีงัหวะถอยออกมาดูความเปล่ียนแปลงในฐานะ
คนนอกไปในคราวเดียวกัน
 จุดเริ่มต้นทางความคิดทั้งคล้อยตามและต่อต้านกระบวนการทำางาน
เพื่อหวังผลเชิงธุรกิจเนื่องด้วยความเชื่อเดิมของตัวแทนสภาพลเมืองฯ ที่มองว่า 
“หากใช้ประเด็นการเงินนำาหน้าเป้าหมายการพัฒนามนุษย์ จุดเริ่มต้นของความ
ตกตำ่าแตกแยกก็กำาลังจะเกิดขึ้นตามมา” ต่อเม่ือเปิดใจใช้เวลาเจาะลึกทำาความ
เข้าใจแนวคิดการประกอบการสังคมอย่างถี่ถ้วนกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงบาง
ประการที่สะท้อนให้เห็นว่าความรู้เชิงธุรกิจไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาชุมชน
ที่ตนรักให้สามารถดูแลจัดการตนเองได้ แต่อาจเป็นวิถีทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วย
ย่นย่อระยะทางสู่หมุดหมายที่เคยวางไว้ให้หดส้ันลงมาบ้าง และเพราะหนึ่งจุด
หมายอาจไปถงึได้หลายเส้นทาง การร่วมมอืกันของทมีงานหลากฝ่ายหลายความ
คิดผู้ต้องการถางทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม ผลของความ
เปลีย่นแปลงมติิต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนคอืสิง่ท่ีผูเ้ขียนอยากเชญิชวนให้ผูอ่้านได้มาสำารวจ
ร่วมกันผ่านตัวหนังสือบรรทัดถัดไปต่อจากนี้ 
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สภ�พลเมืองพังง�แห่งคว�มสุข

เมืองพังง�

 

 เพลงบางเพลงเราอาจเคยได้ยินได้ฟังซำ้าแล้วซำ้าเล่าหลายๆ รอบ แต่ละ
รอบอาจนำาพาเราสู่ห้วงอารมณ์แตกต่างกันตามจังหวะชีวิตจะเอื้อให้ภาพความ
ทรงจำาได้มีโอกาสพบปะกับใจความของบทเพลงที่ล่องลอยเข้าสู่จิตใจ สำาหรับ
ผู้เขียนไม่มีช่วงเวลาไหนอีกแล้วท่ีเพลงล่องใต้2จะทำาหน้าที่ของมันได้ทรงพลัง
เท่ากับครัง้นีท้ีไ่ด้กลับมาเยอืนเมืองพงังาอีกครัง้หลงัเวลาผ่านล่วงเลยไปกว่าสบิปี
 ผู้เขียนอดใจไม่ไหวท่ีจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโหลดเพลงล่องใต้
เปิดคลอบรรยากาศขณะขับรถออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต มุ่ง
หน้าสู่อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภาพความสุนทรีย์ย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อ
รถวิ่งผ่านสะพานสารสิน กระจกรถถูกลดลงด้วยความปรารถนาจะได้สัมผัส
ลมทะเลประสมกับไอแดดยามเช้า ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้มตัดกับยอดทิวสนโอนไป
เอนมาราวกับกำาลังโบกมือทักทายผู้มาเยือน ระหว่างทางพบภูเขาหินปูนลูกโดด
เอกลกัษณ์ของภมูทิศัน์ฝ่ังทะเลอนัดามนัซึง่เกดิขึน้จากการยบุตวัของแผ่นดนิสลบั
กับป้ายบอกเส้นทางเชิญชวนแวะชมถำ้าต่างๆ เป็นระยะ ต้นยางพาราและปาล์ม

...ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง กล่อมบรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ มนต์รัก
จากแคว้นแดนถิน่ แห่งกลิน่บหุงามาลยั เมอืงใต้ใครเยอืนเหมอืน
ท่องวิมาน...
 

2 เพลงล่องใต้ ประพันธ์คำาร้องและทำานองโดย ครูพยงค์  มุกดา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล) ปี 2534 
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นำ้ามันเรียงรายตามข้างทางบ่งบอกถึงการประกอบอาชีพหลักของชาวพังงานั่น
คือเกษตรกรรมซึ่งยังคงดำารงอยู่เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
 ก่อนเข้าสูเ่ขตอำาเภอตะกัว่ป่า เห็นวัด มสัยดิ และศาลเจ้าสลับกนัไป ชวน
ให้เข้าใจแบบแผนวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นมาจากผู้คนหลากเชื้อชาติหลายศาสนา
ที่เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน โดยเฉพาะชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม มลายู อาหรับ          
เพอนารากัน รวมถึงกลุ ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ส่งผลให้จังหวัดพังงามีประเพณี
หลากหลายตามไปด้วย ชาวพังงาขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นคนมีนำ้าใจ รักสงบ 
อัธยาศัยไมตรีดี และด้วยความที่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก (มีพื้นที่ 4,170 ตร.กม.) 
ผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นละแวกเดยีวกันจงึมคีวามสมัพนัธ์กันแบบพีน้่องคอยช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั อย่างไรกต็ามแม้ขนาดจะไม่ใหญ่โตแต่กลับมทีีร่าบตามชายฝ่ังทะเล
ยาวถงึ 237.5 กโิลเมตร มเีกาะแก่งอกีประมาณ 105 เกาะ ทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
สำาคัญมีชื่อเสียงถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามันได้แก่ เกาะยาว 
หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น 
 ไม่น่าแปลกใจเลยหากจะพบว่าผลสำารวจเกี่ยวกับจังหวัดที่ผู้คนมีดัชนี
ความสขุมากทีสุ่ดของประเทศไทยแต่ละปีจะมชีือ่จงัหวดัพงังาติดอนัดับต้นๆ อยู่
เสมอ โดยเฉพาะ พ.ศ. 2552 และ 2553 จังหวัดพังงาถูกบันทึกว่าเป็นจังหวัดที่
ประชากรมีความสขุมากท่ีสดุ จากการศกึษาของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 ทำาให้ทราบว่าปัจจัยและสาเหตุของความสุขเกิด
ขึ้นจากองค์ประกอบสำาคัญดังนี้ (รศรินทร์  เกรย์ และคณะ, 2556)
 1. การมีสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลฝั่งอันดามัน ความ
งดงามของสิง่แวดล้อมทำาให้บคุคลทีไ่ด้อาศยัอยูรู้่สึกมคีวามสุขเพราะสามารถไป        
ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ยังมี
โอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในการพักผ่อนด้วย
 2. การมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ภาษาและการ        
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แต่งกาย การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเชิงประวตัศิาสตร์ งานถอืศลีกนิผกั งานสารท
เดือนสิบ หรืองานประเพณีอื่นๆ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักทั่วโลก ทำาให้บุคคลมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความสุข 
 3. การมีปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน เป็นความสุขที่เกิดในระดับ
ชุมชนและสังคม การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือ การได้พูดคุยปรึกษาหารือ
ระหว่างเพื่อนหรือเพื่อนบ้านและการมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนเดียวกัน
ทำาให้บุคคลมคีวามสุขและอบอุ่น ทั้งยังทำาให้รู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภยัจาก
การอยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย
 4. ความมั่นคงของอาชีพและรายได้ เป็นสาเหตุหลักทำาให้ตนเอง
และครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงความสะดวกสบายต่างๆ ทั้งยัง
สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคต
 สังคมวงกว้างรับรู้กันว่าเมืองพังงาคือเมืองแห่งความสุข นักท่องเที่ยว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางเฝ้ารอโอกาสได้มาสมัผสับรรยากาศเมอืงโบราณ
ท่ามกลางหุบเขาและท้องทะเลแห่งน้ี แต่สำาหรับคนพังงาบางกลุ่มหาได้คิด
เช่นนั้นไม่ พวกเขาถวิลหาเมืองพังงาเมืองเดิมท่ีผู้คนมีความสุขมากกว่าทุกวัน
นี้ นับตั้งแต่ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายเข้ามาทำาให้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลดลง การประกอบสัมมาอาชีพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงท่ามกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไม่อาจดำารงอยู่ได้เพราะขาดการดูแลรักษา
อย่างจริงจัง การท่องเท่ียวซึ่งดูจะเป็นจุดแข็งคอยสร้างรายได้แก่คนในจังหวัด 
แทจ้รงิกลบัเป็นเพยีงภาพลวงตาเนื่องจากระบบบรหิารจดัการของภาคธุรกจิซึง่
ยึดเอาจังหวัดภูเก็ตและกระบ่ีเป็นฐานที่มั่นได้ออกแบบแพคเกจท่องเที่ยวแบบ
สำาเร็จรูป ทำาให้พื้นที่จังหวัดพังงากลายเป็นเพียงจุดทัวร์ศูนย์เหรียญ เนื่องจาก
คนในชุมชนไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากนักท่องเที่ยวเพราะบริษัททัวร์
จัดแจงซื้อขายที่พัก อาหาร สินค้าที่ระลึกไว้เรียบร้อยหมดแล้วต้ังแต่ต้น ท้ังยัง
มีปัญหาทางสังคม อาทิ ความไม่มั่นคงในที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย การตกเป็น 
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คนชายขอบการพฒันาของกลุม่ชาติพนัธุช์าวเล และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ทำาให้
พวกเขาต้องลุกข้ึนมาต่อสู้เรียกร้องให้เกิดการเมืองภาคประชาชนเพื่อสร้างธร
รมาภิบาลการบริหารผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เครือข่าย
ภาคประชาสงัคมทีเ่รยีกตัวเองว่า “สภาพลเมอืงพงังาแห่งความสขุ” จงึเกดิขึน้
พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงตามมาอีกมากมาย

เริม่ต้นจ�กสภ�ผู้นำ�ชุมชน

 ในที่สุดผู้เขียนก็เดินทางมาถึงสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านนำ้าเค็ม ตั้งอยู่ ณ 

ตำาบลบ้านนำ้าเค็ม อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จุดนัดพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้

ร่วมก่อตัง้สภาพลเมอืงฯ อนสุรณ์สถานแห่งนีม้ลัีกษณะเป็นช่องทางเดินระหว่าง

กำาแพงดินสองข้าง ด้านหนึ่งเป็นกำาแพงคอนกรีตเรียบโค้งคล้ายกับคล่ืนขนาด

ใหญ่ ใช้หินขัดสีดำาทาบไว้ด้านนอกให้ความรู้สึกทึบทะมึนราวกับคลื่นกำาลัง

ถาโถมเข้ามา ตรงกลางถูกแทรกด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเผยให้เห็นสภาพ

เรือประมงลำาเก่าที่ได้รับความเสียหายถูกคลื่นสึนามิซัดข้ึนมาเกยฝั่งบ้านนำ้าเค็ม 

อีกด้านหนึ่งของช่องทางเดินปูด้วยอิฐสลับกระเบื้องเซรามิกปิดทับด้วยป้ายทอง

เหลอืงแสดงรายชือ่ผูเ้สยีชีวิตท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติจากเหตุการณ์สนึาม ิณ 

บริเวณนี้กว่า 1,400 ราย ชวนให้หดหู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชาวพังงาได้

เป็นเท่าทวีคูณจากที่เคยได้รับรู้มาก่อนหน้านี้

 คุณไมตรี  จงไกรจักร์ (พี่ไมตรี) นั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนใกล้กับอนุสรณ์

สถานสึนามิ บ้านนำ้าเค็ม ผู้เขียนเดินเข้าไปแนะนำาตัวเองพร้อมกล่าวคำาทักทาย 

สักครูหนึ่ง คุณประยูร  จงไกรจักร์ (พี่เล็ก) คุณทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ ์(นายกวุฒิ) 

ก็เข้ามาสมทบ การล้อมวงเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปสภาพลเมืองฯ ดำาเนินไปอย่าง

ออกรสออกชาติเป็นเวลาราว 3 ชั่วโมง บทสนทนาจบลงพร้อมกับคำาแนะนำาให้



        263       

ผู้เขียนเดินทางต่อไปยังอำาเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก 

คณุสมใจ  ชมขวญั (พีส่มใจ) คณุชำานาญ  พ่ึงถิน่ (พีช่ำานาญ) และ คณุอาณฐัพงศ์ 

ประสานพนัธ์ (บังหล)ี บคุคลอกีกลุม่หน่ึงทีท่ำางานคลกุคลกีบัเครอืข่ายประชาสงัคม

แห่งนีม้ายาวนาน สิง่ทีผู่เ้ขยีนได้รบัรูเ้บือ้งต้นคอืเส้นทางการก่อตัวของสภาพลเมอืงฯ 

นั้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

 แรกเริ่มเดิมทีจังหวัดพังงามีสภาผู้นำาชุมชนเป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของผู้นำาและตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาว

บ้าน กลุม่ออมทรพัย์ เป็นต้น สภาดงักล่าวทำาหน้าทีว่างแผนกำาหนดทศิทางพฒันา

ชมุชนแต่ยงัคงเป็นการปฏบิตังิานร่วมกนัอย่างหลวมๆ คอืเน้นจัดกจิกรรมในพ้ืนที่

ความดแูลของผูน้ำาตามประเดน็งาน เช่น การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการส่ง

เสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเงิน การส่งเสริมบทบาทสตรี เป็นต้น จวบจน 

พ.ศ. 2540 การเข้ามาของคณะทำางานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social 

Investment Fund: SIF) มเีป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพชมุชน สร้างทุนทาง

สงัคม มุง่ช่วยเหลอืกลุม่คนว่างงาน กลุม่คนยากจนและด้อยโอกาส เสริมสร้างการ

พึ่งตนเองและความเข้มแข็งแก่ชุมชน หวังผลให้เกิดประชาคมและธรรมาภิบาล  

SIF พยายามส่งเสรมิการทำางานของ NGOs โดยการสนบัสนนุงบประมาณจัดทำา

โครงการสู่พื้นที่แบบ “ยิงตรง” ช่วยให้ผู้นำาชุมชนทำางานได้สะดวก รวดเร็ว เกิด

การตืน่ตัวระดบัเวทชีมุชน ข้อกำาหนดเก่ียวกบัวธิกีารจัดการงบประมาณทีก่ำาหนด

ไว้ผลกัดนัให้ชมุชนต้องเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณและสร้างการมส่ีวน

ร่วมของสมาชิก นับเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการกระจาย

ผลประโยชน์และรูจ้กัการทำางานร่วมกนัในลกัษณะประชาคมทีม่แีบบแผนวธิคีดิ 

วิธีทำางานและประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (วิธาน นัยนานนท์, 2552) 

คณุกำาธร  ขนัธรรม (พีน้่อย) เล่าให้ฟังว่าความคาดหวงัประการหนึง่ของ SIF คอื
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ส่งเสรมิให้แกนนำาทกุพืน้ทีเ่ช่ือมร้อยรวมตวักันปฏิบตังิานในรปูแบบคณะทำางาน

จังหวัด ผลตามมาคือการรวมตัวกันลักษณะเครือข่ายองค์กรชุมชนขับเคลื่อน

งานพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

 ย่างเข้าสู่ พ.ศ. 2543-2546 เครือข่ายองค์กรชุมชนเติบโตขึ้นในฐานะ

เครื่องมือแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านท้ังจากการถูกกลุ่มนายทุนเข้ามา

ตักตวงทรัพยากรธรรมชาติไปใช้สร้างผลประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่คำานึงถึงผล 

กระทบด้านสิง่แวดล้อม การได้รบัความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลางผูก้ำาหนด

ราคาผลติผลทางการเกษตร การต้องสญูเสยีทีด่นิทำากนิและทีพั่กอาศยัเนือ่งจาก

รัฐบาลออกกฎหมายโดยไม่คำานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตใน

พืน้ทีก่่อนหน้านัน้ เครอืข่ายองค์กรชมุชนจงึเน้นดำาเนนิงานผ่านการปลกุจติสำานกึ

ร่วมเพื่อสร้างอาสาสมัครมาทำางานขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเด็นร้อนเฉพาะหน้า 

เกิดการจัดตั้งกองทุนผู้นำาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน และแผนแม่บทชุมชนเพื่อประสานการทำางานข้ามเขตพื้นที่ใน 8 อำาเภอ

ของจังหวัดพังงา

 อย่างไรก็ตามหากมองความสมัพนัธ์แต่ละกลุม่เครอืข่ายองค์กรชมุชนใน

เชิงลึกกลับไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนัก ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาช่วงเวลา

นัน้ยงัปรากฏความลกัลัน่เก่ียวกบับทบาทผูน้ำาและเป้าหมายทีถ่กูกำาหนดขึน้ร่วม

กัน คุณชาตรี  มูลสาร (พี่จี้) อธิบายด้วยคำาสั้นๆ ว่ายังคงเป็นการทำางานแบบ 

“แท่ง” คือไม่ได้ผสานเป็นเน้ือเดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือยังมีการแข่งขันกัน

อยู่ในทีไม่ว่าจะเป็นการแย่งเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณโดยมุ่งเฉพาะ

ประเดน็ปัญหาทีผู่น้ำาแต่ละกลุม่ดแูลอยูเ่พือ่ให้เกิดผลงานทีโ่ดดเด่นกว่ากลุ่มงาน

อ่ืน การถกูตีตราว่าเป็นพวกมอ็บ (mob) ชมุนมุเรยีกร้องสิง่ต้องการแต่ไม่อาจนำา

เสนอทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้ ปัจจัยเหล่านี้คือสาเหตุความไม่ลงรอย    
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คอยจำากัดความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัทัง้ภายในเครอืข่ายองค์กรชมุชนเองและ

กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 การซ้อนทับกันระหว่างบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นกับการทำาหน้าที่

อาสาสมัครของกลุ่มแกนนำาเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสร้างความคลางแคลงใจต่อกัน

ว่างานที่ทำาอยู่นั้นเป็นไปเพ่ือสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือเพ่ือฐานคะแนน

เสียงกันแน่ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐก็ค่อนข้างฉาบฉวยเนื่องจาก

โครงการซึ่งได้รับทุนมาใช้ทำางานในพื้นที่มุ่งเป้าหมายระยะสั้นเพียงเพื่อให้ได้รับ

ผลประเมินท่ีดีสำาหรับต่อยอดความก้าวหน้าทางตำาแหน่งหน้าที่ข้าราชการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงและคอยฉุดรั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้แตกหน่อต่อยอดออกไปได้ 

กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่อุบัติขึ้น ปรัชญาการทำางานเพื่อสังคมของ

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงาก็เปลี่ยนแปลงไป

“สึน�มิ” คลืน่แห่งโอก�สและคว�มเปลีย่นแปลง

 ผู้เขียนเริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่พ่ีไมตรีนัดหมายมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมาสภาพลเมืองฯ ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านนำ้าเค็ม มากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะหลังจบบทสนทนาแรกจากที่แห่งนั้น แม้จะมีโอกาสพบปะผู้ให้ข้อมูลมาก

หน้าหลายตาตามสถานท่ีท่ีเปลีย่นแปลงไป แต่ความรูส้กึทกุข์ทนจากการสญูเสยี

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตซึ่งถูกสื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานสึนามิฯ 

ยงัคงทาบทบัอยูใ่นความทรงจำาและยำา้เตอืนให้เข้าใจว่า  สภาพลเมอืงฯ มไิด้เกดิ

ขึน้และถกูขบัเคลือ่นด้วยเป้าหมายการพฒันาภาคประชาสงัคมให้เข้มแขง็เท่านัน้ 
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แต่เบือ้งลกึของการรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นนีเ้กดิขึน้ได้เพราะปัจจยัสำาคญัคอื 

“ความเจ็บปวดร่วม” 

 แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกตอนเหนือเกาะ

สุมาตราระดับ 9.1-9.3 โมเมนต์แมกนิจูด ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าถล่ม

รมิชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของประเทศไทยเมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ชาว

พังงาได้รับผลกระทบครอบคลุม 66 หมู่บ้าน 18 ตำาบล ใน 6 อำาเภอ ประชาชน

ได้รับความเดือดร้อนจำานวน 19,509 คน 4,394 ครอบครัว มีผู้เสียชีวิตเฉพาะ

พื้นที่นี้จำานวน 4,225 คน และบาดเจ็บอีก 5,597 คน (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 

มปป.) ความช่วยเหลือเบื้องต้นไหลหลั่งมาจากท่ัวสารทิศ ข้าวของเคร่ืองใช้ถูก

นำามา กองรวมกนัรอให้ใครสกัคนลกุขึน้มาจัดการกระจายสูผู่เ้ดอืดร้อนอย่างเท่า

เทียมกลบักลายเป็นอปุสรรคทีไ่ม่อาจก้าวข้าม เหตุเพราะการรวมกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง

แต่เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของพรรคพวกคอยทำาลายความสามัคคีของคนพังงา

อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ต่างกลุ่มต่างต้องการช่วยเหลือพวกพ้อง การคานอำานาจเพื่อ

อ้างสทิธคิรอบครองสิง่ของนำามาซึง่เหตขุุ่นข้องหมองใจอย่างไม่อาจหลกีเลีย่ง ยิง่

เนิน่นานยิง่กดดนั ยิง่ทุกข์ทรมาน แม้ช่วงเวลานัน้จะมเีครอืข่ายองค์กรชมุชนเป็น

สื่อกลางทำางานร่วมกับภาครัฐให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ในสถานการณ์

ฉุกเฉินกลับทำาให้พวกเขาเรียนรู้ว่าการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ ทำางานแบบ

ตัวใครตัวมันไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่การสลายทิฐิถอยมามองมิติการ

พัฒนาจังหวัดพังงาทั้งระบบแล้ววางเป้าหมายผสานประโยชน์สู่ชุมชนอย่างเป็น

องค์รวมต่างหากคือหนทางเยียวยาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้ 
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“หลังคลื่นสึนามิผ่านพ้นไปพวกเราเข้าไปส�ารวจความเสียหาย 
พบศพเรียงรายเต็มไปหมด มีหลายศพที่ยังอุ่นๆ อยู่ แสดงว่าเขา
เพิ่งเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ท�าให้รู้ได้ทันทีว่าตอนที่เรามัวแต่หวาด
กลัว คิดถึงแต่ตัวเอง ยังมีคนอีกหลายคนรอความช่วยเหลืออยู่ 
หากเรามีความสามัคคี มีระบบจัดการภัยพิบัติที่ดี คนพังงาจะ
สูญเสียน้อยกว่านี้”

 (ประยูร  จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2561)

 เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือจุดเร่ิมต้นการหันหน้าเข้าหากัน

อย่างจริงจังของแกนนำาเครือข่ายองค์กรชุมชน การได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเปิด

บานหน้าต่างของจิตใจที่เคยปิดสนิทให้ค่อยๆ แง้มออกมา ให้หลัง พ.ศ.2547 

ผลของการสลายเส้นแบ่งทางความคิดแยกงานออกเป็นกลุ่มประเด็นเร่ิมเกิดผล 

เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/หลักการดำาเนินงานด้วย

สายตาทีม่องคนหลดุจากกรอบยดึตดิเชงิพืน้ที ่แต่เปิดใจให้กว้างเพือ่สัมผสัเพือ่น

มนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมจากผลของการกระทำาร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจเร่ิม

พอกพูน ความเคารพซึ่งกันและกันค่อยๆ ผลิบานทีละน้อย วิสัยทัศน์การเข้าถึง

ปัญหาทางสังคมของจังหวัดพังงาเปลี่ยนแปลงไปจากใช้ “อัตตา” สู่ “อนัตตา” 

การแสวงหาทางออกจากปัญหาด้วยวธิเีชือ่มโยงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็น

ระบบจึงค่อยๆ ก่อตัวนับแต่นั้น

 พ.ศ.2551 เมื่อเกิดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน3การรวมกลุ่มกัน

3 สภาองค์กรชมุชน คอื เวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูเ้พือ่กำาหนดแนวทางการพัฒนาชมุชนของคนในชมุชนท้องถิน่ 
โดยคนในชุมชนท้องถิน่และเพือ่คนในชมุชนท้องถิน่ ซึง่เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ตวัแทน
ของสถาบันในชุมชน ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำาชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน และผูน้ำาทางการ ได้แก่ กำานนั ผู้ใหญ่บ้านในชมุชนท้องถิน่ เข้ามาร่วมใช้เวทพีดูคุยเพือ่แก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน (สภาองค์กรชุมชน, 2550)
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ทำางานแบบประชาคมหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนถูกยกระดับขึ้นเป็นเครือข่าย

สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554 มกีารประสานการทำางานของกลุม่เครือข่ายอย่าง

เข้มข้นเป็นทีม่าของการออกแบบยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวดัอย่างเป็นรปูธรรม ทมี

งานภาคประชาสังคมกลายเป็นพลังที่สามทำางานร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ

เพือ่เป้าหมายร่วมคอืมุง่หน้าสู่ “พงังาแห่งความสขุ” การรวมตวัร่วมแรงรว่มใจ

ดำาเนนิงานพัฒนาชมุชนด้วยสายสัมพนัธ์อนัแน่นเหนยีวเร่ิมสัมฤทธิผ์ล พ.ศ. 2555 

เกิดเวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน เมื่อก้าว

เข้าสู่ พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

เป็นระยะเวลา 2 ปีจัดทำาโครงการรัฐร่วมราษฎร์ เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่ง

ความสุข ถือเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการศึกษาเหตุแห่งความทุกข์ของคนพังงา

เพื่อวางแผนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแบบจับต้องได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

อย่างเป็นระบบ กระทัง่ พ.ศ. 2559 เกดิ “ยทุธศาสตร์พงังาแห่งความสขุ” ภาย

ใต้ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายจำานวน 47 องค์กร จากเครือข่ายสภา

องค์กรชุมชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน หอการค้าจังหวัดพังงา หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนงาน

“เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เพ่ือสื่อสารให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าชาวบ้านผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พวกเขามีประสบการณ์และความ
คิดมาเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดให้ดีขึ้น 
คนท�างานจิตอาสาจ�านวนมากคือเสียงที่ผู ้มีอ�านาจบริหาร
ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจควรต้องรับฟังและร่วมกันหา
ทางท�าให้เสยีงเรยีกร้องของประชาชนเป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย
พัฒนาจังหวัด”

 (ไมตรี  จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)
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10 ยุทธศ�สตร์พังง�แห่งคว�มสุข 

 คำาพูดของพี่น้อยหนึ่งในแกนนำาสภาพลเมืองฯ สะท้อนให้เห็นแนวคิด
เรื่องชุมชนจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะประสบการณ์ความเจ็บ
ปวดร่วมจากคลื่นสึนามิคอยยำ้าเตือนอยู่เสมอว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะ
ช่วยเหลือดูแลตัวเราได้ดีไปกว่าตัวเองอีกแล้ว “เรือ” ในที่นี้คือคำาเปรียบเปรย
ข้าราชการผู้มีอำานาจบริหารจังหวัดตามระเบียบข้อกฎหมายโดยตรง เมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานแล้ววนัหน่ึงเขาก็ต้องเกษยีณอายหุรอืไม่กถ็กูโยกย้ายไปยงัภมูภิาคอืน่ 
รวมถงึองค์กรเอกชนผูเ้ข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพ้ืนท่ีซ่ึงอาจจะไม่ใช่บ้านที่
พวกเขาต้องหวงแหนรักษา  ส่วน “ท่า” จอดเรือนั้นไม่อาจโยกย้ายไปไหนได้จำา
ต้องคงอยู่อย่างเดิมไม่ว่าเรือลำาแล้วลำาเล่าจะแล่นผ่านไปสักกี่มากน้อย เปรียบ
เหมือนกับคนในชุมชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างถาวรและอาจจะต้องตายบนผืนดิน
พังงาสักวันหนึ่ง  
 10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขถูกกำาหนดขึ้นและกลายเป็น 
“ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข” สำาหรับนำาเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาค
ธรุกิจได้รบัทราบว่า ภาคประชาสงัคมต้องการให้บ้านเกดิเมอืงนอนของเขาพฒันา
ไปในทิศทางใด ทุกยุทธศาสตร์มิได้เกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยหากแต่ละประเด็น
ถูกศึกษาวิจัยโดยคนในชุมชนภายใต้โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่
พังงาแห่งความสุข พร้อมกับสังเคราะห์ออกมาว่าพวกเขามีข้อทุกข์กายทุกข์ใจ

“เขาคือเรือ เราคือท่า เมื่อเขามาแล้วเขาก็ต้องจากไป คงเหลือ
แต่พวกเราคนพังงานี่แหละที่ต้องอยู่ใช้ชีวิตกันต่อจะทอดทิ้งกัน
ไปไหนไม่ได้”

(ก�าธร  ขันธรรม. สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2560)
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จากปัญหาใดบ้าง ก่อนจะนำาเอาข้อมูลที่ได้มาจัดทำาแผนพัฒนาตำาบลขจัดให้
ทุกข์นั้นหมดสิ้นไป อาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่ายุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขคือ
นโยบายสร้างตำาบลแห่งความสุขท่ีคนในชมุชนมส่ีวนกำาหนดแผนงานพฒันาถิน่
ที่อยู่ด้วยตัวเอง ส่วนเป้าหมายที่เรียกว่าความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชน
สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
 เวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขถูกจัดเป็นประจำาทุกปี คร้ังล่าสุดเกิดข้ึน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม 
วฒันธรรมและประเพณแีห่งอนัดามนั มชีาวพงังาทัว่ทัง้จงัหวดัเข้าร่วมกว่า 2,000 
คน บรรยากาศภายในงานอบอุ่นเป็นกันเอง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลร่วมกันขับร้อง
บทเพลงด้วยภาษาพืน้ถิน่อย่างสนกุสนาน มกีารประกอบอาหารใส่ป่ินโตเดินทาง
มาจากบ้านเพือ่ล้อมวงแบ่งปันกนัรบัประทานราวกบัเป็นครอบครัวใหญ่ ลกูเด็ก
เล็กแดงวิ่งเล่นกันไปมาตามร้านรวงวางขายสินค้าของดีประจำาหมู่บ้าน เสื้อยืด
สกรีนลวดลายรูปเขาตะปูพร้อมข้อความ “ท่ีนี่...พังงาแห่งความสุข” ถูกนำามา
สวมใส่เดนิขวกัไขว่เตม็พืน้ทีศ่นูย์ประชมุฯ เป็นการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์อย่าง
หนึง่ว่าเวทสีมชัชาแห่งน้ีมเีครอืข่ายกว้างขวางและเข้มแขง็มากเพยีงใด เหตกุารณ์
สำาคัญภายในงานคือการแถลงยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการต่อผู้
ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไปปรับปรุงยุทธศาสตร์
ให้ดียิ่งขึ้นจากนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หอการค้าจังหวัดพังงา รวมทั้ง
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นจึงปักธงก้าวเข้าสู่เป้าหมายร่วมเพ่ือสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง 10 เรื่องร่วมกัน คือ
 1)  สร้างเศรษฐกจิท่ียัง่ยนืกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทัง้การท่องเท่ียว 
เกษตร ประมง อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกัน 
 2) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีวัฒนธรรม 
 3) ส่งเสริมความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นธรรม 
 4) ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ



        271       

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5) ส่งเสริม ฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา 
 6) พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และปลอดภัยเมื่อภัยมา
 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดอบายมุข สร้าง
ครอบครัวแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 8) ส่งเสรมิระบบการจดัสวสัดกิารชมุชนสูส่วสัดกิารสงัคมโดยความร่วม
มือ 4 ฝ่าย คือ ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน 
 9) ส่งเสรมิระบบป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ สร้างภมูคิุม้กนัและสร้าง
ความเป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
 10) ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 แผนยทุธศาสตร์ข้างต้นช่วยพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนหลายมติิ เช่น 
เกิดสภาองค์กรชุมชน 44 พื้นที่ สวัสดิการองค์กรชุมชน 50 กองทุน ระบบการ
จัดการภัยพบัิต ิ14 พืน้ท่ี แก้ปัญหาท่ีดนิทำากนิ 15 พืน้ที ่วางระบบสหกรณ์ชมุชน
หนนุเสริมการกูย้มืเงนิดอกเบีย้ตำา่เพือ่สร้างบ้านมัน่คง 7 พ้ืนท่ี สร้างกจิกรรมดูแล
ผูส้งูอาย ุ51 พืน้ท่ี ส่งเสรมิอาชีพและปกป้องสิทธกิลุ่มชาติพนัธุช์าวเล 25 หมูบ้่าน 
เป็นต้น ผลงานเหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าเครอืข่ายสมชัชาพังงาแห่งความสุขต้องทำา
หน้าทีด่แูลโครงการมากมายซึง่มคีวามหลากหลายทัง้ในแง่กลุม่เป้าหมายและวธิี
ดำาเนินงาน การก่อตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา” 
ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมืองเพื่อใช้เป็นท่ีประชุมติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ
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จึงกลายเป็นพัฒนาการสำาคัญยกระดับเครือข่ายข้ึนเป็น “สภาพลเมืองพังงา
แห่งความสุข”4 ในเวลาต่อมา
 อาจกล่าวได้ว่าสภาพลเมืองฯ คือผลผลิตของการขับเคลื่อนโครงการ
พังงาแห่งความสุข เป็นการพยายามสร้างพื้นที่กลางของคนทุกกลุ่มให้ได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย นำาไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ในการพฒันาจงัหวัดพงังาในทุกประเดน็อย่างมส่ีวนร่วมเป็นสำาคญั (ไมตร ี จงไกร
จักร์, 2557) หากมองในแง่พัฒนาการจะพบว่าตลอดเส้นทางความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยพ้ืนฐาน 3 ประการคอยขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาสังคม
จังหวัดพังงาสู่ความสำาเร็จและถือเป็น “ต้นทุน” เอื้อให้การทดลองทำางานด้วย
กรอบคิดการประกอบการสังคมดำาเนินไปได้ประกอบด้วย
 ประการแรก ความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ เป็น “สำานึกทางสังคม” 
(social consciousness)5 ของคนในพืน้ท่ี นำามาซึง่การร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ฝ่าฟัน
อุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ สำานกึทีว่่านีม้ไิด้จำากดัแค่ความรกัในปิตภุมู ิ(patriotism) 
หรอืดนิแดนทีเ่ป็นผูใ้ห้กำาเนดิแต่ครอบคลมุไปถึงการหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ 

4 แนวคดิของสภาพลเมืองมีพืน้ฐานมาจากแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงทีต้่องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกำาหนดนโยบายและความเป็นไปของสงัคมการเมอืงของตน โดยเน้นเปิดพ้ืนท่ีตัง้แต่ระดบัชมุชน ตำาบล 
ไปจนถงึระดบัชาต ิให้พลเมอืงทกุคนทีต้่องการจะแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
และความเป็นไปของพลเมอืงด้วยตนเอง  ทำาให้ประชาชนมสิีทธใินการเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการตนเอง
ในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น (ธนัย  เกตวงกต, 2558)

5 สำานึกทางสังคม (social consciousness) คือการที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้
ร้อนรู้หนาวต่อประเด็นต่างๆ ทางสังคม และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปรากฏการณ์ที่ดำาเนิน
ไปในสังคมทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม โดยสำานึกทางสังคมจะเป็นตัวกำาหนดการกระทำา
ของบุคคล (ฐิติกาญจน์  อัศตรกุล, 2560)
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เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าชาวพังงามีความแตกต่าง
จากคนกลุ่มอื่นอย่างไร
 ประการที่สอง “ความเจ็บปวดร่วม” เป็นบทเรียนจากคลื่นยักษ์สึนามิ
สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวอันเกิดจากความเห็นแก่ตัว ประสบการณ์แสนเลว
ร้ายที่สัมผัสได้ร่วมกันนำามาซึ่งความเข้าอกเข้าใจและเคารพกันมากขึ้น กลาย
เป็นเง่ือนไขสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการแตกสามัคคีที่ไม่มีใครอยาก
ย้อนกลับไปเป็นดังเดิมอีก 
 ประการสุดท้าย “สร้างการมีส่วนร่วม” คือทางออกที่เกิดขึ้นจากการ
เรยีนรูเ้พือ่แก้ปัญหาชมุชนมาอย่างยาวนาน การถอืกำาเนดิขึน้ของสภาพลเมอืงฯ 
คือผลสัมฤทธ์ิของความพยายามเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนกำาหนด
นโยบาย เข้าถงึสทิธใินการจดัการตนเอง อย่างไรกต็ามบทบาทการทำาหน้าทีข่อง
สภาพลเมืองฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงการต้องต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ อำานาจและทรัพยากร
จากหน่วยงานหรือองค์กรเดมิทีด่ำารงอยูก่่อน ด้วยเหตุนีท้กัษะการประนปีระนอม
อย่างเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ส่วนที่คอยคำ้ายันโครงสร้างทาง
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ให้สามารถทำาหน้าที่ของ
ตนเองได้ตามบททีต้่องเล่น จงึเป็นเครือ่งมอือนัลำา้ค่าคอยประคบัประคองให้พลัง

ประชาชนเข้มแข็งพอที่จะต่อรองกับผู้ครองอำานาจในสังคมทุนนิยมได้
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คิดแบบผู้ประกอบก�รสังคม

เริม่ต้นชวนคิด

  การประชมุเชงิปฏบิตักิาร “เวทพีฒันาศักยภาพเครือข่ายด้วยเคร่ืองมอื
สนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม” คือกิจกรรมหลักรูปแบบหนึ่งที่
โครงการผู ้นำาฯ ร่วมมือกับทีมงาน School of Changemakers (SoC) 
ตระเตรียมไว้ให้คนทำางานภาคประชาสังคมทั้ง 4 พื้นที่เดินทางมาเรียนรู้แนวคิด
การประกอบการสงัคมร่วมกนั ณ กรุงเทพมหานคร  คณุพรจรรย์  ไกรวตันสุสรณ์     
(พี่นุ้ย) หัวเรือใหญ่ของทีมงาน SoC ค่อยๆ สร้างสนามการเรียนรู้ด้วยการต้ัง
คำาถามควบคู่กับนำาเสนอทางออกของปัญหาการบริหารองค์กรประเด็นต่างๆ 
ตามมุมมองผู้ประกอบการสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 พี่นุ้ยกล่าวเสมอว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีนี้ล้วนเป็นคนมีความสามารถ 
มีพลังกายพลังใจเข้มแข็งเห็นได้จากผลงานท่ีปรากฏอย่างยาวนาน ดังนั้นพื้นที่
การเรียนรู้ที่ถูกจัดสรรขึ้นจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความต้องการเปลี่ยนแปลงกรอบคิด
หรือวิธีการทำางานเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่พยายามนำาเสนอทางเลือกจากอีก
กระบวนทัศน์หนึ่งซึ่งให้ความสำาคัญกับการผสมผสานความสามารถเชิงธุรกิจ
เข้ากบัการทำางานเพือ่ส่วนรวม ความคาดหวงัคอืสร้างโมเดลบรหิารด้านการเงนิ
สำาหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมให้สามารถดำารงอยูท่่ามกลางกระแสทุนนยิมและ
กลไกการตลาดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ด้วยเชื่อว่าหากผู้เข้าร่วมอบรมเปิดใจรับ
และทบทวนเหตุการณ์ผ่านมาอย่างจริงจังควบคู่กับประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ไป
ทดลองปรบัวธิคิีดจากทีเ่คยมุง่หาแหล่งทนุแบบให้เปล่า (grant) เพยีงอย่างเดยีว 
สูก่ารออกแบบแผนงานเชงิรกุขยายโอกาสสร้างรายได้ด้วยตนเองหนทางสูค่วาม
ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น 
 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ถูกจัดขึ้น 3 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน 2 คืน) 
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ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 15-17 มกราคม และ 1-3 มีนาคม 
พ.ศ. 2561  นัน่เท่ากบัว่าหลงัเสร็จสิน้การอบรมแต่ละครัง้องค์ความรูแ้ละไอเดยี
ที่เกิดเป็นโครงการต่างๆ จะถูกนำาไปใช้ในพื้นที่จริงกว่า 1 เดือน ก่อนจะนำาเอา
ข้อค้นพบ อปุสรรค หรอืประเดน็นอกเหนอือืน่ๆ มาแลกเปล่ียนกนัเพ่ือวเิคราะห์
แนวทางการพฒันา ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการกำาหนดช่วงเวลาดำาเนนิโครงการลกัษณะนี้
เป็นประโยชน์ต่อการเสริมองค์ความรูใ้ห้สอดรบักบัสถานการณ์เพราะช่วยให้ผูน้ำา
ไอเดยีไปใช้และทมี SoC ได้ประเมนิร่วมกนัจนระบไุด้ว่าภาพความสำาเร็จทีอ่ยาก
ให้เกดิขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของแต่ละพืน้ทีค่อือะไร เครือ่งมอื/ทฤษฎกีาร
ประกอบการสงัคมแบบไหนจะถกูนำามาย่อยเป็นกจิกรรมการเรียนรู้บ้าง การคดั
เลือกเนื้อหาสำาหรับใช้อบรมเชิงปฏิบัติการทุกคร้ังจึงมีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อ
เป้าหมายพัฒนาโมเดลการทำางานซึ่งมีระยะเวลาจำากัดเพียง 7 เดือนเท่านั้น
 การสร้างกลยุทธ์เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม (strategy for change 
workshop) ถูกกำาหนดเป็นหัวข้อเรียนรู้แรก โดยนำาเอาทฤษฎีการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (Theory of Change: ToC) และห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value 
Chain: IVC) มาเป็นตัวชูโรง เมื่อได้กลยุทธ์และเป้าหมายทีมงาน SoC จัดอบรม
คร้ังทีส่องหวัข้อการคดิและวางแผนการเงนิแบบผูป้ระกอบการสงัคม (finance 
matter for social entrepreneurs) ใช้องค์ความรู้เรื่องการคำานวณต้นทุนใน
การสร้างผลกระทบทางสังคมต่อหน่วย (impact unit cost) เป็นแกนดำาเนิน
กิจกรรม ส่วนคร้ังสุดท้ายเพิ่มเติมแนวคิดการจัดการและพัฒนาทีมในช่วง
เปลี่ยนผ่าน (preparing team for transition) ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเลือกเอากระบวนการคิดชั่วโมงทำางาน (man-
hour) มาตั้งคำาถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าระหว่างเวลาที่ถูกใช้ไปกับผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นในแต่ละวัน ชักชวนให้แต่ละองค์กรเห็นความสำาคัญของการบริหารจัดการ
เวลา (time management) รวมทั้งการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning 
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organization) โดยมุ่งพัฒนาทีมงานต้นทางการยกระดับองค์กร6  
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้งคือการชักชวนให้ตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสังคมล้อมวงเข้ามาแลกเปลี่ยนปรัชญาการทำางานซึ่งนำามาทั้งความ
สำาเร็จและล้มเหลว ผลลพัธ์ทีไ่ด้ไม่ใช่แค่เปิดมมุมองการพัฒนาผ่านประเด็นปัญหา
อนัหลากหลายแต่ยงัเป็นการเตมิเชือ้ไฟแห่งศรทัธาให้กนัและกนั ในขณะเดยีวกนั
กเ็ชือ้เชญิให้พวกเขาได้ทดลองคดิแบบผูป้ระกอบการสังคม มองหากลวธิบีริหาร
จดัการด้านการเงนิด้วยมติกิารมุง่แสวงหารายได้ไว้ใช้ดูแลองค์กรอย่างเป็นระบบ
ซึ่งดูจะเป็นสิ่งที่ขัดกับภาพลักษณ์คนทำางาน NGOs ผู้ถูกมองว่าต้องเป็นคนดีมี
อุดมการณ์ ทำางานหนักโดยไม่หวังผลตอบแทนและต้องหลีกเลี่ยงจากคำากล่าว
หาที่อาจไม่เป็นธรรมนักว่าเป็นพวกม็อบรับจ้างหากินจากความเดือดร้อน
ของผู ้คน อย่างไรก็ตามทุกๆ จังหวะการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และใคร่ครวญ
สถานการณ์ของปัญหา ต้นทุนที่มี รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะสามารถนำา
มาสร้างเป็นรายได้แก่องค์กรและคนในชุมชนของสภาพลเมืองฯ ทำาให้โครงการ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขถูกกำาหนดขึ้นหวังให้เป็นเครื่องมือ
สานต่อแผนยทุธศาสตร์พงังาแห่งความสขุ 10 ประการทีถ่กูวางไว้ก่อนหน้าอย่าง
ระมัดระวงั เพือ่ให้จิตวญิญาณคนทำางานภาคประชาสงัคมยงัคงดำารงอยูแ่ม้จำาเป็น
ต้องปรับตัวเข้ากับกระแสทุนนิยมให้ได้ก็ตาม
 

ทีมโต๊ะพังง�

 พืน้ทีโ่ล่งภายในห้องประชมุปรากฏโต๊ะทรงกลมถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม
พร้อมรองรบัผูเ้ข้าร่วมอบรมได้กลุม่ละ 6-7 คน ทีน่ัง่ถกูจดัสรรด้วยหลกัการง่ายๆ 

6 รายละเอียดเนื้อหาสาระและกระบวนการฝึกอบรมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทนำาของหนังสือเล่มนี้
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คือแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยภาคประชาสังคม อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ และ
นกัวจิยั ทัง้หมดล้วนเป็นคนทำางานในพืน้ทีเ่ดยีวกันตามทีไ่ด้ตกลงไว้ตัง้แต่เริม่ต้น
โครงการ นั่นทำาให้เพื่อนร่วมโต๊ะของผู้เขียนซึ่งถูกเรียกชื่อสั้นๆ ว่า “โต๊ะพังงา” 
ประกอบด้วย พี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้ สามสหายจากสภาพลเมืองฯ และ ทอม โค้ช
ของพื้นที่นี้ นอกจากนั้นยังมีทีมงาน SoC อีกหลายท่านแวะเวียนมาต้ังคำาถาม 
ให้คำาอธบิายตามความเหมาะสมของเนือ้หาสาระการประชมุเชงิปฏบิตักิารแต่ละ
ครั้ง
 ผู้เขียนใช้คำาว่า “สามสหาย” เรียกตัวแทนสภาพลเมืองฯ เนื่องจากคำา
ดังกล่าวสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ของพี่ๆ กลุ่มนี้ท่ีไม่ได้เป็นแค่เพ่ือนร่วม
งานกันมานานแต่ทุกคนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนอกเหนือเวลางานด้วย พี่ไมตรี 
(อายุ 44 ปี) หนุ่มใหญ่หน้าตาคมเข้มตามแบบฉบับคนปักษ์ใต้ เกิดที่จังหวัด
นครศรธีรรมราชแต่ครอบครัวย้ายมาตัง้รกราก ณ จังหวัดพังงาต้ังแต่เด็ก อดีตเคย
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแห่งตำาบลบ้านนำ้าเค็ม เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิทำาให้ได้
เรยีนรูว่้าเป้าหมายพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืควรเร่ิมต้นจากฐานล่างพีระมดิ นัน่คอื
ทำาให้คนในชมุชนมคีวามพร้อมดแูลถ่ินท่ีอยู่ของตนเอง ไม่ใช่การใช้เฉพาะอำานาจ
เบื้องบนซึ่งบางครั้งไม่ได้เข้าใจแก่นของปัญหามากำาหนดนโยบายที่ไม่อาจสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดขึ้นได้จึงผันตัวเองสู่การทำางานภาคประชา
สงัคมแทน พีไ่มตรเีป็นท่ีรูจั้กกันวงกว้างในฐานะนกัต่อสูเ้รยีกร้องความเป็นธรรม 
นกัคดิวเิคราะห์/วพิากษ์สงัคมหาตัวจบัยาก ทำาหน้าท่ีดูแลแผนงาน นโยบาย รวม
ทั้งเป็นกำาลังสำาคัญในการจัดหาทุนมาใช้ขับเคลื่อนงานของสภาพลเมืองฯ
 พี่น้อย (อาย ุ57 ป)ี อดีตผูจ้ัดการโรงแรมกอ่นผนัตัวเองมาประกอบธกุิจ
ส่วนตัว เกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ด้วยบุพเพสันนิวาสนำาพาให้กลาย
เป็น “เขยพังงา” กว่าครึ่งชีวิตจึงผูกพันอยู่กับเมืองแห่งความสุขนี้ คำาพูดภาษา
ใต้ปนสำาเนียงเหนอืไม่เหมอืนใครดจูะสะท้อนตวัตนได้เป็นอย่างด ี พีน้่อยเป็นคน
อารมณ์ดี พูดจาสุภาพนุ่มนวล ใจเย็นและละเอียดรอบคอบเป็นที่สุด  ทำาหน้าที่
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ประสานงาน เจรจาต่อรองสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจ คอยดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมที่สภาพลเมืองฯ จัดขึ้นทั้งหมด  
 พี่จี้ (อายุ 40 ปี) หญิงสาวเพียงคนเดียวของกลุ่ม พื้นเพเป็นชาวจังหวัด
ตรงั ชืน่ชอบวชิาคณติศาสตร์เพราะหลงไหลในความชดัเจนของมนั เช่นเดียวกบั
บุคลิกตรงไปตรงมา มั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉานเสียงดังฟังชัด เมื่อได้ใช้เวลา
ทำางานร่วมกันยิ่งเข้าใจว่าการคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือทำาทันที คือคุณสมบัติส่ง
ผลให้พี่จี้กลายเป็นกำาลังสำาคัญด้านการบริหารจัดการงบประมาณโครงการของ
สภาพลเมอืงฯ ว่ากนัว่าเพราะการได้รับความยอมรับนบัถอืจากคนในชมุชนของ
เธอผูน้ีค้อืปัจจยัสำาคญัทำาให้เวทีสมชัชาพงังาแห่งความสขุท้ัง 4 ครัง้ประสบความ
สำาเร็จอย่างงดงาม
 ทอม (อายุ 36 ปี) หนุ่มตี๋ร่างเล็กแต่งกายเรียบร้อย บุคลิกสุภาพ
นอบน้อม เป็นนักฟังและจับประเด็นท่ีเก่งฉกาจ แม้จะพูดน้อยแต่ทุกครั้งที่คำา
พูดผ่านจากปากก็มักนำาไปสู่การก้าวไปข้างหน้าของงานที่กำาลังดูแลอยู่เสมอ  
จากอดีตนักเรียนอาชีวะผู้มุ่งมั่นอยากเป็นช่างไฟฟ้าแต่กลับค้นพบว่าสังคมการ
เรียนรู้และอาชีพดังกล่าวไม่เหมาะกับตัวเอง พร้อมกับเริ่มค้นพบความต้องการ
ส่วนลึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น จึง
สมคัรเข้าเรยีนคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับรีุ เมือ่สำาเร็จการศกึษา
กน็ำาทกัษะองค์ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการพฒันามนษุย์ผลักดันตัวเองสู่เส้นทาง
อาชีพการให้คำาปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร ปัจจุบันทำางานบริษัท Professional 
Training Service (PTS)  ทอมรักงานอาสาสมัครมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือและ
หาโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึง่อยูเ่สมอ เมือ่ทราบข่าวประกาศรบัสมคัรคนรุน่ใหม่
ผู้มีใจอยากช่วยเหลือสังคมเข้าร่วมทำาหน้าท่ีหนุนเสริมการทำางานของ NGOs 
เขาก็ไม่รีรอที่จะยื่นใบสมัครมาให้ SoC พิจารณาด้วยเชื่อว่าทักษะที่เขามีจะทำา
ประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้บ้าง
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“งานประจ�าท่ีผมท�าเป็นการขายวิธีการ ขายเครื่องมือ ขาย
อาจารย์ แต่เราไม่ได้เป็นคนท�าเอง ไม่ได้เป็นคนสร้างอะไรขึ้น
เอง เราเป็นแค่สื่อน�าสิ่งหนึ่งมาเจออีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดี
ขึ้น ไม่ได้ท�าอะไรใหม่ แต่โจทย์ของ SoC ชักชวนให้ได้ลงมือท�า
เองจรงิๆ มนัคงช่วยให้เข้าใจวธิกีาร ขัน้ตอนและผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิ
ข้ึนว่าหน้าตาจะประมาณไหน ตอนน้ีผมเหมือนคนที่มีหลักการ
ความรู้ แต่การลงมือปฏิบัติยังน้อย งาน intrapeneur ในพื้นที่
จึงมีความน่าสนใจ”

(ยุรนันท์  ยิ้มสาระ. สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561)

 คำาถามสำาคัญที่ผู้เขียนกล่าวกับทีมโต๊ะพังงาว่า “คาดหวังอะไรจากการ
เข้าร่วมงานกบัโครงการผูน้�าฯ ครัง้นี”้ คำาตอบทีไ่ด้รับแตกต่างกนัในรายละเอยีด
แต่ทกุคนมจีดุร่วมสำาคญัคอือยากเรยีนรูก้ลยุทธ์การทำางานแบบใหม่และนำาไป
ทดลองใช้จรงิ พี่ๆ  สภาพลเมอืงฯ กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบรายละเอยีดใดๆ เกีย่ว
กบัการประกอบการสังคมเลยแม้แต่น้อยและไม่เคยคาดคดิว่าจะต้องมานัง่เรียน
รู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วย เพราะดูเป็นสิ่งไกลตัวไม่อาจนำามาใช้กับงานที่กำาลังทำาอยู่
ได้ แต่เป็นเพราะสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างโครงการผู้นำาฯ กับพี่ไมตรี
นับตั้งแต่เคยร่วมงานกันในเวทีเครือข่ายภาวะการนำาเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 
(social facilitator) รุ่นที่ 1 แล้วเห็นว่าได้รับประโยชน์ในแง่การพัฒนาสภาวะ
ภายในและขยายเครือข่ายคนทำางานภาคประชาสังคม เมื่อถูกทาบทามอีกครั้ง
ก็ยินดีเข้าร่วมพร้อมกับชักชวนทีมงานมาด้วย โดยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการเรียน
รูค้ราวนีน่้าจะก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงในพืน้ทีไ่ด้จริงมากกว่าคร้ังก่อนทีเ่น้น
พัฒนาระดับปัจเจกเสียเป็นส่วนใหญ่
 ส่วนทอมเองก็ชัดเจนว่าอยากรู้จักกลุ่มคนทำางาน NGOs ให้มากขึ้น
กว่าเก่า เขายอมรับตามตรงว่าไม่เข้าใจหลักคิดของคนทำางานบริหารองค์กรโดย
ไม่คำานึงถึงการหารายได้เพื่อดูแลตัวเอง มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะสร้างสรรค์
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ประโยชน์เพือ่ส่วนรวมแต่กลบัต้องสญูเสยีความสะดวกสบายส่วนตวัไปมากมาย 
เหตุผลอีกประการคืออยากก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ที่
ตวัเองยดึถอืไว้ เพือ่ออกเดนิทางเปิดโลกทศัน์ทดลองทำาสิง่ใหม่ดบู้าง และแน่นอน
ว่าจากคำาตอบของทีมโต๊ะพังงา สำานึกทางสังคมและสายตาที่มองหาโอกาส
พัฒนาตนเองอยู่เสมอคือความท้าทายผลักดันให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างร่วมกัน

ภาพบรรยากาศวงสนทนาประเด็นการสร้างกลยุทธ์ฯ ของทีมโต๊ะพังงาประกอบด้วย 
(จากซ้ายไปขวา)  พี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้ ผู้เขียน และทอม 

(ที่มาของภาพ: โครงการผู้นำาแห่งอนาคต)
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คว�มยัง่ยืนคือเป�้หม�ย

พี่จี้:  พี่ลากเส้นไปให้สุดกระดาษเลย อย่าไปจำากัดแค่ พ.ศ. 2600 เพราะ 
 องค์กรนี้จะไม่มีที่สิ้นสุด               
พี่น้อย: อินฟินิตี้เลยใช่มั้ย ไอ้เราก็ตามใจอยู่แล้ว เอาปากกามา!!
พี่จี้: ดร.ไมค์ (พี่ไมตรี) ตอนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะก็ใส่ให้แกไปเลย เพราะแกต้องทำา 
 จนตายอยู่แล้ว                    
พี่น้อย: ของเธอก็ลากไปให้สุด ส่วนของพี่ตอนนี้ 50 กว่าแล้วก็คงทำาไปเรื่อยๆ  
 ถ้าอยู่ถึงพ.ศ. 2600 นะ         
พี่จี้:  นี่ตกลงเรากำาลังถกเถียงกันอยู่ใช่มั้ยว่าใครจะตายก่อนกัน...                                                         

(บทสนทนาบางส่วนขณะอบรมหัวข้อการสร้างกลยุทธ์เพ่ือการขับเคล่ือนสังคม 
ชาตรี  มูลสาร และ กำาธร  ขันธรรม , 10 พฤศจิกายน 2560)

 เสียงพี่จี้ตะโกนบอกพี่น ้อยให้ลากเส้นบนกระดาษแผนผังลำาดับ
เหตุการณ์ขณะเขียน timeline mapping ซึ่งระบุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้ที่ 
พ.ศ. 2520-2600 เมื่อได้ทราบคำาถามจากพี่นุ้ยว่า “อยากให้สภาพลเมืองพังงา
แห่งความสุขท�างานต่อไปอีกนานแค่ไหนและตัวเองจะท�างานอยู่ในองค์กรนี้อีก
ก่ีปี” บทสนทนาเต็มไปด้วยความขบขันหยอกล้อกันไปมาตามประสาคนสนิท
ชิดเช้ือจบลงอย่างรวดเรว็พร้อมกบัได้ข้อมลูปรากฏบนหน้ากระดาษว่า สภาพลเมอืงฯ 
เริ่มต้นก่อตัวตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และมันจะไม่มีวันสิ้นสุดแม้ตัวพี่ไมตรี พี่น้อย พี่จี้
จะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม 
 พีนุ่ย้เดนิสำารวจคำาตอบของทกุกลุม่กล่าวสรปุให้ฟังว่า ทกุคนในทีอ่บรม
อยากให้องค์กรอยู่ต่อไปยืนยาวและไม่มีใครเลยที่ระบุว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่เกิน
องค์กร นำาไปสู่การตั้งคำาถามลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าช่วงที่ยังมีแรงกายแรงใจเรา
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จะสามารถทำาอะไรเพื่อให้สิ่งที่หวังเป็นจริงได้ แน่นอนว่าแผนงานที่คิดจะทำาก็
คือ “กลยทุธ์” (strategy) ทีเ่ลอืกแล้วว่าด/ีเหมาะสมกบัองค์กรมากทีส่ดุ กลยทุธ์
ไม่ใช่คำาใหญ่โตเข้าใจยากแต่จำาเป็นต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน ไม่
เลื่อนลอย สิ่งสำาคัญที่ทุกคนพึงตระหนักคือจะวางแผนกลยุทธ์ไปเพ่ืออะไรและ
กลยุทธ์มีความสำาคัญหรือจำาเป็นเร่งด่วนต่อองค์กรอย่างไร
 การได้กลับไปใคร่ครวญวันเกษียณอายุอย่างจริงจังรวมถึงทบทวน
กลยุทธ์ขององค์กรผ่านคำาถามที่เรียบง่ายแต่ชวนมองอนาคตบนความเป็นจริง 
ทำาให้ทีมโต๊ะพังงาแบ่งปันข้อมูลประวัติการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่
ผ่านมา ด้วยภารกิจอันหลากหลายครอบคลุมประเด็นปัญหาทั้งจังหวัดการระบุ
ความจำาเป็นเร่งด่วนจึงไม่ใช่เรือ่งง่ายดายนกั อย่างไรกต็ามหากจะตอบคำาถามว่า
ต้องวางกลยุทธ์ไปเพื่ออะไรก็จะพบสิ่งถูกพูดถึง 3 เรื่อง คือ 1) เพื่อสร้างความ
ยัง่ยนืให้องค์กร โดยการพฒันาคนรุน่ใหม่ให้มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะคดิวเิคราะห์
ประเดน็ปัญหาของชมุชนได้อย่างถ่องแท้ สามารถนำาเสนอทางออกอย่างสมเหตุ
สมผลและปฏบิตัไิด้จรงิ 2) เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันแก่องค์กรซึง่เป็นปัจจัยให้ผู้คน
ทุกภาคส่วนอยากเข้ามาทำางานด้วย ตัวแทนสภาพลเมืองฯ เชื่อว่าความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเท่านั้นจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังระบบได้ 3) 
เพื่อเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างโดยผลักดันให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกำาหนด
นโยบายเสนอให้ภาครฐันำาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจดุ ความเปลีย่นแปลงระดบั
นีค้อืเครือ่งยนืยนัเร่ืองชุมชนจดัการตนเองเป้าหมายหลกัของการสร้างยทุธศาสตร์
พังงาแห่งความสุขขึ้นมา
 เมื่อร่วมพิจารณาประเด็นเร่งด่วนที่องค์กรควรรีบลงมือทำาบทสรุป
ที่ได้คือการสร้างความยั่งยืนมีความจำาเป็นมากที่สุด เสียงทั้งหมดเห็นตรงกัน
ว่าหากองค์กรยั่งยืนภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือตลอดจนเป้าหมายสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็จะตามมาเอง แม้จะมียุทธศาสตร์ 10 ประการคอย
กำาหนดขอบข่ายการทำางานอย่างกว้างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ประสบการณ์ทั้งดี
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และร้ายสอนให้รูว่้า “คน” คอืปัจจยัสูค่วามยัง่ยนืทีต้่องให้ความสำาคญัเป็นลำาดบั
แรก แม้จะสามารถรวมตัวกันได้จำานวนมาก แบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความ
เหมาะสม แต่หากคนทำางานไร้ทักษะ ขาดความรักในองค์กร ไม่สามารถทำางาน
เป็นทีมได้ ต่อให้มีกลยุทธ์ดีเยี่ยมปานใดผลสัมฤทธิ์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นมาได้ 
 เป้าหมายพฒันาคนจงึเป็นโจทย์หลกัเบือ้งหลงัการขบัเคลือ่นสงัคมทีส่ภา
พลเมอืงฯ ดำาเนนิการมาตลอดนับต้ังแต่เกิดเวทสีมชัชาพงังาแห่งความสขุ เหน็ได้
จากการจัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รบัมาจากแหล่งทุนนอกจากใช้ทำาโครงการพัฒนา
ชุมชนแล้วส่วนหนึ่งจะถูกนำามาจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะการ
ทำางานเป็นทีมอยู่เสมอ ผู้เขียนมีโอกาสเข้าสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเตรียมความพร้อมคนทำางานของสภาพลเมืองฯ ซ่ึงถูกจัดขึ้นอย่างน้อย 
3 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
1) การอบรมหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข สำาหรับแกน
นำาทีมยุทธศาสตร์จังหวัด มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและ
หยัง่รู้ความสำาคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัคนในครอบครวัและเพือ่น
ร่วมงาน  2) การอบรมการใช้สื่อแก่เครือข่ายสภาพลเมืองฯ ได้พัฒนาทักษะการ
สือ่สารอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกบัปัจจบัุน สามารถดึงจดุเด่นของชมุชนตนเอง
ออกมานำาเสนอได้อย่างน่าสนใจ และ 3) การอบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ 
พัฒนาทักษะวิทยากรจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายในชุมชน กิจกรรม
เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็แนวทางการยกระดบัองค์กรโดยมุง่พัฒนาคนทีส่ภาพลเมอืงฯ 
ลงมือทำามาก่อนหน้าได้เรียนรู้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organi-
zation) ในเวทีพัฒนาศักยภาพฯ เสียด้วยซำ้า
 แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ปีเตอร์ เซงเก เชื่อว่าธุรกิจจะประสบ
ความสำาเรจ็ไม่สามารถพึง่พาความรูค้วามสามารถของคนเพยีงคนเดยีว แต่องค์กร
จะต้องส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันโดยให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบ 
5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นเครื่องมือทำาความ
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เข้าใจเหตผุลและความสมัพนัธ์ของสิง่ทีก่ำาลงัทำาว่าจะส่งผลกระทบต่อส่ิงอืน่ต่อไป
อย่างไร จำาเป็นต้องปรบัปรงุแก้ไขหรอืไม่หากแผนงานไม่เป็นไปตามทีอ่อกแบบไว้  
ความชำานาญส่วนบุคคล (personal mastery) เกิดจากการยอมรับว่าแต่ละ
คนมีความสามารถแตกต่างกัน การทำางานที่ดีจึงเกิดจากการนำาร่วมโดยคำานึง
ถึงความเชี่ยวชาญรายบุคคล  วิธีคิดขององค์กร (mental models) คือสร้าง
วฒันธรรมของทมีโดยการตรวจสอบวธิคีดิของปัจเจกทัง้หมดแล้วระบคุณุค่าร่วม
เพือ่กำาหนดวถิปีฏบัิตอิงค์กรขึน้มา  การสร้างวสิยัทัศน์/เป้าหมายร่วม (shared 
vision) ทีต้่องเกิดขึน้จากการพฒันาด้วยกนัทัง้หมด ไม่ได้มทีีม่าจากใครคนใดคน
หน่ึงและควรมีการปรบัปรงุให้ทันสถานการณ์อยูเ่สมอ  การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี 
(team learning) คอืทุกคนรูบ้ทบาทหน้าท่ีของตนเอง มคีวามรับผดิชอบต่องาน
ทีไ่ด้รับมอบหมายและองค์กรควรมสีภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้ทมีเกิดการเรยีนรู้
ร่วมกัน  ความเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีและเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาองค์กรที่ประสบ
ความสำาเร็จจากการเริ่มต้นพัฒนาคนอย่างจริงจังซ่ึงทีม SoC นำามาบอกเล่าให้
ฟังส่งผลให้ตัวแทนสภาพลเมืองฯ เกิดความเชื่อมั่นในแนวทางพัฒนาคนรุ่นใหม่
ที่กำาลังดำาเนินอยู่  มองเห็นจุดท่ียังขาดตกบกพร่องเรื่องการสร้างความชำานาญ
ส่วนบคุคลเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะการถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
เข้าใจง่ายแก่ผู้สนใจใคร่เรียนรู้ ตลอดจนวิธีการคิดเชิงระบบที่ค่อนข้างมีความ   
ซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพิ่มเติมให้ เนื่องจากปัจจุบันยังให้ความ
สำาคัญการสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ร่วมและการทำางานเป็นทีมเสียเป็นส่วน
ใหญ่ 
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“ค�าว่าคนรุ่นใหม่ส�าหรับเราไม่ได้หมายถึงคนท่ีอายุน้อย แต่มัน
คอืคนหน้าตาใหม่ๆ ทีเ่ข้ามาท�างานร่วมกบัเราเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 
จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละครั้งคละกันทั้งเพศและวัย เราจะ
ออกแบบคัดเลือกเนื้อหาท่ีช่วยพัฒนาองค์กรได้แล้วมาดูกันว่า
เหมาะกับคนกลุ่มไหน จากนั้นก็ประชาสัมพันธ์โดยมีโควต้าระบุ
ว่าแต่ละต�าบลสามารถส่งผู้เข้าร่วมได้คราวละกีค่น เขากจ็ะจดัส่ง
รายชื่อผู้สนใจมาให้เราเอง”

(ก�าธร  ขันธรรม. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข (ซ้าย) และการเป็น
วิทยากรมืออาชีพ (ขวา)

(ที่มาของภาพ: ปัณฑิตา  จันทร์อร่าม)
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จุดทีย่ืนอยู่และเส้นท�งทีจ่ะไป

 กระดาษ Post-it แสดงผลงานผ่านมานับร้อยแผ่นถูกนำามาเรียงต่อกัน
ตามเส้นแบ่งเวลาแต่ละปีคือผลพวงการทบทวนตัวเองเพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูล
ออกแบบกลยุทธ์ ความเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางที่สภาพลเมืองฯ สร้างผล 
กระทบทางสังคม (Social Impact) ปรากฏออกมามากมายหลายประเด็น อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพเกษตกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การออกแบบกลไกต่อรองราคายางกับพ่อค้าคนกลางด้วยวิธีการประมูล การ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  ด้านการ
ศึกษา จัดกิจกรรมเพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ชาวพังงาเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พังงาแห่งความสุขและผู้สนใจใคร่เรียนรู้กระบวนการทำางานของสภาพลเมืองฯ 
ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ  ด้านความมัน่คงในทีด่นิทำากนิและทีอ่ยูอ่าศยั 
มีจำานวนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมบ้านเรือน 132 ครัวเรือน เกิด
แผนงานเชิงนโยบายใช้ต่อรองเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐกรณีจัดสรร
พื้นที่ทำากินเป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจอย่างเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น  ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร เกิดตำาบลสามารถแยกขยะเองได้พร้อมทั้งนำาขยะ
เหล่านัน้เข้าสูก่ระบวนการผลติปุย๋อนิทรย์ีสำาหรบัใช้ในการเกษตรกรรมของชมุชน  
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดเครือข่ายชุมชนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 14 พื้นท่ีทั่วจังหวัดพังงา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติทุกรูปแบบ  ด้านสวัสดิการชุมชน มีจำานวนสมาชิกได้รับให้
เงินสนับสนุนดูแลกรณีคนในครอบครัว เกิด แก่ ตาย 28,000 ราย  ด้านการส่ง
เสริมสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุเกิดตำาบลปลูกผักปลอดสารพิษ
ในครัวเรือนไว้บริโภคเอง ส่วนท่ีเหลือเกินความต้องการก็นำาไปขายและแปรรูป
เป็นป่ินโตเพือ่สขุภาพ สร้างโรงเรยีนเกษยีณวยัจดัการเรียนการสอนหนงัสือตาม
หลกัสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ช่วยให้ผูส้งูอายุ



        287       

มกีจิกรรมทำาร่วมกนัลดความตงึเครยีดของครอบครัว  รายละเอียดปลีกย่อยเหล่า
นี้ถูกนำาไปจัดระเบียบใหม่ตามทฤษฎี Theory of Change (ToC) ช่วยแสดงมิติ
สมัพนัธ์ของงานท่ีกำาลงัขับเคลือ่นกบัวสิยัทัศน์ทีถ่กูวางเอาไว้ล่วงหน้า เอือ้ให้เหน็
กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ปัญหา ภาพความสำาเร็จที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น
และกิจกรรมที่ควรทำาต่อไปในอนาคต 

ตารางแสดงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ด้วย Theory of Change ของทีมโต๊ะพังงา
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 พีน้่อยและพีจ่ีแ้สดงทศันะว่าสภาพลเมอืงฯ ต้องดแูลงานขอบข่ายกว้าง
ขวางจนแทบไม่เคยมเีวลาถอยออกมาดภูาพรวมนกั เม่ือได้วเิคราะห์ข้อมูลองค์กร
ด้วย ToC ก็ช่วยให้เข้าใจว่านับตั้งแต่เกิดเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สมัชชา
พังงาแห่งความสุข จนกลายเป็นสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข ประเด็นปัญหา
ระดับชมุชนทัง้จงัหวดัถูกสงัเคราะห์ใหม่กลายเป็นยทุธศาสตร์พงังาแห่งความสขุ 
นโยบาย งบประมาณ การบริหารจัดการจากที่เคยแยกออกเป็นส่วนๆ ก็ถูกรวม
ศูนย์เข้าด้วยกันสำาหรับดำาเนินกิจกรรมหลัก 3 อย่าง คือ 1) พัฒนาคน 2) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ 3) จัดหางบประมาณกระจายสู่
ชุมชนอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมท้ังหมดมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือผลักดันให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนั้นยังพบว่าแผนงานระยะยาวหลายประการ
ไม่อาจสำาเร็จลุล่วงสืบเนื่องจากอุปสรรคสำาคัญคือองค์กรไม่สามารถสร้างราย
ได้ด้วยตนเองต้องพึ่งพิงงบประมาณแบบปีต่อปีจากหน่วยงานอื่นซึ่งไม่อาจล่วง
รู้ได้ว่าจะถูกระงับลงเมื่อไหร่  
 เมือ่เกดิการรวมศนูย์บรหิารงานเป็นหนึง่เดียวความซำา้ซ้อนของบทบาท
หน้าที่ก็เกิดขึ้นเพราะคนทำางานแต่ละยุทธศาสตร์ต้องรับผิดชอบงานส่วนกลาง
กนัเอง ปัญหาขาดคนทำางานแบบเต็มเวลา (full time) จึงถกูหยบิยกขึน้มาปรกึษา
หารอืกนั แม้จะมอีาสาสมคัรเข้าร่วมนบัร้อยคนแต่กลับไม่มคีนดูแลประสานงาน
ที่ถูกผูกรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดอย่างเต็มตัวเลย สาเหตุหลักคือองค์กรไม่อาจนำา
เงนิทนุซึง่มท่ีีมาเพยีงช่องทางเดยีวคอืงบประมาณดำาเนนิโครงการจากหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้ได้ รายได้ลักษณะนี้จะถูกใช้
เป็นค่าเดินทางและค่าตอบแทนที่มอบให้กันเป็นครั้งคราวเมื่อต้องลงไปทำางาน
ในพื้นที่ ปัจจุบันทีมงานทั้งหมดล้วนมีอาชีพหลักของตนเองแล้วใช้เวลาว่างผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยงานส่วนกลางตามความสะดวก เช่นจัดเตรียม
เอกสารการประชุม ตอบจดหมายราชการ จัดตารางนัดหมายกิจกรรม เป็นต้น  
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สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้สภาพลเมืองฯ ขาดแรงดึงดูดใจสำาหรับคนรุ่นใหม่ไฟ
แรงที่คิดอยากทำางานเพื่อสังคมอย่างจริงจังขนาดยึดเป็นอาชีพเนื่องจากมองไม่
เห็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและครอบครัว การขาดศักยภาพใน
การหารายได้เข้าองค์กรจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องขบคิดหาทางแก้ ด้วยความเชื่อที่
ว่าหากทำาให้คนพร้อมทุม่เทเวลาให้กบังานภาคประชาสังคมเต็มทีแ่ล้วยงัดำาเนนิ
ชวีติอย่างปกตสุิขได้ วสัิยทัศน์พงังาแห่งความสขุกจ็ะถกูสานต่ออย่างยัง่ยนื เหนอื
สิง่อืน่ใดยงัเป็นการสร้างอาชีพให้กบัลกูหลานได้กลบัมาพฒันาบ้านเกดิเมืองนอน
อีกด้วย

 เมื่อไม่สามารถหารายได้มาดูแลองค์กรการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ก็
กระทบกระเทือนตามไปด้วย พี่ไมตรีอธิบายว่าสภาพลเมืองฯ มีงานต้องทำาต่อ
เน่ืองหลายอย่างแต่ไม่อาจเกิดข้ึนได้เพราะถกูระงบัทนุเมือ่นโยบายหรอืผูบ้รหิาร
ภาครัฐเปลี่ยน บางสถานการณ์เล็งเห็นว่าควรดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยแผนงาน
ที่ออกแบบขึ้นเอง โครงการเหล่านั้นก็ต้องเป็นหมันเพราะไม่มีผู้สนใจให้ทุนซ่ึง
สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรยังต้องทำางานตามวัตถุประสงค์หน่วยงานอื่นที่อาจไม่
ได้นำาไปสู่เป้าหมายแท้จริงของตนเอง หากสามารถหารายได้มาบริหารจัดการ
ตนเองได้ก็จะช่วยให้เกิดอิสระในการทำางานเพิ่มมากขึ้นด้วย

“เราท�างานกันหลายประเด็นก็จริง แต่พอคล่ีออกมาท้ังหมดก็
เห็นได้ชัดว่าบทบาทหลักของสภาพลเมืองฯ คือเป็นผู้ประสาน
งาน เป็นการอ�านวยความสะดวกและสร้างพื้นที่ท�างานร่วมกัน 
แต่กลายเป็นว่าเราไม่มีคนท�าหน้าที่นี้แบบเต็มเวลาเลยทั้งๆ ที่
มนัควรต้องม ีพีเ่ชือ่ว่ามีเดก็รุน่ใหม่อยากกลับบ้านมาท�างานแบบ
นี้เยอะ แต่ก็เข้ามาท�าไม่ได้เพราะเขาต้องท�ามาหากิน ต้องมีราย
ได้ ให้มาท�าทั้งวันโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่ไหว”

(ชาตรี  มูลสาร. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560) 
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“เราไม่มีทุนบริหารส�านักงานเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่ 
ค่าแรงคนที่จะมาท�างานแบบเต็มเวลา พอไม่มีส�านักงานหน่วย
งานอื่นต้องการติดต่อกับเราก็ล�าบากท�าให้สถานะขององค์กรดู
ด้อยลงไปด้วย ยิ่งตอนนี้เรามีโครงการเยอะแต่ไม่มีคนประสาน
งานเคลียร์เอกสารเบ้ืองต้น กลายเป็นชาตรีต้องมาจัดการเรื่อง
นี้ท้ังท่ีมีงานยุทธศาสตร์อื่นต้องท�า เวลางานอาสาเลยไปเบียด
เวลางานหลักและเวลาครอบครัว ถ้าเรามีคนดูแลเรื่องนี้โดยตรง
ก็จะท�างานได้สะดวกขึ้นมาก”

(ไมตรี  จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2560)

สถ�บันพัฒน�ก�รเรียนรู้พังง�แห่งคว�มสุข
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรที่ได้จาก ToC สะท้อนให้เห็นสถานะ
ปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรโดยเฉพาะปัญหาการขาดศักยภาพในการ
สร้างรายได้ด้วยตัวเองดูจะเป็นสิ่งที่ทีมโต๊ะพังงากังวลใจและเลือกหาทางแก้ไข
ด้วยแนวคิดการประกอบการสังคม ข้อค้นพบท้ังหมดถูกนำามาพิจารณาต่อด้วย
ทฤษฎีห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain หรือ IVC)  พี่นุ้ยสร้างประเด็น
การเรียนรู้ในจังหวะน้ีด้วยคำาถามว่า “วิธีการท�างานท่ีผ่านมาจะน�าพาเราสู่เป้า
หมายได้หรอืไม่และในระยะยาววสิยัทศัน์ทีเ่ราวางไว้จะเกดิขึน้ได้จริงหรือ” พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างผู้ประกอบการสังคมกรณีหนึ่งขึ้นมาแจกแจงที่มา/แรงบันดาล
ใจ วิธีวางแผนและกระบวนการทำางานโดยละเอียดต้ังแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน 
วิเคราะห์ให้เห็นว่าวิสัยทัศน์/เป้าหมายจะสัมฤทธิ์ผลได้จำาเป็นต้องอาศัยผลผลิต 
(output) กิจกรรม (activity) ปัจจัยนำาเข้า (input) อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
(outcome) ทีต้่องการ หลงัจากนัน้จงึชกัชวนสกดัข้อมลูวงใน (insight) สิง่ทีเ่ป็น
ความเชีย่วชาญขององค์กร (expertise) ทุนหรอืทรพัย์สนิ (asset) ทีอ่งค์กรมเีพือ่
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สร้างกลยุทธ์และแผนงานเร่งด่วนออกมา
 การสกัด (extraction) สิง่ท่ีองค์กรทำาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานานเกดิผล
งานโดดเด่นชดัเจนทำาให้พบว่า ต้นทนุสำาคญัทีส่ภาพลเมอืงฯ มแีบ่งออกได้เป็น 3 
อย่าง คอื 1) เครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็เพราะสายสมัพันธ์อนัดีระหว่างภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่รู้จักระดับ
นานาชาติเหมาะสมกับการจัดการท่องเท่ียว และ 3) องค์ความรู้ฉบับชุมชน
อันมีที่มาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรู้จักถิ่นที่อยู่ของตนเอง
เป็นอย่างดี ชุดความรู้ลักษณะนี้มีความแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ตรงของคนในพืน้ที ่เมือ่นำามาพนิจิความสัมพันธ์กบัความเชีย่วชาญ
ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สังคม แผนงานก่อตั้ง “สถาบันพัฒนาการเรียนรู้
พังงาแห่งความสุข” จึงกลายเป็นบทสรุปสุดท้ายซึ่งถูกกลั่นออกมาเป็นกลยุทธ์
เพื่อก้าวเท้าสู่ความยั่งยืน  
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ตารางแสดงข้อสรุปการสกัดข้อมูลวงใน 

ความเชี่ยวชาญขององค์กร และทุนหรือทรัพย์สินของทีมโต๊ะพังงา
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 สถาบนัพฒันาการเรยีนรู้พงังาแห่งความสขุคอืการต่อยอดแผนงานเดมิท่ี
ถกูออกแบบไว้ภายใต้ชือ่มหาวทิยาลยัพงังาแห่งความสขุ โดยคาดหวงัว่าจะช่วย
ยกระดบัการจดัการอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนและแก้ปัญหาทวัร์ศนูย์เหรียญ
ด้วยการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น สภา
พลเมอืงฯ ได้รบัการยอมรบัทัว่ประเทศว่าเป็นตวัอย่างเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ที่เข้มแข็ง งานพัฒนาชุมชนตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ กลายเป็นแรงดึงดูด
หน่วยงานภาครฐัทัง้ภายในและภายนอกจงัหวดัปีละมากกว่าร้อยคณะติดต่อขอดู
งานเพือ่นำาไปเป็นต้นแบบพฒันาพืน้ท่ีตวัเองอยูเ่สมอ อย่างไรกต็ามด้วยกลไกการ
ดำาเนนิงานขาดระบบการจดัการทีด่บ้ีางก็เป็นการดแูลผูเ้ข้ามาขอศกึษาหาความรู้
แบบ “เพือ่นฝงู/คนรูจ้กั” บ้างกเ็ป็นแค่ “ทางผ่าน” สำาหรับการเดินทางต่อไปยงั
สถานทีท่่องเท่ียวทางธรรมชาตขิองคณะศกึษาดูงาน ผลทีเ่กดิขึน้คอืความไม่เป็น
มอือาชีพด้านการฝึกอบรมและบรหิารจดัการรายได้ทัง้จากสายตาผู้มาเยอืนและ
คนในชุมชนด้วยกันเอง
 ในฐานะคนรูจ้กัผลตอบแทนทีไ่ด้รบักลับกลายเป็นของทีร่ะลึกมากมาย
ถกูวางกองไว้ในตูก้ระจก การสละเวลางานและรายได้ทีพึ่งมจีากอาชพีหลักมาทำา
หน้าทีว่ทิยากรจงึก่อความยุง่ยากแก่ปราชญ์ชมุชนมากกว่าสร้างผลประโยชน์ให้ 
หน่วยงานราชการบางกลุ่มไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการศึกษาดูงานอย่างจริงจัง
เพียงเพราะขาดความเช่ือมั่นต้นทางองค์ความรู้ที่ไม่ได้ยืนอยู่บนหลักวิชาการ
ชดัเจน ความไม่ตรงต่อเวลาหรอืเข้ามาแค่พอเป็นพิธเีพ่ือเป้าหมายการท่องเทีย่ว
พักผ่อนทำาให้คนในชุมชนเสียเวลาคอยท่าโดยใช่เหตุ ซำ้าร้ายบางกรณีติดต่อ
ประสานงานกันคลาดเคลื่อนกลายเป็นทีมงานสภาพลเมืองฯ ต้องควักทุนส่วน
ตวัเลีย้งรับรองแขกผูม้าเยอืนสร้างความเดอืดร้อนต่อคนทำางานเพ่ือส่วนรวมไม่รู้
จบ  
 การค้นพบว่าทุนท่ีตนมีสามารถนำามาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ได้หากพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง
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ยอมรับในเชิงวิชาการ พร้อมกับออกแบบแพคเกจท่องเที่ยวท่ีมีรายละเอียด
เวลา สถานที่ และอัตราค่าบริการเป็นธรรมชัดเจน ปรับปรุงจุดอ่อนเร่ืองการ
ประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคได้อย่างมปีระสิทธิภาพ การขาดงบประมาณ
ดูแลสำานักงานและพัฒนาศักยภาพวิทยากรนำาเที่ยว รวมทั้งแก้โจทย์สำาคัญที่
ว่าจะทำาอย่างไรให้คนในชุมชนรับรู้ศักยภาพที่ตนมีแล้วนำาออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพพร้อมลุกขึ้นมาจัดการการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้อาจไม่ใช่แค่กระจายรายได้สูช่มุชนแต่ยงัสร้างรายได้แก่สภาพล
เมืองฯ ได้อีกด้วย 

“เราพยายามหาทางออกจากปัญหาข้อจ�ากัดแหล่งทุนมานาน
แล้ว บางครัง้มนักเ็หนือ่ยท่ีจะต้องรีบเร่งเขยีนโครงการหาเงินมา
ท�างานให้ได้แต่ละปี เคยมีความคิดจะท�ามหาวิทยาลัยพังงาแห่ง
ความสขุเพือ่สร้างรายได้สูช่มุชนเพราะมคีนมาดงูานกบัชาวบ้าน
เยอะ แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยได้รับผลตอบแทนใดๆ เป็นชิ้นเป็นอัน 
จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด�าเนินการเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องท�ายังไง 
เรายังไม่มีเครื่องมือไปสู่จุดนั้น”

(ไมตรี  จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2560)
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ตารางแสดงข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี 

Impact Value Chain ของทีมโต๊ะพังงา
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ลงมือทำ�แบบพังง�แห่งคว�มสุข

ชุมชนคือต้นท�ง

 หลังจากเข้าใจประวัติความเป็นมา สถานะปัจจุบัน รวมทั้งกลยุทธ์การ
ทำางานเพ่ือสร้างสถาบันพฒันาการเรยีนรูฯ้ อย่างชดัเจนแล้ว ทอมไม่รรีอทีจ่ะนดั
หมายผูเ้ขยีนมาหารอืกนัว่าจะเริม่ต้นทำางานต่อไปอย่างไร เจตจำานงของเขาชดัเจน
ว่าแม้จะมีหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้คำาแนะนำาโดยตรงแต่ก็ไม่ต้องการให้แผนงาน
เกิดขึ้นจากเขาและทีม SoC เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเชื่อว่าคนในย่อมมีความเข้าใจ
พื้นที่ มองเห็นโอกาส อุปสรรคและความเสี่ยงได้รอบด้านกว่าคนนอก เช่นเดียว
กับตวัแทนสภาพลเมืองฯ ทีแ่สดงความปรารถนาชดัเจนว่าต้องการให้ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมวางรากฐานสถาบนัพฒันาการเรยีนรูแ้ห่งนีใ้ห้มากทีสุ่ด หลักการพัฒนา
โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นบนข้อตกลงร่วมกันว่า “ชุมชน
คือต้นทางของความคิด” กล่าวอีกนัยหนึ่งมันคือการดำาเนินงานที่เน้นการมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังระหว่างอาสาสมัครภาคธุรกิจกับคนในชุมชนซึ่งมีขั้นตอน
แบ่งออกได้ 4 ระยะคือ 1) คัดเลือกและสำารวจพื้นที่ 2) จัดทำาหลักสูตรการท่อง
เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 3) เตรียมคนทำางาน และ 4) ทดลองใช้โปรแกรมท่องเที่ยว  
ผลผลิตสุดท้ายของแผนงานทั้ง 4 ระยะคือเกิดหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรยีนรูท่ี้มคีวามน่าเชือ่ถือในเชิงวชิาการและแพคเกจการท่องเท่ียวทีผ่่านการคดิ
คำานวณรายรบัรายจ่ายอย่างเป็นระบบตามหลกัการประกอบการสงัคม สามารถ
นำาไปใช้ระดมทุนเข้าสู่ชุมชนและสภาพลเมืองฯ ได้ปีละไม่ตำ่ากว่า 1.7 ล้านบาท 
รายได้ทั้งหมดจะถูกนำาไปใช้บริหารจัดการสำานักงาน สร้างทีมขับเคลื่อนสถาบัน
พฒันาการเรยีนรูฯ้ ท่ัวพืน้ท่ีจงัหวัดพงังาจำานวนไม่น้อยกว่า 455 คนภายในระยะ
เวลา 10 ปี ตวัเลขเหล่านีถ้อืเป็นความท้าทายและแรงบนัดาลใจชัน้ดีของทมีโต๊ะ
พังงา 
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 จังหวดัพงังามแีหล่งท่องเทีย่วอดุมสมบรูณ์ หลายพ้ืนทีม่ผีูน้ำาชมุชนมาก
ความสามารถเหมาะสำาหรับนำามาเป็นส่วนสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคมของ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ แต่ด้วยระยะเวลาจำากัดพี่ไมตรี พี่น้อย และพี่จี้ จึง
ปรึกษาหารือกันเพื่อคัดเลือกพื้นท่ีนำาร่องใช้เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรซึ่งมี
เกณฑ์การพจิารณา คอื 1) ต้องเป็นพืน้ท่ีทีเ่หมาะสมสำาหรับการศกึษาดูงานคอืมี
กิจกกรรมโดดเด่นและผูน้ำาชมุชนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรูโ้ดยตรง 
2) มีสถานทีท่่องเทีย่วดงึดดูใจ เดนิทางสะดวกพกัผ่อนสบาย สร้างรายได้สูช่มุชน
อย่างแท้จริง และ 3) มีแนวโน้มว่าคนในชุมชนจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นผู้ดูแล
จัดการท่องเท่ียวทั้งระบบได้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมการต่อยอดผลลัพธ์ท่ีงอกเงย
ให้ขยายสู่พื้นที่อื่นๆ เมื่อทีมงานโครงการผู้นำาฯ ถอนตัวออกไป  ท้ายที่สุดก็ได้
ตำาบลเครือข่าย 7 แห่งที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนคือ ตำาบลโคกเจริญ ตำาบล
มะรุ่ย จากอำาเภอทับปุด ตำาบลรมณีย์ จากอำาเภอกะปง ตำาบลบางม่วง จาก
อำาเภอตะกั่วป่า ตำาบลทุ่งมะพร้าว จากอำาเภอท้ายเหมือง ตำาบลเกาะยาวน้อย 
จากอำาเภอเกาะยาว และ ตำาบลเกาะปันหยี จากอำาเภอเมือง 
 ทอมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับเครือข่ายสภาพลเมืองฯ และผู้
เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) ทำาความรู้จักผู้นำาหรือปราชญ์ชาว
บ้านผู้เป็นจุดดึงดูดให้เกิดการศึกษาดูงานประเด็นต่างๆ ขึ้นในชุมชน 2) ศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานแต่ละประเด็นเพื่อวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู ้3) เยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียวว่ามจุีดดึงดูดใจนกัท่องเทีย่วอย่างไรบ้าง 
และ 4) สร้างความเข้าใจแนวทางการทำางานของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ แก่
คนในพืน้ทีก่่อนนำาข้อมลูทัง้หมดมาจดัหมวดหมูจ่นได้ข้อสรปุโดยสงัเขปตามพ้ืนที่
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง



298       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลโคกเจริญ อำาเภอทับปุด
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลมะรุ่ย อำาเภอทับปุด
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลรมณีย์ อำาเภอกะปง
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลทุ่งมะพร้าว อำาเภอท้ายเหมือง
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลบางม่วง อำาเภอตะกั่วป่า
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลเกาะยาวน้อย อำาเภอเกาะยาว

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง
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ตารางแสดงข้อมูลชุมชนตำาบลเกาะปันหยี อำาเภอเมือง
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 ข้อมูลข้างต้นมีท่ีมาจากบันทึกสนามของทอมซ่ึงบ่งชี้ว่าชุมชนที่ถูก
คัดเลือกจะต้องมีผู้นำาประสบการณ์ทำางานสูง ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จนเกิดความ
เข้าใจประวัติศาสตร์หรือลำาดับข้ันตอนกิจกรรมศึกษาดูงานแตกฉานสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ข้อสังเกตจากการได้สัมผัสตัว
ตนของผู้นำาทั้ง 7 ตำาบลระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ คุณสมบัติการเป็นผู้
มีสำานึกสาธารณะทำางานเพือ่ส่วนรวมมายาวนานมากพอทีจ่ะกลายเป็นศนูย์รวม
เจตจำานงร่วมของชาวบ้าน มีพลังพอท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศภาวะการนำา
ร่วมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในวงกว้าง หลายครั้งหลายหนผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยกับ
ผู้เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารหรอืผูใ้ห้ข้อมลูชมุชนแล้วพบว่า พวกเขาเข้าร่วมก่อ
ตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าใจหลักการประกอบการสังคมเลย
แม้แต่น้อย หนำาซำ้าบางท่านกลับมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับการจัดการท่อง
เที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ว่าจะเกิดข้ึนควบคู่กันได้จริงหรือ แต่เหตุผลหลักของการ
เข้าร่วมกลับง่ายดายแค่เพียงเพราะเชื่อมั่นในตัวแกนนำาสภาพลเมืองฯ อย่างพี่
จี้ พี่น้อย และพี่ไมตรี ว่าจะนำาพาสิ่งดีๆ มาสู่ชาวบ้านเสมอ เห็นได้จากหลักฐาน
ความมุ่งม่ันทุ่มเททำางานตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยไม่เคยทอดทิ้งกัน
เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมา

“จริงๆ รู้สึกว่าคนจะเท่ียวเขาก็ต้องการเที่ยว ต้องการพักผ่อน 
อาจไม่ได้คาดหวงัจะเรยีนรูส้ิง่ใดเลยกไ็ด้เพราะมันเป็นคนละเรือ่ง
เดยีวกนั แต่กอ็ยากจะลองดเูพราะคดิว่าโครงการหรือกจิกรรมถ้า
พวกไมตรี จี้ น้อย เลือกมาให้ชุมชนได้รู้จักและทดลองท�า มันจะ
ต้องมดีอีะไรสกัอย่าง ไม่งัน้คงไม่ยอมล�าบากมานัง่จับเข่าพูดโน้ม
น้าวให้เสยีเวลา คนพวกนีท้�าให้เราเชือ่ใจเพราะเขาทุม่เท ท�าอะไร
ท�าจริงไม่ทิ้งขว้างกลางทาง”

(กัลยา  โสภารัตน์. สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2561)

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง
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 ส่วนกิจกรรมศกึษาดงูานล้วนเป็นประเดน็ใกล้ตวัทีผู่ค้นให้ความสนใจ 
ความถี่ของการจัดกิจกรรมสูงและต่อเนื่องทำาให้ผู้คนในชุมชนมีความเป็น
ธรรมชาติเมื่อพบเจอกับผู้มาเยือนที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนสำาคัญ
ในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ภาคธุรกิจไม่มี (ถึงจะมีก็เป็นเพียงการ
ท่องจำาแล้วมาเล่าให้ฟัง) สามารถนำาไปใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ต้องการ
สัมผัสวิถีชุมชนขนานแท้ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามส่ิงสำาคัญท่ีขาดหายไปคือการ
เชื่อมโยงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับกระบวนการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ทุกๆ กิจกรรมไม่อาจสร้างรายสู่ชุมชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เน่ืองจากผูม้าศึกษาดงูานไม่จบัจ่ายใช้สอยข้าวของเครือ่งใช้จากชาวบ้านโดยตรง  
ข้อจำากัดอีกประการคือแม้จะมีภูมิรู้อันแสนมีคุณค่าและอยู่ในบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์จริงซึ่งหาได้ยากตามห้องเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป 
แต่ผู้ทำาหน้าที่วิทยากรกลับไม่สามารถดึงข้อได้เปรียบส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้
เพราะขาดการจดัระบบการนำาเสนอเรือ่งราว/ คณุค่าเป็นขัน้ตอนเข้าใจง่าย และนี่
คอืโจทย์ใหญ่นำาไปสูก่ารออกแบบหลกัสตูรการท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู้ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถือเชิงวิชาการมากยิ่งข้ึนโดยเพิ่มเติมทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงและยกระดับทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
 กิจกรรมศึกษาดูงานที่ถูกจัดขึ้นในพื้นต่างๆ มีคุณลักษณะร่วมกันอยู่
ประการหนึ่งคือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับปรากฏการณ์จริงเอื้อให้รับรู้
ข้อมูลผ่านการปฏิบัติจนเข้าใจธรรมชาติขององค์ความรู้เหล่านั้น ทอมต้องการ
สานต่อจุดแข็งจุดนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงเสนอให้นำาเอาทฤษฎีวงจรการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning cycles) มาเป็นแนวคิด
ประดิษฐ์หลักสูตรการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่หวังสร้างความชัดเจน
เชิงกระบวนการและเนื้อหาที่ต้องสังเคราะห์จัดประเด็นให้แหลมคมขึ้น
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 ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David Kolb อธิบายว่า 
กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของบุคคลประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเป็นวงจรต่อ
เนื่องกันคือ ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม (concrete experience)  เป็นขั้น
ตอนที่ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ความรู้สึก
และยึดถือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีตนประสบในขณะนั้น ขั้นที่ 2 การไตร่ตรอง 
(reflective observation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่งทำาความเข้าใจความหมาย
ของประสบการณ์ที่ได้รับ ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม (abstract 
conceptualization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบ
ยอดเป็นหลักการต่างๆ  ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง (active experimen-
tation)  เป็นข้ันตอนท่ีผู้เรียนนำาเอาความเข้าใจที่สรุปได้ในขั้นที่ 3 ไปทดลอง
ปฏิบัติจริงเพื่อทดสอบว่าถูกต้อง (เสาวภา  วิชาดี, 2554)

แผนภูมิภาพแสดงทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David Kolb
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 หลังผ่านการพูดคุยรายละเอียดทฤษฎีพี่ไมตรี พี่น้อย และพี่จี้ ต่างเห็น
ด้วยกบัการเชือ่มโยงแนวคิดดงักล่าวเข้ากบักจิกรรมศกึษาดงูานเพราะต้องการให้
ผูม้าเรยีนรูส้ามารถนำาเอาประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปทดลองใช้กบัชมุชนตนเองเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว การเลือกเอาแนวคิดของ Kolb มาเป็นโมเดลทำาให้เห็นว่าวิธีการ
จัดอบรมของเครือข่ายสภาพลเมืองฯ ทั้ง 7 แห่งมีการสร้างประสบการณ์
รูปธรรมและการสรุปเป็นหลักการนามธรรมขั้นตอนที่ 1 และ 3 ของวงจรการ
เรียนรู้อยู่แล้ว แต่ยังขาดการสะท้อน/ ทบทวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
ความรูซ้ึง่เป็นกระบวนการสำาคญัช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นผ่านประสบการณ์
ทีไ่ด้รบัสูก่ารทดลองทำาจรงิด้วยตวัเอง จงึเกดิความคดิเปลีย่นแปลงสถานทีจ่ากใช้
พื้นที่แห่งเดียวเป็นการแบ่งฐานทำากิจกรรมตามวงจรการเรียนรู้แทน
 ความคดิดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบโปรแกรมการท่องเทีย่ว
ทนัท ีกล่าวคือเกิดการจดัวางลำาดบัข้ันตอนกิจกรรมและคดัเลอืกสถานทีท่ีเ่หมาะ
สมโดยคำานึงถึงวงจรการเรียนรู้เป็นตัวตั้งแล้วผสานเข้ากับช่องทางขยาย
โอกาสสร้างรายได้สูช่มุชนเสรมิเข้ามา ดงันัน้ฐานการเรียนรู้จึงต้องมคีณุสมบติัท่ี
เหมาะสมต่อการใช้เป็นพืน้ทีส่ร้างประสบการณ์ตรง เช่น โรงบำาบดัขยะ โรงเรียน
ผู้สูงวัย แปลงผักปลอดสารพิษ ริมชายหาดที่เคยเกิดภัยพิบัติสึนามิ เป็นต้น และ
มบีรรยากาศเงยีบสงบเพยีบพร้อมด้วยอปุกรณ์สำาหรบัทบทวนการเรยีนรู้ทดลอง
ประยกุต์ปฏิบตัซิึง่จะใช้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตใินชุมชนหรอืโฮมสเตย์เป็น
สนามดำาเนินการ อย่างไรก็ตามการเข้ารับการอบรมให้ครบถ้วนวงจรการเรียนรู้
จำาเป็นต้องคำานึงถึงระยะเวลาที่ผู้เรียนมี กรณีที่มาแค่วันเดียวก็อาจได้รับเฉพาะ
ประสบการณ์รปูธรรมและบทสรปุการเรยีนรูก้ลบัไป แต่หากพกัค้างคนืก็สามารถ
เพ่ิมขัน้ตอนการนัง่ล้อมวงอภปิรายสะท้อนคดิแลกเปลีย่นความคดิเหน็บนัทกึลง
สมุดความรู้รายบุคคล ลงมือออกแบบแผนงานทดลองปฏิบัติเองเพ่ือพิสูจน์ว่า
ความเข้าใจทีไ่ด้รบัไปน้ันถูกต้องตรงประเดน็หรือไม่อย่างไร เป้าหมายอกีประการ
ที่ทีมโต๊ะพังงาวาดหวังไว้คือการสังเคราะห์องค์ความรู ้ชุมชนออกมาเป็น
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สื่อการเรียนรู้ เช่น ตำาราเรียนที่ลงมือทำาและขีดเขียนโดยชาวบ้านแต่ยังไม่ได้   
เริ่มต้นดำาเนินการ ณ ขณะนี้
 เมือ่ได้ข้อสรปุแนวคิดเชิงทฤษฎีของหลกัสตูรเป็นทีเ่รยีบร้อยการประชุม
เชิงปฏบิติัการเรือ่งการจัดทำาหลักสูตรตามพ้ืนทีแ่ละเส้นทางการเรยีนรูจ้งึถกูจดั
ขึน้ในวนัที ่24-25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาพงังา 
และโรงแรมภงูา โดยม ีคณุกมลชาต ิ นใุหม่ (จุบ๊แจง) และ คณุชนาภัทร  ไวยซนี 
(มิ้นท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นแกนนำาออกแบบกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์เพื่อระดมข้อมูล
ของดีชุมชน จัดทำาแผนที่ย่อยตำาบลนำาร่องว่ามีแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร จุด
จำาหน่ายสินค้า ศาสนสถาน สถานท่ีติดต่อราชการ ที่พักพร้อมให้บริการตั้งอยู่
บริเวณใดบ้าง ต่อจากนั้นจึงร่วมกันจัดทำาปฏิทินชุมชนแจกแจงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดทั้งปีรวมทั้งเทศกาลงานสำาคัญที่ทำาให้เกิดฤดูกาลท่องเที่ยวต่างๆ ก่อนจะ
เชือ่มโยงข้อมลูสร้างเป็นแผนทีใ่หญ่แสดงภาพรวมเส้นทางการท่องเทีย่วทัง้หมด
ออกมา
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ตัวอย่างภาพแผนที่ย่อยตำาบลเกาะยาวน้อย อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

(ที่มาของภาพ: ปัณฑิตา  จันทร์อร่าม)

 อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการออกแบบหลักสูตรและแผนงานเชิงธุกิจ
ผู้นำาชุมชนหลายท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากและมองไม่เห็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นขัน้ตอนชดัเจน ทมีวทิยากรจากคณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษา
ศาสตร์จงึจดัสรรเวลาเพือ่เตมิองค์ความรูเ้รือ่งทีม่าและความหมายของหลักสตูร 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ รวมทั้งนำาเกม
แข่งขันขายปลามาเปลี่ยนห้องประชุมให้กลายเป็นตลาดซ้ือขายสินค้าก่อนถอด
บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างคนหาปลา พ่อค้าคนกลาง เทคนิควิธีการขายเพื่อ
สร้างกำาไรอย่างสมดุล ปิดท้ายด้วยการแลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระเด็นกลไกการตลาด
กับการวางแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน ทำาให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจพื้นฐานแนวคิดสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้ฯ เพิ่มมากขึ้นด้วย 
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 ประโยชน์สำาคัญของการระดมข้อมูลพื้นที่นำาร่อง 7 ตำาบลครอบคลุม 6 
อำาเภอในจังหวดัพงังาร่วมกนัของผูน้ำาชมุชนคอืการขยายมมุมองการจดัการท่อง
เที่ยวที่แต่เดิมมักมองแยกส่วนเป็นเฉพาะเทศบาลตำาบล เทศบาลเมือง องค์การ
บริหารส่วนตำาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ซึ่งผูกพันกับวิธีแบ่งแยก
เขตการปกครองของภาครัฐเพราะมองไม่เห็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะเชื่อม
โยงแหล่งเรยีนรูใ้ห้สอดรบักับทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ม้จะอาศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่ละทำางาน
ร่วมกันมานานก็ตาม เมื่อได้เห็นแผนที่ภาพรวมซ่ึงสะท้อนข้อมูลระยะเวลาการ
เดินทาง จุดแวะพักรับประทานอาหารจับจ่ายใช้สอย ที่พักค้างคืนและกิจกรรม
ศกึษาดงูานทีม่ข้ีอแตกต่างแต่อาจนำามาปรบัประยกุต์เสริมประสิทธภิาพการเรียน
รู้งานภาคประชาสังคมด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ ระบุ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมคนขายปลา 
ระหว่างอบรมการจัดทำาหลักสูตรตามพื้นที่และเส้นทางการเรียนรู้

(ที่มาของภาพ: กมลชาติ  นุใหม่)
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จดุประสงค์ เนือ้หา กจิกรรม การประเมนิผล และกำาหนดการอบรมโดยละเอยีด 
ท้ายที่สุดหลังเสร็จสิ้นการอบรมเกิดเป็นโครงร่าง 5 หลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ดังนี้

1) หลักสูตรการจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาภาคประชาสังคม 
 พืน้ทีต้่นแบบการเรยีนรู:้ ต. เกาะปันหยี และ อทุยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
 อ. เมือง จ. พังงา
 จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการเครือข่ายพัฒนา
 ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา 
 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานจัดการเครือข่าย 
 การพัฒนาภาคประชาสังคมของตนเองได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้: การสร้างเครือข่ายการพัฒนาภาคประชาสังคม   
 กระบวนการทำางานร่วมกันของภาคประชาสังคม การจัดทำาแผน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยภาคประชาชน และการพัฒนา 
 ทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำางานอย่างยั่งยืน
2) หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 พืน้ทีต้่นแบบการเรยีนรู:้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. โคกเจริญ และ 
 สปาโคลนร้อนรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย อ. ทับปุด จ. พังงา 
 จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของคนใน 
 ชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของ 
 คนในชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 กิจกรรมการเรียนรู้: การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน การจัดทำา 
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 ป่ินโตสขุภาพตามฤดกูาล การส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุและการส่ง
 เสริมคุณภาพคนในชุมชน 
3) หลักสูตรการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
 พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้: สถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์ และ 
 บ่อนำ้าพุร้อนบ้านรมณีย์ ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา 
 จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการ 
 ชุมชน
 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานการจัดการทุนชุมชน 
 และสวัสดิการชุมชน 
 กิจกรรมการเรียนรู้: การรวมกลุ่มสมาชิกเครือข่ายการจัดการทุนใน 
 ชมุชน การสร้างสวสัดกิารในชมุชน การบริหารจัดการเงินในชมุชน และ
 การสร้างมูลค่าเพิ่มและหารายได้จากทุนในชุมชน 
4) หลักสูตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยในชุมชน 
 พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้:  ต. บ้านนำ้าเค็ม อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 
 จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการรับมือภัยพิบัติและแนวทาง
 สร้างความปลอดภัยในชุมชน
 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนปฏิบัติงานการรับมือภัยพิบัติและ 
 สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
 กิจกรรมการเรียนรู้: บทเรียนจากสึนามิ การจัดการภัยพิบัติและความ 
 ปลอดภัยในชุมชน การพัฒนาอาสาสมัคร ภาวะผู้นำาและการทำางาน
 เป็นทีม
5) หลักสูตรการจัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ 
 พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้: ต. เกาะยาวน้อย อ. เกาะยาว จ. พังงา 

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง



314       จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

 จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการขยะเพื่อสร้างระบบ 
 เกษตรอินทรีย์
 2) เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมสามารถวางแผนปฏบิตังิานการจดัการขยะเพือ่
 สร้างระบบเกษตรอินทรีย์ 
 กจิกรรมการเรยีนรู:้ การแยกขยะในครวัเรือน การบำาบดัขยะเพือ่นำามา
 ใช้ใหม่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ และการทำาเกษตรอินทรีย์

ความอึดอัดใจของอาสาสมัครภาคธุรกิจกับจุดยืนภาคประชาสังคม

ทอม:  ผมคิดว่าเราตั้งค่าตอบแทนวิทยากรตำ่าเกินไป อย่างพี่ไมตรีมี  
 ประสบการณ์ทำางานสงูแต่กลบัได้รบัค่าตอบแทนหลักร้อยหกัลบค่าเดิน
 ทางไปบรรยายก็แทบไม่เหลืออะไร                                       
พี่ไมตรี:  มันก็ใช่นะ แต่ถ้าชุมชนอื่นเขาได้ประโยชน์จากเรา ช่วยเหลือกันได้บ้าง 
 ก็ยังโอเคอยู่                                                                      
ทอม:  แต่ถึงยังไงประสบการณ์ของพี่ก็น่าจะต้องตั้งมูลค่าให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
 และควรคิดในเรตที่แตกต่างจากคนอื่น                                                                                                       
พี่ไมตรี:  ไม่นะ เราทำาแบบนั้นไม่ได้ ถ้าคิดแบบนั้นทีมแตกทันที เราทำาอะไรเราก็ 
 ทำาด้วยกันจะมารับผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าทีมงานคนอื่นไม่ได้ 
 เขาจะคิดอย่างไรถ้าเรามีสิทธิพิเศษ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามี
 ประสบการณ์หรือภูมิรู้น้อยกว่าเรา การคิดแยกแบบนั้นมันจะยิ่งสร้าง
 ความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร                                                                                                
ทอม:  เป็นแบบนั้นก็ได้ครับ แต่ถึงยังไงเป้าหมายสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ 
 อย่างหนึ่งคือสร้างรายได้ให้องค์กร ยังไงก็ควรบวกอัตราค่าใช้จ่ายภาพ
 รวมให้สูงขึ้นอย่างน้อย 25 เปอร์เซนต์ ไม่อย่างงั้นที่ทำามาก็สูญเปล่า 
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          ไม่ได้อะไรเลย                                                                                  
พี่ไมตรี: แบบนัน้กไ็ด้ครบั แต่ทกุคนในทมีต้องได้รบัค่าตอบแทนในระดบัเดยีวกันนะ                              
ทอม: โอเคครับ     
                                                                                               
(บทสนทนาบางส่วนขณะออกแบบหลกัสตูรการท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้ยรุนนัท์  
ยิ้มสาระ และ ไมตรี  จงไกรจักร์, 3 กุมภาพันธ์ 2561)

 ขั้นตอนสำาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมการท่องเท่ียวของ
สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ คือการกำาหนดค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่เกิดข้ึนในแต่ละ
หลักสูตร มันอาจไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับทีมงานสภาพลเมืองฯ ที่มีคนมากหน้า
หลายตามาศึกษาดูงานแล้วพวกเขาก็คิดค่าตอบแทนบ้างเป็นครั้งคราว เพียงแต่
ตลอดเวลาผ่านมาไม่เคยมีการตัง้ราคาโดยนำาเอาชัว่โมงการทำางาน (man-hour) 
มาพิจารณาความคุ้มค่าสูงสุดเลย
 การเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารหวัข้อการคดิและวางแผนการเงนิแบบ
ผู้ประกอบการสังคมเนื้อหาหลักของเวทีพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 ที่ชักชวนคน
ทำางานภาคประชาสังคมมาคำานวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคมต่อ
หน่วย (impact unit cost) โดยเริ่มจากการคำานวณค่าบริหารจัดการรวมทั้งค่า
ตอบแทนคนทำางานเพือ่สะท้อนต้นทุนจรงิ ก่อให้เกดิการแสดงความคดิเหน็ทีน่่า
สนใจระหว่างวธิคีดิเรือ่ง “คณุค่าและมลูค่า” ขึน้มา ทมีโต๊ะพงังาเข้าใจเป็นอย่างดี
ว่าการแสดงข้อมลูออกมาได้อย่างชดัเจนเรือ่งความคุม้ค่าท่ีเกดิขึน้จากการลงทนุ
ลงแรงทำางาน เวลาท่ีใช้ไป ค่าตอบแทนท่ีได้รับ และผลกระทบทางสังคมที่เกิด
ขึน้ ช่วยให้องค์กรมองเหน็จดุอ่อนการบรหิารจัดการด้านการเงนิ เฉพาะอย่างยิง่
ความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ตำา่เตีย้เรีย่ดนิเมือ่นำามาเทยีบกบัภาระงานและเวลาที่
ถูกใช้ไป แต่สำาหรับการทำางานเพื่อสังคมของสมาชิกสภาพลเมืองฯ ความคุ้มค่า
อาจมิได้ผูกติดกับราคาค่าแรงเพียงอย่างเดียวแต่มิติเรื่องคุณค่าซึ่งปรากฏผ่าน

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง
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คณุภาพชวีติด้านกายและใจทีอ่ยูด่มีีสขุยิง่ขึน้ของชาวบ้านต่างหากคอืส่ิงคาดหวงั 
และองค์ประกอบส่วนนี้ยังมิได้ถูกนำามารวมอยู่ในวิธีการคิด impact unit cost 
แต่อย่างใด
 บทสนทนาระหว่างทอมและพี่ไมตรีข้างต้นถือเป็นการต่อรองหาจุด
สมดลุระหว่างมลูค่ากบัคณุค่าได้อย่างน่าสนใจ ผูเ้ขยีนมองว่าใจความหลกัของบท
สนทนาสะท้อนให้เห็นจุดร่วมระหว่างผู้ประกอบการสังคมกับภาคประชาสังคม
คือ “การมีใจทำางานเพ่ือส่วนรวม” แม้มีกระบวนทัศน์การทำางานต่างแต่ก็ยัง
สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะเกิดการเรียนรู้หลักคิดของกันและกันเมื่อ
เวลาผ่านล่วงเลยไป ในมมุมองของผูเ้ขียนทอมเข้าใจมติเิรือ่งคณุค่าของการทำางาน
เพือ่สงัคมเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วดงัจะเหน็ได้จากการทีเ่ขาสมัครใจเข้าร่วมทำางานคร้ัง
นี้โดยไม่ต้องมีใครบังคับ แต่การได้ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่าง ได้เรียนรู้ตัว
ตนคนทำางานภาคประชาสงัคมอย่างจรงิจงั ทำาให้เกดิการต้ังคำาถามด้วยความไม่
เข้าใจปนหงดุหงดิใจว่า ทำาไมคนทำางานภาคประชาสังคมจึงต้องเสียสละความสุข
ส่วนตวัหลายอย่าง บางคนต้องหงุหาอาหารใส่กล่องจากบ้าน ออกเงนิส่วนตวัจ่าย
ค่ารถค่าเรอืมานัง่ทำางานเพือ่ส่วนรวม มนัจำาเป็นด้วยหรือท่ีต้องเสียสละขนาดนัน้
ทั้งที่ยังมีหนทางอ่ืนช่วยให้พวกเขาสามารถทำางานโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง
และครอบครัว สมดลุระหว่างความพร้อมส่วนตวักบัการทำางานเพือ่ส่วนรวมควร
เป็นอย่างไร คำาถามเหล่านีไ้ม่ใช่เรือ่งราวใหญ่โตท่ีต้องหาคำาตอบสำาหรับเขาอกีต่อ
ไปเมือ่ได้สมัผสัมติคิณุค่าทีผู่น้ำาชมุชนแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมยืน่มอืให้ความ
ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่นอาจไม่ใช่แค่ความพร้อมด้านหน้าที่การงานหรือ
การเงิน แต่เป็นความพร้อมทีจ่ะบอกกบัตวัเองว่าความสขุของปัจเจกไม่อาจแยก
ออกจากความสุขของส่วนรวมได้ ซึ่งสะท้อนผ่านการกระทำาและคำาพูดของผู้นำา
แต่ละคนที่มักกล่าวตรงกันเสมอว่า “ไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
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“ถ้าเรารอทกุคนพร้อมแล้วจงึลุกขึน้มาท�างานเพ่ือสังคมเมือ่ไหร่
เราถงึจะลงมือท�าล่ะ พอท�าแล้วกห็ยดุไม่ได้ เพราะถ้าหยดุเรือ่งดีๆ  
ที่สร้างขึ้นก็อาจจะล่มสลายตามไปด้วย งานแบบนี้ถึงจะเหนื่อย
แต่ก็มีความสุข”

(วนิดา  ชูสุวรรณ. สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)

ยกระดับคนทำ�ง�น
 
 ตลอดเส้นทางการก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ความพยายามผลัก
ดันคนในชุมชนให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรคือกุศโลบาย
เตรยีมคนทำางานทีพ่ีไ่มตร ีพ่ีน้อย พีจ่ี ้ให้ความสำาคญัอย่างยิง่เนือ่งจากเลง็เหน็ว่า
จะช่วยให้เข้าใจกลไกการทำางานท้ังระบบควบคูกั่บได้รบัองค์ความรูพ้ร้อมสานต่อ
กลยทุธ์การบรหิารองค์กรอย่างยัง่ยนืต่อไปได้ด้วยตวัเอง กระทัง่เค้าโครงกระบวน
วิธีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานชัดเจนขึ้นก็เป็นช่วงเวลาการยกระดับศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ โดยโครงการผู้นำาฯ กับทีม “คิด ค้น คว้า” 
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอบรมการใช้สื่อแก่สมาชิกสภาพลเมืองฯ ในวันที่ 
26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมภูงา
 วตัถปุระสงค์ของการจดัอบรมคอืพฒันาทกัษะผูเ้ข้าร่วมให้สามารถดึงจดุ
เด่นของพื้นที่ตัวเองออกมานำาเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยว
กับแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเพื่อดึงดูด
กลุม่เป้าหมายท้ังหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนหรือบุคคลทัว่ไปผูส้นใจเข้ามา
ศึกษาดูงานในพื้นท่ี กิจกรรมการอบรมคือร่วมแบ่งปันข้อมูลทิศทางการสื่อสาร
ของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย ฝึกการใช้ชุด
คำาถาม “5W1H” (What, Who, When, Where, Why, How) เพื่อรวบรวม 
วเิคราะห์และนำาเสนอข้อมลูทีซ่บัซ้อนให้เข้าใจง่าย รวมทัง้ฝึกเทคนคิการถ่ายภาพ 
การใช้โปรแกรมนำาเสนอภาพผ่านแอพพลิเคชั่น Snapseed เผยแพร่ลงบนส่ือ
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สังคมออนไลน์แบบต่างๆ เช่น facebook line หรือ instragram เป็นต้น 
 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (train the professional trainers) คือ
การจัดอบรมทักษะการเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้แก่ผู้นำาชุมชน เมื่อวันที่ 28-29 
เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมภูงา ก่อนหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จะสิ้น
สดุลงไม่นานนกั ทอมตอบสนองความต้องการของทีมสภาพลเมอืงฯ ในการสร้าง 
“นักสื่อสารการเรียนรู้ชุมชน” (ambassador community) ผู้เป็นตัวแทน
นำาเสนอเรื่องราวพร้อมกับสร้างการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการปฏิบัติจริง ไม่ใช่
มคัคเุทศก์บอกเล่าข้อมลูประวติัศาสตร์เหตกุารณ์ต่างๆ แก่กลุ่มนกัท่องเทีย่วเพียง
อย่างเดียว ดังที่พี่เล็กแสดงทัศนะไว้ว่า “วิทยากรที่ท�างานในสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้ฯ จะไม่ใช่ไกด์หรือมัคคุเทศก์เพราะเขาคือคนในชุมชนผู้มีความรู้ในเรื่อง
ราวนั้นๆ ผ่านการลงมือท�าจริง เขาคือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่
อ่านหรือท่องจ�ามาบอกต่อ” เป้าหมายของการอบรมคร้ังนี้จึงเป็นการเพิ่มเติม
เทคนิคการนำาเสนอให้ทรงพลังควบคู่กับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยยึดความ
เป็นธรรมชาติของตัวบุคคลเอาไว้เป็นสำาคัญ
 อาจารย์พากร  อัตตนนท์ วิทยากรเริ่มต้นบทเรียนโดยอธิบายองค์
ประกอบของการสอนซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา (content) เทคนิคการสอน 
(method) และการถ่ายทอด (delivery) ทั้ง 3 ส่วนล้วนมีความสำาคัญพอกัน
หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปการสื่อสารที่ทรงพลังก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อคิดที่ต้องพึง
ระลึกไว้คือต้องทำาให้ “สาระมาพร้อมสีสัน” ต่อจากนั้นจึงลงรายละเอียดเกี่ยว
กบัการเริม่ต้นสร้างบรรยากาศการเรยีนรูโ้ดยการแนะนำาตัวอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจ 
หลักการใช้โทนเสียงพูด จัดวางมือ สายตา และเดินเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ยกตัวอย่างเกมที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย มั่นใจ รู้จักกันมากขึ้น 
จนพร้อมเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ เนื้อหาสำาคัญของการอบรมอีกประการคือการ
อธิบายรูปแบบความทรงจำาของมนุษย์อันมีที่มาจากมัดกล้ามเนื้อ อารมณ์ความ
รู้สึก สถานที่ และตัวอักษร ดังนั้นขณะทำาหน้าท่ีวิทยากรจึงจำาเป็นต้องใช้ส่ือที่
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ช่วยกระตุ้นผัสสะการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ก่อนปิดท้ายการอบรมด้วยการให้ผู้เข้า
ร่วมทดลองสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนตนเองเพ่ือรับ
ฟังคำาติชมนำาไปปรับปรุงพัฒนาต่อ
  ตลอดระยะเวลา 7 เดอืนของการร่วมมอืกนัทำาโครงการพัฒนาศกัยภาพ
การทำางานของภาคประชาสังคม มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ 3 ครั้ง 
ผู้เขียนพบว่าอุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีคอยฉุดร้ังให้แผนงานก่อต้ังสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้ฯ ก้าวไปได้ไม่ปะติดปะต่อเท่าท่ีควรคือการที่ผู้เข้าร่วมอบรมเปลี่ยนกลุ่ม
ไปเร่ือยๆ แม้จะมาจากตำาบลเดียวกันแต่การเข้าร่วมในลักษณะสับเปลี่ยนกัน
มาตามโควต้าที่นั่งทำาให้องค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปไม่สมบูรณ์  สาเหตุสำาคัญคือ
การต้องสละเวลาในชวีติเข้าร่วมงานกับโครงการทีต่นไม่รู้จกัคุน้เคย หนำาซำา้ยงัไม่
แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้ง  ปรากฏการณ์           
“หร๋อมแหร๋ม” คนมาร่วมน้อยกว่าเป้าที่วางไว้และบางกรณีก็มาสายเพราะต้อง
ทำาภารกิจท่ีบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสะท้อนให้เห็นว่า แผนพัฒนาองค์กรสู่
ความย่ังยืนด้วยแนวคิดการประกอบการสังคมยังจำาเป็นต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัว
เอง โดยต้องแสดงให้เหน็ว่ากลยทุธ์กระจายรายได้สูช่มุชนและสร้างงานให้แก่ลกู
หลานอย่างมั่นคงไม่ใช่แค่เพียงภาพฝัน ซึ่งถือเป็นโจทย์ท่ีท้าทายและต้องอาศัย
ความตั้งใจจริงไม่ล้มเลิกกลางคันเป็นแรงขับเคลื่อน  
 อย่างไรก็ตามผู้เขียนและทอมรู้สึกอบอุ่นใจเสมอเมื่อพบว่ากลุ่มผู้นำา
ชุมชนมากมายหลายท่านพร้อมให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง บ่อยครั้งที่ได้เห็นพี่
จี้ต้องยกหูโทรศัพท์โทรตามคนในชุมชน พี่น้อยและพี่ไมตรีคอยประชาสัมพันธ์
หางบประมาณสนับสนุนให้สมาชิกสภาพลเมืองฯ มาร่วมกิจกรรมให้จงได้ จาก
ผู้นำาสามคนความไว้เน้ือเช่ือใจเริ่มแผ่ขยายออกไปทีละน้อย ยิ่งนานวันย่ิงค่อยๆ 
เกิดแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ 
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“สิ่งท่ีผมช่ืนชมผู้น�าชุมชนหลายๆ คนคือเขาไม่เคยรู้สึกกลัวสิ่ง
ท่ีแตกต่าง ถึงเราพยายามตั้งโจทย์ที่ยากแต่เขาก็สู้กับเรา ช่วย
กันปั้นช่วยกันท�า ถึงจะเหนื่อยแต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับเรา”

(ยุรนันท์  ยิ้มสาระ. สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2561) 

สรุปบทเรียน

 โครงการถอดบทเรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและ
การเปล่ียนแปลงของพื้นที่เสร็จสิ้นลงไปพร้อมกับการทดลองใช้หลักสูตรการ
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% คิดว่าสามารถนำาประสบการณ์
และองค์ความรู้ไปปรับใช้ทำางานในชีวิตประจำาวันได้ ข้อควรปรับปรุงคือต้อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้มากขึ้น ควรมีเครื่องมือสนับสนุนให้นัก
สื่อสารการเรียนรู้ชุมชนสามารถบรรยายได้ทรงพลังมากกว่าที่เป็นอยู่ ซ่ึงทำาให้
ทีมงานเกิดความหวัง กำาลังใจ เห็นจุดอ่อนเพื่อนำาไปพัฒนาต่อ และนับเป็นการ
สร้างรายได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ผ่านแนวคิด
การประกอบการสังคมอีกด้วย ถึงแม้ว่าจำานวนเงินอาจไม่มากมายแต่ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
 นับตั้งแต่เริ่มต้นทำางานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ผลสัมฤทธิ์
ข้างต้นบ่งช้ีว่าแนวคดิการประกอบการสงัคมซึง่ถกูนำามาใช้เป็นเครือ่งมอืออกแบบ
กลยุทธ์ก่อต้ังสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ ช่วยให้สภาพลเมืองฯ ระบุสถานะ
ปัจจุบัน อนาคตขององค์กรในโลกทุนนิยม และจัดลำาดับความสำาคัญแผนงาน
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ได้ชัดเจนจนสามารถกำาหนดกลไกสร้างความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ “คน 
เวลา และ การเงิน” องค์ประกอบสำาคัญขององค์กรได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น จุด
เด่นที่โครงการผู้นำาฯ และ SoC ช่วยให้ทีมงานหลายฝ่ายทำางานร่วมกันอย่าง
สะดวกคือความสามารถในการคัดเลือกเน้ือหาที่ก่อให้เกิดไอเดียทะลุทะลวง
วิธีมองประเด็นปัญหาภายใต้กรอบวิธีคิดเดิม ช่วยดึงคนผู้จมจ่อมอยู่กับปัญหา
ให้เงยหน้าขึน้มาสดูอากาศ ยกตวัลอยขึน้เพือ่ก้มลงไปมองเส้นทางท่ีตนกำาลังเดิน
ในมมุทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสำาคญัท่ีสดุคอืแม้เนือ้หาเหล่านัน้จะมคีวามซบัซ้อนแต่
วิทยากรก็สามารถอธิบายให้เข้าใจจนนำาไปใช้งานได้จริง
 สำาหรับตัวแทนสภาพลเมืองฯ ผู้สามารถนำาแนวคิดการประกอบการ
สังคมมาพัฒนาเป็นแผนงานการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เป็นผลสำาเร็จ ผู้เขียน
วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่ตนเองกำาลังเผชิญอยู่
และไม่เคยจำากัดกระบวนวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยเคร่ืองมือหรือกระบวน
ทัศน์ที่ตายตัว ด้วยประสบการณ์ความเจ็บปวดร่วมนำามาสู่การปรับเปล่ียน
วิสัยทัศน์การทำางานแบบ “นำาร่วม” (collective leadership) ช่วยให้สามารถ
ก้าวข้ามการแบ่งแยกฝ่ายรวมท้ังวิถีการทำางานแบบปฏิปักษ์จนเกิดการเรียน
รู้วิธีพัฒนาชุมชนหลากมิติเป็นเวลายาวนานกระทั่งเล็งเห็นว่า ทางออกสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจำาเป็นต้องมองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภาย
ใต้โครงสร้างสังคมที่มีบรรทัดฐานคอยกำาหนดระเบียบการอยู่ร่วมกันของผู้คน 
เพราะมันคงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากจะมองสถาบันสังคมแต่ละส่วนเป็นคู่ตรง
ข้ามขัดขวางเป้าหมายขององค์กรอยู่ตลอดเวลา การลงมือทำางานร่วมกับสภา
หอการค้าจังหวัดพังงา หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ คือสิ่งยืนยัน
สายตาแห่งโอกาสที่เฝ้ามองความเป็นไปได้ ค้นหาความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี 
หรือกระแสความคิดของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับทักษะ
การประนีประนอมเพื่อปรับประยุกต์ดึงเอาจุดแข็งแต่ละภาคส่วนมาใช้สานต่อ
เป้าหมายชุมชนจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี 

สู่พังงาแห่งความสุข: เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง
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 เช่นเดยีวกบัการนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมมาจดัการปัญหาด้าน
การเงินขององค์กร ทุกขั้นตอนการทำางานบ่งชี้ว่าจิตวิญาณภาคประชาสังคมยัง
คงเป็นสิ่งสำาคัญที่สภาพลเมืองฯ ไม่เคยหลงลืม แม้การสร้างรายได้คือจุดตั้งต้น
แต่ปลายทางคือการผ่องถ่ายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง หนุนเสริมให้
วงล้อยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการเคลื่อนไปข้างหน้าตามปณิธาน
เดิม  กล่าวอีกนัยหน่ึงพวกเขานำาเอาเครื่องมือบริหารภาคธุรกิจมาจัดวางเป็น           
ฟันเฟืองหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมได้อย่างเหมาะเจาะ 
และหากสัมฤทธิ์ผลดังหวังกลวิธีการดำาเนินงานลักษณะนี้อาจกลายเป็น “พังงา
โมเดล” พร้อมถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกต่อหนึ่งด้วย 

“แต่ก่อนเรารวมทีมกันไม่ได้เพราะแย่งกันเป็นผู้น�า ระยะหลัง 
พี่ว่าเราท�างานกันได้ดีขึ้นเพราะรู ้จักถอยมาอยู่ข้างหลังเป็น        
บางครัง้การน�าทีด่ีคอืต้องรูบ้ทบาทตัวเองไม่ใช่ออกไปยนือยู่ข้าง
หน้าตลอดเวลา เราต้องรู้ว่าใครถนัดเรื่องอะไรก็ต้องให้เขาได้ท�า
เรื่องนั้น  สิ่งที่เราต้องท�าจริงๆ คือท�าให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวท�างานเป็นทีมได้ มองเห็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือ
ให้รูว่้าเรายนือยูต่รงจุดไหนแล้วต้องท�าอะไรต่อ แผนยุทธศาสตร์
ทีเ่กดิขึน้กเ็พราะเราท�าความเข้าใจปัญหาและพยายามหาทางแก้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ”

(ไมตรี  จงไกรจักร์. สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2561)
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ฯ 

กับกลไกการขับเคลื่อนยุทศาสตร์พังงาแห่งความสุข

ที่มา: ผลการศึกษา
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 กลไกการทำางานโดยส่งอาสาสมัครภาคธุรกิจลงไปตามติดผลิตงานร่วม
กับคนทำางานภาคประชาสังคมมิได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับชุมชน
เท่านั้น แต่ตัวอาสาสมัครเองก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลายอย่างเช่นเดียวกัน  ทอม
อาจเร่ิมต้นเข้ามาทำางานด้วยคาดหวังว่าจะเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยมาเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ดูบ้าง แต่ตอนจบโครงการผู้เขียนเข้าใจว่าเขาไม่ได้เดิน
ออกจากพื้นที่ปลอดภัยไปไหน แต่จริงๆ แล้วเขากำาลังขยายพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเองออกไปให้กว้างขวาง ด้วยค้นพบว่าจิตสำานึกทางสังคมท่ีมีเม่ือได้ผนวก
กบัทักษะท่ีใช่ แม้กระบวนทัศน์ต่างแต่อาจนำามาซึง่ทางออกของปัญหาใหม่ๆ 
ได้ นอกจากนั้นผู้เขียนยังเชื่อว่าปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่อีกมากมายพร้อมเข้ามา
ทำางานเพื่อสังคม เพียงแค่มีช่องทางให้เขาได้นำาเอาศักยภาพที่มีมาผสานเข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง 
 หากจดุหมายปลายทางของภาคประชาสังคมคอืการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพลเมือง ภาครฐั และภาคธรุกจิในการแก้ปัญหาสงัคม ข้อค้นพบจากงาน
วิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าทักษะการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกคือสิ่ง
จำาเป็นอย่างที่สุดเพื่อให้พลังท่ีสามอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้ไม่รู้จบ แม้การสร้าง
มลูค่าอาจมใิช่แก่นแต่หากเป็นเส้นทางหนึง่ท่ีจะสามารถสร้างคณุค่าและดำารงจติ
วญิญาณเสรขีองประชาชนไว้ได้ เส้นทางนีก้จ็ะเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีน่าล้ิมลองก้าว
เดินต่อไป
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เกริน่นำ�

 เสียงคำาพูดแสนหนักหน่วงของแกนนำาชาวบ้านคนหนึ่งจากจังหวัด
เชียงราย ลอยล่องเข้า “หู” ของผมจนสั่นสะเทือนเข้าไปในความรู้สึก คำาพูดที่
ทรงพลังมักสะกิดให้ผู้เขียนหยุดน่ิงและตระหนักคิดด้วยความสงสัยว่า เหตุใด
คนตัวเล็กๆ คนหนึ่งช่างมีคำาพูดท่ีชวนให้เราใหลหลงในปรัชญาชีวิตบางอย่าง 
ต้นไม้ใหญ่กลางป่าสูงตระหง่านท้าทายแสงแดด ถึงคราวที่จะต้องล้มลงเพื่อคืน
สมดุลแก่ธรรมชาติ แต่กระนั้นก็ยังมี “อัตตา” ที่พอจะทนงตัวว่าถึงแม้จะล้ม 
ก็ขอล้มอย่างมีศักดิ์ศรี มิใช่เป็นเพียงแค่เสียงกิ่งไม้หักอย่างเปราะบาง

“ต้นไม้ใหญ่ในป่า หากจะล้ม ต้องล้มให้เสียงดัง ไม่เช่นนั้น            
ก็จะเป็นเพียงแค่เสียงกิ่งไม้หัก”

ล้ม ไม่ได้แปลว่า แพ้ แต่หมายถงึ การเริม่ต้นใหม่ของกฎธรรมชาติ 
ต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลง จะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่พืชพันธุ์ชนิดอื่นๆ ได้
บ�ารุงเติบโตแตกหน่อออกใบต่อไป เปรียบได้กับการท�างาน ถ้า
จะลงมือลงแรงท�าแล้ว ก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ ให้มีชื่อเสียง หากล้ม
แล้วเสียงไม่ดัง แม้ว่าจะกลายเป็นปุ๋ยอันอุดมสมบูรณ์ก็ตาม นั่น
จะต่างอะไรกับเสียงกิ่งไม้หัก
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 ผู้เขียนสนใจภาวะความคิดที่ท้าทายดังกล่าวด้วยการเข้าไปพูดคุย-รับ
ฟังจากเจ้าของประโยค จึงได้มิติความคิดที่ว่า
 “ความทนงตัว” ของผู้นำาตัวเล็กๆ ทำาให้ผู้เขียนก้าวถอยออกมาและ
ฉกุคดิถงึ “ภาวะของผูน้ำา” ควรเป็นอย่างไรกันแน่ ความทนงตัวถือเป็นภาวะหนึง่
ซึง่เป็นลกัษณะท่ีมนุษย์ปุถุชนคนหน่ึงจะแสดงออกมา ซึง่นบัเป็นความท้าทายเชงิ
ปฏสิมัพนัธ์อย่างหนึง่ท่ีใครหลายคนมกัตีความว่า นีค่อืสิง่ทีจ่ะทำาให้เกิดปัญหาใน
อนาคตสำาหรบัการทำางานร่วมกนั แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีข่บัเคลือ่น
การทำางานให้ประสบความสำาเร็จอีกด้วย
 เสยีงสนทนาพาทจีากกลุม่เครอืข่ายภาคประชาชนของจงัหวดัเชยีงราย
ทีผู่เ้ขยีนได้ไปสมัผสัรบัฟังครัง้นัน้ ทำาให้ผูเ้ขยีนตระหนกัคดิถึงการทำางานวจัิยของ 
“โครงการผู้นำาแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียนกระบวนการ
พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ของพ้ืนทีผ่่านภาวะการนำาร่วม” ว่าทศิทางการ
ทำางานจะหาข้อสรปุในรูปแบบใด การถอดบทเรียนจากกระบวนการทำางานจาก
ผู้คนที่ถือว่าเป็น “ปราชญ์” “ผู้รู้” หรือ “ผู้นำา” จะเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ท้าทาย
สำาหรับกลุ่มนักวิจัยในโครงการ ฯ
 การค้นหา “สมดลุ” เพือ่เสนอภาพของผู้นำาแห่งอนาคตจากการดำาเนนิ
งานในรอบ 7 เดือนดังที่ได้รับรู้ผ่านพื้นที่ต่างๆ ในบทก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราว
ที่ควรนำามาเช่ือมร้อยให้เกิดภาพรวมเพื่อสร้างตัวอย่างหรือแบบแผนในการขับ
เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความชัดเจนของของประเด็น กระนั้นแล้ว นักวิจัย
ต้องทำาความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถงึสถานการณ์หรอืเหตกุารณ์ทีส่่งผลต่อการพลวตั
ของชุมชนหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นำาไปสู่การพิจารณาภาพของ
ความสำาเร็จที่ใฝ่ฝันและมีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนหรือสังคม
 เสยีงไม้ล้มยงัก้องกงัวาลในห ูเพราะนีค่อืบทสงัเคราะห์ทีท้่าทายสำาหรบั
ผม

...หากล้มแล้วเสียงไม่ดัง นั่นจะต่างอะไรกับกิ่งไม้หัก...
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หน้�บ้�น-หลังบ�้น: ว่�ด้วยเรือ่งของคนทำ�ง�น

 ประเด็นเรื่องการล่มสลายของความเป็นชุมชน เป็นประเด็นร่วมสมัยที่
ถูกกล่าวถึงอย่างน่าสนใจในการทำาวิจัยครั้งนี้ บางพื้นที่กลายเป็นประเด็นสำาคัญ
สำาหรบัการดำารงชวีติหรอืความหมายสำาหรบัการมชีวีติอยู ่ข้อสังเกตดังกล่าวอาจ
ไม่ต่างอะไรกบัความตระหนกและความสนใจในเร่ืองของการสูญส้ินหรือสูญพันธุ์
ของพืชและสัตว์ในโลกตามมุมมองทางสิ่งแวดล้อมหรือชีววิทยา อาจเป็นเพราะ
เมื่อสูญสิ้นสิ่งหนึ่งก็ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์ไปกับการสูญเสียอีกส่ิงหนึ่งหรืออีกหลาย
สิ่ง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสรรพสิ่งดังคำา
กล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
 ตัวอย่างการดำารงอยู ่ของความเป็นชุมชนซึ่งมีฐานทางภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นสิ่งสำาคัญที่ “ประทีป อ่อนสลุง” หรือ “พ่อมืด” มักจะหยิบยก
มากล่าวถึงอย่างมีความหวัง การเกิดข้ึนและการดำารงคงอยู่ของชุมชนบนพื้น
ฐานของการมีตัวตนของชาวไทยเบิ้งนับเป็นขุมพลังมหาศาลที่ส่งผลต่อพละ
กำาลังในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โคกสลุง ภาพความหวังชัดขึ้นที
ละนิดด้วยแนวทางการทำางานที่มีเป้าหมาย คือ “การสร้างหนทางกลับบ้านให้
แก่ลูกหลาน” ดังนั้น ภาพสะท้อนจากเป้าหมายของพ่อมืดชี้ให้เห็นเรื่องราวที่
เกิดอยู่เบื้องหลังของการทำางานชุมชนเพ่ือชุมชน การใช้ฐานความคิดด้วยการ
ดำาเนินงานทางวัฒนธรรมให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์นั้น พ่อมืดชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการทำาความเข้าใจความหมายหรือความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ล้วนได้
มาจากการเรียนรู้วิธีคิด วิธีการและการลงมือทำาอย่างจริงจังจึงสามารถเข้าใจ
ถงึโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีท่ีเกดิข้ึนในชมุชนจนสามารถนำามาปรับใช้ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจนประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง
 โครงการผู ้นำาแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียน
กระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำาร่วม” 
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เป็นการทำางานร่วมกับ ผู้นำาเครือข่ายนักขับเคลื่อนสังคม 4 พื้นที่ ได้แก่            
นุชนารถ บุญคง หรือ ครูนำา้ จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย วรรณา จารุสมบูรณ์ 
หรือพี่สุ้ย จากพื้นที่ขอนแก่น ประทีป อ่อนสลุง หรือ พ่อมืด จากพื้นที่โคกสลุง 
และ คณุไมตรี จงไกรจักร หรอื พ่ีไมตรี จากพืน้ทีพั่งงา การทำางานของผูน้ำาพืน้ที่
ทั้ง 4 นี้มิได้กระทำาและเติบโตอย่างโดดเดียว แต่มีความร่วมมือจากเครือข่ายที่มี
ความสมัพนัธ์ส่วนตัวกระท่ังถงึความสมัพนัธ์ระดบัองค์กร ความสมัพนัธ์ดงักล่าว
เปรียบเสมือน “ขุมพลัง” บางอย่างที่ส่งต่อความฝันให้เกิดขึ้นจริง
 “คน พื้นที่ ต้นทุน และขุมพลัง: ปัจเจก ปัจจัย ปัจจุบัน” เป็นส่วน
หนึ่งของการทำาความเข้าใจพื้นฐานวิธีคิดในระดับบุคคล การทำางานของนักวิจัย
ได้ “ขุดและค้น” เบื้องหลังอันเป็นอดีตซึ่งอธิบายถึงความเป็นตัวตนในปัจจุบัน 
และ เบือ้งลกึทีต้่องค้นไปถงึระดบัจติใจซึง่เป็นขมุพลงัอันทรงคณุค่าทีอ่าจปรากฏ
ออกมาบนใบหน้าและรอยยิม้ในยามทำางาน และเบือ้งหน้าทีต้่องเผชญิในปัจจุบนั 
บางเรือ่งราวอาจบัน่ทอนจติใจแต่บางเรือ่งราวกก็ลับเสริมแรงทางบวก ซ่ึงเกดิการ
หมุนวนของขุมพลังที่เลื่อนไหลเสริมแรงซึ่งกันและกัน

มูลนิธิบ�้นครูนำ้�: เชียงร�ย 

“ครนู�า้” หญงิสาวผูม้คีวามมัน่ใจในตัวเอง มคีวามเชือ่ม่ันทางจิต
วิญญาณเป็นพื้นฐานของการน�าทางในการท�างาน การตัดสินใจ
ในบางสิ่งบางอย่างมักอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึง
พลังของความดีที่ถือมั่น “ครูน�้า” เติบโตมาในสังคมการท�างาน
ศลิปะ แต่เมือ่ถึงจดุหนึง่ของชีวติ “ครนู�า้” ตัดสินใจออกมาเผชญิ
โลกกว้างบคุลกิภาพทีโ่ลดโผนโจนทะยาน รปูลกัษณ์ภายนอกเป็น
สาวเปรี้ยวเข็ดฟันขับเน้นให้เห็นภาพของผู้หญิงแกร่งท่ามกลาง
ความขัดแย้งระหว่างรัฐได้อย่างชัดเจน
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 “อดึ ทน ควาย อาร์ต” เป็นคำาท่ีสะท้อนถึงผูห้ญงิหัวใจศลิปะคนนีซ้ึง่เป็น
คำาทีเ่ธอนยิามบุคคลกิภาพด้วยตวัเองเมือ่ต้องมาช่วยกนัระดมหาต้นทนุทีก่ลุม่ใน
เวทีอบรมการสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (strategy for change) 
 นุชนารถ บุญคง (ครูนำ้า) ปัจจุบันอายุ 50 ปี แต่บุคลิกและรูปแบบการ
ดำาเนนิชวีติประจำาวนัเหมอืนคนอาย ุ30 ปลายๆ เท่านัน้ ด้วยทรงผมท่ีย้อมสีเขียว 
วาจาห้าวหาญ ไม่เกรงกลัวอนัตรายใดๆ บุคลกิอนัน่าเกรงขาม ซึง่ส่งผลต่อการปกป้อง
เด็กๆ ที่เธอดูแล หากแต่ภายในกลับแฝงด้วยความอ่อนโยนซึ่งสะท้อนผ่านแวว
ตาทีค่ลอด้วยนำา้ตาครัง้เมือ่เธอเล่าเรือ่งเกีย่วกบัชวีติอนัน่าหดหูข่องเดก็ท่ีตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรงจากสังคม
 จดุเริม่ต้นและอุดมการณ์ของการทำางานเกดิข้ึนเมือ่ได้เข้าร่วมเหตกุารณ์
พฤษภาทมิฬ เพื่อนของเธอได้หยิบยืมเงินเธอเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการทำางาน
ศลิปะ ป้ายประกาศต่างๆ ในกลุม่ผูป้ระชมุทางการเมอืงครัง้นัน้ เธอจงึตดัสินใจไป
หาเพือ่นเพือ่นำาเงนิไปให้ และในช่วงเวลานัน้เองทีเ่ธอได้ตดิร่างแหถกูจับไปท่ีค่าย
ทหารพร้อมนกัขบัเคลือ่นสงัคมคนอืน่ๆ ซึง่ทำาให้เธอได้ฟังเร่ืองราว ประสบการณ์
การต่อสูเ้พือ่สังคม และแรงบันดาลใจต่างๆ จากคนกลุม่นี ้หลงัจากเหตกุารณ์ครัง้
นั้น เธอได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ชวนทำางานด้านศิลปะบำาบัด ซึ่งเธอมีทักษะทางด้าน
ศิลปะอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงตกลงร่วมทำาด้วยและเร่ิมต้นเขียนโครงการเพ่ือขอ
ทนุ โดยโครงการแรกของพวกเธอคอื ศลิปะบำาบดัในกลุ่มผูส้งูอาย ุและจากงาน
ชิ้นนี้เป็นจุดเปล่ียนด้านมุมมองท่ีมีต่อศิลปะของเธอ ซึ่งเปรียบดัง “แสงเทียน” 
จุดประกายในหัวใจของคนที่กำาลังหมดแรงและความหวัง ให้ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิต
อย่างมีชีวิตอีกครั้ง
 เม่ือเริม่มองเหน็ถงึคณุค่าและประโยชน์ของงานศิลปะมากขึน้ เธอจงึได้
เริม่ทำางานศลิปะบำาบัดต่อ โดยเข้าไปทำางานร่วมกบักลุม่ครขู้างถนน ซ่ึงเป็นกลุม่ที่
ทำางานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ทว่า ในช่วงเวลานั้นหรือกว่า 20 ปีที่ผ่านมา แนวคิด
ด้านศลิปะบำาบดัอาจยงัไม่แพร่หลายในบรบิทของภาคประชาสงัคมทีท่ำางานด้าน
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เด็กมากนัก จึงมีข้อคำาถามต่างๆ เกิดขึ้นว่าศิลปะมันจะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างไร หรือจะชี้วัดได้อย่างไรว่าแก้ปัญหาได้จริง คำาถามเหล่านี้เปรียบ
เสมอืนตวักระตุน้ให้อยากยนืยนัความเชือ่ของตนเองมากข้ึนว่าศลิปะมนัสามารถ
ช่วยเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้ ความคิดดังกล่าวนำาไปสู่การตัดสินใจออกจากงาน
ประจำาในขณะนั้นซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต  ภายหลังจากที่ใช้
ศิลปะในการทำางานช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนต่างๆ ร่วมกับการลงพ้ืนที่ของกลุ่มครู
ข้างถนน เธอสามารถพาเด็กคนแรกกลับบ้านได้จากรูปภาพที่เธอให้เขาวาด ใน
ขณะที่กลุ่มครูข้างถนนเดิมทำางานกับเด็กคนนี้มาเกือบ 3 ปี พวกเขาแทบไม่เคย
รู้เลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหน เนื่องจากเด็กไม่เปิดใจที่จะพูด
 การคลุกคลีอยู่กับเด็กเร่ร่อนที่ประสบปัญหาท่ีนั่น ทำาให้พบว่าต้นตอ
ของปัญหาเหล่านีม้าจากจงัหวดัเชยีงรายทีม่พ้ืีนทีติ่ดชายแดนถงึ 3 ประเทศด้วย
กัน คือ ไทย ลาว และเมียนมา เธอจึงตัดสินใจเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อ
จัดการกับรากของปัญหาและเป็นจดุเริม่ต้นของศนูย์ดรอ็ปอนิ (drop in) และนำา
ไปสูก่ารเปิดมลูนธิบ้ิานครนูำา้ ในอำาเภอเชยีงแสนซ่ึงเป็นสถานสงเคราะห์แบบอยู่
อาศัยถาวร

ขอนแก่นนิวสปิริต: ขอนแก่น

“พี่สุ้ย” หญิงสาวผมสีดอกเลา ผู้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สายตา
เธอมุ่งมั่นในการท�างาน ผมสัมผัสถึงความอ่อนโยนที่เธอมีให้แก่
ผู้ร่วมงานได้ด้วยค�าสั้นๆ ท่ีมักเปล่งออกมา “ก็ดีนะ” “พี่ก็ว่า
อย่างนั้นหล่ะ” 
 แม้ว่า “ขอนแก่น” จะไม่ใช่ “บ้านเกิด” ของพี่สุ้ย แต่ก็
นบัว่าเป็น “เมอืงนอน” ทีอ้่าแขนรบัเธอไว้อย่างอบอุน่ “ขอนแก่น
นวิสปรติ” เป็นภาพฝันอันสวยงามทีร่อความสมบรูณ์ขององค์กร 
NGOs พี่สุ้ยทุ่มเทแรงกายใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังขับเคลื่อนจาก
เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
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 ในแวดวง NGOs มกีารกล่าวถงึ “พีสุ่ย้” ว่าเป็นคนทำางานเก่ง จรงิจงั และ
ทำางานแบบมืออาชีพ ให้ความสำาคัญกับความมุ่งมั่นทำาตามเป้าหมายให้สำาเร็จ 
เธอนยิามวธิกีารและแนวทางการทำางานของเธอว่าเป็น “กระทงิ” ซ่ึงเป็นเคร่ือง
มอืหนึง่ในการจำาแนกบคุคลกิภาพของมนษุย์ กระทงิเป็นลักษณะกลุ่มคนจริงจัง 
เสยีงดงั โผงผาง ใจร้อน ตรงไปตรงมาซึง่ค่อนข้างแตกต่างไปจากบคุลิกภายนอก
ของพีสุ่ย้ทีค่นส่วนใหญ่รูจ้กั อาจเพราะพีสุ่ย้พดูจาด้วยเสยีงอ่อนหวานด้วยคำาศพัท์
แบบจติปัญญาศึกษา รวมถึงเป็นคนท่ีทำางานกระบวนการเรยีนรูด้้านจติวญิญาณ
มานานและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ  ผู้วิจัยพบว่า ความลำาบากในวัยเด็กของพี่สุ้ย
เป็นพื้นฐานความคิดและความเชื่อในการทำางานภาคสังคม

“ถ้าเราสามารถช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนัหรือว่าอะไรกนัคอืดูแล
กันมันจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีเราจะได้มีเพื่อนเกิดมิตรภาพ มิตรภาพมัน
ต้องสร้าง.. ”

 ความผดิหวงัครัง้หนึง่ในชวีติเมือ่เธอไม่สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลัย แต่
ก็ยงัได้โอกาสอีกครัง้จากมหาวทิยาลยัให้เข้าเรียนซึง่เป็นจดุเปลีย่นสำาคญัทีท่ำาให้
เกิดสำานกึของการทำางานเพือ่สงัคมด้วยแรงบนัดาลใจจากสมเด็จพระราชบดิา คอื 
การช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย์เป็นกจิท่ีหน่ึง เกดิอุดมการณ์ในชีวติเพ่ือประชาชนและ
สังคม
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วัฒนธรรมไทยเบิง้ โคกสลุง: ลพบุรี

 ครั้นเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการกำาหนดนโยบายสร้างผังเมือง
ของจังหวัดลพบุรี พ้ืนท่ีด้านซ้ายบริเวณริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกือบทั้งหมดถูก
จัดให้เป็นพื้นที่สีม่วง ซึ่งรวมถึงชุมชนโคกสลุง การถูกจัดเป็นพื้นที่สีม่วงหมายถึง 
พืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้มกีารตัง้โรงงานอตุสาหกรรมได้อย่างเสร ีการเปลีย่นแปลงครัง้
นี้เอง พ่อมืดได้เข้ามามีบทบาทในการต่อรองกับภาครัฐด้วยกลยุทธ์ “เย็นปะทะ
ร้อน” นั่นคือ การใช้เรื่องราวทางวัฒนธรรมมาเป็น “เครื่องมือ” ในการต่อรอง
กับความเจริญที่กำาลังจะก้าวเข้ามาสู่พื้นที่โคกสลุง ร่องรอยของการต่อสู่ด้วยกล
ยุทธดังกล่าวปรากฏการเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นท่ีสีขาว 
ซึ่งหมายถึง พื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรม
 ความสำาเร็จจากการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับอำานาจรัฐที่ต้องการเข้ามา
จดัการพืน้ที ่กลายเป็น “ภาพความสำาเรจ็” ทีด่งึดดูให้ผูค้นไปเยอืนชุมชนโคกสลงุ 
ทัง้ทีเ่ข้าไปเพือ่เรยีนรูว้ฒันธรรม ภาษา ตลอดจนวถิชีวีติ และเข้าไปเพ่ือเรียนรู้ว่า 
คนในชมุชนทำาอย่างไรท่ีสามารถรกัษาภาษาและวฒันธรรมได้อย่างเป็นระบบจน
มีพลังที่จะนำาไปต่อสู้กับอำานาจรัฐจนสำาเร็จ
 “พพิธิภณัฑ์ไทยเบ้ิง” เป็นหลกัฐานต้ังตระหง่านชีใ้ห้เหน็ถงึชยัชนะของ
คนในชุมชน แนวคิดของการสร้างเกิดขึ้นเพ่ือเก็บรักษาและรวบรวมข้าวของ

“พ่อมืด” ชายร่างเล็ก ผู้มีหญิงนาม “พ่ีมุ่ย” คอยขนาบเคียง
ข้างอยู่ทุกเวลา ภาพของการท�างานแบบ “ครอบครัว” สะท้อน
การท�างานอย่างมคีวามสขุ ความสุขทีล้่นเหลือได้เผ่ือแผ่สู่ชมุชน
โคกสลงุโดยมเีพือ่นร่วมชวีติในชมุชนอกีหลายคนคอยช่วยเหลือ
และให้ก�าลังใจ พ่อมืดมิได้คิดและท�างานอย่างโดดเด่ียว แต่มี
พนัธมติรทางวชิาการไหลเวียนไปมาจนกลายเป็นมติรร่วมทางใน
การสร้างสรรค์ชมุชนไทยเบ้ิงให้ยืนหยดัอย่างมศีกัดิศ์รท่ีามกลาง
ยุคสมัยปัจจุบัน
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เครืือ่งมอืแก้ไขความเดือนร้อนของชาวบ้าน เช่น การคกุคามของกลุ่มนายทนุ รวม
ไปถงึความไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลาง ทำาให้สูญเสียผลประโยชน์เร่ืองทีดิ่นทำา
กิน เป็นต้น ดังนั้น เครือข่ายสภาฯ ดังกล่าวจึงใช้ดำาเนินงานแก้ไขปัญหาผ่านการ 
“ปลกุจติสำานกึร่วม” เพือ่สร้างอาสาสมคัรมาทำางานขับเคล่ือนแก้ปัญหาประเดน็
ร้อนเฉพาะหน้า 
 เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในมหันตภัย “คลื่นสึนามิถล่ม” ถือ
เป็น “ความเจ็บปวดร่วม” ของชาวพังงาและชาวไทย แต่นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้น
การหันหน้าเข้าหากันอย่างจริงจังของแกนนำาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน หลัง
จากนั้น พ.ศ. 2554 เกิดการประสานการทำางานของกลุ่มเครือข่ายอย่างเข้มข้น 
เป็นที่มาของการวางยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงานภาค
ประชาสงัคมกลายเป็นพลงัทีร่่วมทำางานกบัภาครัฐและภาคธรุกจิมากขึน้จนเกดิ
เวที “สมัชาพังงาแห่งความสุข” กระทั่งเกิดแผน “ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความ
สุข” ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจังหวัดพังงา
 เบื้องหลังของความสำาเร็จของพังงาแห่งความสุขเกิดจาก “คน” หลาย
ภาคส่วนในจังหวัด หากแต่ “ความโดดเด่น” ในเชิงการบริหารจัดการได้ปรากฏ 
“สามสหาย” ตวัแทนสภาพลเมอืงพงังาทีไ่ม่ใช่เพียงเพือ่นร่วมงานกนัแต่ทกุคน
เป็น “ครอบครัวเดียวกัน” พี่ไมตรี อดีตเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เหตุการณ์ 
สึนามิทำาให้เรียนรู้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควรเร่ิมต้นจาก
ฐานล่างพีระมิดนั่นก็คือ การทำาให้คนในชุมชนมีความพร้อมดูแลถ่ินที่อยู่ของ
ตนเอง ขณะที่ พี่น้อย อดีตผู้จัดการโรงแรม ย้ายถิ่นฐานจากเชียงใหม่สู่พังงา 
ด้วยบคุคลภิาพและวธิกีารทำางานแบบ “ผูจ้ดัการ” พีน้่อยทำาหน้าทีป่ระสานงาน 
เจรจาต่อรองสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนคอยดูแลความ
เรียบร้อยของกิจกรรมที่สภาพลเมืองฯ จัดข้ึนท้ังหมด นอกจากนี้ ยังมี “พี่
ชาตรี” หญิงสาวผู้มีบุคลิกภาพตรงไปตรงมา พูดจาฉะฉาน มีความสามารถใน
การจัดการด้านงบประมาณโครงการต่างๆ 
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“คน พ้ืนที ่ต้นทุน และขุมพลัง”: ปัจเจก ปัจจัย ปัจจุบัน

 จากภาพและเรือ่งเล่าการขุดและค้น “คนทำางาน” หรอื “นกัขบัเคลือ่น
สงัคม” เพือ่สร้างฐานความเข้าใจสูก่ารถอดบทเรยีนกระบวนการพฒันาและสร้าง
ความเข้มแขง็ของพ้ืนทีผ่่านภาวะการนำาร่วมนัน้ จะเหน็ได้ว่า การเจรญิเตบิโตของ
ความคิดหรืออุดมการณ์ของแต่บุคคลล้วนมีฐานที่แตกต่างกัน
 “ครนูำา้” เชือ่ว่า ศลิปะมคีณุค่ามากกว่าความสวยงาม  ดังนัน้ หน้าทีข่อง
ศลิปะก็มใิช่เป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิขึน้เพือ่จรรโลงโลกหรือโน้มน้าวจิตใจและอารมณ์ให้
เกดิสนุทรยีะในการเสพเท่านัน้ แต่ศลิปะยงัทำาหน้าท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่
คน ชุมชน และสงัคมได้ ด้วยวธิคีดิดงักล่าวสอดประสานกบัความเชือ่ในระดับจติ
ที่ผูกโยงเข้ากับเรื่องราวทางศาสนาสะท้อนถึงการทำางานที่เน้นเร่ืองของ “ฐาน
กายและฐานใจ” เป็นสำาคัญ เป้าหมายในการกำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนของ
กลุม่ คอื การสร้างความมัน่คงทางด้านกายและจติใจให้แก่คนไร้สัญชาติหรือเด็ก
เร่ร่อนให้มีพืน้ทีย่นืในสงัคม ครนูำา้เริม่ต้นด้วยการพยายามผลกัดนัให้เดก็กลุม่นีไ้ด้
เข้าพื้นที่ของศาสนาหรือวัดในชุมชนเพื่อ “ปลดเปลื้อง” ภาพความเป็นอื่น โดย
ใช้ “ศาสนาและความเชื่อ” เป็นสื่อกลางในการลดทอน การสร้างพื้นที่ยืนทาง
สังคมให้เด็กกลุ่มนี้ เป็นการจัดกระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ 
การให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพกับเครือข่ายคุณค่าเชียงแสนก็เพ่ือทำาให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าจากทัศนคติของตนเองและทัศนคติของสังคมภายนอกที่มอง
เข้ามา จากกรณีดงักล่าว ผูเ้ขียนมองว่า การปลดเปลือ้งความเป็นอืน่ด้วยงานทาง
วัฒนธรรมได้สร้างความเป็นพวกเดียวกันกับคนรัฐไทยอย่างลงตัวและกลมกลืน
 ในขณะที่ “พี่สุ้ย” ใช้แรงขับจากอุดมการณ์บางอย่างที่ได้รับมาจาก
เหตุการณ์ความผดิหวงัในชวีติมาเป็น “ขมุพลัง” ในการทำางานภาคประชาสังคม 
ดังนั้น ประเด็นด้าน “การให้-การรับ-การคืนกลับ” จึงเป็นประเด็นและทิศทาง
การทำางานที่ชัดเจนของพี่สุ้ย นอกจากนี้ “หัวใจ” ของการทำางานของพี่สุ้ยเป็น
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เรือ่งของความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ความคดิหนึง่ท่ีถูกกล่าวถึงบ่อยๆ คอื “เรา
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมไปถึงการเปิดกว้างให้กับทุกคนโดยไม่มีการกีดกัน
จากอายุหรือประสบการณ์ให้คำานิยามสำาหรับพื้นที่การทำางานร่วมกันว่า “พื้นที่
สบายใจ”
 ความแตกต่างของฐานความคิดที่มีต้นทุนแตกต่างกัน ปรากฏชัดใน 
“พ่อมืด” ซึ่งมีขุมพลังเกิดจาก “ความสำานึกรัก” พื้นที่บ้านเกิด ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้เกิดความสุข ฐานความคิดดังกล่าว
เป็นทีม่าของการเรียกร้อง “สิทธชิมุชน” ด้วยพลงัทางปัญญาและภูมคิวามรูท้าง
วฒันธรรมท่ีนำาไปต่อสู-้ต่อรองหรอืบางโอกาสกไ็ด้ปะทะกบัอำานาจรัฐและภาวะ
การรกุคืบของวฒันธรรมต่างถิน่ จนในท้ายทีส่ดุ การต่อสูก้ลายเป็นความร่วมมอื 
การต่อรองเกดิเป็นภาวะผูน้ำา และการปะทะกลายเป็นการผสมผสานอย่างลงตวั
 นอกจากนี้ ความทรงจำาร่วม ที่ถือเป็น บาดแผลอันเจ็บปวด ถือเป็น
ประสบการณ์ความรวดร้าวทีจ่ะกระชากหวัใจของใครหลายคนให้ลกุขึน้มายนืหยดั
เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ขุมพลังที่ส่งแรงขับอันหนักหน่วง
ปรากฏเด่นชดัในกลุม่ “สภาพลเมอืงพังงาแห่งความสขุ” ในขณะทีก่ารต่อยอด
หรือการถ่าย-ถอดกระบวนของ “คนทำางาน” ก็มีแนวคิดท่ี “ส่งต่อคน” ด้วย 
“ประสบการณ์” มากกว่าการจำากัดเรื่องของอายุขัยเพียงเพราะเข้าใจสัจธรรม
จากการพลดัพรากท่ีเคยเกดิขึน้ ดงันัน้ วธิคีดิของสภาพลเมอืงพงังาแห่งความสขุ
จึงมองว่า คนรุ่นใหม่มิได้หมายถึงคนอายุน้อย แต่มันคือ คนหน้าตาใหม่ๆ ที่จะ
เข้ามาร่วมทำางานกับองค์กร
 จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของ “นักขับเคลื่อนสังคม” ทั้ง 4 พื้นที่ 
ล้วนมีภาวะความเป็นปัจเจก ซ่ึงมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดและวิธีการ
ทำางาน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างสังคมให้
เป็นสุข ผู้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง ไม่สร้างความ
แตกแยกด้วยมุมมองของความสูง-ตำ่าของความเป็นมนุษย์ หากแต่สร้างความ
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เข้าใจถึงสภาพของความแตกต่างของความเป็นคน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะเหตุการณ์หรือพื้นที่ล้วนเป็นประสบการณ์ที่แตก
ต่าง ซึง่เป็นปัจจัยสำาคญัในการกำาหนดทิศทางท่ีจะสร้างจดุยนื จดุหมายหรอืเส้น
ทางความสำาเร็จสำาหรับภาพฝันของชุมชนในอุดมคติ 
 อย่างไรก็ตาม มิติด้านเวลาที่ผันแปรเปล่ียนไปมักจะสร้างความหมาย
ใหม่ที่เลื่อนไหลไปตามสภาพสังคม หลายทัศนคติท่ีเกิดขึ้นจากนักขับเคลื่อนฯ 
สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่กับปัจจุบัน ทำาความเข้าใจปัจจุบัน และเรียนรู้สิ่งที่เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธวิธี: ภ�วะก�รทำ�ง�นกับวิถีผู้ประกอบก�รสังคม

 ประโยคคำาพดูทีส่ะท้อนการทำางานของพ่อมดื แสดงให้เหน็กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของคนทำางานชุมชน ด้วยวิธีคิดดังกล่าวจะไปกำาหนด
กรอบของการทำางานและวิธีการทำางานโดยคำานึง “ความต้องการ” ของชุมชน
เป็นหลัก ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นผลิตที่ได้มาจากส่ิงท่ีคนในชุมชนร่วมกันคิด
และสร้างขึ้นมา ในขณะเดียวกัน บทบาทของนักวิชาการหรือนักวิจัยก็ไม่ได้ไป
ชีน้ำาหรอืครอบงำาการทำางานในพืน้ที ่นีเ่ป็นการสร้างสมดุลให้แก่การทำางานชมุชน
ที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน
 การนำา “เครื่องมือ” ในลักษณะท่ีเป็น “แนวคิด ทฤษฎี หรือวิธีการ” 

การท�างานกับชุมชนคงไม่ใช่แค่การเอาอะไรมาให้ แต่จะต้อง
ถามด้วยว่าชุมชนต้องการอะไร เราต้องมีการวางกรอบในการ
เลือกรับ แม้แต่งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ใน
การพัฒนาชุมชน

(ประทีป อ่อนสลุง. สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2560)
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ซึง่ถอืเป็น “สิง่แปลกใหม่” เพือ่มาใช้ในการประกอบการทำางานใช้ภาคชมุชน ย่อม
ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเหมาะสมกับการนำาไปใช้ ดังนั้น การศึกษา
สภาพพื้นที่ วิถี ผู้คน วัฒนธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ต้องนำามาพิจารณาประกอบอย่าง
สำาคัญ ในการทำางานวิจัย โครงการผู้นำาแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ “การถอด
บทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำา
ร่วม” ได้นำา “เครื่องมือ” ที่เรียกว่า “แนวคิดผู้ประกอบการสังคม (social 
entrepreneurship)” มาใช้กับ 4 พื้นที่ เครื่องมือหรือแนวทางผู้ประกอบการ
สังคมดังกล่าวได้ผนวกเข้ากับวิธีการทำางานชุมชนของผู้นำา ความคาดหวังหรือ
แม้แต่ความสำาเร็จของการผสานการทำางานระหว่าง “ตัวคน” กับ “เครื่องมือ” 
หรือ “ชุมชน / องค์กร” กับ “เครื่องมือ” ถูกกล่าวควบคู่ไปกับคำาว่า “ความ
ยั่งยืน” “การพึ่งพาตนเอง” หรือความสามารถในการ “เลี้ยงตัวเองได้”

 เมือ่การทำางานชมุชนของผู้นำาในแต่ละพืน้ท่ีถกูวเิคราะห์และตีความจน
พบว่ากระบวนการทำางานขาดส่วนสำาคญัท่ีเรยีกว่า “การบรหิาร-จดัการองค์กร” 
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ school of changemakers พิจารณาว่า ควรนำาเครื่องมือที่
เรียกว่า แนวคิดผู้ประกอบการสังคม เข้ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการคงอยู่ของการ
ทำางานภาคประชาสังคม โดยมีความร่วมมือจากอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (in-
trapreneur) ที่สนใจโจทย์ทางสังคมเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของชุมชนหรือ
ภาคประชาสังคมให้เกิดความยั่งยืนตามแนวคิดดังที่ได้กล่าวมา

ปัญหาของคนท�างานภาคประชาสงัคม คอื การมหีน้างานอยูเ่ตม็
มอืจนไม่สามารถถอยออกมาท�าเรือ่งการบรหิารจัดการ หรอืวาง
ยทุธศาสตร์การท�างานได้จรงิๆ กลุ่มของ intrapreneur จะเข้าไป
ท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ เข้าไปเพื่อท�างานตรงนี้ให้ส�าเร็จ

(พรจรรย์ ไกรวัตนุสรณ์. สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561)
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แผนภูมิองค์ประกอบการทำางานชุมชนกับการนำาแนวคิดมาปรับประยุกต์

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนหรือองค์กร
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 จากแนวคิดผู้ประกอบการสังคมกับการทวบทวนการทำางานของผู้นำา
ทัง้ 4 พื้นทีน่ำาไปสูก่ารใช้เครือ่งมอืชิน้อืน่ ๆ  ได้แก ่ทฤษฎสีร้างความเปลี่ยนแปลง 
(Theory Of Change หรือ TOC) และ ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain 
หรือ IVC) เครือ่งมอืท้ังสองช้ินน้ีช่วยในการทบทวนการทำางานของหน่วยงานหรอื
องค์การต่างๆ ให้เหน็ว่า วธิกีารดำาเนนิงานทีผ่่านมานัน้จะนำาองค์กรไปสู่การสร้าง
ผลกระทบทางสังคม (social impact) ที่องค์กรตั้งใจไว้หรือไม่ ในขณะเดียวกัน
ชวนให้ชุมชนหรือองค์กรคิดและพิจารณาทบทวนว่า หากจะต้องปรับเปลี่ยนใน
เรื่องของแนวคิดหรือวิธีการ ควรจะทำาอย่างไร ห่วงโซ่ผลลัพธ์ เป็นการสร้างและ
แสดงตรรกะความสมัพันธ์ระหว่างผลลพัธ์ทีชุ่มชนหรือองค์ต้องการให้เกดิเพ่ือไป
ให้ถึงเป้าหมายระยะยาว ในขณะที่ คุณลักษณะที่สำาคัญของการนำาทฤษฎีสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงคือ การคิดย้อนหลัง โดยมีผลลัพธ์ปลายทางเป็นจุดเริ่มต้น 
จากนั้นจึงถอยออกมาดูว่า องค์กรจำาเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ระยะกลางหรือระยะ
สั้นแบบไหน และกิจกรรมใดที่จะนำาไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น

 เมื่อพิจารณาแนวทางการดำาเนินงานของ 4 พื้นที่ด้วยการนำาแนวคิดผู้
ประกอบการสังคมมาปรับประยุกต์ใช้ โดยรวมพบว่า เกิดการทำางานและการ
ปรับตัวของพื้นที่ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ ดังนี้

ภ�วะครุ่นคิด-พินิจนึก

 การครุ่นคิดพินิจนึก เป็นภาวะเริ่มต้นของการนำาเครื่องมือผู้ประกอบ
การมาใช้ เป็นจุดเริ่มต้นของความยากลำาบากของการผสานกันระหว่างแนวคิด
เชิงธุรกิจกับการทำางานชุมชนและภาคประชาสังคม ภาวะครุ่นคิดเป็นช่วงต้น 
ของการตัดสินใจที่จะลงมาร่วมหัวจมท้ายไปการทำางานครั้งนี้ ช่วงแรกของการ
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เข้าฝึกอบรมเพ่ือสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมท่ีถูกกำาหนดให้เป็นหัวข้อ
การเรยีนรูแ้รกๆ โดยนำาเอาทฤษฎกีารสร้างความเปล่ียนแปลงและห่วงโซ่ผลลัพธ์
มาเป็นวิธีการหลักในการทำางาน ได้สร้างความกระอักกระอ่วมให้แก่พื้นที่ต่างๆ 
เนือ่งจากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา หลายพืน้ท่ีไม่เคยเก็บข้อมลูในเชงิสถิตหิรอืการ
บันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการอบรบครั้งนั้น ผู้นำาแต่ละพื้นที่ใช้ “ความ
ทรงจำา” เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดให้ได้รับรู้กันจนเกิดกลายเป็นแผนภูมิขนาดใหญ่เรียง
ต่อกัน
 การอบรมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เป็นการชักชวนให้ตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสังคมได้คิดทบทวน แลกเปลี่ยน และสะท้อนการทำางานซึ่งเป็นที่มา
ของความสำาเรจ็ทีแ่ตกต่างกนั ผลลพัธ์หรอืผลสำาเร็จทีไ่ด้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดมมุ
มองที่หลากหลายประสบการณ์ แต่ยังเป็นการเติมเชื้อไฟให้แก่กันและกัน ภาวะ
ครุ่นคิดพินิจนึกชวนให้ชุมชนและองค์กร 4 พื้นที่ตระหนักคิดถึง “เป้าหมายของ
การทำางาน” จนสามารถนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างพื้นที่ ซึ่งถือ
เป็นช่วงเวลาที่ดีสำาหรับการสร้างสัมพันธ์และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กันและ
กัน
 พื้นที่เชียงรายของครูนำ้านำาเสนอ เป้าหมายของการทำางานคือ “เด็กไร้
สัญชาติต้องมีท่ียืนทางสังคมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ” โดยให้ความสำาคัญ
กับการดูแลกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อน ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่าน้ีจะต้องมีพื้นที่ยืน
ในสงัคมทัง้ทางด้านกายและจติใจ ความคาดหวงับนพ้ืนฐานของความเป็นมนษุย์
ด้วยกันคือ เด็กกลุ่มนี้ควรจะได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ การศึกษา การ
พยาบาล หรือการมสีทิธใินการมชีวีติอยูบ่นผนืแผ่นดนิ ครนูำา้พยายามผลกัดนัให้
เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเป็นประตูสู่การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่
เดก็ควรได้รบั เงือ่นไขหนึง่เพือ่ให้เดก็มโีอกาสได้รบัสญัชาตไิทยเมือ่จบการศกึษา
ระดบัปริญญาตร ีคอื เดก็จะต้องมผีลงานโดดเด่นทีแ่สดงถึงการเป็นผูป้ระพฤตดิี
และทำาคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
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 เป้าหมายของพี่สุ้ยจากพื้นที่ขอนแก่น คือ การสร้างเครือข่ายของคน
ทำางานภาคประชาสงัคมในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีเป้าหมายระยะยาวทีล่กึไปกว่า
การสร้างความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์แต่ต้องการให้คนทำางานภาคประชา
สงัคมในพืน้ท่ีสามารถมองเหน็ปัญหาเชงิโครงสร้างทีน่อกเหนอืไปจากงานทีท่ำาอยู่ 
อีกทั้งคาดหมายให้เกิดการร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมพลังในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมในจังหวัดขอนแก่น นอกจากการสร้างเครือข่ายแล้ว พี่สุ้ยยังต้องการ
สร้างพืน้ทีส่ำาหรบัคนท่ีมคีวามคดิและต้องการแก้ไขปัญหาสงัคม โดยเฉพาะกลุม่
คนรุน่ใหม่ท่ีมคีวามฝันท่ีอยากทำางานเพือ่สงัคมแต่ไม่มพีืน้ทีส่ำาหรบัการแสดงออก
 พื้นที่โคกสลุงของพ่อมืด นำาเสนอความคิดในการร่วมสร้างรูปแบบการ
พฒันาชมุชนตามยทุธศาสตร์แต่ละด้าน โดยดำาเนนิการในลกัษณะของโครงการที่
มคีวามหลากหลาย เช่น การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสาน พฒันาภมูปัิญญาวฒันธรรม
ประเพณี นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงถือเป็นจุด
แข็งที่สุดในการทำางานพัฒนาชุมชนโคกสลุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความ
สำาคัญกับบุคคลทางวัฒนธรรมหรือครูภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งนี้ แนวความคิด
ในการพฒันาชมุชนเกดิข้ึนภายใต้ความตระหนกัและตระหนกกบัเรือ่งของปัญหา
การรุกคืบของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน   
โคกสลุง
 ในขณะที ่พืน้ทีพ่งังาแห่งความสขุ ประกาศตวัอย่างชดัเจนว่าเป้าหมาย
คือความยั่งยืน ซึ่งการทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรตลอดจนภาวะครุ่นคิดของพี่
ไมตรี พี่ชาตรี พี่น้อยได้ตระหนักว่า ภารกิจต่างๆ ที่กำาลังดำาเนินการ ณ เวลานี้ 
ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการหรือดำาเนินการได้ง่ายนักหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การ
ครุ่นคิดพินิจนึกทำาให้เกิดการระดมสมองทบทวน “การสร้างตัวตน” อีกครั้ง จน
นำาเสนอเป้าหมายของการทำางานเพิม่เตมิจากเร่ืองของความยัง่ยนื คอื การสร้าง
ความเช่ือม่ันให้แก่องค์กร ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทำาให้ผูค้นทกุภาคส่วนอยากเข้ามา
ทำางานด้วย และในขณะเดยีวกนัก็ยงัต้องการเปล่ียนแปลงเชงิโครงสร้าง โดยผลัก
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ดนัให้คนในชุมชนมส่ีวนร่วมกำาหนดนโยบายเสนอให้ภาครฐัได้นำาปัญหาไปแก้ไข
ได้ตรงจุด โดยความเปลี่ยนแปลงระดับนี้ คือ เคร่ืองยืนยันเร่ืองชุมชนจัดการ
ตนเองซึ่งจะนำาไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศตัวไว้ในคราแรก
 
 ภาพของภาวะครุ่นคิดพินิจนึกท่ีเกิดขึ้น เป็นภาพที่สะท้อนภาวะการ
ทำางานที่เรียกร้องให้คนภาคประชาสังคมได้ย้อนพิจารณาการทำางานที่ผ่านมา
อย่างเป็นระบบและละเมียดละไมด้วยวิธีการประสานสัมพันธ์ของคนทำางาน 
สะท้อนถึงวิธีคิดที่กล่าวถึงการทำางานทั้งทางด้านภาคประชาสังคมหรือภาค
ธุรกิจจะประสบความสำาเร็จได้นั้นจำาเป็นต้องพึ่งความสามารถจากคนที่หลาก
หลาย หากแต่องค์กรจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ไปด้วยกันโดยให้
ความสำาคัญกับองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกันคือ การคิดเชิงระบบ (system 
thinking) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision)  ความชำานาญส่วนบุคคล 
(personal mastery) วิธีคิดองค์กร (mental models) และ การเรียนรู้ร่วม
กันเป็นทีม (team learning) นั่นเอง

ภ�วะก�รเปลีย่นผ่�น

 ภาวะการเปลีย่นผ่าน เป็นภาวะท่ีเป็นสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ของการ
เคลือ่นย้ายหรอืการก้าวข้ามซึง่มนียัหรือการตคีวามได้ในหลากหลายมติิ อาทิ มติิ
ด้านพืน้ที ่ทีก่ล่าวถงึ การเคลือ่นย้ายจากพืน้ทีห่นึง่ไปยงัอกีพืน้ทีห่นึง่ มติิด้านเวลา 
กล่าวถงึ การก้าวข้าวช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรอืแม้แต่มติด้ิานความคิด-ความเชือ่ 
ก็สามารถเกิดภาวะของการเปลี่ยนผ่านได้เช่นกัน
 ในทางแนวคิดหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่าน (rites of 
passage) ได้แบ่งช่วงของการเปลี่ยนผ่านไว้ทั้งหมด 3 ช่วงใหญ่ด้วยกัน คือ        
1. ช่วงของการแยกตัว (seperate) หมายถึง ช่วงเวลาของการครุ่นคิดตัดสินใจ 
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ภาวะของการแยกตัวเกิดความกระวนกระวายใจ เกิดความคิดหรือสถานการณ์
บางอย่างที่ต้องการค้นหาคำาตอบบางสิ่งเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการก้าวข้าม     
2. ช่วงการเปลี่ยนผ่าน (หรือการก้าวข้าม) (transition) ช่วงดังกล่าว เป็นช่วง
ของการก้าวข้ามจากสิง่หนึง่ไปยงัอกีสิง่หนึง่ ภาวะในช่วงของการเปล่ียนผ่านเป็น
ภาวะทีเ่กดิการตดัสนิใจเป็นท่ีเรยีบร้อยและพร้อมเผชญิกบัสิง่ใหม่ๆ สิง่ทีน่่าสนใจ
ที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดภาวะของสังคมไร้ระเบียบ หรือ
ภาวะไร้ระเบียบ (communitas) กล่าวคือ เกิดความลักลั่นไม่ปกติของการใช้
ชีวิต ความสับสนวุ่นวาย หรือเกิดสิ่งพิเศษหรือข้อยกเว้นบางประการที่สามารถ
กระทำาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาวะของสังคมไร้ระเบียบปรากฏขึ้นอยู่เสมอเมื่อ
เกดิช่วงภาวะการเปลีย่นผ่าน เช่น พฤติกรรมการเดินก้าวข้ามธรณปีระตูในโบสถ์ 
ถกูอธบิายผ่านภาวะของสงัคมไร้ระเบยีบว่าคอื ช่วงของการลกัลัน่ไม่ปกตริะหว่าง
การก้าวข้ามจากพืน้ทีโ่ลกสามญัสูพ่ืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิท์างศาสนา ดังนัน้ หากต้องการ
เดนิเข้าสูโ่บสถ์อย่างปลอดภัยจึงต้องเดินก้าวข้ามธรณปีระตซูึง่เป็นสญัลกัษณ์แทน
ความสบัสนวุน่วาย ความลกัลัน่ของโลกสามญัและโลกศกัด์ิสิทธิ ์เป็นต้น 3. ช่วง
การกลับมารวมตวั (aggregration) ช่วงนีเ้ป็นช่วงของการกลบัคอืสูส่ภาวะปกติ
ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เวลาใหม่ พื้นที่ใหม่ วิธีการใหม่ หรือ ความ
คิดใหม่ๆ 

 ภาวะการเปลี่ยนผ่านถูกกล่าวถึงอยู่หลายประเด็นในการศึกษาการ
ทำางานของเครือข่ายผู้นำาการพัฒนาศักยภาพและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพื้นที่ ภาวะของการเปลี่ยนผ่านจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของการเปลี่ยนใน
มิติด้านวิธีคิดและวิธีการทำางาน ในขณะท่ีภาวะของความลักลั่นในลักษณะคำา
อธิบายแบบสังคมไร้ระเบียบปรากฏข้ึนในลักษณะของการปะทะกันระหว่างขั้ว
ความคดิทีเ่ป็นลกัษณะฐานใจของภาคประชาสังคมกบัฐานหวัแบบธรุกจิ การพบ
เจอกนัของระหว่างขัว้ความคดิมกัถกูมองว่า เป็นคูต่รงข้ามกนัจงึยากทีจ่ะเกดิการ
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รับฟังจากความคิดเห็นของอีกฝ่าย แต่ในท้ายที่สุด การอธิบายภาวะการเปลี่ยน
ผ่านทีส่มบรูณ์กอ็าจเป็นเพยีงภาพทีส่ะท้อนให้การผสานแนวคดิหรอืขัว้ความคดิ
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ยั่งยืน
 สำาหรับพื้นที่เชียงรายของครูนำ้า การทำางานร่วมกันระหว่างภาคประชา
สงัคมกบัภาคธรุกจิหรอืแนวคดิของผู้ประกอบการสังคมเกดิภาวะการเปล่ียนผ่าน
จากการดำาเนินงาน เกิดการก้าวข้ามหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่า “แนวทาง
หรอืวิธกีาร”ดำาเนนิงานแบบเดมิ การถอดบทเรยีนจากประสบการณ์การทำางาน 
แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายมิติ ได้แก่ 
 มิติด้านความยืดหยุ่น หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ปรับตวั หรือพร้อมรยีนรูต้ลอดเวลา ในหลายครัง้มกีารวางแผนการทำางานไว้ล่วง
หน้า หากแต่ในสถานการณ์จรงิมหีลายเหตกุารณ์ทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ ยิง่เมือ่มี
ภาคธรุกจิเข้าไปทำางานกบัภาคประชาสงัคมทีท่ำางานกบัประเดน็ร้อนหรือประเดน็
ทีมี่ความเสีย่งต่อความปลอดภยัทัง้ชวีติ จติใจ และทรพัย์สนิ ในขณะทีภ่าคธรุกจิ
ให้ความสำาคญักบัเรือ่งผลประโยชน์เป็นหลกั คำานงึถึงความคุม้ค่าโดยเฉพาะเร่ือง
เวลา จงึเป็นเรือ่งของการมองคนละมมุ ซึง่เป็นข้ัวตรงข้ามทางความคดิ แต่การ
ทำาความเข้าใจสถานการณ์ทัง้สองฝ่ายด้วยวธิคีดิของคนภาคประชาสงัคมและวธิี
คดิของภาคธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการ ทำาให้เห็นว่า บางเหตุการณ์ทีเ่ราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เป็นเพราะเรายึดติดกับวิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากเกิน
ไป ดังนั้น การก้าวข้ามทิฐิ หรือการก้าวข้ามความคิดที่ึยึดติดสามารถทำางานได้
ประสบความสำาเร็จมากขึ้น ดังนั้น การมีความยืดหยุ่นจะช่วยให้สามารถลดอคติ
ทีม่ลีงไปได้ด้วยการรบัฟังความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของผูอ้ืน่เป็นสำาคญั 
 มิติการเชื่อมร้อยความฝันคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า มิติน้ีเป็นมิติด้าน
พื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการพบกันของคนสองคน คนหลายรุ่น คนหลายวัยมา
เจอกันบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดความยั่งยืน นัยของคำาว่า
คนรุน่ใหม่กบัคนรุน่เก่ายงัสามารถตคีวามได้ในเชงิของวธิคีดิหรือความรู้เชงิหลัก
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การ หรอืผูม้หีลกัวชิา ทัง้นีบ้คุคลกลุม่ดงักล่าวยงัไม่ได้เคยเจอกนัหรือประสานการ
ทำางานร่วมกนั เพยีงแต่ “คน” ทัง้สองฝ่ายนัน้ต่างกลับมเีป้าหมายร่วมกนั ส่ิงนั้น
คือ ความต้องการท่ีอยากเห็นสังคมท่ีดีข้ึน ดังนั้น จึงมีความพยายามขุดค้น 
สกัดจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาผสานกันเพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพและก้าว
ข้ามกำาแพงเรื่องคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ผู้มีวัยวุฒิหรือผู้มีคุณวุฒิได้
 ผู้เขียนมองเห็นว่า มุมมองหรือภาวะการเปล่ียนผ่านของพ้ืนท่ีโคกสลุง 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่เชียงราย ทั้งนี้อาจจะมีฐานคิดของผู้นำาในมิติด้าน
จิตใจความรู้สึก หรือแม้แต่ขุมพลังที่ถูกขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ภาวะการเปล่ียนผ่านของโคกสลุงปรากฏอยู่ใน
ลักษณะของรูปธรรมที่สามารถรับรู้ได้ผ่านคำาอธิบายของนักวิจัยในพื้นที่ เช่น 
ประเด็นเรื่องของความกล้าที่จะนำาเสนอสิ่งใหม่และเปิดโอกาสให้ลองตัดสินใจ
เลอืกรบัและประยกุต์ให้เข้ากบัวฒันธรรมตนเอง ด้วยวธีิคดิการก้าวข้ามจากสิง่
เก่าสูส่ิง่ใหม่และความชัดเจนเรือ่งการพฒันาทกัษะให้แก่ “ทรพัยากรมนษุย์” ใน
ชมุชน ปรากฏเป็นรปูธรรมในวิธกีารของการพฒันาสนิค้าและการตลาด เน้นไปใน
เรือ่งของการทำาตราสญัลกัษณ์ชุมชน (community branding) หรอื การพฒันา
คนและการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยเรียกทักษะต่างๆ เหล่านี้ว่า “งานหลัง
บ้าน” และ “งานหน้าบ้าน”
 จากการประเมินความสามารถและทักษะทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
โคกสลุง นักวิจัยมองเห็นว่า แผนการดำาเนินที่วางไว้มีความเป็นไปได้สูงและตรง
ตามความต้องการของพืน้ทีเ่ป็นอย่างดซีึง่สะท้อนถงึการก้าวข้ามวธิกีารจากหนึง่
ไปสอง จากวิธีเดิมที่ถือเป็นภูมิปัญญาสู่การผสานวิธีการใหม่ที่เป็นทักษะความรู้ 
จุดเริ่มต้นของความสำาเร็จกล่าวได้ว่านี่คือ โคกสลุงที่ถูกแต่งตัวใหม่
 ในขณะที่พื้นที่ขอนแก่น ภายใต้การทำางานโครงการขอนแก่นนิวสปริต 
การเปลี่ยนผ่านกลายเป็นเรื่องของ “เป้าหมายเชิงลึก”  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การทำางานเพ่ือสร้างเครือข่ายและการเสริมศักยภาพการทำางานให้
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แก่เครือข่าย วิธีคิดหรือทัศนคติของพี่สุ้ยในการทำางานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
ประเด็นท่ีต้องร่วมสร้างการเปลี่ยนผ่านคือ การเปลี่ยนวิธีคิดของคนทำางาน 
พี่สุ้ยสะท้อนการทำางานของ NGOs รุ่นบุกเบิกว่าเป็นลักษณะการทำางานที่เป็น
นกัทำามากกว่านกัคิด เน้นสร้างกจิกรรมทีเ่กดิประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง
แต่ไม่ถนดัหรอืไม่สนใจเร่ืองของการทำางานบรหิาร งานวชิาการ หรอืการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ดังนั้น การทำางาน NGOs รุ่นใหม่จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับวิธีคิด
และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและทำางานด้วยประสิทธิภาพในบริบทสังคมปัจจุบัน
 จะเห็นได้ว่า ขอนแก่นเกิดภาวะการวิพากษ์ในกระบวนการทำางาน 
หากมองรูปแบบการเปลี่ยนผ่านแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในประเด็น
การปรับตัวในระบบ เกิดภาวะของความลักลั่นทางความคิด แม้ว่ารูปธรรมของ
การเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจน แต่วิธีคิดและอุดมการณ์ก็ถูกหยิบยกมาตีแผ่ให้
เห็นโครงสร้างบางอย่างได้เห็นภาพพอสมควร หากนี่คือการเปลี่ยนแปลงในเชิง
กระบวนทัศน์ ก็น่าจะอยู่ในระดับของการปะทะกันของความคิดและคาดว่าจะ
นำาไปสู่ความสำาเร็จเฉกเช่นพื้นที่อื่นๆ
 อย่างไรกต็าม พงังาแห่งความสขุ ค้นพบว่า “คน หรือ ทรัพยากรมนษุย์” 
เป็นสิง่สำาคญัในการ “พฒันา” เพือ่ก้าวข้ามในเชิงโครงสร้าง กล่าวคอื การผลัก
ดัน “คนในชุมชน” ให้ออกมามีบทบาทในการทำางานและสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ เมื่อ “คน” ถูกชูให้เห็นเป็นประเด็นในการพัฒนาจึง
เป็นที่มาของการจัดต้ังโครงการ “สถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข” 
หวังให้เป็นเครื่องมือสานต่อแผนยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ ดัง
นั้น เป้าหมายพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์หลักในการขับเคลื่อนสังคม เห็นได้จากการ
จัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาจากแหล่งทุนต่างๆ นอกจากใช้ทำาโครงการพัฒนา
ชุมชนแล้วส่วนหน่ึงจะถูกนำามาจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทักษะ
การทำางานเป็นทีมอยู่เสมอ เช่น การอบรมหลักสูตรนักเปล่ียนแปลงสังคมสู่
พังงาแห่งความสุข กิจกรรมนี้สำาหรับแกนนำาทีมยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมให้ 
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ผู้เข้าอบรมทบทวนและตระหนักรู้ความสำาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กบัคนในครอบครวัและเพือ่นร่วมงาน การอบรมใช้ส่ืออย่างส่ือสรรค์ เป็นกิจกรรม
อบรมให้แก่เครือข่ายการทำางานได้พัฒนาทักษะการส่ือสารในรูปแบบที่เหมาะ
สมกับปัจจุบัน และ การอบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นการพัฒนาทักษะ
กระบวนกรจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภายในชุมชน จะเห็นได้ว่า กิจกรรม
เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นแนวทางของการก้าวข้ามและการยกระดับองค์กรโดยมุ่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” ที่สำาคัญสำาหรับการสร้างเมืองพังงา
แห่งความสุข

ผู้นำ�แห่งอน�คต: โดดเด่นไม่โดดเดีย่ว

 การร่วมทำางานกับผู้มีความแตกต่างท้ังด้านประสบการณ์ วิธีคิดหรือ
การใช้ชีวิตล้วนเป็นปัจจัยในการปรับตัวเพื่อผสานการทำางานให้ลงตัว ข้อค้น
พบสำาหรับการทำางานกับผู้นำาจาก 4 พื้นที่พบว่าขุมพลังเกิดจากฐานความคิด
ที่สร้างพลังในการขับเคลื่อนการทำางานภาคประชาสังคม ผู้วิจัยพบว่าขุมพลัง    
ดงักล่าวมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามพืน้ทีแ่ละความเป็นปัจเจก เช่น ฐานความคดิ
ของครนูำา้ทีม่กักล่าวถงึความเชือ่ซึง่เป็นแรงขบัดันให้สร้างคณุงามความดีด้วยใจ
ที่มุ่งม่ัน แนวทางของฐานความคิดเรื่องความสำานึกกลุ่มชาติพันธุ์สะท้อนผ่าน
กระบวนการทำางานชุมชนของพ่อมดื สามารถสร้างแรงขบัให้เกดิการมองเหน็คุณค่า
ของภาษาและวัฒนธรรมในระดับจติสำานกึซ่ึงนำาไปสูก่ารใช้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ใน
การทำางานภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีขุมพลังที่สะท้อนฐานความคิดเรื่อง
ความสมดุล ซึง่เป็นประเดน็หนึง่ทีผ่ลกัดนัให้เกดิการเปล่ียนแปลงในสังคมซ่ึงเป็น
ที่มาของพี่สุ้ยหญิงสาวผู้อุทิศตนเพื่อสร้างความสมดุลครั้งใหม่ในเมืองขอนแก่น 
ในขณะเดียวกัน มิติของชีวิตบางมุม เป็นฐานความคิดเร่ืองความสูญเสียทำาให้
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เกิดแรงขบัเคลือ่นกลุม่องค์กรท่ีทำางานในพืน้ท่ีพงังาทีม่เีป้าหมายอย่างชดัเจน เกดิ
ขมุพลังนำาไปสู่การทำางานอย่างจรงิจังจนเกิดผลสำาเรจ็ทีเ่รยีกว่าพงังาแห่งความสขุ
 แต่อย่างไรก็ตาม จากการค้นพบของนักวิจัย พบว่าเพียงแค่ “ขุมพลัง” 
ต่างๆ ที่ถูกกล่าวมายังไม่สามารถตอบสนองความสำาเร็จของการทำางานภาค
ประชาสังคม เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลากอย่างที่เสริมแรงให้เกิดพลังเพิ่ม
เตมิ เครอืข่ายคนทำางานก็เป็นสิง่สำาคญั ปิยมติรทีร่่วมแรงกนัทำางานในพืน้ทีต่่างๆ 
ล้วนเป็นกำาลังเสริมที่ช่วยก่อร่างสร้างความเป็นชุมชนหรือสังคมในอุดมคติ การ
สอดประสานกันของการทำางานในพื้นที่เชียงราย โดยมีครูนำ้า พี่อ้วน พี่หวาน พี่
วัตรชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีที่สร้างพลัง ครูนำ้าตระหนักถึงความจำาเป็นในการ
สร้างทีมควบคู่กับการจัดสรรสัดส่วนการทำางานที่จำาเป็นต้องร่วมวางแผนและ
ถอดบทเรยีนการทำางานเป็นสิง่ทีน่่าสนใจและเป็นทางเลือกหนึง่ทีส่ามารถนำามา
ใช้ในการสร้างความร่วมมอืการทำางานในลกัษณะของเครอืข่ายทีเ่ข้มแข็งในอนาคต
 เครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้าง “พลังมหาศาล” ในการต่อรองกับ “คู่ตรง
ข้าม” หรือจัดการกับ “ปัญหา” เครือข่ายการทำางานภาคประชาสังคมของพื้นที่
โคกสลุง และ พื้นที่พังงา เป็นภาพแทนที่สำาคัญซึ่งสะท้อนถึงความเหนียวแน่น
ของภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ที่รวมตัวกันต่อสู้กับภาครัฐจนเกิดกลาย
เป็นโครงการต่างๆ ที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นชุมชนและสังคมของตนเอง โครงการ
ต่างๆ มากมายเป็นเพียงเครื่องมือ หากแต่หัวใจคือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของ
ผู้คนที่ร่วมใจกันก้าวกระโดดออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวสู่พื้นที่สาธารณะและร่วม
กันทำางานภาคประชาสังคม
 ในขณะที่ จุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง กำาลังก่อร่างสร้าง
ตัวตนอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นภายใต้โครงการขอนแก่นนิวสปิริต ความตระหนักถึง
ความสำาคญัของเครอืข่ายได้โอบอุม้วธิคีดิทีม่องความสมัพนัธ์ของคนทำางานเป็น
ภารกิจหลัก
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อน�คตทีท่้�ท�ย อุปสรรคทีข่ว�งกัน้

 ความท้าทายในการทำางานระหว่างภาคประชาสังคมกับผู้ประกอบการ
สังคมที่นำาเครื่องมือมาใช้ในพื้นที่ เป็นความท้าทายหนึ่งในการทำางาน การปรับ
ตวัเข้ากบัวธิคีดิภาคธรุกจิกบัการบรหิารงานภาคประชาสงัคมเป็นประเด็นท่ีสวน
ทางกนั เกดิข้ัวความคดิท่ีปะทะกนัอยูต่ลอดเวลา ความท้าทายลกัษณะนี ้ปรากฏ
อย่างเด่นชัดในการทำางานของพื้นที่ขอนแก่น เกิดการถกเถียงกันอย่างชัดเจน
กระท่ังนกัวจัิยชีใ้ห้เห็นถงึประเดน็ “ความขดัแย้ง” แต่กระนัน้กต็าม ความขดัแย้ง
ที่เกิดขึ้นได้สร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้นำาภาคประชาสังคมและ
ตัวแทนของแนวคิดผู้ประกอบการจนเกิดเป็นการขยายความรู้ วิธีคิด มุมมอง 
และการทำางานที่แตกต่างไปจากเดิม สำาหรับพื้นที่ขอนแก่น บทบาทของคุณนก 
intrapreneur คือ บทบาทของผู้ที่ให้คำาปรึกษาการทำางานมากกว่าการทำางาน
กับพื้นที่โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ
 บทบาทที่แตกต่างกันของอาสาสมัครผู้ประกอบการ ถือเป็นความ
ท้าทายระดับบุคคลของแต่ละพื้นที่ สำาหรับพื้นที่เชียงรายแล้ว ความท้าทายคือ 
การคลี่ปมความไม่ลงรอยกันระหว่างความคิดด้านมูลค่าและความคิดเชิงคุณค่า 
ประเด็นดังกล่าว คุณทอฟฟี่ intrapreneur ใช้ความพยายามในการอธิบายและ
สร้างความเข้าใจให้แก่ครูนำ้า เช่น การสร้างมิติความคิดให้มองเรื่องมูลค่าที่สูญ
เสียไป แต่กลับเพิ่มคุณค่าให้กับงานท่ีตนเองทำา ในขณะเดียวกัน ข้อเท็จจริงที่
หลีกหนีเสียไม่ได้จากการทำางานของมูลนิธิบ้านครูนำ้า คือ เป็นลักษณะงานที่ไม่
จบเป็นช้ินๆ หรอืเหน็ผลลพัธ์ในระยะเวลาอนัสัน้ ดงันัน้ การประเมินความสำาเรจ็
จึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามและใช้เวลา
 แต่อย่างไรกต็าม ความท้าทายในประเดน็ด้านวธิคีดิทีป่ะทะกนัระหว่าง
ขัว้ความคิดคู่ตรงข้ามแบบภาคประชาสงัคมและผูป้ระกอบการสงัคมกลบัไม่เกดิ
ขึ้นในพื้นที่ของโคกสลุงและพ้ืนท่ีของพังงาแห่งความสุข หากแต่ปฏิกริยาหรือ

บทสังเคราะห์: จุดนัดพบบนเส้นขนาน ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม
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 ประเดน็ด้าน “ความสมดลุเรือ่งคณุค่าและมลูค่า” คอื “ภาวะของความ
ท้าทาย” ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต ความสมดลุเร่ืองคณุค่าและมลูค่าเป็นสิง่ทีส่ำาคญั
สำาหรับการตระหนักคิดถึงการนำาเครื่องมือทางธุรกิจมาใช้ให้เกิดความยั่งยืนแก่
ชุมชนหรอืองค์กรใดๆ ผูว้จิยัมองเห็นว่า ภาวะความท้าทายดงักล่าวคอืบทพสิจูน์
การทำางานอย่างเป็นมอือาชีพของผูน้ำาและในท้ายทีส่ดุกย็งัสามารถสะท้อนความ
สำาเรจ็ในการประยกุต์หรอืผสานเครือ่งมอืการประกอบการจากภาคธรุกจิกบัการ
ทำางานภาคประชาสังคมได้อย่างลงตัว
 เพราะนี่คือเป้าหมายของ จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน และ
การประกอบการสังคม

บทสังเคราะห์: จุดนัดพบบนเส้นขนาน ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม
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ทำ�ไมเร�ทำ�สิง่ทีเ่ร�ทำ�: 
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย

ว�สน� ศรีปรัชญ�อนันต์
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ทำ�ไมเร�ทำ�สิง่ทีเ่ร�ทำ�: 
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย

ว�สน� ศรีปรัชญ�อนันต์
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ทำ�ไมเร�ทำ�สิ่งที่เร�ทำ�: 
ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย

วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

“ตกลงพวกเราใช้ระเบียบวิธีวิจัยไหนกันแน่” 
 คำาถามนีห้ลุดออกมากลางท่ีประชุมของทมีนกัวิจยั พวกเรามองหน้ากนั
และกันพร้อมกับรอยยิ้มที่ผุดขึ้นบนใบหน้า  

 ในการทำาวิจัยครั้งนี้ ทีมวิจัยประกอบไปด้วยนักวิจัย 6 คนดังที่กล่าว
ไปแล้วในบทที่หนึ่ง การที่นักวิจัยแต่ละคนมีพื้นหลังมาจากสาขาวิชาที่แตกต่าง
หลากหลาย1 ทำาให้พวกเรามีมุมมองและประสบการณ์การทำาวิจัยที่เฉพาะใน
สายของตนเอง เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีกระบวนทัศน์ในการมองและศึกษา 
“ความจริง” ที่จำาเพาะ นั่นหมายถึงการมีภววิทยา (ontology) ญาณวิทยา 
(epistemology) และวธิวีทิยา (methodology) ในการทำาวจิยัทีแ่ตกต่างกนัไป
ด้วย ด้วยเหตทุีน่กัวจิยัมโีอกาสลงพืน้ทีท่ำางานวจิยัเชงิถอดบทเรยีนร่วมกนัมาก่อน 
ดงันัน้ พวกเราจงึไม่ได้เริม่ต้นการทำางานด้วยการระบปุระเภทของระเบยีบวธิวีจัิย
ที่พวกเราจะใช้อย่างชัดเจน หากแต่คุยกันอย่างคร่าวๆ ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงาน
วจิยัเชงิคณุภาพทีม่ลีกัษณะของกรณศีกึษา ด้วยเหตุดังกล่าวกระบวนการทำาวจัิย

1 ทั้งสาขาศิลปศึกษา ประชากรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรพชีวินศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี และ
คติชนวิทยา
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ของพวกเราจงึเน้นความสำาคญัในขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลูเพ่ือทำาความเข้าใจบริบท
และกระบวนการทำางานขับเคลื่อนของแต่ละกลุ่ม แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเริ่มเขียน
รายงานวิจัย การระบุระเบียบวิธีวิจัยอย่างชัดเจนกลายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ตามที่ Creswell (2007) กล่าวว่า “งานวิจัยที่ดีเรียกร้องการแสดงสมมติฐาน 
กระบวนทัศน์ และกรอบการวิจัยให้ชัดเจนในงานเขียน” (p. 15) การที่ทีมวิจัย
เริ่มพิจารณาและระบุระเบียบวิธีวิจัยอย่างจริงจังเมื่อการเก็บข้อมูลถึงจุดส้ินสุด
แล้วเป็นการทำางานย้อนหลังที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) ของ
งานวิจัยชิ้นนี้หรือไม่ บทสุดท้ายนี้มีจุดมุ่งหมายในการใคร่ครวญคำาถามข้อนี้ 
อีกทั้งอภิปรายกระบวนทัศน์และกระบวนการทำาวิจัยที่ทีมนักวิจัยมีร่วมกันใน
การทำางานวิจัยครั้งนี้

กระบวนทัศน์ในก�รมอง “คว�มจริง”

 กระบวนทศัน์เป็นระบบความเชือ่พ้ืนฐานทีค่นเรามต่ีอการทำาความเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก โดยความเชื่อเหล่านี้อยู่บนฐานของภววิทยา (ธรรมชาติของ
ความจริงแท้) ญาณวิทยา (ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและส่ิงท่ีศึกษาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความจริงนั้น) และวิธีวิทยา (วิธีการทำาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง) ซึ่ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด (Creswell, 2007; Guba & Lincoln, 1994) การทำา
วจิยัเป็นวธีิหน่ึงในการเข้าถึงความจรงิเกีย่วกบัโลก โดยวลิเฮล์ม ดลิธย์ี (Wilhelm 
Dilthey) นกัปรชัญาชาวเยอรมนัแบ่งความรูอ้อกเป็น 2 ประเภท คอื การอธบิาย 
(erklärung) และการทำาความเข้าใจ (verstehen) ซ่ึงเขามองว่า การอธบิายเป็น
เป้าหมายหลักของงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) แต่
ไม่ใช่เป้าหมายที่เหมาะสมในการทำาวิจัยสายสังคมศาสตร์ที่เน้นไปที่การศึกษา
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ การเข้าไปสัมผัสบริบทของผู้ท่ีเราศึกษาและ

ทำาไมเราทำาสิ่งที่เราทำา: ตีแผ่ระเบียบวิธีวิจัย
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การทำาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลน้ันจากมุมมองของคนใน (insider) 
ต่างหากที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายในการใช้ชีวิตของเขา 
(Schwandt, 1994; Willis, 2007) 
 เมื่อทีมวิจัยตั้งเป ้าของการทำาวิจัยชิ้นนี้ ไว ้ที่การทำาความเข ้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาผ่านประสบการณ์เรียนรู้ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ใน
โครงการนี้ กระบวนทัศน์ที่พวกเราเห็นร่วมกัน คือ  กระบวนทัศน์เชิงตีความ 
(interpretivism) และกระบวนทัศน์แบบคอนสตรัคทิวิสึม (constructivism) 
ซึ่งท้ังสองกระบวนทัศน์นี้มองว่า ความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการ
ตีความประสบการณ์ท่ีประกอบไปด้วยความรู้สึกและความคิด ทำาให้ความจริง
ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ความจริงจึงเป็นอัตตวิสัย (subjective) และมี
มากกว่าหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ความจริงที่ได้มาเป็นความจริงสัมพัทธ์ที่ไม่
ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและข้อมูลที่ได้มา นอกจากนั้น 
ในเชิงญาณวทิยา ความรูถ้อืเป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้จากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างนกัวจิยั
และผู้ให้ข้อมูล ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วและถูก “ค้นพบ” (Guba & Lincoln, 1994)

ระเบียบวิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษ�

  ทีมนักวิจัยได้รับโจทย์จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคตให้ถอดบทเรียน
การทำางานต่อยอดของเครือข่ายผู้นำาภาคประชาสังคมหลังจากได้รับการหนุน
เสริมด้วยเครื่องมือและวิธีคิดการประกอบการสังคม โดยหัวใจหลักของงาน
วิจัยคือ การทำาความเข้าใจว่าเครื่องมือหนุนเสริมส่งผลต่อการทำางานขับเคลื่อน
สังคมของผู้นำาภาคประชาสังคมอย่างไร ซึ่งผู้นำาภาคประชาสังคมทั้ง 4 กลุ่มได้
รบัเลอืกให้เข้าร่วมการหนนุเสรมิครัง้นีเ้พือ่เป็นตวัอย่างกรณศีกึษาในการพัฒนา
เครือ่งมอืการประกอบการสังคมสำาหรบัองค์กรภาคประชาสงัคมอืน่ๆ หลงัจากที่   
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ทมีนกัวจิยัใคร่ครวญการทำางานเจด็เดือนท่ีผ่านมาเพือ่ระบรุะเบยีบวิธวีจิยัทีพ่วก
เราใช้ สมาชิกในทีมวิจัยเห็นพ้องกันว่า งานชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษา 
(multiple case study) เนือ่งจากงานวจิยัเชิงพหกุรณศีกึษามุง่ไปท่ีการทำาความ
เข้าใจความซบัซ้อนของประเดน็ทีศ่กึษา ซึง่ในท่ีนีค้อื การใช้เคร่ืองมอืและแนวคดิ
การประกอบการสงัคมเพือ่สร้างความยัง่ยนืในการทำางานให้แก่องค์กรภาคสงัคม 
ดังนั้น แต่ละกรณีท่ีศึกษา (case) ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำาความเข้าใจ
ประเด็นนี้ (Stake, 1995; 2005) 
 นอกจากการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาหลายแห่ง หากดูผิวเผิน งานวิจัย
เชงิพหกุรณศึีกษามลีกัษณะท่ีไม่ต่างจากงานวจิยัเชงิกรณศีกึษาแบบใช้เป็นเครือ่ง
มือ (instrumental case study) แต่ Stake (2006) ชี้ว่า งานวิจัยสองแบบนี้
ต่างกันที่จุดมุ่งเน้นจากคำาถามที่ว่า “อะไรช่วยทำาให้เราเข้าใจกรณีที่ศึกษา” สู่ 
“อะไรช่วยทำาให้เราเข้าใจเป้าร่วม2” (p. 6) ซึง่เป็นการเปลีย่นจากการมองกรณทีี่
ศกึษาอย่างเป็นองค์รวมสูก่ารมองอย่างจำากดัขอบเขต ซึง่ถกูจำากดัโดยเป้าร่วมท่ีมี
อำานาจเหนือกว่ากรณีที่ศึกษา โดยเป้าร่วมในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้นำาภาคประชา
สังคมที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือและแนวคิดการประกอบการสังคมในการทำางาน 
แต่การเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นจากความเฉพาะเจาะจงของกรณีศึกษาแต่ละแห่งสู่เป้า
ร่วมยังสร้างให้เกิด “สภาวะลำาบากในระดับญาณวิทยา” (epistemological 
dilemma) ในการตดัสนิใจว่าสิง่ไหนทีค่วรค่าแก่การให้ความสำาคญักว่า ระหว่าง
จุดร่วมของกรณีที่ศึกษาทั้ง 4 กรณีหรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณี ในงาน
วิจัยชิ้นนี้ พวกเราจึงตัดสินใจในการรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ โดยให้นักวิจัย
หนึ่งคนมุ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจง (particularity) ของกลุ่มผู้นำาขับเคลื่อน
สังคมในแต่ละพื้นที่ซึ่งเห็นได้จากบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 ในขณะที่นักวิจัยอีกคนหนึ่ง

2 เป้าร่วม (collective target) หรือที่ Stake (2006) เรียกว่า “quintain” ซึ่งหมายถึง โครงการ 
ปรากฏการณ์ หรือสภาพใดสภาพหนึ่ง ที่เป็นร่มใหญ่สำาหรับกรณีที่เราศึกษา
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สังเคราะห์จุดร่วมของการทำางานของกลุ่มผู้นำาในพื้นที่ทั้งสี่แห่งในบทที่ 6 

ก�รเก็บข้อมูล: มุมมองคนใน-คนนอก

 ดังท่ีกล่าวไปแล้ว เป้าหมายของงานวิจัยสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ 
รวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้ เน้นไปท่ีการทำาความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์
จากมุมมองของคนใน (emic) นักวิจัยจะสามารถเข้าถึงมุมมองของคนในได้ต้อง
อาศัยความคุ้นเคยกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของพืน้ทีน่ัน้ อกีทัง้ยงัสร้าง
ความสมัพันธ์ทีด่แีละได้รบัความไว้วางใจจากคนในพืน้ที ่(Athanases & Heath, 
1995) เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดจากการทำางานปีท่ีแล้ว จึงมีท้ัง
กลุ่มผู้นำาภาคประชาสังคมที่ทีมวิจัยเคยทำางานถอดบทเรียนด้วยและกลุ่มที่เริ่ม
ทำาความรู้จักกันใหม่ ซึ่งจากการประชุมทีมวิจัย พวกเราเห็นความแตกต่างของ
ระดับความไว้วางใจที่ท้ังสองกลุ่มมีให้กับนักวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความ
สามารถในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่และข้อมูลที่ได้รับ ความคุ้น
เคยทำาให้ผูใ้ห้ข้อมลูเปิดใจในการบอกเล่าเรือ่งราวชีวติและความท้าทายทีป่ระสบ 
ทำาให้นักวิจัยเข้าถึงมุมมองของคนทำางานภาคประชาสังคมได้อย่างลึกซึ้งขึ้น 
 ในกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งมุมมองของคนใน ซึ่งเป็นการ
มองโลกผ่านสายตาของสมาชิกในวัฒนธรรมที่ถูกศึกษา (Creswell, 2007)  
นักวิจัยเริ่มต้นด้วยการทำาความรู้จักกับกลุ่มผู้นำาในพ้ืนท่ีและทีมอื่นๆ ท่ีมีส่วน
เกีย่วข้องกบัโครงการน้ี พวกเราลงพืน้ท่ีเพือ่ไปทำาความเข้าใจบริบทในการดำาเนนิ
งานของแต่ละกลุ่มผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์ บางครั้งพวกเรายังเข้าร่วม
กิจกรรมกับคนในพื้นที่ในฐานะลูกหลาน เพื่อน และพี่น้อง โดยไม่ได้คำานึงถึง
ความเกี่ยวข้องของกิจกรรมกับงานวิจัยที่่พวกเรากำาลังทำาอยู่  ถึงแม้มุมมองของ
คนในเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการได้มา แต่งานวิจัยจำาเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่าง
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มุมมองคนในและมุมมองคนนอกผ่านกรอบความคิดของนักวิจัย  (etic) เพื่อจะ
ได้สังเกตเห็นประเด็นเฉพาะตามกรอบการวิจัยที่คนในอาจมองข้าม ข้อกังวลใน
เรื่องนี้ทำาให้ทีมวิจัยต้องคุยกันอย่างจริงจังเก่ียวกับบทบาทของนักวิจัยในพื้นที่
ว่า พวกเราจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบักลุม่ผูน้ำาในพืน้ที ่ซ่ึงข้อสรปุทีไ่ด้คอืพวกเราจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นั้น แต่เมื่อออกจากพ้ืนท่ี นักวิจัยจำาเป็นต้องถอยตนเอง
ออกมาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากสายตาของคนนอกด้วย

ก�รวิเคร�ะห์และก�รนำ�เสนอข้อมูล

 ในการทำาวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ภายในแต่ละกรณีศึกษา (within-case analysis) 
เพื่อสร้างมุมมองท่ีลึกซึ้งเกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นผ่านการบรรยายอย่างละเอียด
เกี่ยวกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ 2) การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา 
(cross-case analysis) โดยค้นหาจดุร่วมและความแตกต่างระหว่างกรณทีีศ่กึษา 
(Eisenhardt, 1989) การวิเคราะห์ภายในแต่ละกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ยังใช้
วิธีวิเคราะห์ 2 แบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) 
โดยกลุ่มหนึ่งเป็นแก่นสาระท่ีระบุไว้ต้ังแต่แรกจากประเด็นการวิจัยที่ได้รับมอบ
หมาย เช่น ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ท่ีในเชงิการทำางาน ผลผลิตทีส่ะท้อน
การนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมไปประยกุต์ใช้ และอปุสรรค/ความท้าทาย
ในการนำาเครือ่งมอืและแนวคดิการประกอบการสงัคมไปใช้ เป็นต้น อกีกลุม่หนึง่
เป็นแก่นสาระที่ผุดขึ้นจากการเก็บข้อมูล เช่น ความสมดุลและการปะทะกัน
ระหว่างคุณค่าและมูลค่า 2) การวิเคราะห์ข้อมูลของขอนแก่นนิวสปิริต กานน 
คุมพ์ประพันธ์ใช้ขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์เร่ืองเล่า  นั่นคือ กระบวนการ
ลำาดบัเรือ่งเล่า (restory/retelling) ซึง่วเิคราะห์องค์ประกอบสำาคญัของเร่ืองเล่า 
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เช่น  เวลา สถานที่ โครงเรื่อง และฉาก แล้วจึงนำาเรื่องราวมาเขียนใหม่ตามลำาดับ
เวลา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่ถูกเล่ามา  (Ollerenshaw & 
Creswell, 2002)
 ในด้านของการนำาเสนอข้อมูล งานวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษามุ่งให้องค์
ความรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential knowledge) โดยยกตัวอย่างคำาพูด
หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเกบ็ข้อมลู เพือ่ให้ผูอ่้านได้ลิม้รสประสบการณ์
เสมือนว่าตัวผู้อ่านเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น (vicarious experience) การ
บรรยายบริบทและเหตุการณ์อย่างละเอียดยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ทำาความ
เข้าใจปรากฏการณ์จากมุมมองของผู้อ่านเองอีกด้วย (Stake, 1995) นอกจาก
นัน้ นกัวจิยัยงัใช้การนำาเสนอแบบเรือ่งเล่า ซึง่คล้ายกบัการเขยีนนยิายทีม่จีดุเริม่
ต้น ช่วงกลางและจุดจบ  (Ollerenshaw & Creswell, 2002) นอกจากนั้นยังมี
การอธบิายลกัษณะและบรบิทของตวัละคร บรบิททางสังคมของพ้ืนท่ี กจิกรรมท่ี
เกิดขึน้ และความเชือ่มโยงระหว่างการกระทำาและผลลพัธ์ทีต่ามมา การนำาเสนอ
ผลการวจัิยแบบเรือ่งเล่ายงัช่วยให้ผูอ่้านสามารถเชือ่มโยงและเข้าถงึประสบการณ์
ชวีติของคนทีถ่กูศกึษาได้อย่างเป็นธรรมชาต ิเพราะมนษุย์คุน้เคยกบัการเล่าเร่ือง
และการอ่านเรื่องเล่า 

คว�มน�่เชือ่ถือของง�นวิจัย

 นักวิจัย โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มีกระบวนทัศน์แบบ
ปฏิฐานนิยม (positivism) มักคุ้นเคยกับคำาว่า “ความเข้มแข็ง” (rigor) ของงาน
วิจัย ซึ่งหมายถึง ความเที่ยงตรงภายใน (validity) และความเชื่อมั่น (reliabil-
ity) ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการประเมินคุณภาพของงานวิจัย ในขณะที่นักวิจัย
เชิงคุณภาพอย่าง  Guba (1981) นำาเสนอเกณฑ์อีกชุดหนึ่งแทนเพื่อใช้ในการ
พจิารณาคุณภาพของงานวจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่เกณฑ์ชดุนีเ้น้นไปทีค่วามเชือ่ถือได้ 
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(credibility) และการถ่ายโอนผลงานวจิยั (transferability) โดยการสร้างความ
น่าเชื่อถือสามารถทำาได้โดยใช้การบรรยายข้อมูลอย่างละเอียด (thick descrip-
tion) และการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) ซ่ึงทมีนักวจิยัทำาอยูเ่สมอ
ในระหว่างการเกบ็ข้อมลูโดยใช้วธิเีก็บข้อมลูทีห่ลากหลาย ใช้การเกบ็ข้อมลูกบัผู้
ให้ข้อมูลหลายกลุ่ม และลงพื้นที่ศึกษาหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกัน อีกทั้ง ยัง
ใช้วิธีตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูล (member checking) หลังจากเขียนรายงานวิจัย 
เพือ่ตรวจสอบความแม่นยำาในการตคีวามข้อมลูของนกัวจัิยเพิม่เติมด้วย (Stake, 
2006)
 งานวจิยัเชงิกรณศีกึษาและพหกุรณศีกึษามกัถูกต้ังคำาถามเกีย่วกบัความ
สามารถในการอ้างผลวจิยัไปใช้ทัว่ไป (generalization) แต่ Stake (1995, 2006) 
แย้งว่า งานวจิยัทัง้สองแบบนีเ้น้นไปทีก่ารทำาความเข้าใจความเฉพาะเจาะจง ซ่ึง
ไม่เพียงแค่สนใจจุดร่วมของกรณีท่ีศึกษา แต่ต้องทำาเข้าใจจุดต่างด้วยว่า ความ
แตกต่างเกิดขึ้นจากอะไร เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้อาจนำาไปสู่ความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นท่ีกำาลังศึกษามากกว่าการหาเพียงจุดร่วมและเพิกเฉย
ต่อความผิดปกติที่ไม่เข้ากับโมเดลที่คิดไว้ แม้กระนั้น มันก็ไม่ได้หมายความว่า 
ผลงานวิจัยเชิงกรณีศึกษาจะไม่สามารถถูกใช้อ้างอิงกับกรณีอื่น แต่สามารถถ่าย
โอนได้ (transferability) กบักรณทีีมี่บริบทใกล้เคยีงกนั ดังนัน้ ในการเขยีนเกีย่ว
กับกรณีศึกษาในบทที่ 2 ถึงบทที่ 5 นักวิจัยจึงให้ความสำาคัญกับการบรรยาย
บริบททางสังคมของพื้นท่ีและบริบทชีวิตของกลุ่มผู้นำาภาคประชาสังคมและทีม 
School of Changemakers อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่าน (โดยเฉพาะคนทำางาน
ภาคประชาสังคม) สามารถเห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างในเชิงบริบท
ของตนเองกับกรณีศึกษาในแต่ละพื้นที่
 โดยสรุป ถึงแม้งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่ได้ถูกระบุระเบียบวิธีวิจัยไว้อย่าง
ชดัเจนตัง้แต่เริม่ต้นกต็าม แต่ทมีนกัวจิยัได้ใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู 
รวมถึงการเขียนงานที่น่าจะสร้างความน่าเชื่อถือแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพให้กับ
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งานชิน้นี ้อย่างไรกต็าม งานวจิยัชิน้นีก้ย็งัมข้ีอจำากดัอยูบ้่าง เช่น การคดัเลอืกกรณี
ศีกษา เนื่องจากโครงการนี้มีกลุ่มผู้นำาที่เข้าร่วมเพียง 4 กลุ่ม จึงเป็น กลุ่มที่ต้อง
ใช้เป็นกรณศึีกษาไปโดยปรยิาย ซ่ึงแต่ละองค์กรอาจมคีวามพร้อมและความคาด
หวงัต่อการนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมไปใช้ในระดบัทีแ่ตกต่างกัน นอกจาก
นั้น นักวิจัยในบางพื้นท่ีอาจยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ เนื่องจากข้อจำากัดทางด้าน
เวลาที่ทีมวิจัยต้องส่งต้นฉบับรายงานวิจัยในช่วงเวลาท่ีกิจกรรมของกลุ่มผู้นำาใน
บางพื้นที่ยังดำาเนินอยู่
 พวกเรามองเห็นว่า ด้วยเวลาอันจำากัด หนังสือเล่มนี้อาจสะท้อนภาพ
หรือความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ก็มีรายละเอียดครบถ้วนตามวิธีวิทยาและ
กระบวนการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้
เรียนรู้ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับความท้าทายท่ีองค์กรภาคประชาสังคมประสบใน
การนำาแนวคดิการประกอบการสงัคมไปใช้และการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ในการ
ทำางานขบัเคลือ่นของกลุม่คนเหล่านี ้เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างความยัง่ยนืให้
กับองค์กรภาคประชาสังคมต่อไป
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จ�กจุดนับพบ สู่ก�รก้�วเดิน

 “จดุนบัพบบนเส้นขนาน: ผูค้น ชมุชน การประกอบการสงัคม” เป็นบท
เรยีนหนึง่ของพวกเราทีท้่าทายสำาหรบัการทำางานในบทบาทนกัการเรียนรู้และผู้
รกัสมคัรเล่น1 บทเรยีนเรือ่งนีส้อนให้เราตระหนกัรูเ้กีย่วกบัเส้นทางการทำางานใน
ชุมชนที่เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ผู้คนที่หลากหลายสอนให้พวกเรารู้ว่า 
ความแตกต่างคือความงดงาม ดังนั้น การได้พบเจอกันของผู้ที่แตกต่างจึงเป็น
ช่วงเวลาทีพ่เิศษ นอกจากน้ี พวกเรายงัได้รบัฟังการโอภาปราศรัยของผู้คนเหล่าน้ัน
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาท่ีมีร่วมกัน ทำาให้เห็นเป้าหมายต่างๆ ท่ีพวกเขา
พึงประสงค์และปรารถนาจะให้เพื่อนร่วมทางได้ร่วมเดินไปด้วยกัน
 จดุนดัพบบนเส้นขนาน เป็นการพบเจอกนัระหว่าง ผูค้น ทีไ่ด้ชือ่ว่า เป็น
ผู้นำาแห่งการเปลีย่นแปลง ชมุชน คอืพืน้ทีข่องการเรยีนรูใ้ห้ได้ลองผดิลองถกูเพือ่
ค้นหาประสบการณ์ และ การประกอบการสังคม นับเป็นแนวทางที่ชักชวนให้
พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างมั่นคงและเป็นแนวคิด ทฤษฎีหรือวิธี
การที่เสริมพละกำาลังให้แข็งแกร่ง
 การปะทะสังสันทน์ภายนอก ณ ที่แห่งหนึ่งเกิดภาวะการเรียนรู้ท่่ีน่า
แสวงหา เสน่ห์ของการสืบเสาะทำาให้พวกเรากระโจนลงเพื่อซึบซาบความคิด 
วิธีการ ความสำานึก หรือแม้แต่อุดมการณ์ต่างๆ ในขณะเดียวกันการปะทะกัน
ภายในเกิดขั้วความคิด ข้อถกเถียง การโต้แย้ง หรือการคล้อยตามกันในความ

1 ผูร้กัสมคัรเล่น เป็นคำาท่ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควชัระ แปลจากคำาว่า amature ในความ
หมาย เพราะรักจงึสมคัรเข้ามาเล่น เหตทุีแ่ปลความเช่นนีเ้นือ่งจากมองเห็นว่า ความก้าวหน้าหรือการพัฒนา
ต่างๆ มักเริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆ ที่มีความรักจึงได้นำาพาตัวเองเข้ามาคลุกคลีกับสิ่งเหล่านั้น (อาจเรียกผู้คน
กลุ่มนี้ว่า มือสมัครเล่น) ดังนั้น การทำางานของนักวิจัยครั้งนี้เช่นเดียวกัน ไม่อาจทนงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชำานาญในการทำางานชุมชน แต่เป็นเพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วมทำางานไปพร้อมกัน
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คิดของตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ความคิด จิตใจ 
หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นภาวะปัจเจกที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
 เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้ว คือ การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง
ไปสูจ่ดุหนึง่ การเปลีย่นผ่านจากจุดใดจดุหนึง่นบัเป็นการเกิดใหม่หรอืการเริม่ต้น
ใหม่ของสิ่งใดใดบนโลกใบนี้ ดังนั้น จาก จุดนัดพบสู่การก้าวเดิน จึงชักชวนทุก
ท่านให้ร่วมมองถึงการเคลื่อนไหวสู่เปลี่ยนแปลงภายในของนักวิจัย ซึ่งนับเป็น
รอยทางแห่งการเรียนรู้ครั้งใหม่ที่น่าจดจำา 

สะท้อนคว�มเปลี่ยนแปลงภ�ยใน: 
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

 บทบาทของผูเ้ขียนในการทำางานวจิยัคร้ังนีแ้ตกต่างจากการทำางานถอด
บทเรียนปีที่แล้วมาก เนื่องจากครั้งนี้ผู้เขียนมีความจำาเป็นด้านร่างกายทำาให้ไม่
สะดวกในการเดนิทางไกล ดงันัน้ จงึรบัหน้าทีศึ่กษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารเป็น
หลัก ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมและการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย แม้กระนั้น ในช่วงที่ยังสามารถเดินทางได้ ผู้เขียนได้ลงพื้นที่โคกสลุงและ
พังงากับพี่นุ้ยเพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดการประกอบการสังคมในมุมมองของ    
พี่นุ้ยและได้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพ 2 เวทีแรกเพื่อทำาความเข้าใจเครื่องมือ
ที ่SoC นำาเสนอให้กบักลุม่ผูน้ำาภาคประชาสงัคมและสงัเกตการตอบรบัเคร่ืองมอื
เหล่านี้ 
 ทั้งสองครั้งที่ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่และพูดคุยแลกเปล่ียนกับพ่ีนุ้ย 
ผู้เขียนรู้สึกเห็นด้วยกับหลายสิ่งท่ีพี่นุ้ยพูด โดยเฉพาะมุมมองทางธุรกิจ มูลค่า
ของเวลาและการเติมเต็มศักยภาพของคนทำางาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะครอบครัว         
ทางฝั ่งคุณพ่อของผู ้เขียนมักพูดคุยเรื่องธุรกิจกันบ่อยครั้ง อีกทั้งคุณพ่อยัง           

จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
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ส่งเสริมให้ผู้เขียนอ่านหนังสือทางธุรกิจและการบริหารจัดการ ทำาให้เรื่องที่     
พี่นุ้ยเล่ากลายเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสำาหรับผู้เขียน นอกจากนั้น 
เมือ่ต้องทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประกอบการ ผู้เขียนอ่านเจอบทความของ         
Jerr Boschee ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนผู้เขียนเกี่ยวกับการประกอบการสังคม
ในช่วงทีศึ่กษาในระดบัปรญิญาโท ผูเ้ขยีนเริม่เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างสิง่ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับคำากล่าวของ 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 ยิ่งทำาให้ผู้เขียนรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมี
ความสำาคัญทั้งสิ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทุ่มเทและทำาความเข้าใจกับมันมาก
แค่ไหน 
 นอกจากความตระหนักที่เกิดขึ้น ผู้เขียนยังเห็นความซับซ้อนในการ
ทำางานกับคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ใน
ช่วงแรกที่พ่ีนุ้ยและ intrapreneurs เข้าไปทำางานกับเครือข่ายผู้นำาในสี่พื้นที่ 
ผู้ประสานงานของโครงการผู้นำาฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและภาษา
ที่ใช้ เนื่องจากวิธีคิดแบบธุรกิจค่อนข้างแตกต่างจากวิธีคิดและการทำางานของ
ภาคประชาสงัคม ในครัง้นัน้ผูเ้ขยีนคดิว่า สิง่ทีพ่ีนุ้่ยพดูนัน้ถกูต้อง คนภาคประชา
สงัคมน่าจะเหน็ด้วย แต่พอเอาเข้าจรงิ การทำางานร่วมกนัในบางพืน้ทีไ่ม่ได้เป็นไป
อย่างราบรืน่นกั ตวัอย่างเช่น ภาคธรุกจิมองว่า ความชดัเจนในการทำางานคอืส่ิงท่ี
เป็นสาระสำาคัญ แต่อาจถูกมองว่าเป็นการตัดสินเพียงส่วนเดียวจากมุมมองของ

2 ที่มา: https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
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คนทำางานภาคประชาสังคม ในขณะที่ความละมุนละไมในการปรับใช้ภาษาและ
เครือ่งมอืของคนทำางานภาคประชาสังคมอาจถกูมองว่าเป็นความคลมุเครอืจาก
มุมมองของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ความคาดหวังของแต่ละฝ่ายยังแตกต่างกัน 
ดังนั้น จึงทำาให้ต้องปรับความเข้าใจกันพอสมควร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
การทำางานที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นเวลากว่า 2 ปีทำาให้
ผู ้เขียนค่อยๆ เข้าใจว่าการทำางานกับคนต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและ
ความเอาใจใส่มากเพียงใด 

สะท้อนก�รเรียนรู้และก�รเปลี่ยนแปลง
ของผู้วิจัย: 
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

 “แต้วขอเชียงรายละกันค่ะ เพราะปีที่แล้วเคยลงไปทำางานกันแล้ว 
เรารู้จักครูนำ้าแล้ว” 
 นี่คือประโยคที่ผู้เขียนรีบตอบกลับเมื่อสมาชิกในทีมกำาลังแบ่งงานเพื่อ
สรรหานักวิจัยลงทำางานในแต่ละพื้นที่ การเอ่ยปากคร้ังนั้นสะท้อนถึงแบบแผน
อัตโนมัติของผู ้ เขียนที่มักเลือกการทำางานบนพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ
ความสะดวกสบายของตนเอง การลงทำางานในพืน้ทีเ่ดิมย่อมง่ายกว่าการเริม่ต้นในที่
ใหม่ๆ เนือ่งจากเรารูจ้กัทัง้ผูค้นและบรบิทของพ้ืนท่ีอยูแ่ล้ว แต่การเลือกพ้ืนท่ีคร้ัง
นีก้ลบัไม่ได้สะดวกสบายหรอืทำางานราบเรยีบดังทีค่ดิไว้ตอนแรก อาจเป็นเพราะ
ภาระงานของผู้เขียนที่มากขึ้น และความท้าทายของการนำาแนวคิดเชิงธุรกิจ
เข้าไปใช้ในพืน้ทีน่ี ้จงึเหมอืนเป็นเงือ่นไขบงัคบัให้ผู้เขียนต้องก้าวขาออกจากพ้ืนท่ี
ปลอดภัยของตนเอง
 ตลอดการลงพืน้ท่ีเพือ่ตดิตามถอดบทเรียนการทำางานของครนูำา้ร่วมกับ
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การทำางานของทอฟฟี ่ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ ่นใหม่ในภาคธุรกิจ การทำางาน
ร่วมกันของคนทัง้สองฝ่าย เป็นเหมอืนภาพสะท้อนในช่วงเวลาทีผู่เ้ขยีนใช้ชวีติอยูก่บั
ครอบครัว การปะทะกันเรื่องความคิดในการใช้ชีวิตหลายๆ เรื่อง เช่น ประเด็น
ความแตกต่างเรื่องวิธีคิดจากคนที่เติบโตมาจากสังคมยุคหนึ่ง กับคนที่เติบโต
มาจากสังคมอีกยุคหนึ่งเป็นประเด็นปัญหาระหว่างตัวผู้เขียนกับพ่อแม่ ซ่ึงคาด
หวังอยากให้ผู้เขียนมีความมั่นคงในชีวิตบนเส้นทางอาชีพ และวิถีปฏิบัติเดิมๆ 
ของสังคม เช่น การรับราชการ การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในขณะที่    
ผู้เขียนกลับอยากเพียงแค่ใช้ชีวิตเพื่อให้ตนเองมีความสุข และผู้อื่นมีความสุขไป
ด้วย โดยไม่จำาเป็นต้องมีอาชีพมั่นคงหรือมีสถานะทางสังคมดีกว่าคนอื่นก็ได้ 
 นับเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ผู้เขียนเข้ามาทำางานในคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำาหรับผู้เขียนแล้วมันเป็นพ้ืนท่ี
ทำางานที่สร้างสมดุลให้กับความคาดหวังของพ่อแม่กับตัวผู้เขียน ที่นอกจากจะ
ตอบโจทย์ความต้องการด้านอาชีพให้กับพ่อแม่แล้ว มันยังเปิดโอกาสให้ผู้เขียน
ได้ร่วมทำางานเพ่ือขับเคลือ่นสงัคมด้วย อิสระทางความคดิและการกระทำามากขึน้ 
ผู้เขียนได้ริเริ่มลงมือทำาในสิ่งที่เชื่อ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ 
ในการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เช่น การฟัง การ
เขียนสะท้อนการเรียนรู้ นพลักษณ์ สัตว์สี่ทิศ การสังเกตความคิดตนเอง เป็นต้น 
นอกจากนีผู้เ้ขยีนยงัมโีอกาสเป็นผูร่้วมสอนในรายวชิาเกีย่วกบักระบวนการและ
การจัดการเปลี่ยนแปลง รายวิชาดังกล่าวทำาให้ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของสติ
สมาธแิละการตดัสนิใจมากขึน้ อย่างไรกต็าม เม่ือเจอสถานการณ์หรือสภาวะท่ีเข้ามา 
กระทบความคิดหรอืขดัแย้งกบัความเชือ่หรอืความรูส้กึของผูเ้ขียน เครือ่งมอืแทบ
จะท้ังหมดท่ีเคยเรยีนหรอืฝึกมา กลบัไม่สามารถนำามาใช้ได้จรงิ หลายครัง้ผูเ้ขยีน
ตัดสินผู้พูดก่อนที่จะรับฟังเหตุผลหรือข้อเท็จจริง โดยบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซำ้าว่า
ตนเองกำาลงัถกูโหมดอตัโนมตัคิวบคมุความคดิและพฤติกรรมของตนเองอยู ่เช่น
คร้ังหน่ึงทีผู่เ้ขยีนไม่สามารถฟังโดยไม่ตดัสนิกบัวธิคีดิทีม่องว่าทกุสิง่อย่างบนโลก



        377       

ใบนี้สามารถตีเป็นมูลค่าได้หมด
 ผูเ้ขยีนเคยเป็นคนทีต่ดัสนิใจได้เดด็ขาด เพราะเราเคยมองโลกแบบสอง
ฝั่งตรงกันข้าม มีขาว มีดำา แต่ในทุกวันนี้โลกทัศน์ผู้เขียนกว้างขึ้น กลับยิ่งทำาให้
สับสนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อะไรคือส่ิงท่ีถูกต้องและอะไรคือส่ิง
ที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดตนเองที่ไม่สามารถสรุปอะไรได้ชัดๆ เหมือน
ในอดีต หากมองในแง่ดีมันคงเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้อีกครั้ง และมันคงไม่มีวันจบ
เพราะการเรียนรู้นั้นคงจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของผู้เขียนไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ของตนเองและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
 ขณะทีท่ำาวจัิยอยูน่ี ้ผู้เขยีนกำาลงัรบับทบาทสำาคญัในการสร้างสิง่แวดล้อม
เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนในคณะผ่านการลงพื้นท่ีฝึกประสบการณ์เป็นคร้ังแรก การ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะลงพ้ืนท่ีเพ่ือเรียน
รู้และพัฒนาโครงการเป็นรุ่นแรกของคณะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งนับเป็นช่วงที่ผู้
เขียนแบกรับความรู้สึกต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งความกังวลว่านักศึกษาจะได้เรียน
รู้มากน้อยเพียงใด จะปลอดภัยหรือไม่ ความสับสนว่าจะพาผู้เรียนไปทางใดดี
ที่ไม่เป็นการชี้นำาจนปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท้าทายขอบการเรียนรู้ของตนเอง สิ่ง
ที่วางแผนไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่เหมือนกันทำาให้เกิดความหงุดหงิดอยู่บ่อย
ครั้ง อย่างไรก็ตาม ความเหนื่อยล้าจากภาระงานมากมายที่แบกรับอยู่ มีหลาย
คร้ังทีต่ัง้คำาถามกบัตนเองว่าสิง่ทีท่ำาอยูม่นัคุม้ค่ากบัความเหนือ่ยล้าและเวลาของ
ตนเองหรอืไม่ แต่เมือ่มองเปรยีบเทยีบกบัความทุม่เทของครนูำา้ในการทำางานกับ
เด็กและเยาวชน การช่วยชีวิตเด็กที่ดูไร้ค่าในสายตาสังคม ไม่มีความมั่นคง
ในรายได้ อาชีพ หรือสถานะทางสังคมใดๆ อีกทั้งยังมีความเส่ียงต่างๆ ทั้ง
การเมืองท้องถิน่ ปัญหายาเสพติด หรืออื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนพาผู้เขียนย้อนมอง
ปัญหาทีต่นเองเผชญิอยู ่ทำาให้รูส้กึว่าเราช่างโชคดีทีเ่รามีทกุอย่างเพียบพร้อมทัง้
พื้นที่ที่ทำางานท่ีสังคมยอมรับ ความมั่นคงในการทำางาน นักศึกษาที่มีศักยภาพ 
และสิ่งที่ทำาอยู่มีหลายๆ ภาคส่วนให้การสนับสนุน ไม่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว และเรา
เห็นภาพฝันปลายทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว
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คว�มเปลี่ยนแปลงของนักวิจัย: 
กานน คุมพ์ประพันธ์

 “ท�างานมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังจะใช้ Model แบบเดิมอยู่อีก ควรถามเขา
ไหมเนี่ยว่างานที่ท�ามาตลอดสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน” 
 ประโยคนีว้นเวยีนอยูใ่นความคดิ เป็นข้อสงสยัท่ีอยูใ่นใจเมือ่แลกเปล่ียน
แนวทางการทำางานเปลี่ยนแปลงสังคมกับองค์กร NGOs สายแข็งแห่งหนึ่งที่เชื่อ
ว่าการเปลีย่นแปลงต้องเป็นไปอย่างถอนรากถอนโคน อกีทัง้ไม่เชือ่ในการทำางาน
กับระบบเก่า และแน่นอนว่าจะต้องเชือ่ถอืการอทุศิตวัเพือ่แก้ปัญหา/พฒันาสงัคม   
 บางครั้งคนเราเองก็เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู ้ตัว หลังจากคลุกคลีกับ
โครงการนีม้าเจด็เดอืน การลงมือทำางานวจิยัครัง้นีท้ำาให้ผูเ้ขยีนตระหนกัว่าตนเอง
เริ่มมีความคิดที่คล้ายคลึงกับพี่นกมากขึ้นทุกที เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วตอนผู้เขียน
พึง่เข้ามาเป็นนกัวจิยัในโครงการผู้เขียนไม่เข้าใจวธีิคดิแบบผูป้ระกอบการเลย ไม่
เข้าใจว่าพี่นกต้องการอะไร สิ่งที่พี่นกพี่นุ้ยพูดมาจะนำาไปสู่อะไร ทำาไมถึงต้องให้
พื้นที่รีบตัดสินใจเลือกเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 มาตรฐานท่ีชัดเจนอย่างท่ีพ่ีนุ้ยและพ่ีนกต้องการจะเป็นอปุสรรคสำาหรบั
การทำางานกับพื้นที่ที่มีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และที่สำาคัญที่สุดวิธี
คิดแบบผู้ประกอบการจะไปทำาลายรากฐานของงานและความเป็นชุมชนที่ผู้นำา
ในแต่ละท้องที่สร้างขึ้นมาอย่างที่เกิดแก่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหลายๆ ที่หรือไม่ 
บางครั้งมีความรู้สึกตะขิดตะขวงต่อความมั่นใจในความถูกต้องของเครื่องมือที่
เหล่าผู้ประกอบการใช้    
 แต่จากการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผู้เขียน
ค่อยๆ ซึมซับความเปลี่ยนแปลง ในช่วงท้ายโครงการเมื่อผู้เขียนฟังเทปบันทึก
เสียงพี่นุ้ยและพี่นกเพื่อหาข้อมูลไปเขียนรายงานนั้น ผู้เขียนพบว่าผู้เขียนเข้าใจ
ระบบวิธคีดิและสิง่ท่ีพีน่กอธบิายและอภิปรายในโครงการทัง้หมด บางครัง้ถงึกับ
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พยักหน้าด้วยความเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่พี่นกพูด แม้ว่าผู้ยังคงเชื่อว่าวิธีคิดแบบ
ผูป้ระกอบการยงัคงมข้ีอจำากดัอยูห่ลายประการ และเชือ่ในการใช้เคร่ืองมอืและ
กระบวนการทีห่ลากหลายมากกว่าการเชือ่ถือกระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึง่
ก็ตาม  
 อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนทำาให้ผู้เขียนระลึก
ว่าอันทีจ่รงิแล้วสมยัทีผู่เ้ขียนพึง่เรยีนจบปรญิญาตรแีละเริม่ต้นทำางานกบัองค์กร 
NGOs ผูเ้ขยีนมกีระบวนการคดิ ตรวจสอบและซักถามเพ่ือหาความเป็นเหตุเป็น
ผลและความต่อเน่ืองของข้อมลูท่ีคล้ายคลงึกบัพีน่กมาก และยงัมท่ีาททีีค่ล้ายกนั
อกีด้วย (ผลตอบรบัทีเ่กดิขึน้กไ็ม่ต่างจากทีพ่ีน่กได้รบัมากนกั) ทัง้ทีผู่เ้ขยีนไม่เคย
รู้จักหรือกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการแต่อย่างใด เพิ่งมาเริ่มเปลี่ยนแปลง
ในสมัยที่ผู้เขียนโตขึ้นนี่เอง 
 ในท้ายที่สุดผู้เขียนตระหนักว่าความเป็น NGOs หรือผู้ประกอบการ
นั้นล้วนเป็นสิ่งสมมุติ ความเป็น NGOs และผู้ประกอบการไม่ใช่ขั้วตรงข้ามกัน
แต่มคีวามลืน่ไหลเลือ่มลำา้กนัตลอดเวลา ไม่มีกระบวนทศัน์ใดกระบวนทศัน์หนึง่
และกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่เป็นของ NGOs หรือของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง อย่างพี่สุ้ยเองพยายามหาความสมดุลของกระบวนทัศน์หลายๆ
แบบ หรอืแม้แต่พีน่กซึง่ออกตวัว่าเชือ่ถอืในวธิคีดิแบบผูป้ระกอบการมากกว่าสิง่
ใดกย็งัมบีางครัง้ท่ีใช้ประสบการณ์และความรูส้กึในการตัดสนิใจบางสิง่บางอย่าง        
ท้ายท่ีสดุแล้วผูเ้ขียนมองเห็นว่าเรามตีวัตนท่ีหลากหลายแต่ในขณะเดียวกันกไ็ม่มี
ตัวตนใดที่เป็นเราจริงๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งนั้น

จากจุดนับพบ สู่การก้าวเดิน
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สะท้อนก�รเรียนรู้และ
ก�รเปลี่ยนแปลงของตนเอง:  
ชลิดา จูงพันธ์

 เคยมีใครบางคนบอกเอาไว้ว่า โลกใบนี้มักจะส่งโจทย์ชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ มาให้เราแก้เสมอ โจทย์ชีวิตที่โลกส่งมาให้มักจะเป็นปัญหาเดิมๆ และเมื่อ
เราเลือกที่จะละเลย หรือไม่ลงมือแก้ปัญหาที่เข้ามาอย่างจริงจัง โจทย์ปัญหาท่ี
โลกส่งมาให้ก็จะยิ่งทวีความยาก และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำาให้เราต้อง
เหลียวมอง และลงมือแก้ปัญหานั้นในที่สุด โจทย์ปัญหาสำาคัญอย่างหนึ่งในชีวิต
ทีผู่เ้ขยีนพยายามหนมีาตลอดคอืเรือ่ง “ความขดัแย้ง” ผู้เขียนเป็นมนษุย์ประเภท
ที่ไม่สามารถทนอยู่ในบรรยากาศท่ีมีความขัดแย้งได้เลยแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อ
ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เร่ียวแรงในร่างกายก็มักจะหมด
ไปเสียดื้อๆ หรือเวลาที่จำาเป็นต้องทุ่มเถียงกับใคร ผู้เขียนก็รู้สึกราวกับตนเอง
ต้องใช้พลังงานทั้งหมดของชีวิตในการสนทนา ดังนั้น การดำาเนินชีวิตประจำาวัน
ส่วนใหญ่ของผู้เขยีนจงึค่อนข้างเป็นไปอย่างเรยีบง่าย และมกัจะเลอืกวางตวัเป็น
คนฟังมากกว่าพูดเพื่อหลบเลี่ยงความขัดแย้งอันอาจเกิดขึ้นมาจากคำาพูด หรือ
ความเห็นบางอย่างของตนเอง จนหลายครั้งมักได้ทำางาน หรือทำาในสิ่งที่ตนเอง
ไม่ได้อยากทำาเท่าใดนัก แต่ดังท่ีได้กล่าวไปข้างต้นว่าโลกมักจะส่งโจทย์ชีวิตบาง
อย่างมาให้เราแก้เรื่อยๆ ยิ่งเราหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่แก้ปัญหา โจทย์ปัญหาน้ันก็จะ
ยิ่งยากมากขึ้น เช่นเดียวกับการทำางานของในปีที่ผ่านมาของผู้เขียนที่ดูราวกับ
ถกูโยนให้เข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่หมอืนจะเตม็ไปด้วยความขดัแย้งตลอดทัง้ปี 
เหมอืนเป็นสัญญาณว่า ผูเ้ขยีนควรต้องทำาอะไรบางอย่างกบันสิยัหลกีเลีย่งความ
ขัดแย้งของตนเองเสียที
 การทำางานในโครงการผู้นำาปีท่ีสองนี้ ผู้เขียนยังคงรับหน้าที่เป็นผู้วิจัย
ถอดบทเรียนในพื้นที่โคกสลุงเช่นเคย ในฐานะนักวิจัยที่เคยทำางานในพื้นที่        
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โคกสลุงมาแล้ว 1 ปี มองดูอย่างผิวเผินการทำางานในพื้นที่เดิมอาจจะดูเหมือน
ง่าย เพราะผูว้จิยัมคีวามเข้าใจบรบิทพืน้ทีม่าแล้วพอสมควร และไม่จำาเป็นต้องไป
เริม่ต้นสร้างความคุน้เคย หรอืความสมัพนัธ์กบัเจ้าของพ้ืนทีใ่หม่ แต่เมือ่ได้ลงมอื
ทำาวจิยัแล้ว ผูเ้ขยีนกลบัพบว่า การทำาวจิยัในพ้ืนทีเ่ดิมไม่ได้ง่ายดายอย่างทีห่ลาย
คนคิดเอาไว้ เริ่มจากเรื่องความยากลำาบากในการวางตัวเป็นคนนอก และคนใน 
ซึ่งมีผลอย่างยิ่งกับผลกระทบอย่างยิ่งต่อการทำาวิจัย ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปบ้าง
แล้วในเนื้อหาการวิจัย นอกจากน้ี การทำาวิจัยคร้ังน้ียังวิธีการทำางานที่แตกต่าง
จากเดิม คือ การทดลองโดยนำาแนวคิด และเครื่องมือทางธุรกิจบางอย่างไปใช้
ในพื้นที่ของภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบและวิธีการวิจัยแบบใหม่ นี่เองส่งผล
ให้ผูเ้ขยีนได้รูจ้กัคนทำางานในภาคธรุกจิ และได้เข้าใจแนวคดิของคนในภาคธรุกจิ
มากขึ้น ต้องยอมรับตามตรงว่า ครั้งแรกๆ ที่อยู่ในวงของการสนทนา หรืออยู่ใน
เวิร์คชอปที่มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องเครื่องมือทางธุรกิจ และมีการพูดถึงเร่ือง
ของผลประโยชน์ ความคุ้มทุน หรือการประเมินค่าบางอย่างอย่างชัดเจน จน
บางครั้งละเลยคุณค่าที่เป็นนามธรรมบางอย่างท่ีคนทำางานภาคประชาสังคมให้
ความสำาคญั กระบวนการทำางานครัง้นัน้ทำาให้ผูเ้ขยีนตกอยูใ่นภาวะอดึอดั จนต้อง
ถอนหายใจแรงๆ อยูต่ลอดทัง้วนั เนือ่งจากมองเหน็ความไม่ลงรอยบางอย่างของ
คุณค่า และความเชื่อที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ในวงสนทนาแต่ละครั้งของคนจาก
หลากหลายฝ่าย 
 ในขณะทีผู่เ้ขยีนต้องยนือยูท่่ามกลางความขดัแย้งทางความคดิ ความเชือ่
ของคนทำางานจากภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมอันเนื่องมาจากการทำางาน
วิจัยชิ้นนี้ ช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ผู้เขียนก็ต้องรับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำากลุ่ม
ในการทำาโครงการของนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ของคณะซึง่ต้องลงพืน้ทีเ่พือ่ทำาโครงการ
เพื่อชุมชนตลอดท้ังปีการศึกษา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเด็กในกลุ่ม 20 
คน โดยการสุม่ให้มาทำางานด้วยกนัแบบไม่ได้มอีสิระในการเลือก เด็กแต่ละคนมี
ความคิด ความถนัด นิสัยใจคอแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำาให้นักศึกษาต้องอาศัย
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การปรบัตวัค่อนข้างมาก ผูเ้ขียนต้องพบกบัปัญหาความขดัแย้งต่างๆ ภายในกลุม่
อยูเ่สมอ ทัง้ปัญหาทีเ่กดิมาจากเรือ่งส่วนตวั และวธิกีารทำางานท่ีแตกต่างกนัของ
แต่ละคน ดังนั้น หน้าที่ตลอดทั้งปีของผู้เขียนจึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้คำาแนะนำาด้าน
วชิาการเท่านัน้ แต่ต้องเป็นทัง้คนทีค่อยไกล่เกลีย่ ตดัสิน ไปจนถึงเป็นท่ีระบายให้
กับเด็กๆ ในกลุ่ม จนรู้สึกถึงความยากลำาบากในการทำางาน ชนิดที่ต้องตั้งคำาถาม
กับตนเองถงึความเหมาะสม และความสามารถในการเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาของ
ตนเองอยู่หลายต่อหลายครั้ง และอาจนับได้ว่า เป็นช่วงเวลาท่ียากลำาบากมาก
ที่สุดนับแต่เริ่มเข้ามาทำาหน้าที่ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 ความขัดแย้งอันเกิดจากสถานการณ์ที่ต้องพบเจอท้ังสองรูปแบบทำาให้
ผู้เขียนรู้สึกราวกับว่าตนเองยืนอยู่ท่ามกลางพายุที่มีฝุ่นตลบอบอวล จนไม่อาจ 
มองเหน็ภาพต่างๆ รอบตวัได้ชดัเจน และรูส้กึว่าต้องใช้พลังงานอย่างมากในการ
ต้านทานกระแสของพายุท่ีพัดโหมอยู่รอบตัวตลอดเวลา ผู้เขียนตกอยู่ในภาวะ
เช่นนั้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งงานทั้งสองชิ้นใกล้จบลงในเวลาใกล้เคียงกัน 
ช่วงเวลานั้นเองผู้เขียนจึงได้นั่งลงค่อยๆ ฟังเทปสนทนามากมายซำ้าแล้วซำ้าอีก 
และได้ค่อยๆ คดิ และพจิารณาเรือ่งราวทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ตลอดท้ังปีท้ังในงานวจัิย 
และในการทำางานในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา จนในที่สุดจึงเริ่มเข้าใจว่า แท้จริง
แล้วท่ามกลางฝุ่นละออง และความโกลาหลอันเกิดข้ึนมาจากความขัดแย้งทาง
ความคิดนั้น หากเราเลือกที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน เราก็จะพบว่า ภายใต้
สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะโกลาหลเหล่าน้ันไม่ได้มีเพียงแค่ความขัดแย้ง หากแต่
ยังมีความพยายามของท้ังสองฝ่ายท่ีจะเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงจัง พยายาม
สอบถามด้วยความจริงใจ ในขณะที่คนตอบก็พยายามที่จะอธิบายโดยมีเจตนา
บริสุทธิ์ แม้คำาพูดบางอย่างของอีกฝ่ายจะไม่ถูกจริตของตนเองนัก แต่ในขณะที่
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ขุ่นข้องหมองใจ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากความเช่ือของตนเองต้องถูกส่ัน
คลอนนั้น การเรียนรู้ก็ได้เกิดข้ึนกับท้ังสองฝ่ายในเวลาเดียวกัน จนกระทั่งทั้ง
สองฝ่ายเปิดรบั และปรบัเปลีย่นตนเองเข้าหากนัในท้ายทีสุ่ด โดยมหีลักฐานการ
เรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนของคู่ขัดแย้งมากมายที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่าน
การสะท้อนของผู้นำาในพื้นท่ี และ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการสะท้อน
ของนักศึกษาหลายๆ คน 
 การได้เข้าใจเรื่องราวเล็กๆ นี้ ทำาให้เกิดเป็นบทสรุปเรื่อง “ศิลปะในการ
สร้างสมดุล” ของงานวิจัยชิ้นนี้ ในขณะที่ผู้เขียนมองภาพของความขัดแย้งใน
มุมมองแตกต่างไปจากเดิม แน่นอนว่ามันยังคงไม่ใช่พื้นที่ที่ทำาให้หายใจได้อย่าง
สะดวกมากนัก แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีแต่ความมืดมนดังที่ผู้เขียนเคยเข้าใจ หรือ
เคยรู้สึกอย่างที่ผ่านมา มุมมองที่เปลี่ยนไปนี้ คงช่วยทำาให้ผู้เขียนยืนอยู่ในความ
โกลาหลน้ีโดยไม่ได้เหน็มนัเป็นเพยีงพายรุ้ายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นลมพดัทีเ่ยน็สบาย
ได้ด้วยในบางเวลา

ให้ก�ลเวล�อธิบ�ยให้เธอฟงั:  
กิตติ คงตุก

 “สมดลุ” ดจูะเป็นเรือ่งทีถ่กูพดูถงึอยูเ่สมอเมือ่เร่ิมต้นทำางานวิจัยถอดบท
เรียนชิ้นนี้ ไม่ใช่แค่เนื้อหาของงานวิจัยตลอดท้ังเล่มท่ีแสดงให้เห็นถึงการปะทะ 
ประยุกต์ ประนีประนอม ข้ัวความคิดเพื่อผลิตไอเดียทำางานแบบใหม่ แต่เบื้อง
หลงัองค์ความรูเ้หล่าน้ันกลบัมสีิง่น่าสนใจหลายอย่างทีผ่มได้เรยีนรูจ้ากเพือ่นร่วม
งาน โดยเฉพาะวิธีการสร้าง “สมดุลชีวิตส่วนตัว”  ซึ่งมันผูกพันอยู่กับวิธีการจัด
ลำาดับความสำาคัญของการสร้างมูลค่าและคุณค่า
 หลายครั้งหลายคราหลังเวลางาน ผม พี่จ้ี พ่ีน้อย พ่ีไมตรี และ ทอม 
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น่ังสนทนากันต่อแบบสบายๆ ตามประสาคนที่เริ่มรู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทำาให้ทราบว่านอกจากภารกิจการงานล้นมือแล้ว พวกเขาแต่ละคนยังต้องดูแล
ชวีติครอบครวัไม่แตกต่างจากมนษุย์คนอืน่ แล้วอะไรกันคอืหลักคดิในการตัดสินใจ
แบ่งเวลาชีวิตให้สมดุลกับการทำางานเพื่อสังคม ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำาว่า 
“เสยีสละ” จากปากของทกุคนทีผ่มสรปุใจความได้คอื ไม่มใีครไม่อยากรวยเพราะ
การมีทรัพย์สนิมากนัน่เท่ากบัความสขุสบายทางกายของคนในครอบครวัจะเพิม่
ทวีขึ้นตามไปด้วย แต่เรื่องราวทางใจมันไม่ได้แปรผันตามมูลค่าเพียงอย่างเดียว 
สำาหรบัเขาความสขุใจกส็ำาคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั  หลายคร้ังเขาเลือกให้ความ
สำาคญักบัเรือ่งทางใจก่อนนัน่ไม่ได้หมายความว่าเขาเสยีสละอะไรใดๆ เลย แต่มนั
เป็นการตดัสินใจทำาเพราะอยากทำาในฐานะมนษุย์คนหนึง่  เช่นเดียวกับครอบครัว
ทีย่งัคงยนืเคยีงข้างอย่างม่ันคงเพราะความสขุทีไ่ด้รับจากการทีบ่คุคลอนัเป็นท่ีรัก
ได้กระทำาตามความฝัน ความต้องการของตนเอง
 แล้วตวัผมเองล่ะ กบับทบาทหน้าทีท่ีก่ำาลังดำาเนนิอยูส่มดุลของตนเองคอื
อะไร ผมพยายามกลัน่กรองออกมาเป็นตวัหนงัสอืเพือ่หาข้อสรปุ กระท่ังใจความ
สำาคัญตอนหนึ่งของเพลง “นอนได้แล้ว” ที่ว่า “ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง” 
แว่วผ่านโสตประสาทขณะกำาลังตั้งสมาธิถ่ายทอดเร่ืองราวความเปล่ียนแปลง
ของนักวิจัยฉบบันีช้วนให้ผมยอมรบัและหยดุหาคำาอธบิายสิง่ทีต่วัเองยงัไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ปรชัญาการใช้ชวีติเพือ่ค้นหาคำาตอบบางอย่างช่างสอดคล้องกับบท
ประพนัธ์ช่ือ “เป็นมนุษย์” ของ อ.เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์ ซึง่ผมเหน็ว่าสามารถใช้
เป็นตัวแทนสือ่สารความเช่ือของผูมี้สำานกึทางสงัคมทุกภาคส่วนล้วนเข้าใจตรงกนั 
 ผมบันทึกบทประพันธ์บทนี้ไว้ตอนสุดท้ายของบทความเพื่อเตือนใจ     
ตัวเองว่า หนทางการสร้างสมดุลให้กับชีวิตคือการตั้งต้นสำานึกรู้สึกตนด้วยการ
เป็นมนุษย์นั่นเอง
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 ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี ้  ทั้งเลวทราม ต�่าดี ถึงที่สุด
 ก่อนจะสวมหัวโขน ละครชุด คุณต้องเป็นมนุษย์ ก่อนอื่นใด
 คุณจะต้องรู้จักการเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ชุดเครื่องแบบที่สวมใส่
 ไม่ใช่ยศต�าแหน่ง แกร่งจากใคร หากแต่เป็นหัวใจ ของคุณเอง
 ใจ ที่มีมโนธรรมส�านึก  ใจ ที่รับรู้สึกตรึกตรงเผง
 ใจ ที่ไม่ประมาท ไม่ขลาดเกรง ใจ ที่ไม่วังเวง การเป็นคน
 เมื่อนั้น คุณเป็นอะไรก็ได ้  เป็นผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่ ได้ทุกหน
 มโนธรรม ส�านึก รู้สึกตน  ต้องตั้งต้นให้เป็น คือ เป็นมนุษย์

กอดเปลี่ยนโลก: 
ไอยเรศ บุญฤทธิ์ 

 “...จะว่าไปชวีติของผมกว็นเวยีนอยูกั่บการลงชมุชนต้ังแต่เล็กจนโต...”

 ผมหลับตานึกย้อนไปช่วงวัยเด็ก พ่อมักปลุกผมในเวลาเช้าตรู่เพ่ือเดิน
ทางไปหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดสงขลา ผมจำาไม่ได้ว่า เหตุใดผมจึงขอติดตามพ่อ
ไปทำางานด้วย ท้ังๆ ท่ีตอนนั้นผมอายุเพียง 9 ขวบ อาจเป็นเพราะความสนุก
ที่ได้ออกจากบ้านเท่ียวตะลอนไปเรื่อยๆ กระมัง หากแต่ภาพความทรงจำา คือ 
ความวุ่นวายของผู้คนที่มาชุมนุมกันในช่วงประเพณีชักพระ (หรือลากพระ) ของ
หมู่บ้านแหลมโพธิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความทรงจำาได้ฉายภาพแม่ค้าพ่อค้าที่
นัง่ขายอาหารและขนมพืน้บ้านหลากหลายชนดิ ผมเหน็ผูค้นเดินแบกไม้พายเรอื
และร้องเพลงโต้ตอบกนัอย่างสนกุสนานด้วยภาษาและสำาเนยีงใต้ พ่อผมบอกว่า     
นี่เป็นการละเล่นของชาวบ้านถิ่นนี้ เรียกว่า “เพลงเรือแหลมโพธิ์”
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 หลายครั้งที่ผมต้องนั่งตบยุงรอกลับบ้านในยามคำ่าคืน ผมนั่งบนแคร่
ไม้ไผ่มอืเกาต้นขาแกรก็ ๆ  พร้อมมองพ่อกบัทมีงาน “โลกสลับสี” ร่วมกนัถ่ายทำา
สารคดีกับพ่อเพลง-แม่เพลง ผมตื่นตากับแสงไฟที่ถูกจัดเพื่อส่องกระทบใบหน้า
ศิลปินให้เห็นชัดขึ้น ผมตื่นใจกับอุปกรณ์รูปร่างประหลาดที่เรียกว่า กล้องถ่าย
ทำาวิดีโอ ผมนั่งฟังการพูดคุยสัมภาษณ์กับชาวบ้านที่นั่งล้อมวงสนทนา ตอนนั้น
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามประสาเด็ก วันหนึ่งรายการโลกสลับสีออกอากาศ
เร่ืองราวเก่ียวกับชาวบ้านแหลมโพธิ์กับประเพณีท้องถิ่น ผมจ้องมองโทรทัศน์
ด้วยความตื่นเต้น โดยไม่สนใจเนื้อเรื่องอะไรนักแต่กลับลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีตัวเรา
ปรากฏอยู่ในจอสี่เหลี่ยมบ้าง พ่อพูดกับผมว่า อย่าคิดว่าเราจะต้องอยู่ในนั้นหรือ
ได้ออกทวีี พ่อท�างานวิชาการ การอยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็คอืความภมูใิจทีท่�าให้
ชาวบ้านเขามีความรู้ มีความสุขและเขาได้ประโยชน์ก็พอ คำาพูดนั้น ยังอยู่ใน
ความทรงจำามาทุกวันนี้ และผมมักจะย้อนนึกถึงภาพและคำาพูดนั้นเสมอเมื่อผม
ลงทำางานชุมชน
 คืนหน่ึงท่ีริมฝั่งแม่นำ้าโขงเมืองเชียงแสน ผมกัับเพื่อนๆ นักวิจัยนั่งพูด
คุยสนทนากับครูนำ้า หญิงแกร่งผู้เผชิญหน้าท้าทายกับปัญหาระดับประเทศ นั่น
คือ เรือ่งของเดก็และเยาวชนผูไ้ร้สญัชาต ิเราพดูคยุกนัหลายเรือ่งโดยเฉพาะเรือ่ง
การทำางานของมลูนธิบ้ิานครนูำา้กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของครูนำา้และเร่ืองราวของ
เดก็ๆ ทีค่รูนำา้ช่วยเหลอื ขณะพดูคยุ ผมทอดสายตามองข้ามฝ่ังแม่นำา้โขงมีแสงไฟ
จากบ้านเรือนริบหรี่เป็นหย่อมๆ ผมกวาดสายตามองแล้วก็พูดกับครูนำ้าว่า     
ครูน�้าครับ ก่อนหน้านี้ผมท�างานวิจัยภาคสนาม ผมตะลอนเดินทางไปตามพื้นที่
ต่างๆ เดินทางมาก็มาก ฝั่งโขงทางโน้นท่ีมีแสงไฟ เมื่อต้นปีผมเพิ่งนั่งรถเลียบ
ริมน�้าเพื่อเดินทางไปเมืองหลวงน�้าทา สปป.ลาว ระหว่างทาง ผมลงเก็บข้อมูล
ตามหมู่บ้านต่างๆ เมื่อผมได้ข้อมูล ผมก็เพียงกล่าวขอบคุณพร้อมยื่นซองสี
ขาวใส่สิง่ทีเ่รยีกว่า “ค่าตอบแทน” ให้ชาวบ้านผูบ้อกข้อมลู มนัไม่มากหรอกครบั 
แต่มันคือส่ิงแทนค�าขอบคณุเท่าทีผ่มท�าได้ ผมได้ประโยชน์จากพวกเขาและผมก็
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ตอบแทนประโยชน์พวกเขาด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท
 ในขณะท่ี เรื่องราวท่ีพูดคุยเกี่ยวกับการทำางานของครูนำ้า มันทำาให้ผม
ฉุกคิดว่า การทำางานชุมชนของผม จริง ๆ แล้วใครได้ประโยชน์กันแน่ คนใน
ชุมชนหรือตัวเราในฐานะการเป็นนักวิจัย การได้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาซึ่งผมนำากลับมาพัฒนาจนกลายเป็น “ผลงานวิชาการ” ผมใช้
ประโยชน์มันด้วยการส่งไปตีพิมพ์วารสาร นำาขึ้นเวทีในวาระต่างๆ เพื่อบอกเล่า
เร่ืองราวหรือการนำาไปเขียนเป็นตำาราหนังสือเพื่อบันทึกองค์ความรู้ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันมีประโยชน์ต่อชีวิตการทำางานของผมเป็นอย่าง
ยิ่ง แต่ผมกลับไม่เคยตั้งคำาถามกับตัวเองเลยว่า บทบาทการทำางานของผมมัน
สร้างประโยชน์ต่อผู้คนที่ผมเคยไปพูดคุยสนทนากับเขาอย่างไร
 เรื่องราวการทำางานของครูนำ้าที่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางอย่างใน
สงัคม มนักระตกุหวัใจของผมจนสัน่สะเทือนถงึความรูส้กึนกึคดิในการทำางาน ผม
ใคร่ครวญถึงเรื่องราวการทำางานครั้งแรกในโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ผมพบเจอ
กับ “แกนนำา” ทีร่่วมกนัทำางานชมุชนเพือ่ชมุชน การทำางานของพวกเขาเน้นการ
เคลือ่นไหวในชมุชนให้เกดิขึน้จรงิและเป็นรปูธรรม ผมได้พบเจอกบัพ่อมดื- พ่ีมุย่ 
ทีห่ยบิเอาความเข้มแขง็ทางวฒันธรรมมาต่อสูก้บัระบบการจดัการทีด่นิของภาค
รฐัจนกลายเป็นชมุชนไทยเบ้ิงทีม่คีวามเข้มแขง็ ผมรบัรูก้ารทำางานของพีสุ่ย้ ทีม่อง
เหน็การเปลีย่นแปลงของสงัคมเมอืงขอนแก่นและต้องการจะช่วยกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยการระดมคนและเครือข่ายมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 
ยงัได้เรยีนรูก้ารทำางานประสานชมุชนของพีไ่มตรี พีช่าตรี พีน้่อยทีพ่ยายามสร้าง
ความร่วมมือของผู้คนในจังหวัดจนสามารถประกาศเป็นเร่ืองราวและเร่ืองเล่า
ที่น่าหลงใหลในชื่อ พังงาแห่งความสุข

 คืนนั้น อากาศค่อนข้างเย็น ผู้คนเริ่มบางตา ความวุ่นวายจากผู้คนเริ่ม
หายไป วงสนทนาของเราเลิกรา พวกเราเดินทอดน่องคุยกันจนถึงรถของครูนำ้า
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ที่จอดอยู่ในมุมมืดหลังสถานีตำารวจเมืองเชียงแสน ผมกับเพื่อนๆ ขอตัวกลับไป
พักผ่อน ก่อนกลับ ครูนำ้าพูดถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวของพวกเรา มันเป็น
พลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธา และคุณค่าบางอย่าง พลังงาน
เหล่านี้ดึงดูดให้พวกเราได้มาเจอกันและทำาสิ่งดีดีไปด้วยกัน เพื่อน ๆ และครูนำ้า
ต่างโผเข้าไปกอดรำ่าลากันอย่างเป็นกันเอง ผมยืนเก้ๆ กังๆ นึกย้อนไปถึงงาน
สัมมนาครั้งแรกของโครงการผู้นำาฯ ที่เห็นครูนำ้าโผเข้ากอดคนในห้องประชุม ผม
สงสยัว่าเหตใุดต้องกอดกนั ทนัใดนัน้ ครนูำา้หนัมากอดผม ผมเอือ้มมอืกอดครูนำา้
ด้วยความขวยเขนิ ครนูำา้เอามอืตบหลงัผมเบาๆ แล้วกพู็ดว่า ดีใจท่ีได้รูจ้กักนัและ
ช่วยกันท�างานกันต่อไปนะช้าง

 ภาพย้อนกลบัสูอ่ดตีขณะนัง่รถกลบัจากบ้านแหลมโพธิใ์นตอนกลางคนื 
ผมนัง่ตกัพ่อ พ่อนัง่กอดผม ผมหลบัตาระลกึถงึความรูส้กึอบอุน่เช่นเดยีวกบักอด
ของครูนำ้า 
 หากแต่ขณะน้ี หัวใจและความคดิผมมนัเริม่เปลีย่นแปลง ในขณะเดยีวกนั
ผมเดนิทางด้วยการทำางานชุมชนมาได้ระยะหนึง่แล้ว แต่เรือ่งราวและความรูส้กึที่
เกดิในคำา่คนืนัน้ ทำาให้ผมจนิตนาการถึงทางแยก ทางแยกทีจ่ะต้องเลือกบทบาท
ที่แท้จริงของตัวผมเสียที 

 กอดเปลี่ยนโลก...นั้นมีอยู่จริง
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