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ค�ำน�ำจำกผู้จัดพิมพ์

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต  เป็นโครงการภายใต้การด�าเนินงานของ 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย 
ได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้น�าเพื่อสร้างการ 
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาวะการน�ากระบวนทัศน์ใหม่ท้ังในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่า ตลอดจนสามารถน�าไป 
ต่อยอดกับการพัฒนาชุมชน อันจะน�าไปสู่การสร้างจินตนาการและค่านิยม
ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ให้สามารถ
เรียนรู้ รับมือ ปรับตัว และพลิกฟื้นวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
 “คน เคล่ือน คน” เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “การศึกษาการ
เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม” อันเป็นส่วนหน่ึงในพันธกิจ
ของโครงการฯ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการท�างานและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับการท�างานภาคประชาชน ทั้งยังเป็นกัลยาณมิตร  
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนในการด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ขอบข่าย
พ้ืนท่ีการสังเคราะห์องค์ความรู้ช้ินน้ีประกอบด้วย ชุมชนไทยเบ้ิงโคกสลุง 
จงัหวดัลพบรุ ีชมุชนทีมุ่ง่รกัษาวฒันธรรมภมูปัิญญาท้องถิน่ให้ด�ารงอยูด้่วย
แนวคิดเปลี่ยนคุณค่าสู่มูลค่า อันเป็นการสร้างชุมชนให้มีความพร้อมสู่การ 



คนืถิน่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เครอืข่ายสภาพลเมอืงจังหวดัพงังาแห่งความสขุ 
กลุ่มพลังชุมชนที่ขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขบวนการจนเกิด
การเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรม บนเป้าหมายสร้างพังงาท้ังจังหวัดให้เป็น 
เมืองแห่งความสุข เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น พื้นที่
แลกเปล่ียนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนที่มีใจพร้อมท�างาน 
เพ่ือสังคมในจังหวัดขอนแก่นและพ้ืนท่ีใกล้เคียง และสงขลาฟอร่ัม เครือข่าย
การท�างานในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่เน้นบ่มเพาะเยาวชนสู่การ 
เป็นพลเมืองตื่นรู้ 
 ผลผลิตคร้ังน้ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ หนงัสือรวมบทความวิจยั 
เพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เปิดเผยให้เห็นแนวคิด กลวิธีในการศึกษาวิจัยชุมชน ผ่านห้าแว่นมอง  
ได้แก่ การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กรภาค
ประชาสังคมไทย: กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายโครงการผู้น�าแห่งอนาคต, การ
บ่มเพาะจติสาธารณะของเยาวชนเพือ่การขบัเคลือ่นสงัคม กรณศีกึษา ชมุชน
วฒันธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลงุ จ.ลพบรุ ีและกลุม่สงขลาฟอร่ัม จ.สงขลา, 
การน�าร่วมระหว่างวัยในฐานะเคร่ืองมือขับเคล่ือนสังคม กรณีศึกษาชุมชน
วฒันธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลงุ จ.ลพบรุ ีและกลุม่สงขลาฟอร่ัม จ.สงขลา, 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข โครงการฯ หวังว่าแว่นมองการเรียนรู้ในชุมชนท้ังห้าน้ีจะ
ท�าให้ผู้อ่านได้มุมมองใหม่ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ท้ังรูปแบบ
การท�างานและสร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดความการเปล่ียนแปลงอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ค�ำน�ำบรรณำธิกำร

ชุมชน หมายความตาม  ราชบัณฑิตยสถาน  2554  คือ  กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนั

เป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วม
กัน, ท่ีท่ีมีคนอาศัยอยู่มาก ดังน้ันในการศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงขาดเสียมิได้ที่จะกล่าวถึง “คน”
 ด้วยพันธกิจร่วมของกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียน
รู้ร่วมกัน ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักของคณาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงสนใจการเรียนรู้การขับ “เคลื่อน” 
ของ “คน” ในชุมชนเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้ลงพื้นที่
ชุมชนในหลากบริบท โดยต่างมเีป้าร่วมเดียวกัน คือการมุง่ค้นหาองค์ความรู้ 
มติต่ิาง ๆ  ในชุมชนทีข่บัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงสงัคมด้วยมอืของคนตัวเลก็ ๆ
 เมื่อเหล่านักวิจัยออกเดินทางพร้อมความสนใจและความเชี่ยวชาญที่
แตกต่างกัน เสน่ห์ของความแตกต่างนี้เองที่พาทุกท่านมาพบกับหนังสือรวม
บทความวจิยัเล่มนี ้ผูอ่้านจะไม่ได้พบเพยีงงานวิชาการชนดิขึน้หิง้เท่านัน้ แต่
เน้ือความจะถูกถอดร้อยออกมาประหน่ึงเป็นเส้นถนนที่ทอดยาวซึ่งน�าพา 
ทุกท่านเดินทางหาประสบการณ์ด้วยแว่นขยายแห่งความตื่นรู้ทางสังคม  
น�าโดย กานน คุมพ์ประพนัธ์ ผูส้นใจงานด้านประวตัศิาสตร์ ความขดัแย้ง
และความรนุแรง ผูค้ลีจุ่ดเริม่ต้นของการ “เคล่ือน” ของ “คน” ด้วยมมุมอง
การตั้งข้อสังเกตต่อภาวะการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กร
ภาคประชาสังคมไทย ต่อด้วย ชลิดา จงูพันธ์ ผู้เผยช่วงยามในการบ่มเพาะ
จติส�านกึสาธารณะของเยาวชนเพือ่การขับเคลือ่นสงัคมและเฝ้าคอยดบูทบาท



ของเยาวชนในมิติความย่ังยืนอย่างจดจ่อ ซ่ึง ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ผู้สนใจ
การเรียนรู้ระหว่างวัยก็รับช่วงต่อเพ่ือตีแผ่ข้อสงสัยความเป็นไปได้ในการ
ท�างานของคนท่ีแตกต่างระหว่างวัย ผ่านการศึกษาการน�าร่วมกันระหว่างวัย
ในฐานะเคร่ืองมือขับเคล่ือนสังคม และจุดท่ีท�าให้หนังสือรวมบทความวิจัย
เล่มน้ีเกิดอรรถประโยชน์เชิงปฏิบัติการแก่ผู้อ่าน คือ ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ ผู้ใช้ 
กระบวนการท�างานด้านมานุษยวิทยาผนวกกับวัฒนธรรมศึกษาถอดถ่าย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไว้ให้ท่านผู้อ่านสะดวกหยิบฉวย 
ไปประยุกต์ใช้ และท้ายที่สุด การเดินทางของหนังสือเล่มน้ีจบลงโดย  
กิตติ คงตุก ผู้ท่ีคลุกคลีกับเครือข่ายพังงาแห่งความสุขชนิดคลุกวงใน จน
สามารถฉายภาพขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม 
พงังาแห่งความสขุ ให้กลายเป็นตวัอย่างรปูธรรมในการสร้างการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดจาก “คน เคลื่อน คน” อย่างแท้จริง 
 หากท่านผูอ่้านยงัสงสยัใคร่รูเ้กีย่วกบัแนวคดิการน�าร่วมของโครงการ
ผู้น�าแห่งอนาคตท่ีเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้จากการร่วมพลังกันของ
คนตัวเล็ก ๆ  นั้น เราหวังว่าหนังสือรวมบทความวิจัย คน  เคลื่อน  คน จะ
ช่วยคลายข้อสงสัย สรรค์สร้างจินตนาการใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจให้นัก 
เดินทางที่หลบซ่อนอยู ่ในตัวของท่านลุกขึ้น และเร่ิมผจญภัยสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะทางปัญญา 

ปัณฑิตา  จันทร์อร่าม



ค�ำน�ำหัวหนำ้โครงกำรวิจัย

“เม่ือภาคประชาสังคมมีฐานข้อมูลท่ีดี มันก็สามารถระดมคนท�ากิจกรรมได ้ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จะได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย เห็น
ได้จากการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของจังหวัด เม่ือ
ความคิดเห็นของภาคประชาชนถูกรับฟังโดยตรงจากภาครัฐ ปัญหาภายใน
ท้องถ่ินจะได้รบัการแก้ไขตรงจุด ผู้คนในชุมชนก็จะมคีวามสุขและเพ่ิมจ�านวน
ของผู้ท�างานเพื่อสังคมตามขึ้นมา”

 เสีย้วหนึง่จากข้อมลูสัมภาษณ์ เป็นความคดิและข้อเท็จจรงิซึง่ออกจาก
ปากของผูน้�าภาคประชาสงัคมในพ้ืนทีห่นึง่ทีค่ณะผูว้จิยัลงสนามเพือ่เก็บข้อมลู 
ข้อความดังกล่าวท�าให้พวกเราย้อนกลับมาพิจารณาถึงอ�านาจอธิปไตยใน
ประเทศที่กล่าวถึงอ�านาจทั้ง 3 คือ อ�านาจตุลาการ อ�านาจบริหาร และอ�านาจ
นิติบัญญัติ หากแต่ไม่มีส่วนใดเลยที่กล่าวถึง อ�านาจแห่งประชาชนที่จะมี
สัดส่วนในการก�าหนดทิศทางของตนเองได้โดยตรง

 เหตุใดถึงต้องกล่าวถึงเรื่อง “อ�านาจ” ในค�าน�า

 อาจเป็นเพราะการท�างานวิจัยท่ีผ่านมา พวกเรามองเห็นนัยอ�านาจของ
ประชาชนมคีวามส�าคญัยิง่ เพราะเป็นอ�านาจทีเ่กดิขึน้ด้วยตัวของมนัเอง เป็น
อ�านาจที่เกิดขึ้นเพื่อถ่วงดุลให้เกิดความสมดุล



 ข้อความข้างต้นท่ีหยิบยกมา เราเห็นอ�านาจท่ีเกิดข้ึนจากความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน เป็นข้อความสั่นสะเทือนถึงใจของนักวิชาการที่ท�างานใน
ชุมชน เราเห็นศัพยภาพของคนตัวเล็ก ๆ  ที่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรยีกว่า 
“ถิ่นที่อยู่อาศัย” ด้วยแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง
 การเรียนรู้ที่น�าไปสู่พลังการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ท่ีสร้างความ 
เข้มแขง็แก่ชมุชน และการเรียนรูจ้ะน�าพาให้เกดิการพัฒนาและก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง
 หากแต่การเปล่ียนแปลงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเร่ิมจากคน และ 
ส่งต่ออุดมการณ์การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น จากคนใกล้ชิดสู่มิตรสหาย จากชุมชน
สู่สังคม และจากสังคมสู่ประเทศชาติ

 ดังนั้น จึงเป็นที่มาของหนังสือรวมบทความวิจัย เรื่อง “คน เคลื่อน 
คน” ซึ่งเป็นหนังสือที่จะน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงของคน ชุมชน และสังคม
จากการขยับเขย้ือน-เคล่ือนท่ีของระบบความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนภายใต้บริบท
พื้นที่ต่าง ๆ  ได้แก่ ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี กลุ่มขอนแก่นนิว
สปิริต จ.ขอนแก่น สมัชชาพังงาแห่งความสุข จ.พังงา และ กลุ่มสงขลาฟอร่ัม 
จ.สงขลา
 คน จะเคลื่อน คน อย่างไร 
 การเรียนรู้ในชุมชนจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร 
 นั่นเป็นความท้าทายของคณะผู้เขียนและผู้อ่านต่อจากนี้

ไอยเรศ บุญฤทธิ์
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14 คน เคลื่อน คน

“คน  เคลื่อน  คน”
 ประโยคสั้น ๆ  ที่มีองค์ประกอบของหลักภาษาครบถ้วน กล่าวคือ 
ประธาน กริยา และ กรรม ชวนให้มองเหน็ภาพของ “คน” ทีก่�าลงั “เคลือ่น”  
“คน” ด้วยลีลาตามแต่จินตนาการของผู้อ่าน 
 •

 บ้างก็เห็นท่วงทีลีลาการเคลื่อนไหวจากการใช้พละก�าลังของคนหนึ่ง
กับคนอีกคนหนึ่งด้วยแรงผลัก ฉุด ร้ัง กระชาก ลาก ดึง ไปตามทิศทาง
ต่าง ๆ  
 •

 บ้างก็หลับตามองเห็นภาพการเคล่ือนท่ีของคน วัตถุ หรือส่ิงของจาก 
จุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งซึ่งแตกต่างกันตามระยะทาง 
 •

 บ้างก็เห็นการเคล่ือนย้ายความหมายท่ีส่ือถึงการเปล่ียนแปลงด้วยนัย
การตีความ
 •

 “คน  เคลือ่น  คน” ก�าลังท�าให้เห็นภาพเหล่าน้ันปรากฏชดัในใจผูอ่้าน
 “คน” ในต�าแหน่ง “ประธาน” ของประโยค คือ “คนตัวเล็ก ๆ ” ที่
ปรากฏกายข้ึนมาในชุมชน คนตัวเล็ก ๆ  ท่ีมิได้หมายถึงขนาด รูปร่าง หรือ



15คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สัดส่วน หากแต่มีความหมายในรูปลักษณ์ของผู้ที่มีความทะเยอทะยานที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบ ๆ  ตัวเองที่เรียกว่า “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย” 
 คนตัวเล็กจะสามารถเปล่ียนแปลงชุมชนหรือสังคมได้หรือไม่น้ัน  
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจ หรือแรงเสริมต่าง ๆ  ที่ร่วมผลักดันจนเกิดเป็น
พลงังานส่งต่อให้คนตวัเลก็ ๆ  มชีวีติและยนืหยดัอยู่ได้ท่ามกลางกระแสชมุชน
และสังคมที่มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 “เคลือ่น” เป็น “ค�ากริยา” ส่ือถึงรูปแบบ วิธีคิด วิธกีาร แนวทางของ
คนตัวเล็ก ๆ  ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมสรรพก�าลังเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชน “เคล่ือน” ยังมีนัยท่ีส่ือถึงการเปล่ียนแปลงของคนในระดับพฤติกรรม
และจิตใจด้วยการใคร่ครวญถึงจิตวิญญาณและความรู้สึกตนเอง ท้ังน้ีก็เพ่ือ
สังเกตและท�าความเข้าใจโลกทัศน์ ความคิด และความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง
อย่างรอบด้าน
 “คน” ค�าสุดท้ายของประโยค หมายถึง กลุ่มคนหรือผู้คนในชุมชน
หรือสังคมที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการยอมรับคนตัวเล็ก ๆ  ท่ีถูก
สถาปนาเป็นผู้น�าตามธรรมชาติ 
 “คน” ค�าสุดท้ายของประโยค คอื การเปลีย่นแปลง เป็นผลผลติของ
การเคล่ือนคล้อยสู่ความสมบูรณ์ท่ีเพียบพร้อมด้วยความรับผิดชอบและจิต
อันเป็นสาธารณะ 
 คน  เคลื่อน  คน เป็นประโยคท่ีผุดผ่านการกล่ันกรองจากเร่ืองราว
ต่าง ๆ  ของคนท�างานภาคประชาสังคม ซ่ึงสะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
ใต้เง่ือนไขตามแต่บริบท กระท่ังสามารถน�าเสนอเป็นแนวทางการสร้างการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนท่ีได้มาจากการส่ังสมความรู้ การค้นคว้าหาแนวทาง 
การปรับปรุงความผิดพลาด และการประยุกต์ใช้ส่งต่อ ดังน้ัน จึงเป็นท่ีมา
ของการชวนผู้อ่านจินตนาการให้เห็นภาพ คน เคลื่อน คน ภายใต้มิติการ
พัฒนาบนฐานความยั่งยืนซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน
 อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงความเจริญความก้าวหน้าของชุมชนหรือ



16 คน เคลื่อน คน

สังคม บ่อยคร้ังท่ีชุมชนมักถูกประเมินค่าด้วยการหยิบภาพตัวอย่างจากชุมชน
หรือสังคมอ่ืน ๆ  มาเปรียบเทียบโดยมิได้ค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมหรือบริบท
ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ การเปรียบเทียบมักถูกครอบง�าด้วยวาทะ
ของการพัฒนาท่ีอิงอยู่กับกระแสหลักความเจริญโดยมีอ�านาจหรือทุนนิยม
คอยประเมินและตัดสินความเจริญหรือความก้าวหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
บางชุมชนจึงจ�ายอมต้องพัฒนาแนวทางความเจริญให้เทียบเท่ากับตัวอย่างที่
ถูกน�ามาเปรียบเทียบโดยมิได้ค�านึงถึงคุณค่าท่ีชุมชนน้ัน ๆ  ถืออยู่ บ้างก็
พฒันาหลีกหนอีอกห่างจนไกลจากบริบททีเ่ป็นอยูก่ระท่ังหยดุนิง่อยูก่บัทีเ่มือ่
ขาดการสนับสนุน การส่งเสริมจากภาครัฐ หรือแม้แต่การส่งต่อองค์ความรู้
จากแนวทางการพัฒนาในชุมชนที่ควรเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยกันเอง
 จากปรากฏการณ์การพัฒนาชุมชนหรือสังคมดังท่ีได้กล่าวมา “คน” 
จากภาคประชาสังคมซึ่งเป็น “ตัวละคร” หลักของหนังสือเล่มนี้ ล้วนเคย
ประสบเรือ่งราวต่าง ๆ  เหล่านัน้มาทัง้ส้ิน หากแต่พวกเขาได้เรยีนรู ้ได้ปรบัตัว 
ได้ค้นหาแนวทางจนกลายเป็นเอกลักษณ์การพัฒนาชุมชนของตนโดย
ปลดแอกออกจากกฎพันธนาการแห่งความเจริญด้วยการนิยามความหมาย
และวิธีการเสียใหม่
 เช่นนี้แล้ว จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัย “การศึกษาการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม” ท่ีสนใจความส�าคัญบริบทของ การ
เรยีนรูใ้นชุมชน โดยชุมชน เพื่อชมุชน ซึง่เปน็ระบบความรูภู้มิปญัญาทีท่รง
พลังและมีส่ิงล�้าค่าซ่อนอยู่ ในขณะเดียวกัน การมองเห็นโครงสร้าง องค์
ประกอบ วิธีการจากการท�างานชุมชนยังสะท้อนและเปิดเผยเบื้องหลังการ
ประกอบสร้างองค์ความคิดและองค์ความรู้ท่ีไหลเวียนเพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้เกิดขึ้นได้จริงจากสินทรัพย์ทางปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่
 โครงสร้างการท�างานชุมชนถูกเล่าและบอกกล่าวผ่านงานวิจัยชุมชน
จากพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา พ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ดังน้ัน จึงเป็นเหตุท่ีมาของ “คน  เคลือ่น  คน:  การเรียนรู้ 
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ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” นั่นเอง
 “คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม” เป็นหนังสือรวมบทความวิจัย ที่พยายามน�าเสนอองค์ประกอบ
โครงสร้างการท�างานชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงข้อมูล 
เชิงประจักษ์จากการท�างานภาคสนามของนักวิจัย โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลบนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผลการศึกษาใน 4 มิติ  
ดังต่อไปนี้
 1. มิติการท�างานภายใน ว่าด้วยเรื่องของการส�ารวจภาวะของจิตใจ
ท่ีขับเน้นให้เกิดการเคล่ือนพลังแห่งการต่อสู้กับตนเองจากภายในและ
ภายนอกซึ่งน�าไปสู่ภาวะของการเป็นผู้น�าที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
 บทความเร่ือง “การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์
ขององค์กรภาคประชาสงัคมไทย:  กรณศึีกษาองค์กรเครือข่ายโครงการผู้น�า

แห่งอนาคต” ของ กานน คุมพ์ประพันธ์ จะชี้ให้เห็นสภาวะภายในของ  
“คน / กลุ่มคน” ผูมุ้ง่มาดปรารถนาลกุขึน้มาเปล่ียนแปลงส่ิงทีอ่ยูร่อบข้างด้วย
ภาวะการขัดขืน แม้ว่าการต่อต้านสามารถแสดงออกในหลากหลายรูปแบบ
ก็ตาม เช่น การใช้พละก�าลังเข้าต่อสู ้-ท้าทาย ค�าพูดเสียดสี-โต้เถียง 
พฤติกรรมลับหลังหรือการประจันหน้า ฯลฯ แต่ข้อค้นพบของงานวิจัยช้ินนี้
กลับชี้ให้เห็นว่า การต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กรภาค 
ประชาสังคมกลับเป็น แนวทางการสร้างความรู้ และการเรียนรู้เคร่ืองมือ 
การท�างานชุมชนเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีถาโถม 
เข้ามาทุกทิศทาง ดังนั้น การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนของ “คน” ใน
ชุมชนจะฉายให้เห็นภาพความอึดอัดจากภายในที่มิสามารถอดทนต่อแรง
กดดันทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน

 2.  มิตคิวามสมัพนัธ์ระหว่างวยั ว่าด้วยเรือ่งการพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลที่ต้องท�างานประสานกันภายใต้ความแตกต่างระหว่างวัย 
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ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัยดังกล่าวสะท้อนผ่านบทความวิจัย 2 
เรื่อง ได้แก่
 บทความเรือ่ง “การบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะของเยาวชนเพือ่การ

ขับเคลื่อนสังคม  กรณีศึกษา  ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิง  บ้านโคกสลุง 

จ.ลพบุรี  และกลุ่มสงขลาฟอร่ัม  จ.สงขลา” ของ ชลิดา จูงพันธ์ สนใจ
ศึกษากระบวนการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะของเยาวชนที่ก้าวเข้ามาท�างาน
ชุมชน ชลิดาชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นเยาวชนซึ่งถือ
เป็นก�าลังส�าคัญในการส่งต่อแนวคิดการท�างานภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน 
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนท้ัง 2 พ้ืนท่ีซ่ึงมีรายละเอียด
ปลกีย่อยทีแ่ตกต่างกนั แต่กม็จีดุร่วมคอื การบ่มเพาะให้เยาวชนคนรุน่ใหม่
มีจิตส�านึกสาธารณะ และสร้างความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เน้นการให้อิสระทางความคิด
แก่เยาวชนด้วยแนวทางการน�าร่วมที่เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างวัยที่
ประสานลงตัว โดยค�านึงถึงการเติบโตจากการเรียนรู้ระหว่างทางมากกว่า 
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีเน้นเพียงรูปธรรมหรือผลส�าเร็จที่จับต้องได้เพียง
เท่านั้น 
 และ
 บทความเรือ่ง “การน�าร่วมกนัระหว่างวัยในฐานะเคร่ืองมือขับเคล่ือน
สงัคม:  กรณีศึกษา  ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิง  บ้านโคกสลุง  จ.ลพบุรี  และ

กลุ่มสงขลาฟอร่ัม  จ.สงขลา” ของ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล เป็นงานวิจัยที่
ศึกษากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยของคนในชุมชนภายใต้ภาวะ
การน�าร่วม (intergenerational collective leadership) ฐิติกาญจน ์
สนใจวิธีคิดเร่ืองการน�าร่วมในมิติด้านองค์ประกอบและในฐานะของเคร่ืองมือ
ท่ีใช้เพ่ือการขับเคล่ือนสังคม โดยท่ัวไปแล้ว ประเด็นเร่ืองความขัดแย้งของ
วยัท่ีแตกต่างมกัจะถกูน�าเสนอผ่านรปูแบบของการปะทะกนัทางความคดิด้วย
วิธีคิดท่ีหลากหลาย ความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกันนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ยากจะ



19คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ประสานคนแต่ละวัยให้สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้
มีความสุขในพ้ืนท่ีร่วมงาน งานวิจัยช้ินน้ีช้ีให้เห็นถึงตัวอย่างและวิธีการท�างาน
ร่วมกันของคนหลายวัย ความสมัครสามัคคีเกิดจากแนวคิดการน�าร่วมที่
สามารถสถาปนาพ้ืนที่ปลอดภัยให้เกิดข้ึนและเป็นแดนกลางท่ีประสานความ
แตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้

 3.  มติกิารเรียนรู้และการจัดการ  ว่าด้วยเร่ืองของการจัดการทรัพยากร
ท่ีปรากฏในรูปแบบของทุน (capital) ในลักษณะต่าง ๆ  ซ่ึงส่งผลต่อการสร้าง 
หรอืออกแบบการท�างานชมุชน อกีนยัหนึง่ มติกิารเรยีนรูก้ล่าวถงึกลยทุธ์การ
จดัการโดยใช้ชมุชนเป็นฐานให้เกดิประสทิธภิาพและส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง
คนทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน
 บทความเร่ือง “การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน  กรณศีกึษา 

ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ของ ไอยเรศ บุญฤทธิ์ มุ่งเน้น 
ไปยงัประเดน็และกระบวนการเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนทีเ่รยีกว่า ชุมชน
การเรียนรู้ ไอยเรศแบ่งชุมชนด้วยมิติของการปฏิสัมพันธ์เป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คอื 1. ชมุชนทางกายภาพ (physical-based community) และ 
2. ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community) การศึกษาวิธีคิดและ
การวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานพบว่ามี
ล�าดบัข้ันตอนร่วมกนั 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1. การระบปัุญหาทีเ่กดิข้ึนในชมุชน
เพ่ือการสร้างโจทย์และแนวทางสร้างการเรียนรู้ 2. การสร้างการยอมรับ 
ผ่านการปฏิบัติจริงของผู้น�าที่จ�าเป็นต้องเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน  
3. การเพ่ิมเติมทักษะการท�างานด้วยวิธีคิดเร่ืองการพัฒนาตนเองท้ังภายใน
และภายนอก และ 4. การบริหาร “ทุน” ต่าง ๆ  ด้วยความเข้าใจ ดังนั้น  
การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจะเป็นแนวทางที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกและระดับชุมชนหรือสังคมได้อย่างไรจึงเป็น 
สิ่งที่น่าค้นหาและติดตามจากประสบการณ์ภาคสนามในชุมชนของนักวิจัย
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  4.  มิติการขับเคล่ือนบนฐานการน�าร่วม ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบ 
การเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรมผ่านการท�าความเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้คนที่ท�างานร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเข้าใจความแตกต่างหลากหลายที่เป็น
พื้นฐานของแนวคิดการน�าร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
และกุญแจส�าคัญในการท�างานภาคประชาสังคม 
 บทความเรื่อง “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชา
สงัคมพงังาแห่งความสขุ” ของ กติต ิคงตกุ ได้น�าเสนอการศกึษาขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข โดย
วิเคราะห์แนวคิดเบื้องหลังที่ใช้ขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ กิตติ ชี้ให้เห็นว่า 
ปฏิบัติการรวมหมู่ผู ้คนด้วยการหยิบเอาความทรงจ�าร่วมมาพัฒนาเป็น 
อัตลักษณ์ “คนจริง ท�าจริง สุขจริง” นับเป็นแนวทางของการสร้างผู้น�าตาม
ธรรมชาติที่มีพลังในการท�างานภาคประชาสังคม ในขณะที่ การพัฒนา
ศักยภาพของคนก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ การใช้กระบวนการวิจัยมา 
สร้างฐานข้อมูลท่ีถูกต้องเท่ียงตรงและพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ  

(system thinking) ถอืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีใ่ช้ในการสร้างการเปลีย่นแปลง

 จากมิติทั้ง 4 ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น “ระบบคนเคลื่อนคนในชุมชน” ซึ่ง
ไหลเวียนจนเกิดการเรียนรู้ ชวนให้ผู้ท่ีท�างานภาคประชาสังคมได้ตระหนัก
ถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในท้องถ่ินตัวเอง อย่างไรก็ตาม 
นอกจากมิติทั้ง 4 ผู้เขียนยังพบว่า มีแนวคิดและวิธีการที่เป็นกลไกการ 
ขับเคลื่อนให้ระบบคนเคลื่อนคนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
 - ทนุชมุชน (community capital) หมายถงึ “ต้นทนุ (capital)” 

ท่ีชุมชนแต่ละชุมชนมีอยู่และแตกต่างหลากหลาย จากงานวิจัย 
พบว่า ต้นทนุหรอืทนุ มอียูห่ลายประเภท ประกอบด้วย ทนุคน/
มนุษย์ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม ทุนเงิน ทุนทรัพยากร ทุน
ความรู้ และ ทุนความสุข
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 - แนวคิดเรื่องจิตสาธารณะ (public minds) ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของภาวะความเป็นพลเมือง (citizenship) โดยแสดงออกผ่าน 
การกระท�าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีน�าตนเองเข้ามีส่วนร่วมกับสังคม
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

 - การคดิเชงิระบบ (system thinking) เป็นแนวคดิและเครือ่งมอื 
ทีส่ามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของสิง่ทีก่�าลงัท�าว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงอ่ืนต่อไปอย่างไร ความสามารถในการคิดเชิงระบบถือ
เป็นการประมวลประสบการณ์การท�างานอย่างเป็นองค์รวม

 - การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (new social movement)  
ถือเป็นวิธีการเคล่ือนไหวที่สังเคราะห์จากประสบการณ์และ
สถานการณ์ในปัจจุบนั การเคลือ่นไหวทางสังคมแนวใหม่ประกอบ
ด้วยวิธีคิดที่ประสานเอาแนวทางการท�างานรูปแบบใหม่มา 
ขับเคล่ือนการท�างานชุมชน เช ่น แนวคิดภาวะผู ้น�าร ่วม  

(collective leadership) หรือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย  
(intergenerational learning) โดยหัวใจของการท�างานคือการ
พัฒนาคนท่ีพร้อมขับเคล่ือนสังคมโดยเคารพคุณค่าความเป็น
มนุษย์และความแตกต่างหลากหลาย
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 แผนภูมิโครงสร้าง “คน เคล่ือน คน” ในชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลง
แสดงให้เห็นถึงระบบการท�างานที่สนใจทั้ง “กระบวนการ และเป้าหมาย” 
 กระบวนการ คือแนวทางหรือวิธีในการท�างานที่ให้ความส�าคัญทุก 
ย่างก้าว โดยเฉพาะ “คน” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของระบบ 
 เป้าหมาย คือปลายทางความส�าเร็จทีส่อดคล้องกบักระบวนการ เน้น
การเปลี่ยนผ่านที่เริ่มต้นจาก “คน”
 การหมนุวนของวิธกีารท้ังระบบ ถอืเป็นวฏัจกัรทีห่มนุเวยีนเรยีนรูก้นั
ในชุมชนตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมา ปัจจุบันชุมชนเหล่านั้น ก�าลังเคลื่อนท่ีไป
ข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุนี้ คน เคล่ือน คน จึงมีนัยที่
หมายถึงการเคล่ือนที่ไปด้วยกัน การเดินไปด้วยกัน การเป็นผู้น�าร่วมกัน 
และการเสพสุขร่วมกัน
 •

 ข้อสังเกตท้ายสุด ซ่ึงถือเป็น “กระบวนการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน”  
เหตุเพราะ

แผนภูมิ: โครงสร้าง “คน เคลื่อน คน” ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(ที่มา: ผลการสังเคราะห์)
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 ต�าแหน่งต่าง ๆ  จากประโยค “คน เคล่ือน คน” เป็นต�าแหน่งท่ี
สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ทุกขณะ
 คน ในฐานะประธาน สามารถเปลี่ยนเป็น คน ในต�าแหน่ง กรรม
ของประโยค
 ในขณะเดียวกัน
 คน ต�าแหน่งกรรมของประโยค ก็สามารถก้าวสู่การเป็น คน ใน
ต�าแหน่งประธาน หมุนเวียนกันไป
 จากข้อสังเกตท่ีเกิดข้ึน คงจะกล่าวได้ว่าเป็นการร่วมแลกเปล่ียนเรียน
รู้ซึ่งกันและกันในระบบนั่นเอง
 •

 จากบทความวิจัยเร่ืองต่าง ๆ  ช้ีให้เห็นเหตุการณ์ต่างกรรมต่างวาระ แต่
เป้าหมายของการส่ือสารและท�าความเข้าใจ คือ ประสบการณ์ ที่อยากชวน
ให้ผู้อ่านร่วมติดตามเรื่องราวต่าง ๆ  จากหนังสือรวมบทความวิจัยเล่มนี้ 
 แม้ว่าการอ่านหนังสือจากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอาจยังไม่พบการ
เปล่ียนแปลงใดใดของตนเองก็ตาม แต่คณะผู้จัดท�าหนังสือหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่า ท่านจะได้ช�าเลืองสายตามองเห็น “คน” ตัวเล็ก ๆ  ที่ผุดขึ้นมาในชุมชน 
หรือสังคมดั่งกล้าไม้ต้นน้อยที่ก�าลังงอกงามจากเมล็ดพันธุ์หนึ่งสู่การเติบโต 
ผลิบานเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความสุขต่อไป
 •

 คน เคล่ือน คน พร้อมแล้วจะเร่ิมขยับ-เขย้ือน-เคล่ือนไปทีละนิด 
ในหน้าถัดไป

• • •
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กำรเรียนรู้และกำรต่อต้ำนขัดขืนบนบริบท
โลกำภิวัตน์ ขององค์กรภำคประชำสังคมไทย: 

กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายโครงการผู้น�าแห่งอนาคต
Learning and resistance: case studies of civil society 

organizations in Thailand

 กานน คุมพ์ประพันธ์
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บทคัดย่อ

 บทความวจัิยนีม้เีป้าหมายศกึษาแนวทางการต่อต้านขัดขนื และบรบิท
ทีท่�าให้เกดิความสามารถในการต่อต้านขดัขนืขององค์กรภาคประชาสงัคมใน
ไทย ผ่านกรณีศึกษาจ�านวน 4 องค์กรท่ีท�างานในพ้ืนท่ีและบริบทท่ีแตกต่าง
กัน ผลการศึกษาพบว่าแม้ส่วนใหญ่องค์กรกรณีศึกษาจะไม่ได้ออกมา 
ระดมพลทางการเมือง หรือแสดงพลังทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง แต่องค์กร
เหล่านี้มีวิธีการแสดงออกถึงความต่อต้านขัดขืนในรูปแบบอื่น ๆ  โดยเฉพาะ
การใช้การสร้างความรู้และการเรียนรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อต้านขัดขืน 
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ขององค์กรกรณีศึกษาน้ัน 
มีความเก่ียวพัน และเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ 
การถ่ายเทองค์ความรู้ กระบวนทัศน ์และเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ  

ค�าส�าคัญ: การขัดขืน การต่อต้าน องค์กรภาคประชาสังคม การขับเคลื่อน 
 สังคม  

ABSTRACT
 This paper aimed to study the strategy and methods of 

resistance that have been taken by civil society organizations  
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in Thailand and the contexts that perpetuated them. The data has 

been collected from four NGOs and community based organizations 

in Thailand working in different areas and contexts. The research 

argued that although these organizations did not often express 

their resistance through explicit political movement, the  

resistances have been expressed in other relatively more subtle 

forms. Learning and knowledge constructions were the principal 

form of resistance for all the  case studies. The construction of this 

knowledge has been influenced by and was a part of an ongoing 

global process of knowledge integration and expansion.

KEYWORDS: Resistance, Civil Society Organization, Social  

 Movements

บทน�ำ: กำรต่อต้ำนขัดขืน 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยมีโอกาสได้ร่วมท�างานและติดตามเรียนรู้
จากหน่วยงานภาคประชาสังคมจ�านวนหน่ึงอย่างใกล้ชิดจนมีโอกาสเรียนรู้
เร่ืองราวการท�างานขับเคล่ือนสังคมในบริบทและประเด็นต่าง ๆ  ของกลุ่มคน
เล็ก ๆ  แต่สามารถท�างานสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ การท�างานกับองค์กร
เหล่านี้ท�าให้ผู้วิจัยได้เห็นการใช้วิธีการขับเคล่ือนสังคมที่หลากหลาย ได้ 
เรียนรู้การใช้กลยทุธ์อนัซบัซ้อนตามวาระและบรบิท เหน็การท�างานทัง้เชงิรกุ 
และเชงิรบั และการแสดงพลงัของประชาชนตัวเลก็ ๆ  ในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ  ตั้งแต่การต่อสู้เผชิญหน้า การถกเถียง การเจรจา 
 องค์กรเหล่าน้ีในหลาย ๆ  คร้ัง ต้องเผชิญกับคู่กรณีและคู่ขัดแย้ง 
ที่ดูเหมือนจะมีพลังอ�านาจเหนือกว่าพวกเขามากอย่างภาครัฐไปจนถึง 



28 คน เคลื่อน คน

ความคิดความเช่ือและการเข้าใจความจริงท่ีถูกยึดถืออยู่ในสังคมไทย ส�าหรับ
ผู้วิจัยการท่ีองค์กรเล็ก ๆ  เหล่านี้ส่ามารถลุกข้ึนมาต่อกร และในบางคร้ังสามารถ 
“เอาชนะ” คู่ขัดแย้งที่มีอ�านาจเหนือกว่าอย่างมากได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท�าให้
ผู้วิจัยหันมาต้ังค�าว่า ท�าไมคนเหล่าน้ีซ่ึงเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ  ถึงมีภาวะผู้น�าและ
ศักยภาพท่ีจะลุกข้ึนมาต่อต้านขัดขืนและสร้างการเปล่ียนแปลงในแบบท่ีพวก
เขาเช่ือ ท้ังท่ีการขับเคล่ือนของพวกเขาหลาย ๆ  คร้ังเป็นการต่อต้านขัดขืนต่อ
กระแสความคดิและอ�านาจท่ีเป็นกระแสหลัก หรือเป็นทางการ และต้ังค�าถาม
ว่าทักษะ ความรู้ และทรัพยากรท่ีผู้น�าเหล่าน้ีใช้ในการต่อต้านขัดขืนมีอะไร
บ้าง คนเหล่านีต้้องมีการเรยีนรู้และทนุความรูอ้ะไรทีท่�าให้เกดิความสามารถ
และภาวะผู้น�าในการต่อต้านขัดขืนนั้น รวมไปถึงบริบทอะไรที่ท�าให้การ 
ต่อต้านขัดขืนเกิดขึ้นได้
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเขียนงานวิจัย “การต่อต้านขัดขืนบทบริบทโลกาภิวัตน์ 
ขององค์กรภาคประชาสงัคมไทย : กรณศีกึษาองค์กรเครอืข่ายโครงการผูน้�า
แห่งอนาคต” ฉบับนี้ โดยใช้กรอบความคิดเรื่องการขัดขืนและการเรียนรู้ 
เพ่ือส�ารวจว่าความสามารถ ทุน ความรู้ ทรัพยากรท่ีท�าให้เกดิการต่อต้านขัดขืน
ขององค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการเรียนรู้อะไร 
และเกิดข้ึนได้ในบริบทอะไร โดยมีกรณีศึกษาคือ องค์กรภาคประชาสังคม 
(ประกอบด้วยองค์กร NGOs และองค์กรชุมชน)ที่ท�างานกับเครือข่าย
โครงการผู้น�าแห่งอนาคตจ�านวน 4 เครือข่าย เพ่ือสังเคราะห์ความรู้จากเร่ือง
ราวของผู้น�าในทั้งสี่ชุมชน ในแง่มุมของการเรียนรู้ที่น�าไปสู่ความสามารถใน
การต่อต้านขัดขืน และการก�าหนดชะตากรรมของตนเอง

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
 1. ศึกษาแนวทางการต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคมใน
สังคมไทย
 2. ศึกษาบริบทที่ท�าให้เกิดศักยภาพในการต่อต้านขัดขืนขององค์กร
ภาคประชาสังคมในไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตกำรเก็บข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลในบทความฉบับน้ี จากการติดตามการ
ท�างานขององค์กรภาคประชาสังคมส่ีองค์กร ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงของแต่ละ
องค์กรต้ังแต่ พ.ศ. 2559 -2562 ซ่ึงท้ังหมดเป็นองค์กรเครือข่ายท่ีท�างาน
ร่วมกับโครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยและทีมงานวิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลผ่าน 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกับแกนน�าและสมาชกิในแต่ละองค์กร
เครือข่าย รวมแล้วเกินกว่าเครือข่ายละ 10 ครั้ง  และใช้การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม โดยลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลการท�างาน เชิงพ้ืนท่ี และประเด็นการ
ขับเคล่ือนสังคมของแต่ละเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังได้ท�าการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายจากข้อมูลเชิงเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากผู้น�าในเครือข่ายกรณีศึกษาหลาย ๆ  คนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง ได้
ให้สัมภาษณ์และได้ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ  แก่ส่ือจ�านวนมาก ท้ังรูปแบบของ
หนังสือ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สารคดี หรือแม้กระทั้งในงานพูดต่าง ๆ   
เช่นงาน Ted Talk ดังน้ันข้อมูลในการเขียนบทความช้ินน้ีบางส่วนจึงมีท่ี 
มาจากสื่อเหล่านี้ด้วย 
 เพื่อท�าความเข้าใจการต่อต้านขัดขืน และนัยยะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
บทความน้ีจึงเน้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเด็น กระบวนการต่อสู ้
ขับเคลื่อนสังคม ที่มาที่ไปและพัฒนาการในการท�างานเชิงสังคมของแต่ละ
เครือข่าย รวมถึงทรัพยากรและทุนต่าง ๆ  ท่ีถูกแต่ละเครือข่ายน�ามาใช้ในการ
ขับเคล่ือนสังคม โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และเอกสาร
ดังที่กล่าวไปเบื้องต้น
 บทความนี้มีกรณีศึกษาคือองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม
จ�านวนสี่เครือข่าย ได้แก่ 
 1. เครือข่ายพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา อันเป็นเครือข่ายของ
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ชมุชนท้องถิน่ทีร่วมตวักนัจนสามารถสร้างการต่อรองกบัรฐัในการมส่ีวนร่วม
ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 2. เครือข่ายขอนแก่นนิวสปริต จังหวัดขอนแก่น เป็นเครือข่ายการ
รวมตวัของคนจากหลากหลายอาชพีทีส่นใจขบัเคลือ่นสงัคมด้วยวธิกีารใหม่ๆ
 3. กลุ่มชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิงบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี คนกลุ่ม
เล็ก ๆ  ในชุมชนที่พยายามเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมาเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่าง ๆ  จนตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง  
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ  จ�านวนมาก 
 4. กลุ่มสงขลาฟอร่ัม จังหวัดสงขลา องค์กรท่ีท�าการขับเคล่ือนสังคม
ผ่านการเสริมศักยภาพเยาวชน ให้กลุ่มเยาวชนในจังหวัดสามารถท�างาน 
ขับเคล่ือนในประเดน็ท่ีสนใจ เช่น กลุ่ม Beach for Life ท่ีท�าการค้นคว้า  
จัดท�า เก็บข้อมูลเร่ืองหาดและระบบนิเวศหาดแบบนักวิชาการอย่างมืออาชีพ 
เพือ่ปกป้องกนัไม่ให้มกีารสร้างสิง่ก่อสร้างบนหาดโดยไม่ค�านงึถงึสิง่แวดล้อม
และไม่เข้าใจธรรมชาติของชายหาด
 ผูว้จิยัใช้การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ผู้วิจัย
ได้ติดตามการท�างานดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้วิจัยเห็นว่าแม้เครือข่าย 
ทั้งสี่กลุ ่มนี้จะท�างานในพ้ืนท่ี ประเด็น และบริบทท่ีแตกต่างกัน แต่ทั้ง 
ส่ีเครือข่ายมีจุดร่วมบางประการท่ีแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนในแง่มุม
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการสะท้อนการต่อต้านขัดขืนของภาคประชาสังคมไทย 
ผ่านรปูแบบการท�างาน และท�าให้เหน็ทรพัยากรกบัทนุต่าง ๆ  ทีถ่กูน�ามาใช้ใน
การเรียนรู้เพื่อสร้างการต่อต้านขัดขืน 
 องค์กรกรณีศึกษาท้ังส่ี ล้วนมีผู้น�าท่ีเป็นคนท�างานในองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ทีท่�างานขบัเคลือ่นสงัคมในไทยมาอย่างยาวนาน และล้วน
เป็นเครือข่ายและองค์กรท่ีถูกก่อต้ังโดยคนเจเนอเรช่ัน Baby Boomer ที่ 
ได้รับอิทธิพลจากการเกิดประชาสังคม (Civil Society) ในสังคมไทยที ่
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ด�าเนินมาต้ังแต่ความตึงเครียดของสงครามเย็นเริ่มอ่อนตัวลง (ผาสุก  
พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546) ท�าให้กรณีศึกษาทั้งสี่มีวิธีคิดและ 
ได้รับอิทธพิลในการขับเคล่ือนสังคมจากกระแสความคิด ความรู้ และบริบท
ต่าง ๆ  ที่ใกล้เคียงกัน (จะท�าการขยายความในส่วนของเนื้อหาต่อไป) ซึ่ง 
ผู้วิจัยเชื่อว่าการน�าข้อมูลจากทั้งสี่กรณีศึกษานี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ
ค้นหาแก่นท่ีมีร่วมกัน น่าจะท�าให้เห็นแบบแผนและแง่มุมร่วมบางประการ
ของการต่อต้านขัดขืนในกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยอยู่บ้าง
 อย่างไรกต็ามไม่ได้หมายความว่าข้อมลูในบทความนีจ้ะเป็นภาพแทน
ของ NGOs ทั้งหมดในประเทศไทย หรือประเด็นท่ีเกิดข้ึนกับกรณีศึกษา 
ทั้งสี่กรณีนี้จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มอื่น ๆ   
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ซึ่ง 
เป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่ได้เน้นหาข้อสรุปที่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ 
(Generalization) หรอืเป็นการพยายามหาภาพแทนส�าหรับกลุม่ตวัอย่าง แต่
เป็นการวิจัยท่ีพยายามศึกษาประเด็นจากข้อมูลหลากหลายแง่มุม และ
เป็นการศึกษาเพ่ือความเข้าในปรากฏการณ์ท่ีลึกซ้ึงข้ึนโดยเช่ือมโยงกับบริบท 
ท�าให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ในบริบทจริงและเห็นแง่มุมความจริง
อันแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษา (Creswell, 2007 :73-
74 ; Halinen & Tõrnroos, 2005) งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการสังเคราะห์ 
ประเด็นร่วมของการต่อต้านขัดขืนภายใต้บริบทขององค์กรกรณีศึกษาทั้งสี่

กำรขัดขืน
 เช่นเดยีวกบัมโนทศัน์ทางสงัคมศาสตร์อืน่ ๆ  มโนทศัน์เรือ่งการขดัขนื 
มีการให้ความหมายท่ีหลากหลาย และมีความเป็นพลวัต การให้ค�าจ�ากัด
ความ “การขัดขืน” ในแต่ละชุดมีความเกี่ยวพันอย่างย่ิงกับฐานความเชื่อ
ว่าการกดขีแ่ละการใช้อ�านาจคอือะไร ทฤษฎทีางสงัคมในช่วงแรกๆ อย่างใน
กลุ่มโครงสร้างหน้าท่ี (Structural – Functionalism) ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
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กับการขัดขืนมากนัก เน่ืองจากมีความเช่ือว่าสังคมทุกสังคมมีโครงสร้าง  
มีองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ท�างานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบโดยไม่เปล่ียนแปลง 
ไม่มีพลวัต ผลิตซ�้าปรากฏการณ์เดิมไปเร่ือย ๆ  จนเกิดความสมดุล ท�าให้ 
การขัดขืนไม่ได้รับความสนใจเท่าไรนัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท�าหน้าที่สร้าง
ความสมดุลแก่สังคม หรือเป็นภาวะไม่สมดุลชั่วคราวเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อ
กลุ่มทฤษฎีความขัดแย้ง (conflict) ท่ีมีรากฐานจากแนวคิดของมาร์ก ท่ีเช่ือ
ในการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรของคนกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม เร่ิมเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ที่ถูกใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมมากขึ้น การต่อต้านขัดขืนจึง
เป็นประเด็นศึกษาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นไปด้วย (Wright, 2016) 
 การต่อต้านขัดขืนยังถูกมองด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย มีการต้ังค�าถาม
และอภิปรายว่าการต่อต้านขัดขืนคืออะไร มีรูปแบบและขอบเขตอย่างไร 
อยู่เสมอ  ตามความเข้าใจโดยท่ัวไปการขัดขืนมักถูกผูกโยงเข้ากับกิจกรรม
ต่าง ๆ  ทีถ่กูมองว่าเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วพนักบัการเมอืงเชงิโครงสร้าง เช่น การ
ปฏิวัติ การประท้วง การเรียกร้องความเป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีท่ีอธิบายการกดข่ีและการขัดขืนในช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง อันได้รับอิทธิฺพลจากวิธีคิดแบบมาร์ก ท่ีมักกล่าวถึง
การต่อต้านขัดขืนในฐานะท่ีมีความสัมพันธ์กับองคาพยพต่าง ๆ  ของรัฐหรือ
ชนช้ันน�า โดยมองว่าผู้กดข่ีเป็นเจ้าของอ�านาจ และใช้อ�านาจนั้นในการกดข่ี 
รัฐเองก็เป็นกลไกหนึ่งที่ผู้มีอ�านาจใช้เพื่อกดข่ีผู้อยู่ใต้อ�านาจ การต่อต้าน
ขัดขืนในกรอบความคิดแบบนี้ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐและโครงสร้าง
ทางการเมืองในรูปแบบใหม่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชนชั้น
แรงงาน ท่ีชนช้ันแรงงานจะต้องใช้พลังแรงงานของตนเองอันเป็นอ�านาจ 
ที่มีอยู ่ปฏิวัติและสร้างระบบการเมืองและจัดสรรทรัพยากรแบบใหม่  
(Edwards, 2014 : 113 - 114)
 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึงปัจจุบันได้มีงานศึกษา
ต่าง ๆ  ที่ท�าให้เห็นการขัดขืนในมิติใหม่ ๆ  โดยท้าทายความเชื่อเดิมว่าการ
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ขัดขืนจะต้องถูกแสดงออกผ่านการระดมตัวทางการเมือง หรือการเข้าไป 
ปรบัเปล่ียนสงัคมในเชงิโครงสร้าง และท้าทายความเชือ่ทีว่่าการไม่แสดงออก
ทางการกระท�าผ่านการรวมกลุ่ม (collective action) เช่น สงคราม  
การต่อสู้ การรวมตัวประท้วง หรือ นัดหยุดงาน คือการน่ิงเฉยไม่ท�าการ 
ต่อต้าน ขัดขืน แต่การขัดขืนได้ถูกแสดงออกด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจจะ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือทางวัฒนธรรม โดยเป็นการขัดขืน 
ที่เกิดขึ้นผ่านการกระท�าในชวีติประจ�าวนัซึง่ James C. Scott นักรฐัศาสตร์
และมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน นิยามการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบนี้ว ่า  
“everyday resistance” 
 James C. Scott (1989) พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นจากการศึกษากลุ่ม 
คนชายขอบกลุ่มต่าง ๆ  เขาเสนอว่าแม้หลายคร้ังกลุ่มคนชายขอบเหล่าน้ีจะ 
ไม่แสดงออกถงึการขัดขืนผ่านการกระท�ารวมหมู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าการ
ขัดขืน หรือความต้องการขัดขืนไม่ได้ด�ารงอยู่ แต่กลุ่มคนชายขอบอาจจะ
เลือกแนวทางการจัดการกับผู้กดข่ีท่ีเหมาะสมต่อบริบทในขณะน้ัน ซ่ึงการ
ขดัขนืหลายรปูแบบทีก่ลุม่คนชายขอบเหล่านีเ้ลอืกใช้เป็นวธิกีารขัดขนืทีท่�าให้
ผู้มีอ�านาจไม่รู ้ตัว เช่น จากการศึกษาชุมชนชาวนาในมาเลเซียในช่วงปี 
1960s Scott พบว่าเม่ือมีการจัดระบบเก็บภาษีจากการเก็บเก่ียวท่ีเคร่งครัด
ขึ้น ชาวบ้านไม่ได้ท�าการประท้วง เรียกร้อง หรือต่อสู้กับทางการแต่อย่างไร 
แต่เลือกขัดขืนด้วยการใช้วิธีท่ีไม่ต้องเผชิญหน้ากับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ส่งผลผลิตคุณภาพต�่ากว่าปกติให้รัฐ การไม่แจ้งยอดผลผลิตตามความเป็น
จริง หรือบางคนยังน�าผลผลิตส่งให้รัฐน้อยกว่าจ�านวนจริงท่ีแจ้งไว้ ซ่ึงวิธีการ
เหล่านี้ท�าให้ชาวบ้านได้บรรลุผลท่ีต้องการคือเสียผลผลิตให้กับรัฐในอัตราที่
ต�่ามาก โดยไม่ต้องเผชิญหน้า หรือใช้ก�าลังกับรัฐเลย  
 มุมมองต่อการต่อต้านขัดขืนในลักษณะเช่นนี้ ยังสะท้อนถึงความ
เข้าใจต่อการใช้อ�านาจในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ได้ถูกแสดงออกผ่านการใช้
อ�านาจในเชิงโครงสร้าง หรือ สถาบัน แต่เป็นการเห็นว่าอ�านาจแทรกซึมอยู่
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ในชีวิตประจ�าวัน และถูกแสดงออกได้ในหลายรูปแบบและบริบทที่หลาก
หลาย (Victoria, 2016) 
 ด้วยกรอบความคิดเช่นน้ีผู้วิจัยจึงมองว่าแม้ในกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะ
ไม่มอี�านาจหรือพลงัการต่อรองทีเ่หน็ชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่าน้ี 
จะไม่มีอ�านาจ คนเหล่าน้ีมีอ�านาจในฐานะผู้กระท�าการ (agency) ท่ีความ 
สามารถในการเลือกหรือกระท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเป็นการต่อต้านขัดขืนได้ 
(Spencer and Doull, 2015) โดยการต่อต้านขัดขนืสามารถถกูแสดงออก 
ได้ในรูปแบบทีห่ลากหลาย และปรากฏขึน้อยูต่ลอดเวลาซ่ึงมคีวามสอดคล้อง
กบัความเช่ือของ มเิชล ฟโูก้ ทีถ่กูตคีวามโดย Brent L. Pickett (1996 : 
464 - 466) ว่าการกระท�าต่าง ๆ  สามารถถกูมองว่าเป็นการต่อต้านขดัขนืได้ 
โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดว่าการต่อต้านขัดขืนต้องมีขอบเขตอย่างไร 
อย่างเช่น ในงานศึกษาของ Harriet Fraad (2009) ที่ชี้ให้เห็นว่า การเป็น
โรคอะนอเร็กเซียของผู้หญิง ท่ีมักถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วย ในอีกแง่มุม
หน่ึงสามารถตีความได้ว่าเป็นการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบหนึ่ง เน่ืองจาก
ตคีวามได้ว่าอะนอเรก็เซยีเป็นความพยายามของผูห้ญงิทีจ่ะแสดงการต่อต้าน
การเป็นวัตถุท่ีถูกจ้องมองอันเป็นบทบาทท่ีผู้หญิงเคยได้รับมาตลอด และ
เป็นการพยายามกลับมาควบคุมร่างกายของตัวเอง จากการถูกควบคุมด้วย
ภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ปรากฏในสื่อมวลชน 
 ในบทความฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาการต่อต้านขัดขืนของ
ผู้น�าชุมชน และผู้น�าภาคประชาสังคม โดยมองว่า กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม
คนท่ีมีอ�านาจในการกระท�า (agency) และมีสามารถในการต่อต้านขัดขืน 
ในรปูแบบต่าง ๆ  สามารถสร้างความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ด้วยทางเลอืกในแบบ
ของตนเอง

ท�ำไมต้องต่อต้ำนขัดขืน
 หากไม่นับเครือข่ายขอนแก่นนิวสปริต ซึ่งมีบริบทการเกิดขึ้นที ่
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ค่อนข้างเฉพาะตัวและเป็นเครือข่ายท่ีค่อนข้างใหม่ การต่อต้านขัดขืนของ
พ้ืนท่ีกรณีศึกษาอีกสามพ้ืนท่ีเร่ิมต้นข้ึนจากการได้รับผลกระทบในการจัดการ
ทรัพยากรของภาครัฐ หรือมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างย่ิงยวด
ในชุมชน จนท�าให้ชุมชนต้องมีความเก่ียวโยงกับภาครัฐไปโดยปริยาย การ
ท่ีต้องเข้าไปยุ่งเก่ียวกับรัฐมากข้ึนมักท�าให้เกิดประเด็นความท้าทายต่าง ๆ  กับ
พ้ืนท่ีเหล่าน้ี จนคนในพ้ืนท่ีต้องลุกเคล่ือนไหวเพ่ือจัดการและรับมือกับ 
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
 ชุมชนโคกสลุง ท่ีจากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมชุมชนหนึ่ง ได้ถูก
เลือกให้เป็นท่ีต้ังของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จนเกิดความเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิต
ในชุมชนอย่างมาก ต้ังแต่ พ.ศ. 2539 แกนน�าในพ้ืนท่ีโคกสลุงเล่าว่าการ
สร้างเขื่อนท�าให้เกิดการเวนคืนที่ดิน จนชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับเงินจ�านวน
มากจากค่าเวนคืน แต่ชาวบ้านกลับใช้เงินจนหมด และกลายเป็นหน้ีอย่าง
รวดเร็ว การที่ชาวบ้านมีรายได้จ�านวนมากจากค่าเวนคืนที่ดินโดยกระทันหัน 
ยังส่งผลให้ชาวบ้านในต�าบลเร่ิมมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ เกิดปัญหาความ
ไม่ไว้วางใจและทะเลาะเบาะแว้งกนั รวมถงึมปัีญหายาเสพติดตามมาด้วย จน
ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงเห็นว่าหากไม่ลุกข้ึนมาท�าอะไร ความเป็นชุมชนท่ีมีจะ 
ล่มสลายไป จึงเกิดการรวมตัวกันจนกลายเป็นกลุ่มท่ีท�างานด้านการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี ้(กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล, 
วาสนา ศรปีรชัญาอนนัต์ และ ฐติกิาญจน์ อศัตรกุล, 2560 : 120 - 121) 
 ส�าหรับเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขน้ัน การประสบภัย
พิบัติจากคล่ืนสึนามิ ท�าให้ชุมชนต้องหันมารับมือกับภาครัฐในมิติต่าง ๆ  จึง
เกดิการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของ ชาวบ้าน กลุ่มคนภาคประชาสังคม และ
ผู้น�าท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนประเด็น และนโยบาย และแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที ่
เกิดข้ึนจากสึนามิรวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากของสึนามิ 
เช่น การเรียกร้องหาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ แต่
ไม่มีท่ีดิน หรือไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในท้องท่ี จึงไม่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
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จากรัฐบาล ปัญหาการถูกยึดที่ดินและไล่ที่ดินจากคลื่นสึนาม ิรวมถึงปัญหา
เชิงทรัพยากร และการถูกกดข่ีอ่ืน ๆ  ท่ีมีอยู่ก่อนเหตุการณ์สึนามิเกิดข้ึนแต ่
ไม่ถูกรับรู้
 ในปัจจบุนัการท�างานของเครอืข่ายพงังาแห่งความสุขได้เติบโตข้ึนเป็น
เครือข่ายการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทาง 10  ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความ
สุข อันเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมของจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมี
ส่วนร่วมจากคนในพ้ืนท่ี โดยมีสมาชิกในเครือข่ายจ�านวนมาก และท�างาน
ครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมในหลายประเด็น ตั้งแต่สวัสดิการ
ชุมชน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิต การดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นต้น โดยมีหัวใจคือ การสร้างชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการและพึ่งพิงตนเอง
ได้ และผลักดันไม่ให้ภาครัฐออกนโยบายท่ีปิดก้ันการจัดการตนเองของ
ชุมชน (ไมตรี จงไกรจักร และ ปัณฑิตา จันทร์อร่าม, 2561)
 สงขลาฟอร่ัมน้ันถือก�าเนิดจากคุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ นักจัด
รายการวทิยเุพือ่การศกึษาทางไกล (ในสมยันัน้) ทีเ่หน็ความไม่ยตุธิรรมและ
การเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนกับลูกศิษย์ของเธอ ท�าให้เธอหัน
มาท�างานภาคประชาสังคมโดยเน้นขับเคลื่อนประเด็นความเป็นอยู่ของเมือง
และการปลุกจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์
ทะเลสาบสงขลา ในปัจจุบันองค์กรสงขลาฟอรั่มเน้นการท�างานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน พยายามสร้างจิตส�านึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชน
ผ่านการท�าโครงการเพื่อขับเคล่ือนสังคมในประเด็นต่าง ๆ  ที่เยาวชนกลุ่มนั้น
สนใจ (นิรมล มูลจินดา, 2558) ซึ่งหลายโครงการสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและต่อกรกับภาครัฐได้
 เครือข่ายขอนแก่น New Spirits มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างไปจาก 
กรณีศึกษาอ่ืน ๆ  เล็กน้อย เพราะเครือข่ายขอนแก่น New Spirits ไม่ใช ่
ความเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้มาเพ่ือรับมอืกบัผลของการกระท�าของรัฐ 
แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพแกนน�าภาคประชาสังคมให้
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สามารถท�างานขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
ผ่านการเสรมิทกัษะ วธิกีารท�างาน และเครือ่งมอืใหม่ๆ ให้กบัคนท�างานภาค
ประชาสงัคมด้วยเหตผุลว่า หลายคนทีก่�าลงัท�างานเปลีย่นแปลงสงัคมมภีาวะ
หมดไฟ เนือ่งจากวธิกีารท�างานแบบเดมิไม่สามารถแก้ปัญหาได้ (ฐติกิาญจน์ 
อัศตรกุล, กานน คุมพ์ประพันธ์, ชลิดา จูงพันธ์, กิตติ คงตุก, วาสนา  
ศรีปรัชญาอนันต์ และ ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ, 2561 : 128) อย่างไรก็ตามหน่ึง
ในความต้ังใจของการก่อต้ังเครือข่ายน้ี ก็คือการมีคนท�างานในประเด็นเชิง
สังคมมีกระบวนการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมในแบบที่องค์กรที่
มคีวามแขง็ตวัอย่างองค์กรภาครฐัท�าไม่ได้ จงึอาจกล่าวได้ว่าแม้จะไม่ใช่องค์กร
ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐโดยตรงในแง่หนึ่งตัวขอนแก่น 
นิวสปริตเองก็เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรืออุดช่องโหว่ของภาครัฐบางประการ
 การขัดขืนและต่อรองต่อพลังของนายทุน/กลุ่มทุนที่เข้ามาสร้าง 
ผลกระทบแก่ชุมชนเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท�าให้องค์กรณีศึกษาจ�าต้องออกมา 
ต่อต้านขัดขืน โดยมักเป็นความขัดแย้งในแง่ของความเชื่อต่อทิศทางการ
พฒันาทีแ่ตกต่างกนัหรอืการแย่งชิงทรพัยากรระหว่างกลุม่ทนุกบัผูน้�าท้องถิน่ 
ในบางกรณีพลังของกลุ่มทุนกับอ�านาจของภาครัฐก็มีความเกี่ยวพันกันด้วย 
อย่างเช่นชุมชนโคกสลุง เจอปัญหาการมีโรงงานเข้ามาในพ้ืนท่ี รวมถึงการ
พยายามเปล่ียนผังเมืองให้พ้ืนท่ีโคกสลุงเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ท่ีท�าให้กลุ่ม
แกนน�ากังวลว่า การเข้ามาของโรงงานจะท�าให้วิถีหลายอย่างของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป จึงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน
 ส่วนเครือข่ายพังงาแห่งความสุขนัน้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย
ท่ีต้องจัดการและต่อรองกับพลังของกลุ่มทุนในหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มทุนและคนในพ้ืนท่ี อย่างเช่น คนมอแกลน
กลุ่มหน่ึง ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านของตนเอง เพราะหมู่บ้านถูกท�าลาย
จากคล่ืนสึนามิ เม่ือพวกเขากลับมาท่ีท่ีดินของตนเองอีกคร้ัง ที่ดินได้ถูก 
ล้อมรั้วและปักป้ายว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเสียแล้ว หรือกลุ่มคนใน
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เกาะยาวน้อย อันเป็นพื้นที่มีความสวยงาม มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ได้เจอกับปัญหาการท่ีผู ้ประกอบการภายนอกท่ีเข้ามาท�าธุรกิจในเกาะ  
ด�าเนินธุรกิจโดยไม่ยอมท�าตามวิถีและข้อตกลงของชุมชน รวมถึงสร้างขยะ
ปริมาณมาก ไม่สนใจท่ีจะมีส่วนร่วมจัดการ ท�าให้ผู้น�าในเกาะยาวน้อยและ
เครือข่ายต้องรเิริม่จดัระเบยีบการท่องเทีย่วในเกาะ (ไมตร ีจงไกรจักร และ 
ปัณฑิตา จันทร์อร่าม, 2561 : 126)  
 ความไม่ลงรอยของวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาระหว่างผู้น�าใน
พืน้ทีก่รณศีกึษาท้ังสีก่บัภาครฐัและกลุ่มทนุ จงึน�าไปสูก่ารต่อต้านขดัขนืด้วย
วิธีการต่าง ๆ  ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

ควำมรู้ กำรเรียนรู้ และกระบวนกำรต่อต้ำนขัดขืน
 แม้ว่าองค์กรกรณีศึกษาทั้งสี่จะมีการใช้กระบวนการต่อต้านขัดขืนใน
รูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนอยู่บ้าง อย่างการกระท�าทางการเมือง การประท้วง 
การต่อรอง หรือ การฟ้องร้อง แต่ผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางการขับเคล่ือนสังคม
ของกรณีศึกษาท้ังสี่เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นมิติอ่ืน ๆ  ท่ีละเอียดอ่อน 
ของการขัดขืน อันเป็นแง่มุมที่ James C. Scott (1985) กล่าวว่า “เป็น 
พื้นที่ทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการปฏิวัติ กับการไม่มีการกระท�า” กิจกรรม
ที่องค์กรทั้งสี่ด�าเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ การแปลงภูมิปัญญาชุมชนเป็นสินค้า การโค้ชเยาวชนให้ท�า
โครงการ การสร้างระบบสวัสดิการชุมชน ฯลฯ ล้วนแต่สามารถถูกตีความ
เป็นวิธีในการต่อต้านขัดขืนอย่างหน่ึงท้ังส้ิน วิธีการการต่อต้านขัดขืนหลาย
วิธีการท่ีองค์กรท้ังส่ีเลือกใช ้แม้ว่าอาจจะไม่ใช่การแสดงออกทางการเมืองที่
โจ่งแจ้ง แต่เป็นตัวอย่างที่ท�าให้เราเห็นการต่อต้านขัดขืนในมุมมองใหม่ ดัง
จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 
 ภายใต้แนวทางในการต่อต้านขัดขืนท่ีหลากหลายของทั้งส่ีพื้นที่กรณี
ศึกษา ผู้วิจัยพบแก่นท่ีส�าคัญมากที่ทั้งส่ีพื้นที่กรณีศึกษามีร่วมกันในการใช้
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ความรู้และการเรียนรู้ในการสร้างความสามารถในการต่อต้านขัดขืน เมื่อใช้
กรอบความคิดเกีย่วกับความรู้และการเรียนรู้มาส�ารวจการต่อต้านขัดขืนของ
แต่ละพืน้ที ่จะพบว่ากลยทุธ์และกจิกรรมหลายประการทีแ่ต่ละพืน้ทีใ่ช้ ล้วน
ถูกผูกโยงหรือมีความเก่ียวข้องกับการสร้างความรู้และการเรียนรู้ท้ังส้ิน ใน
เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยจึงจะท�าการน�าเสนอรูปแบบการขัดขืนในมิติต่าง ๆ  ที่ผ่าน
การสังเคราะห์ข้อมูลจากท้ังส่ีกรณีศึกษา โดยใช้มโนทัศน์เร่ืองการต่อต้าน
ขัดขืนผ่านการสร้างความรู้และการเรียนรู้เป็นกรอบการสังเคราะห์
 แม้ว ่าจะไม่มีงานวิชาการจ�านวนมากนักท่ีเช่ือมโยงความรู ้และ 
การเรียนรู้เข้ากับการต่อต้านขัดขืนอย่างชัดเจน แต่มีงานวิชาการจ�านวนหน่ึง
ที่ชี้ให้เห็นว่า ความรู้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอ�านาจ และเป็นการกระท�า
ทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิเชล ฟูโก้ เป็นนักคิดที่ช้ีให้เห็นว่า ความรู้นั้น 
ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีมีความเป็นวัตถุวิสัย (objective) แต่เป็นสิ่งประกอบสร้าง 
ทางสังคมท่ีมีความเช่ือมโยงกับอ�านาจอย่างย่ิงยวด ดังท่ี Chris Barker 
(2004 : 163) กล่าวไว้ว่า “ความรู้ถูกสร้างข้ึนในบริบทของความสัมพันธ์และ
การปฏิบัติการของอ�านาจ และในภายหลังมีส่วนในการพัฒนา กล่ันกรอง
และท�าให้รูปแบบของการใช้อ�านาจใหม่ ๆ  เกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย” ความรู้ 
จึงกลายเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างวาทกรรม ซ่ึงวาทกรรมน้ันเป็นกลไกใน
การใช้อ�านาจทางสังคม โดยวาทกรรมจะก�าหนดว่า อะไรจะสามารถถูก 
พูดถึงโดยใคร เมื่อไหร่ ได้ที่ไหน ในขณะเดียวกันวาทกรรมเองก็เป็นสิ่งที่
ผลิตองค์ความรู้ และกีดกันองค์ความรู้บางประการออกไปเช่นกัน (Barker, 
2004 : 54) 
 ไม่น่าแปลกใจว่า ความรู้และความจริงบางชุด ถูกมองว่าเป็นส่ิง 
ถูกต้อง และ “เป็นจริง” มากกว่าชุดความรู้อ่ืน ๆ  แม้ว่าสถานะและความ 
ชอบธรรมของความรู้เร่ิมเป็นส่ิงท่ีถูกนักวิชาการต้ังค�าถามมากย่ิงข้ึน ตัวอย่าง
เช่น นักวิชาการท่ีเสนอทฤษฎี Southern Theory อันเป็นแนวความคิดที่
ต้ังค�าถามกับสถานะของความรู้ โดยเฉพาะความรู้เชิงวิชาการในปัจจุบันว่า
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เป็นความรู้ท่ีถูกสร้างโดยมีชุดความคิดความเช่ือของโลก Global North 
เป็นศูนย์กลาง ท�าให้สถานะของความรู้ ความเข้าใจของ Global North 

กลายเป็นชุดความรู้ท่ีถูกให้ค่า และมองว่าเป็นความจริงมากกว่า จนชุด 
ความรู้อื่น ๆ  โดยเฉพาะชุดความรู้ที่ถูกผลิตในพื้นที่ของ Global South ที่
มักไม่ถูกมองเห็น ทฤษฎีนี้สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของความรู้ใน
บริบทไทยเช่นกันว่า ผลจากการรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลางท�าให้ชุดความรู้ที่
ถูกผลิตโดยภาครัฐกลายเป็นองค์ความรู้หลัก และเป็นส่ิงท่ีถูกสถาปนาว่าเป็น
ความจริง ในขณะท่ีองค์ความรู้ท้องถ่ิน หรือ ชุมชน กลายเป็นความรู้ที่ถูก
กดทับ (Juntrasook and Burford, 2017) 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีการศึกษา ระบบการศึกษา และองค์ความรู้จึงเป็น 
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกใช้ในการควบคุมและสร้างความชอบธรรมให้กับอ�านาจ
บางประเภท อย่างเช่นในบทความของ Leon Tikly Tikly (2004 :178 - 179) 
ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าการศกึษามบีทบาททีส่�าคญัอย่างมากต่อการสร้างการครอบง�าให้
กับการสถาปนาอ�านาจน�าของชาติตะวันตก เช่นการผลักดันวิธีการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมตามแนวทางของฉันทามติวอชิงตัน (Washington  

Consensus) เป็นต้น 
 แต่ในขณะเดียวกัน งานศึกษาจ�านวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การ 
ต้ังค�าถามต่อความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ หรือร้ือฟ้ืนความรู้ท่ีถูกกีดกัน ถกู
น�ามาใช้ในการขบัเคลือ่นสงัคม และต่อต้านขดัขนืในหลายบรบิท Elizabeth 

McIsaac (2002 : 96 - 97) ช้ีให้เห็นตัวอย่างของชุมชนพ้ืนเมืองใน 
แคนาดา ท่ีใช้การส่งต่อองค์ความรู้ทางวิถีชีวิตและทางวัฒนธรรมเป็น 
เครือ่งมอืในการต่อต้านขัดขนืต่อวฒันธรรมแคนาดาทีเ่ข้ามาครอบง�าจากการ
ย้ายถิน่ฐานจากดินแดนของบรรพบุรุษมาอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยของชนพ้ืนเมือง 
ในขณะท่ีงานของ Prasert Trakansuphakorn (2008) ได้แสดงให้เห็นว่า 
เพ่ือต่อต้านการไล่ท่ีของภาครัฐ ชาวกระเหร่ียงสะกอในประเทศไทยได้ใช้
ภูมิปัญญาโบราณในการระดมก�าลังทางการเมือง รวมถึงสร้างอัตลักษณ์การ
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เป็นนักอนรุกัษ์ เพ่ือต่อต้านอตัลกัษณ์ผูร้กุรานพ้ืนทีป่่าท่ีภาครฐัตีตราให้ด้วย 
โดยกลยุทธ์ในการต่อต้านขัดขืนผ่านการต้ังค�าถามกับชุดความรู้ท่ีมีอยู่และ
การสร้างความรู้ข้ึนใหม่น้ี เป็นส่ิงท่ีพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเลือกใช้ในการต่อต้าน
ขัดขืนอย่างสม�่าเสมอ 
 พ้ืนที่โคกสลุงเป็นพ้ืนที่ที่ใช้แนวทางของการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบ
ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนสังคม ชุมชน
โคกสลุงท�างานขับเคล่ือนผ่านกลับไปเรียนรู้องค์ความรู้เดิมของชุมชน และ
น�าเอาองค์ความรู้เหล่าน้ันมาใช้ในการเปล่ียนแปลงสังคม เช่น การต้ังกลุ่ม
ทอผ้า การท�าเครือข่าย Home Stay เพื่อแปรภูมิปัญญาชุมชนเป็นรายได้ 
การจัดค่ายให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุที่
มอีงค์ความรูด้้านภมูปัิญญาถ่ายทอดความรูใ้ห้เดก็ การผลกัดนัให้เยาวชนที่
สนใจท�างานขับเคล่ือนชุมชนก่อต้ังกลุ่มเพ่ือท�างานสืบสานวัฒนธรรม การ 
กลบัไปรือ้ฟ้ืนองค์ความรูข้องชมุชนนัน้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ 
ความสัมพันธ์ รวมถึงรายได้เข้าชุมชนแล้ว ยังถูกน�าไปใช้ขับเคลื่อนชุมชน
ทางอ้อม เช่น การใช้สถานะของการเป็นชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม มาใช้ 
ต่อต้านการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนพื้นที่ต�าบลเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรม จนส�าเร็จ เป็นต้น
 การกลับไปร้ือฟ้ืนความรู้และภูมิปัญญาชุมชนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในการต่อต้านขัดขืนความรู้และวิธีคิดของภาครัฐในพ้ืนที่ที่บ้านทับตะวัน 
จงัหวดัพังงา อนัเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนชาวมอแกลน หนึง่ในเครือข่ายของ
สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขเช่นกัน เม่ือผู้วิจัยมีโอกาสได้ไปลงภาคสนาม 
คุณเอ๋ (นามสมมุติ) แกนน�าท่านหน่ึงได้พาผู้วิจัยไปเย่ียมชมสวนยาง และ
เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าสมัยก่อนภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยางพารา  
มีนโยบายให้ชาวบ้านปลูกยางเพ่ือให้ได้กรรมสิทธ์ิทีดิ่นและได้สิทธิประโยชน์
ในกองทุนสงเคราะห์ยางของภาครัฐ ในกระบวนการปลูกยางนี้ภาครัฐได้ 
เข้ามาควบคุมอย่างละเอียด มีชุดความรู้ในการจัดยางพาราแบบภาครัฐเป็น 
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ข้อบังคับ เช่น ห้ามปลูกพืชแซมใต้ต้นยาง ต้องฉีดยาและใช้สารเคมีอะไร
บ้าง เป็นจ�านวนเท่าไร ซ่ึงวิธีการจัดการพืชเชิงเด่ียวของภาครัฐเช่นน้ีท�าให ้
พืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่นที่เคยมีในพื้นที่หายไปหมด จนในภายหลังคน 
ในพื้นที่เห็นว่าการใช้องค์ความรู้แบบของรัฐในการจัดการสวนยาง ท�าให ้
พวกเขาเป็นหนี้ และยังท�าลายพืชพรรณต่าง ๆ  ที่ความจริงสามารถน�าไปปรุง
เป็นอาหาร หรอืปรุงยารกัษาโรคได้ด้วย พวกเขาจงึกลับมาหาภมูปัิญญาและ
วิธีการปลูกพืชผสมผสานแบบที่เคยท�ามา (คุณเอ๋ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 
18 ธันวาคม 2561)
 ส�าหรับสงขลาฟอร่ัมน้ัน การสร้างองค์ความรู้เป็นกลยุทธ์ทีส่�าคัญอย่าง
มากในการต่อต้านขัดขืนเลยทีเดียว ด่ังเช่นกลยุทธ์ท่ีเยาวชนกลุ่ม Beach 

for Life ซึง่เป็นกลุม่เยาวชนในโครงการของสงขลาฟอรัม่ ทีพ่ยายามปกป้อง
หาดทรายในจังหวัดสงขลาจากการสร้างโครงสร้างแข็ง (เช่น เขื่อนกันคลื่น) 
ได้จนสามารถชะลอโครงการก่อสร้างโครงสร้างแข็งบทชายหาดได้หลาย
โครงการ
 เมื่อกลุ่ม Beach for Life ทราบว่าภาครัฐมีแผนที่จะท�าการก่อสร้าง 
โครงสร้างแข็งลงบนชายหาด ซึ่งภาครัฐมีการวางแผนไว้ถึง 7 ทางเลือกโดย
เป็นโครงสร้างแข็งทั้งหมด ทางกลุ่ม beach for life ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างโครงสร้างแข็ง จึงพยายามสร้างองค์ความรู้ในการจัดการหาดมาต้าน 
กับชุดความรู้ในการจัดการหาดของภาครัฐ เหตุการณ์น้ีท�าให้กลุ่ม beach 

for life ต้องพยายามหาข้อมูล ผ่านการท�างานร่วมกับนักวิชาการ หา 
องค์ความรูท้างวชิาการเกีย่วกบัหาดและการจดัการหาด มกีารลงไปเกบ็ข้อมลู
ความเปลี่ยนแปลงของหาดผ่านการวัดหาด เพื่อเก็บข้อมูลติดตามความ
เปลีย่นแปลงของชายหาดในรอบปีอย่างเป็นระบบท�าข้อมลูเพือ่เสนอทางเลอืก
ใหม่ในการจัดการชายหาดด้วยการเติมทรายแทนการสร้างโครงสร้างแข็ง  
น�าไปสู่การต่อต้านในคร้ังต่อ ๆ  ไป เม่ือมีความพยายามสร้างโครงสร้างแข็ง
ในหาด เช่น การฟ้องศาลปกครอง โดยน�า้น่ิง (คุณอภิทักด์ิ ทัศนี) หน่ึงใน
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แกนน�าของกลุ่ม ช้ีให้เห็นว่าในการท�างานขับเคล่ือนน้ันการมีข้อมูลท่ีใช้ได้
จริง เพ่ือช่วยอธิบายและสร้างความชอบธรรมต่อข้อเสนอของกลุ่มมีความ
ส�าคัญอย่างมาก 

 “บทเรียนที่ส�าคัญที่ได้ คือ ช่วงของการชุลมุนเรื่องข้อมูล อันนี้คือ 
จุดเด่นของเครือข่ายของพวกเรา ท่ีอ่ืนเวลาฟ้องคดีเท่าท่ีฟังดู ข้อมูลอ่อนมาก
เลย ชุมชนเก็บข้อมูลไม่ได ้ไม่มีใคร monitor ติดตาม” 

(อภิศักดิ์ ทัศนีย์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561)

 ซึง่การเกบ็ข้อมลูและการสร้างองค์ความรูอ้ย่างเป็นระบบนัน้ ท�าให้ต่อ
มาสงขลาฟอรั่มและกลุ่ม beach for life ได้กลายเป็นองค์กรที่ต้องคอย 
ให้ค�าแนะน�ากับรัฐในการจัดการหาด เช่น เวลาที่รัฐต้องเติมทราย และเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเร่ืองหาดกับองค์กรรัฐด้วย อันเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีท�าให้เห็นว่าการ
ต่อต้านขัดขืนด้วยองค์ความรู้ นอกจากจะสามารถขัดขืนการตัดสินใจของ 
ภาครัฐได้ส�าเร็จแล้ว ยังยกระดับและเพ่ิมอิทธิพลในการท�างานของภาค 
ประชาสังคมได้อีกด้วย  
 ส่วนขอนแก่นนิวสปริตนั้นมีแนวทางการต่อต้านขัดขืนที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ท่ีน่าสนใจ เป้าหมายหน่ึงในการสร้างเครือข่ายนี้คือการสร้างพื้นที่
ปลอดภัยส�าหรับคนที่สนใจท�างานแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ  โดย 
คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้ก่อต้ังเครือข่ายน้ีได้สะท้อนไว้ว่า หลังเร่ิมกิจกรรม
มา 2 ปี เธอสังเกตว่าเครือข่ายขอนแก่นนิวสปริตที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับแนวทางหรือ
นโยบายขององค์กรที่เป็นทางการ ได้กลายเป็นพื้นที่ที่ให้อ�านาจแก่คนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับขอนแก่น 
ด้วยวิธีคิดความรู้แบบท่ีเขาอยากท�า โดยเป็นอิสระจากข้อจ�ากัดขององค์กรท่ี
ก�าหนดมาแล้วว่าชุดความคิดความรู้ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ  ควรเป็น
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อย่างไร อย่างเช่นคนในองค์กรภาครัฐท่ีเธอเห็นว่าหลายคนแม้มีความต้ังใจ
และอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของบ้านเกิดเมืองนอนด้วยวิธีใหม่ ๆ   
แต่ถูกชุดความรู้ ความคิดขององค์กรปิดกั้นไม่ให้เขาสามารถท�าในสิ่งที่
ต้องการได ้

 “คนในภาครัฐเป็นคนที่น่าสนใจ แต่เราเห็นว่าใน platform ที่เขายืน
อยู่ เขาท�าอะไรมากไม่ได้ ท้ังสายการบังคับบัญชา งบประมาณ แผนงานท่ี
ต้องท�าตาม นโยบายและอ�านาจของผู้บังคับบัญชา คนข้างล่างคิดนโยบาย
เองไม่ได้ ถ้าจะท�าก็ต้องท�าในแผนที่เขาระบุมา” 

(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)

 หรือแม้แต่คนท�างานภาคประชาสังคมหลายคน ในมุมมองของคุณ
วรรณา เม่ืออยู่ในองค์กรก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความคิดความเช่ือ 
อุดมการณ์บางประการขององค์กร ที่ไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลอง ได้คิด 
หรือได้ท�าในทางแก้ปัญหาแบบที่ตัวเองเชื่อ ดังนั้นการต่อต้านขัดขืนของ
ขอนแก่น นิวสปริตในแง่หนึ่งจึงเป็นการเปิดพื้นท่ี และสร้างความเป็นอิสระ
ของคนให้เลือกใช้ชุดความรู้ที่ตนเองเชื่อถือ 
 การได้รับความรู้และการเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในบางคร้ังยังท�าให้รูปแบบการ
ต่อต้านขัดขืนเปล่ียนไป ท�าให้การต่อต้านขัดขืนมีพลังมากย่ิงข้ึน และเป็น
โอกาสท่ีท�าให้การขับเคล่ือนสังคมขององค์กรกรณีศึกษาเป็นไปอย่างกว้าง
ขวางมากย่ิงข้ึน เช่น คุณไมตรี จงไกรจักร แกนน�าคนหน่ึงของ เครือข่าย
พลเมืองพังงาแห่งความสุขเคยเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า สมัยก่อน เขาเป็นนัก 
ขับเคล่ือนสายแข็ง ถูกฝึกฝนให้ต่อสู้เรียกร้อง ใช้การประท้วงในการจัดการ
ปัญหาอยู่เป็นนิจ หากต้องการแสดงความไม่พอใจสิ่งต่าง ๆ  เช่น นโยบาย
ของผูว่้า หรอื การจดัสรรงบประมาณ กจ็ะระดมคนเป็นมอ็บไปกดดนั รวม
ถงึบริภาษผูน้�าจากภาครฐั ไม่ว่าผูว่้าคนไหนย้ายมากช็มุนมุหมด ท�าให้ทกุคน
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กลัวเขา แม้ว่าจะได้รับความเกรงใจ แต่ก็ไม่มีใครอยากท�างานด้วย ไปท่ีไหน 
ทีน่ัน่กจ็ะวงแตก (ไมตร ีจงไกรจักร, สมัภาษณ์, 20 กมุภาพันธ์ 2562) แต่
ในภายหลังเขาได้ไปเข้ากระบวนการเรียนรู้กับ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ ์ 
นกัเคลือ่นไหวภาคประชาสงัคมชือ่ดังทีป่รบัใช้เครือ่งมอืของภาคธุรกจิมาเสรมิ
ศกัยภาพแก่ผูน้�าองค์กรภาคประชาสงัคม เขาได้เจอกบักจิกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีท�าให้ทบทวนตัวเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับผู ้อื่น อย่างเช่น 
กิจกรรมสายธารทบทวนชีวิต1 การเข้ากระบวนการนี้ท�าให้เขาได้เปลี่ยนท่าที
และวธิกีารท�างานกบัคนอืน่ เริม่ให้การชืน่ชม เริม่สร้างมติรภาพแทนการต่อสู้ 
ท�าให้เขามเีพือ่น มเีครอืข่าย สามารถประสานเอากลุม่คนต่าง ๆ  มาท�างานร่วม
กันได้ รวมถึงยังได้เงินจากภาครัฐมาเป็นทุนในการท�างานด้วย
 “กิจกรรมทบทวนภายในมันลึกล�้าจนผมต้องขุดหัวใจผมออกมาอยู่
ข้างนอกและพบว่าสิ่งที่ท�ามาทั้งหมดไม่ใช่ค�าตอบ ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีทาง 
เดินหน้าได้ ถ้าไม่มิมิตรมีแต่ศัตรูก็แก้ปัญหาไม่ได้ ผมก็เลยเปล่ียนแปลง 
ตัวเอง.....ตอนหลังผมก็พยายามสร้างเพ่ือน ไปเป็นอาสา ใช้วัฒนธรรม 
เดมิ ๆ  คอืไปงาน ไปงานเพ่ือน ไปทกุงาน....เขาแปลกมากเลยนะไมตรไีม่พูด 
แปลกไหมครบัทกุทไีปด่าเขาถล่มทุกวง ผมไปนัง่ ผมยินดช่ีวยครบั ผมท�าได้
ครับอันนี้ ไปเป็นอาสาเฉยเลยแล้วทุกคนก็อยากให้ไมตรีมาเพราะไมตรีมัน
ช่วยท�า อยากให้ไมตรมีาเพราะไมตรมีนัท�าจรงิ ” (ไมตร ีจงไกรจกัร,์ 2017)
 หรือในกรณีท่ีเกิดข้ึนจากเครือข่ายขอนแก่นนิวสปริต คุณวรรณาเล่า
ว่าคร้ังหน่ึงมีพยาบาลกลุ่มหน่ึงมาร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย แล้วแสดงความ
สนใจที่จะออกแบบวิธีการรณรงค์ให้คนในอ�าเภอสวมหมวกกันน็อค ซึ่งได้
เคยพยายามท�ามาหลายคร้ังแล้วแต่ท�าไม่เคยท�าได้ส�าเร็จ เจ้าหน้าท่ีเองอยาก
เห็นการเปลีย่นแปลงในเรือ่งน้ีแต่ไม่รูว่้าควรจะท�าเช่นไร เพ่ือน ๆ  ในเครอืข่าย
จึงมาช่วยกันออกแบบโดยพยายามท�าการออกแบบงานใหม่ท่ีแตกต่างจาก

1 เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนความเป็นมา ความเปล่ียนแปลงและการเติบโตของ
ตนเอง ที่ทาให้ตนเองเป็นตนเองในทุกวันนี้
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กรอบเดมิทีเ่คยท�า ท�าให้มสีมาชกิเครอืข่ายท่านหนึง่ซึง่ท�างานกบักลุม่เยาวชน
ซ่ึงเป็นเด็กแว้นซ์ น�าเอาโจทย์น้ีไปให้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ช่วยออกแบบ ท�าให้ได้
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของนโยบายโดยตรง (วรรณา จารุสมบูรณ์, 
สมัภาษณ์, 07 มนีาคม 2562) จนสามารถน�ามาพฒันาการออกแบบนโยบาย
ได้

กำรต่อต้ำนขัดขืนบนบริบทโลกำภิวัตน์ 
 เมื่อเรากล่าวถึงการต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรชุมชนที่ท�างานในระดับท้องถิ่น เรามักจะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้น�าเอา
ความเป็นท้องถ่ิน และความรู้แบบท้องถ่ินข้ึนมาใช้ในการขับเคล่ือนสังคม 
และเป็นจุดขาย จนอาจตีความได้ว่า การต่อต้านขัดขืนนี้มีจุดก�าเนิดจาก
ความเป็น ท้องถิ่นนิยม การหันกลับมาหาวิถีชุมชนด้ังเดิม โดยแนวทาง 
เหล่าน้ีมักถูกมองว่าเป็นข้ัวตรงข้ามและเป็นการต่อต้านขัดขืนต่อพลังของ 
กระแสโลกาภิวัตน ์เช่นบทความของ อ�าพล กิตติอ�าพล (2555) ที่กล่าวถึง
ทุนชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเคร่ืองมือสร้างภูมิคุ้มกันต่อ 
โลกาภิวัตน์ หรือบทความของ อารีย์ นัยพินิจ  ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2557) ท่ียกให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็น แนวทางหนึ่งในการปรับตัวกับโลกาภิวัตน์ของชุมชน  
 มุมมองท่ีมีต่อชุมชนในลักษณะน้ี น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดเร่ือง
การพัฒนาว่าด้วย วัฒนธรรมชุมชน ซ่ึง ยุกติ มุกดาวิจิตร (2548) ศึกษา 
ไว้ว่า เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ถือก�าเนิดในไทยในช่วงทศวรรษที่ 2520s 
เป็นต้นมา โดยมีทัศนะต่อการพัฒนาแบบท้องถิ่นนิยมและต่อต้านอิทธิพล
ของวัฒนธรรมความรู้จากตะวันตกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีความเชื่อว่า 

 “การพัฒนาโดยยดึเอาสังคมเมอืง ซึง่เป็นรปูแบบสงัคมต่างวฒันธรรม 
จากวัฒนธรรมตะวันตก มาเป็นเป้าหมายการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให้
สังคมมุ่งไปนั้นเป็นแนวทางที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง การพัฒนาตามทิศทางดัง
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กล่าวเป็นการท�าลายชุมชน ท�าลายความดีงามในอดีต” 
(ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548 : 37) 

 จากการวิเคราะห์ในส่วนท่ีแล้ว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาในแนวคิด 
ท้องถิ่นนิยมและวัฒนธรรมชุมชนน้ันมีอิทธิพลต่อวิธีการขับเคลื่อนสังคม 
ขององค์กรกรณีศึกษาไม่น้อย นอกจากพ้ืนท่ีขอนแก่นนิวสปริตซ่ึงเป็น 
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนใหม่แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการต่อต้านขัดขืนของ
พ้ืนท่ีกรณีศึกษาในบทความน้ีล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปรื้อฟื้นภูมิปัญญา วิถีท้องถิ่น และ
ความสัมพันธ์ชุมชนแบบเดิม การมีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติ การพยายาม
จัดการตัวเองของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งมีอ�านาจต่อรองกับภายนอกได ้
อย่างไรก็ตามเมือ่พจิารณาดวู่าการเรยีนรูอ้ะไรและอย่างไรบ้าง ทีท่�าให้องค์กร
กรณีศึกษาทั้งสี่มีศักยภาพในการขัดขืนด้วยวิธีการดังกล่าวขึ้นได้นั้น พบ
ว่าการต่อต้านขัดขืนของท้ังส่ีกรณีศึกษา แม้ว่าจะเป็นการท�างานในระดับ 
ท้องท่ีหรือชุมชนและใช้กระบวนการต่อต้านขัดขืนหลายประการล้วนเป็น
ผลผลิตจากวิธีคิดแบบวัฒนธรรมชุมชน แต่ก็ถือเป็นกระบวนการต่อต้าน
ขัดขืนที่มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องและในบางแง่มุมเกิดขึ้นได้เพราะบริบท 
ของความเป็นโลกาภิวัตน์ 
 ประการแรกอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมชุมชนเองเป็น 
กระแสความคิดและความรู้ที่เกิดขึ้นจากโลกตะวันตกด้วยเช่นกัน โดยเป็น
ผลผลิตของแนวคิดการพัฒนาทางเลือก (alternative development) ที่
เกิดขึน้เพ่ือวิพากษ์การพัฒนากระแสหลักอันเช่ือว่าการพัฒนาให้ทันสมัยแบบ
ตะวันตก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการใช้องค์ความรู้
จากตะวนัตก จะท�าให้ผูค้นในประเทศก�าลงัพฒันามคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ และ
ก�าจัดความยากจน ซ่ึงผลปรากฏว่านอกจากในหลายพื้นที่จะไม่ได้สร้างการ
เปลีย่นแปลง แต่กลับท�าให้ชวีติของคนในประเทศเหล่านีพ้บปัญหาทีซ่บัซ้อน
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มากข้ึนด้วย (Briggs, 2014) โดยแนวคิดพัฒนาทางเลือกเสนอให้มอง 
การพัฒนาในแง่มุมท่ีเป็นองค์รวมมากย่ิงข้ึน มองความย่ังยืน ผ่านการ 
พ่ึงตนเองได้ด้วยทรัพยากรในท้องถ่ิน ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม  
และการพัฒนาบนฐานของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น มากกว่าการ
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแนวทางเดียวเป็นสูตรส�าเร็จส�าหรับทุกพื้นที่อย่าง
แนวคิด modernization ซ่ึง ยุกติ มุกดาวิจิตร (2548: 79) กล่าวว่า 
แนวคดิเหล่านีเ้ตบิโตขึน้พร้อมกบัการขยายตวัขององค์กรภาคเอกชนในไทย 
และการเพ่ิมข้ึนของเงินช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วแก่องค์กร NGOs 
ในประเทศก�าลังพัฒนา 
 ผลของแนวคิดน้ี เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดจากกรณีของชุมชนโคกสลุง  
คุณประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) แกนน�าชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิง บ้าน 
โคกสลุง เคยเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า คนในชุมชนโคกสลุงเองมาตระหนักถึง 
อัตลักษณ์ความเป็นคนไทยเบ้ิงของตนเอง และเห็นว่าวิถีชีวิตท่ีมีมาแต่เดิม
สามารถถูกน�ามาใช้ขับเคล่ือนพัฒนาชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ  ได้ก็หลัง พ.ศ. 
2542 เป็นต้นมาการก่อสร้างเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเหตุให้แกนน�าชุมชน 
ได้มีโอกาสท�างานและเข้าร่วมการอบรมกับกองทุนพัฒนาต่าง ๆ  (ประทีป  
อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, มิถุนายน, 2562) ในขณะท่ีสมัยก่อนคนในชุมชน 
ไม่ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองเสียด้วยซ�้า
 นอกจากวิธีคิดในการพัฒนาแล้ว องค์ความรู้และวิธีการ ท่ีองค์กร
กรณีศึกษาท้ังส่ีน�าข้ึนมาใช้ในการขับเคล่ือนก็มีอิทธิพลจากกระแสความ
เคลื่อนไหวทางสังคม และความรู้ในระดับโลกเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ท่ีสุดเร่ืองหน่ึงคือการท่ีท้ังส่ีองค์กรกล่าวถึง อ.ชัยวัฒน์ ธิระพันธ์ในฐานะคน
ส�าคัญคนหน่ึงท่ีให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และการท�าให้รู้จักกับกระบวนการ
และเคร่ืองมือส�าหรับการขับเคล่ือนใหม่ๆ อย่างเช่น กระบวนการคิดเชิง 
ระบบ (system thinking) การสร้างเป้าหมายร่วม กระบวนการ world 

cafe กระบวนการสานเสวนาและสุนทรียสนทนา (Dialogue) “แกให้ท�า 
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timeline ชีวิต ที่สะดุดผม สะดุดใจ สะดุดตัว และคิดว่าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มันมีเส้นแบบ มึงท�าเกือบตายแต่ปัญหาก็มากข้ึน แก้ปัญหาได้
แค่ไหนวิธีนี้…...แกก็บอกว่า คุยกันเท่านั้น ต้องคุยกัน ต้องจัดวงสร้าง 
เป้าหมาย” (ไมตรี จงไกรจักร, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ ์2562)

 “มีวันนึง อ.ชัยวัฒน์ให้ท�ากิจกรรม ให้หา define  moment ที่เป็น 
essence มันมีค�าถามสองสามอันของ อ.ชัยวัฒน์ ว่าถ้าเราสามารถ con-

nect กันในระดับ essence เราจะสามารถสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไปถึง next generation ได้” 

(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์,  7 มีนาคม พ.ศ.2562)

 ซ่ึงกระบวนการ เคร่ืองมอื และวธีิคิดท่ีท้ัง 4 กรณีศึกษากล่าวถึงนัน้
อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
จัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ของโลกตะวันตก ท่ีพยายามเปล่ียนแปลง
แนวทางในการจัดการองค์กรจากการใช้ค�าส่ัง อ�านาจ การให้รางวัลและการ
ลงโทษ การวัดประเมินผลการท�างานจากตัวชี้วัด มาเป็นการให้ความส�าคัญ
กบัการพฒันาคน การสนบัสนนุให้คนในองค์กรได้ท�าตามเป้าหมายและความ
ฝันของตนเอง สร้างการส่ือสารระหว่างกัน มีการสร้างความส่วนร่วมในการ
ออกแบบเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร ไปจนถึงการใคร่ครวญเรียนรู ้
ตัวเองอย่างลุ่มลึก (วรพงษ์ เวชมาลีนนท์, 2560) 

 เครือ่งมอืเหล่านีย้งัมคีวามเก่ียวพนักับความเป็นผูน้�าในกระบวนทศัน์
ใหม่ ที่โลกตะวันตกพยายามเสนอให้เป็นทางเลือกจากภาวะผู้น�าแบบเดิม 
อย่างเช่น Authentic Leadership หรือ Transformative Leadership 
ท่ีนอกจากจะลดทอนการผูกติดความเป็นผู้น�ากับอ�านาจแล้ว ยังเป็นแนวคิด
ท่ีส่งเสริมให้ผู้น�าหันมาสนใจกับความเปล่ียนแปลงภายใน และการพัฒนา
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คณุภาพภายในของตนเองมากยิง่ขึน้ (วรพงษ์ เวชมาลนีนท์, 2560) ประเดน็
ที่มีความน่าสนใจคือดั้งเดิมแนวคิดที่เหล่านี้หลายอย่างถูกพัฒนาขึ้นโดย 
รากฐานของศาสนาและปรัชญาตะวันออก ไม่ว ่าจะเป็นการเจริญสต ิ 
การมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงต่าง ๆ  แต่เคร่ืองมือของโลกตะวันตก
กลับเป็นโอกาสในการเรียนรู้แนวคิดเหล่านี้ขององค์กรภาคประชาสังคม 
 ในแง่หนึง่อาจกล่าวได้ว่าแม้จะเป็นองค์กรท่ีท�างานในระดบัชุมชน หรอื 
จังหวัด แต่องค์กรเหล่านี้มีโอกาสรับเอาองค์ความรู้หรือเครื่องมือใหม่ ๆ  มา
จากองค์ความรู้ท่ีกระจายในระดับโลกอย่างสม�่าเสมอ อย่างเช่น ในปัจจุบัน
ท่ีบริบทของการได้รับทุนท�างานผ่านเงินบริจาคจากประเทศพัฒนาแล้วหมด
ไป องค์กรภาคประชาสังคมทั้งสี่ก็เริ่มหันมาหาเครื่องมืออื่น ๆ  ที่จะเป็นทาง
เลือกในการอยู่รอดอย่างเช่น การประยุกต์ใช้แนวคิดการท�าธุรกิจเพื่อสังคม
มาเชือ่มโยงกบังานทีท่�าอยู ่ท่ีโคกสลงุนัน้ได้น�าผลติภณัฑ์และองค์ความรูท้ีม่ี
มาแปรรูปเป็นสินค้า หรือเครอืข่ายพังงาแห่งความสุขท่ีพยายามจะปรับเปล่ียน
รูปแบบการขับเคลื่อนสังคมของตนเองเป็นองค์ความรู้ และสร้างหลักสูตร
เพื่อขายองค์ความรู้เหล่านี้ การที่องค์กรทั้งสองมีศักยภาพที่จะใช้กลยุทธ์ใน
การขับเคล่ือนเช่นน้ีได้ ได้ผ่านการฝึกฝน ผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีถูกสร้างข้ึน
มาส�าหรับองค์กรในโลกตะวันตก อย่างเช่น theory of change หรือ 
impact value chain มาอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการใช้ความรู้สากลด้าน
ธุรกิจอย่างการท�า branding การท�าการตลาด เป็นต้น โดยองค์กรที่เข้ามา
เติมความรู ้แก่กรณีศึกษาก็คือองค์กร School of Change Makers  

ซึ่งได้รับอิทธิพล ชุดความรู้ และเติบโตมาจากองค์กร Ashoka องค์กร 
บ่มเพาะนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีเครือข่ายอยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกัน 
(เมธิรา เกษมสันต์, 2561) 
 นอกจากในแง่ของความรู้ องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน
ในไทยบางองค์กรก็มีต้นก�าเนิดผ่านการช่วยเหลือและอิทธิพลขององค์กร
เหนอืรฐัหรอืองค์กรระหว่างประเทศ เมือ่ผูวิ้จยัมโีอกาสพดูคยุกบัแกนน�าของ
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ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง และเครือข่ายพังงาแห่งความสุข 
กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทั้งสองพื้นที่ 
กล่าวถึงเสมอ ในฐานะกองทุนที่ให้งบประมาณมาท�างานขับเคลื่อนใน 
ยุคแรก ๆ  โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิงโคกสลุงท่ีการได้
ทุนจากกองทุน SIF ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ ์และท�าให้
โคกสลุงกลายเป็นชุมชนท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันน้ี ซ่ึงกองทุน 
SIF น้ันเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 โดยม ี
เป้าหมายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้ 
ซึง่กองทนุนีร้ฐับาลไทยเป็นผูกู้เ้งนิจากธนาคารโลก (วธิาน นยันานนท์, 2009)
 ดงัน้ันจะเหน็ได้ว่า ถงึหลายองค์กรจะถอืก�าเนดิและใช้วธิกีารต่อต้าน
ขัดขืนตามแนวทางของ “วัฒนธรรมชุมชน” แต่การขับเคล่ือนสังคมและการ
ต่อต้านขัดขืนของพื้นที่กรณีศึกษาไม่ได้เป็นการต่อต้านโดยแข็งตัวหรือไม่มี
การปรบัเปลีย่น หากมกีารปรบัตวัเข้ากบัระบบโลก และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่
เกิดขึ้น เราจึงเห็นองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับทุนและตลาด ผ่านการแปรรูปทุน
ในมิติต่าง ๆ  ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นแนวทางที่ไม่ใช่ทางเลือก
ของคนท�างานภาคประชาสังคมที่เติบโตมากับขบวนการฝ่ายซ้ายเลย 
 อีกแง่มุมหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนโดยปรับตัวกับ 
โลกาภวิตัน์ขององค์กรกรณศีกึษา คอืการเพิม่ศกัยภาพในการต่อต้านขดัขนื
ด้วยการท�างานกับเครือข่ายชาวต่างชาติ อย่างเช่น ชุมชนทับตะวันของชาว
มอแกลน ที่เป็นชุมชนเล็ก ๆ  ที่พยายามต่อต้านการยึดที่ดิน การกลืนกิน
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ โดย
สามารถสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ อย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสิงคโปร์ (NUS) ซ่ึงมาดูงานท่ีชุมชนต้ังแต่สมัยหลังสึนามิ ผ่านมาเย่ียม 
พื้นท่ีเป็นเวลาสั้นๆ แต่ในภายหลังทางชุมชนพัฒนาความสัมพันธ์กับ NUS 
ให้การมาภาคสนามในชุมชนนีก้ลายเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการเรียนรูข้อง
มหาวทิยาลยั ทีนั่กศกึษาบางหลกัสตูรต้องมาเรยีนเพือ่ทีจ่ะจบหลักสตูร หรอื
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การท�าวจัิยร่วมกบัอาจารย์จากสถาบนัต่าง ๆ  จนท�าให้มเีครอืข่ายและมคีนเข้า
มาเรยีนรูภ้มูปัิญญาในชมุชนมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ซึง่เครอืข่ายเหล่านีเ้องทีท่�าให้การ
อนุรักษ์วิถีชุมชนของชาวมอแกลนด�ารงอยู่ต่อไปได้

 “ทุกสาย connection เลย อเมริกามาจากสายชนเผ่าพ้ืนเมือง 
สิงคโปร์มาจากเครือข่ายดูงาน กลุ่ม อ.ประชา (ประชา หุตานุวัฒน์) จาก
สายของเครือข่ายพังงาแห่งความสุข สายบางสายก็มาจากกลุ่ม volunteer 
ทีม่าช่วยสร้างบ้าน” 

(วทิวัส เทพสง , สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2562)

 เมือ่เรานกึถงึโลกาภวิตัน์ด้านความรู้ (globalization of knowledge) 
เรามักจะนึกถึงการเคล่ือนย้ายถ่ายเทของเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้
ข้อมูลท่ีแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร 
ทัง้สีท่�าให้เราเหน็ว่า ในอกีแง่มมุหนึง่ การถ่ายเทองค์ความรูแ้ละความคิดจาก
โลกาภิวัตน์สามารถถูกน�ามาใช้เพ่ือสร้างพลังในการต่อต้านขัดขืนได้เช่นกัน 
ดังท่ีงานของ Mojisola Eseyin (2011 : 126) เสนอว่าการเข้ามาของ 
โลกาภิวัตน์ในแง่หน่ึงอาจดูเหมือนเป็นการสร้างความท้าท้ายต่อสิทธิเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ  แต่ในอีกแง่หน่ึง 
โลกาภิวัตน์ได้สร้างโอกาสให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นมาก 
ยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทั้งในทุกระดับ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ความสามารถในการต่อต้านขัดขืนขององค์กร
ท้องถิ่นเหล่านี้แม้จะมีลักษณะความเป็นท้องถิ่นนิยม แต่ไม่สามารถถูกแยก
จากบริบทของความเป็นโลกาภิวัตน์ ในแง่หน่ึงอาจจะกล่าวได้ว่าความ 
เป็นโลกาภิวัตน์นั่นเองท่ีท�าให้ การต่อต้านขัดขืนขององค์กรทั้งสี่ถือก�าเนิด 
ด�าเนินไป และปรับตัวตามกระแสโลก ข้อค้นพบน้ีเป็นแนวคิดท่ีมีความ
สอดคล้องกับงานศึกษาจ�านวนหน่ึงท่ีต้ังค�าถามว่าความจริงแล้วกระแสความ
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เป็นท้องถิน่นยิมทีเ่กดิข้ึนในสงัคมไทยร่วมสมยันัน้อาจจะเป็นผลกระทบและ
ปฏิกิริยาตอบกลับจากการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ท้ังส้ิน เช่นงานของ 
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (2553) ท่ีช้ีว่าโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการ
ตระหนักถงึความเป็นท้องถิน่ และการร้ือฟ้ืนภมูปัิญญาอย่างเพลงท้องถิน่ขึน้ 
หรืองานของ รุ ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2557) ที่เสนอว่าสภาพสังคม
เศรษฐกิจท่ีเป็นผลผลิตของโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวะโหย
หาอดีตอันเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดกระแสท้องถ่ินนิยมในท่ีสุด จึงอาจกล่าว
ได้ว่าการต่อต้านขัดขืนขององค์กรกรณีศึกษานั้นเป็นองคาพยพที่มีความ 
เกีย่วพนักับกระแสความเปลีย่นแปลง ทุนและความรูข้องโลกอย่างไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้

สรุปผล
 บทความวิจัยน้ีพยายามช้ีให้เห็นว่าการต่อต้านขัดขืนสามารถถูก
แสดงออกในหลายรปูแบบ แม้จะไม่ใช่การแสดงออกถงึการต่อต้านอย่างเป็น
รูปธรรม องค์ความรู้ก็เป็นส่ิงหนึ่งที่ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้าน
ขัดขืนได้ ผ่านการสร้างชุดความรู้ ความจริง และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคมท่ีผู้วิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษาน้ัน  
ทักษะในการสร้างความรู้และการเรียนรู้เพ่ือการต่อต้านขัดขืนเกิดข้ึนได้จาก
บริบทของโลกาภวัิตน์ท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมเหล่าน้ีสามารถ
หยิบยืมความรู ้ วิธีคิด ทุน และเครื่องมือผ่านการติดต่อสัมพันธ์ของ 
องค์ความรู้ในบริบทโลกาภิวัตน์มาปรับใช้สร้างการต่อต้านขัดขืนต่ออ�านาจใน
รปูแบบต่าง ๆ  โดยความรูแ้ละการเรยีนรู้ทีเ่กดิขึน้ยงัช่วยยกระดบัศกัยภาพใน
การต่อต้านขัดขืนขององค์กรขึ้นอีกด้วย 
 นอกจากนัน้ผลการศกึษายงัท�าให้เหน็ว่าการมองการต่อต้านขดัขนืด้วย
กรอบวิธีคิดท่ีละเอียดย่ิงข้ึน ไม่ใช่เพียงแต่ในมิติของการเคล่ือนไหวทางการ
เมืองที่โจ่งแจ้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ท�าให้เราสามารถเห็นมิติของการกดขี่ 
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และอ�านาจในแง่มุมท่ีอาจไม่ได้รับการมองเห็นมาก่อนเช่นกัน ดงัเช่นการมอง
ว่าการผลิตความรู้เป็นวิธีการต่อต้านขัดขืนวิธีการหน่ึง ท�าให้เราได้เห็นถึง
อ�านาจและการกดขีข่องการสถาปนาความรูบ้างชดุขึน้มาเป็นชดุความจรงิด้วย 
มโนทัศน์ต่อการขัดขืนเช่นน้ีจึงเป็นมโนทัศน์ท่ีท�าให้เราเห็นการท�างานระหว่าง
การกดขีแ่ละการต่อต้านขัดขนืรวมไปถงึการท�างานของอ�านาจในมติใิหม่ๆ ได้ 
 ในบทความวิจัยน้ีแม้ว่าผู้วิจัยจะเสนอว่ากระแสการถ่ายเทความรู้ใน
บริบทโลกาภิวัตน์มีบทบาทส�าคัญต่อการใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อต้านขดัขนืขององค์กรภาคประชาสงัคมทีผู่ว้จิยัศกึษา แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าองค์ความรู ้ภมูปัิญญาในท้องถิน่เองไม่ได้มบีทบาทในการสร้างการต่อต้าน
ขององค์กรกรณีศึกษาแต่อย่างไร ผู้วิจัยเห็นว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
กรณีศึกษาทั้งสี่นั้นเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับโลกาภิวัตน์ และความ
เป็นท้องถิน่เข้าด้วยกนัอย่างผสมกลมกลืน โดยทัง้สองอย่างเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญอันขาดมิได้ที่ช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มคนเล็ก ๆ  สามารถลุกขึ้นมามี
ศกัยภาพในการต่อต้านขดัขนืต่อกระแสอ�านาจรฐัและทนุทีเ่ข้ามากดขีไ่ด้อย่าง
ที่เป็นอยู ่

• • •
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะ
จิตส�านึกสาธารณะของเยาวชน 2) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดที่ใช้ในการบ่มเพาะ
จิตส�านึกเยาวชน งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงใช้วิธีวิจัยแบบพหุกรณี
ศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 2 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบ้ิงบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอร่ัม จ.สงขลา ผลการ
ศกึษาพบว่า กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของทัง้ 2 พืน้ทีแ่ม้จะมรีายละเอยีด
ท่ีแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมคือเน้นการบ่มเพาะเยาวชน 2 กลุ่มไปพร้อม ๆ  
กัน คือ บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตส�านึกสาธารณะและมีความภูมิใจใน 
รากเหง้าของตนเอง และบ่มเพาะเยาวชนแกนน�าที่ท�างานขับเคลื่อนด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ผลการวิจัยยังพบว่ามีแนวคิดหลักใน 
การบ่มเพาะเยาวชน 3 ประการ คือ 1) การให้อิสระกับเยาวชน 2) ค�านึงถึง
การเติบโตของเยาวชนมากกว่าผลลัพธ์ 3) ใช้แนวคิดการน�าร่วมในการ
ท�างานระหว่างวัย การบ่มเพาะด้วยกระบวนการและแนวคิดดังกล่าวท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้เข้าร่วม ชุมชน และสังคมในวงกว้าง

ค�าส�าคัญ: การบ่มเพาะเยาวชน จิตส�านึกสาธารณะ การขับเคลื่อนสังคม
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ABSTRACT
 The purposes of this study were 1) to study the processes 

of enhancing social consciousness among youth and 2) to analyze 

and synthesize frameworks of social consciousness incubation in 

young people. This research was a multiple case study which 

employed qualitative methods to collect and analyze data. Two 

organizations, which were Thai Bueng Khok Salung Community 

in Lop Buri province and Songkhla Forum in Songkhla province, 

were selected to be case studies. The results of this study  

indicated that, even though social consciousness enhancement 

processes between the two organizations differed in detail, both 

shared similarities in young people they worked with. They aimed 

to incubate two types of youth concurrently, which were 1) youth 

who showed a social consciousness and valued their cultural roots 

and 2) youth who were change agents in children and youth  

development in their communities. There were three key principles 

in youth incubation: 1) giving them freedom, 2) focusing on the 

process of youth development rather than the output and 3) using 

collective leadership in intergenerational work. The effect of such 

process has shown an impact on the youth, community, and  

society levels.

KEYWORDS: youth fostering, social consciousness, social  

movement
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บทน�ำ
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญและมีส่วนในการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาของสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุค 
ปัจจุบันที่เข้าสู ่ยุค 4.0 ซึ่งทั้งโลกก�าลังเผชิญกับความเปล่ียนแปลงจาก
เทคโนโลยี ทุกประเทศมีความต้องการพลเมืองคุณภาพท่ีจะน�าพาสังคมให้
ข้ามผ่านความท้าทายและยกระดับประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะจึงถูกหยิบยก 
ข้ึนมาเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน (นันทน์ธร  
บรรจงปรุ, 2561)
 การบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะของเยาวชนมีการพัฒนามาเป็นล�าดับ
ข้ัน ตามปัจจัยทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยท้ังในส่วนของ 
วิธีการ และประเด็นในการบ่มเพาะ หลายสิบปีก่อนการบ่มเพาะจิตส�านึก
สาธารณะของเยาวชนอาจมจีดุเริม่ต้นมาจากรุน่พี ่หรอืเยาวชนภายใต้รปูแบบ
ของค่ายอาสา หรือกิจกรรมของนักศึกษาจากน้ันจึงค่อย ๆ  เปล่ียนรูปแบบ 
การบ่มเพาะมาอยู่ภายใต้การท�างานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างาน 
ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างจริงจังเต็มเวลา (กิตติกาญจน์  
หาญกุล, 2558) รูปแบบการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะของเยาวชนโดย
องค์กรภาคประชาสังคมเกิดข้ึนโดยมีการท�างานในลักษณะที่เป็นเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานของท้ังภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานท่ีพยายามเข้ามา
ช่วยท�าหน้าท่ีหนุนเสริมการท�างานท้ังทางด้านงบประมาณและวิชาการ เช่น 
โครงการผู้น�าแห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นโครงการหนึง่ท่ีพยายามท�าหน้าทีห่นนุเสรมิ
การท�างานของภาคประชาสังคมต่าง ๆ  ในประเทศไทย ท้ังทางด้านงบประมาณ 
และการเติมองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีนักวิจัยคอยท�างานเป็นเพื่อนคู่คิดของ
ชุมชนหรือองค์กรภาคประชาสังคมไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
 การท�างานอย่างต่อเนื่องของโครงการผู้น�าแห่งอนาคตร่วมกับองค์กร
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ภาคประชาสังคมท่ีเป็นภาคีเครือข่าย ท�าให้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ
หลายประการ หนึ่งในนั้นคือการที่ภาคประชาสังคมหลายพื้นที่มีการท�างาน
ด้านการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างเข้มข้นมา
ยาวนานหลายปี ท้ังยังเร่ิมมีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานด้านการ
ขับเคล่ือนสังคมอย่างจริงจังมากขึ้นโดยมีเหตุผลสืบเน่ืองมาจากองค์กร 
ภาคประชาสังคมในปัจจุบันก�าลังประสบปัญหาการขาดแคลนคนท�างาน 
รุน่ต่อไป ดงันัน้ นอกจากบ่มเพาะจติส�านกึสาธารณะให้กบัเยาวชนในชมุชน
แล้ว หลายองค์กรก็ต้องการสร้างคนท�างานในรุ่นต่อไปให้กับองค์กรของ
ตนเองด้วย (ชลิดา จูงพันธ์, 2561, น. 202-203) 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจว่าภาคประชาสังคมใน
หลายพ้ืนท่ีมีวิธีการท�างานเพ่ือบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะให้กับคนรุ่นใหม่ใน
ลักษณะใดบ้าง มีผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะมีลักษณะ 
การท�างานท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ในอนาคต ดังน้ัน การศึกษาประเด็นน้ี
นอกจากจะท�าให้เห็นรูปแบบการท�างานเพ่ือบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพ้ืนท่ี 
อันนับเป็นฐานข้อมูลส�าคัญในการน�าไปใช้ต่อในชุมชนอ่ืน ๆ  แล้ว ยังอาจท�าให้
เห็นรอยต่อส�าคัญในการท�างานขับเคล่ือนสังคมระหว่างคนท้ังสองรุ่นเพ่ิมเติม
ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะของเยาวชนใน
พื้นที่กรณีศึกษา 
 2) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดที่ใช้ในการบ่มเพาะจิตส�านึกเยาวชน
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ทบทวนวรรณกรรม
  1.  แนวคิดเร่ืองจิตส�านึกสาธารณะและการขับเคลื่อนทาง
สังคม
 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2560) กล่าวว่า จิตส�านึกของมนุษย์สามารถ
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย จิตส�านึกเก่ียวกับตนเอง (self- 

consciousness) ซึ่งหมายถึงความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน 
จิตส�านึกเกี่ยวกับผู ้อ่ืน (others oriented consciousness) ซึ่งเป็น 
จิตส�านึกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง และผู้อื่น 
และจิตส�านึกสาธารณะ (social or public consciousness) ซ่ึงเป็น 
ความนึกคิดในลักษณะที่มองถึงความสัมพันธ์ของผู้คน และสิ่งต่าง ๆ  ที่ 
เกิดข้ึนในสังคมเป็นส�าคัญ ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า “จิตส�านึกสาธารณะ”  
เป็นความรูส้กึทีก่ว้างขวางไปมากกว่าการนึกถึงครอบครัว คนรัก หรือตัวตน
ของตนเองเท่านั้น แต่เป็นความคิดที่มักจะยึดโยงอยู่กับเรื่องของการม ี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคม และมุ่งตรวจสอบ 
การท�างานของภาครัฐเป็นส�าคัญ (จุรี วิจิตรวาทการ, 2543, อ้างถึงใน  
ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2548, น. 30) จากความหมายข้างต้นส่งผลให้คน
ท่ีมีจิตส�านึกทางสังคมมักจะเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติส�าคัญคือ มีความพยายาม
อุทิศตนเพ่ือสังคม เคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม ท้ัง
ความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อชาติ ความคิดเห็นไปจนถึงความเชื่อ เป็นผู้ที่
ค�านึงถึงผลประโยชน์ท้ังส่วนตนและส่วนรวม และต้องเป็นคนท่ีลุกข้ึนมา 
สร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกับสังคมด้วย (ยุทธนา วรุณปิติ, 2542, 
อ้างถึงใน ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2548, น. 31)
 การลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาในสังคมนั้น 
เรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่า การขับเคล่ือนทางสังคม (Social Movement) ซึ่ง 
หมายถึงการท่ีกลุ่มคนรวมตัวกันลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิบางอย่างของตนเอง 
ซึ่งแต่เดิมการขับเคล่ือนทางสังคมมักจะจ�ากัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตของ 
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ความพยายามท่ีจะต่อสู้ในทางการเมืองเท่าน้ัน ต่อมาจึงเร่ิมมีพัฒนาการ  
และขยายขอบเขตในการต่อสู้ไปถึงเร่ืองอื่น ๆ  การขับเคล่ือนทางสังคม
อาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคตามพัฒนาการของประเด็นที่ใช้ในการ 
ขับเคล่ือน (วิริยะ สว่างโชติ, 2549, อ้างถึงใน น�า้ผ้ึง ชุริกานนท์, 2554, น. 
9-11) ได้แก่ การขบัเคลือ่นทางสงัคมในยคุเก่า (old social movement) 
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 18 ในแถบยุโรป โดยมีประเด็นขับเคล่ือนที่
ส�าคญั คอื ประเด็นเรือ่งสทิธ ิชนชัน้ และความเท่าเทยีมกนัในทางการเมอืง 
แต่ยังไม่มีการพูดถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวในชีวิตประจ�าวัน จน
กระท่ังก้าวเข้าสู่ยุคท่ี 2 ซ่ึงเรียกว่าการขับเคล่ือนทางสังคมยุคใหม่ (new 

social movement) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม ในช่วง
เวลานัน้เกดิการขบัเคลือ่นทางสงัคมในหลากหลายประเดน็ เช่น ต่อต้านการ
ท�าสงคราม เรยีกร้องสิทธทิางเพศ และสผีวิ ไปจนถงึเริม่มกีารขบัเคลือ่นเพือ่
ส่ิงแวดล้อมถือก�าเนิดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ รูปแบบการขับเคล่ือนยังมี 
การเปล่ียนแปลงจากการเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มเด่ียว ๆ  มาท�างานในเชิงเครือข่าย 
และเริ่มมีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนมากขึ้นด้วย ปัจจุบันการ
ขับเคล่ือนทางสังคมได้เดินทางมาถึงยุคท่ี 3 ท่ีเรียกว่า การขับเคล่ือนทาง
สังคมในยุคล่าสุด (the newest social movement) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่
ช่วงปลายศตวรรษที ่20 ซึง่รปูแบบการขบัเคลือ่นทางสงัคมนัน้เปลีย่นแปลง
จากเดิมไปค่อนข้างมาก เนื่องจากทุกคนมีศักยภาพในการใช้สื่อเป็นของ
ตนเอง ดงันัน้การขบัเคลือ่นในปัจจุบนัจงึไม่ได้อยูใ่นรปูแบบของการจดัตัง้ที่
มีแกนน�าชัดเจน ไม่มีการโค่นล้มโครงสร้างเก่า แต่เป็นการเคล่ือนไหวในเชิง
สญัลักษณ์เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูอ้ืน่มากกว่า รปูแบบการขบัเคลือ่น
มีการเปล่ียนแปลงจากการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมนาน ๆ  มาสู่การขับเคล่ือนใน
ลักษณะท่ีเป็นปัจเจก หรือมีการรวมตัวกันในระยะเวลาส้ัน ๆ  เช่น การ
เคล่ือนไหวของกลุ่มแม่บ้านในประเทศเกาหลีใต้เร่ืองต่อต้านการน�าเข้าเน้ือวัว
จากสหรัฐอเมริกาที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการพูดคุยกันในส่ือออนไลน์ จนเกิด
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การกดดันรัฐบาลให้ปรับเปลี่ยนนโยบายน�าเข้าเนื้อวัวในที่สุด
 แม้ว่าการขับเคล่ือนทางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังวิธีการ และ
ประเด็นท่ีใช้มาอย่างต่อเน่ือง แต่ส่ิงท่ีไม่แตกต่างกันคือ ทุก ๆ  การขับเคล่ือน
จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม และการลุกข้ึนมาสร้างความเปล่ียนแปลง 
ด้วยตัวประชาชนจ�านวนมากทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่า ประชาชนนับเป็น
ปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม

  2.  การขับเคลื่อนทางสังคมของเยาวชน
 เยาวชนนับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการ 
ขับเคล่ือนสังคม ดังจะเห็นได้จากการขับเคล่ือนทางสังคมในประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมาหลายต่อหลายเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการท�างานของเยาวชน ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากช่วงวัยของเยาวชนเป็นช่วงวัยท่ีมักจะรวมตัวกันในกลุ่ม
เพ่ือนเพื่อท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันอยู่เสมอ การรวมตัวกันของเยาวชนนั้น
สามารถเกิดข้ึนได้ต้ังแต่การรวมตัวกันเพ่ือไปดูคอนเสิร์ต เล่นกีฬา ออกเดิน
กับกลุ่มเพ่ือน ไปจนถึงการรวมตัวกันเพ่ือท�ากิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ซึ่งการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนในประเทศไทยนั้นเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีมีความน่าสนใจอย่างย่ิงในทางประวัติศาสตร์ เน่ืองจากมี
พลวัต มีการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมมาโดยตลอด
 กิตติกาญจน์ หาญกุล (2558) สรุปการขับเคลื่อนทางสังคมของ
เยาวชนในประเทศไทยไว้ว่า การขับเคล่ือนทางสังคมของเยาวชนท่ีเป็น 
รูปธรรมชัดเจนน้ันมีจุดเร่ิมต้นมาจากการรวมกลุ่มกันเพ่ือท�ากิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนาชนบทที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชนบท 
ของประเทศท่ียังคงขาดแคลนอย่างมากในขณะน้ัน การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อาสาส่งผลให้เยาวชนได้รู้จักการท�างานเพ่ือผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมในขณะน้ัน ๆ  ไปในเวลาเดียวกันด้วย การได้
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เข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมจริงน้ันท�าให้เยาวชนเร่ิมมองเห็นความเช่ือมโยง
ของปัญหาในโครงสร้าง ท่ีมีรัฐบาลเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรง ดังน้ันการขับเคล่ือน
จึงขยายผลจากการท�างานอาสาในพ้ืนท่ีมาสู่การท�างานขับเคล่ือนท่ีขยายผล 
ออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยกระท�าการผ่านเวทีเสวนาและงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมุง่ต้ังค�าถามกับภาครัฐอย่างตรงไปตรงมา การท�างานของเยาวชน 
โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในช่วงเวลานั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น และจริงจัง  
ท้ังยังมีการท�างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ  ในสังคม เช่น กลุ่มภาคเกษตรกร
ต่าง ๆ  อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการท�างานขณะนั้น จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2519  
จึงเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้นักศึกษาจ�านวนมากถูกกวาดล้างจากรัฐบาล การ
เคลื่อนไหวโดยกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาจึงค่อย ๆ  ถูกลดทอนบทบาทจน
กลับไปเป็นเพียงค่ายอาสาขนาดเล็ก ๆ  ของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 แม้ในปัจจุบันจะไม่ปรากฏการรวมกลุ่มของเยาวชนจ�านวนมากเพ่ือ
ท�างานการขับเคล่ือนทางสังคมให้เห็นดังเช่นท่ีเคยเกิดกับกลุ่มนักศึกษาใน
อดีต แต่ก็มิได้หมายความว่าเยาวชนในปัจจุบันจะมีความตื่นตัว หรือสนใจ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมลดน้อยลงกว่าในอดีต เพียงแต่เยาวชนในปัจจุบัน
มรูีปแบบการท�างานขบัเคล่ือนทางสงัคมทีเ่ปล่ียนไปจากอดตีเท่านัน้ กล่าวคอื 
เป็นการขับเคลื่อนของเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ  โดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนที่มี
ความหลากหลาย และมีความจ�าเพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมี
ลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจเพ่ือท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันมากกว่า
การร่วมกันต่อสู้ในระยะเวลานาน ๆ  ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่นการรวมตัว
กันท�างานอาสาในช่วงน�้าท่วมใหญ่ในป ีพ.ศ. 2554 เป็นต้น

  3.  การบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะในเยาวชน
  จากผลของการท�างานเพ่ือขับเคล่ือนสังคมของเยาวชนดังท่ีกล่าวไป
ข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีหน่วยงานจ�านวนไม่น้อยท่ีเล็งเห็นศักยภาพของ
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เยาวชนและต้องการสนับสนนุให้เยาวชนได้เรียนรู้ และบ่มเพาะแนวคดิเรือ่ง
จติส�านกึสาธารณะ ให้กบัเยาวชนภายใต้ความเช่ือทีแ่ตกต่างกนั โดยสามารถ
แบ่งแนวทางในการบ่มเพาะออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
 3.1 การสร้างพลเมืองตามระบอบการปกครอง คือ การปลูกฝังให้
พลเมอืงมแีนวคดิและการปฏบิตัติามอดุมการณ์และลกัษณะการปกครองของ
ชาติ เพ่ือให้การปกครองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีเสถียรภาพ 
อาทิเช่น หากเป็นประเทศท่ีมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยย่อมมุ่ง
สร้างให้ประชาชนรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามหลักรัฐธรรมนูญ เคารพ
สิทธิของผู้อื่น และมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ที่เชื่อว่า อ�านาจเป็นของประชาชนทุกคน (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2557)
 3.2 การสร้างพลเมืองตื่นรู้ (active citizenship education) คือ 
การปลูกฝังให้พลเมืองมีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไป
สู่ความยั่งยืน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ผ่านการท�า
กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  เช่น การช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ร่วมสังคม การดูแล
ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม โดยไม่หวงัผลตอบแทน เพราะตระหนกัว่าเป็นหน้าที่
ของตนเองที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับทุกความเป็นไปของสังคม  
(วรากรณ ์สามโกเศศ, 2558) 
 3.3 การสร้างพลเมืองโลก (global citizenship education) 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาของโลก และมองเห็นความเชื่อมโยงของปัญหาน้ันท่ีมีต่อตัวเอง มี
ทัศนคติและค่านิยมท่ีค�านึงถึงคุณค่าสากล เช่น หลักสันติภาพ หลักสิทธิ
มนุษยชน ด้วยการไม่กระท�าความรุนแรงต่อบุคคลอื่น การเชื่อมั่นในความ
เสมอภาคทางเพศ การเคารพความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลและ
วัฒนธรรม และมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อปัญหาส่วนรวมของโลก เข้าใจ
ถึงการด�าเนินชีวิตอย่างย่ังยืน และสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโลกให้
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น้อยที่สุด (UNESCO, 2015)
 แนวทางบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะให้กับเยาวชนท่ีกล่าวไปข้างต้นน้ัน
แม้จะมีแนวคิด และเป้าหมายในการบ่มเพาะที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวคิด 
ที่คล้ายคลึงกันในการปลูกฝังมุมมองความคิดเกี่ยวกับส่วนรวม เพื่อน�าไปสู่
การแสดงพฤติกรรมท่ีมีส่วนช่วยให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไป 
ด้วยความสงบเรียบร้อย และพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
 ดังท่ีบอกไปข้างต้นว่าปัจจุบันมีหน่วยงานจ�านวนไม่น้อยที่ให้หันมา
ท�างานเก่ียวกับการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะ ซ่ึงหน่วยงานแต่ละแห่ง 
ต่างก็มีแนวคิด เป้าหมาย และมีแนวทางในการท�างานบ่มเพาะเยาวชนที่ 
แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงในรายงานฉบับน้ีจะน�าเสนอแนวทาง 
บ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม 2 องค์กรได้แก ่
สถาบันไทยเบ้ิงโคกสลุงเพ่ือการพัฒนา ในชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิง บ้าน 
โคกสลุง จ.ลพบุรี ซ่ึงบ่มเพาะเกลุ่มเยาวชนในชุมชนภายใต้ช่ือ กลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบ้ิง และ กลุ่มสงขลาฟอร่ัม จ.สงขลา ซ่ึงบ่มเพาะกลุ่ม
เยาวชนสงขลา ภายใต้ช่ือ พลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา โดยภาคประชาสงัคม
ท้ังสองแห่งน้ีนอกจากจะเร่ิมต้นท�างานด้านเยาวชนอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันแล้ว ยังมีความน่าสนใจในแง่ของวิธีการท�างาน เคร่ืองมือที่ใช้ 
และมีการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วิธีกำรศึกษำ
 เพือ่ให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และน�าเสนอแนวคดิขององค์กร
ท่ีท�างานขับเคล่ือนสังคมด้านการบ่มเพาะศักยภาพของเด็กและเยาวชนผ่าน
มุมมองของคนท�างานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที ่การวิจัยนี้จึงจัดท�าขึ้นโดยใช้วิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบ 
พหุกรณีศึกษา (multiple case study) และใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกพ้ืนท่ีที่มีการบ่มเพาะศักยภาพ 
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ของเยาวชนมาอย่างยาวนาน และมีแนวทางการท�างานที่เข้มแข็งเป็นที่
ประจกัษ์ การเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีใ่ช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ สนทนากลุ่ม และ
การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วมกับการศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่
เก่ียวข้องในอดีต จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดโดยใช้วิธีวิเคราะห์แก่น
สาระ (thematic analysis) และน�าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ข้างต้น โดยกระบวนการบ่มเพาะจติส�านกึสาธารณะของเยาวชนในพืน้ทีก่รณี
ศึกษา 

ผลกำรศึกษำ
 จากแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคม การบ่มเพาะจิตส�านึก
สาธารณะ และความน่าสนใจของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังสองพื้นท่ี บทความน้ีจึง
ต้องการมุง่เน้นความสนใจไปทีเ่รือ่งราวท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนท่ีตวัอย่างท้ังสองพืน้ที่
ผ่านการบอกเล่าของคนท�างานท่ีอยู่ในพื้นที่เองเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง โดยค�านึงถึงทั้งเสียงที่มาจากกลุ่มเยาวชน และเสียงจากผู้ใหญ่
ในชุมชนท่ีท�าหน้าท่ีบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้ได้เข้าใจแง่มุมจากทุก ๆ  ด้าน 
จากน้ันจึงถ่ายทอดเร่ืองราวท้ังหมดโดยร้อยเรียงเป็น 2 ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ คือ 1) กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพืน้ท่ีซ่ึงน�าเสนอผ่าน 
2 ประเด็นส�าคัญ คือ 1.1) ทุนของชุมชนและการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่ 
1.2) กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนท่ีใช้ในพ้ืนท่ี 2.แนวคิดท่ีใช้ในการบ่มเพาะ
เยาวชน น�าเสนอผ่าน 2 ประเด็น คือ 2.1) เคร่ืองมือในการท�างานท่ีส�าคัญ 
และ 2.2) ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือให้ง่ายต่อการท�าไปประยุกต์
ใช้ในพื้นที่อื่นในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

1.  กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่
  1.1  ทุนของชุมชนและการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่

 ความเฉพาะตัวของบริบทและทรัพยากรของชุมชนนับเป็นปัจจัยที่มี
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ความส�าคัญอย่างย่ิงท่ีท�าให้เกิดแนวทางในการบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพ้ืนท่ี
ท่ีมีความแตกต่างกัน ดังน้ันก่อนจะอธิบายรายละเอียดเร่ืองแนวคิดและ
กระบวนการในการบ่มเพาะเยาวชนจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจบริบทของชุมชน
ก่อนเป็นล�าดับแรก ทุนของชุมชนอาจแบ่งออกได้ในหลายลักษณะ แต่ใน
บทความน้ีจะพูดถึงทุนของชุมชนโดยใช้ค�านิยามของผู้วิจัยเอง โดยสนใจทุน
ชุมชนใน 2 ประเด็นหลัก คือ ทุนปู่ย่า1 หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่มีความน่าสนใจ
หรือมีศักยภาพท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการบ่มเพาะเยาวชนในชุมชนได้ และ 
ทุนมนุษย์ ซึ่งในที่นี่หมายถึงผู้คนหรือหน่วยงานในชุมชนท่ีท�าหน้าที่หลักใน
การพัฒนา หรือบ่มเพาะเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยน�าเอาทุนปู่ย่ามาใช้เป็นทรัพยากร 
หรือเครื่องมือส�าคัญ โดยมีรายละเอียดของทุนในแต่ละพื้นที่ ดังนี ้
 1) สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา : กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก
ไทยเบิ้ง 
 บ้านโคกสลุง อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นท่ีตั้งชุมชนของ
คนในกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งหรือไทยเดิ้ง บ้านโคกสลุงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตัวท้ังในเร่ืองภาษาพูด อาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม ประเพณีเฉพาะตัว และ
ต้องมอีงค์ประกอบ 3 ด้าน คอื “พดูเหน่อ สะพายย่าม นามสกลุขึน้สลงุลง
สลงุ” ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และวถิชีวีติดัง้เดมิของชมุชนท�าให้ชมุชน
ไทยเบิง้เป็นทีรู้่จกัผ่านสือ่แขนงต่าง ๆ  ในฐานะพ้ืนทีท่างวฒัธรรมท่ีส�าคญัของ
นักวิชาการ และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจวิถีชีวิตชุมชน ผู้วิจัยคิดว่า ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เหล่านี้นับว่าเป็น ทุนปู่ย่า ท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในชุมชนมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

1 ทุนปู่ย่าอาจเปรียบเทียบได้กับทุนทางสังคมภายนอก (Structural social capital) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างที่สร้างมาจากสังคม ทุนกายภาพ (physical capital) และทรัพยากรธรรมชาติ (Natural  
resources) ในความหมายปกติ



72 คน เคลื่อน คน

 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีนับเป็นทุนปู่ย่าอันส�าคัญย่ิง 
ถูกน�ามาต่อยอด และใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มคน 
ท่ีคอยขับเคล่ือน อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมดังกล่าวให้ยังความมีความ
โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งชื่อ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพ่ือการ
พัฒนา” กลุ่มคนภาคประชาสังคมท่ีท�างานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน โดยมีแนวคิดในการท�างานที่ส�าคญัคอื
การพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้มคีวามภาคภมูใิจในรากเหง้าของตนเอง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ผ่านการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรม โดยมี 
วิสัยทัศน์ส�าคัญท่ีอยากมุ่งขับเคล่ือนไปให้ถึง คือ “โคกสลุงน่าอยู่ ผู้คนมี 
สุขภาวะ บนรากเหง้าวัฒนธรรมไทยเบ้ิง” โดยมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวยั ต้ังแต่
ผู้สูงอายุที่กลายเป็นครูภูมิปัญญาที่มีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทุนปู่ย่าให้
กับเยาวชน และนักท่องเท่ียว คนวัยท�างานท่ีท�าอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรม เช่น ทอผ้าขาวม้า หรือเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ท่ีกลายมาเป็น 
แกนน�าจิตสาธารณะที่จะถูกพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงาน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนให้กับคนภายนอก ส่วนในกรณีของเยาวชน
น้ันจะถูกบ่มเพาะเร่ืองราวเก่ียวกบัจิตส�านึกสาธารณะผ่านการท�างานเพ่ือสร้าง
เยาวชนภายใต้ช่ือ “กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบ้ิง” ท่ีค่อย ๆ  ถูกบ่มเพาะมา
อย่างยาวนานตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพยอม อ่อนสลุง 
(พี่มุ้ย) ทีมงานในสถาบันไทยเบิ้งฯเป็นที่ปรึกษาหลักของกลุ่ม กลุ่มคนที่
ท�างานด้านวัฒนธรรมท่ีกล่าวไปข้างต้นนับเป็น ทุนมนุษย์ ที่มีความส�าคัญ 
และท�าให้ทุนปู่ย่าของชุมชนยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน 
 2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา : พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
 สงขลาเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่นับว่ามีทุนปู่ย่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
อย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย กล่าวคือ จังหวัดสงขลามีความ 
อุดมสมบูรณ์ท้ังในทางด้านกายภาพในฐานะจังหวัดสองทะเลท่ีมีอ่าวไทยและ
ทะเลสาบสงขลาอันอุดมสมบูรณ์ขนาบท้ังสองข้าง ท้ังยังเป็นเมืองเก่าท่ีมี 
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ร่องรอยอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ มีประเพณีและผู้คนหลากหลาย 
อยูร่่วมกนั และเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของภาคใต้ ด้วยทุนปูย่่า
อันอุดมท�าให้สงขลาเป็นจุดยุทธศาสตร์ท้ังในด้านการพัฒนาและการรุกราน
แสวงหาผลประโยชน์ของผู้คนหลากหลาย ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า สงขลามี
ท้ังทรัพยากร และประเด็นทางสังคมอันหลากหลายเป็นทุนปู่ย่าอันส�าคัญท่ี
สามารถน�ามาใช้บ่มเพาะศักยภาพของผู้คนได้เป็นอย่างดี
  ทุนปู่ย่าอันน่าสนใจของจังหวัดท�าให้มีองค์กรภาคประชาสังคม 
ขับเคล่ือนประเด็นทางสังคมในจังหวัดสงขลาอยู่หลายกลุ่ม แต่องค์กร 
ภาคประชาสังคมที่ท�างานด้านเยาวชนอย่างจริงจังอย่างยิ่งในจังหวัดคือ 
องค์กรภายใต้ช่ือ สงขลาฟอร่ัม องค์กรภาคประชาสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนโดย 
คุณพรรณภา โสตถิพันธ์ หรือป้าหนู ผู้ท�างานขับเคลื่อนงานเยาวชนใน
จังหวัดสงขลามาอย่างยาวนาน การท�างานของป้าหนูนั้นเร่ิมต้นจากการท�า
สถานวีทิยเุพือ่เยาวชนและครอบครวั จนกลายมาเป็นโครงการบ่มเพาะทกัษะ
ชีวิตห้าด้าน (การพัฒนาความคิด การรู ้เขารู ้เรา การสื่อสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ การจัดการอารมณ์ และการเสียสละเพ่ือส่วนร่วม) ให้กับ
เยาวชนท่ีก้าวพลาด จนกระทั่งยกระดับกลายเป็นโครงการพัฒนาจิตส�านึก
พลเมืองให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา จนเกิดเป็นกลุ่ม “พลเมืองเยาวชน
สงขลา” ท่ีท�างานขับเคล่ือนประเดน็ทางสังคมด้านต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลามา
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2554 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเยาวชนท่ีผ่าน
โครงการดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน การท�างานบ่มเพาะเยาวชนอย่าง
จรงิจงัมายาวนานจงึนบัได้ว่า สงขลาฟอรัม่ คอื ทนุมนษุย์ ทีท่�าหน้าทีส่�าคญั
ยิ่งในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ของสงขลา ภายใต้ความเช่ือส�าคัญของป้าหนู
ที่เชื่อว่า เยาวชนทุกคนมีศักยภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 
ดังที่ป้าหนูเคยกล่าวว่า
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 “ป้าหนูเช่ืออย่างรุนแรงว่า พลังในการสร้างความเปล่ียนแปลงต้องเกิด
ขึ้นจากเยาวชน และขับเคลื่อนไปได้จริง ๆ  ด้วยการสร้างเยาวชนเท่านั้น”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)

 จากข้อมลูข้างต้นจะเหน็ว่าเมือ่มองจากภาพรวม องค์กรทัง้สองตัง้อยู่
ในบริบทของพื้นที่ท่ีมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกลกัษณ์ด้านประเพณ ีและวฒันธรรมของพืน้ทีท่ีมี่เอกลักษณ์โดดเด่นเป็น
ของตนเอง ทุนปู่ย่าของชุมชนโคกสลุงถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือหนุนเสริม
หลักในการพัฒนาศักยภาพท่ีส�าคัญย่ิงของชุมชน ในขณะท่ีทุนปู่ย่าของพ้ืนท่ี
สงขลานัน้ ความหลากหลายของประเดน็จะถกูน�ามาใช้เป็นประเดน็ปัญหาใน
การท�ากิจกรรมของเยาวชน ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป ส่วน
ในด้านของทุนมนุษย์น้ันจะเห็นว่า แม้องค์กรท้ังสองจะท�างานท่ีเก่ียวข้องกับ
การบ่มเพาะเยาวชนในชมุชนเช่นเดยีวกนั แต่กม็เีป้าหมายและจดุเน้นในการ
ด�าเนินการท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ การบ่มเพาะเยาวชนของสถาบัน
ไทยเบ้ิงฯ น้ันจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงของงานขององค์กรที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ  กับ
การบ่มเพาะคนทกุวยัในชุมชนไปอย่างพร้อมเพยีงกนั ส่วนในการท�างานของ
สงขลาฟอร่ัมน้ันอาจนับได้ว่า การบ่มเพาะเยาวชนนับเป็นงานหลักท่ีองค์กร
มุง่ให้ความสนใจ และท�าการขบัเคลือ่นอย่างจรงิจัง โดยมกีารพฒันาของคน
กลุ่มอ่ืน ๆ  ในสังคมเป็นผลพลอยได้ทีเ่กดิข้ึนจากการท�างาน โดยรายละเอียด
การท�างานของแต่ละองค์กรจะกล่าวถึงในล�าดับต่อไป
  1.2 กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่ 
 ดังที่กล่าวไปว่าองค์กรทั้งสองมีการท�างานด้านการบ่มเพาะจิตส�านึก
สาธารณะในเยาวชนมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงมีรายละเอียดกิจกรรมและ
แนวคิดท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป แต่
ความน่าสนใจทีเ่หน็ได้ชดัเจนจากพืน้ทีท่ัง้สองคอื พ้ืนทีท่ัง้สองมกีารบ่มเพาะ
เยาวชนพร้อมกนั 2 ลักษณะ คือ สร้างเยาวชนกลุม่ใหม่ให้เข้ามารูจ้กัชมุชน
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ของตนเองเพ่ิมมากขึน้ และสร้างเยาวชนทีม่ศีกัยภาพให้เข้ามาท�างานด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงจะน�าเสนอรายละเอียดการ
ท�างานในแต่ละพื้นที่โดยแบ่งตามลักษณะการพัฒนาเยาวชน ดังต่อไปนี้
 1) สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
 เนือ่งด้วยชมุชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลงุ มอีตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมและ
วถีิชวีติทีโ่ดดเด่น ทัง้ยงัมศีกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม
ประกอบกับมีการส่งเสรมิศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นครูภูมิปัญญา
ผูถ่้ายทอดเรือ่งราวต่าง ๆ  ของชมุชนดงัทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้น ดงันัน้ชมุชนจงึมี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาให้กับเยาวชนในชุมชนอย่าง
จริงจัง โดยมีกระบวนการท�างานท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ (experiential-based learning) ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านสัมผัส
ประสบการณ์อย่างแท้จริงจนสามารถสังเคราะห์เกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.1) เยาวชนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้รากเหง้าของชุมชน
 การบ่มเพาะเยาวชนของชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จะด�าเนิน
กิจกรรมโดยรุ่นพี่เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งกับเยาวชนระดับประถมศึกษาใน
ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่จากสถาบันไทยเบ้ิงโคกสลุงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่มุ้ย
เป็นท่ีปรึกษาในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ของเยาวชนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก 
ไทยเบ้ิง การบ่มเพาะเยาวชนจะด�าเนินการในลักษณะที่เป็นค่ายกิจกรรมให้
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่อง โดยเริ่มด�าเนินการกับกลุ่ม
เยาวชนในระดบัประถมศกึษาโดยการเชญิชวนเยาวชนในโรงเรยีนของหมูบ้่าน
ให้เข้ามาร่วมท�ากิจกรรมกลุ่มหรือค่ายที่เปิดโอกาสให้พี่เลี้ยงในกลุ่มเมล็ด 
ข้าวเปลือกไทยเบ้ิงได้รู้จักเยาวชนระดับประถมศกึษาในโรงเรียนผ่านการสอน
ให้น้อง ๆ  เรียนรู้เร่ืองราวพ้ืนฐานเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน เช่น 
ค่ายเยาวชนรักษ์ถ่ิน ท่ีเคยจัดอย่างต่อเน่ืองในชุมชน จากนั้นเยาวชนที่มี 
แนวโน้มสนใจประเด็นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถูกเชิญชวน
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ให้มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีมีความลึกซึ้ง 
ยิง่ขึน้ โดยเป็นค่ายต่อเนือ่ง 3 ค่าย ได้แก่ ค่ายเรยีนรูร้ากเหง้า ซึง่เป็นค่าย
ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไดเ้รียนรูว้ัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยเบิง้ทกุ ๆ  ดา้น 
จากครูภูมิปัญญาท่ีเป็นผู้อาวุโสในชุมชน (ภาพท่ี 1 ซ้าย) จากน้ันเยาวชนท่ี
ผ่านค่ายแรกจะได้ตัดสินใจเลือกประเด็นทางวัฒนธรรมที่ตนเองสนใจ และ
เข้าไปเรียนรู้ท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าวกับครูภูมิปัญญาอย่างจริงจังผ่าน 
ค่ายสืบสานภูมิปัญญา จากน้ันเยาวชนแต่ละคนจะเข้าไปเรียนรู้ประเด็นทาง
วฒันธรรมกบัครภูมูปัิญญาอย่างจรงิจงัมากยิง่ขึน้ โดยในข้ันตอนน้ีพีเ่ลีย้งจะ
มีส่วนเข้าไปให้ความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลชุมชน การสังเกต สัมภาษณ์ และ
การพดูคยุกบัผูใ้หญ่ให้กบัเยาวชนแต่ละคนอย่างใกล้ชดิ จากน้ันเยาวชนทกุ
คนจะได้น�าเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
พืน้ทีส่ร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดส่ิงทีต่นเองได้เรียนรูอ้ย่าง
อิสระท้ังในด้านเน้ือหา และวิธีการน�าเสนอ โดยในกระบวนการนี้จะมีครู
ภูมิปัญญาและเครือข่ายท่ีท�างานกับชุมชนมาร่วมกิจกรรมน�าเสนอของเยาวชน
ในชุมชนด้วย
 1.2) เยาวชนแกนน�าผูข้บัเคลือ่นงานด้านเดก็และเยาวชน (เมลด็ข้าว
เปลือกไทยเบิ้ง)
 หลังจากผ่านกิจกรรมท้ัง 4 ค่าย ข้างต้นแล้วเยาวชนบางคนท่ีมีความ
สนใจท�างานขับเคล่ือนด้านวัฒนธรรมของชุมชนจะถูกเชิญชวนจากรุ่นพ่ี 
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และทีมผู้ใหญ่ในองค์กร ให้มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านความเป็นผู้น�า การจัดกระบวนการเรียนรู้ และทักษะในการ
ท�างานด้านเดก็และเยาวชน เพือ่เตรยีมตวัเป็นเมลด็ข้าวเปลอืกไทยเบ้ิงรุน่ต่อ
ไป โดยจะมีการท�างานท่ีต่อเน่ืองไปต้ังแต่การเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพ
หลากหลายค่าย เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า เพื่อฝึกทักษะการ
ออกแบบ และทดลองท�าค่าย) ค่ายพ่ีเล้ียง เพ่ือเรียนรู้เร่ืองการท�างานร่วมกับ
เด็กและเยาวชน และมักจะถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด 
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หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพร้อมกับทีมผู้ใหญ่ในองค์กรด้วย หลัง
จากเข้าร่วมกิจกรรมจนทดลองท�าค่ายด้วยตนเองแล้ว เยาวชนกลุ่มน้ีจึงจะ
กลายเป็นเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งที่มีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนในระดับที่สามารถถ่ายทอดได้ และมีความพร้อมจะท�าหน้าที่ก�าหนด
ทิศทางในการท�างานด้านเด็กและเยาวชน และท�างานพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชนรุ่นต่อไปด้วยแนวทางของตนเอง
 2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา
 สงขลาฟอรั่ม เป็นองค์กรที่ท�างานขับเคล่ือนประเด็นสังคมใน 
จังหวดสงขลาหลากหลายประเด็นในฐานะจังหวัดท่ีมีความสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรและวัฒนธรรมดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การท�างานบ่มเพาะ
เยาวชนในจังหวัดสงขลาเน้นหนักไปท่ีการให้เยาวชนได้ค้นหา และมองเห็น
ศักยภาพของตนเองผ่านการได้ทดลองแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจัง ดัง
น้ันรูปแบบการบ่มเพาะจึงมีฐานความคิดมาจากแนวคิดเร่ืองการคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) ท่ีเน้นการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซ้ึงและ 
ลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง การบ่มเพาะเยาวชนโดยสงขลา 
ฟอรั่ม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยมีการท�างานไปพร้อม ๆ  กัน ดังนี้
 2.1) เยาวชนรุ่นใหม่ผู้แก้ไขปัญหาของชุมชน (กลุ่มพลเมืองเยาวชน
สงขลา)
 พรรณิภา โสตถิพันธุ์ (2559) หรือป้าหนู ผู้อ�านวยการสงขลาฟอรัม่
ได้สรุปขั้นตอนในการสร้างกลุ่มพลเมืองเยาวชนสงขลาออกเป็น 4 ขั้นตอน
หลักๆ ประกอบด้วย 1) กระบวนการพัฒนาโครงการ 2) การโคช หรือให้
ค�าปรึกษา 3) การพัฒนาจิตส�านึกพลเมือง 4) การสรุปบทเรียน เรียนรู้
ระหว่างกลุ่ม และสื่อสารสาธารณะ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
 2.1.1) กระบวนการพัฒนาโครงการ  ขั้นตอนนี้นับเป็นกระบวนการ
ส�าคัญที่เกิดข้ึนก่อนที่เยาวชนจะเข้าไปท�าโครงการในพื้นที่จริง ซึ่งก่อนการ
เข้าไปด�าเนินโครงการเยาวชนต้องได้รับการเติมความรู้และการพัฒนาโจทย์
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ในการท�าโครงการอย่างจริงจัง ข้ันตอนน้ีจะเร่ิมต้นจากการท่ีทีมงานสงขลา 
ฟอรั่มจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในจังหวัดสงขลาส่งโครงการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน โดยการด�าเนินทั้งในรูปแบบของออนไลน์ผ่าน Facebook 
ขององค์กร และออฟไลน์ โดยการเข้าไปพูดคุยกับเยาวชนในโรงเรียน
โดยตรง จากนั้นทีมงานสงขลาฟอรั่มและผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกโครงการ 
ท่ีน่าสนใจ เม่ือได้เยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วเยาวชนทุกกลุ่มจะเร่ิม 
เข้ามาร่วมกิจกรรมวงกลมสะท้อนกลับและน�าเสนอกับทีมพี่เลี้ยงด้วยการ 
เติมความรู้เร่ือง “ความเป็นพลเมือง” ซ่ึงเน้นเร่ืองความตระหนักและ 
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ความรู้เรื่อง “หลักคิด 5 ประการ 
ในการท�าโครงการ” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีปรับมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(หลักเหตุผล หลักพอประมาณ หลักภูมิคุ ้มกัน หลักความรู้ และหลัก
คุณธรรม) เพ่ือให้แนวทางการด�าเนินโครงการของเยาวชนในโครงการม ี
การค�านึงถึงผลกระทบทุกด้านอย่างครบถ้วน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีเยาวชนยังจะได้เรียนรู้ “ทักษะการส่ือสาร” จาก
การน�าเสนอโครงการของตนเองท่ีต้องผ่านการตอกย�้าซ�้าทวนให้สามารถน�า
เสนอหัวใจของโครงการให้มีความกระชับและชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
 2.1.2) กระบวนการโคชหรือให้ค�าปรกึษา หลงัจากทีน่�าเสนอโครงการ
และได้รับค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เยาวชนแต่ละกลุ่มจะกลับเข้าไป
ด�าเนินโครงการในพื้นที่ ในข้ันตอนนี้ทีมพี่เลี้ยงจะต้องคอยพูดคุย และ
ติดตามผลการท�าโครงการเป็นระยะ ๆ  โดยทีมโคชจะต้องคอยพูดคุยเพื่อ
ทบทวนเป้าหมายของโครงการ และเป้าหมายของเยาวชน ปลุกความเช่ือม่ัน
ให้กบัเยาวชนในการท�าโครงการ และตดิตามข้อมลูของเยาวชนอย่างใกล้ชดิ
และต่อเนื่อง
 2.1.3) การพัฒนาจิตส�านึกพลเมือง เม่ือท�าโครงการมาได้สักพักหน่ึง
เยาวชนแต่ละกลุม่อาจจะเกดิความท้อเพราะเจออปุสรรคในการท�างาน ดงันัน้
ทมีพีเ่ลีย้งจากสงขลาฟอร่ัมจึงต้องชีใ้ห้เยาวชนได้มองเหน็คณุค่าในการท�างาน
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ของตนเอง โดยในข้ันตอนน้ีจะเชิญชวนเยาวชนในโครงการให้เข้าไปเรียนรู้
ชุมชนค้นหาคุณค่าความเป็นพลเมืองจากชุมชนท่ีมีพลังพลเมืองเข้มแข็ง 
สามารถขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลงชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ฐานะ social lab ของโครงการ ข้ันตอนน้ีทีมพีเ่ล้ียงต้องชวนให้เยาวชนได้
มองเหน็ลกัษณะการท�างาน ผูน้�าชมุชน และกลุม่คนทีอ่ยูใ่นชุมชน พร้อมทัง้ 
ต้ังค�าถามเร่ืองความเช่ือมโยงของส่ิงต่าง ๆ  ในสังคม ชวนคุยเร่ืองคุณค่า 
ของการท�างาน เพ่ือให้เยาวชนได้เช่ือมโยงโครงการของตนเองกับส่ิงท่ีชุมชน 
อืน่ ๆ  ก�าลงัขบัเคลือ่น การเรียนรูจ้ากบทเรยีนของชมุชนนีเ้องจะท�าให้เยาวชน
มองเห็นภาพรวมของสังคมท่ีกว้างขวางมากขึ้น และเห็นความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่าง ๆ  ด้วยในเวลาเดียวกัน (ภาพที่ 1 ขวา)
  2.1.4) การสรุปบทเรียน เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และการสื่อสารกับ
สาธารณะ หลังจากท�าโครงการเรียบร้อยแล้ว เยาวชนจะได้น�าเสนอโครงการ
ผ่านงาน learning festival ซึ่งในงานนี้เยาวชนจะได้วางแผนในการจัด 
งานทั้งในส่วนของวิธีการและนิทรรศการร่วมกับทีมงาน โดยมีชุมชนที่เป็น 
social lab และพื้นที่ที่เยาวชนได้เข้าไปท�างานร่วมด้วย เป็นแขกคนส�าคัญ  
นอกจากน้ีในงานยังมีส่ือมวลชน หน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท�างานขับเคล่ือนสังคมเข้าร่วมให้ค�าแนะน�ากับ
เยาวชนด้วย
 2.2.) เยาวชนแกนน�าผู้ให้ค�าปรึกษาและช่วยพัฒนาโจทย์ (ทีมพ่ีเล้ียง)
 จะเห็นว่าตลอดเส้นทางของการบ่มเพาะพลเมืองเยาวชน ทีมพ่ีเล้ียง
คือคนท่ีคอยท�างานเคียงข้างเยาวชนมาโดยตลอด ดังน้ันก่อนจะสร้างพลเมือง
เยาวชนให้เป็นรูปเป็นร่าง ทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอร่ัมจึงต้องได้รับการบ่มเพาะ
อย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ต้น โดยมีคนบ่มเพาะส�าคัญคือป้าหนู ผู้อ�านวยการ 
สงขลาฟอรั่ม ป้าหนูเคยให้สัมภาษณ์ว่าการท�างานกับทีมพี่เลี้ยงต้องใช้วิธี
เดียวกันกับท่ีต้องการให้ทีมพ่ีเล้ียงท�าต่อกับเยาวชนในโครงการคือเน้นการ  
“หนุนเสริม” มากกว่าการตัดสิน เพื่อให้ทีมพ่ีเล้ียงได้เห็นคุณค่าของตนเอง 
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ได้ก�าหนดทศิทางในการท�างานด้วยตนเองอย่างเป็นอสิระและยงัได้เรยีนรูว้ธิี
การเป็นพ่ีเล้ียงผ่านตัวตนของป้าหนูไปด้วยในเวลาเดียวกัน การหนุนเสริม
ของป้าหนูน้ันจะมีท้ังการน่ังล้อมวงกับทีมพ่ีเล้ียงเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิค
ในการท�างานท้ังเทคนิคการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหา และเทคนิคในการท�างานกับเยาวชน นอกจากน่ังล้อมวงแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้วป้าหนูยังบ่มเพาะทีมพ่ีเล้ียงโดยการให้ลงท�างานกับเยาวชน 
ในพ้ืนท่ีจริงซ่ึงในข้ันตอนน้ีพ่ีเล้ียงจะต้องท�าความเข้าใจปัญหาท่ีเยาวชน 
แต่ละกลุ่มสนใจ และต้องท�าความเข้าใจหัวใจหลักในโครงการของเยาวชน
แต่ละโครงการเป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้สามารถมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอย่างรอบด้านมากกว่างานท่ีเยาวชนในโครงการก�าลังท�าอยู่โดยใน
ขั้นตอนการลงท�างานจริงนี้ป้าหนูจะท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกต และคอย
ให้ความช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น
 มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) (2558) 
ได้สรุปเทคนิคในการท�างานของทีมพี่เล้ียงไว้ทั้งหมด 8 ข้อ สามารถกล่าว
โดยสรุปได้คือ พ่ีเล้ียงจะต้องมีศิลปะในการสนทนา รู้จักทั้งการฟังและการ
ตัง้ค�าถามเพือ่ท้าทายให้วเิคราะห์ และเชือ่มร้อยกบัประเดน็ปัญหาของเยาวชน 
นอกจากน้ันยังต้องรู้จักการใช้พลังถ้อยค�าเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชน เพื่อให้สมารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และท�าโครงการจนส�าเร็จใน
ท่ีสุด นอกจากศิลปะในการสนทนาแล้วทีมพ่ีเล้ียงต้องเท่าทันความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง ไม่ช้ีน�า หรือยัดเยียดความรู้ให้กับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึง
ต้องอาศัยการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ  เยาวชนในทีม หรือ
เรียกว่าต้องเชื่อเรื่อง collective wisdom ร่วมกันนั่นเอง อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าพี่เลี้ยงจะต้องท�างานโดยค�านึงถึงความคิดเห็นของน้อง ๆ  เยาวชนแต่พี่
เล้ียงก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าต้องสร้างศรัทธาให้กับน้อง ๆ  ด้วย ดังน้ันพ่ีเล้ียงจึง
ต้องท�าการบ้าน หาข้อมูลและเข้าใจปัญหามากกว่าน้อง ๆ  เสมอ
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 จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าองค์กรฯทั้งสองมีกระบวนการท�างานท่ีมี
ท้ังส่วนท่ีแตกต่างและคล้ายคลึงกัน ส่วนท่ีแตกต่างกันคือ สถาบันไทยเบ้ิงฯ 
เน้นบ่มเพาะเยาวชนผ่านการเรียนรู้ประเด็นวัฒนธรรมที่อาจถือได้ว่าเป็น
ประเด็นเย็นที่ไม่มีผู้เดือดร้อนหรือได้รับผลทางลบจากการท�างานขับเคลื่อน
ประเดน็ดงักล่าว และเป็นแนวทางท�างานส�าคญัทีอ่งค์กรยดึถอืเพือ่ใช้ในการ
ท�างาน ในขณะทีส่งขลาฟอรัม่เน้นการบ่มเพาะเยาวชนผ่านการเรยีนรู้และคดิ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดสงขลาซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนซึ่งจะต้องมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นต่าง ๆ  ที่เยาวชนท�างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ดังนั้นการท�างานจึงอาจเจออุปสรรคและปัญหาได้รุนแรงกว่าการท�างาน
สถาบันไทยเบิ้งฯ นอกจากนี้จะเห็นว่าการท�างานของสถาบันไทยเบิ้งฯ เน้น
เร่ืองวัฒนธรรมซ่ึงถือเป็นทุนส�าคัญของชุมชน ดังน้ันลักษณะงานท่ีเยาวชน
สามารถเรยีนรูแ้ละน�าเสนอจงึอาจจะมเีพียงประเดน็การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม
เป็นส�าคัญ ในขณะที่สงขลาฟอรั่มเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกประเด็น
ปัญหาทีต่นเองสนใจมาต้ังแต่ต้น ดงันัน้การขับเคลือ่นปัญหาสงัคมในจงัหวดั
จึงเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  
 ส่วนในประเดน็ทีเ่หมอืนกนันัน้ เมือ่สงัเกตกระบวนการท�างานจะเห็น
ว่าองค์กรทั้งสองมีจุดร่วมในการท�างานหลายประการด้วยกัน เช่น เน้นให้
เยาวชนเกดิการเรียนรูผ่้านประสบการณ์ของตนเอง และมกีระบวนการพฒันา
เยาวชน 2 ลักษณะไปพร้อม ๆ  กัน การบ่มเพาะเยาวชนของท้ังสองพื้นที่จึง
มีผู้ด�าเนินการหลักเป็นเยาวชนแกนน�าที่อยู่ในชุมชน ไม่ใช่ทีมผู้ใหญ่ในองค์
กรฯเอง การบ่มเพาะเยาวชนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเยาวชนแกนน�าน้ีท�าให้แน่ใจได้
ว่าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพและเยาวชนจะยังถูกสืบทอดและ
สามารถด�าเนินการด้วยเยาวชนแกนน�าแต่ละคนต่อไปเรื่อย ๆ  ได้อย่างยั่งยืน 
แม้ว่าในอนาคตองค์กรจะยุติการท�างาน หรืยุติบทบาทเร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนไปก็ตาม
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2.  แนวคิดในการท�างาน
 2.1) เครื่องมือในการท�างานที่ส�าคัญ
 นอกจากจะมีกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนที่มีขั้นตอนที่แน่ชัดผ่าน
แนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว องค์กรทั้งสอง
ยังมีหลักคิดในการท�างานท่ีมีความน่าสนใจและมีคล้ายคลึงกันหลายประการ 
โดยสามารถสรปุแนวคดิในการบ่มเพาะหรอืจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัเยาวชนได้ 3 
ประการ ดังนี้
 1) ให้อิสระในการเรียนรู้
 นอกจากจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังท่ีได้กล่าวไป 
ข้างต้นแล้ว การสนทนากับผู้น�าทั้งสององค์กรยังท�าให้สังเกตเห็นอีกด้วยว่า 
ทั้งสององค์กรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับความสนใจของเยาวชนที่มีต่อ
ประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังท่ีทีมสงขลาฟอร่ัมมีแนวคิดและวิธีการท�างานท่ี
เร่ิมจากการเปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชนได้รวมตัวกันสร้างทีม ได้ตัดสินใจเดินทางมา
สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ได้เลือกประเด็นปัญหาในชุมชนท่ีเยาวชน
มองเห็นมาเป็นหัวข้อในการท�าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา และได้ก�าหนดวิธี
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดงัน้ันเยาวชนจึงมีความเป็นเจ้าของประเด็น และ

ภาพที่ 1 เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนจากผู้สูงอายุในชุมชน 
(ซ้าย) เยาวชนในชุมชนไทยเบิ้งเรียนรู้วิธีการร้องเพลงโทนจากผู้สูงอาย ุ

(ขวา) เยาวชนในโครงการสงขลาฟอรั่มซักถามปัญหาในชุมชนจากผู้สูงอายุ
(ที่มาของภาพ: (ซ้าย) ชลิดา จูงพันธ์, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

(ขวา) มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2559 น. 26)
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เจ้าของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
 แนวคิดในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจนี้
ปรากฏให้เหน็เช่นเดยีวกนัในการบ่มเพาะเยาวชนเมล็ดข้าวเปลอืกไทยเบิง้ดงั
ท่ีพ่ีมุ้ยซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเร่ืองจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
ในโคกสลุงสะท้อนเสมอว่า

 “การเรียนรู้เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ พี่จะไม่จัดกระบวนการโดยที่
ไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรเด็ดขาด” 

(พยอม อ่อนสลุง, สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2562)
  
 พ่ีมุ้ยจึงมีความเช่ือม่ันว่าการให้อิสระในการเลือกประเด็นการเรียนรู้
นับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้เยาวชนสนใจ และมุ่งม่ันท่ีจะเรียนรู้เร่ืองราว
ต่าง ๆ  อย่างแท้จริง ดังน้ันในการจัดกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของพ่ีมุ้ยจึง
มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนได้เลือกศึกษาประเด็นการเรียนรู้ในชุมชน
ท่ีตนเองสนใจผ่าน “ค่ายสืบสานภูมิปัญญา” ซ่ึงเป็นค่ายท่ีเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้เลือกศึกษาประเด็นในชุมชนที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง
 2) ให้ความส�าคัญกับการเติบโตของเยาวชนมากกว่าผลลัพธ์
 จากการสัมภาษณ์ผู้ท�างานบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสองพื้นที่ ผู้วิจัย
สงัเกตเหน็อย่างชดัเจนว่า แม้กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของท้ังสององค์กร
จะมีรูปแบบการท่ีเข้มข้น และส่งเสริมให้เยาวชนต้องเข้าไปเรียนรู้ หรือแก้ไข
ปัญหาบางอย่างอย่างจริงจัง แต่ทีมบ่มเพาะเยาวชนจากทั้งสองพื้นที่มักจะ
ถ่ายทอดให้ผู ้วิจัยฟังเสมอว่า กระบวนการที่ส�าคัญท่ีสุดในการบ่มเพาะ
เยาวชนไม่ใช่ผลส�าเรจ็ของตวัโครงการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัสงขลาทีเ่ยาวชน
ท�าข้ึน หรือความแม่นย�าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาไทยเบ้ิง 
หากแต่เป็นการเตบิโตของเยาวชนในโครงการทีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยในระหว่างที่
เข้าร่วมโครงการ ดังบทสัมภาษณ์ของป้าหนูตอนหนึ่งที่สามารถสรุปใจความ
ส�าคัญได้ว่า
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 “การท�างานพัฒนาเยาวชนต้องไม่ตั้งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์แต่ต้อง
สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเด็กแต่ละคนเป็นส�าคัญ ต้องสังเกตดูว่า 
เขาเข้าใจปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)

 สอดคล้องกับพ่ีมุ้ยท่ีมักจะเน้นย�า้เสมอว่า แม้กิจกรรมลานวัฒนธรรม
จะเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับให้เด็กท่ีเข้าร่วมโครงการได้ถ่ายทอดส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้
จากชุมชนแต่ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะประเมินความรู้ความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมที่ถูกต้องครบถ้วนเพราะทีมผู้บ่มเพาะจะสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละด้านของเยาวชนไปตลอดการท�ากจิกรรมในแต่ละช่วงอยูแ่ล้ว ดงันัน้
ลานวัฒนธรรมจึงไม่ใช่พื้นท่ีประเมินแต่เป็นพื้นท่ีให้คนในชุมชนได้มองเห็น
ศกัยภาพของลูกหลาน ไปพร้อม ๆ  กบัท่ีเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้มองเหน็
ศักยภาพของตนเอง
 ผู้วิจัยเห็นว่า การมีแนวคิดหลักในการท�างานเช่นน้ีเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัอย่างยิง่ทีช่่วยเพ่ิมพืน้ทีป่ลอดภยัในการท�างานให้กบัเยาวชน กล่าวคอื 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีเยาวชนสามารถเข้าไปเรียนรู้และลองผิดลองถูกได้อย่างเต็มท่ีโดย
ไม่ต้องกังวลว่าการเรียนรู้หรือการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนจะถูกตัดสินจากผู้ใหญ่
ว่าเป็นการกระท�าท่ีผิดพลาด ซ่ึงการเปิดโอกาสเช่นน้ีย่อมท�าให้เกิดความกล้า 
และท�าให้เยาวชนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี
 3) การน�าร่วม

 “ถึงต่างคนต่างมา แต่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างท�า แม้ต่างคนต่างท�า แต่ต่าง
ก็เสริมซ่ึงกันและกัน ต่างมีแสงซ่อนอยู่ในตัวของตน น่ันคือแสงแห่งเยาวชน”

(scbfoundation, 2557)

 ถ้อยค�าข้างต้นเป็นเนือ้ร้องส่วนหนึง่ของเพลง “สงขลาส่องแสง” เพลง
ท่ีเยาวชนกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาใช้ขับร้องในยามท้อแท้ หรือ 
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เฉลิมฉลองความส�าเร็จของโครงการ เน้ือเพลงดังกล่าวอธิบายได้เป็นอย่างดี
ถึงแนวคิดส�าคัญในการท�างานบ่มเพาะเยาวชนในสงขลา น่ันคอืแนวคิดเร่ือง 
การน�าร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นแนวคิดในการท�างานร่วมกัน
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญอย่างน้อย 3 ด้าน การแบ่งปันข้อมูล  
(information sharing) การร่วมมอืกัน (collaboration) และการตัดสนิใจ 
ร่วมกัน (joint decision making) (Friedrich et al., 2009, อ้างถึงใน 
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2060) ซ่ึงแนวคิดเร่ืองการน�าร่วมนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่
แต่ในกลุ่มพลเมืองเยาวชนสงขลาเท่าน้ัน แต่นบัได้ว่าเป็นหัวใจหลักท่ีส�าคัญ
ที่สุดในการท�างานด้านเยาวชนของทั้งสองพื้นที่ เนื่องจากการท�างานบ่มเพาะ
เยาวชนในพื้นที่นั้น เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างคนหลากหลายวัย ทั้ง
ผู้ใหญ่ในองค์กรกับทีมเยาวชนพ่ีเล้ียงท่ีต้องพูดคุยเพ่ือวางกรอบแนวคิดใน
การท�างาน และ ทมีพีเ่ลีย้งกบัเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการทีต้่องท�างานร่วมกนั
ในการเรยีนรู้ประเด็นในชมุชน ไปจนถงึพยายามคดิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหา
ในชุมชน การท�างานร่วมกันระหว่างวัยน้ันมักจะท�าให้เกิดการกระทบกระท่ัง 
หรือเกิดอิทธิผลในวงสนทนาอันเนื่องมาจากความอาวุโสได้โดยง่าย ดังนั้น
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความเท่าเทียมจึงช่วยท�าให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัย 
ในการสนทนาจึงนับเป็นเร่ืองจ�าเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศในการรับฟังอย่าง
เท่าเทียมน้ันเกิดข้ึนอย่างสม�า่เสมอในท้ังสองพ้ืนท่ี โดยมีตัวอย่างสถานการณ์ 
เช่น ในกรณีของพลเมืองเยาวชนสงขลานั้น นอกจากบทเพลงที่บ่งบอก
แนวคิดในการท�างานแล้ว ในทางปฏิบัติแล้วป้าหนูยังเน้นย�า้เร่ืองดังกล่าวผ่าน
การเปิดวงสนทนาทุกครั้งว่า

 “เราจัดเก้าอ้ีเป็นวงกลมเช่นน้ีเพ่ือท่ีจะบอกว่าในวงสนทนาน้ีไม่มี 
หัวโต๊ะ ท้ายโต๊ะ ขอให้ถอดหัวโขนและต�าแหน่งท้ังหลายออกไปก่อน และ
รับรู้ว่าทุกคนในวงล้วนเท่าเทียมกัน” 

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
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 ในวงสนทนาที่พี่เลี้ยงในทีมสงขลาฟอรั่มเข้าไปท�าหน้าที่ที่ปรึกษาให้
กับเยาวชนแต่ละกลุ่มก็จะสังเกตเห็นได้ว่า พี่เลี้ยงทุกคนมีหน้าที่หลักในการ
ต้ังค�าถาม และคอยสรุปประเด็นในการสนทนาของเยาวชน แต่ไม่ได้ควบคุม
ทิศทางการตัดสินใจแต่อย่างใด
  ส่วนในกรณีของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งนั้นคนท�างานใน 
องค์กรมีวิธีการพูดคุยท่ีใช้สม�่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการท�างาน  
นั้นคือ “สุนทรียสนทนา” ซึ่งเป็นการสนทนาที่มีการก�าหนดกติกาในการ
สนทนาทีมุ่ง่ให้ความส�าคญักบัการฟังอย่างตัง้ใจ เพือ่รบัรูเ้จตนาทีแ่ท้จรงิของ
ผู้พูด นอกจากน้ีการท�างานของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบ้ิงในระยะหลังยัง
มกีารก�าหนดเป้าหมายและวางแผนการด�าเนนิงานด้วยแนวคดิอนัเกดิมาจาก
การพูดคุยในกลุ่มเยาวชนเอง โดยไม่ได้มีผู้ใหญ่ในสถาบันไทยเบิ้งฯ เข้ามา
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานอีกด้วย การด�าเนินงานบ่มเพาะเยาวชนใน
ชุมชนจึงเป็นงานของกลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งอย่างแท้จริง
 จากแนวคิดทั้งสามประการที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าการบ่มเพาะ
เยาวชนของพืน้ท่ีทัง้สองแม้จะมกีระบวนการทีแ่ตกต่างกนัในรายละเอยีด แต่
มีแนวคิดในการท�างานท่ีค่อนข้างคล้ายคลึงกัน คือ มีหัวใจหลักเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ดังนั้นจึงให้อิสระในการเรียนรู้กับเยาวชน ให้

ภาพที่ 2 (ซ้าย) บรรยากาศการสนทนาของเยาวชนระหว่างระดมสมองของเยาวชนในสงขลา 
ร่วมกับพี่เลี้ยง (ขวา)บรรยากาศการท�ากิจกรรมของเยาวชนในชุมชนโคกสลุง

ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา
(ที่มาของภาพ (ซ้าย) มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2558  น. 335 
(ขวา) ชลิดา จูงพันธ์, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี) 
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ความส�าคญักบัการเตบิโตของเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการมากกว่าผลลพัธ์ และ
ยึดหลักการน�าร่วมในการท�างานเป็นส�าคัญ การยึดหลักการเช่นน้ีนอกจากจะ
ท�าให้เยาวชนที่เข้าร่วมรู้สึกได้ถึงความเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มที่แล้ว ยังท�าให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมด้วยตัวของเยาวชนเอง
โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคอยก�าหนดทิศทางหรือผลักดันอีกด้วย
  2.2.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 การบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะอย่างจริงจังให้กับเยาวชนท้ังสองพ้ืนท่ี
ดังท่ีได้น�าเสนอรายละเอียดไปข้างต้นสร้างผลกระทบ และท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงหลายประการ ทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดบับคุคล โดย
เฉพาะอย่างยิง่เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในระดบั
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง โดยมีตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
 1) การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
  ค�าว่าบุคคลในท่ีน้ีจะเน้นพูดถึงการเปล่ียนแปลงของเยาวชนท่ีเคยเข้า
ร่วมโครงการขององค์กรท้ังสอง โดยจะยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
กับเยาวชนบางคนท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้พอมองเห็นภาพเยาวชนท่ีเกิดจาก
การบ่มเพาะของสององค์กรมากย่ิงข้ึน ในส่วนของสถาบันไทยเบ้ิงฯ น้ันการ
บ่มเพาะเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท�าให้มี
เยาวชนเมลด็ข้าวเปลอืกแล้วถงึ 6 รุ่น จากการพดูคยุกบัเยาวชนทัง้ท่ีเข้าร่วม
โครงการจะสะท้อนให้ผู้วิจัยฟังถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลากหลาย
ลักษณะ แต่พอจะสามารถสรุปได้สองลักษณะคือ 1) ได้มองเห็นศักยภาพ
ของตนเอง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของไก่และไอซ์ท่ีเคยมีปัญหาเร่ืองความ
กล้าแสดงออกและการกล้าตัดสินใจ แต่พอเร่ือมเข้ามาท�าค่ายท่ีต้องอาศัยการ
วางแผน การบรหิารจัดการ และการสือ่สารกท็�าให้น้องทัง้สองมทีกัษะในการ
สื่อสารที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 2) รู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเปล่ียนแปลงในข้อน้ีต้องนับว่าเป็นตัวช้ีวัดความส�าเร็จของโครงการท่ี 
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ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษได้อย่างแท้จริง ความภาคภูมิใจในคุณค่าของภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินนัน้สามารถเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของเยาวชนแทบทุกคนท่ีพูดถึง 
ภูมิปัญญาไทยเบ้ิงด้วยความภาคภูมิใจ และต่างมีเป้าหมายท่ีจะกลับมาท�างาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจัง และปัจจุบันเริ่มมีเยาวชนจ�านวน
หนึง่ทีต่ดัสนิใจกลบัมาท�างานด้านการพฒันาเยาวชนในชมุชนอย่างจรงิจงัแล้ว
ด้วย
 ส่วนในกรณีของสงขลาฟอร่ัมน้ัน นอกจากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเองคล้ายกับที่เกิดขึ้นกับกรณีของสถาบัน 
ไทยเบ้ิงฯ แล้ว ยังมตัีวอย่างการเปล่ียนแปลงอีกประการหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเจน
ในเยาวชนกลุ่มนี้ นั้นคือ การมองเห็นแนวทางชีวิตในอนาคตของตนเองใน
ฐานะพลเมือง ดังจะเห็นได้จากกรณีของ อภิศักดิ์ ทัศนี (น�้านิ่ง) ท่ีมีความ
สนใจวิทยาศาสตร์และมุ ่งม่ันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างดี แต่เมื่อมีโอกาสท�าโครงการ Beach for life 
โครงการท่ีให้ความส�าคัญกับการดูแลหาดสมิหลาในฐานะทรัพยากรอันส�าคัญ
ของจังหวัดท�าให้น�้านิ่งตัดสินใจเรียนด้านการพัฒนาชุมชนที่ราชภัฏสงขลา 
เพือ่ให้ตนเองได้เพิม่พนูความรูด้้านการท�างานพฒันาชมุชนและยงัสามารถท�า 
Beach for life ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที ่อลิสา บินดุส๊ะ (ฝน) สมาชิก
อีกคนในกลุ่ม Beach for life กลับมองเห็นว่า กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ 
ส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ดังน้ันส่วนท่ียังขาดแคลนคือ นัก
กฎหมายดี ๆ  ทีจ่ะให้ความรูผู้ค้นในชมุชนเกีย่วกบัสทิธ์ิในการจดัการทรพัยากร
ของตนเอง ดังน้ัน ฝนจึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขานิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และตั้งกลุ่มทนายความเยาวชนจิตอาสาขึ้นมาในชื่อ Law 

long beach และท�างานด้านกฎหมายควบคูไ่ปกบังานด้านการสื่อสาร และ
พัฒนาเยาวชนของ Beach for life มาอย่างต่อเนื่อง
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 2) การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
 ชุมชนนับว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสอง
องค์กร ในฐานะแหล่งเรียนรู้และพ้ืนท่ีทดลองท�างานของเยาวชน ดังน้ันการ
บ่มเพาะเยาวชนของท้ังสององค์กรจึงท�าให้เกิดความเปล่ียนแปลงบางประการ
กับชุมชนด้วย ท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทางกายภาพของพื้นที่ กล่าวคือ ในส่วนของผู้คน
ในชุมชนนั้น การบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ของสถาบันไทยเบิ้งฯ นับเป็น 
เคร่ืองมือส�าคัญอย่างย่ิงท่ีชุมชนน�ามาใช้หนุนเสริมการท�างานระหว่างวัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นครูภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้
เยาวชนในค่ายต่าง ๆ  การให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนนั้น ย่อมท�าให้ผู้สูงอายุได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง 
และท�าให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟ้นเพ่ิมข้ึนด้วย ดังท่ีผู้วิจัย
สงัเกตเหน็เป็นภาพปกติเมือ่ลงพืน้ท่ีชมุชนโคกสลุงว่า เมือ่ชมุชนต้องให้ความ
รู้นักท่องเท่ียวเก่ียวกับวัฒนธรรมและภมิูปัญญาไทยเบ้ิงจะมีท้ังผู้สูงอายุและ
เด็กในชุมชนท�างานร่วมกันเสมอในลักษณะท่ีเป็นวิธีการท�างานอย่างเป็นปกติ 
ซ่ึงเหตุการณ์ในลักษณะน้ีเกิดขึ้นกับหลายชุมชนในโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกจิตส�านึก
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการสืบสานการเล่น 
กลองยาวของเยาวชนในชุมชนปากแจ่ม ท่ีพัฒนาจากการชวนให้เยาวชนมา
เรียนรู้การเล่นกลองยาวของชุมชนจนกระท่ังเยาวชนสามารถรวมตัวกันเป็น
วงที่ครบสมบูรณ์ และสามารถเล่นร่วมกับวงของผู้ใหญ่ในชุมชนได้ในที่สุด  
(มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากัด (มหาชน), 2558)
 ส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทางกายภาพของพ้ืนท่ีน้ัน ส่ิงท่ี 
เกิดข้ึนในชุมชนไทยเบ้ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การท่ีชุมชนมีฐานข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยองค์ความรู ้ของ 
ครูภูมิปัญญาน้ันไม่เพียงแต่ถูกถ่ายทอดลงในเยาวชนเท่าน้ันหากแต ่
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ยังถูกรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วย ซึ่งการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระเบียบและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบนั้นจะยิ่งท�าให้ภูมิปัญญาของชุมชน 
เข้มแข็ง พ้ืนท่ีก็จะย่ิงกลายเป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญมากย่ิงข้ึนไป 
เร่ือย ๆ  ส่วนในกรณีของสงขลาฟอร่ัมน้ัน การเกิดข้ึนของพลเมืองเยาวชน
สงขลาที่เข้าไปท�างานกับประเด็นปัญหาในชุมชนโดยตรงย่อมท�าให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงกับชุมชนโดยตรง ท้ังในลักษณะทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
กบัผูค้นในชมุชนดงัทีเ่สนอไปข้างต้น และเกดิการเปล่ียนแปลงในพืน้ทีอ่ย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การเกิดข้ึนของธรรมนูญพิทักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน 
โดยเยาวชนกลุ่ม Beach for life ท่ีท�าให้เกิดการปกป้องหาดสมิหลาอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงการบังคับใช้กฎหมายที่ท�าให้ชุมชนมี
สิทธ์ิในการก�าหนดวิธีการใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาทรัพยากรของตนเอง 
และเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะนี้กับชุมชนอื่น ๆ  ด้วย
 3) การเปลี่ยนแปลงในสังคมวงกว้าง
 การบ่มเพาะเยาวชนมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานท�าให้เกิดการเปล่ียนใน
สังคมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าชุมชนท่ีเยาวชนเข้าไปท�างาน แต่ยัง
ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ  ในสังคมด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การ
บ่มเพาะเยาวชนอย่างต่อเนื่องขององค์กรทั้งสองที่ผ่านการเรียนรู้ทั้งข้อด ี
ข้อเสีย และปรับปรุงวิธีการท�างานเร่ือย ๆ  จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการ 
บ่มเพาะจิตส�านึกพลเมืองให้กับเยาวชนน้ันสามารถเป็นฐานข้อมูล และเป็น
กรณีศึกษาให้กับองค์กรหรือพื้นท่ีอื่น ๆ  ที่ต้องการท�างานด้านการพัฒนาเด็ก
แล้วเยาวชน กระบวนการของท้ังสององค์กรท่ีมีความแตกต่างกันใน 
รายละเอียดท�าให้พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  สามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองได้
  นอกจากนีก้ารเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รวมกลุม่ท�างานอย่างอสิระใน
โครงการของสงขลาฟอร่ัมยังท�าให้เกิดกลุ่มเยาวชนหลายกลุ่มที่ยังคงท�างาน
เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แม้โครงการพลังพลเมืองเยาวชน 
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จะจบลงไปแล้วก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกลุ่ม Beach for life กลุ่ม
เยาวชนท่ีเร่ิมต้นท�างานจากการต้ังค�าถามว่า “ชายหาดใกล้โรงเรียนหายไป
ไหน” ในโครงการพลังพลเมืองเยาวชน กลายมาเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไรท่ียังคงท�างานดูแลชายหาดสมิหลาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
งานด้านการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายหาด และงานให้
ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกี่ยวกับการรักษาชายหาดอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับสงขลาฟอรั่มมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น
สมาชิกคนหน่ึงของ Beach for life ยังพบว่าการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม
นั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องท�างานด้านกฎหมายควบคู่กันไปด้วยจึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง ดังน้ันจึงรวมเยาวชนกลุ่มใหม่ภายใต้ช่ือ Law 

long beach เป็นนักกฎหมายอาสาที่ช่วยให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลทรัพยากร หรือการรักษาสิทธ์ิต่าง ๆ  ของ
ชุมชน โดย Law long beach ก็ยังคงท�างานเป็นพันธมิตรร่วมกับ  
Beach for life และ สงขลาฟอรั่มต่อไป ดังน้ันการเกิดข้ึนของเยาวชน 
จากโครงการของสงขลาฟอรั่มจึงไม่ได้เกิดผลแต่เฉพาะกับตัวเยาวชนและ
ชมุชนทีเ่ยาวชนเข้าไปท�างานเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสร้างความเปลีย่นแปลงใน
แง่มุมต่าง ๆ  ของสังคมได้อย่างน่าสนใจ และเป็นผลกระทบที่ขยายผลกว้าง
ขวางออกไปอกีเรือ่ย ๆ  เช่น กรณขีองการยืน่จดสทิธิใ์นการบรหิารจัดการหาด
โดยชุมชนของ Law long beach ร่วมกับ Beach for life และ สงขลา
ฟอร่ัม ในฐานะชุมชนทางอุดมการณ์ ท่ีมีสิทธิใ์นการบริหารจัดการทรัพยากร
เช่นเดียวกับชุมชนทางกายภาพก็นับเป็นวิธีการขับเคล่ือนทางสังคมแบบใหม่
ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
  ส่วนในกรณีของสถาบันไทยเบ้ิงฯ น้ัน แม้จะยังมุ่งเน้นไปท่ีการใช้
วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือหลักในการท�างานขับเคล่ือนสังคม แต่การท�างานของ
กลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบ้ิงยังคงเป็นก�าลังหลักในการท�างานด้าน
เด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าการท�างาน
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ด้านเดก็และเยาวชนในชุมชนโคกสลงุจะยงัผกูโยงกบัเรือ่งวฒันธรรมหรอืไม่ 
จะมกีารเปลีย่นแปลงไปมากน้อยเพยีงใด และจะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในรูปแบบใหม่ ๆ  หรือไม่อย่างไร
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การท�างานบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสอง 
องค์กร ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ 
นอกจากจะท�าให้เยาวชนได้ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ได้มองเห็น
แนวทางในอนาคตของตนเองในฐานะพลเมือง และรู้สึกหวงแหนรากเหง้าของ
ตนเองแล้ว ในขัน้ตอนการท�างานผ่านโครงการเลก็ ๆ  แต่ละโครงการยงัท�าให้
ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ  ในสังคมที่นอกเหนือไปจากตัวเยาวชนเอง เช่น  
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และยังเป็นตัวอย่างการท�างาน 
ให้กับพื้นที่อื่น ๆ  และยิ่งท�าให้งานด้านการสร้างจิตส�านึกสาธารณะมีความ 
แข็งแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วย

สรุปและอภิปรำยผล
 “พวกเราคนโคกสลุงท�างานด้านวัฒนธรรมก็จริง แต่ไม่ได้ท�าได้เพราะ
เราเป็นชมุชนทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น พเิศษกว่าชมุชนอืน่ ๆ  อาจารย์ลองมอง
ดูสิ จริง ๆ  อาหารการกินท่ีเรากิน ภาษาท่ีผมพูด หรือเส้ือผ้าของชุมชนถ้ามอง
เผิน ๆ  มันก็ธรรมดา ๆ  ท้ังน้ัน แต่ถ้ามองกันลึก ๆ  แท้จริงแล้วชุมชนไหน ๆ  ก็
มีเอกลักษณ์ มีอาหารการกิน มีวิถีชีวิต และมีของดีของตัวเองท้ังน้ัน ลองดู
ดี ๆ  ซอยบ้านอาจารย์อาจจะมขีองดีเป็นร้านข้าวขาหมูอร่อยท่ีสุดในจังหวัดก็ได้ 
มันจึงส�าคัญที่ว่าคนในชุมชนจะมองเห็นว่ามันส�าคัญหรือเปล่า สิ่งส�าคัญจึง
ไม่ใช่วัฒนธรรม ข้าวของ แต่คือคนในชุมชนต่างหากที่จะท�าให้มันยังคง
ส�าคัญ”

(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
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 ข้อความข้างต้นเป็นถ้อยค�าตอนหน่ึงในบทสนทนาระหว่างผู้วิจัย และ
ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) ผู้น�าคนส�าคัญอีกคนหน่ึงของสถาบันไทยเบ้ิงฯ 
ถ้อยค�าดังกล่าวน่าจะสามารถสะท้อนแนวคิดเรื่องทุนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
กล่าวคือ เมื่อมองในแง่ของทุนชุมชน อาจท�าให้หลายท่านคิดว่าองค์กรฯ  
ทั้งสองตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีทุนปู่ย่าอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง แต่หากมองลึก 
ลงไปย่ิงกว่าน้ันจะเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์และความน่าสนใจของพ้ืนท่ี 
ที่ส่องแสงเปล่งประกายให้ผู้คนจากภายนอกได้มองเห็นนั้น แท้จริงแล้วเกิด
มาจากการท�างานของกลุ่มคนท่ีหวงแหน และตระหนักถึงความส�าคัญของ
พ้ืนท่ี ท้ังยังพยายามขับเน้นความส�าคัญดังกล่าวให้โดดเด่นย่ิงข้ึนด้วยการ 
ส่งเสริมให้คนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนได้เข้าไปเรียนรู้ความส�าคัญ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง ดังนั้นแนวทางการท�างานขององค์กรทั้งสองจึงสามารถ
ปรับใช้ในอีกหลากหลายชุมชนอย่างไม่ต้องตั้งข้อกังขา
 ในด้านกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่นั้น หากมองด้วยกรอบ
ของการบ่มเพาะจิตส�านึกสาธารณะก็จะเห็นได้ว่า การท�างานขององค์กร ทั้ง
สองมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างพลเมืองตื่นรู้ (active citizenship) ซ่ึงเป็น 
พลเมืองท่ีมคีวามรับผิดชอบ ตระหนักถึงปัญหา และอยากมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาน้ัน (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2558) โดยจากผลการศึกษาจะเห็น
ว่า องค์กรท้ังสองมแีนวทางการท�างานทีอ่าจกล่าวได้ว่ามทีัง้ความเหมอืน และ
ความต่าง ความต่างคือ สถาบันไทยเบ้ิงฯ เน้นใช้ประเด็นวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ประเดน็เยน็ร่วมกบัการเรียนรูข้องคนต่างวยั คอืการเรยีนรูข้องผูส้งูอายแุละ
เยาวชนในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุท�าหน้าท่ีในฐานะครูภูมิปัญญาผู้ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ขณะที่เยาวชนท�าหน้าที่สืบสานและน�าเสนอวัฒนธรรมดังกล่าว
ผ่านวิธีการของตนเอง ในขณะท่ีสงขลาฟอร่ัม ใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนซ่ึง
เป็นประเดน็ร้อนเป็นเครือ่งมอืและพืน้ทีท่�างานของเยาวชน ส่วนความเหมอืน
น้ัน จะเห็นว่าพ้ืนท่ีท้ังสองใช้กระบวนการบ่มเพาะท่ีคล้ายคลึงกันคือ เน้นให้
เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นส�าคัญ นอกจากน้ีจะเห็นว่า 
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องค์กรท้ังสองเน้นพัฒนาเยาวชนสองกลุ่มในเวลาเดียวกัน คือเยาวชน 
แกนน�าท่ีท�างานด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และเยาวชน
รุ่นใหม่ท่ีเข้ามาเรียนรู้พ้ืนท่ี ดังน้ันจ�านวนเยาวชนท่ีเข้ามาท�างานขับเคล่ือน
ประเด็นทางสังคมในพื้นที่จึงถูกเสริมและเติมเข้ามาเรื่อย ๆ  อย่างต่อเนื่อง
 แม้การท�างานของท้ังสององค์กรฯ จะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน 
อยู่บ้าง แต่ถ้ามองลงไปถึงแนวคิดเบ้ืองหลังในการท�างานก็จะเห็นได้ว่า 
องค์กรท้ังสองมีหัวใจในการท�างานท่ีส�าคัญคือมีความเช่ือเร่ือง การน�าร่วม 
(collective leadership) ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบส�าคัญของการ 
น�าร่วมไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันข้อมูล (information sharing) การร่วมมือ
กนั (collaboration) และการตดัสินใจร่วมกนั (joint decision making) 
(Friedrich et al., 2009 อ้างใน ฐติกิาญจน์ อศัตรกุล, 2060) ที่ปรากฏ
ให้เห็นในทุกขั้นตอนของการท�างานดังที่กล่าวไปแล้วในผลการศึกษาข้างต้น 
การท�างานโดยยึดแนวคิดการน�าร่วมน้ี จึงไม่เน้นไปท่ีผลลัพธ์ หรือผลส�าเร็จ
ของโครงการทีเ่ยาวชนสร้างข้ึน หากแต่เน้นความส�าคัญในข้ันตอนการท�างาน
ซ่ึงช่วยสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยให้เยาวชนสามารถซักถาม เสนอแนวคดิ ลองผิด
ลองถูก และเห็นถึงความส�าคัญของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 การบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่ผ ่านการลงมือท�าและเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงโดยยึดหลักการน�าร่วมดังกล่าวไปนั้น ท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งต่อตัวเยาวชน ชุมชน และสังคม ในแง่ของตัวบุคคลนั้น
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคงไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าการได้เชื่อมโยงกับ
พื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างใกล้ชิด ความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
จะท�าให้เยาวชนได้มองเห็นศกัยภาพของตนเอง และอาจมบีางคนเห็นไปไกล
ถงึอนาคตของตนเองดงัทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนีก้ารบ่มเพาะเยาวชน
ในพ้ืนท่ียังส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับชุมชน และสังคมอย่าง
ชัดเจน ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า การท�างานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
องค์กรทั้งสองส่งผลกระทบในวงกว้างไปไกลกว่าเรื่องเยาวชนอย่างแท้จริง
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 อย่างไรกด็ ีแม้การศึกษาและรวบรวมข้อมลูนีอ้าจชีใ้ห้เหน็กระบวนการ
ท�างาน และแนวคิดเบ้ืองหลังในการท�างานขององค์กร ได้อย่างชัดเจน แต่
น่าเสียดายที่ในขณะนี้ไม่ได้มีผู้รวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเยาวชน
แต่ละคนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับ 
ตัวเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบ้ิงในแต่ละรุ่น ซ่ึงต้องอาศัยการรวมรวบ 
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้นและนับว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษา
อย่างจริงจังต่อไปในอนาคต
 ยิ่งไปกว่านั้น จากการท�าวิจัยครั้งนี้ยังท�าให้ผู้วิจัยสังเกตเห็นด้วยว่า 
องค์กรท้ังสองก�าลังเดินทางมาถึงช่วงเวลาผลัดใบใหม่อีกคร้ังเน่ืองจากช่วง
อายุของผู้น�าในองค์กร ดังจะเห็นได้จากการลดบทบาทของผู้น�าอาวุโสใน
องค์กร และการส่งต่องานให้กบัคนรุน่ใหม่ ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ทีส่ามารถมอง
เห็นได้ชัดเจนมากข้ึนเร่ือย ๆ  ในท้ังสององค์กร แม้จะยังเป็นภาพท่ียังไม่
ชัดเจนมากนักในปีน้ี อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นช่วงเวลาท่ี
ส�าคัญขององค์กรที่ควรต้องมีการบันทึกข้อมูลและสังเกตความเปลี่ยนแปลง
อย่างจริงจัง ความน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ องค์กรท้ังสองก�าลังผลัดใบ
ในสภาพสังคมท่ีเดินทางมาถึงการขับเคล่ือนสังคมในยุคล่าสุด (The  

newest movement) ที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 (วิริยะ 
สว่างโชติ, 2549, อ้างถึงใน น�้าผ้ึง ชุริกานนท์, 2555) โดยมีรูปแบบการ 
ขบัเคลือ่นทีแ่ตกต่างจากเดมิอย่างสิน้เชงิ คอืไม่เน้นการเกาะเกีย่วเป็นองค์กร
ที่มีความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง ไม่ท�างานเพื่อล้มล้างโครงสร้าง หรืออ�านาจ
รัฐโดยตรง แต่เน้นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
ผ่านตัวตนของปัจเจกชนทีม่คีวามโดดเด่น มอีตัลกัษณ์ และมอี�านาจในการ
สื่อสารเป็นของตนเอง องค์กรภาคประชาสังคมท้ังสองจะเปล่ียนแปลงไป
อย่างไรบ้างในอนาคต

• • •
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ขับเคล่ือนสังคม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบ
พหุกรณีศึกษา และใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในการเลือก 2 พ้ืนท่ีกรณี
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องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีเป้าหมายร่วม 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย 3) องค์ความรู้ และ 4) การเพ่ิมพูนทุน
ทางสังคม โดยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในขั้นการรวมตัว 
ที่ผู้น�าจะเริ่มสร้างความตระหนัก สื่อประเด็นออกไปว่าปัญหานั้นไม่ใช่แค ่
ของบคุคลใดบุคคลหนึง่ แต่สามารถเกิดขึน้ได้กบับคุคลอืน่ ๆ  ด้วย เพือ่รวม
กลุ่มคน
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ABSTRACT
 The purposes of this research were 1) to explore the  

specific process of intergenerational learning; 2) to examine the 

intergenerational collective leadership and 3) to synthesize the 

components of intergenerational collective leadership as a tool for 

social movements. This research was a multiple case study which 

employed a qualitative method to collect and analyse data.  

Informants were local leaders in two communities: 1) Thai Bueng 

Khok Salung Community in Lop Buri province and 2) Songkhla 

Forum in Songkhla province. The findings revealed key  

components that were essential in the processes of forming  

intergenerational collective leadership. Those are 1) sharing  

common purposes; 2) promoting the intergenerational learning 

environment; 3) emphasizing on knowledge and 4) enhancing the 

social capital. The four components of intergenerational collective 

leadership were essential for the coalescence stage of social 

movement where leaders promote social movement by raising 

awareness among people in their communities.

Keywords: intergenerational collective leadership, intergenerational 

learning, social movement
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บทน�ำ
 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning) คือ  
กระบวนการที่ประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ลกัษณะต่าง ๆ  โดยการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างวยันัน้เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่ก่าแก่
ที่สุดวิธีหนึ่งของมนุษย์ส�าหรับใช้ในการส่งผ่านความรู้ ทักษะ ค่านิยม และ
บรรทัดฐาน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นแบบไม่เป็นทางการ เช่น 
ลูกเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคต ิความเชื่อจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย (New-

man & Hatton-Yeo, 2008) ท้ังน้ี การทีส่มาชิกในครอบครัวอันประกอบ 
ด้วยประชากรหลายช่วงวัยได้ใช้เวลาร่วมกันท�ากิจกรรมนอกบ้าน เช่น การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การท�างานอาสาสมัคร การท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นต้น 
สามารถส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ด้วย การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จึงมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในระยะต่อมามีการน�า
แนวคิดนี้มาใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน
ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีออกแบบขึ้นมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
เช่น ให้ผู้สูงอายุยังคงมีสุขภาพท่ีดีต่อไป ลดช่องว่างระหว่างวัย พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ  ท้ังในกลุ่มผูสู้งอายแุละเดก็ เสริมสร้างทนุทางสงัคม สร้างความยัง่ยนื
ให้แก่ชุมชน เป็นต้น โดยสถานท่ีท่ีใช้จัดกิจกรรมจะใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใน
ชุมชนเป็นสถานท่ีหลัก เช่น บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ  รวมท้ังแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ  ท่ี
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัยใน
ชุมชนของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ซ่ึงจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการขับเคล่ือนสังคม
ผ่านการสร้างการเรยีนรูข้องสมาชกิในชมุชนทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็ก หรือเยาวชน ที่มักมีประสบการณ์ ค่านิยม  
มุมมอง และทกัษะแตกต่างกนั เพือ่น�าความหลากหลายดงักล่าวมาผสมผสาน
กนัส�าหรบัการเคล่ือนงานชมุชน และพฒันาองค์ความรูด้้านประโยชน์ทีไ่ด้รบั
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ต่อตัวผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดต่อชุมชนในมิต ิ
ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษากระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างวยัในพืน้ทีก่รณศีกึษา
 2. เพื่อศึกษาภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัยในพื้นที่กรณีศึกษา
 3. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัยใน 
  ฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม

กำรทบทวนวรรณกรรม

1.  การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างวยั  (Intergenerational  Learning)
 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning) คือ 
กระบวนการท่ีประชากรซึ่งมีวัยแตกต่างหรือเป็นประชากรต่างรุ่นกันมาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จากอีกฝ่ายและยิ่งท้ังสองฝ่าย
มีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าไร จะยิ่งเป็นผลดีต่อตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่ 
(Bostrõm, 2014; Dantzer, Keogh, Sloan, & Zekely, 2012;  

UNESCO, 2000) โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยเป็นกระบวนการท่ี 
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ลักษณะน้ี
จึงมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Newman & Hatton-Yeo, 2008)   
 ในระยะถัดมาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยถูกน�ามา
พัฒนาเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ และนอก
ระบบโรงเรียน โดยเป็นกระบวนการท่ีถูกจัดข้ึนมาเพ่ือน�าผู้สูงอายุและเด็ก
หรอืเยาวชนมาเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรูใ้นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ช่วงเวลาเดยีวกนั 
ผ่านกิจกรรมชนิดเดียวกัน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที่
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ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Council on Aging, 1981)
 ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการหน่ึงในการลดช่องว่างระหว่างวัยของ
ประชากรในชุมชนและสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน และประชากรมีอายุ
ยืนยาวข้ึน ดังน้ันส่วนใหญ่กระบวนการน้ีจึงให้ความสนใจไปท่ีกลุ่มประชากร
สูงอายุและกลุ่มเด็กหรือเยาวชนท่ีมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านร่างกาย 
สังคม และทัศนคติ มีประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาของการใช้ชีวิต 
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ีสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ วฒันธรรมทีแ่ปรเปลีย่นไปตามช่วงเวลา จากสงัคมทีค่วามเป็นชมุชน
มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในรุ่นหนึ่ง กลับดูเหมือนค่อยๆ เลือนหาย
ไปในวิถีชีวิตของคนอีกรุ่นหนึ่ง และประชากรทั้งสองกลุ่มน้ีล้วนเป็นกลุ่ม
เปราะบางในสงัคมท่ีมข้ีอจ�ากดัในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ซึง่เด็กจะมข้ีอจ�ากดั
ในการส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัว ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ในขณะท่ี 
ผู้สูงอายุ มีข้อจ�ากัดในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ทั้งสองกลุ่มม ี
จุดร่วมเดียวกันคือ ล้วนต้องการความรัก และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
(Newman & Hatton-Yeo, 2008) โดยกระบวนการนี้สามารถเป็นท้ัง 
หลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นเพียงช่วงระยะ
เวลาสัน้ๆ 2-3 ชัว่โมง และไม่จ�ากดัสถานทีใ่นการจดักระบวนการ อย่างไร
ก็ตามงานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีได้ท�าการทดลองกระบวนการนี้ค่อนข้างให้ความ
ส�าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ในชุมชนเป็นสถานท่ีหลัก เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
แหล่งธรรมชาติต่างๆ ท่ีสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ (Alcock, Camic, 

Barker, Haridi & Raven, 2011)
 พัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย อาจแบ่งได้เป็น 
3 ระยะหลักๆ ตามเป้าหมายหลักของกระบวนการ ได้แก่ ระยะเร่ิมต้น ใน
ยุค 60 (1960’s) กระบวนการน้ีก�าเนิดข้ึนคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา โดยมี 
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เป้าหมายเพ่ือลดปัญหาท่ีสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างวัยกันมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ลดลง และลดการกดีกนัผูส้งูอายอุอกจากสงัคม ระยะการความหลากหลาย 
เวลาเริม่ต้นของระยะนีไ้ม่แน่ชดั แต่ส้ินสดุในช่วงยคุ 90 (1990’s) เป็นระยะ 
ทีเ่ริม่มรีปูแบบของการจดักระบวนการทีห่ลายหลายขึน้ และวตัถปุระสงค์ของ
กระบวนการแตกต่างกนัไป แต่เป้าหมายหลกัเพือ่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา
สังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผู ้
สูงอายุ เด็ก และเยาวชน จึงถูกจัดให้เป็นกลุ่มเปราะบางท่ีเส่ียงต่อปัญหา
เหล่าน้ี เช่น ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การ
ต่อต้านสังคม และรู้สึกต่อต้านสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ระยะสังคมผู้สูงอายุ 
เริ่มตั้งแต่ปลายยุค 90 (1990’s) จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะที่ประเทศในทวีป
ยโุรป อเมรกิา และบางประเทศในทวปีอืน่ ๆ  เข้าสูส่งัคมผูสู้งอายุและการเพิม่
สัดส่วนของผู้สูงอายุหนักข้ึนเร่ือย ๆ  การพัฒนากระบวนการในช่วงนี้จึงมี 
เป้าหมายเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
สมัพันธ์ ความไว้เนือ้เชือ่ใจกนัระหว่างผู้สงูอายแุละเด็กหรอืเยาวชนในชมุชน 
เพ่ือน�าไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ให้เกิดข้ึนในชุมชนที่อาศัยอยู่ (Villas-Boas, 

Oliveira & Ramos, 2015)
 ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ที่มุ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน มีรูปแบบหลักอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้
สงูอายใุห้บรกิารเดก็หรอืเยาวชน กระบวนการรปูแบบนีส่้วนใหญ่ผูส้งูอายจุะ
สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชน
ของตน โดยเด็กที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถมศึกษา และเป็น
หลักสูตรท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนอย่างเป็นทางการ หรือองค์กรอิสระท่ีไม่แสวงหา
ผลก�าไรและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน โดยแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรรูปแบบน้ีเร่ิมต้นจากฐานคิดทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
พฤฒิพลังหรือเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะต้องมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 
คือ กระบวนการที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีส่วนร่วม และมีความอยู่ดี 
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มีสุข 2) เด็กหรือเยาวชนให้บริการผู้สูงอายุ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัยท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
ที่มีอายุมากกว่ากลุ่มเด็กในรูปแบบผู้สูงอายุเป็นผู้ให้บริการ เช่น นักศึกษา
ในระดบัมหาวิทยาลัย มทีัง้สมคัรเข้ามาเป็นอาสาสมคัรเอง และเป็นหลกัสตูร
ภาคบังคับท่ีทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด ท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท�างาน
อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน โดยสามารถเลือก
พื้นที่ได้ตามความสมัครใจของนักศึกษา กิจกรรมที่ใช้ เช่น การสอนทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ การร้องเพลง ท�าอาหาร พาผู้สูงอายุเยี่ยมชมสถานที ่
ท่องเท่ียว 3) ผู้สูงอายุและเด็กให้บริการซ่ึงกันและกันหรือร่วมกันให้บริการ
ชุมชน เป้าหมายหลักของกระบวนการรูปแบบนี้คือ การให้ผู้สูงอายุและเด็ก
หรอืเยาวชนมคีวามสัมพันธ์และทศันคตทิีด่ต่ีอกนั เพือ่ตอบโจทย์ความย่ังยืน
ของชมุชน กระบวนการส่วนใหญ่ถกูจดัขึน้ในโรงเรยีนตัง้แต่ระดบัอนบุาลถงึ
มธัยมศกึษา ส�าหรบัในบรบิทของประโยชน์ทีม่ต่ีอชมุชน หลกัสตูรรปูแบบนี้
จะช่วยพฒันาความสมัพนัธ์ของผูสู้งอายุในชมุชนและเดก็ และ 4) บคุลากร
เป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยท่ีมีบุคลากร
ของศนูย์เป็นผู้อ�านวยกิจกรรมเป็นหลกัส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมส�าหรับผูส้งู
อายุท่ีมีข้อจ�ากัดด้านสุขภาพท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กระดับอนุบาลหรือเด็กเล็ก
ท่ีมีข้อจ�ากัดด้านการส่ือสารเช่นกัน ดังน้ันหลักสูตรจึงมักจัดข้ึนในสถานดูแล
ผูส้งูอาย ุเช่น บ้านพกัคนชรา หรอืเป็นสถานดูแลระหว่างวนั จากการศกึษา
เอกสารครัง้นีห้ลกัสตูรทัง้หมดถกูจดัข้ึนในบ้านพกัชราและสถานดแูลระหว่าง
วัน โดยอายุเฉล่ียของกลุ่มเด็กท่ีร่วมกิจกรรมในหลักสูตรอยู่ในช่วงแรกเกิด
ถึง 12 ปี (ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561)
 อย่างไรก็ตามทั้งสี่รูปแบบของกระบวนการนี้สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละคร้ังเป็นหลัก โดยความแตกต่างของ 
รูปแบบอาจมีผลลัพธ์หรือประโยชน์จากการเข้าร่วมกระบวนการท่ีแตกต่างกัน 
แต่ยังคงมีจุดร่วมบางประการที่คล้ายกัน ดังจะได้อธิบายไว้ในส่วนถัดไป



107การน�าร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 

ผลลัพธ์ของกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันระหวำ่งวัย
 งานวจิยัในอดตีทีส่่วนใหญ่เป็นงานศกึษาเชงิทดลอง เพือ่เปรยีบเทยีบ
ผลลัพธ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยที่เกิด
ข้ึนท้ังต่อตัวเด็กหรือเยาวชน และผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และระดับชุมชน 
พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (ผู้สูงอายุกับเด็ก
และเยาวชน) จ�าแนกได้ 3 กลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1) ผลลัพธ์
ทีม่ต่ีอเดก็หรอืเยาวชน พบว่า เดก็และเยาวชนมคีวามเข้าใจผูส้งูอายมุากขึน้ 
มีทัศนคติท่ีดีข้ึนต่อการเป็นผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมลดลง และ
รูส้กึว่าตนเองมคีณุค่าเพิม่ขึน้ มีความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่เพิม่ขึน้ 2) ผลลพัธ์
ที่มีต่อผู้สูงอายุ พบว่า  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยที่
พิจารณามิติของประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ มักมีเป้าหมายคล้ายๆ กันคือ ด้าน
สุขภาพกาย ใจ และสังคม ซึ่งจากการเข้าร่วมกระบวนการท�าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพและสุขภาวะดีขึ้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมยังช่วยลดความ
รู้สึกว่าตนเองถูกทอดท้ิงจากสังคมหรือแปลกแยกจากสังคม ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสออกจากบ้านไปพบปะผู้คน ท�ากิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสได้เพ่ิมระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และความรู้สึกว่าตนเองยังคงมีคุณค่าท่ีเกิดข้ึนเมื่อ 
ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้ให้แก่เด็กหรือเยาวชน 3) ผลลัพธ์ท่ีมีต่อชุมชนและ
สังคม พบว่า การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยสามารถเพ่ิมระดับความเป็น 
ปึกแผ่นของชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุกับเด็กในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมาก
ข้ึน ให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น บางงานวิจัยได้คาดการณ์
ว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยในชุมชน สามารถน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายได้ โดยเป็นการบรรเทาปัญหาท่ีเป็นประเด็นทางสังคมได้ เช่น การ
เพ่ิมขึ้นของอาชญากรรม การกีดกันทางสังคม ประเด็นด้านเช้ือชาติ ความ
ปลอดภยัในชมุชน หลกัสตูรเพือ่ประชาชนหลายกลุม่ นอกจากนี ้ในบางงาน
พบว่า ผู้สูงอายุเร่ิมต้นท�างานอาสาสมัครภายหลังจบกระบวนการ ซ่ึงน่ันเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนท่ีจะได้อาสาสมัครท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน การด�าเนิน
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กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างวยัในชมุชน ยงัส่งผลให้สถาบนัการศกึษา
และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในชุมชน มีส่วนในการท�างานร่วมกบัชุมชนมากข้ึน และ
นั่นน�าไปสู่การสร้างพื้นที่ที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์และร่วม
เรียนรู้กับเด็กหรือเยาวชนมากข้ึน เช่น งานถอดบทเรียนจากกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกนัระหว่างวยัในมหาวทิยาลยัในชมุชน 2 แห่ง ท่ีเป็นแนวทางการ
ปฏบิตัทิีด่พีบว่า ถงึแม้ว่าในตอนต้นของกระบวนการมผีูส้งูอายบุางคนกงัวล
ว่าจะมีก�าแพงด้านภาษาและวัฒนธรรมเกิดข้ึน แต่เมื่อเวลาผ่านเขาสบายใจ
มากขึ้นและรู้สึกเหมือนเยาวชนกลุ่มน้ีเป็นลูกเป็นหลาน และน่ันเป็นจุดเร่ิม
ต้นของการพัฒนาชุมชน (ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561; Pstross et al., 
2016)
 จากทีก่ล่าวมา อาจสรปุได้ว่า ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการเรยีน
รู้ร่วมกันระหว่างวัยน้ัน มิได้เกิดข้ึนกับเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในกระบวนการและ
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง คือ ผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชนเพียงอย่างเดียว 
แต่ผลลัพธ์ข้ันปฐมภูมิท่ีเกิดข้ึนน้ี ยังเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสังคมต่อไป
ด้วย

กำรเรียนรู้ร่วมกันระหวำ่งวัยกับกำรเพิ่มพูนทุนทำงสังคม
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีถูกน�าไปใช้ในการอ้างถึงประโยชน์ของการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างวัยต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวิเคราะห์ได้ท้ัง
ในระดับจุลภาค (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) และมหภาค (ผลกระทบต่อ
ชมุชน) คอื ทุนทางสงัคม (Social Capital) ซึง่เป็นแนวคดิท่ีเกีย่วข้องกบั
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือเป็นกลไกท่ีน�าไปสู่การ
พัฒนาชุมชน นักวิชาการฝั่งตะวันตกท่ีมีชื่อเสียงและมักถูกน�ามาอ้างถึงใน
งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย คือ เจมส์ โคลแมน (James 

S. Coleman) และ โรเบิร์ต ดี พัทนัม (Robert D. Patnum) โดย 
Coleman (1988, 1990) อธิบายถึงทุนทางสังคมว่ามีความเก่ียวข้องกับ 
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โครงสร้างต่าง ๆ  ท่ีเอ้ือให้มนุษย์กระท�ากิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้ โดยทุน
ทางสังคมก็เปรียบเสมือนทุนชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถก่อให้เกิดผลผลิตได้เช่นกัน 
แต่จะแตกต่างจากทุนอ่ืนตรงท่ี เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรม และใช้หน่วยวัดเป็นตัวเลขได้ยาก รูปแบบของทุนทางสังคมจะ
สามารถสงัเกตได้จาก 1) ระดบัของความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ท่ีต้องอาศยั
สถานการณ์จริงในการสังเกต 2) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สังเกตได้จากการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสมาชิกเกิดขึ้นอย่างไร และ 3) 
การแลกเปล่ียนบรรทัดฐานหรือค่านิยม ซ่ึงจะสังเกตได้จากการที่สมาชิก
ท�างานร่วมกนัด้วยเป้าหมายเดยีวกนั โดยปราศจากความเหน็แก่ตวั ผลงาน
ของโคลแมนท่ีมักถูกอ้างถึง ได้แก่ “Social Capital in the Creation 

of Human Capital” ที่ตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ ปี. พ.ศ. 2531 โดยผลการศึกษา
พบว่า ทุนทางสังคมในครอบครัวมีผลส�าคัญในการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย โดยตัวแปรท่ีใช้วัดทุนทางสังคมในครอบครัวครั้งนี้ ใช้ 
การเป็นพ่อแม่เล้ียงเดีย่ว จ�านวนพีน้่อง ความคาดหวงัของแม่เรือ่งการศกึษา 
เดก็ท่ีมทีัง้พ่อและแม่ในครอบครวั จ�านวนพ่ีน้องทีน้่อยกว่า และแม่คาดหวงั
ในเรื่องการศึกษา มีแนวโน้มที่จะออกกลางคันน้อยกว่า แม้ว่างานจะศึกษา
ในบริบทของทุนทางสังคมในครอบครัว แต่โคลแมนก็ขยายผลต่อไปถึงใน
ระดับชุมชน โดยอธิบายเกี่ยวกับการท่ีผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับสมาชิก
ในชุมชนน้อย และย้ายท่ีอยู่อาศัยบ่อย ท�าให้ขาดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงใน
ชุมชนน้ัน ๆ  ท่ีตนอาศัยอยู่ ก็จะเป็นผลลบต่อนักเรียนเช่นกัน (Coleman, 

1988) ส�าหรบัแนวคดิถดัมามกีระบวนทศัน์ในการมองทนุทางสงัคมในระดบั
กว้างข้ึน ซ่ึงครอบคุลมประเด็นทางการเมืองการปกครองไว้ด้วย โดยเป็น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกลไกท่ีท�าให้ชุมชน หรือสังคมด�ารงอยู ่ได้ โดย  
Putnam (อ้างถึงใน MacCallum et al., 2010) มองว่า กลไกทีท่�าให้เกดิ 
ทุนทางสังคมจะประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และ
การไว้ใจกัน อันจะเป็นกลไกที่ท�าให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและขับเคลื่อน
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ต่อไปได ้ 
 เม่ือทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย 
พบว่า แนวคิดนี้เริ่มถูกน�ามากล่าวถึงในวงกว้างภายหลังปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากผลพวงของระบบ
ทุนนิยม และเร่ิมหันมาให้ความสนใจในคุณค่าเดิมท่ีมีอยู่แล้วในสังคมไทย 
อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิชาการไทยได้น�าแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมนี้ มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย แนวคิดน้ีก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของไทยมากข้ึน อาจพิจารณาได้จากเหตุผลทาง
วัฒนธรรม เช่น งานของโคลแมน อธิบายถึงบริบทของศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิก ประเทศไทยมีภูมิปัญญาหรือชุดความรู้บางประการท่ีแฝงอยู่ใน
ชุมชนอยู่แล้ว เป็นต้น ดังน้ันแนวคิดท่ีเก่ียวกับทุนทางสังคมในประเทศไทย
ท่ีถูกอธิบายถึงค่อนข้างมากและเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมจะเก่ียวข้องกับ
ภมูปัิญญาชาวบ้าน  ซึง่ความหมายครอบคลมุถงึความสามารถในการเอาตวั
รอดจากการแก้ปัญหา และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ  นอกจากนี้ ก็ยังมี
แนวคดิทีค่งเรือ่งความสมัพนัธ์ หรอืการสร้างเครือข่ายไว้ เช่น ความสมัพนัธ์
ในครอบครัวและเครือญาติ ซ่ึง วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) มีความเห็น
ว่าความสัมพันธ์น้ีมีบทบาทส�าคัญในการฟื ้นฟูบุคคลจากการถูกระบบ
เศรษฐกจิท�าร้าย และความสมัพนัธ์ในครอบครวั ในเครอืญาต ิยงัขยายผล
ไปถึงความสัมพันธ์ในชุมชน และสังคมด้วย 
 แนวคิดต่าง ๆ  จากหลากหลายนักวิชาการทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทยทีก่ล่าวถงึ “ทนุทางสงัคม” ตามทีก่ล่าวไปแล้วเบือ้งต้น มกัหมาย
รวมถงึทรพัยากรทางด้านเครอืข่ายความสมัพนัธ์ บรรทดัฐานหรือค่านยิมร่วม
กันบางประการของชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งทุนทางสังคมนี้เป็นตัวช่วยให้บุคคลท่ีถูกผลักไปอยู่ชายขอบของ
ระบบเศรษฐกิจ ได้ใช้ความสัมพันธ์ของทุนน้ีมาชดเชยทุนทางเศรษฐกิจได ้
เช่น ผู้สูงอายุ วัยรุ่น (เน่ืองจากค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน



111การน�าร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 

ที่มุ ่งเน้นคุณค่าทางเม็ดเงิน ผู้สูงอายุจึงถูกมองว่าเป็นภาระเนื่องจากไม่
สามารถให้ผลผลิตที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มเด็กหรือ 
วัยรุ่น) อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีควรให้ความตระหนักต่อไปคือ จะมีแนวทาง
อย่างไรให้บุคคลกลุม่นีม้โีอกาสเข้าถงึความสมัพนัธ์ทีก่่อให้เกิดทนุทางสงัคม 
เพราะบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงทุนทางสังคมได้มากกว่า ย่อมมีโอกาสที่จะเป็น
ส่วนหนึง่ท่ีจะได้รับความไว้เน้ือเช่ือใจจากชุมชน และได้รับประโยชน์จากการ
มีส่วนร่วมเหล่าน้ี (Bostrõm, 2009; Coleman, 1988) กระบวนการ 
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และเพ่ิม
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคมในชุมชนมากข้ึน ผ่านกระบวนการท่ีพัฒนา
คณุลกัษณะต่าง ๆ  ของบคุคลในชมุชน และยงัช่วยส่งเสรมิหรอืก่อให้เกิดการ
พัฒนาและการเรียนรู้คุณสมบัติด้านความเห็นอกเห็นใจของเด็กได้นั้น ซ่ึง
เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม การเรียนรู้นี้
นอกจากจะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของทุนทางสังคมในระดับบุคคลหรือตัว 
ผูเ้รยีน แต่ยงัเป็นการน�าผูเ้รยีนเข้าไปเชือ่มโยงหรอืท�างานร่วมกนักบัชุมชนที่
ตนอยู่ (Newman & Hatton-Yeo, 2008) เน่ืองจากผลลัพธ์ของกระบวน 
การจะช่วยเพ่ิมการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีความเข้าใจบุคคลทีมี่วัยท่ีต่างจาก
ตนเอง และพฒันาไปสูค่วามไว้ใจกนั เพือ่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชมุชน 
งานวิจัยหลายช้ินท่ีแม้ว่าระยะเวลาจะต่างกันถึง 20 ปี แต่ยังคงพบว่า ท้ัง
เด็กและผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีข้ึนต่อกันและกันเม่ือเข้าร่วมกระบวนการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างวัย เช่น เด็กหรือวัยรุ่นเต็มใจที่จะร่วมท�างานกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น เต็มใจให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการด้านต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ
เข้าใจวัยรุ่นมากข้ึน เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน (Jarrott, Morris, 

Burnett, Stauffer, Stremmel & Gigliottu, 2011; Femia, Zarit, 

Blair, Jarrott & Bruno, 2008) แม้ว่าในหลายงานวจิยัจะพบว่ามผีลลพัธ์ 
ที่ดีเกิดขึ้นแต่ยังคงมีบางงานที่พบว่า ทัศนคติท่ีดีขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เพิ่มขึ้นระหว่างและหลังท�ากิจกรรม
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มักเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น (Kaplan, 2001)  
 การเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่เด็กหรือเยาวชนและผู้สูงอายุมีต่อ
กันให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นับเป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญมากในการสร้างทุน
ทางสังคม ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยสร้างทุนทางสังคมได้ โดยให้
เหตุผลดังน้ี 1) เป็นการช่วยเพ่ิมพูน และบูรณะเครือข่ายทางสังคมท่ีมีอยู่ให้
เข้มแข็งข้ึน อีกท้ังยังช่วยสร้างความไว้ใจและความสัมพันธ์กันของสมาชิกใน
ชุมชน 2) มีอิทธิพลในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดบรรทัดฐาน
หรือค่านิยม รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ประชากรสองกลุม่นี ้และ 3) มผีลต่อพฤตกิรรมและทศันคตส่ิวนบคุคล ซึง่
น�าไปสู่การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนหรือสังคมของบุคคลนั้น ๆ   
(ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561)
 องค์ประกอบที่ส�าคัญในการพัฒนาทุนทางสังคมคือ การสร้างโอกาส
และพ้ืนท่ีให้สมาชิกในชุมชนได้มาปฏิสังสรรค์กัน โดยเฉพาะพ้ืนทีใ่นบริเวณ
ภายในชุมชน ที่เป็นทั้งพื้นที่ตามธรรมชาติ หรือ องค์กรสถาบันต่าง ๆ  ใน
ชมุชน อนัมบีทบาทส�าคญัในการสร้างโอกาสและเปิดพืน้ท่ีให้สมาชิกในชมุชน
ได้มาสร้างความสัมพันธ์กัน

2. กำรขับเคลื่อนทำงสังคม (Social Movement)
 การขบัเคล่ือนทางสังคม (social movement) เป็นค�าทีถ่กูน�ามาใช้
อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมรูปแบบหนึ่ง โดยในอดีตมักมุ่งเน้นที่การ
รวมตัวกันของกลุ่มคนซ่ึงมีประเด็นปัญหาคับข้องใจร่วมกันเพื่อลุกขึ้นมาส่ง
เสริมการปฏิบัติบางสิ่งหรือต่อต่านการกระท�าบางอย่าง เพื่อมุ่งให้สังคมเกิด
การเปล่ียนแปลง จากน้ันได้มีการให้ความหมายเก่ียวกับการขับเคล่ือนทาง
สังคมว่าเป็นสถาบันอย่างไม่เป็นทางการที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
การเปลีย่นแปลงเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นนโยบายในระดบัเลก็ ๆ  ไป
จนถงึระดบันโยบายมหภาค เพือ่ก่อให้เกดิความยตุธิรรมทางสังคมและเสรมิ
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สร้างพลังอ�านาจให้แก่กลุ่มท่ีถูกมองว่าไม่ได้รับความยุติธรรม (Tremblay, 

Martin, Macaulay, & Pluye, 2017; Christiansen, 2009)
 ในระยะต่อมาได้เร่ิมมีทฤษฎีหลากหลายท่ีใช้อธิบายการขับเคล่ือนทาง
สังคม เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (collective behavior theory) ที่
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางจิตวิทยา โดยอธิบายว่าพฤติกรรมรวมหมู่เกิด
ขึ้นในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไร้ระเบียบแบบแผน โดยมี
กลไกขับเคล่ือนอยู่เบ้ืองหลัง ได้แก่ การตอบสนองอย่างต่อเนื่องเร่ิมจาก
เหตุการณ์ปลุกเร้า จึงได้เกิดการเกาะกลุ่มกัน และเกิดเป้าหมายร่วมกันใน
กลุ ่ม น�าไปสู่การปลุกระดมและเสริมแรงกระตุ ้นร่วม และก่อร่างเป็น
พฤติกรรมหมู่ในท่ีสุด ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (resource mobilization 

theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ซ่ึงมองว่า 
คนจะลุกข้ึนมารวมกลุ่มกันจากความคับข้องใจจากสังคมท่ีไร้ระเบียบ แต่
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรให้ความส�าคัญกับกระบวนการท่ีท�าให้ขบวนการ
ทางสังคมนั้นอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมของกลุ่ม  
โดยมุ่งอธิบายว่าความส�าเร็จของขบวนการทางสังคมข้ึนอยู่กับทรัพยากรต่าง ๆ  
โดยเฉพาะก�าลังทรัพย์ และมีเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าการขับเคลื่อน
ภาคประชาชน ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (political process theory) 
หากมองว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรเป็นการให้น�้าหนักว่าความส�าเร็จของ
การขับเคลื่อนสังคมเกิดจากปัจจัยภายในเป็นส�าคัญ อันได้แก่ก�าลังทรัพย์
ของกลุ่ม ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองจะมองว่าความส�าเร็จของการ 
ขับเคลื่อนทางสังคมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมของการขับเคลื่อนนั้นหรือ
ปัจจัยภายนอก ในท่ีนี้หมายถึงโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ระบบกลไก
ของภาครัฐท่ีอ่อนแอหรือเข้มแข็ง (Tremblay, Martin, Macaulay, & 

Pluye, 2017)
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น อาจสรปุได้ว่า การเรยีนรูร่้วมกนั
ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน มีหลากหลายรูปแบบ และเกิดผลลัพธ์
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ในหลายระดบั ทัง้ระดบับคุคล อนัได้แก่ ตวัผูส้งูอายุและเดก็หรอืเยาวชนที่
เข้าร่วมกระบวนการ รวมถึงครอบครัวของพวกเขา เป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาชกิในชมุชน น�าไปสู่การบ่มเพาะทุนต่าง ๆ  ใน
ชมุชน ทัง้ทนุมนษุย์และทนุทางสังคม นอกจากนี ้ยงัก่อให้เกดิการร่วมกลุ่ม
กันเพื่อมุ ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน

วิธีการศึกษา
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative research) 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (multiple case study) ใช้วิธี
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในการเลือกพ้ืนท่ี 
กรณีศึกษาท่ีมีประสบการณ์และการเปล่ียนผ่านด้านการพัฒนาหรือสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่พื้นท่ี มีลักษณะเด่นด้านภาวะการน�าในพื้นที่และมีการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยในพ้ืนท่ี ส�าหรับวธีิการท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม เอกสารงานศึกษาในอดีตเกีย่วกับพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยมีเคร่ือง
มือที่ใช้ในการวิจัย คือ ร่างประเด็นในการสังเกต แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง และแนวค�าถามส�าหรับการสนทนากลุ่ม และใช้การวิเคราะห์แก่น
สาระ (thematic analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 พ้ืนที่กรณีศึกษาแบ่งเป็น 2 พื้นที่การวิเคราะห์ ได้แก่ ชุมชน 
วัฒนธรรมไทยเบ้ิงบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม 
จังหวัดสงขลา

ผลการศึกษา
  1.  การน�าร่วมกันระหว่างวัย:  ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิงบ้านโคกสลุง 
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จังหวัดลพบุรี

 การศึกษาภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัยของพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิง้บ้านโคกสลงุ สามารถวเิคราะห์ผ่านระบบการท�างาน 2 ระบบ ได้แก่ 
การน�าร่วมกันระหว่างวัยของกลุ่มแกนน�า และ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้

  ผู้สูงอายุ:  ครูภูมิปัญญากับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้

 “ตอนที่เราต้องศึกษาข้อมูลชุมชนเพื่อรวบรวมประวัติชุมชนในแต่ละ
ที่ต่าง ๆ  ข้อมูลเอกสารมันไม่พอ ไม่ตอบโจทย์ เราจึงต้องลองถามผู้สูงอายุที่
อยู่ตรงน้ันมานาน และน่ันท�าให้เราได้เร่ิมต้นพูดคุยและรู้สึกช่ืนชมในความรู้
ท่ีเขามี ซ่ึงเขาเล่าเร่ืองได้แม่นย�าและมีส่ิงท่ีเราไม่สามารถค้นหาจากในเน็ตได้
เยอะมาก และเห็นว่าผู้สูงอายุจะชอบให้มีคนเข้าไปหาเพ่ือสอบถามข้อมูลและ
อยากเล่าให้เราฟังมาก” 

(กัญญาวีร์ อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)

 ปราชญ์ชาวบ้านหรอืครภูมูปัิญญาในต�าบลโคกสลงุ คอื กลุ่มผูส้งูอายุ
ในชุมชนท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญมีองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของโคก
สลุง ตามทุนทางวัฒนธรรมในหลากหลายด้านที่ต�าบลโคกสลุงมีอยู่ เช่น 
ศลิปะการแสดง การแกะสลัก การจกัสาน การตดักระดาษ การทอผ้า โดย
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซ่ึงภูมิปัญญาเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีท�าอยู่เพ่ือ
เลีย้งชพี อยูใ่นวถิชีีวติประจ�าวนั ในดัง้เดมินัน้กระบวนการถ่ายถอดภมูปัิญญา
เหล่าน้ีของครูภูมิปัญญาแต่ละคน ส่วนใหญ่ได้ถ่ายทอดความเป็นศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ทายาททางสายเลือด และมีบ้างส่วนน้อยถ่ายทอด
ให้บคุคลอืน่ทีส่นใจเรยีนรู ้โดยมกีระบวนการถ่ายทอดในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น 
การสาธิตท�าให้ดู การให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
ผู้เรียน 
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 เมื่อกระแสการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสังคมภายนอก 
ร่วมกบัยทุธศาสตร์ 30 ปี ในการขบัเคลือ่นชมุชนไทยเบิง้ (ปี 2543-2573) 
ที่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนา ภูมปัิญญาท้องถ่ินของต�าบลโคกสลุง จึงได้รับความสนใจมากข้ึน ท้ัง
จากสมาชิกในชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ได้เดิน
ทางมาศกึษาเรยีนรู้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูจ้งึมกีารปรับเปลีย่นตาม 
จากเดิมที่มุ่งเน้นถ่ายทอดสู่ทายาทเป็นหลัก ด้วยวิธีการอย่างไม่เป็นทางการ 
เปล่ียนเป็นการน�าผลงานที่ตนเองได้ท�าไว้แล้ว มาน�าเสนอผ่านการเล่าเร่ือง 
และสาธติให้ด ูโดยสถานทีม่ท้ัีงทีบ้่านครภูมูปัิญญาเอง หรอื พพิธิภณัฑ์พืน้
บ้านไทยเบ้ิงโคกสลุง ซ่ึงเป็นสถานท่ีส�าหรับรวบรวมวัฒนธรรมของชุมชนไทย
เบิ้งและน�าเสนอในรูปแบบที่มีชีวิตชีวา
 อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3-4 ปี ท่ีผ่านมาน้ี รูปแบบและกระบวนการ
ถ่ายทอดภมูปัิญญาของผูส้งูอายใุนชมุชน ได้ปรบัเปลีย่นอกีครัง้ อนัเป็นผล
จากการท่ีสังคมนิยมใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพิ่มขึ้น ช่องทางการส่ือสาร 
ต่าง ๆ  จึงมีมากข้ึน เพ่ือส่ือสารสู่สังคมภายนอก เช่น การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดกิจกรรมที่ด�าเนินในแต่ละวัน รายการ
โทรทัศน์มาถ่ายท�าเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น ซึ่งช่องทางนี้ยัง
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยเบ้ิงสู่เด็กและเยาวชนภายนอก
กว้างขวางขึ้น
 การด�าเนนิงานเพือ่เปิดพ้ืนทีใ่ห้ผูส้งูอายคุรูภมูปัิญญาและเดก็เยาวชน
ของชุมชนในต�าบลโคกสลุงได้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั มีหลากหลาย
กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีอยูภ่ายใต้การวางแผนงานอย่างเป็นระบบของกลุ่ม
สถาบนัไทยเบิง้โคกสลุงเพ่ือการพฒันา เพือ่ให้ผูสู้งอายแุละเดก็เยาวชนได้ใช้
ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาชุมชนและสานสัมพันธ์คนต่างวัยในชุมชน  
เช่น การแสดงร�าโทนในงานต่าง ๆ  ท่ีจัดข้ึนส�าหรับกลุ่มบุคคลภายนอกท่ี
ต้องการมาศกึษาชมุชนด้วยความคาดหวงัต่าง ๆ  เช่น กลุม่หน่วยงานราชการ 
กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นต้น
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การน�าร่วมกันของคนต่างกลุ่มต่างวัย

 ด้วยฐานแนวคิดการท�างานของกลุ่มสถาบันไทยเบ้ิงเพ่ือการพัฒนาท่ี
เน้นสร้างความเข้มแขง็ขึน้มาจากรากฐานทนุต่าง ๆ  ท้ังจากภายนอกชมุชน เช่น 
ทุนที่เป็นตัวเงินสนับสนุนการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  จากแหล่งทุนสนับสนุน
ภายนอกและทุนมนุษย์ท่ีเป็นเครือข่ายหรือกัลยาณมิตร และท่ีขาดไม่ได้ คอื 
ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุนมนุษย์ในชุมชนเอง เพราะหากจะมุ่งสร้างการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือการดึงศักยภาพของสมาชิกทุกกลุ่มทุกวัยในชุมชนออกมา
ให้ได้มากที่สุด

 “การน�าร่วมน่ีไม่ใช่ใครคนใดคนหนึง่จะมาน�า ทุกคนมีคุณค่าส�าหรับ
สังคมท่ีน่ี คนแก่คนหน่ึงก็มีค่า เราขาดคนแก่หน่ึงคนก็ไม่ได้ ขาดเด็กก็ไม่
ได้ ขาดคนท�างานแบบเรากไ็ม่ได้ หากทกุคนแยกกนัท�าจะไม่มพีลงั ถงึตอน
น้ีเราบอกได้ว่าส่ิงท่ีเราท�า คือการมองให้เห็นถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ของชุมชน”

(ประทีป อ่อนสลุง, บทสัมภาษณ์จากน�าร่วม ร่วมน�า เล่ม 1)

 ดังน้ัน แกนหมุนส�าคัญของการพัฒนาชุมชนน้ี จึงประกอบด้วยกลุ่ม
สมาชกิหลกั ซึง่เป็นภาพสะท้อนของช่วงวยัต่าง ๆ  ได้แก่ 1) กลุ่มสถาบนัไทย
เบ้ิงเพ่ือการพัฒนา ท่ีท�าหน้าท่ีเหมือนเป็นตัวเช่ือมโยงเครือข่ายจากท้ังภายใน
และภายนอก 2) กลุ่มแกนน�าจิตสาธารณะ คือ กลุ่มคนวัยท�างานท่ัวไป ที่
ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นของตนเอง เช่น สมาชกิกลุม่ทอผ้า กลุม่โฮมสเตย์ โดย
เป็นคนทีเ่มือ่มงีานต่าง ๆ  ของชมุชน จะมาช่วยเหลอือยูส่ม�า่เสมอ 3) กลุม่ครู
ภูมิปัญญา คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่คอยท�าหน้าที่สอนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้แก่
เด็ก เยาวชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูงาน และ 4) กลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลอืกไทยเบิง้ คอื กลุม่เยาวชนในชมุชนทีไ่ด้รบัการพฒันาศกัยภาพให้
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เรียนรู้และท�างานสืบสานภูมิปัญญาไทยเบ้ิงร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนซ่ึงเป็น
ครภูมูปัิญญา และเรยีนรูวิ้ธกีารท�างานพฒันาชมุชน ซึง่เดก็และเยาวชนส่วน
ใหญ่ในกลุ่มน้ี เติบโตจากการเข้าร่วมค่ายและพัฒนาตนเองเป็นพ่ีเล้ียง
เยาวชนรุ่นถัด ๆ  ไป

การพัฒนาหลักสูตร  :  การจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน

 “แม้โคกสลุงจะเร่ิมต้นงานชุมชนจากวัฒนธรรมไทยเบ้ิงและผู้เฒ่าผู้แก่
ทีเ่ป็นครภูมูปัิญญา แต่งานเยาวชนท่ีจะต่อยอดสบืทอดต่อไปข้างหน้ากถ็อืว่า
ส�าคญั ในปีหลงั ๆ  มานี ้เราให้ความส�าคญักบัการพฒันาแกนน�าเยาวชนหรอื
ท่ีเรียกว่ากลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบ้ิง เพ่ือมาท�าหน้าท่ีแทนคนรุ่นเรา ๆ  ต่อ
ไป”

(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)
 
 ความต้ังใจแรกของการพัฒนาคนในชุมชนโคกสลุง มุ่งสร้างผู้น�าท้ัง
หลายในชุมชน โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นทุน ในช่วงแรกจึงเร่ิมท�างานกับกลุ่ม
ผู้น�าอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และกลุม่ผูน้�าทางภมูปัิญญา ได้แก่ ผูส้งูอายใุนชมุชน อย่างไรกต็าม 
การท�างานกบัผูน้�าเป็นทางการ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั และมรีะบบ
ในการท�างานที่อาจไม่สอดคล้องกับการท�างานโดยริเริ่มจากสมาชิกในชุมชน
เอง การขาดความเข้าใจความส�าคัญของการเข้าร่วมกระบวนการเติมความรู้ 
รวมทั้งความขัดแย้งด้านการเมืองท้องถิ่น จึงประสบปัญหาไม่สามารถ 
ขับเคลื่อนงานชุมชนได้ราบรื่น จะเหลือเพียงแต่กลุ ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นครู
ภูมิปัญญา ซ่ึงมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบ้ิงแบบฝังลึกอยู่
ในตัวตนจากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
 ในขณะท่ีทางชุมชนเผชิญกับอุปสรรคในการพัฒนาคนจากกลุ่มผู้น�า
อย่างเป็นทางการ ปัญหาเร่ืองการขาดผู้สืบทอดงานด้านวัฒนธรรมและ
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ภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้งได้เข้ามาพร้อมกัน ท�าให้กลุ่มสถาบันไทยเบิ้งโคก
สลุงเพ่ือการพัฒนา น�าโดย ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) เร่ิมปรับกลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนใหม่อีกคร้ัง โดยมองเห็นความจ�าเป็นของการหา 
ผูม้าสบืทอดภมูปัิญญาและวฒันธรรม เดก็และเยาวชนในชุมชนจึงเป็นโจทย์
การพฒันาคนทีส่�าคญั ท้ังในมติขิองการจะก้าวขึน้มาเป็นแกนหลกัขับเคลือ่น
ชุมชนในอนาคต และเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในชุมชน

 “ในงานงานหน่ึงไม่ได้เป็นแค่งาน แต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เด็ก  
คนแก่คนเฒ่า ทุกวัยได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน ในสังคม ปัจจุบันไม่ค่อยมี
พื้นท่ีดี ๆ  แบบนี้ พอมีงานหนึ่งงานเราจะเห็นศักยภาพของคน เห็นแม้แต่ 
ตวัเราเองว่ามศีกัยภาพแค่ไหน เราสามารถประเมินตวัเองได้เลย งานหนึง่งาน
เป็นบทเรียนหนึ่งเล่มใหญ่ให้เราเกือบทุกเรื่อง”

(ประทีป อ่อนสลุง, บทสัมภาษณ์จากหนังสือน�าร่วม ร่วมน�า เล่ม 1)
 
 การด�าเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในช่วงแรกเป็นรูปแบบการจัด
ค่ายพัฒนาเยาวชนให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนโคกสลุง จนกระทั่ง
มาถึงกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2550 และมีความ 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเป็นการพัฒนาผ่าน 3 ค่าย ค่ายแรกเน้น
สร้างความสามัคคีแก่เด็กในชุมชนท่ีอยู่ต่างโรงเรียน ค่ายท่ีสองสอน
กระบวนการเกบ็ข้อมูล โดยมุง่เน้นให้เดก็และเยาวชนได้ฝึกวธิกีารพดูคยุกบั
ครูภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในชุมชน เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจ และค่ายสุดท้าย
เก่ียวกับการน�าเสนอ เพื่อสื่อสารสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มา ให้กับเด็กและ
เยาวชนกลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชน 
 พัฒนาการในการเรียนรู้และเติบโตของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง 
นับว่าเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยจากจุดเร่ิมต้นท่ีเร่ิมจากพ่อมืดใช้วิธีระดม
ทนุจากคนในชุมชนกนัเองมาเพือ่ท�าค่ายเยาวชนเรยีนรูภ้มูปัิญญากบัผูส้งูอายุ 



120 คน เคลื่อน คน

ในปัจจบุนัเยาวชนได้รเิริม่พัฒนาข้อเสนอโครงการเองเพือ่ขอทนุสนบัสนนุการ
ด�าเนินโครงการจากแหล่งทุนภายนอก
 จากการค้นหาผู้สืบทอดภูมิปัญญา สู่การยกระดับพัฒนาคนสู่การ 
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนชุมชนในปัจจุบันได ้โดยไม่ต้องรอถึงอนาคต 
พ่อมดืจงึเริม่ด�าเนนิโครงการจดัการตนเองของชมุชนอย่างย่ังยนืด้วยวถิสุีขภาวะ
ทางปัญญา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถอดโมเดล ถอดความรู้และหลกัสตูรการ
ท�างาน พัฒนาเยาวชนข้ึนมาเป็นกระบวนกรเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ต�าบลโคกสลุง คาดหวังให้คนรุ่นใหม่ได้มีเครื่องมือและ
ต้นแบบการท�างานชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนท่ีสนใจรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ในหลักสูตรประกอบด้วย 
“หลักสตูร 1 : กระบวนกรชุมชน” กระบวนกรเป็นผูอ้�านวยความสะดวกให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เหมือนกับ
วทิยากรทีเ่ป็นผูม้คีวามรู้และมาถ่ายทอด “หลกัสตูร 2 : สนุทรยีสนทนาและ
การคิดเชิงระบบ” เรียนรู้ด้านการรับฟัง การพูดคุยอย่างมีสติ และการมอง
เห็นการท�างานเป็นภาพรวม ภาพกว้าง และหลากหลายมิติ “หลักสูตร 3 : 
การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง” เรียนรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายที่มีพลัง การสร้าง
การเปลีย่นแปลงท�าโดยล�าพงัล�าบาก จ�าเป็นจะต้องสร้างเครอืข่ายเพ่ือส่งเสรมิ
และสนับสนุนการท�างานร่วมกัน “หลักสูตร 4 : การท�าแผนยุทธศาสตร์” 
การท�างานต้องมีทิศทาง จ�าเป็นต้องวางแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์จาก
จดุแขง็และจดุอ่อน โอกาสและความเสีย่ง เพือ่ใช้วางแผนไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้
ไว้ได้ “หลักสูตร 5 : ออกแบบต้อนรับนักท่องเท่ียว”ถอดกระบวนการท�างาน
ของที่ชุมชนเพื่อเรียนรู้เรื่องการต้อนรับการท่องเที่ยว เพื่อให้แขกเกิดความ
ประทับใจและอยากกลับมาเท่ียวอีกและ “หลักสูตร 6 : การเรียนรู้ชุมชน” 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณค่า
และมูลค่าได้
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 “คนเราพอมีอะไรมากระทบปุ๊บ มักจัดการไปเลย บางเร่ืองพูดไปแล้ว 
ค่อยกลับมาคิดได้ว่าไม่น่าพูดเลย จะให้ลดการพูดลงได้ ก็ต้องฟังมากข้ึน 
บงัคบัตวัเราเองให้ฟังคนอืน่มากขึน้ ถ้าให้เดก็และเยาวชนได้ฝึกกระบวนการ
นี้มาก ๆ  ก็จะท�าให้การท�างานมันคล่องขึ้น”

(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)

 ทั้ง 6 หลักสูตรน้ี ถูกออกแบบบนฐานคิดท่ีครอบคลุมแนวคิด วิธี
การ และเคร่ืองมอื จากประสบการณ์การลงมอืท�างานพัฒนาชมุชน และการ
เตมิความรูจ้ากการเข้าร่วมอบรมทีต่่าง ๆ  ของพ่อมดืและสมาชิกคนอืน่ ๆ  ร่วม
กับการประเมินสถานการณ์ภายในมองเห็นทุนและศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชน 
และสถานการณ์ภายนอกที่กระแสการท�าธุรกิจเพื่อสังคมถือเป็นเครื่องมือที่
เข้ามาช่วยจัดการระบบต่าง ๆ  เพื่อแปลงคุณค่าสู่มูลค่าได้ โดยประเด็นที ่
พ่อมืดให้ความส�าคัญนอกเหนือจากองค์ความรู้และเคร่ืองมือที่กระบวนกร
ชุมชนควรมี คือ การรู้ทันตนเอง และสามารถเป็นผู้ฟังท่ีดีได้ ซ่ึงไม่ใช่การ
ฟังเพ่ือรับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตัดสิน 
ถูกผิดด้วยความคิดเห็นของตนเอง

ภาพที่ 1: (ซ้าย) การท�างานร่วมกันระหว่างคุณประทีป อ่อนสลุงกับกัญญาวีร ์อ่อนสลุง และ 
(ขวา) ภาพการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกต่างวัยในชุมชน

(ที่มาของภาพ: ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)
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2.  การน�าร่วมกันระหว่างวัย:  กลุ่มสงขลาฟอรั่ม  จังหวัดสงขลา
 การศึกษาภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัยของกลุ่มสงขลาฟอรั่ม เป็น 
การวิเคราะห์ผ่านการน�าร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่ม
ทีมงานของสงขลาฟอรั่ม มีรายละเอียดดังนี้

 ความเป็นพลเมืองของคนต่างวัย
 “ความเป็นพลเมืองจะมลีกัษณะอยูส่องอย่างคอื มส่ีวนร่วมกบักจิการ
สาธารณะ และผลักดันในเชิงนโยบายได้”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
 
 ภายหลงัจากเรียนจบระดบัปรญิญาตรแีละได้รบัทุนฝึกอบรมเก่ียวกบั
รายการวิทยุท่ีบีบีซี ประเทศอังกฤษ พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ (ป้าหนู) ได้กลบั
มารับราชการพัฒนาเน้ือหาและเครือข่ายวิทยุศึกษาทางไกลใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ ในระหว่างที่ท�ารายการวิทยุอยู่นั้นร่วมกับการมองความเป็นไปของ
รายการวิทยุในขณะน้ัน จิตส�านึกความเป็นพลเมืองได้เร่ิมแสดงออกชัดข้ึน 
เมื่อป้าหนูเกิดการตั้งค�าถามเกี่ยวกับรายการวิทยุที่มีอยู่ในขณะน้ัน ไม่ได้มุ่ง
สร้างให้คนหวงแหนบ้านเกิดหรือมองเห็นปัญหาความส�าคัญต่าง ๆ  ที่อยู่รอบ
ตวัเลย จงึเริม่บกุเบกิรายการวทิยโุลกสดใสในบ้านเกดิ เพือ่สร้างพลังให้คน
สงขลารักหวงแหนและเห็นคุณค่าของทะเลสาบสงขลา

 “...ดีเจในช่องวิทยุชุมชนสมยัน้ันพูดแต่เรือ่งนอกตัว แต่ไม่เคยพูดถึง
สิง่ใกล้ตวัของชมุชนเลย ชายหาดกไ็ม่เคยถกูพูดถึง เราจงึรูส้กึว่าปล่อยไว้ไม่
ได้ละต้องพยายามหาซื้อคลื่นเพื่อมาสื่อสารประเด็นนี้”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
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 หากเปรียบชายหาดสงขลาหรือทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวของคนเป็น
ส่ิงท่ีผู้คนละเลย ไม่สนใจและไม่ให้คุณค่า กลุ่มเด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนคงไม่ต่างกัน ป้าหนูหันมาสนใจกระบวนการพัฒนา
เด็กในสถานพินิจฯ โดยใช้ทักษะชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคิด 
วิเคราะห์วิจารณ์คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและเช่ือมโยง 2) ด้านตระหนักรู้ใน
ตน ความเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตน 3) ด้านการจัดการอารมณ์และ
ความเครยีด 4) ด้านการสือ่สารสาธารณะอย่างมพีลงั 5) ด้านการมส่ีวนร่วม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตส�านึกพลเมือง เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขา
ได้เช่ือมต่อชีวิตภายนอกกับภายในให้เด็กท่ีก้าวพลาดได้เข้าใจตัวเองและคน
รอบข้างมากขึ้น จนกระทั่ง ได้มาเร่ิมต้นท�าโครงการพลังพลเมืองเยาวชน
สงขลา (The Young Active Citizen)” ภายใต้การท�างานร่วมกนัระหว่าง 
สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ ก่อนท่ีจะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ  ในปี
ถัด ๆ  ไป โดยการด�าเนินโครงการน้ีนับว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�า
เยาวชนคร้ังส�าคญั เพราะเยาวชนได้มโีอกาสเลอืกประเดน็ทีอ่ยากเปล่ียนแปลง
หรือสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นมาท�าและชวนเพื่อน ๆ  มาร่วมกันท�างานเพื่อให้เกิด
จิตส�านึกของพลเมือง นอกจากน้ียังสร้างระบบพ่ีเล้ียง ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ท่ีอยู ่
ใกล้ตัวเยาวชน

 “สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของความเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่ให้เยาวชนมีพื้นที่
แสดงออก หรือเป็นแค่การเปิดโอกาสให้ท�ากิจกรรมเท่านั้น แต่หัวใจของ
ความเป็นพลเมืองท่ีส�าคัญท่ีสุด น่ันคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายใต้
การหนุนเสริมทักษะชีวิตอย่างสอดคล้องกับบทบาทและหน้าท่ีควบคู่ไปกับ
การสร้างจิตส�านึกพลเมืองให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
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 เม่ือย้อนกลับไปประมาณปี 2555 ท่ีป้าหนูเร่ิมด�าเนินโครงการ 
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในปีแรก โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจากเยาวชน
ทัง้ในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน มเียาวชนกลุม่หนึง่ทีส่่งโครงการ
หาดเพื่อชีวิต (Beach for Life) ซ่ึงเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ชายหาด โดยมี อภิศักด์ิ ทัศนี (น�้านิ่ง) ที่ในขณะนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียน
มหาวชริาวธุเป็นแกนน�าในการชวนเพือ่น ๆ  มาร่วมท�าโครงการ ก่อนท่ีสดุท้าย
จะผันตัวมาเป็นสมาชิกทีมงานในสงขลาฟอร่ัม และเป็นพ่ีเล้ียงของเด็กและ
เยาวชนรุ่นต่อ ๆ  ไป โดยจิตส�านึกพลเมืองของน�้าน่ิงได้เร่ิมแสดงออกชัดข้ึน
เมือ่เขาได้ตัง้ค�าถามกบัความเป็นไปของชายหาดทีม่นัเป็นส่วนหนึง่ในวถิชีวีติ
ของพวกเขาร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มี ลุกขึ้นมาท�างานต่อในประเด็นที่
สนใจ

 “เป็นปกติของเด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่เวลาเบื่อๆ เซ็งๆ ก็จะมา 
ระบายกับหาด มาเดนิเล่น มาตะโกน มาปลดปล่อย ซ่ึงตอนน้ันเราก็เห็นว่า
มีการน�าบ๊ิกแบ็กมาก้ันไว้เพ่ือไม่ให้ชายหาดถูกกัดเซาะ แต่เราก็ไม่ได้สนใจ
อะไร ความสนใจของเราเกิดขึ้นเนื่องจากต้องท�าโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ก็คิดว่าอยากจะน�าประเด็นนี้มาท�าต่อ เพราะ
เห็นว่าหาดสวยๆ มันเสียหายจริง อยากรู้ค�าตอบ และอยากท�าให้หาดกลับ
มาเหมือนเดิม”

(อภิศักดิ์ ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากหนังสือสงขลาส่องแสง)
 
 การท�าโครงการหาดเพ่ือชีวิตท�าให้น�้านิ่งมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ
ท�างาน และเห็นความส�าคัญของการน�าร่วมกันจากคนทุกกลุ่มทุกวัย และ
การท�างานให้ครอบคลุมทุกระดับ เพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมต่อสังคม โดยความ
ตั้งใจแรกเริ่มของพวกเขามุ่งหวังจะรวบรวมคนให้ได้ถึงหลักพันคนจากทุก
กลุ่มในจังหวัดสงขลา
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 “ตอนนัน้มนัเป็นเพยีงความรูส้กึเฉย ๆ  ว่าเราจะท�างานนีค้นเดยีวไม่ได้ 
ถ้าท�าคนเดียวนี่ตายแน่ ๆ  5 คนนี้ก็ท�าไม่รอดแน่ ๆ  เพราะงานมันใหญ่มาก  
มันไม่เหมือนงานวิจัยท่ีเราต้องเข้าแล็ป อันน้ันเราท�าคนเดียวได้ ไม่ว่าเน้ือ
งานมันจะมากแค่ไหนแต่เราควบคุมได้...เราเลยวางแผนไว้ว่าเรามี 5 คน  
ต้องสร้างตัวคูณ จาก 5 คนต้องเป็น 50 จาก 50 คนเป็น 500 จาก 500 
เป็น 5,000 คน คือพยายามจะให้มันแตกแบบขยายวงไปเร่ือย ๆ  แตกจาก 
5 คน จากแกนน�าค่าย เป็นแกนน�าโรงเรียน เป็นแกนน�าจังหวัด คือ เรา
มองถึงจังหวัดเลย 5,000 คน”

(อภิศักดิ ์ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
 
 แม้ว่าผลลัพธ์ท่ีได้จะไม่ได้ตามตัวเลขหลักพันท่ีต้ังไว้ในตอนแรก แต่
น�้าน่ิงและทีมก็ได้กลุ่มแนวร่วมมากลุ่มหน่ึงที่ยังคงท�างานร่วมกันอนุรักษ์
ชายหาดต่อมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งการให้ความสนใจชายหาดในจังหวัด
สงขลา ได้กลายเป็นกระแสในปัจจบุนัผ่านทางหลากหลายช่องทางรวมถงึสือ่
ออนไลน์ต่าง ๆ  นอกจากนี้พวกเขายังถอดบทเรียนการหาแนวร่วมจาก
ประสบการณ์การท�าโครงการในปีแรกออกมาได้ว่ากระบวนการเผยแพร่ข้อมลู
เรื่องคุณค่าและความส�าคัญของหาดทรายที่มีต่อคนสงขลาต้องคัดกลุ่มคนที่
มีความต้ังใจและรู้ว่าตนเองสนใจหรืออยากท�าอะไร และรู้วิธีในการสร้าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น ใช้หนังสือเล่มเล็กอธิบาย
ผ่านนิทานท่ีเป็นรูปวาดง่ายส�าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก ส�าหรับกลุ่ม 
เป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปใช้วิธีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้

 “ผมมองว่าการหาแนวร่วมคอื หนึง่เราต้องได้คนทีม่าด้วยใจ สองเขา
ควรท่ีจะรู้ต้ังแต่แรกๆ ว่าส่ิงท่ีจะต้องท�ามีอะไรบ้าง แล้วต้องท�าอะไรบ้าง ให้
เขาได้มีโอกาสร่วมกันคิดต้ังแต่แรก ๆ  เลย และบทเรียนน้ี ก็ได้เอามาใช้ใน 
บีชฯ รุ่น 3 ถ้าถามว่า ในปีแรกงานท่ีท�ามันบรรลุวัตถุประสงค์ไหม...มันก็
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บรรลุในเน้ืองานของมันนะ บรรลุในตัวกิจกรรม แต่เป้าหมายการให้คน 
รับรู้ มันยังไปไม่ถึง มันได้คนบางส่วนจาก 50 มันได้ใจคนมาบางส่วนจาก 
500 ได้มาจากกิจกรรมท่ีเราท�า โดยท่ีเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ยังไง อย่างน้อง ๆ  มา
ปีแรกก็คงรู้สึกว่ามาก็โดนพ่ีน่ิงใช้ ก็เลยไม่มากัน เลยเหลือคนที่อยากท�า 
จริง ๆ  ไม่ก่ีคน แล้วคนพวกน้ีแหล่ะท่ีพาคนมาท�า Beach for Life เพ่ิมข้ึน 
ในปีที่ 2”

(อภิศักดิ ์ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย  :  วิธีคิด  การท�างาน

 การท�างานภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ท�าให้ท้ังป้าหนู
ในฐานะผู้อ�านวยการสงขลาฟอรั่มและน�้านิ่งได้ใช้เวลาในการท�างานร่วมกัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันเป็นเวลากว่า 7 ปี ซ่ึงน�้าน่ิงเคยอยู่ท้ังในสถานะ
เยาวชนในโครงการและขยับข้ึนเป็นทีมหลักของสงขลาฟอร่ัม ท�าหน้าท่ีวาง
ยุทธ์ศาสตร์ของทีมกลาง วางแผน ออกแบบกระบวนการ และอีกบทบาทท่ี
ส�าคัญคือการเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ  ท่ีมาเข้าร่วมโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลาในปีต่อ ๆ  ไป ท้ังน้ี เม่ือคนสองคนท่ีมีวัยแตกต่างกัน 
ซึ่งอาจมีผลต่อวิธีคิดหรือวัฒนธรรมการท�างานมาอยู่ร่วมกันเพื่อท�างาน 
ขับเคล่ือนสังคมร่วมกัน การปะทะกันทางวิธีคิดย่อมมีโอกาสเกิดข้ึนได้ แต่
ส่ิงส�าคัญคือการพยายามสร้างประโยชน์จากทรัพยากรความต่างทีมี น�าไปสู่
การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน
 ด้วยบุคลิกลักษณะเป็นคนมุ่งม่ัน ทุ่มเท จริงจังในการท�างาน รักงาน
ท่ีมีความท้าทาย น�า้น่ิงยังเป็นคนท่ีต้องการเห็นผลส�าเร็จจากการลงมือกระท�า
การบางอย่าง โดยเฉพาะการท�างานเพื่อขับเคลื่อนสังคม ซึ่งสะท้อนผ่านวิธี
คิดในการให้นิยามกับความสุขของตนเองที่ว่า
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 “ความสุขคือ ได้ท�าเร่ืองท่ีอยากท�า เวลาท�ามันมีความท้าทาย ถ้า 
มนัผ่านได้ท�าได้ กจ็ะมคีวามสขุ ผมจะรูสึ้กมหศัจรรย์ทกุครัง้ทีต่นเองท�าได้...
ยิ่งท�ายิ่งเห็นช่องว่างว่าเรายังต้องท�าต่อ มันจะยิ่งมีพลังท�าสิ่งอื่น ๆ  ต่อ”
 (อภิศักดิ ์ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)

 การสะท้อนวิธีคิดเก่ียวกับการท�างานข้างต้นของน�้านิ่ง ผนวกกับการ
ต้องมาท�างานร่วมกบัป้าหนผููซ้ึง่มปีระสบการณ์ท�างานมามาก มคีวามละเอยีด
อ่อนในเนื้องานจากการมองเห็นหลากหลายด้าน จึงเกิดการปะทะกันบ้าง

 “ผมว่ามันเป็นปกติเวลาท�างาน ซึ่งมันต้องมีช่องว่างบ้าง ผมเถียงกับ
ป้าหนูทุกวันนะช่วงหลังๆ เพราะมีกันอยู่แค่สามคน มันก็จะคล่ีคลายได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ประเด็นเราคือเป็นคนมุ่งงาน มันต้องส�าเร็จ”

(อภิศักดิ ์ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
 
 ในขณะที ่ป้าหนมูวีธิคีดิในการท�างานทีใ่ห้ความส�าคญักบัองค์ประกอบ
หลากหลายมิติ ท้ังเชิงการท�างานเป็นระบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ถูกต้อง ซึ่งมีความรอบคอบและมองว่าสถานการณ์บางส่ิงสามารถช้าลงได ้
เพือ่ให้ความเป็นองค์รวมมนัไปด้วยกนัได้หมด ซึง่จะแตกต่างจากน�า้นิง่ทีใ่ห้
ความส�าคัญต่อสาระส�าคัญของความคิดและสามารถท�าให้ส�าเร็จได้เป็นหลัก

 “รูว่้าเค้าเป็นคนตัง้ใจท�างานสงูมาก สงูกว่าผูใ้หญ่หลายคน เรยีนรูเ้รว็
มาก แต่ต้องระวังเพราะความเร็ว เช่น งานเสร็จเร็วแต่พิมพ์ผิดเยอะ ส่วน
เรากเ็ลยต้องมาคอยตรวจทาน เรารู้สึกว่าน่ีคือการท�างานของเด็กยุคน้ี หัวคิด
เร็วมาก แต่ติดตรงภาษาท่ีถ่ายทอดออกมาผิด ๆ  ถูก ๆ  การดึงค�าให้มันโดเด่น
ขึ้นมา การร้อยเรียงกัน แต่สาระส�าคัญเค้าเก็บได้หมดนะ”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
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 หากพิจารณาคุณลักษณะของท้ังสองคนซ่ึงเป็นภาพสะท้อนตัวแทน
ของคนต่างวัย จะเห็นว่ามีจุดเด่นท่ีช่วยให้งานสามารถด�าเนินไปได้ด้วยความ
ยั่งยืน ขึ้นอยู่กับการหาวิธีการในการรับฟังหรือยอมรับในความแตกต่างนั้น 
โดยองค์ประกอบส�าคญัทีท่�าให้ทัง้สองคนมองว่าสามารถท�างานร่วมกนัได้ คอื 
การมีเป้าหมายร่วมกัน เคารพในวิถีประชาธิปไตย และ การมองกันเป็น
เหมือนคนในครอบครัว ดังที่ป้าหนูกล่าวว่า

 “ยังไม่เคยเห็นมีเร่ืองไหนท่ีน�้านิ่งไม่ยอมนะ ตัวป้าหนูก็เช่นกัน 
ประชาธปิไตยมนัไม่ใช่แค่การยกมอืโหวตนะ ถ้ามนัมเีหตผุลท่ีดจีรงิมนักต้็อง
ยอมกัน มันไม่มีใครแพ้ใครชนะ เพราะเรามีเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายเรา
ชัดตั้งแต่แรกว่าพวกเรามาท�าอะไรกันอยู่”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, 6 มิถุนายน 2562)
 
 เช่นเดียวกับน�า้น่ิง ท่ีมองว่าการถกเถียงกัน หรือ การแสดงความคิด
เห็นท่ีแตกต่างกันในการประชุมหรือขณะท�างานเป็นเร่ืองท่ีควรมี เพราะมัน
ยิ่งท�าให้ขยายขอบเขตความรู้ ได้มุมมองใหม ่ๆ  

 “ถ้าป้าหนูมีเหตุผลที่ดีกว่า ผมก็ฟัง ผมไม่เคยมองเรื่องนี้เป็นปัญหา
เลย ถ้าเรามองว่ามันคือวัฒนธรรมประชาธิปไตย”

(อภิศักดิ ์ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)

เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน  สร้างการน�าร่วม

 “การน�าร่วมมันแฝงอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว ตามธรรมชาติมนุษย์ 
อยู่โดด ๆ  ไม่ได้ มันจะมีพลังของความรู้ เปิดช่องทางให้รับรู้ และ มันจะ
เก่ียวร้อยกันโดยอัตโนมัติ ท่ีจริงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็สอนถึงความเป็นการ
น�าร่วม ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัอยูแ่ล้ว แม้แต่เร่ืองท�านาทีจ่ะต้องช่วยกนัลงแขก 
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คนเล็ก ๆ  มีพลัง คนเล็ก ๆ  หลาย ๆ  คนรวมกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากหนังสือน�าร่วม ร่วมน�า เล่ม 1)

 การสร้างพ้ืนท่ี เปิดพ้ืนท่ีเพ่ือให้คนท่ีมีความแตกต่างกันมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการสร้างภาวะการน�าร่วม  
เพราะมนัเป็นจดุเริม่ต้นของการน�าเอาศกัยภาพทีแ่ต่ละคนมอีอกมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ ตอบโจทย์เป้าหมายที่สมาชิกในกลุ่มมีร่วมกัน 

 “...สังคมไทยยังมีทัศนคติหรือค่านิยมมองว่าเยาวชนเหล่าน้ียังไม่มี
ศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมได้ ดังนั้น ค�าว่ากล้า
ท่ีจะเป็นพลเมือง มันจะช่วยสลายความคิดน้ีได้ และจะถูกเช่ือมโยงไปได้
หลายๆ เร่ืองหากเราช่วยกันสร้างให้เป็นค่านิยมให้เกิดข้ึนในครอบครัว 
โรงเรียน และในตัวเด็ก เพราะฉะนั้นคนที่ท�างานกับเด็กต้องมีความมั่นใจ
ในเร่ืองนี้ด้วยแล้วประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก  
ดังน้ันเราในฐานะผู้ใหญ่ก็ต้องกล้าท่ีจะเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กได้เข้ามาท�าส่ิงท่ีดีให้
บ้านเมืองด้วยเช่นกัน”

(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
 
 นอกจากน้ี ในมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างน�้านิ่งที่ได้มีโอกาสเร่ิมต้น
ท�างานเคลือ่นไหวทางสงัคมมาตัง้แต่ตอนเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา โดยเริม่
ตั้งแต่การท�างานเชิงรณรงค์ตอนสมัยเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และ
เม่ือพบว่าถึงแม้การท�างานลักษณะน้ีเกิดประโยชน์ในการสร้างพลังทางอารมณ์
ต่อบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนจะไม่ใช้วิธีการท่ีย่ังยืนในสายตาของ
เขา จึงเริ่มขยับมาท�างานให้ความรู้ในช่วงท�างานในกลุ่มสงขลาฟอรั่ม แต่ยัง
คงมีค�าถามเกิดข้ึนในใจว่าแม้คนจะมีความรู้ เหตุใดพวกเขาส่วนใหญ่กลับ
ยังไม่ลุกข้ึนมาแก้ปัญหาอะไร ในระยะหลังนี้จึงได้ให้ความส�าคัญกับการ
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ท�างานมาสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยหวังว่าน่าจะเป็นอีกกระบวนการที่
เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้มาหาทางแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน

 “เม่ือก่อนตอนผมเป็นสภาเด็ก ผมก็ท�างานเชิงรณรงค์ แล้วก็ขยับมา
ท�างานให้ความรู้ พอช่วงหลัง ๆ  ก็มาท�างานสร้างการมีส่วนร่วม หรือสร้าง
วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ ผมว่ามันท�าได้ในทุก ๆ  
พืน้ที ่อยูท่ีว่่าเราสามารถเป็นฟา (การอ�านวยการเรยีนรู)้ ได้ไหม เราสามารถ
ท�าให้พื้นที่นั้นเป็นท่ีท่ีปลอดภัยได้จริงหรือเปล่า ผมเห็นตอนเคสที่เคย 
พาแม่ค้ากับเทศบาลมาคุยกัน ปัญหามันมาจากเทศกิจจับแม่ค้าทุกวัน แล้ว
ผมพามาคุยกัน พวกเขากคุ็ยกันได้ แล้วก็เข้าใจกนั คล่ีคลายปัญหาบางเร่ือง
ได้ ผมมองว่าบทบาทของผมในการสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้ คือ  
การเป็นฟา”

(อภิศักดิ์ ทัศนี, สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2562)

ภาพที่ 2: ป้าหนู (พรรณิภา โสตถิพันธุ์) ขณะท�างานร่วมกับน�้านิ่ง (อภิศักดิ์ ทัศนี) 
และเยาวชนคนอื่น ๆ

(ที่มาของภาพ: อภิศักดิ ์ทัศนี, จังหวัดสงขลา)
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สรุปและอภิปรำยผล

1.  การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างวัย:  ความเป็นพลเมืองของคนต่างวัย
 จากการสังเคราะห์ผลการศกึษาของพืน้ทีชุ่มชนวฒันธรรมไทยเบ้ิงบ้าน
โคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยพบ
ประเด็นท่ีสะท้อนถึงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการท�างานขับเคล่ือนสังคมของ 
คนรุน่ใหม่ เช่น บคุลกิการมุง่มัน่ผลส�าเร็จของงาน การคดิตดัสนิใจรวดเรว็ 
โดยให้ความส�าคญัต่อสาระส�าคญัของเนือ้งาน ซึง่สะท้อนถงึการให้อตัลกัษณ์
ต่อความเป็นพลเมืองที่อาจต่างออกไปจากผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่เติบโตมาใน
อีกยุคหน่ึง โดยในยุคปัจจุบันท่ีโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังมิติ
ของโครงสร้างประชากร เศรษฐกจิ สงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลง
ด้านเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด การให้อตัลกัษณ์ของความเป็นพลเมอืงใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงอาจผันแปรไปตามบริบทสังคม งานของ Bennett, 

Wells, and Rank (2009) ท่ีส�ารวจการเปล่ียนแปลงด้านอัตลักษณ์ความ
เป็นพลเมือง (civic identity) ของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เพื่อศึกษา 
แนวคิดและแนวทางท่ีคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมหรือเรียนรู้เก่ียวกับกจิกรรมต่าง ๆ   
ทางสังคม เพราะเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับความเป็นพลเมืองในสถาบนัการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ  
ประสบความส�าเร็จ พบว่า หากพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างวัยของ
กลุ่มคน อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองสามารถจ�าแนกได้ 2 กลุ ่ม คือ 
พลเมืองมุ่งความสมบูรณ์แบบ (Actualizing Citizen: AC) โดยการให ้
อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองรูปแบบน้ีจะไม่ค่อยมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาล แต่ให้ความส�าคัญต่อประเด็นทางการเมือง
ทีเ่กีย่วกบัวิถชีวีติประจ�าวนั เช่น ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
การท�างานอาสาสมัคร การขับเคล่ือนทางสังคม และไม่ค่อยเช่ือถือข้อมูล
ข่าวสารการเมืองจากสื่อกระแสหลัก ซึ่งกลุ่มน้ีจะค่อนข้างสนใจสื่อสารความ
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คิดเห็นทางการเมืองผ่านส่ือออนไลน์ ในขณะท่ีอีกกลุ่ม คือ พลเมืองมุ่ง
หน้าท่ี (Dutiful citizen: DC) ท่ีให้อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองว่าต้องมี 
ความรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาล มองว่าการ 
เลือกต้ังเป็นหัวใจส�าคัญและหนทางหลักของประชาธิปไตย เช่ือถือผู้น�าและ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก 
 ทั้งนี้ Bennett, Wells, and Rank (2009) ระบุว่าเยาวชน คน 
รุ่นใหม่ มีแนวโน้มหันมาสนใจประเด็นทางการเมืองทีเ่ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน หรือ การคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มมากขึ้น การให้ความหมาย
ต่ออัตลักษณ์ทางสังคมของคนรุ่นใหม่ จะสัมพันธ์กับมุมมองที่มีต่อโลกที่
เปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อน โดยจะแยกตัวออกจากองค์กรหรือสถาบันที่มีการ
ก่อต้ังและจัดการอย่างเป็นระบบและมีการก�าหนดสถานภาพทางสังคมต่อ
สมาชิก คนรุ่นใหม่เร่ิมให้ความส�าคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าความรู้สึก
ว่าตนเองมีความรับผิดชอบท่ีต้องเคล่ือนไหวเพ่ือส่วนรวมหรือสาธารณชน 
(Schudson, 1998) และมีแนวโน้มจะลดความรู้สึกท่ีตนเองมีความ 
รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองแบบยุคก่อน หรือการ
ติดตามและเช่ือถือข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก ในขณะที่จะแสดงออก
ทางการเมืองในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตประจ�าวัน  
การค�านึงถึงความเท่าเทียมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Bennett, 1998) ประเด็น
เก่ียวกับวิถีชีวิตเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการค้นหาส่ิงท่ีมาเติมเต็มความสมบูรณ์
ของชีวิต (self-actualizing) ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อการ 
เข้าร่วมในประเด็นพลเมืองในเชิงองค์กรที่เป็นระบบ เช่น การเลือกตั้ง การ
เข้าร่วมพธีิทางศาสนา การให้บรกิารสงัคมผ่านการท�างานในองค์กร อย่างไร
กต็าม อาจไม่สามารถจ�าแนกการให้อตัลกัษณ์ความเป็นพลเมอืงทัง้สอง โดย
ผูกติดกับคนกลุ่มวัยใดกลุ่มวัยหนึ่งได้ทั้งหมด และอัตลักษณ์ทั้งสองนี้ก็ 
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมทั้งสิ้น



133การน�าร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 

2.  การน�าร่วมกนัระหว่างวัย:  องค์ประกอบการน�าร่วมกนัระหว่างวยั
 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าการน�าร่วมกันระหว่างวัย
ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษามีองค์ประกอบ คือ การมีเป้าหมายร่วม การสร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย องค์ความรู้ และ การเพ่ิมพูน
ทุนทางสังคมสู่การน�าร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.1  เป้าหมายร่วม

 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า จุดร่วมในการขับเคล่ือนสังคม
ของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลา
ฟอรั่ม จังหวัดสงขลา คือ การสร้างและสื่อสารให้สมาชิกทุกคนเข้าใจใน 
เป้าหมายหลกัของการท�างานร่วมกนัก่อน และจะมกีารถอดบทเรยีนกนัอย่าง
สม�า่เสมอ ซึง่รวมถงึการทบทวนเป้าหมายร่วมของการเข้ามาท�างานขบัเคลือ่น
สังคมในกลุ่มด้วย
 ท้ังน้ี ในการขับเคล่ือนสังคม การน�าร่วมกันระหว่างวัยเป็นหน่ึงใน
กระบวนการส�าหรับรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ  เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย์จากหลากหลายกลุ ่มวัย ทรัพยากรที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการท่ีส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
สามารถท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนไปสู ่ความอยู ่ดีมี
สุขร่วมกัน โดย W. K. Kellogg Foundation (2007) อธิบายว่าการน�า
ร่วมนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน (common 

purpose/common goal) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นร่วมกัน 
เป็นตัวก�าหนดทิศทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อันจะ
ช่วยให้สมาชิกระดมปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้วยกัน และมองข้ามความ
แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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 2.2  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย

 จากผลการศึกษาของพื้นที่กรณีศึกษา ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อส�าหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย จ�าแนกได ้5 องค์ประกอบ (5 A’s) ดังนี้
 1. สร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม (Acquainted) 
 สร้างความคุ้นเคยกบัผูเ้ข้าร่วมท้ังระหว่างผูเ้ข้าร่วมกบัผู้จดักระบวนการ 
และ พยายามให้ผู้เข้าร่วมท่ีวัยแตกต่างกันเกิดความคุ้นเคยกัน ส่ือสารให ้
ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าพ้ืนท่ีน้ียินดีต้อนรับทุกคน สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผู้เข้าร่วม
รูส้กึว่าสถานท่ีนีย้นิดต้ีอนรบัผูเ้ข้าร่วม รวมทัง้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ
สมต่อการใช้ประโยชน์ของคนทั้งสองกลุ่มวัย  
 2. อย่าปล่อยให้มีใครที่รู้สึกโดดเดี่ยว (Avoid isolation)
 ในระหว่างการจดักจิกรรมนัน้ ผูท้ีท่�าหน้าท่ีจดักจิกรรมจะต้องสงัเกต
สถาการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หากพบว่ามีใครแสดงอาการแยกตัวออกมา หรือ ถูกผลักออกมาจากกลุ่ม  
ผู้จัดกิจกรรมจะต้องพยายามหาสาเหตุ และเร่งแก้ไขสถานการณ์ อย่างไร
กต็าม หากผู้เข้าร่วมกจิกรรมนัน้ต้องการแยกตวัออกมาจรงิ ๆ  กไ็ม่ควรบงัคบั
เพื่อให้กลับเข้าไปในกิจกรรม แต่อาจต้องใช้การพูดคุยเข้าช่วย
 3. หลีกเลี่ยงการเหมารวม (Avoid stereotype)
 หลีกเล่ียงการเหมารวมด้านกลุ่มอายุหรือภาพในใจท่ีมีต่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง เช่น ความเข้าใจหรือความเช่ือว่าผู้สูงอายุจะ
ต้องเชื่องช้า ขี้บ่น หัวโบราณ ในขณะที่วัยรุ่นจะต้องใจร้อน ขี้เบื่อ ท�าอะไร
ไม่จริงจัง และเด็กเล็กท่ีไม่สามารถท�าส่ิงต่าง ๆ  ให้ส�าเร็จได้ ซ่ึงภาพในใจหรือ
ความเชือ่เหล่านี ้จะกระทบต่อพลวตัของการจดักระบวนการหรอืกจิกรรม ที่
จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้หรือการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่
 4. เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมมอี�านาจในการตดัสนิใจ (Afford power)
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 ประเด็น หัวข้อ หรือชุดความรู้ท่ีมาจากตัวผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการบรรลุเป้าหมายได้ดีข้ึน ซ่ึงผู้จัด
กิจกรรมควรพยายามเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหรือเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมได้
เลือกหรือตัดสินใจในประเด็นท่ีต้องการเรียนรู้ หรือถ้าจะก�าหนดหัวข้อการ
เรียนรู้ไว้ ก็ควรเปิดกว้างพอที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกหรือเสนอ
 5. ศิลปะและดนตร ี(Arts and Music)
 ศิลปะนับเป็นเคร่ืองมือส�าหรับปลดปล่อยความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สึก ของบุคคลผู้นั้น เช่นเดียวกันกับดนตรีที่เกิดจากเสียงต่าง ๆ  ทั้ง
ศิลปะและดนตรีล้วนนิยมถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างความสุนทรียะ และประยุกต์
ใช้ในการบ�าบัด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ สมอง หรือร่างกาย 
โดยจากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยส่วนใหญ่ 
ใช้กิจกรรมประเภทดนตรี และศิลปะประกอบการด�าเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะ
ใช้ในรูปแบบของกิจกรรมหลัก หรือเป็นกิจกรรมเสริม เพราะเป้าหมายส�าคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเป็นปึกแผ่นระหว่างประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ 
 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนต่างวัยสามารถแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นัได้ต้องพจิารณารปูแบบของกระบวนการ วตัถปุระสงค์ และคณุค่า
ของชมุชนหรอืสงัคมร่วมด้วย เพราะเป็นบรบิทท่ีเกีย่วข้อง โดยทัง้กระบวนการ
ในการออกแบบ และผลผลิตของการออกแบบนั้น ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานของ Kaplan, Haider, Cohen, and 

Turner (2007) เป็นงานทีเ่ริม่ศกึษาด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมส�าหรบั 
การจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย โดยมองว่าการพัฒนาการของกระบวนการ
นี้มีมามากกว่า 50 ปีแล้ว แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างวยัส�าหรบัผู้สงูอายรุ่วมกบั
เด็กหรือเยาวชนยังมีอยู่น้อย งานส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะวัยใดวัยหนึ่ง
เท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ที่การออกแบบสภาพแวดล้อมจะมุ่งเพื่อ 
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ส่งเสริมสติปัญญา (intellectual) พัฒนาการด้านอารมณ์ (emotional)  
และ พัฒนาการด้านร่างกาย (physical growth) ซึง่ Kaplan et al., (2007) 
ได้ข้อสรุปว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีดีจะต้องเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ทางบวกซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้พื้นที่ควรมี
ความยืดหยุ่น โดยพื้นที่หนึ่งควรใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และมีความ
พร้อมส�าหรับการจัดกิจกรรมท่ีไม่ได้อยู่ในแผนงานได้ด้วย สภาพแวดล้อมท่ี
ดีต้องส่งเสริมท้ังความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้  
และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกสงบได้เม่ือกลุ่มผู้เข้าร่วมต้องการ ภายหลัง 
ได้มีการศึกษาที่เกี่ยวกับการน�าองค์ความรู ้ทางประสาทวิทยาศาสตร์  
(Neuroscience) มาร่วมใช้ในการออกแบบกระบวนการ โดย Larkin, 

Kaplan, and Rushton (2010) พบว่า องค์ความรู้ด้านน้ีจะช่วยให้ 
ผู้จัดกระบวนการเข้าใจความเช่ือมโยงว่าประสาทส่วนใดท่ีมีผลต่อความจ�า
และความตัง้ใจ เพือ่ทีจ่ะมาออกแบบกจิกรรมให้สอดคล้อง ทีส่ามารถกระตุน้
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดกระบวนการคิด ความรู้สึกยินดีท่ีจะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้ 

  2.3 องค์ความรู้
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ท้ัง 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา 
เป็นภาพสะท้อนของการท�างานร่วมกันระหว่างบุคคลที่มีช่วงวัยต่างกัน  
ดังเห็นได้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีลุกข้ึนมาขับเคล่ือนชุมชนและสังคม มีทั้งที่
เพ่ิงเรียนจบจากมหาวิทยาลัย และก�าลังมีไฟท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลง โดย
เริ่มจากปัญหาหรือสถานการณ์รอบตัวของพวกเขา กลุ่มนี้มักจะเพียบพร้อม
ด้วยความรูเ้ชงิวชิาการ ข้อมลูใหม่ ๆ  มคีวามสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ ๆ  ท่ีเป็นความรู้อันสามารถอธิบายออกมาเป็นตัวอักษรหรือมีอยู่
ในต�ารา (explicit knowledge) และอยากน�าส่ิงที่ตนเองมีอยู่ไปสร้าง 
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ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมของตนเอง ในขณะท่ีอีกกลุ ่มผู ้สูงอายุ หรือ 
วัยผู้ใหญ่ตอนกลางขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างานเพื่อ
อยากเหน็ชมุชนของตนเองดข้ึีน ผ่านการด�าเนนิชวีติและเหน็การเปลีย่นแปลง
ของสังคมรอบตัวมานานกว่า เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการท�างานพัฒนา
ชุมชนมากล้นจนหล่อหลอมข้ึนเป็นความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) 
ท่ีอาจหาไม่ได้จากห้องเรียนหรือต�าราท่ัวไป แต่อาจขาดมุมมองหรือวิธีคิด 
จากความรูใ้หม่ๆ หรอืเครือ่งมอืใหม่ ๆ  อย่างไรกต็าม ทัง้สองต่างมเีป้าหมาย
ร่วมกันคือ อยากเห็นสังคมดีข้ึน ดังน้ันจึงมีการพยายามน�าจุดเด่นของแต่ละ
ฝ่ายออกมาเพื่อเกื้อหนุนกัน ซึ่งก่อให้เกิดมิติของการท�างานเพื่อสังคมในมุม
ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น
 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดติดกับตัวองค์ความรู้ที่ตนเองเชื่อเป็นหลัก  
โดยไม่เปิดใจยอมรับชุดความรู้จากอีกฝั่งหรือศักยภาพที่อีกกลุ่มมีอยู่ อาจ
ไม่เห็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างท้ังสองฝ่าย หรืออาจถงึข้ันขัดแย้งกันจน
เกิดเป็นอคติ ต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นข้ัวตรงข้าม การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เพียง
แค่การใส่ข้อมูลความรู้เข้าไปแค่อย่างเดียว หากแต่การเรียนรู้ที่ถูก ควร
ประกอบด้วย การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เปิดรับโลกที่ตนเองไม่คุ้นเคย พร้อม
ละวางส่ิงท่ีเคยเรียนโดยไม่ยึดติดกับส่ิงที่เคยเรียนรู้มา การเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัย จึงเป็นกระบวนการท่ีหลอมรวมความรู้ท้ังสองรูปแบบจากคนต่าง
วัย เพ่ือก่อให้เกิดความรู้อีกระดับ คือ ปัญญา (wisdom) ซ่ึงเป็นการบูรณา
การความรู้ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์และน�าไปสู ่
เป้าหมายที่มีร่วมกัน

 2.4 เพิ่มพูนทุนทางสังคมสู่การน�าร่วม
 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวยัมปีระโยชน์ทัง้ในระดบัจลุภาค (บคุคล ได้แก่ ผูส้งูอาย ุเดก็ และ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม) และ ระดับมหภาค (ชุมชนและสังคม) โดยในระดับ
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บุคคลมีประโยชน์ด้านทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการท้ังผู้สูงอายุและ เด็ก 
เยาวชนที่เข้าร่วมต่างมีทัศนคติต่อกันในทางที่ดีขึ้น ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีใน
การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้านอายุ (age discrimination) ส�าหรับ 
ประโยชน์ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตในท้ังสองกลุม่พบว่า ได้พฒันาระดบั
การเห็นคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มผู ้
สูงอายุที่การเข้าร่วมกระบวนการเหล่าน้ีจะช่วยดึงพวกเขาออกจากความรู้สึก
โดดเด่ียวอ้างว้างท่ีมีผลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุโดยตรง และ
ประโยชน์ท้ัง 2 ด้านน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเป้าประสงค์หลักของ
กระบวนการ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก
ในชุมชน ภายใต้ความหลากหลายและความแตกต่างของปัจเจกบุคคลตาม
ฐานคิดจากทฤษฎีและแนวคิดความเป็นปึกแผ่นระหว่างประชากรต่างรุ่น 
(Intergenerational Solidarity) นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
ทกัษะและความรูท้ีผู่เ้ข้าร่วมได้รบัมทีัง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละทกัษะเชงิวชิาการ เช่น 
การอ่าน การเขียน การสือ่สาร และทกัษะอืน่ ๆ  ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 
เช่น การอยู่ร่วมกบัผูอื้น่ การท�างานเป็นทมี โดยความรูแ้ละทกัษะต่าง ๆ  เป็น
ประเดน็ทีส่อดแทรกอยูใ่นกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างวยัและสามารถ
ปรับเปลี่ยนประเด็นให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่วมได้
 เม่ือพิจารณาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จะเห็นได้ว่าส่วนหน่ึงเป็น
ผลที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาในระดับบุคคล ท้ังในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
เด็ก โดยกระบวนการช่วยส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคมร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการทางจิตสังคม (Erikson, 

1963, as cited in Pratt, 2012) โดยช่วยส่งเสริมคุณลักษณะการเป็น 
ห่วงคนรุ่นหลัง (generativity) อันเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากความรู้สึก 
รับผิดชอบต่อสังคม มีความปรารถนาดีต่อเด็กรุ่นหลัง อยากเห็นความอยู่ดี
มสีขุของสมาชกิคนอืน่ๆ ในชมุชน กระบวนการยงัช่วยเตมิเตม็คณุลกัษณะ
ความรู้สึกม่ันคงในชีวิต (ego integrity) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ี 
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ช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวและ
รู้สึกว่าตนเองด้อยค่ามีอิทธิพลต่อตัวผู้สูงอายุมาก เม่ือสมาชิกในชุมชนรู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า พลังในการจะท�างานเพ่ือขับเคล่ือนสังคมก็จะเพ่ิมข้ึน 
เพราะเช่ือว่าตนเองสามารถท�าให้ชุมชนและสังคมดีข้ึนได้ ตามฐานคิดเร่ือง
การสร้างพลังอ�านาจ
 กระบวนการนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้กลุ่มที่เป็นประชากร
ชายขอบของการเข้าถึงทรัพยากร ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมมากขึ้น  
และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 
การท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนต่างวัยในชุมชน เป็นการพัฒนาความ 
ไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และ การสร้างเครือข่ายร่วมกันของ
คนต่างวัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมากข้ึน ตามฐานคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทฤษฎีทุนทางสังคม (Coleman, 1988, 
อ้างถึงใน Bostrõm, 2014) ท่ีอธิบายว่าทุนทางสังคม คือ โครงสร้างทาง
สังคมที่เอื้อให้สมาชิกในชุมชนได้รับความสะดวกสบายภายใต้โครงสร้าง 
น้ัน ๆ  ในระยะถัดมา OECD, Scrivens and Smith (2013) ได้จ�าแนก
ทุนทางสังคมเป็นมิติด้านต่าง ๆ  ท่ีไม่ซ้อนทับกัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ 
การประเมินความอยู่ดีมีสุขในแต่ละประเทศ โดยจ�าแนกทุนทางสังคมเป็น  
4 มิติ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่ีพิจารณาโครงสร้างและ
ธรรมชาติของบุคคลในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยให้ความส�าคัญกับ
บุคคลท่ีรู้จักและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ต่อไป 2) เครือข่ายทางสังคม  
ท่ีพิจารณาจากการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย  
3) การมีส่วนร่วมทางสังคม ท่ีให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมของบุคคลใน
การกระท�าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 4) ความไว้วางใจและ 
การมบีรรทัดฐานร่วมกัน ท่ีให้ความส�าคัญต่อความรู้สึกไว้วางใจสมาชิก การ
ยดึถอืคณุค่าหรอืบรรทัดฐานบางประการร่วมกนั ซึง่น�าไปสูค่วามเป็นปึกแผ่น
ทางสังคม
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 ส�าหรับในสังคมไทย แนวคิดทุนทางสังคมเริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
หรือถูกกล่าวถึงมากขึ้นภายหลังการเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งส�าคัญอัน
เป็นผลพวงของระบบทนุนยิมเมือ่ปี พ.ศ. 2540 (วกิฤตต้มย�ากุง้) สังคมไทย
เริ่มหันมาให้ความสนใจในคุณค่าเดิมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิชาการ
ไทยได้น�าแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมน้ี มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
แนวคิดน้ีก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
มากข้ึน ประเทศไทยมีภูมิปัญญาหรือชุดความรู้บางประการท่ีแฝงอยู่ในชุมชน
อยู่แล้ว เป็นต้น ดังน้ันแนวคิดท่ีเก่ียวกับทุนทางสังคมในประเทศไทยท่ีถูก
อธิบายถึงค่อนข้างมากและเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมจะเกีย่วข้องกับภมิูปัญญาชาว
บ้าน ซ่ึงความหมายครอบคลุมถึงความสามารถในการเอาตัวรอดจากการแก้
ปัญหา และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การใช้วัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนมาขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยเบ้ิง ด้วยคุณลักษณะพิเศษ คือ 
การเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต (living museum) ใต้ถุนอาคารถกูใช้เป็นท่ีตัง้
ของก่ีทอผ้าอันใหญ่ ท่ีถูกใช้จัดแสดงวิธีการทอผ้าแบบโบราณ มีผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชนเป็นตัวแสดง และ ใช้ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนท่ีร้องเพลงโทน 
อันเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้ง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
หรือผู้ท่ีสนใจเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน น�าไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพ 
แก่สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น เช่น การจักสาน  
การทอผ้า ท�าย่าม ยังถกูน�ามาเป็นองค์ความรูเ้พือ่ท�าฐานการเรยีนรูต้ามบ้าน
ของปราชญ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนท่ีมีที่ต้ังในชุมชนน้ีได้
เรียนรูร้ากเหง้าของตนเอง โดยถกูบรรจอุยูใ่นหลกัสตูรของโรงเรยีน ในขณะ
ทีก่ลุม่สงขลาฟอรัม่ได้ใช้ประเดน็ทางทรัพยากรธรรมชาตใินจังหวดัสงขลามา
เป็นจุดศูนย์รวมพลังของสมาชิกในพ้ืนท่ีและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้าง
จิตส�านึกพลเมือง เช่น การเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก และจิตส�านึก
ความเป็นพลเมืองเมืองให้กับชาวสงขลาในการอนุรักษ์ หวงแหน ฟ้ืนฟู ดูแล
ชายหาด โดยสร้างเครือข่ายแกนน�าในการดูแลไปสู่การช่วยแก้ปัญหาการ 
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สูญเสียชายหาด เพื่อหาดสงขลายั่งยืนสืบไป
 ทั้งนี้ องค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาทุนทางสังคม คือ การสร้าง
โอกาสและพื้นที่ให้สมาชิกในชุมชนได้มาปฏิสังสรรค์กัน โดยเฉพาะพื้นที่ใน
บริเวณภายในชุมชน ท่ีเป็นท้ังพืน้ท่ีตามธรรมชาติ หรือ องค์กรสถาบันต่าง ๆ  
ในชุมชน อันมีบทบาทส�าคัญในการสร้างโอกาสและเปิดพ้ืนท่ีให้สมาชิกใน
ชุมชนได้มาสร้างความสัมพันธ์กัน

3.  การน�าร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเคร่ืองมือการขับเคลื่อนทาง
สังคม
 จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าลักษณะการขับเคลื่อนสังคมของกรณี
ศึกษาท้ังสอง เป็นวงจรของช่วงเวลาท่ีมีพัฒนาการต่อเน่ืองกัน สอดคล้องกบั
ทฤษฎีวงจรการขับเคลื่อนทางสังคมของ Herbert Blumer (อ้างถึงใน 
Christiansen, 2009) ที่ระบุว่าการขับเคลื่อนสังคมมีขั้นตอนเป็นวงจร 
ชีวิต โดยเริ่มจาก ขั้นความสับสนทางสังคม (social ferment) ที่เป็นช่วง 
เริ่มต้นของการขับเคลื่อนทางสังคม ยังไม่ก่อตัวเป็นองค์กร ขั้นถัดไปคือ 
สร้างความตื่นตัวให้บุคคลอื่น (popular excitement) จากนั้นเข้าสู่ข้ัน  
การจัดระเบียบ (formalization) และขั้นสุดท้ายคือขั้นจัดต้ังสถาบัน  
(institutionalization) และมีนกัวิชาการได้พัฒนาการให้นิยามแต่ละข้ันตอน 
ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ  แบ่งเป็น 4 ข้ันตอนที่ใกล้เคียงกับของ Blumer โดย 
เร่ิมจาก ข้ันท่ี 1 การริเร่ิมปรากฏ (emergence) ซ่ึงเป็นข้ันจุดเร่ิมต้นการ 
ขับเคลื่อนสังคม โดยคนบางคนรู้สึกไม่พอใจกับนโยบายหรือเงื่อนไขทาง
สังคมบางประการ และเร่ิมลุกข้ึนมาท�าอะไรบางอย่างด้วยตนเอง ส�าหรับข้ัน
น้ีจะยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือมียุทธศาสตร์ในการสร้างการเปล่ียนแปลง 
เปรยีบเสมอืนช่วงเริม่ต้นในการลกุขึน้มาแก้ปัญหาสงัคมของพ่อมดืและป้าหนู
ท่ีเร่ิมจากปัญหาท่ีตนเห็นอยู่ใกล้ตัว และรู้สึกว่าจ�าเป็นท่ีต้องลุกข้ึนมาท�าอะไร
บางอย่างเพ่ือแก้ปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การรวมตัว (coalescence) ในขั้นนี้ 
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ผู้น�าจะเร่ิมสร้างความตระหนัก ส่ือประเด็นออกไปว่าปัญหานั้นไม่ใช่แค่ของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ แต่มันสามารถเกดิขึน้ได้กบับุคคลอืน่ ๆ  ด้วย เพือ่รวม
กลุ่มคน ในขั้นนี้ประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนมีความชัดเจนข้ึนและเริ่มวาง
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปแบบการรณรงค์ 
เปรียบเสมือนเม่ือพ่อมืดและป้าหนูขับเคล่ือนงานด้วยตนเองมาสักระยะ เร่ิม
เหน็ความจ�าเป็นของการหาเครอืข่ายทีม่เีป้าหมายร่วมกนัมาขบัเคล่ือนงานด้วย
กัน ผ่านการน�าร่วมกัน และใช้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นองค์ประกอบในการ 
ขับเคลื่อนด้วย ขั้นที่ 3 การบริหารจัดการ (bureaucratization) การ 
ขบัเคล่ือนสงัคมหลาย ๆ  ครัง้จะล้มเหลวทีข่ัน้นี ้เพราะข้ันนีไ้ม่ใช่เพียงแค่การ
สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน ปลุกระดมคน หรือรวมตัวกลุ่มคนท่ีตกอยู่ใน
สภาพปัญหาเดียวกันเพ่ือเรียกร้องหรือจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นคร้ังคราว
เท่านั้น แต่มันเป็นขั้นที่ต้องพัฒนาสมาชิกในทีมให้สามารถสร้างกลไกหน้าที่ 
การท�างานขับเคลื่อน อย่างเป็นองค์กรได ้ความท้าทายจึงอยู่ที่จะท�าอย่างไร
ให้ท่ีจะรักษาสมาชิกในทีมให้รู้สึกว่าส่ิงท่ีท�าอยู่มีความจ�าเป็นและคุณค่าเพียง
พอ และในหลายคร้ังการขับเคลื่อนสังคมในขั้นนี้จ�าเป็นต้องท�าให้สมาชิกมี
รายได้จากกิจกรรมการขับเคลื่อนสังคมด้วย เปรียบเสมือนในระยะ 2–3  
ปีท่ีผ่าน การขับเคล่ือนงานของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบ้ิงบ้านโคกสลุง และ
กลุ่มสงขลาฟอรั่มได้เริ่มให้ความส�าคัญต่อความยั่งยืน โดยบรรจุอยู่ใน
ยทุธศาสตร์แผนการท�างาน ค�านงึถงึการส่งไม้ต่อให้กบัคนรุน่ใหม่เพือ่ให้เข้า
มาท�างานขับเคลื่อนสังคม นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับแนวคิดและเครื่องมือ
เกี่ยวกับการประกอบการทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านธุรกิจเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท�างาน และ ขั้นที่ 4 การลดลง (decline) ในขั้นนี้เป็น
ขั้นที่การขับเคล่ือนทางสังคมลดลงหรือยุติลง แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
การถูกกดไว้ (repression) เช่น รัฐบาลออกกฎหมายห้ามด�าเนินกิจกรรม
การขับเคล่ือนทางสังคมในประเด็นน้ัน ผู้น�าถูกจับ จนถึงถูกฆาตกรรม การ
ร่วมมอื (co-optation) คอื การทีก่ลุม่การขบัเคลือ่นทางสงัคมมตีวัแทนได้
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เข้าร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐท่ีท�างานในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
ที่พวกเขาเคลื่อนไหว เพ่ือเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายหรือ
ข้อกฎหมายจากข้างใน ภารกิจส�าเร็จ (success) คือ การขับเคล่ือนทาง 
สังคมน้ันประสบความส�าเร็จ ซ่ึงในหลาย ๆ  การเคล่ือนไหว มักมีประเด็น
ความส�าเร็จท่ีเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ือง ๆ  เช่น การเคล่ือนไหวให้คนตระหนัก
เห็นความส�าคัญและอันตรายเกี่ยวกับโรคโปลิโอ จนกระท่ังวัคซีนโปลิโอถูก
พัฒนาและใช้ไปท่ัวโลกจนลดอัตราการตายเม่ือแรกเกิดจากโรคน้ีได้ส�าเร็จ 
ความล้มเหลว (failure) การขับเคล่ือนทางสังคมนั้นถูกแทรกแซงจากกลุ่ม
คนที่มาด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง ถูกครอบง�าความคิดจากบุคคล
ภายนอกท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนแอบแฝง หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงจาก
สมาชิกภายในเอง ท�าให้การขับเคล่ือนทางสังคมน้ันยุติลง และเหตุผล
สุดท้าย การเข้าไปอยู่ในกระแสหลัก (establishment with mainstream) 
คอื ประเดน็ทีเ่คลือ่นไหวได้รบัการยอมรบัจากสงัคมกระแสหลกัและองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐได้ยอมรับและน�ามาปฏิบัติ รวมถึงสามารถสร้างความ
ตระหนกัและเปลีย่นแปลงทศันคติของประชาชนทัว่ไปได้ การเคลือ่นไหวใน
ประเด็นนั้นจึงไม่จ�าเป็นอีกต่อไป
 ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น การขบัเคลือ่นทางสงัคม ขัน้ที ่4 การลดลง 
เป็นไปได้จากหลากหลายสาเหตุ ท้ังเหตุผลเชิงบวก เช่น การร่วมมือกับ
หน่วยงานเพ่ือท�างานเชิงนโยบายจากภายใน ภารกิจของการขับเคลื่อนทาง
สังคมส�าเร็จลุล่วง การที่ประเด็นเข้าไปอยู่ในกระแสหลักแล้ว และ เหตุผล
เชิงลบ เช่น การถูกกดไว้หรือจ�ากัดการเคลื่อนไหว การล้มเหลวเพราะถูก
แทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เมื่อน�ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาท้ังสอง พบว่า ได้ด�าเนินมาอยู่ในข้ันตอนท่ี 4 แล้วท้ังสองกรณี 
กล่าวคือ ประเด็นที่ท�างานขับเคลื่อนได้ประสบความส�าเร็จแล้ว และในบาง
ประเด็นได้เข้าไปอยู่ในกระแสหลัก โดยจากผลการศึกษา พบว่า วงจรของ
การขับเคลื่อนทางสังคมนี้ไม่ใช่การท�างานแล้วจบไปเพียงหนึ่งประเด็น แต่
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กรณีศึกษาทั้งสองได้ด�าเนินวงจรการขับเคล่ือนทางสังคมในประเด็นที่ 
สอดรับกับเป้าหมายท่ีอยากเปล่ียนแปลงสังคมต่อไปเร่ือย ๆ  โดยการเร่ิมต้น
วงจรใหม่แต่ละคร้ังจะมีองค์ประกอบของการขับเคล่ือนทางสังคมท่ีเข้มข้นข้ึน
และค�านึงถึงผลกระทบวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ขบัเคลือ่นทางสงัคมทีค่�านงึถงึความยัง่ยนืเพิม่ขึน้ และสอดรบักบัสถานการณ์
รอบข้างทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น อาจปรบัจากการใช้วิธรีณรงค์เป็นการให้ความ
รู้หรือการเปิดพื้นที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ให้ความส�าคัญกับการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัยและภาวะการน�าร่วมกันระหว่างวัย ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้ันตอนท่ี 2 
(การรวมตัว) ของการขับเคล่ือนทางสังคม โดยจ�าเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบ
ต่าง ๆ  ในการสร้างการน�าร่วม ท้ังน้ี ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (2560) ได้
สงัเคราะห์องค์ประกอบขัน้พืน้ฐานของการน�าร่วมในมติขิองบคุคลซึง่เป็นผูน้�า 
พบว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานในการน�าร่วม คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน และ 
ส�านึกทางสังคม จากน้ันจึงน�าไปสู่การลงมือปฏิบัติท่ีกระท�าผ่านกระบวนการ
น�าร่วม ซ่ึงเป็นระยะของการสร้างเครือข่ายกับบุคคลและกัลยาณมิตรที่มี 
เป้าหมายร่วมเดียวกัน โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ช่วยขับเคลื่อน การ
เช่ือมโยงคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไว้ด้วยกันและใช้ศักยภาพของคนต่างวัยอย่าง
เตม็ที ่และ การแบ่งปันข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อกนัในกลุม่ ในระหว่างเส้นทางการ
ขับเคล่ือนสังคมด้วยการน�าร่วมน้ี บุคคลต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ผู้คนหลากหลายที่มีความคิดความเชื่อต่างจากตน ความส�าเร็จและอุปสรรค 
ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในของคนท�างานและการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีในระยะถัดไป เม่ือกระบวนการขับเคล่ือนแบบน�าร่วม ท�าให้มีเครือข่าย
ที่มีเป้าหมายร่วมเหมือนกันเพิ่มขึ้น จะขยายขอบเขตการขับเคลื่อนสังคม 
กว้างขึ้นเรื่อย ๆ  น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีระดับใหญ่ขึ้น
 ผู้วิจัยมุ่งขยายความเข้าใจเร่ืองการเช่ือมโยงคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไว้
ด้วยกันและใช้ศักยภาพของคนต่างวัยอย่างเต็มที่จากพื้นที่กรณีศึกษา ผ่าน
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ภาพที่ 3: โมเดลการน�าร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนทางสังคม
ที่มา : จากผลการศึกษา

การศึกษากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยและภาวะการน�าร่วมกัน
ระหว่างวยั น�าไปสูก่ารสงัเคราะห์องค์ประกอบของภาวะการน�าร่วมกนัระหว่าง
วัยในฐานะเครือ่งมือขบัเคลือ่นสงัคม ซึง่สามารถสรปุออกมาเป็นโมเดล ดงันี ้
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในชมุชน 2. เพือ่วิเคราะห์วธิคีดิและแนวคดิการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ 3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา เก็บ
ข้อมูลจากพ้ืนท่ีการวิจัย ประกอบด้วย พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา พ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ชุมชน 
การเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขจากการปฏิสัมพันธ์ใน
ชุมชน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ชุมชนทางกายภาพ (physical-based 

community) และ 2. ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community) 
ในขณะที่วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น มีล�าดับขั้นตอนร่วม 4 ขั้น
ตอน คือ 1. การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึน 2. การสร้างการยอมรับผ่านการปฏิบัติ
จริง 3. เพ่ิมเติมทักษะการท�างาน 4. บริหาร “ทุน” ด้วยความเข้าใจ ท้ังน้ี 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท้ังใน
ระดับของปัจเจกและในระดับชุมชนหรือสังคม

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ABSTRACT
 The objectives of this research were 1) to study the issues 

and learning processes in communities; 2) to analyze the concept 

of community-based learning management and 3) to analyze 

learning approaches that occured in communities that contributed 

to social change. This research was a qualitative study and  

employed anthropological research method to collect data from 

four research areas, including Phang Nga, Lop Buri, Songkhla and 

Khon Kaen provinces. 

 Findings in regard to learning community for change  

revealed two conditions of community interaction: 1) physical 

-based community interaction and 2) issue-based community 

interaction. There were four steps in community-based learning 

processes and conceptualization: 1) identifying problems, 2)  

creating acceptance through practice, 3) increasing work skills 

and 4) managing “capital” with understanding. Community-based 

learning could create changes both at the individual level and the 

community/social level.

KEYWORDS: Community-Based Learning, Learning Community 

for Change

1. บทน�ำ
 ปัจจุบัน สภาพการณ์ทางสังคมได้แปรเปล่ียนไปตามพลวัตและความ
ก้าวหน้าของกระแสโลก เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกพื้นท่ี ผลกระทบท่ี
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เกิดขึ้นส่งให้เกิดพลวัตทางสังคมในทุกมิติ ขณะเดียวกัน ภาวะของความ 
ล่มสลายของชมุชนเกดิขึน้ไปพร้อมกนักบัปรากฏการณ์ทางสงัคม แม้ว่าส่วน
หนึ่งจะเป็นผลพวงมาจากแนวคิดการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบัน ชุมชนหรือสังคมก็เกิดการปรับตัวข้ึนเพื่อ
ความอยู่รอดไม่ให้ล่มสลายไปพร้อมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การล่มสลาย
ของชุมชนที่เกิดขึ้นชวนให้ย้อนกลับมาพิจารณากระบวนทัศน์ในการ
พัฒนา “คน” ให้เป็น “ศูนย์กลาง” ของการพัฒนา ซึ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นมา
จากชุมชนที่เข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ  
 ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นประเด็นการ
ศึกษาชุมชนเพ่ือเรียนรู้การสร้างแนวทางการขับเคล่ือนสังคมจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชมุชน การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ส่งผลให้ปรากฏภาวะของความเป็น
ผูน้�า การบรหิารจดัการองค์ความรู้ การบรหิารทรพัยากรในมติต่ิาง ๆ  รวมไป
ถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการสร้างการเรียนรู้
 การเรียนรู้ในชุมชนถือเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการ
ใช้ชีวิต วัฒนธรรม หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ของการอาศัยอยู่ร่วม
กนัของคนในชมุชนหรอืสงัคมหนึง่ ๆ  การเรยีนรูใ้นชมุชนเกดิขึน้ได้ทกุสภาวะ 
รวมถึงช่วงเวลาและพื้นที่ การปฏิสัมพันธ์ที่น�าไปสู่ข้อพิจารณาเรื่องการเรียน
รู้เกิดข้ึนได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีอาจถูก
กล่าวและแยกย่อยไปถึงความเป็นปัจเจกกระทั่งความเป็นหมู่คณะ หรือ 
ปฏิสัมพันธ์ท่ีหลากหลายซ่ึงเกิดข้ึนภายใต้วิธีคิดหรือแนวคิดท่ีถูกประกอบ
สร้างข้ึนมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต เป็นต้น ดังน้ัน การท�าความเข้าใจ
การเรยีนรูใ้นชมุชนจึงเกดิขึน้เพือ่ศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ  ทีเ่ป็นมลูเหตใุห้เกดิ
สิ่งต่าง ๆ  ที่เรียกว่า วิถีประชา
 ขณะเดียวกัน ภาพของสังคมหนึ่ง ๆ  มักถูกอธิบายและให้นิยามว่ามี
รูปแบบความเป็นลักษณะเฉพาะที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย แต่
กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บนความหลากหลายที่ทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ล้วนถูกสร้างและท�าให้เป็นเหมือนกันหรือคล้ายกันภายใต้ระบบทุนท่ีเน้นผลิต
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สินค้าหรือความต้องการเพ่ือตอบสนองมวลชน แม้กระท่ังวิถีประชากถู็กท�าให้
เป็นวิถีท่ีอยู่ในกรอบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจนมิอาจนิยามความเป็น 
อัตลักษณ์ตัวตนได้
 ความหลากหลายในชมุชน ถอืเป็นคณุค่าลกัษณะหนึง่ทีป่รากฏอยูใ่น
ทุก ๆ  หนแห่ง คุณค่าน้ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ก่อตัวข้ึนจนกลายเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่กันและกัน หากมองชุมชนหรือสังคม 
ในเชิงโครงสร้างจะพบว่าความหลากหลายคือ หน่วยย่อยต่าง ๆ  ซึ่งเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญท่ีรวมตัวกันกลายเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ  นอก
เหนือจากนี้ หน่อยย่อยต่าง ๆ  ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะ โดยประสาน
สัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลในวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน
 อย่างไรก็ตาม หากมองความหลากหลายในมิติของความเป็นสถาบัน 
จะพบว่า สถาบันต่าง ๆ  เกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ เช่น สถาบัน
ครอบครวั ถอืเป็นความต้องการในการสบืเผ่าพนัธุข์องมนษุย์ สถาบนัศาสนา 
คือความต้องการภายใต้สภาวะของจิตใจท่ีใฝ่หาส่ิงยึดเหน่ียวและแนวทางใน
การด�าเนินชีวิต หรือ สถาบันการเมือง คือสถาบันท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อ
จัดการการอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งน�าไปสู่การสร้างอ�านาจให้แก่กลุ่มคนเพื่อใช้
บริหารจัดการระบบต่างๆ ของประชาคม เป็นต้น
 บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณี
ศึกษา ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง” จึงเน้นการศกึษา “ชุมชน” ใน
ฐานะ “สถาบนัทางสงัคม” ด้วยนยัท่ีกล่าวถงึการสร้างการเรียนรู้ในชุมชนโดย
มีเป้าหมายปลายทางเป็นความส�านึกหรือเป้าประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคม
ในระดับท้องถ่ิน การศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
จะเป็นรูปแบบท่ีน�าไปสู่การร่วมสร้างการพัฒนาในรูปแบบของวิถีชุมชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน องค์ความรู ้ที่ เกิดขึ้นจากการวิจัย เป็นการประมวล
ประสบการณ์ของ “นกัปฏบิตั”ิ ภายใต้วิธคีดิและแนวคดิการจดัการเรียนรูที้่
มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ “ทุน” ที่มีอยู่ในชุมชนหนึ่ง ๆ  
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 2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 2. เพ่ือวิเคราะห์วิธีคิดและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
 3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

3. วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย
 ผูว้จิยัใช้วิธกีารด�าเนนิการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยใช้ระเบยีบวธิวีจัิยทาง
มานุษยวิทยาเพ่ือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการวิจัย พื้นที่การวิจัย
ประกอบด้วย และ 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา พ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 
พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
 บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณี
ศึกษา ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ผู้วิจัยด�าเนินการติดต่อพ้ืนที่
กรณีศึกษาแต่ละแห่งเพ่ือขอเก็บข้อมูลผ่านบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ในระหว่างการ
ลงพ้ืนที่ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในขณะ
ทีค่นในพืน้ทีท่�ากจิกรรมตามสถานการณ์ปกติ เพือ่ศกึษากระบวนการพฒันา
ศักยภาพของพ้ืนท่ีผ่านการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ของพ้ืนท่ีน้ัน และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้มีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของชมุชน จดุเปลีย่นผ่านของการพฒันา บทบาทผูน้�า และประเดน็เพิม่เติม
ท่ีผู้วิจัยค้นพบจากการลงพ้ืนท่ี ประกอบกับการสนทนากลุ่มเพ่ือครอบคลุม
ในทุกกลุ่มท่ีมีบทบาทและมีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กลุ่มผู้น�าชุมชน กลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้วิจัย
สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นใหม่ ๆ  ที่อาจ
ปรากฏขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
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4. ผลกำรศึกษำ

4.1  นิยามของ  “ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
 หากกล่าวถึงความหมายของค�าว่า “ชุมชน” ด้วยนัยเชิงพื้นที่ ภาพที่
ปรากฏขึน้ในจินตนาการของความเข้าใจ มกัเหน็ถงึบ้านเรอืน ผูค้น วถิชีวีติ 
ความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ยึดโยงกันเป็นสังคมหนึ่ง ๆ  
ความหมายของค�าว่าชุมชนถึงให้ความหมายไว้มากมาย จุดร่วมมักกล่าวถึง
ค�าว่า “พ้ืนท่ี” ท่ีมีกลุ่มบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกัน ทัง้นี ้กลุ่มบคุคลเหล่านัน้
ล้วนมีผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้บริเวณเดียวกัน มีกฎหมายหรือข้อตกลง
เพื่อใช้ชีวิตร่วมกัน สนทยา พลศร ี(2545) ให้ค�านิยามค�าว่า “ชุมชน” ว่า

 “ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณ
เดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต�าบล ทั้งนี้ คนในชุมชนมี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน มีการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
ผูกพัน เอ้ืออาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน”

 ความหมายของชุมชนดังกล่าว สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อุทัย 
ดุลยเกษม (2546) ที่กล่าวถึง “ชุมชน” ในมิติเชิงปริมาณว่าเป็น “สังคม
ขนาดเล็ก” ในขณะท่ีความเห็นเชิงคุณภาพได้ให้ภาพและอธิบายถึงการร่วม
กลุ่มของผู้คนท่ีอาศัยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน มีการก�าหนดแบบความ
สัมพันธ์ซ่ึงกันแลกกัน มีองค์กร หรือ สถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท้ังน้ี ชุมชนยังกล่าวรวมไปถึงสมาชิกของชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ และยังรักษาแบบแผนการด�ารงชีวิตบางส่วนได้
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน นัยของค�าว่า “ชุมชน” ได้ขยายขอบเขต 
ท้ังมิติด้านพ้ืนท่ีและมิติด้านความหมาย เน่ืองจาก นัยของค�าว่า “พ้ืนท่ี” ได้
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ปรับเปล่ียนไปสู่พ้ืนท่ีใหม่ท่ีเรียกว่า “พ้ืนท่ีออนไลน์ (online space)” 
หรือ “พ้ืนท่ีเสมือนจริง/โลกเสมือนจริง (virtual world)” ซ่ึงเกิดข้ึนภาย 
ใต้เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตอันทันสมัย ด้วยเหตุของการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีใหม่ 
ส่งผลต่อการนิยามชุมชนซ่ึงมีมิติท่ีหลากหลายนอกจากการมองชุมชนในเชิง
สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาแล้ว การเกดิขึน้ของแนวคดิชุมชนรปูแบบใหม่
บนโลกสมยัใหม่ จึงถูกอธิบายด้วยความสัมพันธ์ในเชิงปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
หรือการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ  เช่นกัน
 ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงความหมายหรอืค�านยิามของค�าว่า ชมุชน จงึ
กลายเป็นมุมมองที่ขยายวิธีคิดในการมองข้ามชุมชนท่ีมิได้ยึดโยงกับพ้ืนท่ี
เพียงอย่างเดียว แต่นั่นหมายรวมถึงการรวมตัวของผู้คนผ่านความสนใจ  
การร่วมกลุ่มภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยมีการ
สร้างพื้นที่จากการแสดงตัวตนผ่านระบบสัญลักษณ์ในเชิงภาษา พฤติกรรม 
พิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกอีกด้วย
 ดังน้ัน “ชุมชนการเรียนรู้” ในงานวิจัยช้ินน้ี จึงเป็นภาพของชุมชน
หน่ึง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายใต้ความหมายและนิยามของค�าว่า “ชุมชน” อย่างมี
พลวัต ผู้วิจัยศกึษาวิจัยชุมชนการเรียนรู้จ�านวน 4 พ้ืนท่ี ท้ังน้ีพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ท่ี
น�ามาศึกษา ล้วนเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนภายใต้นิยามความหมายของ
ค�าว่า ชมุชนในทกุมติ ิผูว้จิยัจ�าแนกลกัษณะทางชมุชนการเรยีนรูท้ีศ่กึษาด้วย
นัยของการปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนนัน้ ๆ  เป็น 2  ลักษณะด้วยกัน ท้ังน้ี 
พิจารณาภายใต้ชุมชนที่เกิดขึ้นบนปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่
 1.  ลักษณะชุมชนทางกายภาพ  (physical-based  community) 
ชุมชนทางกายภาพ หมายถึง ชุมชนท่ัวไปท่ียึดโยงกับพ้ืนท่ีทางกายภาพ มี
ต�าแหน่งแห่งหนท่ีชัดเจน มีการอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนโดยมีระเบียบ  
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประเพณ ีวฒันธรรม วถิชีวีติทีถ่กูสร้างจากคนในชมุชน
และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กัน ความสมัพนัธ์ในชมุชนมหีลากหลายมติ ิตัง้แต่ 
ความสัมพันธ์ระดับปัจเจก ระดับเครือญาติ ระดับท้องถ่ิน กระท่ังถึง 
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ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในมิติต่าง ๆ  ในขณะท่ี การจัดสรรปันส่วนทรัพยากร
ในชุมชน เป็นข้อตกลงเฉพาะชุมชนหรือระหว่างชุมชนด้วยกันเอง
 ชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะชุมชนทางกายภาพทีผู่วิ้จัยศึกษา ประกอบ
ด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนชาวไทยเบิ้ง อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุร ี2. ชมุชนโคกเจรญิ อ�าเภอทับปดุ จงัหวดัพงังา  และ 3. ชมุชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์มอแกลน อ.ตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา ทั้ง 3  ชุมชนดังที่ได้กล่าวมา 
เป็นตวัแทนของชุมชนทางกายภาพทีม่กีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 
ซ่ึงมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมิติ 
ต่าง ๆ  
  2.  ลักษณะชุมชนประเด็นร่วม  (issue-based  community) 

“ชุมชนประเด็นร่วม” กล่าวถึง การรวมตัวหรือรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความ
สนใจร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหน่ึงโดยมีเป้าประสงค์ในการรวมกลุ่ม
เพ่ือปฏิบัติการในเชิงกระบวนการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการรวมตัวในด้าน
ต่าง ๆ  อย่างไรกต็าม ชมุชนประเดน็ร่วมสามารถเกดิขึน้ภายใต้ความสมัพนัธ์
จากชุมชนทางกายภาพได้เช่นกัน บุคคลผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้น�าจะเป็นผู้ท่ี
รวบรวมสมาชิกให้เพิ่มจ�านวนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ วิถี
หรือวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในชุมชนเป็นข้อตกลงของผู้ที่ปวารณาตนเข้าร่วม  
ท้ังนี้ การคงอยู่ของชุมชนประเด็นร่วมพิจารณาได้จากการเคล่ือนไหวผ่าน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ของผู้คนในชุมชน รวมไปถึงระบบการจัดการ
ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะและการกล่าวถึงประเด็นการส่งต่อความยั่งยืนของ
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  
 ชุมชนการเรียนรู ้ในลักษณะชุมชนประเด็นร่วมท่ีผู ้ วิจัยศึกษา  
ประกอบด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1. กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต จังหวดัขอนแก่น 
2. กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา 
 ท้ัง 2 ชมุชนดงัทีไ่ด้กล่าวมา เป็นตวัแทนของชมุชนประเด็นร่วมทีเ่กดิ
จากการรวมกลุ่มความสนใจและการสร้างเป้าหมายของการรวมกลุม่ท่ีชดัเจน 
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ผู้วิจัยมองเห็นว่า ชุมชนทั้ง 2 ที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนั้น มีผลส�าเร็จ
ของเป้าหมายในการรวมกลุ่มท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้แสดง 
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป

4.2  กรณีศึกษา  “ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
 ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 
ก่อนหน้านี ้ผูว้จัิยจ�าแนกไว้เป็น 2 ลกัษณะด้วยกนั คอื ลกัษณะชมุชนทาง
กายภาพ (physical-based community) และ ลักษณะชุมชนประเด็น
ร่วม (issue-based community) ความแตกต่างของลักษณะชุมชนดังท่ี 
ได้กล่าวมานั้น มีรายละเอียดและการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
 4.2.1  ลักษณะชุมชนทางกายภาพ  ประกอบด้วย

 (1) ชุมชนโคกเจริญ อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 ชมุชนโคกเจรญิ เป็นชมุชนเลก็ ๆ  ในอ�าเภอทบัปดุ จงัหวดัพงังา เป็น
พืน้ท่ีชมุชนกึง่เมอืง มคีวามสมัพนัธ์กนัเป็นระบบครอบครัวชมุชน ดงัน้ัน เมือ่
ชุมชนเรียกร้องให้เกิดรวมตัวเพ่ือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน จึงเป็นเร่ือง
ง่ายในการรวมตวัของคนในชมุชนเนือ่งจากสะดวกในการสือ่สาร ผูว้จิยัมอง
เห็นระบบโครงสร้างองค์กรชุมชนที่สนับสนุนให้เกิดฐานการท�างานโดย 
ชาวบ้านและชุมชน ลักษณะเด่นของการท�างานภาคประชาสังคมในชุมชน 
โคกเจริญ คือ การเข้าร่วมกลุ่มของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาชุมชน 
ด้วยแนวคดิการ “รกัษาสขุภาพ” ด้วยวธิกีาร “บรโิภค” ทีถ่กู “สขุลกัษณะ” 
ประเด็นหลักของการท�างานอาสาคือการสร้างระบบในสวัสดิการชุมชนโดยมี
เครือข่ายจากคุณชาตรี มูลสาร จากกลุ่มสมัชชาพังงาแห่งความสุข1 ซึ่งเป็น 
ผู้ที่เป็นแรงกระตุ้นในการท�างานภาคประชาสังคม

1 กลุ่มภาคประชาสังคมท่ีร่วมกันท�างานพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ปัจจุบันรวมตัวและ 
ก่อตั้งเป็น สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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 เร่ืองราวหรือกิจกรรมท่ีถูกสร้างภายใต้วิธีคิดด้านสุขภาพ คือ ระบบ
การดแูลผูส้งูอายุในชมุชนผ่านกิจกรรมทีช่ือ่ “โรงเรยีนเกษยีณวยั” ซึง่มีความ
คดิจากฐานของการมองความสมัพนัธ์ในชมุชนทีต้่องการส่งเสรมิสขุภาพและ
ภาวะจิตใจให้แก่ผูส้งูอายใุนชุมชน กจิกรรมของโรงเรียนเกษยีณวยัประกอบ
ด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. การเรียนเน้ือหาตามหลักสูตรของการศึกษานอก
โรงเรียน เช่น วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 2. การเรียนเน้ือหา
ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ เช่น เร่ืองเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลย ีมอืถอื การตดิต่อสือ่สารผ่านโลกออนไลน์ เป็นต้น และ 3. การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีจัดข้ึนภายในชุมชน รัชนี ณ นคร (สัมภาษณ์, 4 
ธันวาคม 2561) ให้ข้อสังเกตว่า หลักสูตรของการจัดกิจกรรมโรงเรียน
เกษยีณวัยไม่ได้มุง่เน้นการอ่านออกเขยีนได้เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเรือ่งราว
ของการสร้างความสัมพนัธ์ให้เกดิขึน้ในระหว่างกลุ่มผูส้งูอายดุ้วยกันเองและ
ความสัมพันธ์ต่างวัยในชุมชน ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกล่าว ได้
เสรมิสร้างสขุภาพทัง้ในทางด้านกายทีท่�าให้ผูส้งูอายไุด้เคลือ่นไหวขยบัร่างกาย 
ไม่กลายเป็นผู้สูงอายุในลักษณะ “ติดเตียง” หรือผู้สูงอายุ “ติดบ้าน” แต่
ปรับเปลีย่นให้กลายเป็นผูส้งูอายุ “ตดิสงัคม” ทีช่วนกนัออกมานอกบ้านของ
ตนเพือ่เข้าสงัคมซึง่น�าไปสูก่ารสร้างเสรมิสุขภาพจติทีไ่ด้พบปะพดูคยุกบัผู้คน
และได้ร่วมท�ากิจกรรมที่เหมาะสมและสนุกสนานไปในตัว
 นอกจากน้ี “ปิ่นโตสาย” ยังเป็นกิจกรรมเด่นของชุมชนโคกเจริญ 
อีกหนึ่งกิจกรรม ปิ่นโตสายเป็นความร่วมมือในประเด็นด้านการบริโภค
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ วิธีคิดเบื้องต้น คือ แนวคิดการลด “หวาน มัน  
เค็ม ผงชูรส” วิธีคิดนี้ส่งผลให้เกิดการสร้าง “ข้อตกลงร่วมกัน” ในชุมชน 
เช่น หากมีการประชุมในหมู่บ้าน จะไม่มีการจัดเลี้ยง “ข้าวหม้อแกงหม้อ” 
แต่จะให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมน�า “ปิ่นโต” ของตนเองมาร่วมรับประทานอาหาร
กัน โดยมีข้อตกลงในการน�า “ป่ินโต” มาร่วม คือ 1. อาหารท่ีปรุงมาจะต้อง
ลดรสหวาน มัน เค็ม ไม่ใส่ผงชูรส 2. ปลอดน�้าอัดลม แทนที่ด้วยน�้า
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สมุนไพร 3. วัตถุดิบประเภทผัก ควรใช้ผักท่ีปลูกเองโดยใช้วิธีเกษตร 
ปลอดสาร ซึง่กระบวนการปลูกผกัแบบเกษตรปลอดสารเป็นวธิกีารที ่วนดิา 
ชูสุวรรณ (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561) ผู้น�าธรรมชาติท่ีคนในชุมชน
ให้การยอมรับผ่านการปฏิบัติจริงจนเกิดความเช่ือใจ ปฏิบัติจริงภายใน
ครอบครัวให้เป็นรูปธรรม คุณวนิดา ชวนให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสาร มี
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างการลงมอืท�าจริง เช่น เรยีนรูก้ารท�า
ปุ๋ยชีวภาพ หรือวิธีการท�ายาไล่แมลงจนกลายเป็นผู้รู้ท่ีได้รับการยกย่องให้
เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการท�าเกษตรปลอดสาร
 การปลูกผกัปลอดสารสนบัสนุนให้เกดิระบบ “ป่ินโตสาย” ของชุมชน 
ปัจจบัุนชมุชนโคกเจรญิเป็นพืน้ทีก่ารเรียนรูห้นึง่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากชมุชน
แวดล้อมและชุมชนอื่น ๆ  ในประเทศ มีผู้คนจากหลายชุมชนติดต่อเข้ามา
ศึกษาดูงานจากชุมชนโคกเจริญโดยมีการจัดเลี้ยงอาหารเป็นปิ่นโตสายที ่
ชาวบ้านร่วมใจกันน�ามา
 จากตัวอย่างกิจกรรม “โรงเรียนเกษียณวัย” และ “ปิ ่นโตสาย” 
สะท้อนให้เห็นระบบคุณค่าของชุมชนท่ีเกิดข้ึน วิถีชีวิตชุมชนถูกขับเคล่ือน
ผ่านบริบทของชุมชน เกิดค่านิยมร่วมของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงสุขภาพ
และความสัมพันธ์ การเปล่ียนแปลงในระดับปัจเจกสะท้อนให้เห็นถึงวิถีท่ี
เปลี่ยนไป เช่น การเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคจนข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน-ความดันช้ีให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ แนวคิดเร่ือง

ภาพที่ 1: “ปิ่นโตสาย” ที่ชาวบ้านร่วมกันหิ้วมาร่วมในวันที่มีการจัดประชุมหรือดูงานในชุมชน
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บ้านโคกเจริญ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
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สวัสดิการชุมชนที่แปลงเปลี่ยนเป็นคุณค่าจนเกิดเป็นหัวใจที่เชื่อมร้อยความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นต้น นอกจากน้ี กิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนได้
แพร่ขยายแนวคิดสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เกิดการจัดตั้งโครงการ 
“โรงเรียนปลอดสาร เกษตรปลอดภัย” ในชุมชนจ�านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนวดัโคกสวย โรงเรยีนโคกทุง่เขาเรอื และ โรงเรยีนโคกเจริญ ซึง่เป็น
กิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิดการดูแลสุขภาพสู่เยาวชน
  (2) ชุมชนชาตพินัธุม์อแกลน บ้านทบัตะวนั อ�าเภอตะกัว่ป่า จังหวดั
พังงา
 ชุมชนชาติพันธุ์มอแกลน หมู่บ้านทับตะวัน อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวมาเป็น
เวลานาน ที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ ถูกเล่าผ่านต�านานความเป็นมาสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับชื่อของ “พ่อตาสามพัน ที่เป็นทหารผู้แกล้วกล้า” จาก 
ราชส�านกัเก่าแก่ทีป่กครองอาณาบรเิวณท่ีเป็นจังหวดันครศรธีรรมราช ปัจจบัุน 
ต�านานพ่อตาสามพันเป็นความเช่ือท่ีผูกติดอยู่กับชีวิตชาวมอแกลนบ้าน 
ทบัตะวนัและถกูส่งต่อเรือ่งราวความศรทัธาจากรุน่สูรุ่น่ ความเชือ่เรือ่งพ่อตา
สามพนัถอืเป็นแก่นความเชือ่หลกัทีย่ดึโยงพืน้ทีก่ารใช้ชวีติ พืน้ทีท่�ามาหากนิ
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน 
 วิทวัส เทพสง (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2562) ผู ้น�าชุมชนชาว 
มอแกลน บ้านทับตะวัน กล่าวว่า ตัวตนของชาวมอแกลนแสดงผ่านวิถีทาง
วัฒนธรรมในหลายรูปแบบ เช่น ภาษามอแกลน เพลงบอก รองแง็ง 
ลักษณะการต้ังบ้านเรือน ประเพณต่ีาง ๆ  ได้แก่ ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ 
ประเพณีนอนหาด หรือภูมิปัญญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการด�ารงชีวิต เช่น 
ภูมิปัญญาการเพาะปลูก หรือการประมง เป็นต้น
 อย่างไรกต็าม จากเหตุการณ์สนึาม ิเม่ือ พ.ศ. 2547 ชมุชนมอแกลน
บ้านทบัตะวนัได้รับผลกระทบจากคลืน่ยกัษ์ดงักล่าวจนเกดิความเสยีหายกบั
ครอบครัวชาวมอแกลนกว่า 100 หลังคาเรือน นอกจากน้ัน ผลกระทบอ่ืน
ท่ีตามมาคือ การเผชิญกับกรณีพิพาทเร่ืองพ้ืนท่ีอยู่อาศัยกับกลุ่มนายทุน 
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เอกชนที่เข้ามายึดครอง ชาวมอแกลนต้องเข้าสู ่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ 
ควบคู่กับกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงใช้เวลาในการต่อสู้กันอย่างยาวนาน
ด้วยวิธีการหลากหลาย ในช่วงเวลาดังกล่าว สัญญาณส�าคัญของการถูก 
สัน่คลอนความมัน่คงทางชวีติและวฒันธรรมคอื ชาวมอแกลนบ้านทบัตะวนั
ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีท�ากินได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จาก 
ภาครัฐและเอกชนพร้อมอาวุธได้เข้าตรึงพื้นที่ มีการติดป้ายประกาศแจ้งการ
เข้ายึดครอง
 ปัญหาดังกล่าวกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาว 
มอแกลน แม้ว่าประวัติศาสตร์การถูกรังแกจากกลุ่มผู้มีอ�านาจ หรืออื่น ๆ  ที่
มองกลุม่ชาติพันธุม์อแกลนในลักษณะของพลเมอืงชัน้สองกเ็กิดขึน้มาอยูเ่ป็น
ประจ�า และที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของชาวมอแกลนคือ การย้ายถิ่นฐานเพื่อ
หนีปัญหา แต่เหตุการณ์และสถานการณ์ของหมู่บ้านทับตะวัน ชาวบ้านชาว
มอแกลนท่ีน่ีกลับพิจารณาและตระหนักคิดว่า การหนีเพ่ือย้ายถ่ินฐานไม่ใช่
หนทางแก้ปัญหา แต่ควรช่วยกันหาวิธีการท่ีจะเรียกร้อง “สิทธิความเป็น
ชุมชน” และ “สิทธิความเป็นมนุษย์” กลับคืนมาโดยวิธีอืน่ ท้ังน้ี วิธีการน้ัน
ต้องมีเป้าหมายในการธ�ารงอัตลักษณ์ของกลุ่ม และเพ่ือป้องกันพื้นที่การล่ม
สลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 3 มิติ คือ พ้ืนท่ีการอยู่อาศัย พื้นที่ท�ามาหากิน 
และ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
 ดังน้ันแนวคิดเร่ืองการช่วงชิงพ้ืนท่ีคุ้มครองทางวัฒนธรรม จึงเกิดข้ึน
โดยอาศัย “ต้นทุน” ต่าง ๆ  ท่ีมีในชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองโดย
น�ามาประยุกต์ใช้ผ่านวิธีคิดเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์”

 “....พวกเราชาวมอแกลน ท�าการท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ ไม่ใช่
อนรัุกษ์ไว้เพือ่การท่องเทีย่ว ท่องเท่ียวแล้วจะได้เรียนรูเ้ร่ืองราวของชนเผ่าเรา 
วถิชีวิีตวฒันธรรมของเรา ในขณะเดยีวกนักไ็ด้ร่วมกนัดแูลธรรมชาตแิละส่ิง
แวดล้อมของบ้านเรา...” 

(วิทวัส เทพสง, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2562)
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 หน่ึงเสียงจากวิทวัส เทพสง หรือ “เก๋” ผู้ท�างานภาคประชาสังคมที่
ชุมชนมอแกลน หมู่บ้านทับตะวัน จ.พังงา ท่ีเผชิญปัญหาจากประเด็นของ
ความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย เขาได้สะท้อนวิธีคิดผ่านรูปแบบการจัดการ
ท่องเทีย่วโดยชมุชน โดยมองการท่องเทีย่วเป็นอาวธุหรอืเครือ่งมอืหนึง่ทีช่่วย
ท�าให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึง “อัตลักษณ์ชาติพันธุ์” สู่การสร้าง “การมี
ส่วนร่วมในชุมชน”
 จากการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน ได้สร้างความมั่นใจและความ
ส�านกึกลุ่มชาตพินัธุใ์ห้เกดิขึน้ อกีทัง้เกดิพลงัในการสร้างความสามคัคภีายใน
กลุ่มซ่ึงเป็นปัจจัยให้เกิดการต่อสู้กับการถูกละเมิดและการถูกเบียดขับให้ออก
ไปจากทรัพยากรของพวกเขาที่ถือได้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
 “กิจกรรมมอแกลนพาเทีย่ว” มแีรงบนัดาลใจจากการดูงานการจัดการ
ท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  หากแต่กิจกรรมมอแกลนพาเทีย่วได้ชวนให้นักท่อง
เท่ียวได้เพลิดเพลินและสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่าง
ชมุชนกบัธรรมชาต ิรวมถงึการอนรุกัษ์ทัง้ระบบนเิวศ ชมุชนบ้านทบัตะวนัมี
เครือข่ายของนักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน ร่วมจัดท�าข้อมูล สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ ร่วมถงึการสือ่สารภายในชมุชนด้วยกนัเอง กจิกรรมมอแกลน
พาเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  หลายฐาน เช่น
 - ฐาน “เรียนรู้โลกชาวเล” กิจกรรมน้ีเน้นกล่าวถึงประวัติความ 

เป็นมาของชาวเล กลุ่มมอแกลน มีการบรรยายประวัติความเป็น
มา ความเช่ือ วถิชีวีติ อตัลักษณ์ วฒันธรรม สถานการณ์ปัจจบัุน 
และเป้าหมายของการจดัการท่องเทีย่วเพือ่การอนุรกัษ์ นอกจากนี้ 
ถอืเป็นการต้อนรบันกัท่องเทีย่วและสร้างความสมัพนัธ์กบัชาวบ้าน
อย่างอบอุ่นผ่านพิธีผูกด้ายสายสิญจน์จากผู้สูงอายุชาวมอแกลน

 - ฐาน “ท�ากินอย่างมอแกลน” กิจกรรมน้ี ชวนให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับพื้นท่ีท�ากินของชาวมอแกลน บ้านทับตะวัน วิทยากร
ชมุชนน�านกัท่องเทีย่วสู่ “ขุมเขียว” ซึง่เป็นหนึง่พืน้ทีท่�ากนิ บรเิวณ
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ขุมเขียวเป็นป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวมอแกลนใช้เป็น
ท่ีจอดเรือ สร้างเรือ ซ่อมเรือ อีกท้ังเป็นแหล่งหาสัตว์น�า้ หอย ปู 
ปลา รวมถึง การร่อนแร่แบบโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
กันมายาวนาน

 - ฐาน “ออกแบบพ้ืนท่ีคุ้มครองทางวัฒนธรรม” กิจกรรมนี้ชวนให้
เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนชาวเลโดยผ่านกระบวนการสะท้อน
คิดท่ีจะให้นักท่องเท่ียวตระหนักและพิจารณาถึงความหมายและ
คณุค่าของวฒันธรรมและวถิชีวีติ นอกจากนัน้ วทิยากรชมุชนยงั
ให้ระดมความคิดเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีจะท�าให้วัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตน้ันคงอยู่ หรือ หายไป ในข้ันตอนสุดท้าย คือการออกแบบ
เป้าหมายและวิธีการที่จะสร้างแนวทางการด�ารงวัฒนธรรมนั้นให้
อยู่คู่ชุมชนต่อไป

 - ฐาน “สมุนไพรมอแกลน ภูมิปัญญาสุขภาพ” ฐานกิจกรรมน้ี คือ 
การสาธติวธิกีารต้มน�า้สมนุไพรในท้องถิน่ ระหว่างการสาธติมีการ
บรรยายยกตัวอย่างสรรพคุณของสมุนไพรหลายชนิดที่ชาว 
มอแกลนน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ 

 - ฐาน “seafood bank ธนาคารอาหารมอแกลน” กจิกรรมดงักล่าว 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตการประมงของชาวมอแกลน 
การหาวัตถดุบิเพือ่น�ามาประกอบอาหารตามโขดหนิ เช่น การแทง
โวยวาย (ปลาหมึกชนิดหนึ่ง) การหาปลาบริเวณหาดหัวกรังนอก 
โดยกิจกรรมน้ี จะสอดแทรกข้อคิดเกีย่วกับการใช้ชีวิตทีส่อดคล้อง
กับธรรมชาติ เช่น การท�าประมงต้องรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ทาง
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์น�้าขึ้น-น�้าลง หรือแม้แต่อาหารสัตว์น�้า
ตามฤดูกาล เป็นต้น
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 อรวรรณ หาญทะเล (สัมภาษณ์, 8 มนีาคม 2562) หน่ึงในแกนน�า
ชุมชนมอแกลน กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมลักษณะเช่นน้ี ท�าให้
ชาวมอแกลนเช่ือม่ันในคุณค่าของอัตลักษณ์และวถีิทางวัฒนธรรมของตนเอง 
นอกจากน้ี ยังสร้างการเปล่ียนแปลงในหลายมิติ เช่น เกิดรายได้หมุนเวียน
ในชุมชน ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนภายนอก เกิดเครือข่ายลักษณะต่าง ๆ  ซึ่ง
ถือเป็นช่องทางของการส่ือสารส�าคัญท่ีทรงพลังท่ีจะท�าให้คนภายนอกได้เรียน
รู้ เปิดใจ เข้าใจ และยอมรับตัวตนของพวกเขา การสร้างการท่องเที่ยวเพื่อ
การอนุรักษ์ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดขีองคนในชุมชน เกิดองค์ความรู้ในการ
จดัการท่องเทีย่ว ในขณะเดยีวกนั สมาชิกของกลุม่ชาติพนัธุก์ไ็ด้เปิดรบัและ
เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก สามารถสร้างการปฏสิมัพันธ์กบั
ผู้คนที่หลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
  (3) ชมุชนวฒันธรรมไทยเบ้ิง โคกสลุง อ�าเภอพัฒนานคิม จงัหวดั
ลพบุรี
 ชมุชนวฒันธรรมไทยเบิง้ ตัง้อยูท่ี่ ต.โคกสลงุ อ.พฒันานคิม จ.ลพบุรี 
ชุมชนน้ีเป็นชุมชนชาวไทยเบ้ิงท่ีเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้เอง ชาว
ไทยเบิ้งจึงได้เรียนรู้และใช้อัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่อรองกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเองให้รอดพ้นจากการถูกก�าหนดให้เป็น

ภาพที ่2: การบรรยายในฐาน “เรียนรู้โลกชาวเล” โดยวิทยากรชุมชน 
และ ฐาน “ท�ากินอย่างมอแกลน” ที่มีการสาธิตการร่อนแร่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
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พื้นที่เขตอุตสาหกรรมจากภาครัฐ การต่อรองภายใต้เครื่องมือที่เรียกว่า
วัฒนธรรม ถือเป็นกลยุทธ์ “เย็นปะทะร้อน” ท่ีชุมชนไทยเบ้ิงเลือกใช้ ความ
ส�าเรจ็ของชมุชนสะท้อนผ่านชัยชนะของภาคประชาชนท่ีต่อสูจ้นสามารถรกัษา
พ้ืนท่ีตนเองไว้ได้จนเกิดกลายเป็นแบบอย่างท่ีชวนให้ชุมชนอ่ืน ๆ  เข้ามาเรียน
รู้กระบวนการและวิธีการอันชาญฉลาดและนุ่มนวล
 โครงสร้างการท�างานภาคประชาชนในพื้นที่โคกสลุง เกิดจากผู้น�า
ชุมชนลักษณะ “ผู ้น�าธรรมชาติ” ซึ่งเป ็นผู ้ ที่สนใจพัฒนาชุมชนและ
เปล่ียนแปลงชุมชนด้วย “ทุน” ต่าง ๆ  ท่ีมี โดยเฉพาะ “ทุนทางวัฒนธรรม” 
ทีม่อีย่างรุม่รวย ประทปี อ่อนสลงุ (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) กล่าวว่า 
ระบบการท�างานชุมชนชาวไทยเบ้ิงมีพัฒนาการจากประสบการณ์การท�างาน
จริง อีกทั้งเรียนรู้เพิ่มเติมองค์ความรู้จากเครือข่ายต่าง ๆ  ที่มีอยู่ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยึดโยงกับพ้ืนท่ีเป็นหลัก นอกจากน้ียังประสาน
สมัพนัธ์กบัคนในชมุชนในทุกช่วงวัย โดยมเีป้าหมายในการสร้างส�านกึความ
เป็นกลุ ่มวัฒนธรรม ในขณะที่ ระบบการท�างานเช่ือมโยงกับเครือข่าย
ภายนอกท่ีถูกจัดล�าดับให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ี ลักษณะของการเข้าร่วมใน
การท�างาน การปฏิสัมพันธ์ในเชิงการเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน

ภาพที่ 3: การถอดบทเรียนและแผนภูมิภาพการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุงที่
สมาชิกในชุมชนร่วมถอดบทเรียนและจัดประเภทของกลุ่มเครือข่ายพร้อมทั้งระบุรายละเอียด 

อาทิ ชื่อเครือข่าย บทบาทหน้าที่ ศักยภาพเครือข่าย เป็นต้น
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)
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 ประทีป อ่อนสลุง (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) กล่าวว่า การ 
ขับเคล่ือนงานของกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบ้ิงเน้นการสร้างเป้าหมายและ 
การตระหนักรู้ให้ชัดเจนว่าปลายทางของการท�างานคือส่ิงใด หรือ แม้แต่กลุ่ม
เป้าหมายคือใคร ดังน้ัน เม่ือทราบเป้าหมายต่าง ๆ  ท่ีชัดเจนจึงเป็นข้ันตอน
ของการคดิล�าดบักระบวนการเพ่ือสร้างกจิกรรมต่าง ๆ  ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
ท่ีวางเอาไว้ ดังกรณีตัวอย่าง เป้าหมายหน่ึงท่ี  คือการพัฒนา “คน” ท่ี
เป็น “เยาวชน” ในชุมชน ดังนั้น เมื่อทราบถึงความตั้งใจที่ชัดเจน จึงได้
ออกแบบกระบวนการและแนวทางผ่านการจัดต้ังกลุ่มเยาวชน “เมล็ดข้าว
เปลือกไทยเบ้ิง” ทั้งนี้ แนวคิดต่าง ๆ  ล้วนอยู่ภายใต้วิธีคิดที่ค�านึงถึง 3 
สภาวะคือ
 1. สภาวะของ “การก่อเกิด” ซึ่งหมายถึง การส�ารวจ การเฟ้นหา
เยาวชนหรือตัวแทนที่มีศักยภาพในการท�างานชุมชน ในกระบวนการนี้
เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้น�าและเยาวชนผู้สนใจ เมื่อได้สมาชิก
เยาวชนเข้ามาร่วมงาน จึงเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า 
 2. สภาวะของ “การบ่มเพาะ” ซ่ึงเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ การ
เพิ่มทักษะผ่านการเข้าค่ายสืบสานภูมิปัญญา มีการสร้างพื้นที่ให้เกิดการ
แสดงออกทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะมีพื้นที่ในการน�าเสนอ 
ความคิดและทักษะต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสุนทรียะสนทนา เป็น
เครื่องมือในการรับฟังและประมวลความคิดต่าง ๆ
 3. สภาวะของ “การพฒันา” ซึง่ในขัน้ตอนสดุท้าย เมือ่เยาวชนได้รบั
การบ่มเพาะจนสามารถในระดับของการท�างานเพื่อชุมชนหรือสังคมได้ 
เยาวชนจากลุ่มน้ีจะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ในขณะท่ี ประเด็นเร่ืองการส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ก็เป็น 
สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวตระหนักถึงมิติของความ
ย่ังยืนท่ีเกิดข้ึนในตัวคนมากกว่าเกิดข้ึนเป็นความส�าเร็จในเชิงกิจกรรมหรือ
รูปธรรมที่เป็นชิ้นงานหนึ่ง ๆ
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 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน 
หมู่บ้านไทยเบ้ิงโคกสลุงได้เกิดข้ึนเป็น “แบบอย่าง (model)” ท่ีสะท้อนให ้
เกิดถึงวิธีคิดเชิงระบบ ผู้วิจัยสรุปข้ันตอนของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนผ่าน
ประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติของคนในชุมชนไทยเบ้ิงไว้ 4 ข้ันตอน ประกอบ
ด้วย
 1. การเรียนรู้เพื่อรู้เป้าหมาย
 การเรียนรู้เพ่ือรู้เป้าหมาย คือ กรอบการท�างานท่ีจะเป็นแนวทางใน
การสร้างความส�าเรจ็ องค์ประกอบของการเรยีนรูเ้พือ่รูเ้ป้าหมายประกอบด้วย 
การรูแ้รงขบัเคลือ่นจากภายใน (passion) การรบัรูแ้รงขบัเคลือ่นจากภายใน 
คือ การเข้าใจระดับพลังชีวิตของตนเองที่จะส่งให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
ท�างานซึ่งสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่า “ความสุขของคนท�างาน” นอกจากนี้ยังปรากฏ 
วิสัยทัศน์ (vision) คือ การมองการณ์ไกลโดยมีแนวทางที่ประมวลและ 
ตกผลกึความรูจ้ากประสบการณ์การท�างาน การมองการณ์ไกลในทีน้ี่คอื การ
เห็นวิธีการ กระบวนการ การจัดการ และการพัฒนาในระบบของการท�างาน 
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ต้องอยู ่บนพื้นฐานของบริบทชุมชนและความเป็นไปได้  
(possibility) เป้าหมาย (goal) เป้าหมายคือหมุดแห่งความส�าเร็จ การ 
เรียนรู้เพื่อรู้เป้าหมายถือเป็นวิธีการที่ส�าคัญหนึ่งของการท�างาน
 2. การเรียนรู้เพื่อเข้าใจระบบ
 การเรียนรู้เพ่ือเข้าใจระบบ คือ การเห็นภาพรวมของการท�างานและ
หน่วยย่อยต่าง ๆ  ท่ีประกอบกันข้ึนจนกลายเป็นระบบหรือโครงสร้างการท�างาน
ท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ การเข้าใจระบบจากการปฏิบัติของ
ชุมชนแห่งนี้มีหลากหลายมิติ เช่น การเข้าใจคน ซึ่งประกอบด้วยการเข้าใจ
ทักษะ ขีดจ�ากัด สมรรถนะของคนท่ีจะเข้ามาร่วมท�างาน การเข้าใจคนอาจมี
การเข้าใจต้ังแต่ระดับปัจเจก กระท่ังถึง ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล
ตลอดจนความขัดแย้งในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ การเข้าใจกระบวนการ 
หมายถึง การเข้าถึงแก่นแท้ของการท�างาน การเข้าใจกระบวนถือเป็นส่ิง
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ส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การท�างานท่ีไม่หลุดกรอบ อีกท้ังยังสามารถชวนให้ถอด 
บทเรียนหรือองค์ความรู้ท่ีใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการท�างานหรือท�ากิจกรรม
ในชุมชน การเข้าในกระบวนการอาศัยทักษะจากการฝึกฝน ประสบการณ์
จากการจัดกระบวนการ การเข้าใจพ้ืนท่ี คือ การเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการท�างาน การเข้าใจพื้นที่เป็นการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมกับการท�างาน
เข้าไว้ด้วยกัน ท้ังน้ี การเข้าใจพ้ืนท่ีมิใช่ความเข้าใจในเชิงกายภาพเพียง
เท่านัน้ แต่คอืการเข้าใจพืน้ทีใ่นมติอิืน่ ๆ  เช่น พืน้ทีท่างวฒันธรรม พืน้ทีท่าง
ความเชือ่ พืน้ท่ีส่วนบคุคล ทัง้นี ้มติด้ิานพืน้ทีม่คีวามเกีย่วข้องกับการบรหิาร
จัดการอย่างเข้าใจและลงตัว การเข้าใจช่วงเวลา คือ การรับรู้ถึงช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมในการท�างาน รู้สภาวะของตนเองและผู้ร่วมงานที่ “พร้อม” จะเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงของการท�างาน ในบางมิติการเข้าใจช่วงเวลาคือการพิจารณา
หรือประเมินสถานการณ์เบื้องหน้าหรือการคาดเดาที่อยู ่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ และ  การเข้าใจบทบาทหน้าท่ี คือ การเข้าใจและแจกแจง
ความรับผิดชอบท้ังในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่มองค์กรท่ีเหมาะสมกับภาระ
งานต่าง ๆ  อย่างไรกต็าม การเรยีนรู้เพือ่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีมใิช่ภาวะของการ
ใช้ “อ�านาจ” ท่ีจะสามารถระบุหรือก�าหนดได้เสมอไป ท้ังน้ีอาจข้ึนอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ปฏิบัติเองในหลายโอกาสเช่นกัน 
 3. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
 การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา เป็นกระบวนการของชุมชนทีป่ระเมินตนเอง
ว่าควรเพ่ิมเติมทักษะ กระบวนการ หรือ เพิ่มเติมองค์ความรู้เพื่อการ 
ต่อยอดประสบการณ์หรือการท�างาน เช่น การเพิ่มเติมความรู้ การเพิ่มเติม
เคร่ืองมือในการท�างานชุมชนหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยท�าความเข้าใจการท�างาน
และเครื่องมือท่ีช่วยในการสื่อสารต่อสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ มิติของ
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คือ มุมมองของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ในระดับบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง คือ พลังที่ช่วยในการพัฒนาชุมชน
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 4. การเรียนรู้เพื่อสร้างเส้นทางความส�าเร็จ
 การเรียนรู้เพ่ือสร้างเส้นทางความส�าเร็จ คือ การสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ  
ที่จะน�าพาชุมชนให้ก้าวสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จ
ประกอบด้วย การวางแผน (plan) และ การปฏิบัติ (practice) แต่อย่างไร
ก็ตาม ระหว่างทางของการท�างาน ผู้น�า สมาชิก ต้องยอมรับและท�าความ
เข้าใจกับการผดิหวงั การลองผดิลองถกู ซึง่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์ข้อผดิพลาด 
การเข้าใจปัญหาของการท�างานทีเ่กิดขึ้น และในท้ายที่สุด เมื่อประสบการณ์
การท�างานในรูปแบบต่าง ๆ  ถูกประมวลจนกลายเกิดเป็นวิถีของการปฏิบัติ  
สิ่งนั้นคือ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นโคกสลุงโมเดลในท้ายที่สุด

  4.2.2  ลักษณะชุมชนประเด็นร่วม  ประกอบด้วย

 (1) กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น
 ขอนแก่นนิวสปิริต (Khon Kaen New Spirit) เป็นลักษณะชุมชน
ประเด็นร่วม ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด
ขอนแก่นนี้ มี วรรณนา จารุสมบูรณ์ หรือท่ีหลายคนรู ้จักในนามของ  
“พ่ีสุ้ย” เป็นผู้น�าในการรวมตัว ชุมชนแห่งนีเ้ป็นรูปแบบของชุมชนอีกมิติหน่ึง
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการรวมตัวของผู้คนท่ีมีความหลากหลายทางทกัษะความเช่ียวชาญ
และความสามารถในแขนงต่าง ๆ  หากแต่พวกเขาเหล่านั้นมีเป้าหมายร่วมกัน 
คือ เป้าหมายแห่งการร่วมพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ท้ังในด้านของ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในเมืองขอนแก่น โดยมีแนวคิดในการท�างาน
คือ การร่วมพัฒนาเมืองไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้ง “ใคร” ไว้ข้างหลัง
 วรรณา จารสุมบรูณ์ (สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2562) กล่าวว่า การ
ก่อเกดิขึน้ของชมุชนการเรยีนรู ้“ขอนแก่นนวิสปิรติ” มไิด้ค�านงึถงึโครงสร้าง
การท�างานที่อิงกับระบบหรือระเบียบแบบแผนตามแนวทางการท�างานแบบ
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทั่วไป หากแต่ใช้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
เป็นจดุเช่ือมโยงความสมัพนัธ์และเป็นขมุพลงัในการขบัเคลือ่นชุมชนหรอือาจ
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เรียกได้ว่า เป็น “ความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ  ” ในการบริหารจัดการกลุ่ม

 “พวกเราใช้ชวีติการท�างานแบบพี ่ๆ  น้อง ๆ  อยูด้่วยกนัแบบหลวม ๆ  ไม่
ห่างกันเกินไป ไม่ใกล้ชิดกันมากไป ต่างคนเข้ามาด้วยความสบายใจ ไม่
อยากมากพ็กั อยากเข้ามาก็มาร่วม ท�างานแบบนีส้บายใจ ไม่กดดนั ท�างาน
อย่างมีความสุข” 

(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562)

 นอกจากนี ้แนวคดิของการจดักลุม่ขอนแก่นนิวสปิรติ คอื การสร้าง
พืน้ท่ีของคนทีต้่องการพัฒนาเมอืงและเปลีย่นแปลงเมอืง วรนชุ จนัทะบรูณ์ 
หรอื ฝ้าย (สมัภาษณ์, 20  เมษายน 2562) อกีหนึง่บคุคลทีร่่วมขบัเคลือ่น
กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต กล่าวว่า กลุ่มมีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ  ว่าควรจะ
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างไร เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่นหรือ
อาจจะเป็นเมืองอ่ืน ๆ  ในภาคอีสาน การรวมตัวไม่จ�ากัดอยู่ท่ีบุคคล มูลนิธิ 
หรือกลุ่มองค์กรใด ๆ  ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมท�างานภาคประชาสังคมได้โดย
ใช้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่เข้ามาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีความ
คิดท่ีเช่ือว่า “พลังของคนตัวเล็ก ๆ  คือ พลังท่ีสามารถเปล่ียนแปลงโลกใบน้ี” 
 ขอนแก่นนิวสปิริต มีบุคคลและหน่วยงานเครือข่ายประมาณกว่า 20 
องค์กรเข้ามาร่วมท�างาน นัยเชิงพ้ืนที่ของขอนแก่นนิวสปิริตคือการรวมตัว
ผ่านประเด็นทางสังคมที่แต่ละบุคคลหรือเครือข่ายสนใจ เกิดการสร้างพื้นท่ี
ประเด็นร่วมท่ีเรียกร้องให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ การขับเคล่ือนชุมชนใช้
แนวคิด (concept) และ ความคิด (idea) เป็นแกนขับเคล่ือนผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  ในขณะท่ี การบริหารทรัพยากรบุคคลในการท�างานเป็นส่ิงส�าคัญ
ส�าหรับการท�างาน วรรณา จารุสมบูรณ์ กล่าวถึงการท�างานของขอนแก่น 
นวิสปิรติจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องพจิารณาคนท�างานในแต่ละประเดน็ มกีารเฟ้น
เลอืกคนท่ีเหมาะกบัการท�างานในประเดน็เฉพาะ การเชญิชวนคนเข้ามาท�างาน
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จ�าเป็นต้องมีการแจ้งหรือระบุประเด็นหรือปัญหาท่ีชัดเจนให้แก่เครือข่ายท้ัง
ปัจเจกและองค์กร หลังจากน้ัน อาจมีการระบุขอความร่วมมือเป็นรายบุคคล
หรือจะมีการแจ้งขอเข้ามาร่วมท�างานจากเครือข่ายด้วยตัวของเขาเอง
 อีกนัยหน่ึง ขอนแก่นสปิริต คือ พ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรับคนท่ีท�างาน
ภาคประชาสงัคม ท้ังนีม้แีนวคดิในการรวมตวัเพือ่การท�างานภาคประชาสงัคม 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติตนซ่ึงกันและกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ประกอบ
ด้วย 5 แนวทาง คือ
 1. การเติมพลังให้แก่กันและกัน
 การเติมพลังให้แก่กันและกัน เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยกันสร้าง
พลังในการท�างานภาคประชาสังคม หากมองในเชิงการท�างานร่วมกัน มิตินี้
คอืมติขิองการสร้างพืน้ทีป่ลอดภยั เตมิใจให้แก่กนั การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยั
ให้แก่คนท�างานส่งผลให้เกิดการท�างานท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การช่วย
เหลือกัน พ่ึงพาอาศัยกันและกัน มิติการเติมพลังให้แก่กันและกันเกิดข้ึน 
ภายใต้แก่นแนวคิดหลักของขอนแก่นนิวสปิริตท่ีกล่าวถึงการร่วมพัฒนาเมือง
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นหลักคิดฐานใจที่ว่าด้วยเรื่องของการค�านึงและ
ตระหนักถึงผู้ร่วมงานในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นอกจากน้ี สิ่งส�าคัญ
ส�าหรับเร่ืองการเติมพลังให้แก่กันและกัน คือ ทักษะการรับฟังผู้ร่วมงานซ่ึง
ถอืรวมว่าเป็นประเดน็ของการสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัให้เกดิขึน้ภายในขอนแก่น
สปิริต
 2. เติมเครื่องมือในการท�างาน
 การเติมเคร่ืองมือในการท�างาน คือ การเสริมสร้างศักยภาพการ
ท�างานภาคประชาสงัคมด้วยการเรยีนรู้เพิม่เตมิ เช่น การเรยีนรูว้ธิกีารคดิเชงิ
ระบบ (design thinking) เครื่องมือการเก็บข้อมูลชุมชน (community 

data collecting) แนวคิดผู้ประกอบการสังคม (social entrepreneurship) 
เป็นต้น ท้ังน้ีการเติมเคร่ืองมือในการท�างานเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ 
ในเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน นอกจากนี้ ชุมชนขอนแก่น 
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นิวสปิริตยังสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรการศึกษา องค์กรภาคประชา
สังคม นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้เครื่องมือ 
ต่าง ๆ  เพ่ิมเติมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุม การร่วมโครงการวิจัยฯ เป็นต้น
 3. สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
 การสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ ส่งผลให้กลุ่มขอนแก่น 
นิวสปิริตได้รับความร่วมมือท่ีช่วยกันส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิด
เครือข่ายท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเครื่องมือในการท�างานชุมชนหรือภาค
ประชาสงัคม นอกจากนี ้การสร้างเครอืข่ายและการสร้างความร่วมมอืยงัรวม
ไปถงึการสร้างเครือข่ายการท�างานภาคประชาสังคมของกลุ่มอืน่ ๆ  ในจังหวัด
ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จโดยที่
มเีป้าหมายของการพฒันาเมอืงร่วมกนั เช่น การเฟ้นหาเครอืข่ายเกีย่วกบัด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือสร้างกิจกรรมร่วมรณรงค์
การสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ที่ปลอดภัย เป็นต้น
 4. แบ่งปันทรัพยากร
 การแบ่งปันทรัพยากร เป็นการบริหารจัดการกลุ่มหรือชุมชนท่ีเน้น
เร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือกล่าวถึงการท�างานในเชิงโครงสร้าง
ของกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตจะพบว่า การพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับ
ประเด็นการขับเคลื่อนเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้น การแบ่งปันทรัพยากรจึงเป็นวิธี
การในรูปแบบของการเป็น “ตัวกลาง” ในการบริหารคนในกลุ่ม ท้ังน้ี กลุ่ม
ขอนแก่นนิวสปิริตมีเครือข่ายในจังหวัดเข้ามาร่วมงาน ดังน้ัน การแบ่งปัน
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ จึงหมายรวมถึงการแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างเครือข่ายท่ี
จะช่วยกันส่งเสริมการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ผู้วิจัยสังเกตว่า 
ประเดน็การแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มไม่มีการกล่าวถึงเร่ืองของ “รายได้-ค่า
ตอบแทน” ประเด็นดังกล่าว วรนุช จันทะบูรณ์ (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 
2562)  ให้ความคิดเห็นว่า ขอนแก่นนิวสปิริตเป็นกลุ่มที่รวมตัวเพื่อท�างาน
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ภาคประชาสังคม ทุกคนท่ีเข้ามามีความเสียสละ ไม่สนใจเร่ืองค่าตอบแทน
เน่ืองจากไม่มีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ดังน้ัน ระบบการท�างานจะเป็น
ลักษณะของการเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกัน มีสิ่งของก็แบ่งปันกันใช้ในการ
ด�าเนินงานหรือจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความคิด
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความคิด เป็นมิติเชิงพ้ืนท่ีในการ
สร้าง “ความเจริญเติบโตทางปัญญา” การท�างานภาคประชาสังคมของขอน
แก่นนิวสปิริตและเครือข่าย เป็นการท�างานในเชิงการปฏิบัติโดยลงมือท�าใน
สถานท่ีจริง พบเห็นประสบการณ์จริง จึงเกิดชุดข้อมูล ชุดความคิด และ 
ชดุปัญญา ดงันัน้ พืน้ทีข่องการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้งึเป็นพืน้ทีข่องการระดม
ความคิด แบ่งปันมุมมอง และแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีน�าไปสู่
การพัฒนาเมือง  

 ชุมชนขอนแก่นสปิริต มิได้ยึดโยงกับพื้นที่ทางกายภาพหรือพ้ืนที ่
เล็ก ๆ  เพียงห้องสี่เหลี่ยมแต่อย่างใด ขอนแก่นนิวสปิริตไม่มีห้องท�างาน 
(office) ไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีมีอ�านาจ มีแต่ความสัมพันธ์ท่ี 
ประสานคนท�างานเข้าไว้ด้วยกัน และทุกคนพร้อมที่จะมารวมตัวกันท�างาน 
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้

ภาพที่ 4: ตัวอย่างกิจกรรมที่คุณวรรณา จารุสมบูรณ ์(พี่สุ้ย) ก�าลังพูดคุยและแนะน�า
กลุ่มเยาวชนโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ social community lab” 

จัดโดย กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
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 จากมิติและนัยเชิงพื้นที่ภายในกลุ่ม สะท้อนถึงการท�างานและการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร ส่ิงหน่ึงท่ีส�าคัญในการท�างานของบุคลากรใน
กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต ที่แสดงให้เห็นภาพของผู้ลงมือท�าจริง ปฏิบัติจริง 
หรือการเป็นกระบวนกรด้วยตัวเอง ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นสาเหตุท่ีท�าให้เครือ
ข่ายยอมรับในตัวผู้น�าอันเน่ืองจากการปฏิบัติจริงให้ดูเป็นตัวอย่าง วรรณา 
จารุสมบูรณ์ (สัมภาษณ์,20 เมษายน 2562) กล่าวว่า การท�างานขอนแก่น
นิวสปิริตไม่ใช่เร่ืองง่าย การท�างานต้องเร่ิมต้นการเรียนรู้และรู้จักพ้ืนท่ีให้ดี
พอ เช่น เราต้องเรียนรู้ว่า คนขอนแก่นเป็นคนอย่างไร และก็พบว่า คน
ขอนแก่นเป็นคนน่ารัก อัธยาศัยดี มีหัวใจรักวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอน 
หากแต่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นคนสมัยใหม่ทันสมัยเท่าเทียมกับเมือง
กรุงเทพฯ ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจฐานความคิดของพวกเขาการสื่อสารความ
ต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและรู้ว่าจะต้องสื่อสารด้วย
วธิกีารอย่างไร เป็นต้น นอกจากนีย้งัต้องพจิารณาให้เหน็ถงึพลวตัและความ
เคลื่อนไหวของเมืองเป็นสิ่งส�าคัญ
 (2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา
 กลุ่มสงขลาฟอร่ัม (Songkhla forum) ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2534 เป็น 
กลุ่มท่ีเกิดข้ึนภายใต้ความคิดของพรรณิภา โสตถิพันธ์ุ หรือ ป้าหนู ซ่ึงมอง
เห็นประเด็นปัญหาทางสังคมในจังหวัดสงขลาท่ีก�าลังก่อตัวข้ึนภายในเมือง
และยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนสนใจจะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แรกเร่ิมท�างานในระบบราชการ คือ การศึกษานอกโรงเรียน มีโอกาสได้รับ
ทุนไปอบรมเก่ียวกับการท�าส่ือท่ีประเทศเยอรมัน และได้เข้ามาร่วมท�ารายการ
วิทยุในจังหวัดสงขลา ช่วงการท�ารายการมักน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับประเด็น
ทางด้านสังคมท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสงขลา เช่น เร่ืองทะเลสาบ เร่ืองราวทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น หากแต่เส้นทางการท�างานด้านรายการวิทยุมิได้ราบรื่น
อย่างที่คิด มีปัญหาอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการต่อรองคลื่นความถ่ีที่ล้วน
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มีเร่ืองอ�านาจและผลประโยชน์ซ้อนทับเข้ามาเก่ียวข้องส่งผลให้ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความ 
คับข้องใจที่พบเจอจากการท�างานรายการวิทยุ กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อน
อย่างหน่ึงท่ีท�าให้พรรณิภากระโจนลงมาท�างานภาคประชาสังคมอย่างเต็มตัว 
อันเนื่องมาจากความต้องการที่จะผันตัวเองให้กลายเป็นผู้สร้างเยาวชนผู้ซึ่ง 
เป็นความหวังของท้องถิ่นให้เกิดส�านึกความเป็นพลเมืองและความเสียสละ 
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
 การท�างานของกลุ่มสงขลาฟอร่ัม เป็นชุมชนการเรียนรู้ลักษณะชุมชน
ประเดน็ร่วมตามค�านยิามทีผู่วิ้จยัได้กล่าวไว้ ประเดน็ร่วมทีผู่ว้จิยัมองเหน็ว่า
เป็นแกนกลางของการร่วมท�างานในกลุ่มสงขลาฟอร่ัม คือ การเพ่ิมและ
พฒันาความส�านกึพลเมอืงและทกัษะชวีติให้แก่เยาวชน กจิกรรมการพฒันา
ความส�านึกพลเมืองส�าเร็จลุล่วงจนเห็นผลมีหลากหลายโครงการ เช่น 
โครงการ “beach for life”  ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
ชายหาดของจังหวัดสงขลา โครงการ “เล่นกับไฟ (ฟ้า)” เป็นโครงการท่ีชวน
ให้เยาวชนตระหนกัถงึทรัพยากรด้านพลงังานในชมุชนจนก้าวไปถงึการศกึษา
และท�างานเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าท่ีมาจากการใช้โซลาร์เซลล์ (solar cell) 
เป็นต้น
 ปัจจบุนั กลุม่สงขลาฟอรัม่ ก�าลงัท�างานร่วมกบัโรงเรยีนปริก อ.สะเดา 
จ.สงขลา ภายใต้โครงการ“โรงเรียนเยาวชนต้นปริก” โดยมีเทศบาลต�าบล
ปริกเข้ามาร่วมการท�างาน พรรณิภา โสตถิพันธุ์ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 
2562) กล่าวว่า ทีมงานร่วมพิจารณาจุดบกพร่องในการท�างานในคร้ังก่อน ๆ  
สิ่งที่เกิดข้ึนจากการทบทวนตนเองพบว่า ประสบการณ์ท�างานกับเด็กและ
เยาวชนที่ผ่าน ๆ  มา มักมองและคาดหวังแต่ผลลัพธ์หรือผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น
กับเยาวชน ประเด็นน้ีน�าไปสู่การมองความส�าคัญเฉพาะเยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการเพียงเท่านัน้ แต่เราลืมและไม่ใส่ใจผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง (stakeholder) 
ที่เป็นปัจจัยส�าคัญทั้งระบบ 
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 เม่ือเห็นภาพของความผิดพลาดดังกล่าว พรรณิภาจึงน�ากลับมา
พิจารณาและพบว่า การท�างานท่ีผ่านมาหลงลืมประเด็นส�าคัญดังกล่าวไป 
จริง ๆ  ดังน้ัน การท�างานโครงการโรงเรียนเยาวชนต้นปริกในคร้ังน้ี จึงเร่ิมต้น
จากการสร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องต่อความรบัผิดชอบในชมุชน
และสังคมก่อน การท�างานแรกเร่ิมจึงเริ่มต้นจากการช่วยกันปรับทัศนคติ
ของ “ครู” ในเชิงวิธีคิดจากเดิมท่ีมองเห็นว่าครูอยู่ในฐานะของผู้สร้างให้ 
กลายเป็นผู้ร่วมสร้าง เปล่ียนจากครูผู้สอน ให้กลายเป็นครูผู้อ�านวยการความ
รู ้นอกจากนี ้ยงัเปล่ียนท่าทีและการมองเดก็นกัเรียนเป็น พลเมอืงในอนาคต 
มิใช่เด็กที่มีหน้าที่เล่าเรียนเพียงอย่างเดียว 
 นอกจากนัน้ การด�าเนนิงานของกลุม่สงขลาฟอรัม่ ใช้วธิกีารท�างานที่
ประสานกับผู้อ�านวยการโรงเรียนอย่างจริงใจ กล่าวคือ เน้นการท�างานอย่าง
สม�่าเสมอ สร้างพื้นที่ของการถกเถียงให้เกิดขึ้นภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่
เน้นการรับฟังเสียงจากผู้ร่วมงานเป็นส�าคัญ

 อภิศักด์ิ ทัศนี หรือ น�า้น่ิง (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561) หนึง่ใน
สมาชิกของสงขลาฟอร่ัม กล่าวถึงหัวใจหลักของการท�างานคือ ระบบโค้ช 
(coaching) ท่ีเน้นกระบวนการให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือ 

ภาพที่ 5: คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ ์(ป้าหนู) ผู้ก่อตั้งกลุ่มสงขลาฟอรั่ม 
และ เยาวชนโรงเรียนปริกที่ก�าลังร่วมเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน
(ที่มาของภาพ: (ซ้าย) ไอยเรศ บุญฤทธิ์ (ขวา) ฐิติกาญจน ์อัศตรกุล, อ.เมือง 

และ อ.สะเดา จ.สงขลา)
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แก้ไขปัญหา และเฟ้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเยาวชน ทั้งนี้ วิธีคิด 
เกีย่วกบัการโค้ชอยูภ่ายใต้แนวคดิทีเ่ป็นแกนร่วมหลกัคอื การบ่มเพาะทักษะ
ความเป็นพลเมอืงและทกัษะชวีติด้วยการท�าความเข้าใจเขา ในขณะเดยีวกัน
ก็ต้องท�าความเข้าใจตัวเราเอง นอกจากน้ัน ยังต้องพิจารณาถึงการจัดการ
อารมณ์ของตัวเอง ยึดหลักความเท่าเทียมกัน การสร้างแรงเสริมแรงเสริม
ก�าลังใจให้แก่กันและกัน การฝึกการต้ังค�าถาม การคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
เหตุเป็นผล อลิสา บินดุส๊ะ หรือ ฝน (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561) กล่าว
เสริมว่า หลังจากการท�างานโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เมื่อกลับมาท่ีส�านักงาน  
ป้าหนูจะชวนให้พวกเราทบทวนการท�างานท่ีผ่านมาทุกคร้ัง ด้วยกระบวนการ 
AAR (After Action Review) โดยให้ย้อนคิดถึงช่วงเวลาในการท�างาน
ว่า เห็นตนเองอย่างไร เห็นผู้อื่นอย่างไร เห็นการตั้งค�าถามของตนเองเป็น
เช่นไร ทักษะการฟังของตนเองดีข้ึนไหม ทักษะการบอกเล่าของตนเองเป็น
อย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นระบบของการท�างานในทีม ปัจจุบัน กลุ่มสงขลา 
ฟอรั่มยังด�าเนินงานภายใต้แนวคิดการสร้างส�านึกพลเมืองและทักษะชีวิตให้
แก่เยาวชนในจังหวัดโดยมองเห็นอนาคตการเกิดข้ึนของ “กลไกการสร้าง
พลเมือง”และ“กลไกการขัดเกลาเด็กและเยาวชน” ท่ีเกิดข้ึนได้เองในชุมชน
โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท�างานของกลุ่มสงขลาฟอร่ัมกับเครือข่ายต่าง ๆ  ท่ีเข้า
มาร่วมท�างาน ดังที่พรรณิภา โสตถิพันธุ ์เรียกว่า “เครือข่ายลงแขก” 
 ผู้วิจัยมองเห็นโครงสร้างการท�างาน แนวคิด และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งนี้ โดยสรุปภาระงานของ
กลุ่มเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
 1. เติมวิธีคิด
 การท�าเติมวิธีคิด ถือเป็นภาระงานหลักในการท�างาน คือ การเติมวิธี
คิดด้านส�านึกพลเมืองและการเพ่ิมทักษะชีวิตในมิติต่าง ๆ  ให้แก่เยาวชน 
นอกจากน้ี ยังชวนให้มองเร่ืองทักษะทางวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของบริบทท่ี
กล่าวถึงสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะบริบทของศาสนาที่ผสมผสาน
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ระหว่างศาสนาพุทธและอิสลามเอาไว้ด้วยกัน 
 2. สร้างพื้นที่การเรียนรู้
 พื้นที่การเรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญ สงขลาฟอรั่มถือเป็นเวทีของพ้ืนที่การ
เรียนรู้ เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรับเยาวชนท่ีต้องการร่วมสร้างและพัฒนาชุมชน
หรอืสังคมของตนเอง ในพืน้ทีก่ารเรียนรูเ้น้นการพจิารณาการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการมากกว่าผลส�าเร็จในเชิงรูปธรรม ดังค�ากล่าวของพรรณิภา 
โสตถิพันธุ์ ที่กล่าวว่า “เราเคยสอนให้เด็กปลูกผัก เราไม่สนใจว่าผักจะ
ทอดยอดงอกงามอย่างไร แต่เราสนใจว่า เด็กจะเติบโตขึ้นอย่างไรมากกว่า” 
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู ้นี้เอง จ�าเป็นต้องมี
กระบวนการในการสร้างการเรียนรู้เช่นกัน กลุ่มสงขลาฟอร่ัมให้ความส�าคัญ
กับการโค้ชช่ิง (coaching) การจัดกระบวนการสุนทรียสนทนาท่ีเน้นเร่ือง 
ของการรับฟัง และวิธีคิดเรื่องการสร้างคนจากชนชั้นกลาง
 3. สร้างการท�างานภาคประชาสังคมและเป็นตัวกลางประสานความ
ร่วมมือ
 การสร้างการท�างานภาคประชาสังคมเป็นความคาดหวังของกลุ่มสง
ขลาฟอร่ัมทีจ่ะสร้าง “คนท�างาน” ให้เพิม่ขึน้ ระยะเวลาตัง้แต่จดุเร่ิมต้นจนถงึ
ปัจจุบัน สงขลาฟอรั่มได้สร้างกลุ่มเยาวชนเครือข่ายที่ตระหนักภาระหน้าที่
ความเป็นพลเมอืงเป็นจ�านวนมาก อภศิกัดิ ์ทศัน ี(สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 
2562) กล่าวว่า เยาวชนหลายคนท่ีผ่านโครงการต่าง ๆ  รวมท้ังตัวเขาด้วย 
ล้วนสะท้อนถึงวิธีคิดและจิตส�านึกของตนเองที่เกิดข้ึนว่ามีความตระหนักถึง
เรื่องราวของชุมชนและสังคม (social awareness) เพิ่มมากขึ้น บางส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสังคม และบางส่วนก็
กลายเป็น “แกนน�า หรือ ผู้น�าเยาวชน” ท่ีเป็นหลักในการท�างานสังคมในรุ่น
ต่อ ๆ  ไป นอกจากน้ี สงขลาฟอร่ัมยังเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน 
และสังคม
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 4. สร้างความตระหนักคิดเรื่องท้องถิ่นนิยม
 การสร้างความตระหนักคดิเร่ืองท้องถิน่นยิม เชือ่มโยงกบัแนวคิดเรือ่ง
ทักษะชีวิตท่ีเป็นแกนประเด็นร่วมในการท�างานของสงขลาฟอร่ัม แนวคิดเร่ือง
ท้องถิ่นนิยมอธิบายถึงความส�านึก (consciousness) ในระดับปัจเจกที่มี 
ต่อถิน่ทีอ่ยูซ่ึง่หมายถงึบ้านเกดิเมอืงนอน (homeland) ความส�านกึทีเ่กิดข้ึน 
สร้างแรงผลักดันให้เกิดส�านึกสาธารณะท่ีส่งผลต่อการก้าวออกมาท�างานภาค
ประชาสังคมหรือเห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม อีกนัยหน่ึงเร่ืองท้องถ่ิน
นิยมยังหมายรวมถึงทักษะการใช้ชีวิตท่ีสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม
ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

 4.3  วิธีคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

 วิธีคิดและกระบวนการต่าง ๆ  ในการขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้เพื่อ
การเปล่ียนแปลง ผู้วิจัยมองเป็นโครงสร้างการท�างานร่วมกันของแต่ละพ้ืนท่ี 
โครงสร้างการท�างานถอืเป็นระบบคดิทีเ่กดิขึน้เพือ่สร้างกระบวนการท�างานให้
บรรลถุงึเป้าหมายทีว่างไว้ ผูว้จิยัสงัเคราะห์ขัน้ตอนของวธิคีดิและกระบวนการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นล�าดับ ดังต่อไปนี้
 (1) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
 ส่ิงส�าคัญท่ีถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการท�างาน คือ การระบุปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในชุมชนหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ในกรณีชุมชนการเรียนรู้
ประเภทชมุชนทางกายภาพ (physical-based community) ประกอบด้วย 
พื้นที่โคกสลุง จ.ลพบุรี พื้นที่โคกเจริญ จ.พังงา และ พื้นที่ทับตะวัน  
จ.พังงา มีการระบุปัญหาของชุมชนท่ีชัดเจน น่ันคือ ปัญหาด้านพ้ืนท่ีท�ากิน
ถิ่นอาศัย และ ปัญหาด้านสุขภาวะของชุมชน จากการเข้าใจปัญหาที่ชัดเจน
จึงน�าไปสู่การสร้างนโยบาย หรือความร่วมมือภายในชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและการเปล่ียนแปลงของชุมชน ในขณะท่ี ชุมชนการเรียนรู้ประเภท 
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ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community) ประกอบด้วย กลุ่ม 
ขอนแก่นนิวสปิริต จ.ขอนแก่น และ กลุ่มสงขลาฟอร่ัม จ.สงขลา การระบุ
ปัญหาอยู่ภายใต้ประเด็นเร่ืองการพัฒนาเมือง ท้ังสองชุมชนน้ีระบุปัญหาท่ี
แตกต่างกนัไม่มากนัก แต่เป้าหมายและแนวคิดของการพัฒนาเมืองพุ่งเป้าไป
แตกต่างกัน ส�าหรับกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรคน
ภายใต้แนวคิด พลังของคนตัวเล็ก คอื พลังของการพัฒนาเมือง ส่วนกลุ่ม
สงขลาฟอรัม่ เน้นการพฒันาเยาวชนภายใต้การเตมิทักษะพลเมอืงและทกัษะ
ชีวิต
 การระบุปัญหาที่ชัดเจนอาจกล่าวถึงนัยของประสบการณ์อันน่าจดจ�า
ที่ส่งผลสู่ภาวะของความเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นในชีวิต อารมณ์ความรู้สึก หรือ
กระทบต่อความเป็นมนุษย์ของคนในชุมชน ภาวะความเจ็บปวดอาจเกิดข้ึน
จากธรรมชาติดังในกรณี ชุมชนบ้านทับตะวันท่ีสูญเสียคนในครอบครัว ชีวิต 
และทรัพย์สินในเหตุการณ์สึนามิ หรือ ประสบการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในชีวิตของ
พรรณิภา โสตถิพันธ์ุเก่ียวกับการท�างานสถานีวิทยุทีต้่องเผชิญกับอ�านาจและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนจน เหตกุารณ์ตวัอย่างเหล่านี ้ล้วนชีใ้ห้เหน็ถงึภาวะการ
ต่อสู้และการต่อต้านจนเป็นเหตุของการไม่จ�านนต่อปัญหาจนเป็นแรงขับดัน
ให้ออกมาท�างานภาคประชาสังคม
 (2) ภาวะผู้น�ากับสร้างการยอมรับผ่านการปฏิบัติจริง
 การสร้างการยอมรับจากการปฏิบัติ เป็นภาวะท่ีส�าคัญท่ีว่าด้วยเร่ือง
ของความเป็นผู้น�าชุมชนท่ีจะเช้ือเชิญให้คนในชุมชนหรือผู้ท่ีมีความเก่ียวข้อง
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงชุมชนหรือสังคม จุดร่วมความ
ส�าเร็จของ 5 ตัวอย่างชุมชน คือ การสร้างภาวะความเป็นผู้น�าด้วยการปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างท่ีลงมือท�างานภาคประชาสังคมในระนาบเดียวกันกับชาวบ้าน
หรอืคนในชมุชน กรณขีองชมุชนบ้านโคกเจรญิ จ.พงังา ผู้น�าธรรมชาตทิีเ่ป็น
ผู้จุดประกายทางด้านการปลูกผักปลอดสารพิษและวิถีเกษตรปลอดสารเป็น 
ผู้ท่ีน�าการปฏิบัติจนชาวบ้านในหมู่บ้านโคกเจริญยอมรับและปฏิบัติตาม 
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จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เห็นผลชัดเจนในเชิงพฤติกรรมและสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ในชมุชน การท�างานผ่านการปฏบิตัจิรงิของชมุชนชาวมอแกลน บ้านทับตะวนั 
จ.พงังา และ บ้านโคกสลงุ จ.ลพบรุ ีสะท้อนให้เหน็ถึงภาวะของผูน้�าทีเ่ข้าไป
ต่อสู้กับกลุ่มนายทุนท่ีต้องการยึดครองท่ีดิน นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่ผันตัว
ลงมาท�างานภาคประชาสังคมที่เดินดินไปพร้อมกับชาวบ้านและเยาวชนใน
ชุมชนจนเกิดการยอมรับ ในขณะที่ การท�างานของกลุ่มสงขลาฟอรั่ม และ 
ขอนแก่นนิวสปิริต ผู้น�าชุมชนหรือผู้ก่อต้ังชุมชนประเด็นร่วมเป็นหัวเรือใหญ่
ในการท�างานภาคประชาชน ใช้ทุนทางสังคมในการท�างานด้วยความมุ่งม่ัน 
ท�าจริง เอาจริงจนเกิดความเชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ  แสวงหาข้อมูลและชุดงาน
วิชาการที่เป็นทุนของสังคมเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการท�างาน
 (3) เพิ่มเติมทักษะการท�างาน
 การเพ่ิมเติมทักษะการท�างาน ถือเป็นหัวใจส�าคัญอย่างหน่ึงส�าหรับ
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมเครื่องมือในการท�างาน
ชุมชนเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่หยุดน่ึง ผู้วิจัยสังเกตชุมชนตัวอย่างล้วนมีวิธีการใน
การเพิ่มเติมทักษะการท�างานในหลากหลายวิธีการ หนึ่งในนั้นคือ การเรียน
รู้เพ่ิมเติมจากเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู ่นอกจากนั้น การเพ่ิมทักษะ
การท�างานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนท�างานด้วยกันเองก็เป็นมิติ
ของการเพ่ิมทักษะการท�างานท่ีเกิดข้ึนจากการตกผลึกประสบการณ์จนเกิด
กลายเป็นวิธีการ วิธีคดิ หรือ ปรัชญาการท�างานท่ีเกิดข้ึน การเพ่ิมเติมทักษะ
การท�างาน ยังหมายรวมถึง การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชน
และนอกชุมชน การก้าวออกจากชุมชนเพื่อเปิดโลกกว้างและโลกของการ
ท�างานถือเป็นปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน นอกจากนี้ 
มิติด้านการส่ือสารสาธารณะยังเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นในการส่ือสารต่อสังคมภายนอก 
แม้ว่าส่วนหน่ึงคือการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นคนท�างานและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง แต่อีกส่วนหน่ึง คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่คนนอกที่มองเข้า
มายังชุมชนเพ่ือท�าความเข้าใจวิถี อัตลักษณ์ ความเป็นอยู่ ในมิติด้านการ
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ส่ือสารน้ี ถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ภายใน
ชุมชนเช่นกัน
 (4) บริหาร “ทุน” ด้วยความเข้าใจ
 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเพือ่ช้ีให้เห็นประเด็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากข้อมูลรายละเอียดจาก 5 ชุมชนการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยมองเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่จะเป็นฐานให้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชมุชนนัน้คอื “ต้นทนุ (capital)” ท่ีชมุชนมอียู ่ผูว้จิยัพจิารณาพบว่า ต้นทนุ 
หรือทุน มีอยู่หลายมิติ ประกอบด้วย
 - ทุนคน / ทุนมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน เป็นผู้ดูแล จัดการ ถ่ายทอด ส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ  ทุนคนหรือทุน
มนุษย์จ�าเป็นต้องมีทักษะการส่ือสารเป็นอย่างดี เนื่องจากต้องเป็นสื่อกลาง
ระหว่างองค์ความรู ้ผูค้นกบัผู้ทีเ่ข้าไปเรยีนรูใ้นชมุชน นอกจากนี ้ทุนคนหรอื
ทุนมนุษย์ ยังหมายถึง ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชนท่ีมีความรู้ความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน หรอืผูท้ีไ่ด้รบัการยกย่องให้เป็นผูท้รงคณุค่าของชมุชน 
อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงนัยของค�าว่าทุนคน ยังหมายรวมถึงภาวะของ
ความเป็นผู้น�า (leadership) โดยแต่ละชุมชนจ�าเป็นจะต้องมีผู้น�าท่ีคอย 
ท�างานเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังในเวลาเดียวกัน นอกจากภาวะของความ
เป็นผู้น�าท่ีเกิดข้ึนแล้ว การท�างานกับกลุ่มหรือหมู่คณะจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมี
ทกัษะของความเป็นผูน้�าร่วม (collective leadership) ทีจ่ะสามารถน�าพา
หรอืชวนเชญิให้ผูอ้ืน่ทัง้ในและนอกชมุชนเข้ามาร่วมสร้างการเปลีย่นแปลงใน
ชุมชนของตนเองได้
 - ทุนวัฒนธรรม หมายถึง องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการ 
บ่มเพาะ ส่ังสม ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทุนทางวัฒนธรรมถือเป็นมรดกของชุมชน
ท่ีได้รับการสืบสานหรือสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทุนทางวัฒนธรรมอาจอยู่ในรูปแบบ
ของภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาจแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่วัฒนธรรมที ่
จับต้องได้ (tangible cultural heritage) และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 



186 คน เคลื่อน คน

(intangible cultural heritage)
 - ทุนเงิน หมายถึง ทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ี
สามารถน�ามาลงทุนเพื่อต่อยอดในการท�างานในด้านอื่น ๆ  ทุนเงินถือเป็นทุน
ที่มีความส�าคัญท่ีสามารถน�ามาขับเคลื่อนในการท�างานอื่น ๆ  ได้ ทุนเงินในที่
น้ีหมายรวมถึง ทุนเงินท่ีได้รับจากภายนอกซ่ึงมาจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการท�างานในชุมชน
 - ทุนทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ทุน
ทรัพยากรถือเป็นต้นทุนทางความคิด วัฒนธรรม หรือวิถี ทุนทรัพยากรจะ
เพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของชุมชน
 - ทุนความสขุ หมายถึง ความพงึพอใจของคนในชมุชนทีจ่ะร่วมกนั
สร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดผลส�าเร็จ ทุนความสุขคือแรงขับเคลื่อน 
(passion) ซ่ึงเป็นพลังท่ีส�าคัญในกลไกการท�างานของคนในชุมชน ผู้วิจัย
มองเห็นว่า แม้หากมีทุนต่าง ๆ  มากมายในชุมชนแต่ขาดทุนความสุข ความ
ส�าเร็จก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อมองทุนความสุขในภาพ
รวมในการท�างานของชุมชน เรียกได้ว่า ทุนประเภทนี้ เป็น “ความสุขร่วม 
(collective happiness)” ของคนท�างาน ความสุขร่วมของคนท�างานส่ง 
ผลและสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง วิธีคิด เป้าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือวางโครงสร้าง
ในการท�างานได้ชัดเจนขึ้น
 จากมิติด้านทุนดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมองเห็น ทุนเหล่านี้ ล้วน
เป็นต้นทนุทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ภายในชมุชนและสามารถสร้างขึน้เองภายใต้การ
สร้างเครือข่ายที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทุนต่าง ๆ  ล้วนเป็นต้นทุนของ
การสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนและน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในชุมชนหรือสังคม



187การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

5. สรุปและอภิปรำยผล: กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
กรณีศึกษำชุมชนกำรเรียนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
 แนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community- 

Based Learning: CBL) เป็นแนวทางท�าความเข้าใจชุมชนท่ีใช้การเรียนรู้
ในชุมชน วิธีคิดดังกล่าวสะท้อนความท้าทายของการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ปัจจบัุนทีม่กักล่าวถงึระบบการศกึษาทีจ่�าเป็นต้องหนักลบัมามองและให้ความ
ส�าคัญกับพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลังอย่างมีคุณค่าและ
การบูรณาการบนฐานของทรัพยากรในชุมชนเป็นกระบวนการและวิธีการที่
เรยีกร้องหาประสบการณ์ของผูน้�าในชมุชนทีส่ามารถเป็นตวัแทนของการปลกุ
และปลูกจิตส�านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 จากการศกึษาชมุชนการเรยีนรูเ้พ่ือการเปลีย่นแปลง ผูว้จิยัพบว่า การ
ให้ความหมายของค�าว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในบริบทของ
การวิจัยน้ี กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่อ้างถึงฐานชุมชนในฐานะของการ
บริหารจัดการบนพื้นท่ีเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตน (ตัวเอง) พัฒนาคน  
(ผู้อ่ืน) และ พัฒนาชุมชน (สังคมและการเปล่ียนแปลง) อีกท้ัง เม่ือกล่าว
ถึงค�าว่า ผู้เรียน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการ
เรยีนรู ้นัน่จงึหมายถงึ ผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องท้ังหมดในระบบการเรยีนรูเ้พือ่การ
เปลี่ยนแปลง
 ข้อค้นพบในการวิจัยชุมชนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง สอดคล้อง
กบัแนวคดิเรือ่งการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐานทีมี่ฐานรากจากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (constructivist theory) โดยมีเง่ือนไขการเรียนรู้คือ 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือท�า (active process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคล ความรู้ต่าง ๆ  จะถูกสร้างด้วยตัวของผู้เรียนเอง ในขณะที่จากการ
สังเคราะห์วิธีคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงท้ัง 5 ชุมชน พบว่าถูกอธิบายในมิติของหลักการพ้ืนฐานท่ี
ส�าคัญส�าหรับการจัดการเรียนรู้ (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, 2561: 179-191) คือ
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  การพจิารณาสถานการณ์แก้ปัญหา (problem  based) ซ่ึงมีพ้ืนฐาน
มาจากแนวคิดเร่ือง cognitive constructivism ท่ีเช่ือว่า ถ้าผู้เรียนได้รับ
การกระตุน้ให้เกดิความขดัแย้งทางปัญญา หรอืทีเ่รยีกว่า การสญูเสยีสมดลุ
ทางปัญญา ผู้เรยีนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสูภ่าวะสมดลุ 
โดยการดดูซมึหรือการปรบัโครงสร้างทางปัญญาสามารถทีจ่ะสร้างความรู้ขึน้
มาใหม่หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง 
 แหล่งเรียนรู้  (resource) เป็นทีร่วบรวมข้อมลู เนือ้หาสารสนเทศที่
ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ในที่นี้หมายถึงพื้นที่การเรียนรู้ใน
ชุมชน 
 ฐานการช่วยเหลือ  (scaffolding) ซ่ึงจะสนับสนุนผู้เรียนในการแก้
ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ให้ส�าเร็จ
ด้วยตนเองได้ ในบริบทการวิจัยนี้หมายถึงการโค้ช (coaching) ซึ่งเป็น 
ภารกิจหน่ึงของผู้น�าชุมชนท่ีผู้วิจัยมองเห็นว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตคัติวสิ โดยเปลีย่นบทบาทของครูจากหน้าทีใ่นการถ่ายทอด
ความรู้หรือบอกความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะที่ต้องให้ความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�า
แก่ผู้เรียน 
 การร่วมมือกนัแก้ปัญหา  (collaboration) เป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ 
ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นเพ่ือขยายมุม
มองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการคิด
ไตร่ตรอง เป็นการเปิดโอกาสให้ท้ังผู้เรียน ผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ ได้สนทนา
แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในชุมชนท่ีเกิดข้ึนภายใต้
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 -  ในระดับบุคคล  (ปัจเจก) ผู้วิจัยสังเกตผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนักปฏิบัติซึ่งหมายถึง ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน 
สมาชิก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนซึ่งสามารถอธิบายผ่านการลงมือปฏิบัติ
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จริงทั้งผู้น�า และ สมาชิก นอกจากนั้น ในชุมชนมีกระบวนการสะท้อนการ
เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการทบทวนการท�างานของตนเองซึง่น�าไปสู่การสรุป
องค์ความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการถอดบทเรียนของการท�างานในชุมชน และ
สุดท้าย คือการประยุกต์ใช้ความรู้ ซ่ึงหมายถึง การลงมือท�าอีกคร้ังด้วย
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เคยประสบผ่านพบมา 
 -ในระดับชุมชนหรือสังคม ผู้วิจัยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิถี
ชีวิต เกดิพฤติกรรมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างกระบวนการหรือกิจกรรมในชุมชน
ท่ีน�าไปสู่ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ในชุมชนที่แน่นแฟ้น เกิดวิถีปฏิบัติ
ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสามารถสร้างให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  
ทรัพย์สิน สุขภาวะ อัตลักษณ์ของคนในชุมชนและกลุ่มความสัมพันธ์ของ
ตนเอง

• • •
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณามาศึกษาขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ท�าการลง 
พืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูในเขต 5 อ�าเภอของจงัหวดัพงังา โดยมวีตัถปุระสงค์ 
คือ 1) เพื่อศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พงังาแห่งความสุข และ 2) เพือ่วเิคราะห์แนวคดิเบือ้งหลงัทีใ่ช้ขบัเคลือ่นงาน
ของสมาคมประชาสงัคมพังงาแห่งความสุข  ผลจากการศกึษาพบว่า สมาคม
ประชาสงัคมพงังาแห่งความสขุเป็นองค์กรทีม่เีป้าหมายรวมคนสร้างเมอืงแห่ง
ความสุข ด้วยยุทธวิธีส�าคัญ 5 ประการ คือ 1) ปฏิบัติการรวมหมู่โดยน�า
เอาความทรงจ�าร่วมมาพัฒนาเป็นแนวคิดพังงาแห่งความสุข 2) ค้นหาผู้น�า
ตามธรรมชาติและสร้างพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  
3) ใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนโดยคนในพ้ืนท่ีท่ีรู้ลึกรู้จริง 4) น�า
ข้อมูลชุมชนมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายสร้างเมืองแห่งความสุข
เสนอต่อภาคเีครอืข่าย 5) สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูด้้วยวฒันธรรมน�าร่วม

ค�าส�าคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, การน�าร่วม, พังงา
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ABSTRACT
 This research was a qualitative study and adopted a lean 

ethnography methodology to investigate the social movement in 

five districts in Phang-Nga province. There were two research 

objectives: 1) to study social movement of the Civil Society  

Association of Happiness Phang-Nga city and 2) to analyse the 

social movement concept used by the Civil Society Association 

of Happiness Phang-Nga city. It was found that the Civil Society 

Association of Happiness Phang-Nga city aimed to gather people 

to create the city of happiness using five strategies. These were 

1) gathering ideas and shared memories to develop the concept 

of Happiness Phang-Nga city; 2) seeking for the natural leaders 

and creating learning space to exchange experiences; 3) using 

in-depth data collection processes carried out by the local; 4) 

appling information gathered from the community to develop the 

strategies and objectives of the Civil Society Association of  

Happiness Phang-Nga city and presenting them to network  

associates and 5) building the learning organization based on  

the collective leadership concept.

KEYWORDS: Social Movement, Collective Leadership, Phang-Nga
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บทน�ำ
 การปกครองแบบรฐัสมยัใหม่ก่อให้เกดิการรวมศูนย์อ�านาจสูส่่วนกลาง 
โครงสร้างบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ตกอยู่ท่ามกลางฟันเฟืองขับเคลื่อน
สังคม 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เป็นท่ี 
น่าสนใจอย่างยิ่งว่ากระแสบริโภคนิยมและปัญหาความเหลื่อมล�า้อันเกิดจาก
การให้ความส�าคัญกับวิธีแสวงหาผลก�าไรจะท�าให้มนุษย์ปรับตัวเพ่ือรักษา
สมดุลของอ�านาจและด�ารงสิทธิอันชอบธรรมของแต่ละฝ่ายไว้ได้อย่างไร 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะวิกฤติการณ์ต้มย�ากุ้งและการปฏิวัติรัฐประหารส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่อาจหลีกเล่ียง แนวทางแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตและการให้ความยุติธรรมเสมอภาคแก่ประชาชนดูจะเป็นประเด็นก่อให้
เกิดการต่อสู้เรียกร้องปฏิรูปการเมืองผ่านขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(social movement) รูปแบบต่าง ๆ  อยู่เสมอ
 บทความวิจัยเร่ืองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชา
สังคมพังงาแห่งความสุข เป็นผลมาจากการวิจัยสนามของผู้วิจัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดพังงา สาระส�าคัญของบทความคือการมุ่งสะท้อนยุทธวิธีเคล่ือนไหว
ทางสังคมของพลเมืองกลุ ่มหน่ึง ซึ่งรวมตัวกันปฏิบัติงานสร้างความ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยอมรับในวงกว้างว่ามีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างอ�านาจต่อรองแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อเนือ่ง
ยาวนานกว่าทศวรรษว่ามจีดุเริม่ต้นและพฒันาการอย่างไร ผลการวจิยัน�าไป
สู่ข้อค้นพบว่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเม่ือคร้ัง
อดีตไม่อาจแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากปฏิบัติการ
รวมหมู่ (collective action) เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมยังคง 
ตกอยู่ภายใต้การครอบง�าของหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจผู้ให้ทุนสนับสนุน
ด�าเนินงานพัฒนาชุมชน  กรอบความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน
สังคมจึงมิได้ถูกก�าหนดขึ้นอย่างอิสระ หากแต่เป็นเพียงสถานะหนึ่งของ
องค์กรที่ถูกจัดตั้งอยู่ก่อนหน้า  
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 ประสบการณ์อันเลวร้ายจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 นับเป็น
อีกหนึ่งจุดเปล่ียนผลักดันให้ผู้น�าชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาพยายามน�าเอา
แนวคิดการน�าร่วม (collective leadership) มาใช้เป็นหลักสร้างสรรค์ 
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมรปูแบบใหม่ (new social movement) ที่
จะสามารถยกระดบัคณุภาพชีวติให้ดขีึน้ตรงตามเจตจ�านงของคนในชมุชนได้
มากกว่าท่ีผ่านมา ด้วยเหตุน้ีหากท�าการศึกษาประสบการณ์ความส�าเร็จ ความ
ล้มเหลว จนเกิดภูมิปัญญาน�าไปใช้ก่อตั้งสมาคมฯ1 ที่มีเป้าหมาย “รวมคน
สร้างเมืองแห่งความสุข” จนเข้าใจเส้นทางปฏิบัติการรวมหมู่และยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ  ก็จะท�าให้สามารถน�าข้อค้นพบที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาการท�างานขับเคล่ือนสังคมของประชาชนทุกภาคส่วน 
ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของสมาคมประชาสงัคม
พังงาแห่งความสุข
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเบ้ืองหลังท่ีใช้ขับเคล่ือนงานของสมาคมประชา
สังคมพังงาแห่งความสุข

วิธีกำรศึกษำ
 ผูว้จัิยใช้วธิกีารวจิยัเชิงชาตพัินธุว์รรณา (Ethnographic Approach) 
มาท�าการศกึษาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมเพือ่เชือ่มโยงภาคประชาสงัคม
เข้ากับองค์กรต่าง ๆ  ให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดพังงาภายใต้
ยทุธศาสตร์พงังาแห่งความสขุ โดยท�าการลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ในเขต 5 อ�าเภอ 

1 ในบทความวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้ค�าว่า “สมาคมฯ” แทนชื่อเต็มของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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ประกอบด้วย ต�าบลโคกเจริญ อ�าเภอทับปุด, ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง, 
ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะก่ัวป่า, ต�าบลเกาะยาวน้อย อ�าเภอเกาะยาว, และ
อ�าเภอเมือง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีกลุ่มผู้น�าชุมชนที่มีส่วนจัดตั้งรวมทั้ง 
เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานของสมาคมฯ อย่างเหนียวแน่นยาวนาน สามารถให้
ข้อมลูเชิงลึกเก่ียวกับแนวคิดเบ้ืองหลังขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในพ้ืนท่ี
จริงได้
 ท้ังน้ี บทความวิจัยเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสมาคม
ประชาสงัคมพังงาแห่งความสขุ ใช้วธิกีารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วม เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมาท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมและแนวคิดการน�าร่วมมาวิเคราะห์ข้อมูลสนามท่ีปรากฏผ่านการ
สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งปัจจัยที่ถูก
ให้คุณค่าในการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อสะท้อนแนวคิดเบื้องหลังการ
เคล่ือนไหวทางสังคมจนสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพังงา

กำรทบทวนวรรณกรรม
  1.  ทฤษฎขีบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social Movement 
Theory)
 การเคล่ือนไหวทางสังคมหรือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็น
เครื่องมือส�าคัญช่วยให้มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนสังคมได้โดยการรวมกลุ่ม
กันเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้เข้าร่วมมักจะมีอุดมการณ์หรือความเชื่อร่วมกันและมี
วัตถุประสงค์มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน (สุวิดา ธรรมมณีวงศ์, 2544) 
เน่ืองจากนิยามความหมายของการเคล่ือนไหวทางสังคมผันแปรไปตามบริบท
และยุคสมัย จึงเกิดแนวทางพิจารณาความหมายจากทฤษฎีที่ใช้อธิบายการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแตกต่างกันไป
  ทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มหลัก ๆ  



199ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ได้แก่ 1) ทฤษฎีพฤติกรรมการรวมหมู ่(Collective Behavior Theory) 
เป็นทฤษฎีท่ีเกดิข้ึนในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองซ่ึงผู้คนก�าลังเผชิญความ
ขัดแย้งและความวุ่นวาย เป็นการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมผ่านมุมมอง
จิตวิทยาซึ่งมองว่าพฤติกรรมการรวมหมู่เป็นเรื่องผิดปกติ ยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวถูกสร้างข้ึนเพ่ือการดึงคนและทรัพยากรต่าง ๆ  เข้ามา  มีการรักษา
ความเป็นปึกแผ่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเคล่ือนไหว หลักการส�าคัญ
ของยทุธวธิกีารเคลือ่นไหวคอืจะต้องมคีวามยดืหยุน่และสามารถปรบัเปลีย่น
ได้ 2) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) 
สนใจประเด็นภายในเครือข่ายหรือองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นการระดมมวลชน การเลือกใช้ยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพ 
และปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จหรือล้มเหลวของการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ดังนัน้เม่ือพิจารณายุทธวิธีการเคล่ือนไหวในมุมทฤษฎีการระดมทรัพยากรจะ
พบว่า ฐานทรัพยากรของการเคลื่อนไหวอยู่ที่การระดมคนและเน้นวิธีการ
ระดมคน (ทรงชัย ทองปาน, 2559) และ 3) ทฤษฎีการเคล่ือนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) เป็นการเคล่ือนไหวของ 
ประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นในฐานะพลเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยหรือเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่แตกต่างจากรูปแบบ
การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิม สิ่งที่ท�าคือการขยายขอบเขตและความ
แข็งแกร่งของภาคประชาสังคมให้กว้างออกไป การเคลื่อนไหวทางสังคม
ลักษณะน้ีมีความส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประชาสังคมและพัฒนา
ประชาธิปไตย เน่ืองจากการเมืองแบบเก่า (การเมืองแบบเลือกต้ัง, การเมือง
แบบพรรคการเมือง) เป็นเพียงการรักษาอ�านาจเดิมไม่ได้น�าไปสู ่การ
เปล่ียนแปลง การใช้สิทธิในการไม่เช่ือฟังรัฐของประชาชนจะน�าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงในสังคม  นอกจากน้ีความขัดแย้งท่ีเกิดมีความซับซ้อนจะต้อง 
อาศัยการประสานและร่วมมือกันของส่วนต่าง ๆ  ในสังคมซึ่งเป็นการสร้าง 
เครือข่ายให้กว้างออกไป เกิดการรวมตัวกันของประชาชนคนธรรมดาที่มี
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บทบาทในการเคลื่อนไหวที่ไม่เพียงแต่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างใน
อดีตที่ผ่านมา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540) 
 นกัวชิาการสหรฐัอเมริกาให้ความสนใจขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม
ทีห่ลากหลายไม่ได้มองทีบ่ทบาททางประวติัศาสตร์หรอืประเภทของสงัคม ใช้
วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์หรือแบบวิทยาศาสตร์โดยศึกษาเงื่อนไขท่ีส่งเสริม
หรือขัดขวางการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ต่างจาก 
นักวิชาการยุโรปตะวันตกท่ีเน้นศึกษาโครงสร้างและประเภทของสังคม 
(type of society) ที่ท�าให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากมี
สมมติฐานว่า สังคมต้ังอยู่บนความขัดแย้งและความขัดแย้งน�าไปสู่การก่อตัว
ของขบวนการ (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวม
ทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมจะพบว่าขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้หลายมุมมองทั้งในระดับปัจเจก การสร้างหรือ 
ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวอันหลากหลาย และ 
ฐานทรัพยากรส�าหรับสร้างปฏิบัติการรวมหมู่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ปัญหาท่ีก�าลังเผชิญหน้า  อย่างไรก็ตามจุดร่วมของการศึกษา
อยู่ท่ีการให้ความส�าคัญกับวิธีการระดมคนรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือประสานความ
ร่วมมอืจดัการปัญหาโดยไม่คาดหวงัความช่วยเหลอืจากรฐัแต่เพยีงอย่างเดยีว

 2.  แนวคิดการน�าร่วม  (Collective  Leadership)
 การศึกษาทางมานุษยวิทยาในกลุ่มแรก ๆ  ที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าพบว่า 
ภาวะผู้น�าเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีคนอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบใด 
ตัง้แต่ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ้่านทีโ่ดดเดีย่ว ชนเผ่าเร่ร่อนในทุง่กว้าง หรอื
ชาวประมงที่อาศัยตามหมู่เกาะต่าง ๆ  หรือแม้แต่ในสังคมที่ยังไม่ปรากฏว่ามี
ผู้น�าที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้น�าที่ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการก็พบว่า มีผู้น�าที่
เป็นผู้ริเร่ิมการกระท�าและการแสดงบทบาทท่ีส�าคัญในการตัดสินใจของกลุ่ม
เสมอ ๆ  และพบว่าชีวิตในเชิงสังคมของทุก ๆ  สังคมไม่มีสังคมใดที่ไม่มีผู้น�า 
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แม้ว่าบางสังคมจะไม่พบผู้น�าเพียงคนเดียวหรือภาวะผู้น�าเดี่ยว แต่จะพบ
ลักษณะภาวะผู้น�าร่วมหรือพบว่ามีบุคคลท่ีมีภาวะผู้น�าได้หลายคน ซึ่งใน
ปัจจุบันภาวะผู้น�าร่วมเป็นท่ีสนใจขององค์กรในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากองค์กรในยุคนี้ไม่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพียงคนเดียวที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้ 
ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มต้องมีภาวะผู้น�าเพ่ือจะได้สามารถผลัดกันเป็นผู้น�าได้  
(Bass & Bass, 2008 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)
 การน�าร่วมถูกนิยามไว้หลากหลายภายใต้กลุ่มค�าส�าคัญ อาทิ การ 
กระจายบทบาทผู้น�า การสลับสับเปลี่ยนการน�าตามสถานการณ์ของบุคคลที่
อยูภ่ายในองค์กรเดยีวกนั เป็นต้น การน�าลกัษณะนีเ้น้นการบรหิารหรอืการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือข่ายที่สมาชิกจะให้ความเคารพซึ่งกันและกันจากความ
สามารถแท้จริงของทีมงานแต่ละคน แตกต่างจากการน�าเด่ียวหรือการน�าแบบ
วีรบุรุษ (Heroic Leadership) ซ่ึงเช่ือว่าความเปล่ียนแปลงหรือความ 
ส�าเร็จต่าง ๆ  จ�าเป็นต้องมีปัจเจกบุคคลผู้มีคณุสมบัติพิเศษเป็นตัวแปรส�าคัญ
 อย่างไรกต็ามการมผีูน้�าหลากหลายหรอืผลดักนัเป็นนัน้ไม่เพยีงพอจะ
ท�าให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือการ
แบ่งปันข้อมูล (information sharing) การร่วมมือกัน (collaboration) 
และการตัดสินใจร่วมกัน (joint decision making) ระหว่างผู้น�า โดย 
ข้อสมมติของกรอบแนวคิดการน�าร่วมประกอบด้วย  1) สมาชิกทุกคนใน
ทีมไม่จ�าเป็นต้องเท่าเทียมกัน  2) การน�าร่วมเป็นกระบวนการท่ีอาศัยการใช้
ข้อมูลเป็นส�าคัญ จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
สมาชกิในทมี  3) การน�าร่วมสามารถเป็นทัง้ในแบบแนวดิง่ทีม่ผีูน้�าสงูสุดใน
ทมีเป็นผูต้ดัสนิใจ หรอืเป็นการตัดสนิใจร่วมกนัแบบแนวราบระหว่างสมาชิก
ในทีมก็ได้  4) ผู้น�าไม่ใช่บทบาทตายตัว ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาแตกต่างกัน คุณลักษณะและทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการรับมือกับ
สถานการณ์ก็แตกต่างกันไป  5) การเล่ือนไหลของข้อมูลระหว่างสมาชิกใน
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ทีมและระหว่างเครือข่ายมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน  6) การน�าร่วม 
เป็นผลท่ีเกิดจากการปฏสัิมพันธ์ระหว่างคนกับระบบ (Friedrich, Vessey,  

Schuelke, Ruark and Mumford, 2009 อ ้างถึงใน ฐิติกาญจน์  
อัศตรกุล, 2560)
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีพบว่า แกนน�าของสมาคมฯ ให้
ความส�าคัญกับการน�าเอาแนวคิดการน�าร่วมมาใช้เป็นหลักบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือเปล่ียนจากการยึดถือผู้น�าเด่ียวซ่ึงไม่อาจน�าไปสู่การด�าเนนิงานหรือ
ระดมคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การน�าร่วมที่เน้นระดมภูมิปัญญากลุ่ม 
ทักษะ/ความถนัดรายบุคคล รวมท้ังยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
เครอืข่ายจนเกดิความไว้วางใจต่อกนัเพิม่มากขึน้  โดยการปรบัเปลีย่นวธีิคดิ
ข้างต้นก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงแก่ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาอย่าง 
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผลกำรศึกษำ
 บทความวิจัยชิ้นนี้มีโครงสร้างการน�าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ คือ 1) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 1.1) เส้นทางปฏิบัติ
การรวมหมูส่มาคมประชาสงัคมพังงาแห่งความสขุ 1.2) ก�าเนดิวาทกรรมรวม
คนสร้างเมืองแห่งความสุข และ 2) แนวคิดเบ้ืองหลังท่ีใช้ขับเคล่ือนงานของ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 2.1) ค้นหาผู้น�าตาม
ธรรมชาติแบบฉบับ “คนจริง ท�าจริง” 2.2) ยุทธวิธีรวมกลุ่มเพ่ือเช่ือมโยง
เครือข่ายทางสังคม 2.3) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�าร่วม 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงา
แห่งความสุข
  1.1  เส้นทางปฏบัิตกิารรวมหมูส่มาคมประชาสงัคมพงังาแห่งความสขุ
 การถือก�าเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ราวสองร้อยปี
ที่ผ่านมาน�าไปสู่การเคลื่อนต�าแหน่งศูนย์กลางอ�านาจบริหารรัฐสู่ส่วนกลาง 
การยินยอมมอบสิทธิปกครองประเทศแก่ตัวแทน (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 
ตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเชื่อว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชนน้ัน ผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์
อิสระ (free will) ของสมาชิกสังคมทุกกลุ่ม  ยิ่งเมื่อการปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐและธุรกิจไม่อาจรักษาหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ปฏิบัติการรวมหมู่ของภาคประชาสังคม 
(Civil Society) เพื่อท้าทายโครงสร้างหรือระบบแห่งอ�านาจจึงกลายเป็น 
กลไกหนึ่งของสังคมสมัยใหม่เสมอ
 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขคือผลลัพธ์ของปฏิบัติการรวม
หมู่เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา สมาคมแห่งนีคื้อองค์กร
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement Organization) ที่ 
ถกูจดทะเบยีนอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2560 อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณารายละเอียดยุทธวิธีการก่อตั้งองค์กรจะพบว่า จุดเปลี่ยน
ส�าคญัซึง่น�าพาให้เกดิการระดมคนอย่างเป็นระบบเร่ิมต้นขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 
เม่ือคณะท�างานกองทุนเพือ่การลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: 
SIF) เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนโดยมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการ
พ่ึงพาตนเองและผสานความร่วมมือระหว่างสภาผู้น�าชุมชน2 กลุ่มต่าง ๆ  ท่ี

2 สภาผู้น�าชุมชน เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างชุมชนน่าอยู่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง ด้วยการพัฒนาทักษะ 
ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแกนน�าชุมชนทุกกลุ่ม ทั้งแกนน�าในพื้นท่ี (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มและกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
ปราชญ์ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่  ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ก�าหนด
เป้าหมาย วางแผนการด�าเนินงานท้ังระยะส้ันและระยาว  มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและส่งเสริม
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชุมชน (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, 2559)
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ด�ารงอยู่ก่อนหน้า วิธีท�างานของ SIF คือสร้างพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
เกี่ยวกับการท�าโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ   การบริหารงบประมาณ การ
วิเคราะห์พ้ืนท่ีส�าหรับท�าแผนแม่บทชุมชน การถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ท�างาน รวมทัง้จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุโครงการทีถ่กูเขยีนขึน้ตามความ
เหมาะสม ชาตรี มูลสาร (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) เล่าให้ฟังว่า 
ก่อนการเข้ามาของ SIF องค์กรชุมชน3 ในจังหวัดพังงายังคงรวมตัวกัน 
อย่างหลวม ๆ  เน้นเชือ่มโยงจดักิจกรรมระดบัพืน้ทีเ่ป็นหลกั เช่น การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเงินและกองทุนชุมชน การส่งเสริมบทบาทสตรี 
เป็นต้น หากแต่ SIF ช่วยผลักดันให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน4 ที่มุ ่ง 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการท�างาน 5 เมนูส�าคัญ 
ได้แก่ 1) การพัฒนากองทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 2) การฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมและการศึกษา 3) การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดล้อม 4) การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน และ 5) 
การช่วยเหลือผู้ยากล�าบากและด้อยโอกาส ความชัดเจนเชิงประเด็นงานท้ัง 5 
เมนูข้างต้นนับเป็นจุดเร่ิมต้นของการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาคประชา
สังคมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการมากกว่าในอดีต
 ช่วง พ.ศ.2543 - 2546 เครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทส�าคัญต่อ
การรวมตัวกันของประชาชนบนฐานปัญหาร่วม โครงการจ�านวนมากถูก
ด�าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามจุดน่าสนใจกลับอยู่ท่ีการค้นพบว่าแผนแม่บทชุมชนหลายอย่างมีความ
ซ�้าซ้อนเน่ืองจากถูกแยกส่วนออกแบบจัดท�าโดยยึดพื้นที่หมู่บ้าน/ต�าบลเป็น

3 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการร่วมกัน 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการประกอบอาชพี พัฒนาอาชพี เพิม่รายได้ พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดล้อม 
หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
4 เครือข่ายองค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท�ากิจการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
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หลัก แม้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ยังคงแยกคนท�างานออกจากกัน 
ประเด็นปัญหาท่ีถูกก�าหนดมิได้ค�านึงถึงภาพรวมความเปลีย่นแปลงระยะยาว
ท้ังจังหวัด การกระจายงบประมาณไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากถูก
น�าไปใช้แก้ปัญหาโดยขาดการบูรณาการ บางคร้ังเกิดการแย่งชิงงบประมาณ
กันเองสร้างความขัดแย้งขึ้นตามมา กระท่ังเหตุการณ์คล่ืนยักษ์สึนามิซัดเข้า
ถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2547 ความสูญเสียทั้ง
ชวีติและทรพัย์สนิครอบคลุมทัว่ท้ังจงัหวดัพงังาท�าหน้าทีเ่สมอืนกระจกสะท้อน
ความไร้เสถยีรภาพของเครอืข่ายองค์กรชมุชนทีย่งัคงให้ความส�าคญักบักลุม่
หรือประเด็นงานตนเองก่อน การมองสถานการณ์ปัญหาที่ยึดติดกับท้องถิ่น
จงึถกูตัง้ค�าถามว่าใช่แนวทางทีค่วรจะเป็นหรอืไม่ ประกอบกบัความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเป็นไปอย่างเชือ่งช้าเพราะ
ขาดความเข้าใจภูมิหลังวิถีชีวิตคนในพ้ืนท่ี กลายเป็นชนวนจุดประกายความ
คิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง5 อย่างจริงจังมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา
 ไมตรี จงไกรจักร์ (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) แสดงทัศนะ
ว่า ก่อนหน้าเหตกุารณ์สนึามอิบุตัขิึน้ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในจังหวดั
พังงาใช้ยุทธวิธีหลากหลาย อาทิ การชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิ การปิด
สถานท่ีหรือขัดขวางการปฏิบัติงานราชการและเอกชน การก่อต้ังองค์กร
เคลื่อนไหวตามสถานการณ์เดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน เหล่านี้เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามแนวทางการระดมคนกลับปรากฏเพียง 2 รูปแบบ คือ 1) สร้าง
เครือข่ายชาวบ้านท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรรัฐหรือธุรกิจ คอืเป็นปฏบิตักิาร
รวมหมู่โดยมีช่ือหน่วยงานหรือกลุ่มทุนผู้ให้การสนับสนุนต่อท้าย วัตถุประสงค์
การด�าเนินงานของเครือข่ายชาวบ้านจึงผูกติดกับโจทย์หรือโครงการที่ถูก

5 จังหวัดจัดการตนเอง หมายถึง การท่ีประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�าหนดทิศทางการ
พัฒนา การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 
ท้องถิ่นได้ด้วยตนเองและเท่าทันกับสถานการณ ์(ศรัณย์ จิระพงษ์สุวรรณ, 2559)



206 คน เคลื่อน คน

ก�าหนดไว้ล่วงหน้า และ 2)  สร้างเครือข่ายชาวบ้านทีม่ไิด้เป็นส่วนหนึง่ของ
องค์กรใด เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนผู้ต้องการสร้างความเปล่ียนแปลง
ให้แก่ถิ่นที่อยู่ของตนเอง โดยร่วมกันออกแบบวางแผนและระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ  อย่างอิสระมากกว่ารูปแบบแรก  ซึ่งวิธีสร้างเครือข่ายท้ังสองแบบต่าง
มีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันไป กล่าวคือ แบบแรกขาดอิสระเนื่องจากเครือ
ข่ายชาวบ้านเป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการหรอืแผนงานทีต่นเองมไิด้ก�าหนด
ข้ึนต้ังแต่ต้น  ส่วนแบบท่ีสองแม้จะอิสระกว่าแต่หากแผนงานของเครือข่าย
ชาวบ้านไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐและธุรกิจ การระดมทรัพยากร
สนับสนุนโครงการก็เป็นไปอย่างยากล�าบาก ด้วยเหตุน้ีหลังผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนสิ่งท่ีหลงเหลือจากภัยพิบัติสึนามิท�าให้ภาคประชาสังคมจังหวัด
พงังาตระหนกัถงึการระดมคนสร้างเครอืข่ายทีต้่องมอีสิระมากพอทีจ่ะก�าหนด
จดุมุง่หมายของตนเอง ขณะเดยีวกนักต้็องคงรกัษาเครอืข่ายหน่วยงานไว้เพือ่
ด�ารงความเป็นไปได้ในการจดัโครงการหรือกิจกรรมพฒันาสงัคมต่าง ๆ  ด้วย 
 นับต้ังแต่ พ.ศ.2548 รูปแบบปฏิบัติการรวมหมู่จึงเน้นระดมคนและ
ทรัพยากรโดยไม่ยึดติดสถานะสังกัดภาครัฐ เอกชน หรือประชาสังคม ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรที่เป็นทางการ (formal organization) หรือกลุ่มคนขนาด 
เล็กท่ีมิได้เป็นทางการ (informal groups) มาสร้าง “เป้าหมายร่วม” อย่าง 
อิสระตามเจตจ�านงของคนพังงาทุกพ้ืนท่ี  ด้วยเช่ือว่าผลลัพธ์ของการรวมหมู่
ลักษณะนี้จะเป็นการปลดปล่อยการกดทับทางจิตวิญญาณและกระตุ้นส�านึก
ทางสงัคมให้แก่เครอืข่ายองค์กรชมุชนได้ลกุข้ึนมาก�าหนดยทุธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น

 “เรา (สมาคมฯ) ต้องสร้างการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถต่อรองกับ
กลุม่ทุน รฐั หรอืองค์กรใดกไ็ด้  มอีสิระทีจ่ะร่วมงานหรอืไม่ร่วมงานกบัใคร
ก็ได้ การท�างานที่ต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนโดยไม่สามารถยก
ระดบัประเดน็ปัญหาท่ีคนในชุมชนต้องการแก้ไขขึน้มาอย่างเตม็ที ่ถอืเป็นการ
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ถูกกดทับทางจิตวิญาณโดยไม่รู้ตัวรูปแบบหนึ่ง” 
(ไมตรี จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562)

 ปฏิบัติการรวมหมู ่เพื่อปลดปล่อยการกดทับทางจิตวิญญาณถูก 
ขับเคล่ือนด้วยความเช่ือพ้ืนฐานว่า “หันหน้าเปิดใจคุยกันเท่าน้ันจึงจะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้” น�าไปสู่การจัดตั้งวงประชุมคร้ังส�าคัญใน พ.ศ.2554 
โดยภาคประชาสังคมเป็นเจ้าภาพรวบรวมผู้มีส่วนก�าหนดแผนยุทธศาสตร์
พฒันาจงัหวดัพงังาทัง้จากหน่วยงานรฐั ตัวแทนภาคธรุกจิจากสภาหอการค้า 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมัชชา โพธิ์ถาวร และอดีตสาธารณสุข
จังหวัดพังงา นายแพทย์อุทัย จินดาพล ปูชนียบุคคลที่ชาวพังงาให้ความ
เคารพนบัถอืร่วมเป็นประธานการประชมุ ซึง่วาระส�าคัญของการประชมุคอืจะ
เร่ิมต้นยกระดับการท�างานพัฒนาจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพข้ึนได้อย่างไร
บ้าง พยายามค้นหาจุดก่ึงกลางท่ีจะสามารถผสานผู้คนจากทุกองค์กรเข้าด้วย
กนั  บทสรปุท่ีได้คอืต้องสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างจรงิจงัโดยวางเป้าหมายให้
เป็นหนึ่งเดียว อันเป็นที่มาของแนวคิด “พังงาแห่งความสุข” ในเวลาต่อมา
  1.2  ก�าเนิดวาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุข

 ค�าว่า “พังงาแห่งความสุข” ถูกก�าหนดข้ึนอย่างเป็นทางการใน พ.ศ.
2554 เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายร่วมส�าหรับพัฒนาจังหวัดพังงาให้กลับไปเป็น 
เมอืงแห่งความสขุอนัดบัที ่1 ของประเทศไทยอกีครัง้6 อย่างไรกต็ามเนือ้แท้
ของแนวคิดดังกล่าวมิได้มุ่งหวังแข่งขันหรือเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ  เป็นส�าคัญ หากแต่เป็นการพยายามสร้างวาทกรรมรวมคนสร้าง
เมืองแห่งความสุขขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

6 ผลการส�ารวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 และการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนตลอดป ีพ.ศ.2552-2553 พบว่า จังหวัดพังงาครองแชมป์จังหวัดท่ีมีความสุขมาก
ทีส่ดุต่อเนือ่งตดิต่อกนั 2 ปี  ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ผลการส�ารวจของเอแบคโพลล์ระบวุ่าพงังาเป็นจงัหวดั
ท่ีประชาชนอยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับท่ี 3 (โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561) เป้าหมายการพัฒนาให้
ประชาชนจังหวัดพังงากลับไปมีความสุขเป็นอันดับท่ี 1 อีกคร้ังจึงถูกหยิบมาจัดต้ังเป็นแนวคิดพังงาแห่ง
ความสุข
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  ประการแรก ลดความคิดเชิงปฏิปักษ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองซึ่ง 
มักแฝงนัยความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐและธุรกิจ ด้วยการผลิตข้อความ เร่ืองราว หรือการแสดงออกเชิง
สญัลกัษณ์ (เช่น การจดังานสมชัชาพงังาแห่งความสุขเป็นประจ�าทกุปี) ทีจ่ะ
สามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) พร้อมยึดตรึงผู้คน 
ทุกกลุ่มเข้าด้วยกันให้ได้มากที่สุด อัตลักษณ์ร่วมที่ว่านี้เกิดจากการน�าเอา
ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาวพังงาซ่ึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แต่ผู้คนก็รักสันติ จริงใจ และเอื้อเฟื้อต่อกัน มาเป็นโครงเรื่อง
เล่าฉายภาพจุดเริ่มต้นต�านานเมืองน่าอยู่สืบเนื่องจากปฏิสัมพันธ์อันดีของ
คนในชุมชน ประกอบกับการมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้
พังงากลายเป็นดินแดนแห่งความสุขมาช้านาน กระทั่งเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
สึนามไิด้สร้าง “ความเจ็บปวดร่วม” ให้แก่ผู้คนท้ังจังหวัด เกิดเป็นรอยแผล
ภายในจิตใจผลักดันให้ชาวพังงารวมกลุ่มกันต่อสู้กับปัญหาความยากจน การ
แตกความสามัคคี การสูญเสียท่ีดินท�ากิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
แกนน�าของสมาคมฯ ได้นยิามกระบวนการก้าวข้ามอปุสรรคนานปัการข้างต้น
ว่า เป็นการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบ “คนจริง  ท�าจริง 
สุขจริง”7 เพื่อส่งต่อเมืองแห่งความสุขแก่ลูกหลานต่อไป
  ประการท่ีสอง จากประสบการณ์ความส�าเร็จและล้มเหลวของปฏิบัติ
การรวมหมู่ในอดีตบ่งชี้ว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตกอยู่ภายใต้
แนวคิดองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจน�ามาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้ 
แนวทางระดมคนให้ได้ผลจริงต้องเกิดจากการสร้างพื้นที่ที่พร้อมรองรับทุก
ประเด็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน ด้วยเหตุน้ีการหยิบเอาค�าว่า

7 คนจริง ท�าจริง สุขจริง คือนิยามกระบวนการขับเคล่ือนสังคมของสมาคมประชาสังคมพงังาแห่งความสุข 
ค�าดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการสนทนากลุ่ม (focus group) ของสมาชิกสมาคมฯ พื้นที่ต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 
2562 ซ่ึงได้ร่วมกันให้ความหมายแต่ละค�าไว้ดังน้ี 1) คนจริง หมายถึงผู้มีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ กัด
ไม่ปล่อย 2) ท�าจริง หมายถึงทีมงานผู้ใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีจริง บนข้อมูลจริง จนรู้จริง เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็น
รูปธรรม 3) สุขจริง หมายถึง สุขที่จะได้ให้ สุขที่จะได้รับ สุขท่ีได้ดูแลทรัพยากร สุขท่ีเท่าเทียมและ
ปลอดภัย สุขที่ได้ก�าหนดชีวิตตัวเองและดูแลความสุขให้อยู่ชั่วลูกหลาน  
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พงังาแห่งความสุขมาสร้างการรบัรูเ้ป้าหมาย “ร่วมสร้างความอยูด่มีสุีขให้เกดิ
แก่ชาวพังงา” จึงเป็นการส่ือสารท่ีครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายกว่าค�าว่าจังหวัด
จัดการตนเองที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายก่อนหน้านี้

 “เรา (สมาคมฯ) ไม่อาจนิยามได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือพังงาแห่ง
ความสุข เพราะการนิยามเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวของภาค
ประชาสังคมโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นไม่อาจสร้างการมีส่วนร่วม
ในวงกว้างได้ ส่ิงท่ีใช้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดน้ีในช่วงเร่ิมต้น คือ 
ความปรารถนาและร่วมมือกันปฏิบัติการแก้ไขทุกข์ในชุมชนน่ันแหละจะท�าให้
เกิดพังงาแห่งความสุขขึ้นมา” 

(ไมตรี จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562)

 แนวคิดพังงาแห่งความสุขเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึน เครือข่าย
องค์กรชุมชนหันมาให้ความส�าคัญกับการส�ารวจต้นทุนท่ีตนเองมีท้ังในแง่
ก�าลงัคน งบประมาณ รวมทัง้จุดร่วมของประเดน็ปัญหาทีจ่ะช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัดอย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ จนเกดิเป็น “สมัชชาพงังาแห่งความสขุ” เมือ่ พ.ศ.2555 
ปฏิบัติการรวมหมู่อย่างเป็นรูปธรรมนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายธรรมรงค์ เจริญกุล จัดสรรงบประมาณประจ�าปี พ.ศ.
2556 ด�าเนิน “โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความ

สุข”8 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เร่ืองสุข/ทุกข์ของผู้คนครอบคลุมทั้ง 8 อ�าเภอของจังหวัดพังงา ควบคู่กับ
เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากพื้นที่ บุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ได้วิเคราะห์

8 โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข ใช้เวลาด�าเนินการ 2 ปีโดยเริ่มต้นรวบรวม
ข้อมูลปีละ 8 ต�าบลรวมท้ังหมดครอบคลุม 16 ต�าบลใน 8 อ�าเภอของจังหวัดพังงา (ชาตรี มูลสาร, 
สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2562)
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ข้อมูลร่วมกันด้วย จุดน่าสนใจของโครงการคือการหนุนเสริมให้ประชาชน
เป็นผู้มีส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยตนเองพร้อมจัดท�าข้อสรุปเป็น
ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ9 ขึ้นมาใน พ.ศ.2559 น�าเสนอ
ต่อองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีได้ท�าการเช่ือมโยงไว้ก่อนหน้า อาทิ หอการค้า
จังหวัดพังงา, ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
พังงา, นักวิชาการ, อาจารย์มหาวิทยาลัย ใช้เป็นแผนขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ภาพที่ 1: บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ส�าหรับพัฒนา
ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข  โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข

(ที่มาของภาพ: ชาตรี  มูลสาร, จังหวัดพังงา)

9 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ ประกอบด้วย 1) สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมทั้งการท่องเที่ยว เกษตร ประมง อุตสาหกรรม 2) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตาม
วิถีวัฒนธรรม 3) ส่งเสริมความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นธรรม 4) สร้างระบบการมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) สร้าง
ระบบความร่วมมือในการฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และ 
อัตลักษณ์คนพังงา 6) สร้างระบบความร่วมมือสู่พังงาเมืองปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สิน และปลอดภัยเมื่อ
ภัยมา 7) สร้างระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลอดอบายมุข ยาเสพติด สร้างครอบครัวแห่งความ
สขุอย่างยัง่ยนื 8) ส่งเสรมิระบบการจดัสวสัดกิารชมุชนสู่สวสัดกิารสงัคมโดยความร่วมมอื 4 ฝ่าย คอื ชมุชน 
ท้องถ่ิน รัฐ และเอกชน 9) ส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความ 
เป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 10) สร้างระบบการเมืองภาคพลเมือง 
ประชาธิปไตยชุมชน การมีส่วนร่วมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรทุกระดับ  (กิตติ  คงตุก, 2561)
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 ประหยัด ช่อผกา (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพังงา แสดงทัศนะว่า 
ผลการด�าเนินงานโครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข 
ท�าให้ภาคประชาสังคมมีฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่เกี่ยวกับสภาพความเป็น
อยู่ของคนพังงาที่มีทั้งความลึกและน่าเชื่อถือ เนื่องจากถูกจัดท�าขึ้นโดยผู้ใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่คลุกคลีกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน การได้มาซึ่งข้อมูลเป็น 
กระบวนการท�าวิจัยสนาม (field research) สืบค้นข้อเท็จจริงควบคู่กับ 
ระดมภูมิปัญญาร่วมจนสามารถน�าไปใช้วางแผนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชุน ทั้งนี้ ฐานข้อมูลท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่ข้อมูล 
เชิงปริมาณแต่ยังแฝงแง่มุมประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน ซึง่หน่วยงานรฐัเข้าถงึได้ยาก ความสามารถในการจดัการข้อมลู
เช่นนีค้อืกลไกสร้างการยอมรับและอ�านาจต่อรองให้แก่ภาคประชาสงัคมได้

อีกทางหนึ่งด้วย

 “เม่ือภาคประชาสังคมมีข้อมูลท่ีดี สามารถระดมคนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนคือได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย เห็น
ได้จากการถูกเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการต่าง ๆ  ของจังหวัดพังงา 
เม่ือความคิดเห็นของประชาชนถูกรับฟังโดยตรง ปัญหาภายในท้องถ่ินได้รับ
การแก้ไขตรงจุด ผู้เข้าร่วมสมัชชาพังงาแห่งความสุขก็มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน
ตามมา” 

(ประยูร  จงไกรจักร์, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

2.  แนวคิดเบื้องหลังท่ีใช้ขับเคลื่อนงานของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข
  2.1  ค้นหาผู้น�าตามธรรมชาติแบบฉบับ  “คนจริง  ท�าจริง”

 การจดทะเบียนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขอย่างเป็น
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ทางการเม่ือ พ.ศ.2560 บ่งช้ีความส�าเร็จของปฏิบัติการรวมหมู่ภายใต้แนวคิด
พงังาแห่งความสขุได้ระดบัหนึง่ เฉพาะอย่างยิง่เมือ่พจิารณาความสามารถใน
การระดมคนเพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการจัดงานสมัชชาพังงาแห่ง
ความสุขเป็นประจ�าทุกปีนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2555 ซึง่มปีระชาชนเข้าร่วมราว 700 
คน กระท่ังคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “ก้าว
ข้ามขีดจ�ากัด จากยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข” มีผู้เข้าร่วมท้ัง
จังหวัดกว่า 2,000 คน (ก�าธร ขันธรรม, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) 
อย่างไรกต็ามแม้สมาคมฯ จะมยีทุธวธิเีคลือ่นไหวทางสงัคมหลากหลาย อาทิ  
สร้างแนวคิดพังงาแห่งความสุข เพ่ิมอ�านาจต่อรองแก่ภาคประชาชนผ่าน 
การวจิยัสนามเพือ่พฒันาฐานข้อมลูชมุชน เสนอแนะยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวดั
อย่างเป็นรูปธรรมแก่ภาคีเครือข่าย รวมกลุ่มประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม 
เป็นต้น แต่ยุทธวิธีที่ถูกให้ความส�าคัญมากที่สุดและถือเป็นหัวใจการด�าเนิน
งานทั้งปวงของสมาคมฯ คือการค้นหาผู้น�าตามธรรมชาติแบบฉบับคนจริง 
ท�าจริง และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันให้แก่กลุ่ม
คนเหล่านั้น
 ประหยัด ช่อผกา (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) เล่าว่า 
ประวัติศาสตร์การขับเคล่ือนเมืองของชาวพังงาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4  
ช่วงส�าคัญ คือ ช่วงท่ีหน่ึง เป็นยุคท่ีชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาทางเรือเพื่อ
ท�าการประมงชายฝั่งราว 300 - 400 ปีที่แล้ว โดยพื้นที่ที่ถูกจับจองสร้าง
ถิน่ฐานบ้านเรอืนจะเป็นบรเิวณเกาะปันหย ีอ�าเภอท้ายเหมอืง อ�าเภอตะกัว่ป่า 
อ�าเภอครุะบรีุ เพราะฉะนัน้ชมุชนชายทะเลจงัหวดัพงังาส่วนใหญ่จงึเป็นชุมชน
มสุลมิ ช่วงท่ีสอง เป็นยคุการท�าเหมอืงแร่ดบีกุ เกดิการอพยพเข้ามาของนกั
ลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ความเปล่ียนแปลงในยุคนี้คือก�าเนิด
ชุมชนในเขตอ�าเภอเมืองพังงาและการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับคนพ้ืนเมือง
เดิม ช่วงที่สาม เป็นยุคการท�าเกษตรกรรม เกิดการจับจองพื้นที่ท�าการ
เกษตรหลายอย่าง อาทิ สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้นานาชนิด  
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กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในยุคนี้คือชาวนครศรีธรรมราชและพัทลุง เห็นได้ชัด
ในพ้ืนท่ีอ�าเภอกะปงซ่ึงมีผู้คนเข้าอาศัยท�ากินเต็มพ้ืนท่ี ช่วงสุดท้าย เป็นยุค
ขับเคล่ือนเมืองด้วยการท่องเท่ียว เกิดการลงทุนของนายทุนนานาชาติ ชุมชน
เร่ิมปรับวิถีชีวิตเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวมากข้ึน ตัวอย่างเช่น อ�าเภอตะก่ัวป่า 
อ�าเภอเกาะยาว เป็นต้น จนถึงปัจจุบันพบว่ารายได้หลักของจังหวัดพังงาเกิด
ขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยวและมีแนวโน้มกระจายไปสู่ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 ประวัติศาสตร์การเคล่ือนเมืองพังงาแต่ละช่วงสะท้อนให้เห็น
ววิฒันาการซึง่ก่อตวัขึน้ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม ศาสนา ภาษา 
กลุ่มชาติพันธ์ุ อาชีพ การเข้ามาของนายทุนนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังสภาพแวดล้อม
อันอุดมสมบูรณ์รอบตัวชาวพังงาได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติการรวมหมู่ในดินแดน
แห่งน้ีจึงต้องต้ังอยู่บนฐานของการให้ความเคารพความแตกต่างหลากหลาย
เพ่ือสร้างเอกภาพบนพหภุาพขึน้มา ชาตร ีมลูสาร (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์, 
2562) แสดงความเห็นว่า แม้เป้าหมายปฏิบัติการรวมหมู่คือระดมคนเข้า 
ร่วมจ�านวนมาก แต่วิธีการหนึ่งที่สมาคมฯ ถือเป็นกลยุทธในการขยาย 
เครือข่ายให้กว้างขวางออกไปคือการค้นหาผู้น�าตามธรรมชาติแต่ละท้องถ่ิน
มาเป็นแกนน�าขับเคล่ือนงาน เพราะผู้น�าเหล่าน้ีเข้าใจสถานการณ์ ความคิด/
ความเชือ่ของคนในชมุชน หากพวกเขาเชือ่มัน่แนวคิดพงังาแห่งความสขุและ
ตัดสินใจร่วมมือกับสมาคมฯ โอกาสที่มวลชนในท้องถิ่นจะได้ซึมซับ 
เป้าหมาย/อุดมการณ์ที่ถูกวางไว้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  
 อย่างไรก็ตามผู ้น�าตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นกุญแจส�าคัญของการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�า10 ที่เอื้อต่อการท�าหน้าท่ีสะพาน
เชือ่มเครอืข่ายทางสงัคมอนัหลากหลาย น�าองค์ความรูแ้ละแนวคดิพังงาแห่ง
ความสขุผสานกบัความต้องการยกระดบัคณุภาพชวีติด้านต่าง ๆ  ของชาวบ้าน

10 ภาวะผู้น�า เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์หรือเป็นวิถี
การด�าเนินชีวิตของบุคคล ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ
ปรารถนา ท�าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่าง
ดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอ�านาจของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)



214 คน เคลื่อน คน

เข้าด้วยกัน การค้นหาแกนน�าที่เป็นคนจริงและท�าจริงจึงต้องพิจารณา
คุณสมบัติส�าคัญดังนี้
 1)  มีส�านึกทางสังคม คือ สนใจท�างานเพื่อส่วนรวม ตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของผู้คนจน
ต้องลุกขึ้นแก้ไขด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน
 2)  ซื่อสัตย์ ถือเป็นคุณสมบัติท่ีท�าให้ปฏิบัติการรวมหมู่ด�ารงอยู่ได ้
แกนน�าทุกคนต้องท�างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง ไม่แย่งชิง
ต�าแหน่งหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพ่ือสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
ขึ้นมา
 3)  เข้าใจการคิดเชิงระบบ11 สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหา
ระดับท้องถิ่นเข้ากับภาพใหญ่ระดับโครงสร้างทางสังคมได้ เนื่องจากความ
เข้าใจสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ว่าล้วนสัมพันธ์
โยงใยถึงกัน จะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการก�าหนดเป้าหมายร่วมอย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ก�าลังด�าเนินอยู่
 4)  รู้จกัตนเองและพร้อมเรียนรู้จากผูอ้ืน่ มองเห็นว่าตนเองมีจุดแข็ง
และจุดที่ควรพัฒนาต่อไป ไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นใหญ่ คุณสมบัติข้อน้ี 
เกิดขึ้นจากการฟังอย่างลึกซึ้ง12 (Deep Listening) นับเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่แกนน�าทุกคนต้องมี

11 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คือกระบวนการท�าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  โดยมองเห็นระบบที่ 
เป็นอยู่ว่าท�างานอย่างไร องค์ประกอบต่าง ๆ  ภายในระบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและมีอิทธิพลต่อกัน
อย่างไร รวมถึงโครงสร้างต่าง ๆ  ที่ท�าให้เกิดระบบมีอะไรบ้าง  ดังนั้นความคิดเชิงระบบจึงมิใช่การมองแค่
ตัวปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว แต่มองไปถึงแบบแผน โครงสร้าง และพลังต่าง ๆ  ท่ีผลักดันให้เกิด
ปรากฏการณ์นั้นด้วย (โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2560)
12 การฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) เป็นหลักการสุนทรียสนทนา (Dialogue) ท่ีให้ความส�าคัญ 
กับการเปิดการรับรู้ของตัวเรามากกว่าแค่ถ้อยค�าและการจับประเด็น การวิเคราะห์  เพราะในขณะท่ีใคร 
คนหน่ึงส่ือสารมีภาษาหลากหลายแทรกมากับถ้อยค�าและเราไม่อาจเข้าใจเขาตรงหน้าได้อย่างลึกซ้ึงหากเรา
ฟังโดยยังปล่อยให้ตัวเราควบคุมสถานการณ์เบื้องหน้าทั้งหมด  (ธนัญธร  เปรมใจชื่น, 2560) การเป็น 
ผู้ฟังอย่างลึกซึ้งต้องรับฟังเรื่องราวของผู้พูดโดยไม่รบกวน ไม่ขัดจังหวะ ไม่โต้แย้ง ไม่ต้ังค�าถาม แต่มี 
สมาธิอยู่กับส่ิงท่ีผู้พูดพูดไม่หันไปสนใจส่ิงรบกวนภายนอก และภายในใจของผู้รับฟังจะต้องไม่ตัดสิน ไม่
วิพากษ์วิจารณ์ และปฏิบัติเหมือนสิ่งที่ผู้พูดพูดมีความส�าคัญที่สุด (โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2560)
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 5)  กัดไม่ปล่อย พร้อมทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความ 
รบัผดิชอบสงู สามารถพลกิแพลงวิธกีารปฏบิตังิานเพือ่ให้ประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
 6)  เอ้ือเฟื้อและจริงใจ ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเพ่ือนร่วมงาน 
พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะพี่น้องผองเพื่อนผู้พร้อมให้ค�า
แนะน�าปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกิดอคติและความขัดแย้ง
  7)  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ มั่นใจในตนเอง พร้อมยอมรับความ 
ผิดพลาดร่วมกันหากงานไม่ประสบความส�าเรจ็ ไม่ท�างานด้วยความคิดแบบ
ปฏิปักษ์
 คุณสมบัติข้างต้นคือข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้น�าแบบคนจริง ท�าจริง  
ผู้สามารถรวบรวมมวลชนก้าวข้ามการแบ่งแยก พร้อมเข้ามาเรียนรู้และลงมือ
สร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมให้เกิดข้ึนจริง กล่าวอีกทางหน่ึงแกนน�าของ
สมาคมฯ ต้องมองเห็นภาพรวมสถานการณ์ความเป็นไปของโลกและเข้าใจ
ว่าส่ิงท่ีตนก�าลังท�าส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนต่อไปอย่างไรบ้าง ท�าหน้าท่ีส่ือสาร
ข้อมูล/องค์ความรู้สู่บุคคลอ่ืนได้ ท่ีส�าคัญคือได้รับการยอมรับนับถือจาก
คนในชมุชน ดงัที ่นายแพทย์อทุยั  จนิดาพล (สมัภาษณ์, 21 กมุภาพนัธ์ 
2562) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ผู้น�าตามธรรมชาติต้องพร้อมสร้างการมีส่วน
ร่วมโดยการสื่อสารอย่างทั่วถึง สามารถอธิบายเรื่องราวยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจได้ง่าย เป็นผู้น�าท่ีซื่อสัตย์ ท�างานจริง จนชาวบ้านสมัครใจเข้ามาร่วม
ท�างานด้วยตัวเอง”
  2.2  ยุทธวิธีรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

 แม้จะมีการตกผลึกคุณลักษณะผู้น�าตามธรรมชาติอย่างชัดเจน แต่ใน
แง่การระดมคนน้ันสมาคมฯ ไม่ได้ก�าหนดเง่ือนไขคุณสมบัติสมาชิกเป็น
ก�าแพงปิดกั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันสมาคมฯ ต้องการขยายเครือข่าย
โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมตาม 
ความพร้อมและความช�านาญส่วนบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�าได ้ 
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โดยค�าว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้มิได้หมายถึงคนอายุน้อย หากแต่เป็นใครก็ได้ที่ 
ตัดสนิใจเข้าร่วมงานกับสมาคมฯ (ก�าธร ขันธรรม, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 
2562) เพียงแต่การรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยยุทธวิธี 2 
รูปแบบดังนี้
  1)  กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน (basic action group) เป็นการรวม 
กลุ่มแบบไม่เป็นทางการของนักเคลื่อนไหวขนาดเล็ก มีสมาชิกประมาณ 10 
คน แต่ละคนล้วนเป็นผู้น�าตามธรรมชาติจากท้องถ่ินต่าง ๆ  ท่ัวท้ังจังหวัดพังงา 
ปฏิบัติงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันยาวนานตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์สึนามิจะอุบัติขึ้น 
เป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties) คือใช้ชีวิตผูกพัน
กันระยะเวลานานจนเกิดความไว้วางใจราวกับเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกัน 
จากการศึกษาพบว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้มีส่วนส�าคัญผลักดันให้เกิด
แนวคดิพงังาแห่งความสขุ แต่ละคนมคีวามสนใจประเดน็ทางสงัคมแตกต่าง
กันออกไป เช่น การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการชุมชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินท�ากิน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บางคนเข้ามา
ในฐานะนักวิชาการคอยให้ค�าปรึกษาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
ทุกคนต่างให้ความเคารพซ่ึงกันและกันอย่างสูง สืบเน่ืองจากผลการท�างาน
เพือ่ส่วนรวมทีป่รากฏก่อนหน้าสะท้อนให้เหน็คณุสมบติัร่วมส�าคญัคอืการเป็น
คนจริง ท�าจริงในประเด็นงานตนเอง บรรยากาศการท�างานมีความยืดหยุ่น
ไม่ได้ก�าหนดประธาน เลขา หรือคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพราะสมาชิกไม่
ให้คุณค่ากับต�าแหน่งหน้าท่ีสูงกว่าความผูกพันฉันเครือญาติ บทบาทหน้าท่ี
กลุ ่มปฏิบัติการพื้นฐานคือประสานเครือข่ายทั้งจังหวัดให้สามารถระดม 
ความคิดร่วมกันก�าหนดแผนงาน เสนอวาระการประชุมประจ�าเดือน ดูแล
จัดการเอกสาร ตลอดจนบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ  ตามมติท่ี
ประชุมของสมาคมฯ เห็นสมควร 
 การรวมตัวกันของกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานมีลักษณะการก่อตัวขึ้นเอง 
(self-organized) ของคนจ�านวนหน่ึงท่ีเห็นความส�าคัญของเร่ืองราวบาง 
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ประการสอดคล้องต้องกนั (ในทีน่ีค้อืความต้องการผลกัดันให้ชมุชนสามารถ
ดูแลจัดการตนเองได้) ประเวศ วะสี (2557) อธิบายว่า การก่อตัวขึ้นเอง
เป็นธรรมชาติมีคุณภาพมากกว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเม่ือแต่งต้ังแล้ว
ได้คนทีไ่ม่เหมาะสมบ้าง คนท่ีเข้ากันไม่ได้บ้าง ท�าให้เรือ่งด ีๆ  แท้งหรอืพกิาร
แต่ก�าเนิดก็มี แต่การก่อตัวขึ้นเองนั้นได้คนที่เป็นของจริงและมีใจให้กัน จึง
มารวมตัวร่วมคิดร่วมท�า ท�าให้มีความสุข และงานมีความก้าวหน้าเป็น 
ล�าดับ ๆ  ไป
 2)  กลุ่มทางการ (formal organization) เป็นการรวมกลุ่มในนาม 
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข มีสมาชิกจ�านวนมากท้ังท่ีเป็นกลุ่มคน
ขนาดเลก็ท่ีมไิด้เป็นทางการ เช่น ตัวแทนกลุม่ชาติพนัธุ ์ชมรมคนป่ันจกัรยาน 
หรือองค์กรท่ีเป็นทางการ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หอการค้าจังหวัด
พงังา มลูนธิชิมุชนไท เป็นต้น  การเชือ่มโยงของเครอืข่ายเกดิขึน้จากสมาชกิ
ของกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานท�าหน้าที่เป็นสะพานร้อยเรียงกลุ่มคนและองค์กร
ภาครฐั ธรุกจิ และประชาสงัคมเข้าด้วยกนั ทัง้นี ้เพือ่ช่วยให้สมาชกิสามารถ
ด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทุกคน  กลุ่มทางการจึงมีขนาดใหญ่ครอบคลุม
เครือข่ายที่มีความถนัดและแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน เป็นกลุ่มท่ีมีความ
สัมพันธ์แบบหลวม (weak ties) คือไม่จ�าเป็นต้องมีความผูกพันกันเป็น 
เวลานาน ปัจจัยพื้นฐานของการรวมตัวคือความต้องการใช้สมาคมฯ เป็น
พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ (shared vision) เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการ 
ท�างานร่วมกัน
 หน้าท่ีหลักของกลุ่มทางการคือก�าหนดนโยบายและแผนงาน บริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ที่รวบรวมจากเครือข่าย ก�าหนดคณะท�างานและ
ประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข อย่างไรก็ตาม
แม้ภายในองค์กรจะมีการระบุต�าแหน่งของสมาชิก13 หากแต่ความสัมพันธ์
13 ปัจจุบันสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขมี นายไมตรี จงไกรจักร์ ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม  
นายช�านาญ พ่ึงถิ่น และ นายจรูญ สุดสาย ด�ารงต�าแหน่งอุปนายก นางชาตรี มูลสาร ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการ ร่วมท�างานกับกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ  อีก 17 คน
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ของเครือข่ายจะเป็นลกัษณะแนวราบคอืไม่มสีายบังคบับญัชาคอยควบคมุการ
ท�างาน เน้นหลักความเสมอภาคและการร่วมคิดร่วมท�าเป็นส�าคัญ สมาชิก
แต่ละคนเป็นนายตัวเองมีอิสระทั้งการเข้าร่วมและถอนตัวออกจากทีม
 หากพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มปฏิบัติการ 
พืน้ฐานกบักลุม่ทางการจะพบว่า ความสมัพนัธ์แบบแน่นแฟ้นของกลุม่ปฏบิตัิ
การพ้ืนฐานมีจุดแข็งท่ีความสนิทสนมคุ้นเคยไว้วางใจกัน สมาชิกในกลุ่มเป็น
ภาคประชาสงัคมผูท้�างานคลกุคลกีบัคนในพืน้ท่ี มอีงค์ความรู้และประสบการณ์
ใกล้เคียงกัน สามารถส่ือสารความคิดเห็นต่าง ๆ  ได้อย่างตรงไปตรงมา ส่ง
ผลให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) ได้รวดเร็วและมี

ภาพที่ 2: เส้นความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานและการรวมกลุ่มแบบทางการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 

  แทนความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties) - 
  แทนความสัมพันธ์แบบหลวม (weak ties)

ที่มา: ผลการศึกษา
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ประสิทธิภาพ แต่จะเป็นการรวมกลุ่มแบบปิดที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญ
หลากหลายน้อยกว่าความสมัพนัธ์แบบหลวมทีป่รากฏในการรวมกลุม่ทางการ 
ซ่ึงข้อจ�ากัดลักษณะน้ีคือจุดเร่ิมต้นของการวางแผนเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือ
สร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมลูและการตดัสนิใจร่วม พร้อมกบัออกแบบ
วฒันธรรมองค์กรโดยมุง่ส�ารวจวธิคีดิของสมาชิกท้ังหมดแล้วระบคุณุค่าร่วม
เพื่อก�าหนดวิถีปฏิบัติของสมาคมฯ ขึ้นมา
 จากแผนภมูภิาพ A – F คอืการรวมกลุม่ปฏบิตักิารพืน้ฐานของผูน้�า 
ตามธรรมชาติทีท่�างานจรงิในพืน้ทีต่่าง ๆ  โดยมเีส้นทบึแทนความสมัพนัธ์แบบ
แน่นแฟ้นร้อยเรียงทุกคนเข้าด้วยกันบนฐานการไว้วางใจและความเคารพ 
ต่อกนัมายาวนาน เส้นประแทนความสมัพนัธ์แบบหลวมเชือ่มโยงเข้ากบักลุม่
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมกลุ่มอื่น ๆ  ในวงถัดมาคือการที่
สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติการพ้ืนฐานท�าหน้าท่ีสะพานประสานทรัพยากร ข้อมูล
หลากหลายแหล่ง รวมถึงสิทธิการตัดสินใจด�าเนินโครงการพัฒนาจังหวัดตาม
ยทุธศาสตร์พงังาแห่งความสขุ 10 ประการ โดยการเคลือ่นไหวทางสงัคมรปู
แบบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจะมีสมาชิกของสมาคมฯ กระจายตัวออกไปดูแลและ
ระดมคนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างใกล้ชดิอกีต่อหนึง่ แม้แต่ละพืน้ท่ีจะ
มีประเด็นความทุกข์ยากรอการแก้ไขเร่งด่วนแตกต่างกัน แต่ด้วยการท�างาน
ภายใต้เป้าหมายเดยีวกนัส่งผลให้ทกุพืน้ทีเ่กดิความสมัพนัธ์แบบหลวมทีเ่อือ้
ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันตามไปด้วย  
 การเชือ่มต่อของเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นข้างต้น สะท้อนให้เหน็
แนวคิดการน�าร่วมที่เกิดขึ้นผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ดังน้ี ประการแรก การ
แบ่งปันข้อมูลของเครือข่ายตั้งแต่ขั้นตอนระดมความทุกข์ยากเพื่อคิดและ
ตัดสินใจร่วมกันสร้างยุทศาสตร์พังงาแห่งความสุขข้ึนมา ประการท่ีสอง การ
เปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าถึงข้อมูลส�าคัญขององค์กรได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีผู้น�าชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไข
อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานและกลุ่มทางการ ตลอดจนเมื่อเกิดการจัด
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กิจกรรมในพ้ืนท่ีจริง ผู้น�าเหล่าน้ันยังคอยท�าหน้าท่ีส่ือสารสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้คนในชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยสายสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น ประการท่ีสาม 
การเล่ือนไหลของข้อมูลระหว่างภาคประชาสังคมกับเครือข่ายท�าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้คนท่ีมีหลากหลายมุมมอง เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม
สอดคล้องกบัการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสงัคมทัง้ระบบ ประการสดุท้าย 
การกระจายคนท�างานเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้น�า
ไม่ใช่บทบาทตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับทักษะความเชี่ยวชาญของสมาชิกองค์กร
  2.3  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�าร่วม

 ยุทธวิธีการรวมกลุ่มทั้งสองแบบข้างต้นให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้เป็นทีม 
แม้แต่ละคนจะคิดเห็นแตกต่างกันแต่เมื่อปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันก็จะ 
ได้รับโอกาสฝึกฝนวิธีการประสานความคิดซ่ึงด�าเนินการผ่านกระบวน 
การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัตถุและไม่ใช่วัตถุดังต่อไปนี้
 1)  สร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงกายภาพ ซึ่งถูกเรียกว่า “ศูนย์ประสาน
งานเครือข่ายองค์กรชุมชน” ส�าหรับใช้เป็นอาณาบริเวณจัดการประชุมพูดคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดกระบวนการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  แก่สมาชิก 
เดิมทีศูนย์ดังกล่าวต้ังอยู่ท่ีชุมชนบ้านน�้าเค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะก่ัวป่า 
เน่ืองจากช่วงเร่ิมต้นก่อต้ังสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา แกนน�าหลายคน
ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีต�าบลบางม่วง ต่อมาเม่ือเครือข่ายมีจ�านวนมากและมา
จากหลากหลายภาคส่วน เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวกตดิต่อประสานงานได้ง่าย
จึงได้ย้ายท่ีต้ังมายัง อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา อย่างไรก็ตามพื้นที่การเรียน
รูล้กัษณะนีไ้ม่จ�าเป็นต้องเกดิข้ึน ณ ศนูย์ประสานงานเครอืข่ายองค์กรชมุชน 
เสมอไป สมาคมฯ ยังใช้วิธี “เวยีนประชุม” เพ่ือสร้างบรรยากาศการมส่ีวน
ร่วมผ่านการเป็น “เจ้าภาพ” ของสมาชิกในพื้นที่ต�าบลต่าง ๆ  ด้วย ก�าธร  
ขันธรรม (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) ช้ีแจงว่า การย้ายที่ประชุมไป
ตามองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือพื้นท่ีสาธารณะในชุมชนต่าง ๆ  เปรียบ
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14 ลักษณะของกระบวนการสุนทรียสนทนาคือ การสนทนาท่ีไม่มีระเบียบวาระ ไม่คาดหวังผล ไม่ต้องการ
ข้อสรุปหลังจากการสนทนาจบลง ไม่โต้เถียง และไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่สนทนาถูกผิดอย่างไร แต่ความมุ่ง
หมายของสุนทรียสนทนาคือการเรียนรู้ตนเอง และตระหนักรู้ถึงความเชื่อและคุณค่าที่ตนเองยึดถือไว้ 
(Bohm, Factor & Garrett (2012) อ้างถึงใน โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2560)

เสมือนการเช้ือเชิญให้เครือข่ายได้เปิดบ้านต้อนรับเพ่ือนพ่ีน้องผู้มาเยือน เป็น
โอกาสดูแลกันและกัน สัมผัสบรรยากาศที่ไม่จ�าเจ และแสดงให้เห็นว่า
ศูนย์กลางการบริหารงานของสมาคมฯ ไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น
  2)  สร้างกจิกรรมพฒันาคน แกนน�าของสมาคมฯ ชีแ้จงว่าองค์กรให้
ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตนเองจากภายในและการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ไปด้วยในคราวเดียวกัน ไมตรี จงไกรจักร ์
(สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) อธิบายว่า กิจกรรมพัฒนาทีมหลายอย่าง
เกิดข้ึนผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา14 ท้ังน้ีเพ่ือฝึกการฟังอย่างลึกซ้ึงซ่ึง
จะยกระดบัทักษะการใคร่ครวญตวัเองและดงึเอาความรู้/ความคดิ/วิสยัทศัน์
ของแต่ละคนออกมาแลกเปล่ียนกัน ผลจากการเรียนรู้ลักษณะน้ีจะช่วยลด
ความขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มุ่งสู่การรับรู้ถึงความคิดผู้พูด 
ไม่ใช่ติดอยู่กับกลุ่มค�าท่ีถูกน�ามาร้อยเรียงกัน เช่น การอบรมหลักสูตรนัก
เปลีย่นแปลงสงัคมสูพ่งังาแห่งความสขุ ส�าหรบัแกนน�าทมียทุธศาสตร์จงัหวดั 
เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิได้ทบทวนความส�าคัญของความสมัพันธ์ระหว่างตนเอง
กับเพื่อนร่วมงาน  
 ปัจจุบันสมาคมฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อตั้ง “สถาบันการเรียนรู้
พังงาแห่งความสุข” ขึ้นมา วัตถุประสงค์ส�าคัญคือ “ส่งมอบรูปธรรมเมือง
แห่งความสขุไปสูเ่มอืงต่าง ๆ  ให้มากทีส่ดุ” โดยการถ่ายทอดภมิูปัญญาชมุชน
ท่ีตกผลึกจากประสบการณ์ท�างานด้านต่าง ๆ  ของสมาชิก อาทิ การรวมคน
สร้างเมืองตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข, การส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต�าบล
โคกเจริญ อ�าเภอทับปุด, การจัดการขยะเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
ต�าบลเกาะยาวน้อย อ�าเภอเกาะยาว, การรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัย
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ในชุมชน บ้านน�า้เค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะก่ัวป่า, การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
คุม้ครองทางวฒันธรรม บ้านทบัตะวนั อ�าเภอตะกัว่ป่า, การจดัการทนุชุมชน
และสวัสดิการชุมชนเพ่ือความย่ังยืน ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง โดยปรับ
เปลี่ยนการศึกษาดูงานแบบบรรยายซึ่งมีผู้คนทั้งภายในและต่างประเทศให้
ความสนใจสูก่ารท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้ปณธิานส�าคญัคอืเผยแพร่ยทุธวธิี
เคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมฯ ควบคู่กับทดลองสร้างอาชีพและรายได้สู่
ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง แผนงานก่อตั้งสถาบันข้างต้นท�าให้ปัจจุบันสมาคมฯ 
จัดกจิกรรม “พัฒนาทักษะการเป็นกระบวนกรชุมชน” เป็นการเสริมศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกับสมาคมฯ เช่น การ
อบรมหลกัสตูรวทิยากรมอือาชพี พฒันาทกัษะการถ่ายทอดภมูปัิญญาชมุชน
ผ่านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนประสบการณ์
ด�าเนินงานที่ผ่านมา ก่อนน�ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ 4 ขั้นตาม
ทฤษฎี David Kolb15

  3)  ร่วมกนัก�าหนดวิธีคิดขององค์กร คือสร้างวัฒนธรรมของสมาคมฯ 
โดยการแลกเปล่ียนวิธีคิดของสมาชิกทัง้หมดแล้วระบุคุณค่าร่วมเพ่ือก�าหนด
วิถีปฏิบัติองค์กรขึ้นมา พื้นฐานปฏิบัติการรวมหมู่ของสมาคมฯ คือสร้าง 
วาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุขด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง 
เก่ียวกับความทุกข์ของประชาชนแต่ละพ้ืนท่ีมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์และ 
เป้าหมายร่วม ซ่ึงต้องค�านึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละประเด็นปัญหา 
เสียงทุกเสียงต้องได้รับการได้ยินเพ่ือเช่ือมโยงแรงปรารถนาสร้างอนาคตพังงา
แห่งความสุขร่วมกันของทุกองค์ประกอบในสมาคมฯ ด้วยเหตุนี้โครงสร้าง
บรหิารองค์กรจึงไม่ยดึรปูแบบการใช้อ�านาจแนวดิง่หรอืการสัง่การจากผูบ้งัคบั
บัญชา ต�าแหน่งบริหารภายในองค์กรเกิดข้ึนจากการมอบหมายให้กันโดย

15 ทฤษฎวีงจรการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ David Kolb ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนต่อเนือ่งกนั คอื 1) 
การให้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) 2) การสะท้อนคิด (Reflective Observation)  
3) การถอดบทเรียน (Abstract Conceptualization) 4) การทดลองท�าหรือวางแผนการปฏิบัต ิ 
(Active Experimentation)  
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ไม่มีการเลือกตั้ง แต่เกิดจากการยอมรับความสามารถหรือเล็งเห็นถึงความ
ช�านาญส่วนบุคคล (personal mastery) ของสมาชิกด้วยกันเอง
 อรสา โภคบุตร (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) อธิบายว่า  
แกนน�าจะทราบดีว่าทีมงานแต่ละคนมีความสามารถอย่างไร หรือมีความ
พร้อมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงมากน้อยแค่ไหน เน่ืองจากการท�างานภาคประชา
สังคมไม่มีรายได้ตอบแทน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จึงใช้เวลาว่างนอกเหนืองาน
ประจ�าอาสาท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน กระบวนการคัดเลือกคนท�างานจึง
เกิดจากการมองเรื่องความเหมาะสมและเสนอต่อที่ประชุม แต่ละคนต้องรู้
บทบาทของตนเองควบคู่กับการเคารพผู้อื่นด้วยใจจริง เมื่อไม่มีการแย่งชิง
พื้นที่การน�า ผู้น�าที่โดดเด่นก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 สมาชิกของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการพ้ืนฐานหรือกลุ่ม
ทางการล้วนต้องพร้อมยอมรบัความล้มเหลวร่วมกนั ไม่กล่าวโทษกนั ซึง่ต้อง
อาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพกันและกันอย่างสูง เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า 
เมื่อที่ประชุมได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจใดแล้ว นั่นหมายความว่าบุคคล
เหล่านัน้จะมอี�านาจตดัสินใจอย่างเตม็ทีเ่มือ่เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิไม่อาจน�า
เข้าพจิารณาในทีป่ระชมุได้ ความไว้เนือ้เชือ่ใจเช่นน้ีช่วยส่งเสรมิการเป็นนาย
ตัวเองในฐานะมนุษย์ผู้มีแรงปรารถนา ท้ังยังบ่มเพาะความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กรขึ้นมา อย่างไรก็ตามข้ันตอนคัดเลือกคนท�างานจะน�าแนวคิด 
“ระบบพีเ่ลีย้ง” มาใช้ควบคูด้่วยเสมอ กล่าวคอืแม้ในทมีจะมผีูเ้ช่ียวชาญเป็น
แกนน�าแต่จ�าเป็นต้องดงึผูใ้ฝ่รูท่ี้ยงัขาดประสบการณ์เข้าร่วมทมีด้วย ทัง้นีเ้พือ่
ขยายอาณาบริเวณเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะ
เข้ามาสานงานต่อในอนาคต

สรุปและอภิปรำยผล
 เม่ือพิจารณาจุดเร่ิมต้นปฏิบัติการรวมหมู่สมาคมประชาสังคมพังงา
แห่งความสุข พบว่า รูปแบบการระดมคนเพ่ือสร้างเครือข่ายขบวนการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมมิได้แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยนัก กล่าวคือ 
ใช้ยุทธวิธีหลักคือรวมกลุ่มประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม จัดกิจกรรม
พัฒนาท้องถ่ินตามประเดน็สนใจขององค์กรชุมชน เป็นต้น หากแต่การถอด
บทเรยีนผลการด�าเนนิงานผ่านมาสะท้อนให้เห็นการถกูกดทบัทางจติวญิญาณ 
ขาดอิสระในการด�าเนินงานสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมตามเจตจ�านง
คนในพื้นที่ ประกอบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิกลับกลายเป็นจุดเปล่ียน
ส�าคญัทีห่ลอมรวมภาคประชาสงัคมเข้าด้วยกนัอย่างเหนยีวแน่น ความทรงจ�า
ร่วมทีไ่ด้รบัคอืปัจจยัสร้างความตระหนกัเรือ่งความสามคัคแีละขาดการมส่ีวน
ร่วมกนัอย่างจรงิจงั กลไกปฏริปูโครงสร้างอ�านาจตามแนวคิดจงัหวดัจดัการ
ตนเองจึงถูกปรับปรุงด้วยภูมิปัญญาและประสบการณ์ชุดใหม่เกิดเป็นยุทธวิธี
สร้าง “วาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุข” เพื่อใช้ลดความคิดเชิง
ปฏิปักษ์ลงด้วยกระบวนการส�าคัญ 5 ประการ คือ 
 1) ปฏิบัติการรวมหมู่ตามแนวคิดพังงาแห่งความสุขโดยหยิบเอาความ
ทรงจ�าร่วม (collective memories) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาว 
พังงามาหล่อหลอมเป็นอตัลักษณ์ร่วม (collective identity) ตามนิยามการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบ “คนจริง ท�าจริง สุขจริง”  
 2) ค้นหาผู้น�าตามธรรมชาติที่มีความปรารถนาท�าให้เมืองพังงากลาย
เป็นเมืองแห่งความสุขมาพบปะแลกเปล่ียนความคับแค้น (strains) ที่ 
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เกิดการระดมคน การจัดการ
ข้อมูลชุมชนและทรัพยากรอย่างบูรณาการขยายออกไปในวงกว้าง อันเป็น
ที่มาของการก�าหนดเป้าหมายร่วมกันในเวลาต่อมา  
 3) ใช้กระบวนการวิจัยสนามมาสร้างฐานข้อมูลชุมชนให้มีความเป็น
จรงิเชือ่ถอืได้ สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาควบคูกั่บเสนอแนะทางออก
โดยคนในชุมชน  
 4) น�าข้อมูลชุมชนมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 
ประการ เพื่อใช้เป็นแผนงานสร้างเมืองแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
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 5) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�าร่วม มุ่งพัฒนาคน
ให้มีทักษะการฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) เข้าใจการคิดเชิงระบบ 
(Systems Thinking) ให้ความเคารพผู้อื่น (Respecting) พร้อมท�างาน
เป็นทีม ทั้งนี้ การพัฒนาคนถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาเมืองอย่าง
ย่ังยืนตามความเช่ือของสมาคมฯ ปัจจุบันจึงมีการจัดเตรียมแผนงานก่อต้ัง 
“สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข” เพ่ือใช้เป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความ
รู้และประสบการณ์ท�างานพัฒนาสังคมสู่สาธารณชนอีกทางหนึ่ง
 แนวคิดพังงาแห่งความสุข คือกุศโลบายส�าหรับสร้าง “เครือข่าย” 
(network) เพ่ือปรับสมดุลอ�านาจสามฝ่ายอันประกอบด้วย ภาครัฐ ธุรกิจ 
และประชาสังคม ให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น การก่อตัวของเครือข่ายที่ว่านี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดการน�าร่วม 
ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการแบ่งปันข้อมูล (information 

sharing) เพ่ือเพ่ิมพูนมิติมุมมองประเด็นปัญหาให้เกิดความเช่ือมโยง
ครอบคลมุ รวมทัง้พฒันาความช�านาญและทกัษะการท�างานเป็นทีมท่ีมคีวาม
ร่วมมือ (collaboration) สามารถตัดสินใจร่วมกันได้ (joint decision 

making) อาจกล่าวได้ว่าการปรับตัวของสมาคมฯ คือการเคล่ือนไหวทาง 
สังคมรูปแบบใหม่ (new social movement) ที่เน้นเคล่ือนไหวทาง 
วัฒนธรรมหรือสังคมเป็นหลัก แม้การเคล่ือนไหวทางการเมืองจะมีอยู่บ้างแต่
ก็เป็นเพียงเรื่องรอง ไม่มุ่งเผชิญหน้าท้าทายรัฐโดยตรง หากแต่มีเป้าหมาย
ปกป้องประชาสังคมจากการเบียดขับของรัฐ รวมทั้งไม่มุ่งที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผ่านระบบการเมืองและการปฏิบัติการทางการเมือง หากแต่
พยายามก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงผ่านการเปล่ียนค่านิยมและสร้างวิถีชีวิต
แบบใหม่ขึ้นมา (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559)
 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขเป็นเครือข่ายที่มีความคงทน 
(enduring network) กล่าวคือ มุ่งสร้างความร่วมมือแบบถาวรและ 
พร้อมส่งต่อรูปธรรมเมืองแห่งความสุขใด้ด�ารงสืบต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน เน้น
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เคลื่อนไหวหลากหลายประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 
ประการ ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนตัวแทนทางอุดมการณ์ของชาวบ้านในการมีส่วน
ร่วมก�าหนดชีวิตตัวเอง  โดยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่จน
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ประกอบด้วย
  1)  มีเป้าหมายร่วม  ท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการ
วิจัยสนาม (field research) โดยชาวพังงาท่ัวทั้งจังหวัด จนสามารถเสนอ
ทางเลือกในการแก้ทุกข์ให้กลายเป็นสุขอย่างเป็นรูปธรรม พื้นฐานส�าคัญคือ
ใช้การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นเคร่ืองมือเชื่อมโยงความ 
สมัพันธ์ของสิง่ทีก่�าลงัท�าว่าจะส่งผลกระทบต่อสิง่อืน่ต่อไปอย่างไร คณุสมบัติ
ส�าคัญของเป้าหมายร่วมคือเอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรองรับ
ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  
  2)  หลีกเล่ียงการแบ่งแยก ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ 
สมาคมฯ เน้นส่งเสริมการไหลเวียนของทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับการ
เคลื่อนไหว อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรทางวัตถุและที่
ไม่ใช่วัตถุ การผลักประเด็นร้อนให้กลายเป็นประเด็นเย็นโดยหลีกเล่ียง
ปฏิบัติการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม (opponents) ด้วยวิธีการรุนแรงหรือเอาแต่
เรยีกร้องสิง่ทีต้่องการอย่างไร้เหตุผลสนบัสนุนชดัเจน ผูว้จิยัเหน็ว่าฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท�า “โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่
พังงาแห่งความสุข” คือกุญแจสร้างการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญย่ิง เนื่องจากทุก
ฝ่ายได้ประโยชน์จากการน�าข้อมูลชมุชนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมน่ีคือโอกาสในการสร้างการยอมรับและอ�านาจต่อ
รองด้วย
 3)  เน้นการสร้างคน แม้ฐานทรัพยากรของขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคมจะอยูท่ีก่ารระดมคนเข้าร่วม แต่แก่นแกนสร้างแรงยดึเหนีย่วภาคีเครอื
ข่ายเข้าด้วยกันคือคุณสมบัติของ “คนจริง ท�าจริง” ท่ีสมาคมฯ เช่ือว่ามีความ
จ�าเป็นมากที่สุดต่อการด�ารงเครือข่ายคงทน การรวมตัวกันในระดับปฏิบัติ
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การพ้ืนฐานจ�าเป็นต้องมีผู้น�าตามธรรมชาติจับมือกันสร้างอาณาบริเวณการ
เรียนรู้ที่แผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ  ผู้วิจัยเห็นว่าแผนงานสร้างคนโดยสนับสนุน
การดึงความเชีย่วชาญหรอืคณุค่าของสมาชกิ รวมท้ังจดัระบบพีเ่ลีย้งสนบัสนนุ
การเรียนรูเ้ป็นทมี ดงัทีส่มาคมฯ ยกเป็นภารกจิหลกัขององค์กรคอืเคลด็ลบั
สร้างความยั่งยืนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
 4)  สร้างพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับการเรียนรู้เป็นทีม คือการสร้าง
วัฒนธรรมน�าร่วมระหว่างสมาชกิองค์กร ด้วยความแตกต่างท้ังประเด็นปัญหา 
ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานจริงภายใต้โครงสร้าง
บริหารท่ีไม่ยึดรูปแบบการใช้อ�านาจแนวด่ิงและพร้อมยอมรับความล้มเหลว
ร่วมกันจะบ่มเพาะความรู้สึกเป็นครอบครัวท่ีเกิดและเติบโตจนมีอัตลักษณ์
ร่วมขึ้นมา

• • •



228 คน เคลื่อน คน

บรรณำนุกรม
กิตติ คงตุก. (2561). สู่พังงาแห่งความสุข เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้น

ทาง. ใน ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, กานน คุมพ์ประพันธ์, ชลิดา จูงพันธ์, 
กิตติ คงตุก (ผู้เขียน), วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, และ ไอยเรศ  
บุญฤทธ์ิ. จุดนัดพบบนเส้นขนาน  :  ผู้คน  ชุมชน  การประกอบการ
สังคม.  (น. 252-326). นครปฐม: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ก�าธร  ขันธรรม, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562.
โครงการผู้น�าแห่งอนาคต. (2560). ผู้น�าแห่งอนาคต:  ความรู้ฉบับพกพา. 

นครปฐม: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต. (2561). พังงาแห่งความสุข  สุขที่คุณสัมผัสได้. 
นนทบุรี: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ�ากัด.

ชาตรี  มูลสาร, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ

ใหม่. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิภาษา.
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2560). บทสังเคราะห์. ใน กิตติ คงตุก, ชลิดา  

เหล่าจุมพล, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล  
(ผู้เขียน), ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�าร่วมจากผู้
ขับเคลื่อนสังคม. (น. 230-281). นครปฐม: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทรงชัย ทองปาน. (2559).  การศึกษาการเคล่ือนไหวและยุทธวิธีในการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมของ “กลุ่มไม่เอาเข่ือนแก่งเสอืเต้น”. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

ธนัญธร เปรมใจชื่น. (2560).  ด้วยแรงกาย  แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง 
ประสบการณ์จดักระบวนการเรียนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงด้านในแก่ผู้น�า
รุ่นใหม่. นครปฐม: ส�านักพิมพ์ภูสายแดด.

ประยูร จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562.



229ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ประเวศ วะส.ี (2557). ระบบการสร้างผูน้�าส�าหรับประเทศไทยยคุใหม่ (พมิพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด. 

ประหยัด ช่อผกา, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้น�า ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การ

พัฒนา. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไมตรี จงไกรจักร, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562.
ศรัณย์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2559). จังหวัดจัดการตนเอง. สืบค้นเมื่อ 22 

กรกฎาคม 2562, จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title= 
จังหวัดจัดการตนเอง 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ. (2559). สภาผู้น�าชุมชน  กลไกเข้มแข็งที่น�าไปสู่การ
จัดการปัญหาสุขภาพของพื้นท่ี  บทเรียนชุมชนน่าอยู่  “บ้านส�าโรง” 
จังหวัดสุรินทร์. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2558). คู่มือการรับรองสถานภาพการเป็น
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน. กรุงเทพฯ: ส�านักสนุบสนุน
สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

สมชัย ภัทรธนานันท์. (2559). ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การประท้วงทางการเมือง. ส�านักพิมพ์อินทนิล.

สมใจ  ชมขวัญ, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562.  
สุวิดา ธรรมมณีวงศ์. (2544).  การเคลื่อนไหวทางสังคม.  สืบค้นเมื่อ 29 

เมษายน 2562, จาก http://www.arts.su.ac.th/document/suwi-
da/001.pdf

อรสา โภคบุตร, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562.
อุทัย จินดาพล, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562.

• • •



230 คน เคลื่อน คน

ภำคผนวก

รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
“กำรศึกษำแนวทำงกำรเรียนรู้ในชุมชน

เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม”

1.  ความส�าคัญของเรื่อง
 เป้าหมายหลักของการสร้างผู้น�าแห่งอนาคต คือ การบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาท่ีน�าเอาหลักจริยธรรม แนวคดิการน�าร่วม และวิธีคิดเร่ือง
การสร้างการเปล่ียนแปลงท้ังภายในตนเองและส่วนรวมมาประยุกต์ใช้อย่าง
สมดลุ โครงการผูน้�าแห่งอนาคตผลกัดนัให้เกดิการน�ากระบวนทศัน์ใหม่โดย
เฉพาะแนวคิดเร่ืองภาวะการน�ามาเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้เกิด
รูปธรรมผ่านตัวบุคคลและองค์กร ด้วยกระบวนการท�างานผ่านประสบการณ์
จริงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นมิต ิ
การเปลีย่นแปลงทัง้ในมมุมองปัจเจกท่ีกล่าวถึง ภาวะการน�าเชงิจรยิธรรมบน
พื้นฐานความส�านึกทางสังคมและประโยชน์ส่วนรวม ภาวะการน�าร่วมท่ี
สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมกันมาร่วมขับเคลื่อนสังคม
 โครงการผู้น�าแห่งอนาคตมุ่งยกระดับการท�างานของพ้ืนท่ี โดยน�าองค์
ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneur) และ
การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง ผสมผสานเข้าเป็นส่วนส�าคญัของการท�างาน
ขบัเคลือ่นพืน้ท่ีผ่านอาสาสมคัรจากภาคธรุกจิ (intrapreneur) ลงพืน้ทีเ่พือ่
ให้ค�าปรึกษากับผู้ท�างานขับเคลื่อนในพ้ืนที่จริง โดยมีโครงการ “ถอดบท
เรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ี” (ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561) เป็นส่วนหนึ่งของการหนุนเสริม
การท�างานข้างต้น และถอดบทเรียนเพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับ
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การปฏบิตังิานของเครอืข่ายผูน้�าในพืน้ทีผ่่านการถอดบทเรียนการท�างานของ
ผู้น�าในพื้นที่ที่มีสภาวการณ์และปัญหาที่ซับซ้อน
 จากการด�าเนินงาน พบว่า การน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ  เข้าไปหนุนเสริม
การท�างานของผู้น�าภาคประชาสังคมได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยผู้น�าชุมชนได้เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ  และปรับ-ประยุกต์ใช้กับการ
ท�างานชมุชนจนเกดิประโยชน์ในหลากหลายด้าน อกีทัง้ยงัสร้างคณุค่าต่าง ๆ  
ในชุมชนหลากหลายมิติ มิติหนึ่งที่น่าสนใจคือ มิติด้านการเรียนรู้ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการบ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชุมชนอย่างน่าสนใจ 
เช่น ด้านการสร้างองค์กรภาคประชาสังคมในชุมชน ด้านการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหมายถึงทุนในนัยต่าง ๆ  เช่น ทุนทาง
วฒันธรรม ทนุสงัคม หรือแม้แต่ทนุมนษุย์ท่ีมคีณุค่าและถอืเป็นผลผลิตของ
ชุมชนที่ผ่านการขัดเกลาตามระบบวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างตามแต่ละ
พื้นที่ เป็นต้น
 การเปล่ียนแปลงในชุมชนภายใต้เง่ือนไขทางสังคมและเง่ือนไขการ
ท�างานภาคประชาสงัคมทีไ่ด้รบัการหนนุเสรมิจากภาคส่วนต่าง ๆ  น�าไปสูค่วาม
สนใจใคร่รู้ต่อการศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมซึ่งพิจารณาจากบริบทของชุมชนที่ว่าด้วยเรื่องของผู้คน วิถีชีวิต การ
ปฏสิมัพนัธ์ในลกัษณะต่าง ๆ  แนวคดิ อดุมการณ์ ฯลฯ โดยม ี5 ประเดน็ที่
ศึกษา ดังต่อไปนี้
  1.  ประเด็นการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐานเพื่อการ

เคลื่อนไหวทางสังคม

 กระบวนการน�าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนมาปรับใช้เป็น
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานคือภาพสะท้อนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social 

movement) ทีก่่อตวัขึน้จากหลายมมุมองในด้านสงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ 
เช่น มุมมองด้านการสร้างความทรงจ�าร่วม (collective memories) เพื่อ
สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือในทางตรงกันข้าม ก็สามารถก่อตัว
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ข้ึนจากความรู้สึกคับแค้นใจ (strains) เพ่ือน�าไปสู่การรวมตัวกันของผู้คน 
จ�านวนมากข้ึนจนเกิดความเช่ือ (beliefs) และวิถีปฏิบัติการ (action) 
ลักษณะต่าง ๆ  ข้ึนมา หากท�าการศึกษาพัฒนาการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ก็
จะสามารถชี้ให้เห็นรูปแบบกลไกการท�างานพัฒนาสังคมโดยภาคประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมน�าไปเป็นกรณีศึกษาส�าหรับปรับประยุกต์ใช้พัฒนา
องค์กรต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมต่อไป
  2.ประเด็นคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสังคม  (generation  next 

and social motivation)

 ภาคประชาสังคมหลายพื้นที่เริ่มมีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามา
ท�างานด้านการขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังมากขึ้น ดังน้ัน จึงน่าสนใจว่า  
ภาคประชาสังคมในหลายพืน้ทีจ่ะมวีธิกีารท�างานกบัคนรุน่ใหม่ในลกัษณะใด
บ้าง จะส่งต่อการเรียนรู้ท่ีท�าให้เกิดความรู้สึกร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนได้
อย่างไร และ คนรุ่นใหม่เองจะปรับเปล่ียนวิธีการขับเคล่ือนชุมชนด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม ่สอดคล้องอย่างไรกับค่านิยมในปัจจุบัน 
 ผลจากวิจัยน้ีนอกจากจะท�าให้เห็นรอยต่อส�าคัญในการท�างาน 
ขับเคล่ือนสังคมระหว่างคนท้ังสองรุ่นแล้วยังเป็นฐานข้อมูลส�าคัญท่ีจ�าท�าให้
เหน็อกีด้วยว่า แนวทางการท�างานขบัเคลือ่นสงัคมในอนาคตจะเปลีย่นแปลง 
และจะมีโอกาสด�าเนินไปในรูปแบบใดได้บ้าง
 3.  ประเด็นด้านการต่อต้านขัดขืน:  การไม่จ�านนต่อสังคมกระแส

หลัก

 การต่อต้านขัดขืน (resistance) เป็นมโนทัศน์หน่ึงทางสังคม 
ศาสตร์ทีใ่ช้ศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์ ในสมยัก่อนการต่อต้านขัดขนืมกัถกู
ให้ความหมายในฐานะการประท้วงหรือการปลุกระดมทางการเมือง แต่ใน
ปัจจุบันมีงานวิชาการจ�านวนหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นรูปแบบการต่อต้านขัดขืน
ที่หลากหลาย รวมถึงขยายมุมมองต่อนิยามและขอบเขตของการต่อต้าน
ขัดขืนให้กว้างขวางขึ้น เช่น มองว่าการต่อต้านขัดขืนไม่จ�าเป็นต้องถูก
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แสดงออกผ่านการประท้วงหรือปลุกระดมทางการเมือง แต่สามารถถูก
แสดงออกผ่านการกระท�าในชีวิตประจ�าวันท่ีขัดแย้งหรือต่อต้านบรรทัดฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ รวมไปถึงความสามารถในการฟื้นคืน
สภาพเมื่อเผชิญกับวิกฤต (Ryan, 2015) 
 ท้ังน้ี พ้ืนท่ีกรณีศึกษาของโครงการวิจัยโครงการนี้ ล้วนเป็นชุมชนที่
มีลักษณะของการรวมตัวเป็นกลุ่มและสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มข้ึนเพ่ือการ
ต่อต้านขดัขนืต่อส่ิงต่างๆ อยูท่ัง้สิน้ โดยเฉพาะการต่อต้านขัดขนืต่อนโยบาย
ของภาครัฐ มุมมองในหัวข้อน้ีจึงสนใจศึกษารูปแบบของการต่อต้านขัดขืนท่ี
เกดิขึน้และกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสร้างความสามารถในการต่อต้านขดัขนื
ของชุมชนเป็นกรณีศึกษา รวมถึงความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสามารถในการต่อต้านขัดขืน โดยคาดว่า
งานวจิยัน้ีจะท�าให้เหน็มติต่ิางๆของการต่อต้านขัดขนืทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ในบริบทที่หลากหลาย
 4.  ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย  (intergenerational 

learning)

 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (intergenerational learning) คือ 
กระบวนการท่ีประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ลักษณะต่างๆ โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยน้ันเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีใช้ในการส่งผ่านความรู้ ทักษะ ค่านิยม และบรรทัดฐาน 
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นแบบไม่เป็นทางการ เช่น ลูกเรียนรู้
พฤติกรรม ทัศนคต ิความเชื่อจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ทั้งนี้การที่สมาชิก
ในครอบครัวอันประกอบด้วยประชากรหลายช่วงวัยได้ใช้เวลาร่วมกันท�า
กิจกรรมนอกบ้าน
 การศึกษาวิจัยในประเด็นด้านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยในชุมชน
ของพ้ืนที่กรณีศึกษา จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการขับเคล่ือนสังคม ผ่าน
การสร้างการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะใน
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กลุม่ของผูส้งูอาย ุและเดก็เยาวชน ทีม่กัจะมปีระสบการณ์ ค่านยิม มมุมอง 
และทกัษะแตกต่างกนั เพือ่น�าความหลากหลายดงัทีก่ล่าวไปนัน้มาผสมผสาน
กนัส�าหรบัการเคล่ือนงานชมุชน และพฒันาองค์ความรูด้้านประโยชน์ทีไ่ด้รบั
ต่อตัวผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมไปถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อชุมชนในมิติต่างๆ 
 5.ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน  (Community- 

based  learning)

 การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานเป็นการขยายกรอบวธีิคิดในการ
จดัการศกึษาแบบเดมิ ๆ  และน�าไปสูก่ารพฒันาองค์ความรูด้้านการออกแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ ๆ  เช่น ฐานคดิในการออกแบบกระบวนการ การ
จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบ
รายวิชา การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 2.1 เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 2.2 เพื่อวิเคราะห์วิธีคิดและแนวคิดในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน
 2.3เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
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3. กจิกรรมต่ำงๆ เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัแต่ละข้อ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก

1.เพื่อศึกษาพื้นที่การท�างาน 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับ
สถานการณ์และพัฒนาการในการพัฒนาศักยภาพ
ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
2. ลงพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุ่ม
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

2.เพื่อศึกษากิจกรรมและรูป
แบบการเรียนรู้ในชุมชน

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ บริบทของ
ชมุชนหรอืพ้ืนทีท่ีศ่กึษา รวมถงึปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม และการเมอืงทีม่ผีลต่อการพฒันา
ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้ โดยวิธีการศึกษาเอกสาร 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

3.เพ่ือศึกษากระบวนการ
เรียนรู้และผลท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะห์แนวทาง
การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลกระบวนการเรียน
รู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยวิธีการศึกษาเอกสาร การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
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4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับในแต่ละช่วงเวลำ 

ช่วงเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต.ค. - พ.ย. 61 1. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาบริบทเบ้ืองต้น
ของกรณีศึกษา
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา

ได้กรอบภาพรวมงานวิจัยของ
แต่ละกรณีศึกษา

ธ.ค. 61 – มี.ค. 
62

1. เก็บข้อมูลภาคสนามทั้ง 5 กรณี
ศึกษา
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของแต่ละกรณีศึกษา
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันของทุกกรณีศึกษา

1.สกัดประเด็นและรายละเอียด
แต่ละกรณีศึกษา
2.ได้ข้อมูลเกีย่วกับพ้ืนท่ีกิจกรรม
ในชุมชน บทบาทของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง บริบท กระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน

3.ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละกรณี
ศึกษา
4.บทสังเคราะห์ร่วมของทุกพ้ืนท่ี
กรณศีกึษาทีแ่สดงจดุร่วมและจดุ
ต่างของประเด็นข้างต้น
5. ร่างรายงานวิจัย 1 ฉบับ

เม.ย. - พ.ค. 62 1. คืนข้อมูลให้พื้นที่
2.พัฒนาและจัดท�ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
3.พัฒนาและจัดท�าบทความทาง
วิชาการจากผลการศึกษา

1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อ
เสนอแนะเพ่ือน�ามาพัฒนางาน
วิจัย
2.ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 
เล่ม
3.ต้นฉบับหนังสือรวมบทความ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
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5.  แนวทำง/ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน 

  ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษา (multicase study)  
วิธีวิจัยน้ีนอกจากจะมุ่งเข้าใจกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะและบริบทท่ีเฉพาะตัว 
โดยข้ันตอนในการศึกษานั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
(purposive sampling) ในการเลือกกรณีศึกษาเพ่ือสกัดประเด็นและ 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาต่าง ๆ  ซึ่งมีพื้นที่ดังต่อไปนี้
 1. ชุมชนโคกสลุง 
 บ้านโคกสลุงอยู่ในต�าบลโคกสลุง อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะเด่นของบ้านโคกสลุง คือ การเป็นชุมชนไทยเบิ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัฒนธรรม
ไทยเบ้ิง1 เช่น ภาษา การแต่งกาย การละเล่น และเพลงพื้นบ้าน หากแต่
ชมุชนโคกสลงุกก็�าลงัเผชญิกบัวกิฤตทีว่ฒันธรรมท้องถิน่เหล่านีจ้ะสูญหายไป  
เนื่องจากผลกระทบของโลกาภิวัฒน์และการวางผังเมืองซึ่งจัดพื้นที่บ้าน 
โคกสลุงให้อยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีสีม่วงซ่ึงเป็นเขตอุตสาหกรรม ท�าให้มีกลุ่มนายทุน
พยายามกว้านซือ้ทีด่นิจากชาวบ้าน กลุม่ผูน้�าในชมุชนจงึได้จดัเวทเีสวนากบั
คนในแต่ละหมู่บ้านต้ังแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ที่ 11 เพ่ือท�าแผนพัฒนาชุมชน 
โคกสลุงให้เป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมโดยเน้นวางยุทธศาสตร์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มกีารจัดห้องเรยีนภมูปัิญญาเพือ่ให้ครภูมูปัิญญาซึง่เป็นรุ่นอาวโุสได้
ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ อีกท้ังน�าภูมิปัญญาเหล่าน้ีและวัฒนธรรม
ประเพณีไทยเบ้ิงกลับมาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นอกจาก
การท�างานภายในกลุ่มชุมชนโคกสลุง ผู้น�าชุมชนยังได้สร้างเครือข่ายภาคี 

1 พรเพ็ญ เดอ ยองและอ�าไพรัตน์ อักษรพรหม. (2557). การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทย
เบ้ิงโคกสลุง โดยกลุ่มเยาวชน. วารสารมนุษยนิเวศศาสตร์ ฉบับพิเศษ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3-5 กันยายน 2557.
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ท่ีกว้างขวาง ท้ังภาครัฐและเอกชนท้องถ่ิน เช่น โรงเรียนเขตโคกสลุง อนามัย 
วัด อบต. และภาควิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อสร้างฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่เข้มแข็งและเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในการ
ต่อรองกับกลุ่มนายทุนอย่างต่อเนื่อง 
  2. เครือข่ายขอนแก่น  New  Spirits
 เครือข่ายขอนแก่น New Spirits เป็นเครือข่ายการรวมตัวของกลุ่ม
รุ่นใหม่จากภาคส่วนต่างๆที่สนใจท�างานขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดขอนแก่น 
ท่ีต้ังข้ึนจากความเช่ือว่า “การผนึกก�าลังของสังคม พลังของชุมชน และภาวะ
ความเป็นผูน้�าทีซ่่อนอยูภ่ายใน บนพ้ืนฐานแห่งความเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย” ความเช่ือดังกล่าวท�าให้เกิดการยกระดับการท�างาน และ 
สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในการท�างานเปลี่ยนแปลงสังคม มีคุณวรรณา 
จารุสมบูรณ์ กระบวนกรผู้ท�างานด้านการเผชิญความตายอย่างสงบ และ
เสริมศักยภาพแก่เยาวชน และคณะเป็นผู้ประสานเครือข่าย
 ในปีที่ผ่านมาเครือข่ายขอนแก่น New Spirits มีการจัดการพูดคุย
กลุ่มย่อย และจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือสร้างและสานพลังเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง และได้ระบุประเด็นที่เครือข่ายสนใจอยากท�างานร่วมกันใน
อนาคตเพือ่พัฒนาศกัยภาพคนในสามมติ ิได้แก่ 1. การตัง้ศนูย์เรยีนรูน้อก
ห้องเรียนแก่ชุมชน 2.การท�างานฟ้ืนฟูเยาวชนผู้ก้าวพลาด 3. การสร้างพ้ืนที่
และโอกาสแก่ผู้ต้องขัง โดยจะน�าองค์ความรู้ด้านธุรกิจเพ่ือสังคม และการ
บ่มเพาะคุณลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมไปปรับใช้ในการเสริมศักยภาพ
กลุ่มคนเหล่านี้
 3.เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข

 เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขเป็นขบวนการภาคประชาชน
ซึ่งก่อตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
เหตุปัจจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดพังงาให้กลับมามีความสุข
มากยิง่ข้ึนอีกคร้ัง จนเกิดการวางยุทธศาสตร์ 10 ประการร่วมกันเม่ือปี พ.ศ.
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2559 ประกอบด้วย 1) สร้างเศรษฐกจิทีย่งัยนืกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
ทั้งการท่องเที่ยว เกษตร ประมง อุตสาหกรรม เชื่อมโยงกัน 2) ส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีวัฒนธรรม 3) ส่งเสริมความม่ันคง
ในทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัอย่างมัน่คง เป็นธรรม 4) ส่งเสรมิการฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ 
การใช้ประโยชน์ จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถ่ิน 5) ส่งเสริม ฟ้ืนฟูจารีต ประเพณ ีวัฒนธรรม 
ตามความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา 6) พังงาเมือง
ปลอดภยั ในชีวิต ทรพัย์สิน และปลอดภยัเมือ่ภยัมา 7) ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของทภุาคส่วน เพือ่ลดอบายมขุ สร้างครอบครวัแห่งความสขุอย่างยัง่ยนื 
8) ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการชุมชน สู่สวัสดิการสังคม โดยความ 
ร่วมมือ 4 ฝ่าย ชุมชน ท้องถ่ิน รัฐ และเอกชน 9) ส่งเสริมระบบป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภมูคิุม้กนั และสร้างความเป็นธรรม เท่าเทยีมใน
ระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 10) ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
ประชาธปิไตยชมุชน เพือ่การสร้างธรรมาภบิาลในการบรหิาร โดยการมส่ีวน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
 ยุทธศาสตร์ท้ัง 10 ประการถูกขับเคล่ือนบนหลักการผสานเครือข่าย
ความร่วมมือกับกลุ่มคนจากองค์กรอันหลากหลาย อาทิ หอการค้าจังหวัด
พังงา สพม. สภาองค์กรชุมชน นักวิชาการ ท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน เป็นต้น  
ส่งผลให้สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขกลายเป็นพ้ืนท่ีผสานความร่วมมือ 
ระดมประสบการณ์และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือน�ามาใช้พัฒนาชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม
 4.  พื้นท่ีจังหวัดสงขลา:  องค์กรภาคประชาสังคม  “กลุ่มสงขลา 
ฟอรั่ม”
 “กลุ่มสงขลาฟอรั่ม” ด�าเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 
(ปี 2555 – 2560) โดยปลกูจติส�านกึมาตภุมิู และส�านกึความเป็นพลเมอืง
ให้เยาวชนอาย ุ14-20 ปี ในพืน้ทีจ่.สงขลา โดยใช้กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่รงิแท้ 
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(authentic learning) ซึ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู ้จากการปฏิบัติงาน 
จรงิ ท�างานร่วมกนัเป็นทมี เยาวชนจะได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกรับผดิชอบ 
ฝึกท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกความอดทน มานะบากบ่ัน มีประสบการณ์ในการ
เผชิญหน้ากับความล้มเหลว ความยากล�าบากหรือความส�าเร็จ โครงการ 
ดังกล่าว เยาวชนมีโอกาสสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึน
ในสถานศึกษาและชุมชน เยาวชนได้รับพลังการเรียนรู้ เพ่ือค้นพบความ
สามารถของตนเอง กระบวนการเรียนรู้โดยการท�างานดังกล่าว มีโค้ช (นัก
พัฒนา ครู ผู้น�าชุมชน) ท�าหน้าที่หนุนเสริมและให้ค�าปรึกษา เป็นการเรียน
รู ้หลากหลายมิติและการพัฒนาความเป็นพลเมืองโดยมีการเรียนรู้เป็น 
เป้าหมายหลัก ผลงานเป็นเป้าหมายรอง
 จากการด�าเนินการดังกล่าวสงขลาฟอร่ัมได้รวบรวมประสบการณ์และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้ชุดน้ีไว้จ�านวนมาก แต่ยังขาดการถอด
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบชัดเจน จึงอยากสร้างพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการเพื่อจัดท�ากระบวนชุดนี้ขึ้น
 กลุม่สงขลาฟอรัม่ได้ด�าเนนิการโครงการโรงเรยีนพลเมอืงเยาวชนต้น
ปรกิ ซึง่เป็นโครงการทีเ่กดิขึน้จากความต้องการของครแูละผูบ้รหิารโรงเรียน
เทศบาลต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ท่ีประสงค์จะน�ากระบวนการสร้าง
พลเมืองเยาวชนของสงขลาฟอรั่มได้น�าไปบูรณาการในกิจกรรมของนักเรียน
ชัน้ม.1 – ม.3 และทางเทศบาลต�าบลปรกิ โดยนายกเทศมนตร ีต้องการให้
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ  
โรงเรียน กลุ ่มสงขลาฟอรั่มและส�านักงานเทศบาลต�าบลปริก อ.สะเดา 
จ.สงขลา
 งานวิจัยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
 1. คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ ์
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การด�าเนินการ และการเปล่ียนผ่านด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่
ของพื้นที่กรณีศึกษา
 3. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารในทุกกรณีศึกษา
 จากนั้นจึงด�าเนินการติดต่อพื้นที่กรณีศึกษาแต่ละแห่งเพ่ือขอเก็บ
ข้อมูลผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการลงพื้นท่ีผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในขณะท่ีคนในพ้ืนท่ีท�ากิจกรรม
ตามสถานการณ์ปกติ เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีผ่าน
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ของพ้ืนท่ีน้ัน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จุดเปล่ียน
ผ่านของการพัฒนา บทบาทผูน้�า และประเดน็เพิม่เตมิท่ีผูว้จิยัค้นพบจากการ
ลงพื้นที่ ประกอบกับการสนทนากลุ่มพื้นที่ละ 2-3 คร้ัง เพื่อให้ครอบคลุม
ในทุกกลุ่มท่ีมีบทบาทและมีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กลุ่มผู้น�าชุมชน กลุ่มผู ้
สงูอาย ุกลุม่เยาวชน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเกบ็ประเดน็ทีต่กหล่นจากการเกบ็
ข้อมูลและท�าความเข้าใจประเด็นที่ศึกษาจากแง่มุมที่หลากหลายของ 
ผู้เก่ียวข้อง โดยใช้ร่างประเด็นในการสังเกต แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
และแนวค�าถามส�าหรับการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือส�าหรับการวิจัย ซ่ึงวิธี
การเหล่าน้ีเป็นการเปิดพื้นท่ีให้ผู้วิจัยสามารถปรับเปล่ียนประเด็นที่ศึกษาให้
สอดคล้องกับประเด็นใหม่ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการจ�าแนกชนิดข้อมูล ส�าหรับการจัด
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือประเภทตามลักษณะของข้อมูลในแต่ละพื้นที่กรณี
ศึกษา โดยมีกรอบการจ�าแนก ได้แก่ การท�ากิจกรรม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ความสัมพันธ์ และสถานการณ์ จากนั้นผู้วิจัยจะใช้วิธีการเปรียบ
เทียบเหตุการณ์ เพ่ือท�าการสรุปลักษณะร่วมและลักษณะท่ีต่างกนัท้ังในส่วน
ของข้อมูลท่ีได้จากในแต่ละพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเองและระหว่างพื้นที่กรณีศึกษา
ในกลุ่มที่ศึกษา



242 คน เคลื่อน คน

  ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์

 1. แนวทางการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในมิติของวิธีคิด แนวคิด 
กระบวนการ อุดมการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างการเรียนรู้
 2. ประเด็นการขับเคล่ือนทางสังคม (social movement) ซ่ึงน�า 
ไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change)

6.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
 6.1 ได้แนวทางการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชน
 6.2 ได้กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยมีชุมชนเป็นฐาน
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กิจกรรม
2561 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

1. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทเบื้องต้นของพื้นที่

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
กรณีศึกษา
3. เก็บข้อมูลจากทั้ง 4 พื้นที่กรณีศึกษา

 - สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 - สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน 
  การท�ากิจกรรมของแต่ละพื้นที่

 - สนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของแต่ละ
พื้นที่
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของทุก
พื้นที่กรณีศึกษาและจัดท�ารายงานการวิจัยร่างที่ 1
6. ส่งรายงานการวิจัย ร่างที่ 1 

7. คืนข้อมูลให้พื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8.น�าข้อเสนอแนะและประเด็นที่ได้จากการสะท้อน
กลับของพื้นที่มาพัฒนารายงานการวิจัย และ
บทความ
9. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

10.ส่งต้นฉบับหนังสือรวมบทความเพ่ือตีพิมพ์เผย
แพร่ต่อไป

7. แผนกำรด�ำเนินงำน
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บรรณำธิกำรและผู้เขียนบทควำม

ปัณฑิตา จันทร์อร่าม

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญา
โท สาขาสุนทรียะและบันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลและวางแผนการสื่อสาร โครงการผู้น�าแห่งอนาคต 
ภายใต้คณะคณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สนใจงานเขียนเชิงปรัชญา และท�าอาหาร
 ผลงานเขียน  เช่น “หนังสือ Intrapreneur for Change ย่างก้าว 
การเดินทางร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง”, บรรณาธิการเนื้อหาในหนังสือ 
“ก่อนดอกไม้จะบาน เส้นทางการบ่มเพาะผู้เรียนแบบ LSEd”, เขียนบท การ
แสดง “ต้นกล้า ที่ก้าวแกร่ง” ของมูลนิธิวัฒนธรรมทางสังคม 

ไอยเรศ บุญฤทธิ์

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการ
สอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญา
เอก ภาควิชาภาษาไทย สาขาคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศสตร์ สนใจงานวชิาการทางด้านมานษุยวทิยา วัฒนธรรม

ประวัติผู้เขียน
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ศึกษา คติชนวิทยา และการศึกษาเชิงชาติพันธุ์
 ผลงานทางวิชาการ เช่น “การวิจารณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่าง
วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับส่ืออินเทอร์เน็ต” (2556)  “วัฒนธรรมไทยโซ่ง:  
ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง” (2556) “พลวัตวัฒนธรรมไทด�า: การธ�ารง
กลุ่มชาติพันธุ์ผ่านคติความเช่ือเร่ืองแถนในพ้ืนท่ีประเทศไทยและสาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (2561) เครือข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย: 
ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์ (2562) เป็นต้น

กานน คุมพ์ประพันธ์

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดับหน่ึง ทุนภูมิพล) 
สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาโท สาขา Asian Studies จาก Lund University ประเทศ
สวีเดน  
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจงานวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ ความ 
ขัดแย้งและความรุนแรง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาการเรียนรู้
ของมนุษย์ด้วยมุมมองทางสังคมศาสตร์ 
 ผลงานทางวิชาการ เช่น Being, adjusting and developing  

satisfaction: a review of ajarn tangchart (non-Thai academics) 

within the Thai higher education system (ผู้เขียนร่วม, 2561)

ชลิดา จูงพันธ์

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา
ชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ระดบัปรญิญาโท สาขา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก สาขาบรรพชีวินวิทยา 
(นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



246 คน เคลื่อน คน

 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
สนใจงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
 ผลงานวิชาการ เช่น “การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco-School)
กรณีศึกษาโรงเรียนใน จังหวัดปทุมธานี” (2563) “ ไดโนเสาร์ ในห้องเรียน: 
การ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางบรรพชีวินวิทยาในด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา” 
(2562)

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชา
เอกการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร ระดบัปรญิญา
โท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ จากวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจงานวิชาการทางด้านชุมชนและการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคม 
สูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ผลงานทางวิชาการ เช่น “แบบแผนและปัจจัยก�าหนดการใช้เวลาใน
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย” (2562) “หนึ่งทศวรรษทฤษฎีที่ใช้ในหลักสูตร
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก” (2562) “Intersections of 

LGBTI exclusion and discrimination in Thailand: The role of  

socio-economic status” (2018) “การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและ
เด็ก: รูปแบบและผลลัพธ์ของหลักสูตร” (2561) “Socio-Economic  

Activities of the Elderly in Thailand” (2015) “การพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรยีนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลงบนฐานการเรียนรูเ้ชงิประสบการณ์” (2562)
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กิตต ิคงตุก

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการ
สอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญา
เอก  สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศสตร์ สนใจงานวชิาการทางด้านมานษุยวทิยา วัฒนธรรม
ศึกษา รวมถึงงานวิชาการด้านชุมชนและการเรียนรู้
 ผลงานทางวิชาการ เช่น “เพลงหน้าพาทย์ประกอบการเดินทาง: 
โครงสร้างหน้าที่และระบบคิดเชิงวัฒนธรรม” (2554) “สู่พังงาแห่งความสุข 
เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง” (2561)






