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หนังสือเล่มนี้ใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองแทนการใช้หมึกที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ค�ำน�ำจากผู้จัดพิมพ์

โครงการผู ้ น� ำ แห่ ง อนาคต เป็ น โครงการภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้น� ำ เพื่อสร้างการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบนฐานสุขภาวะ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่า ตลอดจนสามารถน�ำไป
ต่อยอดกับการพัฒนาชุมชน อันจะน�ำไปสู่การสร้างจินตนาการและค่านิยม
ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ให้สามารถ
เรียนรู้ รับมือ ปรับตัว และพลิกฟื้นวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
“คน เคลื่อน คน” เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “การศึกษาการ
เรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม” อันเป็นส่วนหนึง่ ในพันธกิจ
ของโครงการฯ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการท�ำงานและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับการท�ำงานภาคประชาชน ทั้งยังเป็นกัลยาณมิตร
ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ชุมชนในการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขอบข่าย
พื้นที่การสังเคราะห์องค์ความรู้ช้ินนี้ประกอบด้วย ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง
จังหวัดลพบุรี ชุมชนทีม่ งุ่ รักษาวัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ดำ� รงอยูด่ ว้ ย
แนวคิดเปลี่ยนคุณค่าสู่มูลค่า อันเป็นการสร้างชุมชนให้มีความพร้อมสู่การ

คืนถิน่ ของเยาวชนคนรุน่ ใหม่ เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดพังงาแห่งความสุข
กลุ่มพลังชุมชนที่ขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขบวนการจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรม บนเป้าหมายสร้างพังงาทั้งจังหวัดให้เป็น
เมืองแห่งความสุข เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น พื้นที่
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนที่มีใจพร้อมท�ำงาน
เพือ่ สังคมในจังหวัดขอนแก่นและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และสงขลาฟอรัม่ เครือข่าย
การท�ำงานในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่เน้นบ่มเพาะเยาวชนสู่การ
เป็นพลเมืองตื่นรู้
ผลผลิตครัง้ นีถ้ กู ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ หนังสือรวมบทความวิจยั
เพือ่ ส่งต่อองค์ความรูด้ า้ นการเรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เปิดเผยให้เห็นแนวคิด กลวิธีในการศึกษาวิจัยชุมชน ผ่านห้าแว่นมอง
ได้แก่ การเรียนรูแ้ ละการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวตั น์ขององค์กรภาค
ประชาสังคมไทย: กรณีศกึ ษาองค์กรเครือข่ายโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต, การ
บ่มเพาะจิตสาธารณะของเยาวชนเพือ่ การขับเคลือ่ นสังคม กรณีศกึ ษา ชุมชน
วัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และกลุม่ สงขลาฟอรัม่ จ.สงขลา,
การน�ำร่วมระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม กรณีศึกษาชุมชน
วัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และกลุม่ สงขลาฟอรัม่ จ.สงขลา,
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน กรณีศกึ ษา ชุมชนการเรียนรูเ้ พือ่ การ
เปลี่ยนแปลง และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข โครงการฯ หวังว่าแว่นมองการเรียนรูใ้ นชุมชนทัง้ ห้านีจ้ ะ
ท�ำให้ผอู้ า่ นได้มมุ มองใหม่ทส่ี ามารถน�ำไปปรับใช้กบั การสร้างสรรค์ทง้ั รูปแบบ
การท�ำงานและสร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดความการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
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ค�ำน�ำบรรณาธิการ

ชุมชน หมายความตาม ราชบัณฑิตยสถาน 2554 คือ กลุม่ คนทีอ่ ยูร่ วมกัน
เป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์รว่ ม
กัน, ที่ท่ีมีคนอาศัยอยู่มาก ดังนั้นในการศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงขาดเสียมิได้ที่จะกล่าวถึง “คน”
ด้วยพันธกิจร่วมของกลุ่มนักวิจัยที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียน
รู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงสนใจการเรียนรู้การขับ “เคลื่อน”
ของ “คน” ในชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้ลงพื้นที่
ชุมชนในหลากบริบท โดยต่างมีเป้าร่วมเดียวกัน คือการมุง่ ค้นหาองค์ความรู้
มิตติ า่ ง ๆ ในชุมชนทีข่ บั เคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคมด้วยมือของคนตัวเล็ก ๆ
เมื่อเหล่านักวิจัยออกเดินทางพร้อมความสนใจและความเชี่ยวชาญที่
แตกต่างกัน เสน่ห์ของความแตกต่างนี้เองที่พาทุกท่านมาพบกับหนังสือรวม
บทความวิจยั เล่มนี้ ผูอ้ า่ นจะไม่ได้พบเพียงงานวิชาการชนิดขึน้ หิง้ เท่านัน้ แต่
เนื้อความจะถูกถอดร้อยออกมาประหนึ่งเป็นเส้นถนนที่ทอดยาวซึ่งน�ำพา
ทุกท่านเดินทางหาประสบการณ์ด้วยแว่นขยายแห่งความตื่นรู้ทางสังคม
น�ำโดย กานน คุมพ์ประพันธ์ ผูส้ นใจงานด้านประวัตศิ าสตร์ ความขัดแย้ง
และความรุนแรง ผูค้ ลีจ่ ดุ เริม่ ต้นของการ “เคลือ่ น” ของ “คน” ด้วยมุมมอง
การตั้งข้อสังเกตต่อภาวะการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กร
ภาคประชาสังคมไทย ต่อด้วย ชลิดา จูงพันธ์ ผูเ้ ผยช่วงยามในการบ่มเพาะ
จิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพือ่ การขับเคลือ่ นสังคมและเฝ้าคอยดูบทบาท

ของเยาวชนในมิตคิ วามยัง่ ยืนอย่างจดจ่อ ซึง่ ฐิตกิ าญจน์ อัศตรกุล ผูส้ นใจ
การเรียนรู้ระหว่างวัยก็รับช่วงต่อเพื่อตีแผ่ข้อสงสัยความเป็นไปได้ในการ
ท�ำงานของคนที่แตกต่างระหว่างวัย ผ่านการศึกษาการน�ำร่วมกันระหว่างวัย
ในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม และจุดที่ท�ำให้หนังสือรวมบทความวิจัย
เล่มนีเ้ กิดอรรถประโยชน์เชิงปฏิบตั กิ ารแก่ผอู้ า่ น คือ ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ผูใ้ ช้
กระบวนการท�ำงานด้านมานุษยวิทยาผนวกกับวัฒนธรรมศึกษาถอดถ่าย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานไว้ให้ท่านผู้อ่านสะดวกหยิบฉวย
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ และท้ า ยที่ สุ ด การเดิ น ทางของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ บลงโดย
กิตติ คงตุก ผู้ท่ีคลุกคลีกับเครือข่ายพังงาแห่งความสุขชนิดคลุกวงใน จน
สามารถฉายภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข ให้กลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดจาก “คน เคลื่อน คน” อย่างแท้จริง
หากท่านผูอ้ า่ นยังสงสัยใคร่รเู้ กีย่ วกับแนวคิดการน�ำร่วมของโครงการ
ผูน้ ำ� แห่งอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่า การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้จากการร่วมพลังกันของ
คนตัวเล็ก ๆ นั้น เราหวังว่าหนังสือรวมบทความวิจัย คน เคลื่อน คน จะ
ช่วยคลายข้อสงสัย สรรค์สร้างจินตนาการใหม่ ปลุกแรงบันดาลใจให้นัก
เดิ น ทางที่ ห ลบซ่ อ นอยู ่ ใ นตั ว ของท่ า นลุ ก ขึ้ น และเริ่ ม ผจญภั ย สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะทางปัญญา
ปัณฑิตา จันทร์อร่าม

ค�ำน�ำหัวหน้าโครงการวิจัย

“เมื่อภาคประชาสังคมมีฐานข้อมูลที่ดี มันก็สามารถระดมคนท�ำกิจกรรมได้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ จะได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย เห็น
ได้จากการได้รบั เชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของจังหวัด เมือ่
ความคิดเห็นของภาคประชาชนถูกรับฟังโดยตรงจากภาครัฐ ปัญหาภายใน
ท้องถิน่ จะได้รบั การแก้ไขตรงจุด ผูค้ นในชุมชนก็จะมีความสุขและเพิม่ จ�ำนวน
ของผู้ทำ� งานเพื่อสังคมตามขึ้นมา”
เสีย้ วหนึง่ จากข้อมูลสัมภาษณ์ เป็นความคิดและข้อเท็จจริงซึง่ ออกจาก
ปากของผูน้ ำ� ภาคประชาสังคมในพืน้ ทีห่ นึง่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ลงสนามเพือ่ เก็บข้อมูล
ข้อความดังกล่าวท�ำให้พวกเราย้อนกลับมาพิจารณาถึงอ�ำนาจอธิปไตยใน
ประเทศที่กล่าวถึงอ�ำนาจทั้ง 3 คือ อ�ำนาจตุลาการ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจ
นิติบัญญัติ หากแต่ไม่มีส่วนใดเลยที่กล่าวถึง อ�ำนาจแห่งประชาชนที่จะมี
สัดส่วนในการก�ำหนดทิศทางของตนเองได้โดยตรง
เหตุใดถึงต้องกล่าวถึงเรื่อง “อ�ำนาจ” ในค�ำน�ำ
อาจเป็นเพราะการท�ำงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พวกเรามองเห็นนัยอ�ำนาจของ
ประชาชนมีความส�ำคัญยิง่ เพราะเป็นอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตัวของมันเอง เป็น
อ�ำนาจที่เกิดขึ้นเพื่อถ่วงดุลให้เกิดความสมดุล

ข้อความข้างต้นทีห่ ยิบยกมา เราเห็นอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ จากความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน เป็นข้อความสั่นสะเทือนถึงใจของนักวิชาการที่ท�ำงานใน
ชุมชน เราเห็นศัพยภาพของคนตัวเล็ก ๆ ที่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่า
“ถิ่นที่อยู่อาศัย” ด้วยแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง
การเรียนรู้ที่น�ำไปสู่พลังการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชมุ ชน และการเรียนรูจ้ ะน�ำพาให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง
หากแต่การเปลี่ยนแปลงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มจากคน และ
ส่งต่ออุดมการณ์การพัฒนาจากรุน่ สูร่ นุ่ จากคนใกล้ชดิ สูม่ ติ รสหาย จากชุมชน
สู่สังคม และจากสังคมสู่ประเทศชาติ
ดังนั้น จึงเป็นที่มาของหนังสือรวมบทความวิจัย เรื่อง “คน เคลื่อน
คน” ซึ่งเป็นหนังสือที่จะน�ำเสนอการเปลี่ยนแปลงของคน ชุมชน และสังคม
จากการขยับเขยื้อน-เคลื่อนที่ของระบบความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบท
พื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี กลุ่มขอนแก่นนิว
สปิรติ จ.ขอนแก่น สมัชชาพังงาแห่งความสุข จ.พังงา และ กลุม่ สงขลาฟอรัม่
จ.สงขลา
คน จะเคลื่อน คน อย่างไร
การเรียนรู้ในชุมชนจะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร
นั่นเป็นความท้าทายของคณะผู้เขียนและผู้อ่านต่อจากนี้
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

สารบัญ

คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไอยเรศ บุญฤทธิ์
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กร
ภาคประชาสังคมไทย: กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายโครงการผู้นำ�
แห่งอนาคต
กานน คุมพ์ประพันธ์
การบ่มเพาะจิตสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี
และกลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา
ชลิดา จูงพันธ์
การน�ำร่วมระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม กรณีศึกษา
ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และกลุ่มสงขลา
ฟอรั่ม จ.สงขลา
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข
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โครงการวิจัย “การศึกษาการเรียนรู้ในชุมชน
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การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

“คน เคลื่อน คน”
ประโยคสั้น ๆ ที่มีองค์ประกอบของหลักภาษาครบถ้วน กล่าวคือ
ประธาน กริยา และ กรรม ชวนให้มองเห็นภาพของ “คน” ทีก่ ำ� ลัง “เคลือ่ น”
“คน” ด้วยลีลาตามแต่จินตนาการของผู้อ่าน
•

บ้างก็เห็นท่วงทีลีลาการเคลื่อนไหวจากการใช้พละก�ำลังของคนหนึ่ง
กับคนอีกคนหนึ่งด้วยแรงผลัก ฉุด รั้ง กระชาก ลาก ดึง ไปตามทิศทาง
ต่าง ๆ
•

บ้างก็หลับตามองเห็นภาพการเคลือ่ นทีข่ องคน วัตถุ หรือสิง่ ของจาก
จุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งซึ่งแตกต่างกันตามระยะทาง
•

บ้างก็เห็นการเคลือ่ นย้ายความหมายทีส่ อ่ื ถึงการเปลีย่ นแปลงด้วยนัย
การตีความ
•

“คน เคลือ่ น คน” ก�ำลังท�ำให้เห็นภาพเหล่านัน้ ปรากฏชัดในใจผูอ้ า่ น
“คน” ในต�ำแหน่ง “ประธาน” ของประโยค คือ “คนตัวเล็ก ๆ” ที่
ปรากฏกายขึ้นมาในชุมชน คนตัวเล็ก ๆ ที่มิได้หมายถึงขนาด รูปร่าง หรือ
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สัดส่วน หากแต่มีความหมายในรูปลักษณ์ของผู้ที่มีความทะเยอทะยานที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบ ๆ ตัวเองที่เรียกว่า “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย”
คนตัวเล็กจะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือสังคมได้หรือไม่น้ัน
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจ หรือแรงเสริมต่าง ๆ ที่ร่วมผลักดันจนเกิดเป็น
พลังงานส่งต่อให้คนตัวเล็ก ๆ มีชวี ติ และยืนหยัดอยูไ่ ด้ทา่ มกลางกระแสชุมชน
และสังคมที่มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
“เคลือ่ น” เป็น “ค�ำกริยา” สือ่ ถึงรูปแบบ วิธคี ดิ วิธกี าร แนวทางของ
คนตั ว เล็ ก ๆ ที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการระดมสรรพก� ำ ลั ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ชุมชน “เคลือ่ น” ยังมีนยั ทีส่ อ่ื ถึงการเปลีย่ นแปลงของคนในระดับพฤติกรรม
และจิตใจด้วยการใคร่ครวญถึงจิตวิญญาณและความรูส้ กึ ตนเอง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่
สังเกตและท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ ความคิด และความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง
อย่างรอบด้าน
“คน” ค�ำสุดท้ายของประโยค หมายถึง กลุ่มคนหรือผู้คนในชุมชน
หรือสังคมที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการยอมรับคนตัวเล็ก ๆ ที่ถูก
สถาปนาเป็นผู้น�ำตามธรรมชาติ
“คน” ค�ำสุดท้ายของประโยค คือ การเปลีย่ นแปลง เป็นผลผลิตของ
การเคลื่อนคล้อยสู่ความสมบูรณ์ท่ีเพียบพร้อมด้วยความรับผิดชอบและจิต
อันเป็นสาธารณะ
คน เคลื่อน คน เป็นประโยคที่ผุดผ่านการกลั่นกรองจากเรื่องราว
ต่าง ๆ ของคนท�ำงานภาคประชาสังคม ซึ่งสะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น
ใต้เงื่อนไขตามแต่บริบท กระทั่งสามารถน�ำเสนอเป็นแนวทางการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ได้มาจากการสั่งสมความรู้ การค้นคว้าหาแนวทาง
การปรับปรุงความผิดพลาด และการประยุกต์ใช้ส่งต่อ ดังนั้น จึงเป็นที่มา
ของการชวนผู้อ่านจินตนาการให้เห็นภาพ คน เคลื่อน คน ภายใต้มิติการ
พัฒนาบนฐานความยั่งยืนซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงความเจริญความก้าวหน้าของชุมชนหรือ
คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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สังคม บ่อยครัง้ ทีช่ มุ ชนมักถูกประเมินค่าด้วยการหยิบภาพตัวอย่างจากชุมชน
หรือสังคมอื่น ๆ มาเปรียบเทียบโดยมิได้ค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมหรือบริบท
ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ การเปรียบเทียบมักถูกครอบง�ำด้วยวาทะ
ของการพัฒนาที่อิงอยู่กับกระแสหลักความเจริญโดยมีอ�ำนาจหรือทุนนิยม
คอยประเมินและตัดสินความเจริญหรือความก้าวหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บางชุมชนจึงจ�ำยอมต้องพัฒนาแนวทางความเจริญให้เทียบเท่ากับตัวอย่างที่
ถูกน�ำมาเปรียบเทียบโดยมิได้ค�ำนึงถึงคุณค่าที่ชุมชนนั้น ๆ ถืออยู่ บ้างก็
พัฒนาหลีกหนีออกห่างจนไกลจากบริบททีเ่ ป็นอยูก่ ระทัง่ หยุดนิง่ อยูก่ บั ทีเ่ มือ่
ขาดการสนับสนุน การส่งเสริมจากภาครัฐ หรือแม้แต่การส่งต่อองค์ความรู้
จากแนวทางการพัฒนาในชุมชนที่ควรเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยกันเอง
จากปรากฏการณ์การพัฒนาชุมชนหรือสังคมดังที่ได้กล่าวมา “คน”
จากภาคประชาสังคมซึ่งเป็น “ตัวละคร” หลักของหนังสือเล่มนี้ ล้วนเคย
ประสบเรือ่ งราวต่าง ๆ เหล่านัน้ มาทัง้ สิน้ หากแต่พวกเขาได้เรียนรู้ ได้ปรับตัว
ได้ ค ้ น หาแนวทางจนกลายเป็ น เอกลั ก ษณ์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนของตนโดย
ปลดแอกออกจากกฎพันธนาการแห่งความเจริญด้วยการนิยามความหมาย
และวิธีการเสียใหม่
เช่นนี้แล้ว จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัย “การศึกษาการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ที่สนใจความส�ำคัญบริบทของ การ
เรียนรูใ้ นชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึง่ เป็นระบบความรูภ้ ูมิปญ
ั ญาทีท่ รง
พลังและมีสิ่งล�้ำค่าซ่อนอยู่ ในขณะเดียวกัน การมองเห็นโครงสร้าง องค์
ประกอบ วิธีการจากการท�ำงานชุมชนยังสะท้อนและเปิดเผยเบื้องหลังการ
ประกอบสร้างองค์ความคิดและองค์ความรู้ท่ีไหลเวียนเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้เกิดขึ้นได้จริงจากสินทรัพย์ทางปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่
โครงสร้างการท�ำงานชุมชนถูกเล่าและบอกกล่าวผ่านงานวิจัยชุมชน
จากพื้นที่จังหวัดพังงา พื้นที่จังหวัดลพบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ดังนัน้ จึงเป็นเหตุทม่ี าของ “คน เคลือ่ น คน: การเรียนรู้
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ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” นั่นเอง
“คน เคลื่อน คน: การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม” เป็นหนังสือรวมบทความวิจัย ที่พยายามน�ำเสนอองค์ประกอบ
โครงสร้ า งการท� ำ งานชุ ม ชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยการแสดงข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์จากการท�ำงานภาคสนามของนักวิจยั โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลบนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผลการศึกษาใน 4 มิติ
ดังต่อไปนี้
1. มิติการท�ำงานภายใน ว่าด้วยเรื่องของการส�ำรวจภาวะของจิตใจ
ที่ขับเน้นให้เกิดการเคลื่อนพลังแห่งการต่อสู้กับตนเองจากภายในและ
ภายนอกซึ่งน�ำไปสู่ภาวะของการเป็นผู้นำ� ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
บทความเรือ่ ง “การเรียนรูแ้ ละการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวตั น์
ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย: กรณีศกึ ษาองค์กรเครือข่ายโครงการผูน้ ำ�
แห่งอนาคต” ของ กานน คุมพ์ประพันธ์ จะชี้ให้เห็นสภาวะภายในของ
“คน / กลุม่ คน” ผูม้ งุ่ มาดปรารถนาลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบข้างด้วย
ภาวะการขัดขืน แม้ว่าการต่อต้านสามารถแสดงออกในหลากหลายรูปแบบ
ก็ ต าม เช่ น การใช้ พ ละก� ำ ลั ง เข้ า ต่ อ สู ้ - ท้ า ทาย ค� ำ พู ด เสี ย ดสี - โต้ เ ถี ย ง
พฤติกรรมลับหลังหรือการประจันหน้า ฯลฯ แต่ข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นนี้
กลับชี้ให้เห็นว่า การต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ขององค์กรภาค
ประชาสังคมกลับเป็น แนวทางการสร้างความรู้ และการเรียนรู้เครื่องมือ
การท�ำงานชุมชนเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ถาโถม
เข้ามาทุกทิศทาง ดังนั้น การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนของ “คน” ใน
ชุมชนจะฉายให้เห็นภาพความอึดอัดจากภายในที่มิสามารถอดทนต่อแรง
กดดันทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน
2. มิตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างวัย ว่าด้วยเรือ่ งการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ต้องท�ำงานประสานกันภายใต้ความแตกต่างระหว่างวัย
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ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัยดังกล่าวสะท้อนผ่านบทความวิจัย 2
เรื่อง ได้แก่
บทความเรือ่ ง “การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพือ่ การ
ขับเคลื่อนสังคม กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง
จ.ลพบุรี และกลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา” ของ ชลิดา จูงพันธ์ สนใจ
ศึกษากระบวนการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนที่ก้าวเข้ามาท�ำงาน
ชุมชน ชลิดาชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นเยาวชนซึ่งถือ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการส่งต่อแนวคิดการท�ำงานภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนทัง้ 2 พืน้ ทีซ่ ง่ึ มีรายละเอียด
ปลีกย่อยทีแ่ ตกต่างกัน แต่กม็ จี ดุ ร่วมคือ การบ่มเพาะให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่
มีจิตส�ำนึกสาธารณะ และสร้างความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เน้นการให้อิสระทางความคิด
แก่เยาวชนด้วยแนวทางการน�ำร่วมที่เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างวัยที่
ประสานลงตัว โดยค�ำนึงถึงการเติบโตจากการเรียนรู้ระหว่างทางมากกว่า
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ท่ีเน้นเพียงรูปธรรมหรือผลส�ำเร็จที่จับต้องได้เพียง
เท่านั้น
และ
บทความเรือ่ ง “การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครือ่ งมือขับเคลือ่ น
สังคม: กรณีศกึ ษา ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และ
กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา” ของ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล เป็นงานวิจัยที่
ศึกษากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยของคนในชุมชนภายใต้ภาวะ
การน�ำร่วม (intergenerational collective leadership) ฐิติกาญจน์
สนใจวิธคี ดิ เรือ่ งการน�ำร่วมในมิตดิ า้ นองค์ประกอบและในฐานะของเครือ่ งมือ
ที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยทั่วไปแล้ว ประเด็นเรื่องความขัดแย้งของ
วัยทีแ่ ตกต่างมักจะถูกน�ำเสนอผ่านรูปแบบของการปะทะกันทางความคิดด้วย
วิธีคิดที่หลากหลาย ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ยากจะ
18

คน เคลื่อน คน

ประสานคนแต่ละวัยให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้
มีความสุขในพืน้ ทีร่ ว่ มงาน งานวิจยั ชิน้ นีช้ ใี้ ห้เห็นถึงตัวอย่างและวิธกี ารท�ำงาน
ร่วมกันของคนหลายวัย ความสมัครสามัคคีเกิดจากแนวคิดการน�ำร่วมที่
สามารถสถาปนาพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นและเป็นแดนกลางที่ประสานความ
แตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้
3. มิตกิ ารเรียนรูแ้ ละการจัดการ ว่าด้วยเรือ่ งของการจัดการทรัพยากร
ทีป่ รากฏในรูปแบบของทุน (capital) ในลักษณะต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลต่อการสร้าง
หรือออกแบบการท�ำงานชุมชน อีกนัยหนึง่ มิตกิ ารเรียนรูก้ ล่าวถึงกลยุทธ์การ
จัดการโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
คนทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน
บทความเรือ่ ง “การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน กรณีศกึ ษา
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ของ ไอยเรศ บุญฤทธิ์ มุ่งเน้น
ไปยังประเด็นและกระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ภายในชุมชนทีเ่ รียกว่า ชุมชน
การเรียนรู้ ไอยเรศแบ่งชุมชนด้วยมิติของการปฏิสัมพันธ์เป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ 1. ชุมชนทางกายภาพ (physical-based community) และ
2. ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community) การศึกษาวิธีคิดและ
การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานพบว่ามี
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
ล�ำดับขัน้ ตอนร่วมกัน 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1. การระบุปญ
เพื่อการสร้างโจทย์และแนวทางสร้างการเรียนรู้ 2. การสร้างการยอมรับ
ผ่านการปฏิบัติจริงของผู้น�ำที่จ�ำเป็นต้องเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน
3. การเพิ่มเติมทักษะการท�ำงานด้วยวิธีคิดเรื่องการพัฒนาตนเองทั้งภายใน
และภายนอก และ 4. การบริหาร “ทุน” ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ ดังนั้น
การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานจะเป็ น แนวทางที่ จ ะสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกและระดับชุมชนหรือสังคมได้อย่างไรจึงเป็น
สิ่งที่น่าค้นหาและติดตามจากประสบการณ์ภาคสนามในชุมชนของนักวิจัย
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4. มิติการขับเคลื่อนบนฐานการน�ำร่วม ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบ
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นรูปธรรมผ่านการท�ำความเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้คนที่ท�ำงานร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเข้าใจความแตกต่างหลากหลายที่เป็น
พื้นฐานของแนวคิดการน�ำร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
และกุญแจส�ำคัญในการท�ำงานภาคประชาสังคม
บทความเรื่อง “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชา
สังคมพังงาแห่งความสุข” ของ กิตติ คงตุก ได้นำ� เสนอการศึกษาขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมของสมาคมประชาสั ง คมพั ง งาแห่ ง ความสุ ข โดย
วิเคราะห์แนวคิดเบื้องหลังที่ใช้ขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ กิตติ ชี้ให้เห็นว่า
ปฏิบัติการรวมหมู่ผู้คนด้วยการหยิบเอาความทรงจ�ำร่วมมาพัฒนาเป็น
อัตลักษณ์ “คนจริง ท�ำจริง สุขจริง” นับเป็นแนวทางของการสร้างผู้น�ำตาม
ธรรมชาติที่มีพลังในการท�ำงานภาคประชาสังคม ในขณะที่ การพัฒนา
ศักยภาพของคนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ขาดเสียไม่ได้ การใช้กระบวนการวิจัยมา
สร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงและพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
(system thinking) ถือเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีใ่ ช้ในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
จากมิติทั้ง 4 ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น “ระบบคนเคลื่อนคนในชุมชน” ซึ่ง
ไหลเวียนจนเกิดการเรียนรู้ ชวนให้ผู้ท่ีท�ำงานภาคประชาสังคมได้ตระหนัก
ถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นตัวเอง อย่างไรก็ตาม
นอกจากมิติทั้ง 4 ผู้เขียนยังพบว่า มีแนวคิดและวิธีการที่เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนให้ระบบคนเคลื่อนคนท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- ทุนชุมชน (community capital) หมายถึง “ต้นทุน (capital)”
ที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีอยู่และแตกต่างหลากหลาย จากงานวิจัย
พบว่า ต้นทุนหรือทุน มีอยูห่ ลายประเภท ประกอบด้วย ทุนคน/
มนุษย์ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม ทุนเงิน ทุนทรัพยากร ทุน
ความรู้ และ ทุนความสุข
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- แนวคิดเรื่องจิตสาธารณะ (public minds) ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของภาวะความเป็นพลเมือง (citizenship) โดยแสดงออกผ่าน
การกระท�ำหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทีน่ ำ� ตนเองเข้ามีสว่ นร่วมกับสังคม
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
- การคิดเชิงระบบ (system thinking) เป็นแนวคิดและเครือ่ งมือ
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งอื่นต่อไปอย่างไร ความสามารถในการคิดเชิงระบบถือ
เป็นการประมวลประสบการณ์การท�ำงานอย่างเป็นองค์รวม
- การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (new social movement)
ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ สั ง เคราะห์ จ ากประสบการณ์ แ ละ
สถานการณ์ในปัจจุบนั การเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ประกอบ
ด้ ว ยวิ ธี คิ ด ที่ ป ระสานเอาแนวทางการท� ำ งานรู ป แบบใหม่ ม า
ขั บ เคลื่ อ นการท� ำ งานชุ ม ชน เช่ น แนวคิ ด ภาวะผู ้ น� ำ ร่ ว ม
(collective leadership) หรือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย
(intergenerational learning) โดยหัวใจของการท�ำงานคือการ
พัฒนาคนที่พร้อมขับเคลื่อนสังคมโดยเคารพคุณค่าความเป็น
มนุษย์และความแตกต่างหลากหลาย
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แผนภูมิ: โครงสร้าง “คน เคลื่อน คน” ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(ที่มา: ผลการสังเคราะห์)

แผนภูมโิ ครงสร้าง “คน เคลือ่ น คน” ในชุมชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
แสดงให้เห็นถึงระบบการท�ำงานที่สนใจทั้ง “กระบวนการ และเป้าหมาย”
กระบวนการ คือแนวทางหรือวิธีในการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญทุก
ย่างก้าว โดยเฉพาะ “คน” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของระบบ
เป้าหมาย คือปลายทางความส�ำเร็จทีส่ อดคล้องกับกระบวนการ เน้น
การเปลี่ยนผ่านที่เริ่มต้นจาก “คน”
การหมุนวนของวิธกี ารทัง้ ระบบ ถือเป็นวัฏจักรทีห่ มุนเวียนเรียนรูก้ นั
ในชุมชนตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมา ปัจจุบันชุมชนเหล่านั้น ก�ำลังเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุนี้ คน เคลื่อน คน จึงมีนัยที่
หมายถึงการเคลื่อนที่ไปด้วยกัน การเดินไปด้วยกัน การเป็นผู้น�ำร่วมกัน
และการเสพสุขร่วมกัน
•

ข้ อ สั ง เกตท้ า ยสุ ด ซึ่ ง ถื อ เป็ น “กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ”
เหตุเพราะ
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ต�ำแหน่งต่าง ๆ จากประโยค “คน เคลื่อน คน” เป็นต�ำแหน่งที่
สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ทุกขณะ
คน ในฐานะประธาน สามารถเปลี่ยนเป็น คน ในต�ำแหน่ง กรรม
ของประโยค
ในขณะเดียวกัน
คน ต�ำแหน่งกรรมของประโยค ก็สามารถก้าวสู่การเป็น คน ใน
ต�ำแหน่งประธาน หมุนเวียนกันไป
จากข้อสังเกตทีเ่ กิดขึน้ คงจะกล่าวได้วา่ เป็นการร่วมแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ซึ่งกันและกันในระบบนั่นเอง
•

จากบทความวิจยั เรือ่ งต่าง ๆ ชีใ้ ห้เห็นเหตุการณ์ตา่ งกรรมต่างวาระ แต่
เป้าหมายของการสื่อสารและท�ำความเข้าใจ คือ ประสบการณ์ ที่อยากชวน
ให้ผู้อ่านร่วมติดตามเรื่องราวต่าง ๆ จากหนังสือรวมบทความวิจัยเล่มนี้
แม้วา่ การอ่านหนังสือจากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอาจยังไม่พบการ
เปลีย่ นแปลงใดใดของตนเองก็ตาม แต่คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือหวังเป็นอย่างยิง่
ว่า ท่านจะได้ช�ำเลืองสายตามองเห็น “คน” ตัวเล็ก ๆ ที่ผุดขึ้นมาในชุมชน
หรือสังคมดั่งกล้าไม้ต้นน้อยที่ก�ำลังงอกงามจากเมล็ดพันธุ์หนึ่งสู่การเติบโต
ผลิบานเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความสุขต่อไป
•

คน เคลื่อน คน พร้อมแล้วจะเริ่มขยับ-เขยื้อน-เคลื่อนไปทีละนิด
ในหน้าถัดไป

•••
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การเรี ย นรู ้ แ ละการต่ อ ต้ า นขั ด ขื น บนบริ บ ท
โลกาภิวต
ั น์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย:
กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายโครงการผู้นำ� แห่งอนาคต
Learning and resistance: case studies of civil society
organizations in Thailand
กานน คุมพ์ประพันธ์

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ เี ป้าหมายศึกษาแนวทางการต่อต้านขัดขืน และบริบท
ทีท่ ำ� ให้เกิดความสามารถในการต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคมใน
ไทย ผ่านกรณีศกึ ษาจ�ำนวน 4 องค์กรทีท่ ำ� งานในพืน้ ทีแ่ ละบริบททีแ่ ตกต่าง
กัน ผลการศึกษาพบว่าแม้ส่วนใหญ่องค์กรกรณีศึกษาจะไม่ได้ออกมา
ระดมพลทางการเมือง หรือแสดงพลังทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง แต่องค์กร
เหล่านี้มีวิธีการแสดงออกถึงความต่อต้านขัดขืนในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ
การใช้การสร้างความรู้และการเรียนรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อต้านขัดขืน
ความสามารถในการสร้างองค์ความรูแ้ ละการเรียนรูข้ ององค์กรกรณีศกึ ษานัน้
มีความเกี่ยวพัน และเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
การถ่ายเทองค์ความรู้ กระบวนทัศน์ และเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ
ค�ำส�ำคัญ: 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: การต่อต้านขัดขืน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยมีโอกาสได้ร่วมท�ำงานและติดตามเรียนรู้
จากหน่วยงานภาคประชาสังคมจ�ำนวนหนึ่งอย่างใกล้ชิดจนมีโอกาสเรียนรู้
เรื่องราวการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในบริบทและประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มคน
เล็ก ๆ แต่สามารถท�ำงานสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ การท�ำงานกับองค์กร
เหล่านี้ท�ำให้ผู้วิจัยได้เห็นการใช้วิธีการขับเคลื่อนสังคมที่หลากหลาย ได้
เรียนรูก้ ารใช้กลยุทธ์อนั ซับซ้อนตามวาระและบริบท เห็นการท�ำงานทัง้ เชิงรุก
และเชิงรับ และการแสดงพลังของประชาชนตัวเล็ก ๆ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่การต่อสู้เผชิญหน้า การถกเถียง การเจรจา
องค์กรเหล่านี้ในหลาย ๆ ครั้ง ต้องเผชิญกับคู่กรณีและคู่ขัดแย้ง
ที่ ดู เ หมื อ นจะมี พ ลั ง อ� ำ นาจเหนื อ กว่ า พวกเขามากอย่ า งภาครั ฐ ไปจนถึ ง
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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ความคิดความเชือ่ และการเข้าใจความจริงทีถ่ กู ยึดถืออยูใ่ นสังคมไทย ส�ำหรับ
ผูว้ จิ ยั การทีอ่ งค์กรเล็ก ๆ เหล่านีส่้ ามารถลุกขึน้ มาต่อกร และในบางครัง้ สามารถ
“เอาชนะ” คู่ขัดแย้งที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าอย่างมากได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท�ำให้
ผูว้ จิ ยั หันมาตัง้ ค�ำว่า ท�ำไมคนเหล่านีซ้ ง่ึ เป็นคนกลุม่ เล็ก ๆ ถึงมีภาวะผูน้ ำ� และ
ศักยภาพทีจ่ ะลุกขึน้ มาต่อต้านขัดขืนและสร้างการเปลีย่ นแปลงในแบบทีพ่ วก
เขาเชือ่ ทัง้ ทีก่ ารขับเคลือ่ นของพวกเขาหลาย ๆ ครัง้ เป็นการต่อต้านขัดขืนต่อ
กระแสความคิดและอ�ำนาจทีเ่ ป็นกระแสหลัก หรือเป็นทางการ และตัง้ ค�ำถาม
ว่าทักษะ ความรู้ และทรัพยากรที่ผู้น�ำเหล่านี้ใช้ในการต่อต้านขัดขืนมีอะไร
บ้าง คนเหล่านีต้ อ้ งมีการเรียนรูแ้ ละทุนความรูอ้ ะไรทีท่ ำ� ให้เกิดความสามารถ
และภาวะผู้น�ำในการต่อต้านขัดขืนนั้น รวมไปถึงบริบทอะไรที่ท�ำให้การ
ต่อต้านขัดขืนเกิดขึ้นได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเขียนงานวิจยั “การต่อต้านขัดขืนบทบริบทโลกาภิวตั น์
ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย : กรณีศกึ ษาองค์กรเครือข่ายโครงการผูน้ ำ�
แห่งอนาคต” ฉบับนี้ โดยใช้กรอบความคิดเรื่องการขัดขืนและการเรียนรู้
เพือ่ ส�ำรวจว่าความสามารถ ทุน ความรู้ ทรัพยากรทีท่ ำ� ให้เกิดการต่อต้านขัดขืน
ขององค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการเรียนรู้อะไร
และเกิดขึ้นได้ในบริบทอะไร โดยมีกรณีศึกษาคือ องค์กรภาคประชาสังคม
(ประกอบด้วยองค์กร NGOs และองค์กรชุมชน)ที่ท�ำงานกับเครือข่าย
โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตจ�ำนวน 4 เครือข่าย เพือ่ สังเคราะห์ความรูจ้ ากเรือ่ ง
ราวของผู้น�ำในทั้งสี่ชุมชน ในแง่มุมของการเรียนรู้ที่น�ำไปสู่ความสามารถใน
การต่อต้านขัดขืน และการก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง
วัตถุประสงค์การศึกษา

1. ศึกษาแนวทางการต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคมใน
สังคมไทย
2. ศึกษาบริบทที่ท�ำให้เกิดศักยภาพในการต่อต้านขัดขืนขององค์กร
ภาคประชาสังคมในไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลในบทความฉบับนี้ จากการติดตามการ
ท�ำงานขององค์กรภาคประชาสังคมสีอ่ งค์กร ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงของแต่ละ
องค์กรตั้งแต่ พ.ศ. 2559 -2562 ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์กรเครือข่ายที่ท�ำงาน
ร่วมกับโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยและทีมงานวิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ กับแกนน�ำและสมาชิกในแต่ละองค์กร
เครือข่าย รวมแล้วเกินกว่าเครือข่ายละ 10 ครั้ง  และใช้การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการท�ำงาน เชิงพื้นที่ และประเด็นการ
ขับเคลื่อนสังคมของแต่ละเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ท�ำการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายจากข้อมูลเชิงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากผู้น�ำในเครือข่ายกรณีศึกษาหลาย ๆ คนมีช่ือเสียงในระดับหนึ่ง ได้
ให้สมั ภาษณ์และได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวต่าง ๆ แก่สอ่ื จ�ำนวนมาก ทัง้ รูปแบบของ
หนังสือ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สารคดี หรือแม้กระทั้งในงานพูดต่าง ๆ
เช่นงาน Ted Talk ดังนั้นข้อมูลในการเขียนบทความชิ้นนี้บางส่วนจึงมีท่ี
มาจากสื่อเหล่านี้ด้วย
เพื่อท�ำความเข้าใจการต่อต้านขัดขืน และนัยยะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้จึงเน้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเด็น กระบวนการต่อสู้
ขับเคลื่อนสังคม ที่มาที่ไปและพัฒนาการในการท�ำงานเชิงสังคมของแต่ละ
เครือข่าย รวมถึงทรัพยากรและทุนต่าง ๆ ทีถ่ กู แต่ละเครือข่ายน�ำมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนสังคม โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และเอกสาร
ดังที่กล่าวไปเบื้องต้น
บทความนี้มีกรณีศึกษาคือองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม
จ�ำนวนสี่เครือข่าย ได้แก่
1. เครือข่ายพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา อันเป็นเครือข่ายของ
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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ชุมชนท้องถิน่ ทีร่ วมตัวกันจนสามารถสร้างการต่อรองกับรัฐในการมีสว่ นร่วม
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. เครือข่ายขอนแก่นนิวสปริต จังหวัดขอนแก่น เป็นเครือข่ายการ
รวมตัวของคนจากหลากหลายอาชีพทีส่ นใจขับเคลือ่ นสังคมด้วยวิธกี ารใหม่ๆ
3. กลุม่ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี คนกลุม่
เล็ก ๆ ในชุมชนที่พยายามเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมาเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่าง ๆ จนตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ จ�ำนวนมาก
4. กลุม่ สงขลาฟอรัม่ จังหวัดสงขลา องค์กรทีท่ ำ� การขับเคลือ่ นสังคม
ผ่านการเสริมศักยภาพเยาวชน ให้กลุ่มเยาวชนในจังหวัดสามารถท�ำงาน
ขับเคลือ่ นในประเด็นทีส่ นใจ เช่น กลุม่ Beach for Life ทีท่ ำ� การค้นคว้า
จัดท�ำ เก็บข้อมูลเรือ่ งหาดและระบบนิเวศหาดแบบนักวิชาการอย่างมืออาชีพ
เพือ่ ปกป้องกันไม่ให้มกี ารสร้างสิง่ ก่อสร้างบนหาดโดยไม่คำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม
และไม่เข้าใจธรรมชาติของชายหาด
ผูว้ จิ ยั ใช้การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่ผู้วิจัย
ได้ติดตามการท�ำงานดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้วิจัยเห็นว่าแม้เครือข่าย
ทั้งสี่กลุ่มนี้จะท�ำงานในพื้นที่ ประเด็น และบริบทที่แตกต่างกัน แต่ท้ัง
สี่เครือข่ายมีจุดร่วมบางประการที่แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนในแง่มุม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการสะท้อนการต่อต้านขัดขืนของภาคประชาสังคมไทย
ผ่านรูปแบบการท�ำงาน และท�ำให้เห็นทรัพยากรกับทุนต่าง ๆ ทีถ่ กู น�ำมาใช้ใน
การเรียนรู้เพื่อสร้างการต่อต้านขัดขืน
องค์กรกรณีศึกษาทั้งสี่ ล้วนมีผู้น�ำที่เป็นคนท�ำงานในองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ทีท่ ำ� งานขับเคลือ่ นสังคมในไทยมาอย่างยาวนาน และล้วน
เป็นเครือข่ายและองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยคนเจเนอเรชั่น Baby Boomer ที่
ได้รับอิทธิพลจากการเกิดประชาสังคม (Civil Society) ในสังคมไทยที่
30

คน เคลื่อน คน

ด� ำ เนิ น มาตั้ ง แต่ ค วามตึ ง เครี ย ดของสงครามเย็ น เริ่ ม อ่ อ นตั ว ลง (ผาสุ ก
พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546) ท�ำให้กรณีศึกษาทั้งสี่มีวิธีคิดและ
ได้รบั อิทธิพลในการขับเคลือ่ นสังคมจากกระแสความคิด ความรู้ และบริบท
ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน (จะท�ำการขยายความในส่วนของเนื้อหาต่อไป) ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าการน�ำข้อมูลจากทั้งสี่กรณีศึกษานี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
ค้นหาแก่นที่มีร่วมกัน น่าจะท�ำให้เห็นแบบแผนและแง่มุมร่วมบางประการ
ของการต่อต้านขัดขืนในกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าข้อมูลในบทความนีจ้ ะเป็นภาพแทน
ของ NGOs ทั้งหมดในประเทศไทย หรือประเด็นที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษา
ทั้งสี่กรณีนี้จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มอื่น ๆ
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Studies) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่ได้เน้นหาข้อสรุปที่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์
(Generalization) หรือเป็นการพยายามหาภาพแทนส�ำหรับกลุม่ ตัวอย่าง แต่
เป็นการวิจัยที่พยายามศึกษาประเด็นจากข้อมูลหลากหลายแง่มุม และ
เป็นการศึกษาเพือ่ ความเข้าในปรากฏการณ์ทล่ี กึ ซึง้ ขึน้ โดยเชือ่ มโยงกับบริบท
ท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ในบริบทจริงและเห็นแง่มุมความจริง
อันแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษา (Creswell, 2007 :7374 ; Halinen & Tõrnroos, 2005) งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการสังเคราะห์
ประเด็นร่วมของการต่อต้านขัดขืนภายใต้บริบทขององค์กรกรณีศึกษาทั้งสี่
การขัดขืน

เช่นเดียวกับมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์อนื่ ๆ มโนทัศน์เรือ่ งการขัดขืน
มีการให้ความหมายที่หลากหลาย และมีความเป็นพลวัต การให้ค�ำจ�ำกัด
ความ “การขัดขืน” ในแต่ละชุดมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับฐานความเชื่อ
ว่าการกดขีแ่ ละการใช้อำ� นาจคืออะไร ทฤษฎีทางสังคมในช่วงแรกๆ อย่างใน
กลุม่ โครงสร้างหน้าที่ (Structural – Functionalism) ไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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กับการขัดขืนมากนัก เนื่องจากมีความเชื่อว่าสังคมทุกสังคมมีโครงสร้าง
มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีพลวัต ผลิตซ�้ำปรากฏการณ์เดิมไปเรื่อย ๆ จนเกิดความสมดุล ท�ำให้
การขัดขืนไม่ได้รับความสนใจเท่าไรนัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท�ำหน้าที่สร้าง
ความสมดุลแก่สังคม หรือเป็นภาวะไม่สมดุลชั่วคราวเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อ
กลุม่ ทฤษฎีความขัดแย้ง (conflict) ทีม่ รี ากฐานจากแนวคิดของมาร์ก ทีเ่ ชือ่
ในการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรของคนกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม เริม่ เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ที่ถูกใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมมากขึ้น การต่อต้านขัดขืนจึง
เป็นประเด็นศึกษาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นไปด้วย (Wright, 2016)
การต่อต้านขัดขืนยังถูกมองด้วยมุมมองทีห่ ลากหลาย มีการตัง้ ค�ำถาม
และอภิปรายว่าการต่อต้านขัดขืนคืออะไร มีรูปแบบและขอบเขตอย่างไร
อยู่เสมอ  ตามความเข้าใจโดยทั่วไปการขัดขืนมักถูกผูกโยงเข้ากับกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีถ่ กู มองว่าเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วพันกับการเมืองเชิงโครงสร้าง เช่น การ
ปฏิวัติ การประท้วง การเรียกร้องความเป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีท่ีอธิบายการกดขี่และการขัดขืนในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง อันได้รับอิทธฺิพลจากวิธีคิดแบบมาร์ก ที่มักกล่าวถึง
การต่อต้านขัดขืนในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับองคาพยพต่าง ๆ ของรัฐหรือ
ชนชั้นน�ำ โดยมองว่าผู้กดขี่เป็นเจ้าของอ�ำนาจ และใช้อ�ำนาจนั้นในการกดขี่
รัฐเองก็เป็นกลไกหนึ่งที่ผู้มีอ�ำนาจใช้เพื่อกดขี่ผู้อยู่ใต้อ�ำนาจ การต่อต้าน
ขัดขืนในกรอบความคิดแบบนี้ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐและโครงสร้าง
ทางการเมืองในรูปแบบใหม่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับชนชั้น
แรงงาน ที่ชนชั้นแรงงานจะต้องใช้พลังแรงงานของตนเองอันเป็นอ�ำนาจ
ที่ มี อ ยู ่ ป ฏิ วั ติ แ ละสร้ า งระบบการเมื อ งและจั ด สรรทรั พ ยากรแบบใหม่
(Edwards, 2014 : 113 - 114)
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึงปัจจุบันได้มีงานศึกษา
ต่าง ๆ ที่ท�ำให้เห็นการขัดขืนในมิติใหม่ ๆ โดยท้าทายความเชื่อเดิมว่าการ
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ขัดขืนจะต้องถูกแสดงออกผ่านการระดมตัวทางการเมือง หรือการเข้าไป
ปรับเปลีย่ นสังคมในเชิงโครงสร้าง และท้าทายความเชือ่ ทีว่ า่ การไม่แสดงออก
ทางการกระท�ำผ่านการรวมกลุ่ม (collective action) เช่น สงคราม
การต่อสู้ การรวมตัวประท้วง หรือ นัดหยุดงาน คือการนิ่งเฉยไม่ท�ำการ
ต่อต้าน ขัดขืน แต่การขัดขืนได้ถูกแสดงออกด้วยวิธีการอื่น ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือทางวัฒนธรรม โดยเป็นการขัดขืน
ที่เกิดขึ้นผ่านการกระท�ำในชีวติ ประจ�ำวันซึง่ James C. Scott นักรัฐศาสตร์
และมานุษยวิทยาชาวอเมริ กั น นิ ย ามการต่ อ ต้ า นขั ด ขื น ในรู ป แบบนี้ ว ่ า
“everyday resistance”
James C. Scott (1989) พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นจากการศึกษากลุ่ม
คนชายขอบกลุ่มต่าง ๆ เขาเสนอว่าแม้หลายครั้งกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้จะ
ไม่แสดงออกถึงการขัดขืนผ่านการกระท�ำรวมหมู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าการ
ขัดขืน หรือความต้องการขัดขืนไม่ได้ด�ำรงอยู่ แต่กลุ่มคนชายขอบอาจจะ
เลือกแนวทางการจัดการกับผู้กดขี่ท่ีเหมาะสมต่อบริบทในขณะนั้น ซึ่งการ
ขัดขืนหลายรูปแบบทีก่ ลุม่ คนชายขอบเหล่านีเ้ ลือกใช้เป็นวิธกี ารขัดขืนทีท่ ำ� ให้
ผู้มีอ�ำนาจไม่รู้ตัว เช่น จากการศึกษาชุมชนชาวนาในมาเลเซียในช่วงปี
1960s Scott พบว่าเมือ่ มีการจัดระบบเก็บภาษีจากการเก็บเกีย่ วทีเ่ คร่งครัด
ขึ้น ชาวบ้านไม่ได้ท�ำการประท้วง เรียกร้อง หรือต่อสู้กับทางการแต่อย่างไร
แต่เลือกขัดขืนด้วยการใช้วิธีท่ีไม่ต้องเผชิญหน้ากับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งผลผลิตคุณภาพต�่ำกว่าปกติให้รัฐ การไม่แจ้งยอดผลผลิตตามความเป็น
จริง หรือบางคนยังน�ำผลผลิตส่งให้รฐั น้อยกว่าจ�ำนวนจริงทีแ่ จ้งไว้ ซึง่ วิธกี าร
เหล่านี้ท�ำให้ชาวบ้านได้บรรลุผลที่ต้องการคือเสียผลผลิตให้กับรัฐในอัตราที่
ต�่ำมาก โดยไม่ต้องเผชิญหน้า หรือใช้กำ� ลังกับรัฐเลย  
มุมมองต่อการต่อต้านขัดขืนในลักษณะเช่นนี้ ยังสะท้อนถึงความ
เข้าใจต่อการใช้อ�ำนาจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ถูกแสดงออกผ่านการใช้
อ�ำนาจในเชิงโครงสร้าง หรือ สถาบัน แต่เป็นการเห็นว่าอ�ำนาจแทรกซึมอยู่
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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ในชีวิตประจ�ำวัน และถูกแสดงออกได้ในหลายรูปแบบและบริบทที่หลาก
หลาย (Victoria, 2016)
ด้วยกรอบความคิดเช่นนี้ผู้วิจัยจึงมองว่าแม้ในกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะ
ไม่มอี ำ� นาจหรือพลังการต่อรองทีเ่ ห็นชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้
จะไม่มีอ�ำนาจ คนเหล่านี้มีอ�ำนาจในฐานะผู้กระท�ำการ (agency) ที่ความ
สามารถในการเลือกหรือกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นการต่อต้านขัดขืนได้
(Spencer and Doull, 2015) โดยการต่อต้านขัดขืนสามารถถูกแสดงออก
ได้ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย และปรากฏขึน้ อยูต่ ลอดเวลาซึง่ มีความสอดคล้อง
กับความเชือ่ ของ มิเชล ฟูโก้ ทีถ่ กู ตีความโดย Brent L. Pickett (1996 :
464 - 466) ว่าการกระท�ำต่าง ๆ สามารถถูกมองว่าเป็นการต่อต้านขัดขืนได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดว่าการต่อต้านขัดขืนต้องมีขอบเขตอย่างไร
อย่างเช่น ในงานศึกษาของ Harriet Fraad (2009) ที่ชี้ให้เห็นว่า การเป็น
โรคอะนอเร็กเซียของผู้หญิง ที่มักถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วย ในอีกแง่มุม
หนึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก
ตีความได้วา่ อะนอเร็กเซียเป็นความพยายามของผูห้ ญิงทีจ่ ะแสดงการต่อต้าน
การเป็นวัตถุท่ีถูกจ้องมองอันเป็นบทบาทที่ผู้หญิงเคยได้รับมาตลอด และ
เป็นการพยายามกลับมาควบคุมร่างกายของตัวเอง จากการถูกควบคุมด้วย
ภาพลักษณ์ความเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ในบทความฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาการต่อต้านขัดขืนของ
ผู้น�ำชุมชน และผู้น�ำภาคประชาสังคม โดยมองว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่ม
คนที่มีอ�ำนาจในการกระท�ำ (agency) และมีสามารถในการต่อต้านขัดขืน
ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ด้วยทางเลือกในแบบ
ของตนเอง
ท�ำไมต้องต่อต้านขัดขืน

หากไม่ นั บ เครื อ ข่ า ยขอนแก่ น นิ ว สปริ ต ซึ่ ง มี บ ริ บ ทการเกิ ด ขึ้ น ที่
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ค่อนข้างเฉพาะตัวและเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างใหม่ การต่อต้านขัดขืนของ
พืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาอีกสามพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ จากการได้รบั ผลกระทบในการจัดการ
ทรัพยากรของภาครัฐ หรือมีเหตุการณ์ทส่ี ร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างยิง่ ยวด
ในชุมชน จนท�ำให้ชุมชนต้องมีความเกี่ยวโยงกับภาครัฐไปโดยปริยาย การ
ทีต่ อ้ งเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับรัฐมากขึน้ มักท�ำให้เกิดประเด็นความท้าทายต่าง ๆ กับ
พื้นที่เหล่านี้ จนคนในพื้นที่ต้องลุกเคลื่อนไหวเพื่อจัดการและรับมือกับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ชุมชนโคกสลุง ที่จากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมชุมชนหนึ่ง ได้ถูก
เลือกให้เป็นทีต่ ง้ั ของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ จนเกิดความเปลีย่ นแปลงต่อวิถชี วี ติ
ในชุมชนอย่างมาก ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 แกนน�ำในพื้นที่โคกสลุงเล่าว่าการ
สร้างเขื่อนท�ำให้เกิดการเวนคืนที่ดิน จนชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับเงินจ�ำนวน
มากจากค่าเวนคืน แต่ชาวบ้านกลับใช้เงินจนหมด และกลายเป็นหนี้อย่าง
รวดเร็ว การที่ชาวบ้านมีรายได้จ�ำนวนมากจากค่าเวนคืนที่ดินโดยกระทันหัน
ยังส่งผลให้ชาวบ้านในต�ำบลเริม่ มีปญ
ั หาด้านความสัมพันธ์ เกิดปัญหาความ
ไม่ไว้วางใจและทะเลาะเบาะแว้งกัน รวมถึงมีปญ
ั หายาเสพติดตามมาด้วย จน
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเห็นว่าหากไม่ลุกขึ้นมาท�ำอะไร ความเป็นชุมชนที่มีจะ
ล่มสลายไป จึงเกิดการรวมตัวกันจนกลายเป็นกลุม่ ทีท่ ำ� งานด้านการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ (กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล,
วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ และ ฐิตกิ าญจน์ อัศตรกุล, 2560 : 120 - 121)
ส�ำหรับเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขนั้น การประสบภัย
พิบัติจากคลื่นสึนามิ ท�ำให้ชุมชนต้องหันมารับมือกับภาครัฐในมิติต่าง ๆ จึง
เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของ ชาวบ้าน กลุม่ คนภาคประชาสังคม และ
ผู้น�ำท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนประเด็น และนโยบาย และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากสึนามิรวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นผลสืบเนื่องจากของสึนามิ
เช่น การเรียกร้องหาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ แต่
ไม่มีท่ีดิน หรือไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่ จึงไม่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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จากรัฐบาล ปัญหาการถูกยึดที่ดินและไล่ที่ดินจากคลื่นสึนามิ รวมถึงปัญหา
เชิงทรัพยากร และการถูกกดขี่อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ก่อนเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นแต่
ไม่ถูกรับรู้
ในปัจจุบนั การท�ำงานของเครือข่ายพังงาแห่งความสุขได้เติบโตขึน้ เป็น
เครือข่ายการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทาง 10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความ
สุข อันเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมของจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมี
ส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ โดยมีสมาชิกในเครือข่ายจ�ำนวนมาก และท�ำงาน
ครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมในหลายประเด็น ตั้งแต่สวัสดิการ
ชุมชน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิต การดูแลผู้สูงอายุ
เป็นต้น โดยมีหัวใจคือ การสร้างชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการและพึ่งพิงตนเอง
ได้ และผลักดันไม่ให้ภาครัฐออกนโยบายที่ปิดกั้นการจัดการตนเองของ
ชุมชน (ไมตรี จงไกรจักร และ ปัณฑิตา จันทร์อร่าม, 2561)
สงขลาฟอรั่ ม นั้ น ถื อ ก� ำ เนิ ด จากคุ ณ พรรณิ ภ า โสตถิ พั น ธุ ์ นั ก จั ด
รายการวิทยุเพือ่ การศึกษาทางไกล (ในสมัยนัน้ ) ทีเ่ ห็นความไม่ยตุ ธิ รรมและ
การเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเธอ ท�ำให้เธอหัน
มาท�ำงานภาคประชาสังคมโดยเน้นขับเคลื่อนประเด็นความเป็นอยู่ของเมือง
และการปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เช่ น การอนุ รั ก ษ์
ทะเลสาบสงขลา ในปัจจุบันองค์กรสงขลาฟอรั่มเน้นการท�ำงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน พยายามสร้างจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองให้กบั เยาวชน
ผ่านการท�ำโครงการเพื่อขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่าง ๆ ที่เยาวชนกลุ่มนั้น
สนใจ (นิรมล มูลจินดา, 2558) ซึ่งหลายโครงการสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและต่อกรกับภาครัฐได้
เครือข่ายขอนแก่น New Spirits มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างไปจาก
กรณีศึกษาอื่น ๆ เล็กน้อย เพราะเครือข่ายขอนแก่น New Spirits ไม่ใช่
ความเคลือ่ นไหวทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ รับมือกับผลของการกระท�ำของรัฐ
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพแกนน�ำภาคประชาสังคมให้
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สามารถท�ำงานขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ผ่านการเสริมทักษะ วิธกี ารท�ำงาน และเครือ่ งมือใหม่ๆ ให้กบั คนท�ำงานภาค
ประชาสังคมด้วยเหตุผลว่า หลายคนทีก่ ำ� ลังท�ำงานเปลีย่ นแปลงสังคมมีภาวะ
หมดไฟ เนือ่ งจากวิธกี ารท�ำงานแบบเดิมไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ (ฐิตกิ าญจน์
อัศตรกุล, กานน คุมพ์ประพันธ์, ชลิดา จูงพันธ์, กิตติ คงตุก, วาสนา
ศรีปรัชญาอนันต์ และ ไอยเรศ บุญฤทธิ,์ 2561 : 128) อย่างไรก็ตามหนึง่
ในความตั้งใจของการก่อตั้งเครือข่ายนี้ ก็คือการมีคนท�ำงานในประเด็นเชิง
สังคมมีกระบวนการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมในแบบที่องค์กรที่
มีความแข็งตัวอย่างองค์กรภาครัฐท�ำไม่ได้ จึงอาจกล่าวได้วา่ แม้จะไม่ใช่องค์กร
ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐโดยตรงในแง่หนึ่งตัวขอนแก่น
นิวสปริตเองก็เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรืออุดช่องโหว่ของภาครัฐบางประการ
การขัดขืนและต่อรองต่อพลังของนายทุน/กลุ่มทุนที่เข้ามาสร้าง
ผลกระทบแก่ชุมชนเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรณีศึกษาจ�ำต้องออกมา
ต่อต้านขัดขืน โดยมักเป็นความขัดแย้งในแง่ของความเชื่อต่อทิศทางการ
พัฒนาทีแ่ ตกต่างกันหรือการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุม่ ทุนกับผูน้ ำ� ท้องถิน่
ในบางกรณีพลังของกลุ่มทุนกับอ�ำนาจของภาครัฐก็มีความเกี่ยวพันกันด้วย
อย่างเช่นชุมชนโคกสลุง เจอปัญหาการมีโรงงานเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการ
พยายามเปลีย่ นผังเมืองให้พน้ื ทีโ่ คกสลุงเป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม ทีท่ ำ� ให้กลุม่
แกนน�ำกังวลว่า การเข้ามาของโรงงานจะท�ำให้วิถีหลายอย่างของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป จึงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน
ส่วนเครือข่ายพังงาแห่งความสุขนัน้ สามารถกล่าวได้วา่ เป็นเครือข่าย
ที่ต้องจัดการและต่อรองกับพลังของกลุ่มทุนในหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุม่ ทุนและคนในพืน้ ที่ อย่างเช่น คนมอแกลน
กลุ่มหนึ่ง ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านของตนเอง เพราะหมู่บ้านถูกท�ำลาย
จากคลื่นสึนามิ เมื่อพวกเขากลับมาที่ท่ีดินของตนเองอีกครั้ง ที่ดินได้ถูก
ล้อมรั้วและปักป้ายว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเสียแล้ว หรือกลุ่มคนใน
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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เกาะยาวน้อย อันเป็นพื้นที่มีความสวยงาม มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้ เ จอกั บ ปั ญ หาการที่ ผู ้ ป ระกอบการภายนอกที่ เ ข้ า มาท� ำ ธุ ร กิ จ ในเกาะ
ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ยอมท�ำตามวิถีและข้อตกลงของชุมชน รวมถึงสร้างขยะ
ปริมาณมาก ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมจัดการ ท�ำให้ผู้นำ� ในเกาะยาวน้อยและ
เครือข่ายต้องริเริม่ จัดระเบียบการท่องเทีย่ วในเกาะ (ไมตรี จงไกรจักร และ
ปัณฑิตา จันทร์อร่าม, 2561 : 126)  
ความไม่ลงรอยของวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาระหว่างผู้น�ำใน
พืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาทัง้ สีก่ บั ภาครัฐและกลุม่ ทุน จึงน�ำไปสูก่ ารต่อต้านขัดขืนด้วย
วิธีการต่าง ๆ ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
ความรู้ การเรียนรู้ และกระบวนการต่อต้านขัดขืน

แม้ว่าองค์กรกรณีศึกษาทั้งสี่จะมีการใช้กระบวนการต่อต้านขัดขืนใน
รูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนอยู่บ้าง อย่างการกระท�ำทางการเมือง การประท้วง
การต่อรอง หรือ การฟ้องร้อง แต่ผวู้ จิ ยั เห็นว่า แนวทางการขับเคลือ่ นสังคม
ของกรณีศึกษาทั้งสี่เป็นตัวอย่างที่ดีท่ีแสดงให้เห็นมิติอ่ืน ๆ ที่ละเอียดอ่อน
ของการขัดขืน อันเป็นแง่มุมที่ James C. Scott (1985) กล่าวว่า “เป็น
พื้นที่ทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการปฏิวัติ กับการไม่มีการกระท�ำ” กิจกรรม
ที่องค์กรทั้งสี่ด�ำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ การแปลงภูมิปัญญาชุมชนเป็นสินค้า การโค้ชเยาวชนให้ท�ำ
โครงการ การสร้างระบบสวัสดิการชุมชน ฯลฯ ล้วนแต่สามารถถูกตีความ
เป็นวิธีในการต่อต้านขัดขืนอย่างหนึ่งทั้งสิ้น วิธีการการต่อต้านขัดขืนหลาย
วิธีการที่องค์กรทั้งสี่เลือกใช้ แม้ว่าอาจจะไม่ใช่การแสดงออกทางการเมืองที่
โจ่งแจ้ง แต่เป็นตัวอย่างที่ท�ำให้เราเห็นการต่อต้านขัดขืนในมุมมองใหม่ ดัง
จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
ภายใต้แนวทางในการต่อต้านขัดขืนที่หลากหลายของทั้งสี่พ้ืนที่กรณี
ศึกษา ผู้วิจัยพบแก่นที่ส�ำคัญมากที่ทั้งสี่พื้นที่กรณีศึกษามีร่วมกันในการใช้
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ความรู้และการเรียนรู้ในการสร้างความสามารถในการต่อต้านขัดขืน เมื่อใช้
กรอบความคิดเกีย่ วกับความรูแ้ ละการเรียนรูม้ าส�ำรวจการต่อต้านขัดขืนของ
แต่ละพืน้ ที่ จะพบว่ากลยุทธ์และกิจกรรมหลายประการทีแ่ ต่ละพืน้ ทีใ่ ช้ ล้วน
ถูกผูกโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้และการเรียนรู้ท้ังสิ้น ใน
เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยจึงจะท�ำการน�ำเสนอรูปแบบการขัดขืนในมิติต่าง ๆ ที่ผ่าน
การสังเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสี่กรณีศึกษา โดยใช้มโนทัศน์เรื่องการต่อต้าน
ขัดขืนผ่านการสร้างความรู้และการเรียนรู้เป็นกรอบการสังเคราะห์
แม้ ว ่ า จะไม่ มี ง านวิ ช าการจ� ำ นวนมากนั ก ที่ เ ชื่ อ มโยงความรู ้ แ ละ
การเรียนรูเ้ ข้ากับการต่อต้านขัดขืนอย่างชัดเจน แต่มงี านวิชาการจ�ำนวนหนึง่
ที่ชี้ให้เห็นว่า ความรู้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจ และเป็นการกระท�ำ
ทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิเชล ฟูโก้ เป็นนักคิดที่ชี้ให้เห็นว่า ความรู้นั้น
ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความเป็นวัตถุวิสัย (objective) แต่เป็นสิ่งประกอบสร้าง
ทางสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจอย่างยิ่งยวด ดังที่ Chris Barker
(2004 : 163) กล่าวไว้วา่ “ความรูถ้ กู สร้างขึน้ ในบริบทของความสัมพันธ์และ
การปฏิบัติการของอ�ำนาจ และในภายหลังมีส่วนในการพัฒนา กลั่นกรอง
และท�ำให้รูปแบบของการใช้อ�ำนาจใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย” ความรู้
จึงกลายเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างวาทกรรม ซึ่งวาทกรรมนั้นเป็นกลไกใน
การใช้อ�ำนาจทางสังคม โดยวาทกรรมจะก�ำหนดว่า อะไรจะสามารถถูก
พูดถึงโดยใคร เมื่อไหร่ ได้ที่ไหน ในขณะเดียวกันวาทกรรมเองก็เป็นสิ่งที่
ผลิตองค์ความรู้ และกีดกันองค์ความรูบ้ างประการออกไปเช่นกัน (Barker,
2004 : 54)
ไม่น่าแปลกใจว่า ความรู้และความจริงบางชุด ถูกมองว่าเป็นสิ่ง
ถูกต้อง และ “เป็นจริง” มากกว่าชุดความรู้อ่ืน ๆ แม้ว่าสถานะและความ
ชอบธรรมของความรูเ้ ริม่ เป็นสิง่ ทีถ่ กู นักวิชาการตัง้ ค�ำถามมากยิง่ ขึน้ ตัวอย่าง
เช่น นักวิชาการที่เสนอทฤษฎี Southern Theory อันเป็นแนวความคิดที่
ตั้งค�ำถามกับสถานะของความรู้ โดยเฉพาะความรู้เชิงวิชาการในปัจจุบันว่า
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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เป็นความรู้ท่ีถูกสร้างโดยมีชุดความคิดความเชื่อของโลก Global North
เป็นศูนย์กลาง ท�ำให้สถานะของความรู้ ความเข้าใจของ Global North
กลายเป็นชุดความรู้ท่ีถูกให้ค่า และมองว่าเป็นความจริงมากกว่า จนชุด
ความรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะชุดความรู้ที่ถูกผลิตในพื้นที่ของ Global South ที่
มักไม่ถูกมองเห็น ทฤษฎีนี้สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ของความรู้ใน
บริบทไทยเช่นกันว่า ผลจากการรวมอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางท�ำให้ชุดความรู้ที่
ถูกผลิตโดยภาครัฐกลายเป็นองค์ความรูห้ ลัก และเป็นสิง่ ทีถ่ กู สถาปนาว่าเป็น
ความจริง ในขณะที่องค์ความรู้ท้องถิ่น หรือ ชุมชน กลายเป็นความรู้ท่ีถูก
กดทับ (Juntrasook and Burford, 2017)
เมื่อเป็นเช่นนี้การศึกษา ระบบการศึกษา และองค์ความรู้จึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้ในการควบคุมและสร้างความชอบธรรมให้กับอ�ำนาจ
บางประเภท อย่างเช่นในบทความของ Leon Tikly Tikly (2004 :178 - 179)
ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าการศึกษามีบทบาททีส่ ำ� คัญอย่างมากต่อการสร้างการครอบง�ำให้
กับการสถาปนาอ�ำนาจน�ำของชาติตะวันตก เช่นการผลักดันวิธีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั ง คมตามแนวทางของฉั น ทามติ ว อชิ ง ตั น (Washington
Consensus) เป็นต้น
แต่ในขณะเดียวกัน งานศึกษาจ� ำ นวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
ตัง้ ค�ำถามต่อความรู้ การสร้างความรูใ้ หม่ หรือรือ้ ฟืน้ ความรูท้ ถ่ี กู กีดกัน ถูก
น�ำมาใช้ในการขับเคลือ่ นสังคม และต่อต้านขัดขืนในหลายบริบท Elizabeth
McIsaac (2002 : 96 - 97) ชี้ให้เห็นตัวอย่างของชุมชนพื้นเมืองใน
แคนาดา ที่ใช้การส่งต่อองค์ความรู้ทางวิถีชีวิตและทางวัฒนธรรมเป็น
เครือ่ งมือในการต่อต้านขัดขืนต่อวัฒนธรรมแคนาดาทีเ่ ข้ามาครอบง�ำจากการ
ย้ายถิน่ ฐานจากดินแดนของบรรพบุรษุ มาอยูใ่ นเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนพืน้ เมือง
ในขณะทีง่ านของ Prasert Trakansuphakorn (2008) ได้แสดงให้เห็นว่า
เพื่อต่อต้านการไล่ท่ีของภาครัฐ ชาวกระเหรี่ยงสะกอในประเทศไทยได้ใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาโบราณในการระดมก�ำลังทางการเมือง รวมถึงสร้างอัตลักษณ์การ
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เป็นนักอนุรกั ษ์ เพือ่ ต่อต้านอัตลักษณ์ผรู้ กุ รานพืน้ ทีป่ า่ ทีภ่ าครัฐตีตราให้ดว้ ย
โดยกลยุทธ์ในการต่อต้านขัดขืนผ่านการตั้งค�ำถามกับชุดความรู้ที่มีอยู่และ
การสร้างความรู้ข้ึนใหม่น้ี เป็นสิ่งที่พ้ืนที่กรณีศึกษาเลือกใช้ในการต่อต้าน
ขัดขืนอย่างสม�่ำเสมอ
พื้นที่โคกสลุงเป็นพื้นที่ที่ใช้แนวทางของการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นสังคม ชุมชน
โคกสลุงท�ำงานขับเคลื่อนผ่านกลับไปเรียนรู้องค์ความรู้เดิมของชุมชน และ
น�ำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น การตั้งกลุ่ม
ทอผ้า การท�ำเครือข่าย Home Stay เพื่อแปรภูมิปัญญาชุมชนเป็นรายได้
การจัดค่ายให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุที่
มีองค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาถ่ายทอดความรูใ้ ห้เด็ก การผลักดันให้เยาวชนที่
สนใจท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนก่อตั้งกลุ่มเพื่อท�ำงานสืบสานวัฒนธรรม การ
กลับไปรือ้ ฟืน้ องค์ความรูข้ องชุมชนนัน้ นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ความสัมพันธ์ รวมถึงรายได้เข้าชุมชนแล้ว ยังถูกน�ำไปใช้ขับเคลื่อนชุมชน
ทางอ้อม เช่น การใช้สถานะของการเป็นชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม มาใช้
ต่อต้านการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนพื้นที่ต�ำบลเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรม จนส�ำเร็จ เป็นต้น
การกลับไปรือ้ ฟืน้ ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาชุมชนถูกใช้เป็นเครือ่ งมือหนึง่
ในการต่อต้านขัดขืนความรู้และวิธีคิดของภาครัฐในพื้นที่ท่ีบ้านทับตะวัน
จังหวัดพังงา อันเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนชาวมอแกลน หนึง่ ในเครือข่ายของ
สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขเช่นกัน เมือ่ ผูว้ จิ ยั มีโอกาสได้ไปลงภาคสนาม
คุณเอ๋ (นามสมมุติ) แกนน�ำท่านหนึ่งได้พาผู้วิจัยไปเยี่ยมชมสวนยาง และ
เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าสมัยก่อนภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยางพารา
มีนโยบายให้ชาวบ้านปลูกยางเพือ่ ให้ได้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และได้สทิ ธิประโยชน์
ในกองทุนสงเคราะห์ยางของภาครัฐ ในกระบวนการปลูกยางนี้ภาครัฐได้
เข้ามาควบคุมอย่างละเอียด มีชุดความรู้ในการจัดยางพาราแบบภาครัฐเป็น
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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ข้อบังคับ เช่น ห้ามปลูกพืชแซมใต้ต้นยาง ต้องฉีดยาและใช้สารเคมีอะไร
บ้าง เป็นจ�ำนวนเท่าไร ซึ่งวิธีการจัดการพืชเชิงเดี่ยวของภาครัฐเช่นนี้ท�ำให้
พืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่นที่เคยมีในพื้นที่หายไปหมด จนในภายหลังคน
ในพื้นที่เห็นว่าการใช้องค์ความรู้แบบของรัฐในการจัดการสวนยาง ท�ำให้
พวกเขาเป็นหนี้ และยังท�ำลายพืชพรรณต่าง ๆ ที่ความจริงสามารถน�ำไปปรุง
เป็นอาหาร หรือปรุงยารักษาโรคได้ดว้ ย พวกเขาจึงกลับมาหาภูมปิ ญ
ั ญาและ
วิธีการปลูกพืชผสมผสานแบบที่เคยท�ำมา (คุณเอ๋ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์,
18 ธันวาคม 2561)
ส�ำหรับสงขลาฟอรัม่ นัน้ การสร้างองค์ความรูเ้ ป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญอย่าง
มากในการต่อต้านขัดขืนเลยทีเดียว ดั่งเช่นกลยุทธ์ท่ีเยาวชนกลุ่ม Beach
for Life ซึง่ เป็นกลุม่ เยาวชนในโครงการของสงขลาฟอรัม่ ทีพ่ ยายามปกป้อง
หาดทรายในจังหวัดสงขลาจากการสร้างโครงสร้างแข็ง (เช่น เขื่อนกันคลื่น)
ได้จนสามารถชะลอโครงการก่อสร้างโครงสร้างแข็งบทชายหาดได้หลาย
โครงการ
เมื่อกลุ่ม Beach for Life ทราบว่าภาครัฐมีแผนที่จะท�ำการก่อสร้าง
โครงสร้างแข็งลงบนชายหาด ซึ่งภาครัฐมีการวางแผนไว้ถึง 7 ทางเลือกโดย
เป็นโครงสร้างแข็งทั้งหมด ทางกลุ่ม beach for life ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างโครงสร้างแข็ง จึงพยายามสร้างองค์ความรู้ในการจัดการหาดมาต้าน
กับชุดความรู้ในการจัดการหาดของภาครัฐ เหตุการณ์น้ีท�ำให้กลุ่ม beach
for life ต้องพยายามหาข้อมูล ผ่านการท�ำงานร่วมกับนักวิชาการ หา
องค์ความรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับหาดและการจัดการหาด มีการลงไปเก็บข้อมูล
ความเปลี่ยนแปลงของหาดผ่านการวัดหาด เพื่อเก็บข้อมูลติดตามความ
เปลีย่ นแปลงของชายหาดในรอบปีอย่างเป็นระบบท�ำข้อมูลเพือ่ เสนอทางเลือก
ใหม่ในการจัดการชายหาดด้วยการเติมทรายแทนการสร้างโครงสร้างแข็ง
น�ำไปสู่การต่อต้านในครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อมีความพยายามสร้างโครงสร้างแข็ง
ในหาด เช่น การฟ้องศาลปกครอง โดยน�ำ้ นิง่ (คุณอภิทกั ดิ์ ทัศนี) หนึง่ ใน
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แกนน�ำของกลุ่ม ชี้ให้เห็นว่าในการท�ำงานขับเคลื่อนนั้นการมีข้อมูลที่ใช้ได้
จริง เพื่อช่วยอธิบายและสร้างความชอบธรรมต่อข้อเสนอของกลุ่มมีความ
ส�ำคัญอย่างมาก
“บทเรียนที่ส�ำคัญที่ได้ คือ ช่วงของการชุลมุนเรื่องข้อมูล อันนี้คือ
จุดเด่นของเครือข่ายของพวกเรา ทีอ่ น่ื เวลาฟ้องคดีเท่าทีฟ่ งั ดู ข้อมูลอ่อนมาก
เลย ชุมชนเก็บข้อมูลไม่ได้ ไม่มีใคร monitor ติดตาม”
(อภิศักดิ์ ทัศนีย์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561)
ซึง่ การเก็บข้อมูลและการสร้างองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบนัน้ ท�ำให้ตอ่
มาสงขลาฟอรั่มและกลุ่ม beach for life ได้กลายเป็นองค์กรที่ต้องคอย
ให้คำ� แนะน�ำกับรัฐในการจัดการหาด เช่น เวลาที่รัฐต้องเติมทราย และเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเรื่องหาดกับองค์กรรัฐด้วย อันเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีทำ� ให้เห็นว่าการ
ต่อต้านขัดขืนด้วยองค์ความรู้ นอกจากจะสามารถขัดขืนการตัดสินใจของ
ภาครัฐได้ส�ำเร็จแล้ว ยังยกระดับและเพิ่มอิทธิพลในการท�ำงานของภาค
ประชาสังคมได้อีกด้วย  
ส่วนขอนแก่นนิวสปริตนั้นมีแนวทางการต่อต้านขัดขืนที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ท่ีน่าสนใจ เป้าหมายหนึ่งในการสร้างเครือข่ายนี้คือการสร้างพื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับคนที่สนใจท�ำงานแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ โดย
คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผูก้ อ่ ตัง้ เครือข่ายนีไ้ ด้สะท้อนไว้วา่ หลังเริม่ กิจกรรม
มา 2 ปี เธอสังเกตว่าเครือข่ายขอนแก่นนิวสปริตที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับแนวทางหรือ
นโยบายขององค์กรที่เป็นทางการ ได้กลายเป็นพื้นที่ที่ให้อำ� นาจแก่คนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการผลักดันประเด็นและแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับขอนแก่น
ด้วยวิธคี ดิ ความรูแ้ บบทีเ่ ขาอยากท�ำ โดยเป็นอิสระจากข้อจ�ำกัดขององค์กรที่
ก�ำหนดมาแล้วว่าชุดความคิดความรู้ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ควรเป็น
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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อย่างไร อย่างเช่นคนในองค์กรภาครัฐที่เธอเห็นว่าหลายคนแม้มีความตั้งใจ
และอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของบ้านเกิดเมืองนอนด้วยวิธีใหม่ ๆ
แต่ถูกชุดความรู้ ความคิดขององค์กรปิดกั้นไม่ให้เขาสามารถท�ำในสิ่งที่
ต้องการได้
“คนในภาครัฐเป็นคนที่น่าสนใจ แต่เราเห็นว่าใน platform ที่เขายืน
อยู่ เขาท�ำอะไรมากไม่ได้ ทั้งสายการบังคับบัญชา งบประมาณ แผนงานที่
ต้องท�ำตาม นโยบายและอ�ำนาจของผู้บังคับบัญชา คนข้างล่างคิดนโยบาย
เองไม่ได้ ถ้าจะท�ำก็ต้องท�ำในแผนที่เขาระบุมา”
(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562)
หรือแม้แต่คนท�ำงานภาคประชาสังคมหลายคน ในมุมมองของคุณ
วรรณา เมื่ อ อยู ่ ใ นองค์ ก รก็ จ ะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ความคิ ด ความเชื่ อ
อุดมการณ์บางประการขององค์กร ที่ไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลอง ได้คิด
หรือได้ท�ำในทางแก้ปัญหาแบบที่ตัวเองเชื่อ ดังนั้นการต่อต้านขัดขืนของ
ขอนแก่น นิวสปริตในแง่หนึ่งจึงเป็นการเปิดพื้นที่ และสร้างความเป็นอิสระ
ของคนให้เลือกใช้ชุดความรู้ที่ตนเองเชื่อถือ
การได้รบั ความรูแ้ ละการเรียนรูใ้ หม่ ๆ ในบางครัง้ ยังท�ำให้รปู แบบการ
ต่อต้านขัดขืนเปลี่ยนไป ท�ำให้การต่อต้านขัดขืนมีพลังมากยิ่งขึ้น และเป็น
โอกาสที่ท�ำให้การขับเคลื่อนสังคมขององค์กรกรณีศึกษาเป็นไปอย่างกว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น เช่น คุณไมตรี จงไกรจักร แกนน�ำคนหนึ่งของ เครือข่าย
พลเมืองพังงาแห่งความสุขเคยเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า สมัยก่อน เขาเป็นนัก
ขับเคลือ่ นสายแข็ง ถูกฝึกฝนให้ตอ่ สูเ้ รียกร้อง ใช้การประท้วงในการจัดการ
ปัญหาอยู่เป็นนิจ หากต้องการแสดงความไม่พอใจสิ่งต่าง ๆ เช่น นโยบาย
ของผูว้ า่ หรือ การจัดสรรงบประมาณ ก็จะระดมคนเป็นม็อบไปกดดัน รวม
ถึงบริภาษผูน้ ำ� จากภาครัฐ ไม่วา่ ผูว้ า่ คนไหนย้ายมาก็ชมุ นุมหมด ท�ำให้ทกุ คน
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กลัวเขา แม้วา่ จะได้รบั ความเกรงใจ แต่กไ็ ม่มใี ครอยากท�ำงานด้วย ไปทีไ่ หน
ทีน่ นั่ ก็จะวงแตก (ไมตรี จงไกรจักร, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) แต่
ในภายหลังเขาได้ไปเข้ากระบวนการเรียนรู้กับ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
นักเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคมชือ่ ดังทีป่ รับใช้เครือ่ งมือของภาคธุรกิจมาเสริม
ศักยภาพแก่ผนู้ ำ� องค์กรภาคประชาสังคม เขาได้เจอกับกิจกรรมกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ ท� ำ ให้ ท บทวนตั ว เองและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ ผู ้ อื่ น อย่ า งเช่ น
กิจกรรมสายธารทบทวนชีวิต1 การเข้ากระบวนการนี้ท�ำให้เขาได้เปลี่ยนท่าที
และวิธกี ารท�ำงานกับคนอืน่ เริม่ ให้การชืน่ ชม เริม่ สร้างมิตรภาพแทนการต่อสู้
ท�ำให้เขามีเพือ่ น มีเครือข่าย สามารถประสานเอากลุม่ คนต่าง ๆ มาท�ำงานร่วม
กันได้ รวมถึงยังได้เงินจากภาครัฐมาเป็นทุนในการท�ำงานด้วย
“กิจกรรมทบทวนภายในมันลึกล�้ำจนผมต้องขุดหัวใจผมออกมาอยู่
ข้างนอกและพบว่าสิ่งที่ท�ำมาทั้งหมดไม่ใช่ค�ำตอบ ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีทาง
เดินหน้าได้ ถ้าไม่มิมิตรมีแต่ศัตรูก็แก้ปัญหาไม่ได้ ผมก็เลยเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง.....ตอนหลังผมก็พยายามสร้างเพื่อน ไปเป็นอาสา ใช้วัฒนธรรม
เดิม ๆ คือไปงาน ไปงานเพือ่ น ไปทุกงาน....เขาแปลกมากเลยนะไมตรีไม่พดู
แปลกไหมครับทุกทีไปด่าเขาถล่มทุกวง ผมไปนัง่ ผมยินดีชว่ ยครับ ผมท�ำได้
ครับอันนี้ ไปเป็นอาสาเฉยเลยแล้วทุกคนก็อยากให้ไมตรีมาเพราะไมตรีมัน
ช่วยท�ำ  อยากให้ไมตรีมาเพราะไมตรีมนั ท�ำจริง ” (ไมตรี จงไกรจักร์, 2017)
หรือในกรณีทเ่ี กิดขึน้ จากเครือข่ายขอนแก่นนิวสปริต คุณวรรณาเล่า
ว่าครัง้ หนึง่ มีพยาบาลกลุม่ หนึง่ มาร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย แล้วแสดงความ
สนใจที่จะออกแบบวิธีการรณรงค์ให้คนในอ�ำเภอสวมหมวกกันน็อค ซึ่งได้
เคยพยายามท�ำมาหลายครัง้ แล้วแต่ทำ� ไม่เคยท�ำได้สำ� เร็จ เจ้าหน้าทีเ่ องอยาก
เห็นการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนีแ้ ต่ไม่รวู้ า่ ควรจะท�ำเช่นไร เพือ่ น ๆ ในเครือข่าย
จึงมาช่วยกันออกแบบโดยพยายามท�ำการออกแบบงานใหม่ที่แตกต่างจาก
1 เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ
ตนเอง ที่ทาให้ตนเองเป็นตนเองในทุกวันนี้
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กรอบเดิมทีเ่ คยท�ำ ท�ำให้มสี มาชิกเครือข่ายท่านหนึง่ ซึง่ ท�ำงานกับกลุม่ เยาวชน
ซึ่งเป็นเด็กแว้นซ์ น�ำเอาโจทย์น้ีไปให้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ช่วยออกแบบ ท�ำให้ได้
ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม เป้ า หมายของนโยบายโดยตรง (วรรณา จารุ ส มบู ร ณ์ ,
สัมภาษณ์, 07 มีนาคม 2562) จนสามารถน�ำมาพัฒนาการออกแบบนโยบาย
ได้
การต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์

เมื่อเรากล่าวถึงการต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรชุมชนที่ท�ำงานในระดับท้องถิ่น เรามักจะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้น�ำเอา
ความเป็นท้องถิ่น และความรู้แบบท้องถิ่นขึ้นมาใช้ในการขับเคลื่อนสังคม
และเป็นจุดขาย จนอาจตีความได้ว่า การต่อต้านขัดขืนนี้มีจุดก�ำเนิดจาก
ความเป็น ท้องถิ่นนิยม การหันกลับมาหาวิถีชุมชนดั้งเดิม โดยแนวทาง
เหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามและเป็นการต่อต้านขัดขืนต่อพลังของ
กระแสโลกาภิวัตน์ เช่นบทความของ อ�ำพล กิตติอ�ำพล (2555) ที่กล่าวถึง
ทุนชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
โลกาภิวัตน์ หรือบทความของ อารีย์ นัยพินิจ  ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2557) ที่ยกให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็น แนวทางหนึ่งในการปรับตัวกับโลกาภิวัตน์ของชุมชน  
มุมมองที่มีต่อชุมชนในลักษณะนี้ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดเรื่อง
การพัฒนาว่าด้วย วัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง ยุกติ มุกดาวิจิตร (2548) ศึกษา
ไว้ว่า เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ถือก�ำเนิดในไทยในช่วงทศวรรษที่ 2520s
เป็นต้นมา โดยมีทัศนะต่อการพัฒนาแบบท้องถิ่นนิยมและต่อต้านอิทธิพล
ของวัฒนธรรมความรู้จากตะวันตกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีความเชื่อว่า
“การพัฒนาโดยยึดเอาสังคมเมือง ซึง่ เป็นรูปแบบสังคมต่างวัฒนธรรม
จากวัฒนธรรมตะวันตก มาเป็นเป้าหมายการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให้
สังคมมุ่งไปนั้นเป็นแนวทางที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง การพัฒนาตามทิศทางดัง
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กล่าวเป็นการท�ำลายชุมชน ท�ำลายความดีงามในอดีต”
(ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548 : 37)
จากการวิเคราะห์ในส่วนที่แล้ว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาในแนวคิด
ท้องถิ่นนิยมและวัฒนธรรมชุมชนนั้นมีอิทธิพลต่อวิธีการขับเคลื่อนสังคม
ขององค์กรกรณีศึกษาไม่น้อย นอกจากพื้นที่ขอนแก่นนิวสปริตซึ่งเป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการต่อต้านขัดขืนของ
พื้นที่กรณีศึกษาในบทความนี้ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปรื้อฟื้นภูมิปัญญา วิถีท้องถิ่น และ
ความสัมพันธ์ชุมชนแบบเดิม การมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพิงธรรมชาติ การพยายาม
จัดการตัวเองของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งมีอ�ำนาจต่อรองกับภายนอกได้
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาดูวา่ การเรียนรูอ้ ะไรและอย่างไรบ้าง ทีท่ ำ� ให้องค์กร
กรณีศึกษาทั้งสี่มีศักยภาพในการขัดขืนด้วยวิธีการดังกล่าวขึ้นได้นั้น พบ
ว่าการต่อต้านขัดขืนของทั้งสี่กรณีศึกษา แม้ว่าจะเป็นการท�ำงานในระดับ
ท้องที่หรือชุมชนและใช้กระบวนการต่อต้านขัดขืนหลายประการล้วนเป็น
ผลผลิตจากวิธีคิดแบบวัฒนธรรมชุมชน แต่ก็ถือเป็นกระบวนการต่อต้าน
ขัดขืนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและในบางแง่มุมเกิดขึ้นได้เพราะบริบท
ของความเป็นโลกาภิวัตน์
ประการแรกอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนเองเป็น
กระแสความคิดและความรู้ที่เกิดขึ้นจากโลกตะวันตกด้วยเช่นกัน โดยเป็น
ผลผลิตของแนวคิดการพัฒนาทางเลือก (alternative development) ที่
เกิดขึน้ เพือ่ วิพากษ์การพัฒนากระแสหลักอันเชือ่ ว่าการพัฒนาให้ทนั สมัยแบบ
ตะวันตก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการใช้องค์ความรู้
จากตะวันตก จะท�ำให้ผคู้ นในประเทศก�ำลังพัฒนามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และ
ก�ำจัดความยากจน ซึ่งผลปรากฏว่านอกจากในหลายพื้นที่จะไม่ได้สร้างการ
เปลีย่ นแปลง แต่กลับท�ำให้ชวี ติ ของคนในประเทศเหล่านีพ้ บปัญหาทีซ่ บั ซ้อน
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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มากขึ้นด้วย (Briggs, 2014) โดยแนวคิดพัฒนาทางเลือกเสนอให้มอง
การพัฒนาในแง่มุมที่เป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น มองความยั่งยืน ผ่านการ
พึ่งตนเองได้ด้วยทรัพยากรในท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาบนฐานของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น มากกว่าการ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาแนวทางเดียวเป็นสูตรส�ำเร็จส�ำหรับทุกพื้นที่อย่าง
แนวคิด modernization ซึ่ง ยุกติ มุกดาวิจิตร (2548: 79) กล่าวว่า
แนวคิดเหล่านีเ้ ติบโตขึน้ พร้อมกับการขยายตัวขององค์กรภาคเอกชนในไทย
และการเพิ่มขึ้นของเงินช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วแก่องค์กร NGOs
ในประเทศก�ำลังพัฒนา
ผลของแนวคิดนี้ เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากกรณีของชุมชนโคกสลุง
คุณประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) แกนน�ำชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้าน
โคกสลุง เคยเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า คนในชุมชนโคกสลุงเองมาตระหนักถึง
อัตลักษณ์ความเป็นคนไทยเบิ้งของตนเอง และเห็นว่าวิถีชีวิตที่มีมาแต่เดิม
สามารถถูกน�ำมาใช้ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ ได้ก็หลัง พ.ศ.
2542 เป็นต้นมาการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเหตุให้แกนน�ำชุมชน
ได้มีโอกาสท�ำงานและเข้าร่วมการอบรมกับกองทุนพัฒนาต่าง ๆ (ประทีป
อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, มิถุนายน, 2562) ในขณะที่สมัยก่อนคนในชุมชน
ไม่ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองเสียด้วยซ�ำ้
นอกจากวิธีคิดในการพัฒนาแล้ว องค์ความรู้และวิธีการ ที่องค์กร
กรณีศึกษาทั้งสี่น�ำขึ้นมาใช้ในการขับเคลื่อนก็มีอิทธิพลจากกระแสความ
เคลื่อนไหวทางสังคม และความรู้ในระดับโลกเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ คือการทีท่ ง้ั สีอ่ งค์กรกล่าวถึง อ.ชัยวัฒน์ ธิระพันธ์ในฐานะคน
ส�ำคัญคนหนึง่ ทีใ่ ห้ความรู้ แรงบันดาลใจ และการท�ำให้รจู้ กั กับกระบวนการ
และเครื่องมือส�ำหรับการขับเคลื่อนใหม่ๆ อย่างเช่น กระบวนการคิดเชิง
ระบบ (system thinking) การสร้างเป้าหมายร่วม กระบวนการ world
cafe กระบวนการสานเสวนาและสุนทรียสนทนา (Dialogue) “แกให้ท�ำ
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timeline ชีวิต ที่สะดุดผม สะดุดใจ สะดุดตัว และคิดว่าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มันมีเส้นแบบ มึงท�ำเกือบตายแต่ปัญหาก็มากขึ้น แก้ปัญหาได้
แค่ไหนวิธีนี้…...แกก็บอกว่า คุยกันเท่านั้น ต้องคุยกัน ต้องจัดวงสร้าง
เป้าหมาย” (ไมตรี จงไกรจักร, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
“มีวันนึง อ.ชัยวัฒน์ให้ท�ำกิจกรรม ให้หา define moment ที่เป็น
essence มันมีค�ำถามสองสามอันของ อ.ชัยวัฒน์ ว่าถ้าเราสามารถ connect กันในระดับ essence เราจะสามารถสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไปถึง next generation ได้”
(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์,  7 มีนาคม พ.ศ.2562)
ซึง่ กระบวนการ เครือ่ งมือ และวิธคี ดิ ทีท่ ง้ั 4 กรณีศกึ ษากล่าวถึงนัน้
อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
จัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ของโลกตะวันตก ที่พยายามเปลี่ยนแปลง
แนวทางในการจัดการองค์กรจากการใช้คำ� สัง่ อ�ำนาจ การให้รางวัลและการ
ลงโทษ การวัดประเมินผลการท�ำงานจากตัวชี้วัด มาเป็นการให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาคน การสนับสนุนให้คนในองค์กรได้ทำ� ตามเป้าหมายและความ
ฝันของตนเอง สร้างการสื่อสารระหว่างกัน มีการสร้างความส่วนร่วมในการ
ออกแบบเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร ไปจนถึงการใคร่ครวญเรียนรู้
ตัวเองอย่างลุ่มลึก (วรพงษ์ เวชมาลีนนท์, 2560)
เครือ่ งมือเหล่านีย้ งั มีความเกีย่ วพันกับความเป็นผูน้ ำ� ในกระบวนทัศน์
ใหม่ ที่โลกตะวันตกพยายามเสนอให้เป็นทางเลือกจากภาวะผู้น�ำแบบเดิม
อย่างเช่น Authentic Leadership หรือ Transformative Leadership
ทีน่ อกจากจะลดทอนการผูกติดความเป็นผูน้ ำ� กับอ�ำนาจแล้ว ยังเป็นแนวคิด
ที่ส่งเสริมให้ผู้น�ำหันมาสนใจกับความเปลี่ยนแปลงภายใน และการพัฒนา
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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คุณภาพภายในของตนเองมากยิง่ ขึน้ (วรพงษ์ เวชมาลีนนท์, 2560) ประเด็น
ที่มีความน่าสนใจคือดั้งเดิมแนวคิดที่เหล่านี้หลายอย่างถูกพัฒนาขึ้นโดย
รากฐานของศาสนาและปรั ช ญาตะวั น ออก ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเจริ ญ สติ
การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ แต่เครื่องมือของโลกตะวันตก
กลับเป็นโอกาสในการเรียนรู้แนวคิดเหล่านี้ขององค์กรภาคประชาสังคม
ในแง่หนึง่ อาจกล่าวได้วา่ แม้จะเป็นองค์กรทีท่ ำ� งานในระดับชุมชน หรือ
จังหวัด แต่องค์กรเหล่านี้มีโอกาสรับเอาองค์ความรู้หรือเครื่องมือใหม่ ๆ มา
จากองค์ความรู้ที่กระจายในระดับโลกอย่างสม�่ำเสมอ อย่างเช่น ในปัจจุบัน
ที่บริบทของการได้รับทุนท�ำงานผ่านเงินบริจาคจากประเทศพัฒนาแล้วหมด
ไป องค์กรภาคประชาสังคมทั้งสี่ก็เริ่มหันมาหาเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะเป็นทาง
เลือกในการอยู่รอดอย่างเช่น การประยุกต์ใช้แนวคิดการท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
มาเชือ่ มโยงกับงานทีท่ ำ� อยู่ ทีโ่ คกสลุงนัน้ ได้นำ� ผลิตภัณฑ์และองค์ความรูท้ มี่ ี
มาแปรรูปเป็นสินค้า หรือเครือข่ายพังงาแห่งความสุขทีพ่ ยายามจะปรับเปลีย่ น
รูปแบบการขับเคลื่อนสังคมของตนเองเป็นองค์ความรู้ และสร้างหลักสูตร
เพื่อขายองค์ความรู้เหล่านี้ การที่องค์กรทั้งสองมีศักยภาพที่จะใช้กลยุทธ์ใน
การขับเคลือ่ นเช่นนีไ้ ด้ ได้ผา่ นการฝึกฝน ผ่านเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีถ่ กู สร้างขึน้
มาส�ำหรับองค์กรในโลกตะวันตก อย่างเช่น theory of change หรือ
impact value chain มาอย่างเข้มข้น รวมถึงมีการใช้ความรู้สากลด้าน
ธุรกิจอย่างการท�ำ branding การท�ำการตลาด เป็นต้น โดยองค์กรที่เข้ามา
เติ ม ความรู ้ แ ก่ ก รณี ศึ ก ษาก็ คื อ องค์ ก ร School of Change Makers
ซึ่งได้รับอิทธิพล ชุดความรู้ และเติบโตมาจากองค์กร Ashoka องค์กร
บ่มเพาะนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีเครือข่ายอยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกัน
(เมธิรา เกษมสันต์, 2561)
นอกจากในแง่ของความรู้ องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน
ในไทยบางองค์กรก็มีต้นก�ำเนิดผ่านการช่วยเหลือและอิทธิพลขององค์กร
เหนือรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ เมือ่ ผูว้ จิ ยั มีโอกาสพูดคุยกับแกนน�ำของ
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ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง และเครือข่ายพังงาแห่งความสุข
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท้ังสองพื้นที่
กล่ า วถึ ง เสมอ ในฐานะกองทุ น ที่ ใ ห้ ง บประมาณมาท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นใน
ยุคแรก ๆ โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุงที่การได้
ทุนจากกองทุน SIF ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์ และท�ำให้
โคกสลุงกลายเป็นชุมชนท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ซึง่ กองทุน
SIF นั้นเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 โดยมี
เป้าหมายเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึง่ ตนเองได้
ซึง่ กองทุนนีร้ ฐั บาลไทยเป็นผูก้ เู้ งินจากธนาคารโลก (วิธาน นัยนานนท์, 2009)
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ถึงหลายองค์กรจะถือก�ำเนิดและใช้วธิ กี ารต่อต้าน
ขัดขืนตามแนวทางของ “วัฒนธรรมชุมชน” แต่การขับเคลือ่ นสังคมและการ
ต่อต้านขัดขืนของพื้นที่กรณีศึกษาไม่ได้เป็นการต่อต้านโดยแข็งตัวหรือไม่มี
การปรับเปลีย่ น หากมีการปรับตัวเข้ากับระบบโลก และองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น เราจึงเห็นองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับทุนและตลาด ผ่านการแปรรูปทุน
ในมิติต่าง ๆ ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นแนวทางที่ไม่ใช่ทางเลือก
ของคนท�ำงานภาคประชาสังคมที่เติบโตมากับขบวนการฝ่ายซ้ายเลย
อีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนโดยปรับตัวกับ
โลกาภิวตั น์ขององค์กรกรณีศกึ ษา คือการเพิม่ ศักยภาพในการต่อต้านขัดขืน
ด้วยการท�ำงานกับเครือข่ายชาวต่างชาติ อย่างเช่น ชุมชนทับตะวันของชาว
มอแกลน ที่เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่พยายามต่อต้านการยึดที่ดิน การกลืนกิน
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ โดย
สามารถสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ อย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสงิ คโปร์ (NUS) ซึง่ มาดูงานทีช่ มุ ชนตัง้ แต่สมัยหลังสึนามิ ผ่านมาเยีย่ ม
พื้นที่เป็นเวลาสั้นๆ แต่ในภายหลังทางชุมชนพัฒนาความสัมพันธ์กับ NUS
ให้การมาภาคสนามในชุมชนนีก้ ลายเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรการเรียนรูข้ อง
มหาวิทยาลัย ทีน่ กั ศึกษาบางหลักสูตรต้องมาเรียนเพือ่ ทีจ่ ะจบหลักสูตร หรือ
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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การท�ำวิจยั ร่วมกับอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ จนท�ำให้มเี ครือข่ายและมีคนเข้า
มาเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาในชุมชนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ เครือข่ายเหล่านีเ้ องทีท่ ำ� ให้การ
อนุรักษ์วิถีชุมชนของชาวมอแกลนด�ำรงอยู่ต่อไปได้
“ทุกสาย connection เลย อเมริกามาจากสายชนเผ่าพื้นเมือง
สิงคโปร์มาจากเครือข่ายดูงาน กลุ่ม อ.ประชา (ประชา หุตานุวัฒน์) จาก
สายของเครือข่ายพังงาแห่งความสุข สายบางสายก็มาจากกลุ่ม volunteer
ทีม่ าช่วยสร้างบ้าน”
(วิทวัส เทพสง , สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2562)
เมือ่ เรานึกถึงโลกาภิวตั น์ดา้ นความรู้ (globalization of knowledge)
เรามักจะนึกถึงการเคลือ่ นย้ายถ่ายเทของเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้
ข้อมูลที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร
ทัง้ สีท่ ำ� ให้เราเห็นว่า ในอีกแง่มมุ หนึง่ การถ่ายเทองค์ความรูแ้ ละความคิดจาก
โลกาภิวัตน์สามารถถูกน�ำมาใช้เพื่อสร้างพลังในการต่อต้านขัดขืนได้เช่นกัน
ดังที่งานของ Mojisola Eseyin (2011 : 126) เสนอว่าการเข้ามาของ
โลกาภิวตั น์ในแง่หนึง่ อาจดูเหมือนเป็นการสร้างความท้าท้ายต่อสิทธิเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรมของคนกลุ ่ ม ต่ า ง ๆ แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง
โลกาภิวัตน์ได้สร้างโอกาสให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นมาก
ยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทั้งในทุกระดับ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ความสามารถในการต่อต้านขัดขืนขององค์กร
ท้องถิ่นเหล่านี้แม้จะมีลักษณะความเป็นท้องถิ่นนิยม แต่ไม่สามารถถูกแยก
จากบริบทของความเป็นโลกาภิวัตน์ ในแง่หนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าความ
เป็นโลกาภิวัตน์นั่นเองที่ท�ำให้ การต่อต้านขัดขืนขององค์กรทั้งสี่ถือก�ำเนิด
ด�ำเนินไป และปรับตัวตามกระแสโลก ข้อค้นพบนี้เป็นแนวคิดที่มีความ
สอดคล้องกับงานศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ทีต่ ง้ั ค�ำถามว่าความจริงแล้วกระแสความ
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เป็นท้องถิน่ นิยมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยร่วมสมัยนัน้ อาจจะเป็นผลกระทบและ
ปฏิกิริยาตอบกลับจากการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ท้ังสิ้น เช่นงานของ
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (2553) ที่ช้ีว่าโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการ
ตระหนักถึงความเป็นท้องถิน่ และการรือ้ ฟืน้ ภูมปิ ญ
ั ญาอย่างเพลงท้องถิน่ ขึน้
หรื อ งานของ รุ ้ ง นภา ยรรยงเกษมสุ ข (2557) ที่ เ สนอว่ า สภาพสั ง คม
เศรษฐกิจที่เป็นผลผลิตของโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวะโหย
หาอดีตอันเป็นปัจจัยทีก่ ระตุน้ ให้เกิดกระแสท้องถิน่ นิยมในทีส่ ดุ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าการต่อต้านขัดขืนขององค์กรกรณีศึกษานั้นเป็นองคาพยพที่มีความ
เกีย่ วพันกับกระแสความเปลีย่ นแปลง ทุนและความรูข้ องโลกอย่างไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้
สรุปผล

บทความวิจัยนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านขัดขืนสามารถถูก
แสดงออกในหลายรูปแบบ แม้จะไม่ใช่การแสดงออกถึงการต่อต้านอย่างเป็น
รูปธรรม องค์ความรู้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้าน
ขัดขืนได้ ผ่านการสร้างชุดความรู้ ความจริง และกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษานั้น
ทักษะในการสร้างความรู้และการเรียนรู้เพื่อการต่อต้านขัดขืนเกิดขึ้นได้จาก
บริบทของโลกาภิวตั น์ทเ่ี ปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านีส้ ามารถ
หยิ บ ยื ม ความรู ้ วิ ธี คิ ด ทุ น และเครื่ อ งมื อ ผ่ า นการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ความรูใ้ นบริบทโลกาภิวตั น์มาปรับใช้สร้างการต่อต้านขัดขืนต่ออ�ำนาจใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยความรูแ้ ละการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ยังช่วยยกระดับศักยภาพใน
การต่อต้านขัดขืนขององค์กรขึ้นอีกด้วย
นอกจากนัน้ ผลการศึกษายังท�ำให้เห็นว่าการมองการต่อต้านขัดขืนด้วย
กรอบวิธคี ดิ ทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้ ไม่ใช่เพียงแต่ในมิตขิ องการเคลือ่ นไหวทางการ
เมืองที่โจ่งแจ้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ท�ำให้เราสามารถเห็นมิติของการกดขี่
การเรียนรู้และการต่อต้านขัดขืนบนบริบทโลกาภิวัตน์ ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย
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และอ�ำนาจในแง่มมุ ทีอ่ าจไม่ได้รบั การมองเห็นมาก่อนเช่นกัน ดังเช่นการมอง
ว่าการผลิตความรู้เป็นวิธีการต่อต้านขัดขืนวิธีการหนึ่ง ท�ำให้เราได้เห็นถึง
อ�ำนาจและการกดขีข่ องการสถาปนาความรูบ้ างชุดขึน้ มาเป็นชุดความจริงด้วย
มโนทัศน์ตอ่ การขัดขืนเช่นนีจ้ งึ เป็นมโนทัศน์ทท่ี ำ� ให้เราเห็นการท�ำงานระหว่าง
การกดขีแ่ ละการต่อต้านขัดขืนรวมไปถึงการท�ำงานของอ�ำนาจในมิตใิ หม่ๆ ได้
ในบทความวิจัยนี้แม้ว่าผู้วิจัยจะเสนอว่ากระแสการถ่ายเทความรู้ใน
บริบทโลกาภิวัตน์มีบทบาทส�ำคัญต่อการใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อต้านขัดขืนขององค์กรภาคประชาสังคมทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าองค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ เองไม่ได้มบี ทบาทในการสร้างการต่อต้าน
ขององค์กรกรณีศึกษาแต่อย่างไร ผู้วิจัยเห็นว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
กรณีศึกษาทั้งสี่นั้นเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับโลกาภิวัตน์ และความ
เป็นท้องถิน่ เข้าด้วยกันอย่างผสมกลมกลืน โดยทัง้ สองอย่างเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญอันขาดมิได้ที่ช่วยสร้างเสริมให้กลุ่มคนเล็ก ๆ สามารถลุกขึ้นมามี
ศักยภาพในการต่อต้านขัดขืนต่อกระแสอ�ำนาจรัฐและทุนทีเ่ ข้ามากดขีไ่ ด้อย่าง
ที่เป็นอยู่
•••
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การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชน
เพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และ
กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา
Process of Social Consciousness Enhancing in Youth
for Social Movement: Case Studies of Thai Bueng Khok
Salung Community, Lop Buri Province and Songkhla
Forum, Songkhla Province
ชลิดา จูงพันธ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะ
จิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชน 2) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดที่ใช้ในการบ่มเพาะ
จิตส�ำนึกเยาวชน งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ ใช้วธิ วี จิ ยั แบบพหุกรณี
ศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา ผลการ
ศึกษาพบว่า กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของทัง้ 2 พืน้ ทีแ่ ม้จะมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมคือเน้นการบ่มเพาะเยาวชน 2 กลุ่มไปพร้อม ๆ
กัน คือ บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตส�ำนึกสาธารณะและมีความภูมิใจใน
รากเหง้าของตนเอง และบ่มเพาะเยาวชนแกนน�ำที่ท�ำงานขับเคลื่อนด้านการ
พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า มี แ นวคิ ด หลั ก ใน
การบ่มเพาะเยาวชน 3 ประการ คือ 1) การให้อสิ ระกับเยาวชน 2) ค�ำนึงถึง
การเติบโตของเยาวชนมากกว่าผลลัพธ์ 3) ใช้แนวคิดการน�ำร่วมในการ
ท�ำงานระหว่างวัย การบ่มเพาะด้วยกระบวนการและแนวคิดดังกล่าวท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้เข้าร่วม ชุมชน และสังคมในวงกว้าง
ค�ำส�ำคัญ: การบ่มเพาะเยาวชน จิตส�ำนึกสาธารณะ 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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ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญและมีส่วนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งทั้งโลกก�ำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจาก
เทคโนโลยี ทุกประเทศมีความต้องการพลเมืองคุณภาพที่จะน�ำพาสังคมให้
ข้ามผ่านความท้าทายและยกระดับประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะจึงถูกหยิบยก
ขึ้นมาเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน (นันทน์ธร
บรรจงปรุ, 2561)
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนมีการพัฒนามาเป็นล�ำดับ
ขั้น ตามปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยทั้งในส่วนของ
วิธีการ และประเด็นในการบ่มเพาะ หลายสิบปีก่อนการบ่มเพาะจิตส�ำนึก
สาธารณะของเยาวชนอาจมีจดุ เริม่ ต้นมาจากรุน่ พี่ หรือเยาวชนภายใต้รปู แบบ
ของค่ายอาสา หรือกิจกรรมของนักศึกษาจากนั้นจึงค่อย ๆ เปลี่ยนรูปแบบ
การบ่มเพาะมาอยู่ภายใต้การท�ำงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ท�ำงาน
ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างจริงจังเต็มเวลา (กิตติกาญจน์
หาญกุล, 2558) รูปแบบการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนโดย
องค์กรภาคประชาสังคมเกิดขึ้นโดยมีการท�ำงานในลักษณะที่เป็นเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานที่พยายามเข้ามา
ช่วยท�ำหน้าที่หนุนเสริมการท�ำงานทั้งทางด้านงบประมาณและวิชาการ เช่น
โครงการผู้น� ำ แห่งอนาคต โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นโครงการหนึง่ ทีพ่ ยายามท�ำหน้าทีห่ นุนเสริม
การท�ำงานของภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย ทัง้ ทางด้านงบประมาณ
และการเติมองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีนักวิจัยคอยท�ำงานเป็นเพื่อนคู่คิดของ
ชุมชนหรือองค์กรภาคประชาสังคมไปด้วยในเวลาเดียวกัน
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตร่วมกับองค์กร
62

คน เคลื่อน คน

ภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นภาคีเครือข่าย ท�ำให้สงั เกตเห็นปรากฏการณ์ทน่ี า่ สนใจ
หลายประการ หนึ่งในนั้นคือการที่ภาคประชาสังคมหลายพื้นที่มีการท�ำงาน
ด้านการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างเข้มข้นมา
ยาวนานหลายปี ทั้งยังเริ่มมีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�ำงานด้านการ
ขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังมากขึ้นโดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากองค์กร
ภาคประชาสังคมในปัจจุบันก�ำลังประสบปัญหาการขาดแคลนคนท�ำงาน
รุน่ ต่อไป ดังนัน้ นอกจากบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะให้กบั เยาวชนในชุมชน
แล้ว หลายองค์กรก็ต้องการสร้างคนท�ำงานในรุ่นต่อไปให้กับองค์กรของ
ตนเองด้วย (ชลิดา จูงพันธ์, 2561, น. 202-203)
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจว่าภาคประชาสังคมใน
หลายพืน้ ทีม่ วี ธิ กี ารท�ำงานเพือ่ บ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะให้กบั คนรุน่ ใหม่ใน
ลักษณะใดบ้าง มีผลส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะมีลักษณะ
การท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในอนาคต ดังนั้น การศึกษาประเด็นนี้
นอกจากจะท�ำให้เห็นรูปแบบการท�ำงานเพื่อบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพื้นที่
อันนับเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญในการน�ำไปใช้ตอ่ ในชุมชนอืน่ ๆ แล้ว ยังอาจท�ำให้
เห็นรอยต่อส�ำคัญในการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคมระหว่างคนทัง้ สองรุน่ เพิม่ เติม
ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) เพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนใน
พื้นที่กรณีศึกษา
2) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดที่ใช้ในการบ่มเพาะจิตส�ำนึกเยาวชน

การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ทบทวนวรรณกรรม

สังคม

1. แนวคิดเรื่องจิตส�ำนึกสาธารณะและการขับเคลื่อนทาง

ชุลวี รรณ ปราณีธรรม (2560) กล่าวว่า จิตส�ำนึกของมนุษย์สามารถ
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย จิตส�ำนึกเกี่ยวกับตนเอง (selfconsciousness) ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
จิ ต ส� ำ นึ ก เกี่ ย วกั บ ผู ้ อื่ น (others oriented consciousness) ซึ่ ง เป็ น
จิตส�ำนึกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง และผู้อื่น
และจิตส�ำนึกสาธารณะ (social or public consciousness) ซึ่งเป็น
ความนึกคิดในลักษณะที่มองถึงความสัมพันธ์ของผู้คน และสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมเป็นส�ำคัญ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “จิตส�ำนึกสาธารณะ”
เป็นความรูส้ กึ ทีก่ ว้างขวางไปมากกว่าการนึกถึงครอบครัว คนรัก หรือตัวตน
ของตนเองเท่านั้น แต่เป็นความคิดที่มักจะยึดโยงอยู่กับเรื่องของการมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคม และมุ่งตรวจสอบ
การท�ำงานของภาครัฐเป็นส�ำคัญ (จุรี วิจิตรวาทการ, 2543, อ้างถึงใน
ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2548, น. 30) จากความหมายข้างต้นส่งผลให้คน
ที่มีจิตส�ำนึกทางสังคมมักจะเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติส�ำคัญคือ มีความพยายาม
อุทิศตนเพื่อสังคม เคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม ทั้ง
ความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อชาติ ความคิดเห็นไปจนถึงความเชื่อ เป็นผู้ที่
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ท้ังส่วนตนและส่วนรวม และต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นมา
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมด้วย (ยุทธนา วรุณปิติ, 2542,
อ้างถึงใน ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2548, น. 31)
การลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาในสังคมนั้น
เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า การขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ซึ่ง
หมายถึงการที่กลุ่มคนรวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิบางอย่างของตนเอง
ซึ่งแต่เดิมการขับเคลื่อนทางสังคมมักจะจ�ำกัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตของ
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ความพยายามที่จะต่อสู้ในทางการเมืองเท่านั้น ต่อมาจึงเริ่มมีพัฒนาการ
และขยายขอบเขตในการต่อสู้ไปถึงเรื่องอื่น ๆ การขับเคลื่อนทางสังคม
อาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคตามพัฒนาการของประเด็นที่ใช้ในการ
ขับเคลือ่ น (วิรยิ ะ สว่างโชติ, 2549, อ้างถึงใน น�ำ้ ผึง้ ชุรกิ านนท์, 2554, น.
9-11) ได้แก่ การขับเคลือ่ นทางสังคมในยุคเก่า (old social movement)
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 ในแถบยุโรป โดยมีประเด็นขับเคลื่อนที่
ส�ำคัญ คือ ประเด็นเรือ่ งสิทธิ ชนชัน้ และความเท่าเทียมกันในทางการเมือง
แต่ยังไม่มีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจ�ำวัน จน
กระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ซึ่งเรียกว่าการขับเคลื่อนทางสังคมยุคใหม่ (new
social movement) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม ในช่วง
เวลานัน้ เกิดการขับเคลือ่ นทางสังคมในหลากหลายประเด็น เช่น ต่อต้านการ
ท�ำสงคราม เรียกร้องสิทธิทางเพศ และสีผวิ ไปจนถึงเริม่ มีการขับเคลือ่ นเพือ่
สิ่งแวดล้อมถือก�ำเนิดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ รูปแบบการขับเคลื่อนยังมี
การเปลีย่ นแปลงจากการเคลือ่ นไหวเป็นกลุม่ เดีย่ ว ๆ มาท�ำงานในเชิงเครือข่าย
และเริ่มมีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมากขึ้นด้วย ปัจจุบันการ
ขับเคลื่อนทางสังคมได้เดินทางมาถึงยุคที่ 3 ที่เรียกว่า การขับเคลื่อนทาง
สังคมในยุคล่าสุด (the newest social movement) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่
ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึง่ รูปแบบการขับเคลือ่ นทางสังคมนัน้ เปลีย่ นแปลง
จากเดิมไปค่อนข้างมาก เนื่องจากทุกคนมีศักยภาพในการใช้สื่อเป็นของ
ตนเอง ดังนัน้ การขับเคลือ่ นในปัจจุบนั จึงไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบของการจัดตัง้ ที่
มีแกนน�ำชัดเจน ไม่มกี ารโค่นล้มโครงสร้างเก่า แต่เป็นการเคลือ่ นไหวในเชิง
สัญลักษณ์เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ นื่ มากกว่า รูปแบบการขับเคลือ่ น
มีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมนาน ๆ มาสู่การขับเคลื่อนใน
ลักษณะที่เป็นปัจเจก หรือมีการรวมตัวกันในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การ
เคลือ่ นไหวของกลุม่ แม่บา้ นในประเทศเกาหลีใต้เรือ่ งต่อต้านการน�ำเข้าเนือ้ วัว
จากสหรัฐอเมริกาที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการพูดคุยกันในสื่อออนไลน์ จนเกิด
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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การกดดันรัฐบาลให้ปรับเปลี่ยนนโยบายน�ำเข้าเนื้อวัวในที่สุด
แม้ว่าการขับเคลื่อนทางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการ และ
ประเด็นทีใ่ ช้มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่สง่ิ ทีไ่ ม่แตกต่างกันคือ ทุก ๆ การขับเคลือ่ น
จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม และการลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวประชาชนจ�ำนวนมากทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่า ประชาชนนับเป็น
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม

2. การขับเคลื่อนทางสังคมของเยาวชน

เยาวชนนับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการ
ขับเคลื่อนสังคม ดังจะเห็นได้จากการขับเคลื่อนทางสังคมในประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมาหลายต่อหลายเรื่องที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการท�ำงานของเยาวชน ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากช่วงวัยของเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มักจะรวมตัวกันในกลุ่ม
เพื่อนเพื่อท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอยู่เสมอ การรวมตัวกันของเยาวชนนั้น
สามารถเกิดขึน้ ได้ตง้ั แต่การรวมตัวกันเพือ่ ไปดูคอนเสิรต์ เล่นกีฬา ออกเดิน
กับกลุ่มเพื่อน ไปจนถึงการรวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง การท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของเยาวชนในประเทศไทยนั้ น เป็ น
ปรากฏการณ์ท่ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากมี
พลวัต มีการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมมาโดยตลอด
กิตติกาญจน์ หาญกุล (2558) สรุปการขับเคลื่อนทางสังคมของ
เยาวชนในประเทศไทยไว้ว่า การขับเคลื่อนทางสังคมของเยาวชนที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ำกิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนาชนบทที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชนบท
ของประเทศทีย่ งั คงขาดแคลนอย่างมากในขณะนัน้ การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อาสาส่งผลให้เยาวชนได้รจู้ กั การท�ำงานเพือ่ ผูอ้ น่ื ในขณะเดียวกันก็ได้ซมึ ซับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในขณะนั้น ๆ ไปในเวลาเดียวกันด้วย การได้
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เข้าใจปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมจริงนัน้ ท�ำให้เยาวชนเริม่ มองเห็นความเชือ่ มโยง
ของปัญหาในโครงสร้าง ทีม่ รี ฐั บาลเป็นผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรง ดังนัน้ การขับเคลือ่ น
จึงขยายผลจากการท�ำงานอาสาในพื้นที่มาสู่การท�ำงานขับเคลื่อนที่ขยายผล
ออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยกระท�ำการผ่านเวทีเสวนาและงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ทม่ี งุ่ ตัง้ ค�ำถามกับภาครัฐอย่างตรงไปตรงมา การท�ำงานของเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในช่วงเวลานั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น และจริงจัง
ทั้งยังมีการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เช่น กลุ่มภาคเกษตรกร
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการท�ำงานขณะนั้น จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2519
จึงเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้นักศึกษาจ�ำนวนมากถูกกวาดล้างจากรัฐบาล การ
เคลื่อนไหวโดยกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาจึงค่อย ๆ ถูกลดทอนบทบาทจน
กลับไปเป็นเพียงค่ายอาสาขนาดเล็ก ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น
แม้ในปัจจุบันจะไม่ปรากฏการรวมกลุ่มของเยาวชนจ�ำนวนมากเพื่อ
ท�ำงานการขับเคลื่อนทางสังคมให้เห็นดังเช่นที่เคยเกิดกับกลุ่มนักศึกษาใน
อดีต แต่ก็มิได้หมายความว่าเยาวชนในปัจจุบันจะมีความตื่นตัว หรือสนใจ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมลดน้อยลงกว่าในอดีต เพียงแต่เยาวชนในปัจจุบนั
มีรปู แบบการท�ำงานขับเคลือ่ นทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปจากอดีตเท่านัน้ กล่าวคือ
เป็นการขับเคลื่อนของเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนที่มี
ความหลากหลาย และมีความจ�ำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะเป็นการรวมกลุม่ กันเฉพาะกิจเพือ่ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากกว่า
การร่วมกันต่อสู้ในระยะเวลานาน ๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่นการรวมตัว
กันท�ำงานอาสาในช่วงน�้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น

3. การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะในเยาวชน

จากผลของการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมของเยาวชนดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีหน่วยงานจ�ำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นศักยภาพของ
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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เยาวชนและต้องการสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ และบ่มเพาะแนวคิดเรือ่ ง
จิตส�ำนึกสาธารณะ ให้กบั เยาวชนภายใต้ความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยสามารถ
แบ่งแนวทางในการบ่มเพาะออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
3.1 การสร้างพลเมืองตามระบอบการปกครอง คือ การปลูกฝังให้
พลเมืองมีแนวคิดและการปฏิบตั ติ ามอุดมการณ์และลักษณะการปกครองของ
ชาติ เพื่อให้การปกครองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีเสถียรภาพ
อาทิเช่น หากเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยย่อมมุ่ง
สร้างให้ประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามหลักรัฐธรรมนูญ เคารพ
สิทธิของผู้อื่น และมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ที่เชื่อว่า อ�ำนาจเป็นของประชาชนทุกคน (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2557)
3.2 การสร้างพลเมืองตื่นรู้ (active citizenship education) คือ
การปลูกฝังให้พลเมืองมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาสังคมไป
สู่ความยั่งยืน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ผ่านการท�ำ
กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ร่วมสังคม การดูแล
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม โดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะตระหนักว่าเป็นหน้าที่
ของตนเองที่ ต ้ อ งมี ส ่ ว นในการรั บ ผิ ด ชอบกั บ ทุ ก ความเป็ น ไปของสั ง คม
(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2558)
3.3 การสร้างพลเมืองโลก (global citizenship education)
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาของโลก และมองเห็นความเชื่อมโยงของปัญหานั้นที่มีต่อตัวเอง มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ค�ำนึงถึงคุณค่าสากล เช่น หลักสันติภาพ หลักสิทธิ
มนุษยชน ด้วยการไม่กระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลอื่น การเชื่อมั่นในความ
เสมอภาคทางเพศ การเคารพความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลและ
วัฒนธรรม และมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อปัญหาส่วนรวมของโลก เข้าใจ
ถึงการด�ำเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืน และสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของโลกให้
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น้อยที่สุด (UNESCO, 2015)
แนวทางบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะให้กบั เยาวชนทีก่ ล่าวไปข้างต้นนัน้
แม้จะมีแนวคิด และเป้าหมายในการบ่มเพาะที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวคิด
ที่คล้ายคลึงกันในการปลูกฝังมุมมองความคิดเกี่ยวกับส่วนรวม เพื่อน�ำไปสู่
การแสดงพฤติกรรมที่มีส่วนช่วยให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไป
ด้วยความสงบเรียบร้อย และพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
ดังที่บอกไปข้างต้นว่าปัจจุบันมีหน่วยงานจ�ำนวนไม่น้อยที่ให้หันมา
ท�ำงานเกี่ยวกับการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่ง
ต่างก็มีแนวคิด เป้าหมาย และมีแนวทางในการท�ำงานบ่มเพาะเยาวชนที่
แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะน�ำเสนอแนวทาง
บ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม 2 องค์กรได้แก่
สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ในชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้าน
โคกสลุง จ.ลพบุรี ซึ่งบ่มเพาะเกลุ่มเยาวชนในชุมชนภายใต้ช่ือ กลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา ซึ่งบ่มเพาะกลุ่ม
เยาวชนสงขลา ภายใต้ชอื่ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดยภาคประชาสังคม
ทั้งสองแห่งนี้นอกจากจะเริ่มต้นท�ำงานด้านเยาวชนอย่างจริงจังในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันแล้ว ยังมีความน่าสนใจในแง่ของวิธีการท�ำงาน เครื่องมือที่ใช้
และมีการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
วิธีการศึกษา

เพือ่ ให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และน�ำเสนอแนวคิดขององค์กร
ที่ท�ำงานขับเคลื่อนสังคมด้านการบ่มเพาะศักยภาพของเด็กและเยาวชนผ่าน
มุมมองของคนท�ำงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ การวิจัยนี้จึงจัดท�ำขึ้นโดยใช้วิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบ
พหุกรณีศึกษา (multiple case study) และใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกพื้นที่ที่มีการบ่มเพาะศักยภาพ
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ของเยาวชนมาอย่างยาวนาน และมีแนวทางการท�ำงานที่เข้มแข็งเป็นที่
ประจักษ์ การเก็บข้อมูลในพืน้ ทีใ่ ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุม่ และ
การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วมกับการศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องในอดีต จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้วิธีวิเคราะห์แก่น
สาระ (thematic analysis) และน�ำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข้างต้น โดยกระบวนการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนในพืน้ ทีก่ รณี
ศึกษา
ผลการศึกษา

จากแนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคม การบ่มเพาะจิตส�ำนึก
สาธารณะ และความน่าสนใจของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ บทความนี้จึง
ต้องการมุง่ เน้นความสนใจไปทีเ่ รือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ วั อย่างทัง้ สองพืน้ ที่
ผ่านการบอกเล่าของคนท�ำงานที่อยู่ในพื้นที่เองเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง โดยค�ำนึงถึงทั้งเสียงที่มาจากกลุ่มเยาวชน และเสียงจากผู้ใหญ่
ในชุมชนที่ท�ำหน้าที่บ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อให้ได้เข้าใจแง่มุมจากทุก ๆ ด้าน
จากนั้ น จึ ง ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวทั้ ง หมดโดยร้ อ ยเรี ย งเป็ น 2 ประเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์ คือ 1) กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพืน้ ที่ซง่ึ น�ำเสนอผ่าน
2 ประเด็นส�ำคัญ คือ 1.1) ทุนของชุมชนและการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่
1.2) กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนทีใ่ ช้ในพืน้ ที่ 2.แนวคิดทีใ่ ช้ในการบ่มเพาะ
เยาวชน น�ำเสนอผ่าน 2 ประเด็น คือ 2.1) เครือ่ งมือในการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ
และ 2.2) ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้งา่ ยต่อการท�ำไปประยุกต์
ใช้ในพื้นที่อื่นในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

1. กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่

1.1 ทุนของชุมชนและการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่
ความเฉพาะตัวของบริบทและทรัพยากรของชุมชนนับเป็นปัจจัยที่มี
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ความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดแนวทางในการบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพืน้ ที่
ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะอธิบายรายละเอียดเรื่องแนวคิดและ
กระบวนการในการบ่มเพาะเยาวชนจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจบริบทของชุมชน
ก่อนเป็นล�ำดับแรก ทุนของชุมชนอาจแบ่งออกได้ในหลายลักษณะ แต่ใน
บทความนีจ้ ะพูดถึงทุนของชุมชนโดยใช้คำ� นิยามของผูว้ จิ ยั เอง โดยสนใจทุน
ชุมชนใน 2 ประเด็นหลัก คือ ทุนปู่ย่า1 หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพื้นที่มีความน่าสนใจ
หรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ในการบ่มเพาะเยาวชนในชุมชนได้ และ
ทุนมนุษย์ ซึ่งในที่น่ีหมายถึงผู้คนหรือหน่วยงานในชุมชนที่ท�ำหน้าที่หลักใน
การพัฒนา หรือบ่มเพาะเยาวชนในพืน้ ที่ โดยน�ำเอาทุนปูย่ า่ มาใช้เป็นทรัพยากร
หรือเครื่องมือส�ำคัญ โดยมีรายละเอียดของทุนในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1) สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา : กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก
ไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งชุมชนของ
คนในกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งหรือไทยเดิ้ง บ้านโคกสลุงมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวทัง้ ในเรือ่ งภาษาพูด อาหารการกิน เครือ่ งนุง่ ห่ม ประเพณีเฉพาะตัว และ
ต้องมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ “พูดเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลขึน้ สลุงลง
สลุง” ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของชุมชนท�ำให้ชมุ ชน
ไทยเบิง้ เป็นทีร่ จู้ กั ผ่านสือ่ แขนงต่าง ๆ ในฐานะพืน้ ทีท่ างวัฒธรรมทีส่ ำ� คัญของ
นักวิชาการ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจวิถีชีวิตชุมชน ผู้วิจัยคิดว่า ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เหล่านี้นับว่าเป็น ทุนปู่ย่า ที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในชุมชนมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
1 ทุนปู่ย่าอาจเปรียบเทียบได้กับทุนทางสังคมภายนอก (Structural social capital) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างที่สร้างมาจากสังคม ทุนกายภาพ (physical capital) และทรัพยากรธรรมชาติ (Natural
resources) ในความหมายปกติ
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เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่นับเป็นทุนปู่ย่าอันส�ำคัญยิ่ง
ถูกน�ำมาต่อยอด และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มคน
ที่คอยขับเคลื่อน อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมดังกล่าวให้ยังความมีความ
โดดเด่น และมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งชื่อ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการ
พัฒนา” กลุม่ คนภาคประชาสังคมทีท่ ำ� งานด้านการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน โดยมีแนวคิดในการท�ำงานที่สำ� คัญคือ
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มคี วามภาคภูมใิ จในรากเหง้าของตนเอง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรม โดยมี
วิสัยทัศน์ส�ำคัญที่อยากมุ่งขับเคลื่อนไปให้ถึง คือ “โคกสลุงน่าอยู่ ผู้คนมี
สุขภาวะ บนรากเหง้าวัฒนธรรมไทยเบิง้ ” โดยมุง่ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตัง้ แต่
ผู้สูงอายุที่กลายเป็นครูภูมิปัญญาที่มีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทุนปู่ย่าให้
กั บ เยาวชน และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว คนวั ย ท� ำ งานที่ ท� ำ อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรม เช่น ทอผ้าขาวม้า หรือเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ท่ีกลายมาเป็น
แกนน�ำจิตสาธารณะที่จะถูกพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงาน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนให้กับคนภายนอก ส่วนในกรณีของเยาวชน
นัน้ จะถูกบ่มเพาะเรือ่ งราวเกีย่ วกับจิตส�ำนึกสาธารณะผ่านการท�ำงานเพือ่ สร้าง
เยาวชนภายใต้ช่ือ “กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง” ที่ค่อย ๆ ถูกบ่มเพาะมา
อย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพยอม อ่อนสลุง
(พี่มุ้ย) ทีมงานในสถาบันไทยเบิ้งฯเป็นที่ปรึกษาหลักของกลุ่ม กลุ่มคนที่
ท�ำงานด้านวัฒนธรรมที่กล่าวไปข้างต้นนับเป็น ทุนมนุษย์ ที่มีความส�ำคัญ
และท�ำให้ทุนปู่ย่าของชุมชนยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา : พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
สงขลาเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่นับว่ามีทุนปู่ย่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
อย่ า งยิ่ ง อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย กล่ า วคื อ จั ง หวั ด สงขลามี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ทง้ั ในทางด้านกายภาพในฐานะจังหวัดสองทะเลทีม่ อี า่ วไทยและ
ทะเลสาบสงขลาอันอุดมสมบูรณ์ขนาบทั้งสองข้าง ทั้งยังเป็นเมืองเก่าที่มี
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ร่องรอยอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ มีประเพณีและผู้คนหลากหลาย
อยูร่ ว่ มกัน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของภาคใต้ ด้วยทุนปูย่ า่
อันอุดมท�ำให้สงขลาเป็นจุดยุทธศาสตร์ท้ังในด้านการพัฒนาและการรุกราน
แสวงหาผลประโยชน์ของผู้คนหลากหลาย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า สงขลามี
ทั้งทรัพยากร และประเด็นทางสังคมอันหลากหลายเป็นทุนปู่ย่าอันส�ำคัญที่
สามารถน�ำมาใช้บ่มเพาะศักยภาพของผู้คนได้เป็นอย่างดี
		ทุนปู่ย่าอันน่าสนใจของจังหวัดท�ำให้มีองค์กรภาคประชาสังคม
ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในจังหวัดสงขลาอยู่หลายกลุ่ม แต่องค์กร
ภาคประชาสังคมที่ท�ำงานด้านเยาวชนอย่างจริงจังอย่างยิ่งในจังหวัดคือ
องค์กรภายใต้ช่ือ สงขลาฟอรั่ม องค์กรภาคประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดย
คุณพรรณภา โสตถิพันธ์ หรือป้าหนู ผู้ท�ำงานขับเคลื่อนงานเยาวชนใน
จังหวัดสงขลามาอย่างยาวนาน การท�ำงานของป้าหนูนั้นเริ่มต้นจากการท�ำ
สถานีวทิ ยุเพือ่ เยาวชนและครอบครัว จนกลายมาเป็นโครงการบ่มเพาะทักษะ
ชี วิ ต ห้ า ด้ า น (การพั ฒ นาความคิ ด การรู ้ เ ขารู ้ เ รา การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า ง
สัมพันธภาพ การจัดการอารมณ์ และการเสียสละเพื่อส่วนร่วม) ให้กับ
เยาวชนที่ก้าวพลาด จนกระทั่งยกระดับกลายเป็นโครงการพัฒนาจิตส�ำนึก
พลเมืองให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา จนเกิดเป็นกลุ่ม “พลเมืองเยาวชน
สงขลา” ทีท่ ำ� งานขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคมด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลามา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเยาวชนที่ผ่าน
โครงการดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 500 คน การท�ำงานบ่มเพาะเยาวชนอย่าง
จริงจังมายาวนานจึงนับได้วา่ สงขลาฟอรัม่ คือ ทุนมนุษย์ ทีท่ ำ� หน้าทีส่ ำ� คัญ
ยิ่งในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ของสงขลา ภายใต้ความเชื่อส�ำคัญของป้าหนู
ที่เชื่อว่า เยาวชนทุกคนมีศักยภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาชุมชน
ดังที่ป้าหนูเคยกล่าวว่า
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“ป้าหนูเชือ่ อย่างรุนแรงว่า พลังในการสร้างความเปลีย่ นแปลงต้องเกิด
ขึ้นจากเยาวชน และขับเคลื่อนไปได้จริง ๆ ด้วยการสร้างเยาวชนเท่านั้น”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าเมือ่ มองจากภาพรวม องค์กรทัง้ สองตัง้ อยู่
ในบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกลักษณ์ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรมของพืน้ ทีท่ มี่ เี อกลักษณ์โดดเด่นเป็น
ของตนเอง ทุนปู่ย่าของชุมชนโคกสลุงถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือหนุนเสริม
หลักในการพัฒนาศักยภาพทีส่ ำ� คัญยิง่ ของชุมชน ในขณะทีท่ นุ ปูย่ า่ ของพืน้ ที่
สงขลานัน้ ความหลากหลายของประเด็นจะถูกน�ำมาใช้เป็นประเด็นปัญหาใน
การท�ำกิจกรรมของเยาวชน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป ส่วน
ในด้านของทุนมนุษย์นนั้ จะเห็นว่า แม้องค์กรทัง้ สองจะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบ่มเพาะเยาวชนในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่กม็ เี ป้าหมายและจุดเน้นในการ
ด�ำเนินการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ การบ่มเพาะเยาวชนของสถาบัน
ไทยเบิ้งฯ นั้นจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานขององค์กรที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ
การบ่มเพาะคนทุกวัยในชุมชนไปอย่างพร้อมเพียงกัน ส่วนในการท�ำงานของ
สงขลาฟอรั่มนั้นอาจนับได้ว่า การบ่มเพาะเยาวชนนับเป็นงานหลักที่องค์กร
มุง่ ให้ความสนใจ และท�ำการขับเคลือ่ นอย่างจริงจัง โดยมีการพัฒนาของคน
กลุม่ อืน่ ๆ ในสังคมเป็นผลพลอยได้ทเ่ี กิดขึน้ จากการท�ำงาน โดยรายละเอียด
การท�ำงานของแต่ละองค์กรจะกล่าวถึงในล�ำดับต่อไป
1.2 กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่
ดังที่กล่าวไปว่าองค์กรทั้งสองมีการท�ำงานด้านการบ่มเพาะจิตส�ำนึก
สาธารณะในเยาวชนมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจึงมีรายละเอียดกิจกรรมและ
แนวคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป แต่
ความน่าสนใจทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจากพืน้ ทีท่ งั้ สองคือ พืน้ ทีท่ งั้ สองมีการบ่มเพาะ
เยาวชนพร้อมกัน 2 ลักษณะ คือ สร้างเยาวชนกลุม่ ใหม่ให้เข้ามารูจ้ กั ชุมชน
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ของตนเองเพิม่ มากขึน้ และสร้างเยาวชนทีม่ ศี กั ยภาพให้เข้ามาท�ำงานด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะน�ำเสนอรายละเอียดการ
ท�ำงานในแต่ละพื้นที่โดยแบ่งตามลักษณะการพัฒนาเยาวชน ดังต่อไปนี้
1) สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
เนือ่ งด้วยชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง มีอตั ลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมและ
วิถชี วี ติ ทีโ่ ดดเด่น ทัง้ ยังมีศกั ยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ประกอบกับมีการส่งเสริมศักยภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนให้เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวต่าง ๆ ของชุมชนดังทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น ดังนัน้ ชุมชนจึงมี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาให้กับเยาวชนในชุมชนอย่าง
จริ ง จั ง โดยมี ก ระบวนการท� ำ งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ (experiential-based learning) ทีเ่ น้นการเรียนรูผ้ า่ นสัมผัส
ประสบการณ์อย่างแท้จริงจนสามารถสังเคราะห์เกิดเป็นองค์ความรูข้ องตนเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) เยาวชนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้รากเหง้าของชุมชน
การบ่มเพาะเยาวชนของชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จะด�ำเนิน
กิจกรรมโดยรุ่นพี่เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งกับเยาวชนระดับประถมศึกษาใน
ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่จากสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่มุ้ย
เป็นที่ปรึกษาในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก
ไทยเบิ้ง การบ่มเพาะเยาวชนจะด�ำเนินการในลักษณะที่เป็นค่ายกิจกรรมให้
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่อง โดยเริ่มด�ำเนินการกับกลุ่ม
เยาวชนในระดับประถมศึกษาโดยการเชิญชวนเยาวชนในโรงเรียนของหมูบ่ า้ น
ให้เข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมกลุ่มหรือค่ายที่เปิดโอกาสให้พี่เลี้ยงในกลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิง้ ได้รจู้ กั เยาวชนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนผ่านการสอน
ให้น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เช่น
ค่ายเยาวชนรักษ์ถ่ิน ที่เคยจัดอย่างต่อเนื่องในชุมชน จากนั้นเยาวชนที่มี
แนวโน้มสนใจประเด็นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถูกเชิญชวน
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ให้มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้ง
ยิง่ ขึน้ โดยเป็นค่ายต่อเนือ่ ง 3 ค่าย ได้แก่ ค่ายเรียนรูร้ ากเหง้า ซึง่ เป็นค่าย
ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรูว้ ัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทยเบิง้ ทุก ๆ ด้าน
จากครูภมู ปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นผูอ้ าวุโสในชุมชน (ภาพที่ 1 ซ้าย) จากนัน้ เยาวชนที่
ผ่านค่ายแรกจะได้ตัดสินใจเลือกประเด็นทางวัฒนธรรมที่ตนเองสนใจ และ
เข้าไปเรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจประเด็นดังกล่าวกับครูภมู ปิ ญ
ั ญาอย่างจริงจังผ่าน
ค่ายสืบสานภูมิปัญญา จากนั้นเยาวชนแต่ละคนจะเข้าไปเรียนรู้ประเด็นทาง
วัฒนธรรมกับครูภมู ปิ ญ
ั ญาอย่างจริงจังมากยิง่ ขึน้ โดยในขัน้ ตอนนีพ้ เี่ ลีย้ งจะ
มีส่วนเข้าไปให้ความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลชุมชน การสังเกต สัมภาษณ์ และ
การพูดคุยกับผูใ้ หญ่ให้กบั เยาวชนแต่ละคนอย่างใกล้ชดิ จากนัน้ เยาวชนทุก
คนจะได้น�ำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทเี่ ปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถา่ ยทอดสิง่ ทีต่ นเองได้เรียนรูอ้ ย่าง
อิสระทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการน�ำเสนอ โดยในกระบวนการนี้จะมีครู
ภูมปิ ญ
ั ญาและเครือข่ายทีท่ ำ� งานกับชุมชนมาร่วมกิจกรรมน�ำเสนอของเยาวชน
ในชุมชนด้วย
1.2) เยาวชนแกนน�ำผูข้ บั เคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชน (เมล็ดข้าว
เปลือกไทยเบิ้ง)
หลังจากผ่านกิจกรรมทัง้ 4 ค่าย ข้างต้นแล้วเยาวชนบางคนทีม่ คี วาม
สนใจท�ำงานขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมของชุมชนจะถูกเชิญชวนจากรุ่นพี่
เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง และทีมผู้ใหญ่ในองค์กร ให้มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านความเป็นผู้น�ำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และทักษะในการ
ท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน เพือ่ เตรียมตัวเป็นเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ รุน่ ต่อ
ไป โดยจะมีการท�ำงานที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่การเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพ
หลากหลายค่าย เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ 
� เพื่อฝึกทักษะการ
ออกแบบ และทดลองท�ำค่าย) ค่ายพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งการท�ำงานร่วมกับ
เด็กและเยาวชน และมักจะถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด
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หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพร้อมกับทีมผูใ้ หญ่ในองค์กรด้วย หลัง
จากเข้าร่วมกิจกรรมจนทดลองท�ำค่ายด้วยตนเองแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้จึงจะ
กลายเป็นเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งที่มีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนในระดับที่สามารถถ่ายทอดได้ และมีความพร้อมจะท�ำหน้าที่ก�ำหนด
ทิศทางในการท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน และท�ำงานพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนในชุมชนรุ่นต่อไปด้วยแนวทางของตนเอง
2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา
สงขลาฟอรั่ ม เป็ น องค์ ก รที่ ท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นประเด็ น สั ง คมใน
จังหวดสงขลาหลากหลายประเด็นในฐานะจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรและวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การท�ำงานบ่มเพาะ
เยาวชนในจังหวัดสงขลาเน้นหนักไปที่การให้เยาวชนได้ค้นหา และมองเห็น
ศักยภาพของตนเองผ่านการได้ทดลองแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างจริงจัง ดัง
นั้นรูปแบบการบ่มเพาะจึงมีฐานความคิดมาจากแนวคิดเรื่องการคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) ที่เน้นการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและ
ลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง การบ่มเพาะเยาวชนโดยสงขลา
ฟอรั่ม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยมีการท�ำงานไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้
2.1) เยาวชนรุ่นใหม่ผู้แก้ไขปัญหาของชุมชน (กลุ่มพลเมืองเยาวชน
สงขลา)
พรรณิภา โสตถิพนั ธ์ุ (2559) หรือป้าหนู ผูอ้ ำ� นวยการสงขลาฟอรัม่
ได้สรุปขั้นตอนในการสร้างกลุ่มพลเมืองเยาวชนสงขลาออกเป็น 4 ขั้นตอน
หลักๆ ประกอบด้วย 1) กระบวนการพัฒนาโครงการ 2) การโคช หรือให้
ค�ำปรึกษา 3) การพัฒนาจิตส�ำนึกพลเมือง 4) การสรุปบทเรียน เรียนรู้
ระหว่างกลุ่ม และสื่อสารสาธารณะ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
2.1.1) กระบวนการพัฒนาโครงการ  ขั้นตอนนี้นับเป็นกระบวนการ
ส�ำคัญที่เกิดขึ้นก่อนที่เยาวชนจะเข้าไปท�ำโครงการในพื้นที่จริง ซึ่งก่อนการ
เข้าไปด�ำเนินโครงการเยาวชนต้องได้รับการเติมความรู้และการพัฒนาโจทย์
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ในการท�ำโครงการอย่างจริงจัง ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการที่ทีมงานสงขลา
ฟอรั่มจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในจังหวัดสงขลาส่งโครงการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน โดยการด�ำเนินทั้งในรูปแบบของออนไลน์ผ่าน Facebook
ขององค์กร และออฟไลน์ โดยการเข้าไปพูดคุยกับเยาวชนในโรงเรียน
โดยตรง จากนั้นทีมงานสงขลาฟอรั่มและผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกโครงการ
ที่น่าสนใจ เมื่อได้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเยาวชนทุกกลุ่มจะเริ่ม
เข้ามาร่วมกิจกรรมวงกลมสะท้อนกลับและน�ำเสนอกับทีมพี่เลี้ยงด้วยการ
เติ ม ความรู ้ เ รื่ อ ง “ความเป็ น พลเมื อ ง” ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ งความตระหนั ก และ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ความรู้เรื่อง “หลักคิด 5 ประการ
ในการท�ำโครงการ” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรับมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักเหตุผล หลักพอประมาณ หลักภูมิคุ้มกัน หลักความรู้ และหลัก
คุณธรรม) เพื่อให้แนวทางการด�ำเนินโครงการของเยาวชนในโครงการมี
การค�ำนึงถึงผลกระทบทุกด้านอย่างครบถ้วน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้เรียนรู้ “ทักษะการสื่อสาร” จาก
การน�ำเสนอโครงการของตนเองที่ต้องผ่านการตอกย�้ำซ�้ำทวนให้สามารถน�ำ
เสนอหัวใจของโครงการให้มีความกระชับและชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
2.1.2) กระบวนการโคชหรือให้คำ� ปรึกษา หลังจากทีน่ ำ� เสนอโครงการ
และได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เยาวชนแต่ละกลุ่มจะกลับเข้าไป
ด�ำเนินโครงการในพื้นที่ ในขั้นตอนนี้ทีมพี่เลี้ยงจะต้องคอยพูดคุย และ
ติดตามผลการท�ำโครงการเป็นระยะ ๆ โดยทีมโคชจะต้องคอยพูดคุยเพื่อ
ทบทวนเป้าหมายของโครงการ และเป้าหมายของเยาวชน ปลุกความเชือ่ มัน่
ให้กบั เยาวชนในการท�ำโครงการ และติดตามข้อมูลของเยาวชนอย่างใกล้ชดิ
และต่อเนื่อง
2.1.3) การพัฒนาจิตส�ำนึกพลเมือง เมือ่ ท�ำโครงการมาได้สกั พักหนึง่
เยาวชนแต่ละกลุม่ อาจจะเกิดความท้อเพราะเจออุปสรรคในการท�ำงาน ดังนัน้
ทีมพีเ่ ลีย้ งจากสงขลาฟอรัม่ จึงต้องชีใ้ ห้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าในการท�ำงาน
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ของตนเอง โดยในขั้นตอนนี้จะเชิญชวนเยาวชนในโครงการให้เข้าไปเรียนรู้
ชุมชนค้นหาคุณค่าความเป็นพลเมืองจากชุมชนที่มีพลังพลเมืองเข้มแข็ง
สามารถขับเคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ฐานะ social lab ของโครงการ ขัน้ ตอนนีท้ มี พีเ่ ลีย้ งต้องชวนให้เยาวชนได้
มองเห็นลักษณะการท�ำงาน ผูน้ ำ� ชุมชน และกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นชุมชน พร้อมทัง้
ตั้งค�ำถามเรื่องความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ชวนคุยเรื่องคุณค่า
ของการท�ำงาน เพือ่ ให้เยาวชนได้เชือ่ มโยงโครงการของตนเองกับสิง่ ทีช่ มุ ชน
อืน่ ๆ ก�ำลังขับเคลือ่ น การเรียนรูจ้ ากบทเรียนของชุมชนนีเ้ องจะท�ำให้เยาวชน
มองเห็นภาพรวมของสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น และเห็นความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ด้วยในเวลาเดียวกัน (ภาพที่ 1 ขวา)
 	 2.1.4) การสรุปบทเรียน เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และการสื่อสารกับ
สาธารณะ หลังจากท�ำโครงการเรียบร้อยแล้ว เยาวชนจะได้นำ� เสนอโครงการ
ผ่านงาน learning festival ซึ่งในงานนี้เยาวชนจะได้วางแผนในการจัด
งานทั้งในส่วนของวิธีการและนิทรรศการร่วมกับทีมงาน โดยมีชุมชนที่เป็น
social lab และพื้นที่ที่เยาวชนได้เข้าไปท�ำงานร่วมด้วย เป็นแขกคนส�ำคัญ
นอกจากนี้ในงานยังมีส่ือมวลชน หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ใหญ่ในจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมเข้าร่วมให้ค�ำแนะน�ำกับ
เยาวชนด้วย
2.2.) เยาวชนแกนน�ำผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและช่วยพัฒนาโจทย์ (ทีมพีเ่ ลีย้ ง)
จะเห็นว่าตลอดเส้นทางของการบ่มเพาะพลเมืองเยาวชน ทีมพี่เลี้ยง
คือคนทีค่ อยท�ำงานเคียงข้างเยาวชนมาโดยตลอด ดังนัน้ ก่อนจะสร้างพลเมือง
เยาวชนให้เป็นรูปเป็นร่าง ทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มจึงต้องได้รับการบ่มเพาะ
อย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ต้น โดยมีคนบ่มเพาะส�ำคัญคือป้าหนู ผู้อ�ำนวยการ
สงขลาฟอรั่ม ป้าหนูเคยให้สัมภาษณ์ว่าการท�ำงานกับทีมพี่เลี้ยงต้องใช้วิธี
เดียวกันกับที่ต้องการให้ทีมพี่เลี้ยงท�ำต่อกับเยาวชนในโครงการคือเน้นการ
“หนุนเสริม” มากกว่าการตัดสิน เพื่อให้ทีมพี่เลี้ยงได้เห็นคุณค่าของตนเอง
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ได้กำ� หนดทิศทางในการท�ำงานด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและยังได้เรียนรูว้ ธิ ี
การเป็นพี่เลี้ยงผ่านตัวตนของป้าหนูไปด้วยในเวลาเดียวกัน การหนุนเสริม
ของป้าหนูนน้ั จะมีทง้ั การนัง่ ล้อมวงกับทีมพีเ่ ลีย้ งเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิค
ในการท�ำงานทั้งเทคนิคการพิจารณาข้อเสนอโครงการ เทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหา และเทคนิคในการท�ำงานกับเยาวชน นอกจากนัง่ ล้อมวงแลกเปลีย่ น
เรียนรู้แล้วป้าหนูยังบ่มเพาะทีมพี่เลี้ยงโดยการให้ลงท� ำงานกับเยาวชน
ในพื้นที่จริงซึ่งในขั้นตอนนี้พ่ีเลี้ยงจะต้องท�ำความเข้าใจปัญหาที่เยาวชน
แต่ละกลุ่มสนใจ และต้องท�ำความเข้าใจหัวใจหลักในโครงการของเยาวชน
แต่ละโครงการเป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้สามารถมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอย่างรอบด้านมากกว่างานที่เยาวชนในโครงการก�ำลังท�ำอยู่โดยใน
ขั้นตอนการลงท�ำงานจริงนี้ป้าหนูจะท�ำหน้าที่เป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกต และคอย
ให้ความช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (2558)
ได้สรุปเทคนิคในการท�ำงานของทีมพี่เลี้ยงไว้ทั้งหมด 8 ข้อ สามารถกล่าว
โดยสรุปได้คือ พี่เลี้ยงจะต้องมีศิลปะในการสนทนา รู้จักทั้งการฟังและการ
ตัง้ ค�ำถามเพือ่ ท้าทายให้วเิ คราะห์ และเชือ่ มร้อยกับประเด็นปัญหาของเยาวชน
นอกจากนั้นยังต้องรู้จักการใช้พลังถ้อยค�ำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชน เพื่อให้สมารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และท�ำโครงการจนส�ำเร็จใน
ทีส่ ดุ นอกจากศิลปะในการสนทนาแล้วทีมพีเ่ ลีย้ งต้องเท่าทันความรูส้ กึ นึกคิด
ของตนเอง ไม่ชน้ี ำ 
� หรือยัดเยียดความรูใ้ ห้กบั เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ซึง่
ต้องอาศัยการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ เยาวชนในทีม หรือ
เรียกว่าต้องเชื่อเรื่อง collective wisdom ร่วมกันนั่นเอง อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าพี่เลี้ยงจะต้องท�ำงานโดยค�ำนึงถึงความคิดเห็นของน้อง ๆ เยาวชนแต่พี่
เลี้ยงก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าต้องสร้างศรัทธาให้กับน้อง ๆ ด้วย ดังนั้นพี่เลี้ยงจึง
ต้องท�ำการบ้าน หาข้อมูลและเข้าใจปัญหามากกว่าน้อง ๆ เสมอ
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จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าองค์กรฯทั้งสองมีกระบวนการท�ำงานที่มี
ทัง้ ส่วนทีแ่ ตกต่างและคล้ายคลึงกัน ส่วนทีแ่ ตกต่างกันคือ สถาบันไทยเบิง้ ฯ
เน้นบ่มเพาะเยาวชนผ่านการเรียนรู้ประเด็นวัฒนธรรมที่อาจถือได้ว่าเป็น
ประเด็นเย็นที่ไม่มีผู้เดือดร้อนหรือได้รับผลทางลบจากการท�ำงานขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าว และเป็นแนวทางท�ำงานส�ำคัญทีอ่ งค์กรยึดถือเพือ่ ใช้ในการ
ท�ำงาน ในขณะทีส่ งขลาฟอรัม่ เน้นการบ่มเพาะเยาวชนผ่านการเรียนรูแ้ ละคิด
แก้ไขปัญหาในจังหวัดสงขลาซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนซึ่งจะต้องมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นต่าง ๆ ที่เยาวชนท�ำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นการท�ำงานจึงอาจเจออุปสรรคและปัญหาได้รุนแรงกว่าการท�ำงาน
สถาบันไทยเบิ้งฯ นอกจากนี้จะเห็นว่าการท�ำงานของสถาบันไทยเบิ้งฯ เน้น
เรื่องวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นทุนส�ำคัญของชุมชน ดังนั้นลักษณะงานที่เยาวชน
สามารถเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอจึงอาจจะมีเพียงประเด็นการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
เป็นส�ำคัญ ในขณะที่สงขลาฟอรั่มเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกประเด็น
ปัญหาทีต่ นเองสนใจมาตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้ การขับเคลือ่ นปัญหาสังคมในจังหวัด
จึงเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย	 
ส่วนในประเด็นทีเ่ หมือนกันนัน้ เมือ่ สังเกตกระบวนการท�ำงานจะเห็น
ว่าองค์กรทั้งสองมีจุดร่วมในการท�ำงานหลายประการด้วยกัน เช่น เน้นให้
เยาวชนเกิดการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ของตนเอง และมีกระบวนการพัฒนา
เยาวชน 2 ลักษณะไปพร้อม ๆ กัน การบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสองพื้นที่จึง
มีผู้ดำ� เนินการหลักเป็นเยาวชนแกนน�ำที่อยู่ในชุมชน ไม่ใช่ทีมผู้ใหญ่ในองค์
กรฯเอง การบ่มเพาะเยาวชนเพื่อให้ได้มาซึ่งเยาวชนแกนน�ำนี้ท�ำให้แน่ใจได้
ว่าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพและเยาวชนจะยังถูกสืบทอดและ
สามารถด�ำเนินการด้วยเยาวชนแกนน�ำแต่ละคนต่อไปเรื่อย ๆ ได้อย่างยั่งยืน
แม้วา่ ในอนาคตองค์กรจะยุตกิ ารท�ำงาน หรืยตุ บิ ทบาทเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนไปก็ตาม
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ภาพที่ 1 เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนจากผู้สูงอายุในชุมชน
(ซ้าย) เยาวชนในชุมชนไทยเบิ้งเรียนรู้วิธีการร้องเพลงโทนจากผู้สูงอายุ
(ขวา) เยาวชนในโครงการสงขลาฟอรั่มซักถามปัญหาในชุมชนจากผู้สูงอายุ
(ที่มาของภาพ: (ซ้าย) ชลิดา จูงพันธ์, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(ขวา) มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2559 น. 26)

2. แนวคิดในการท�ำงาน

2.1) เครื่องมือในการท�ำงานที่สำ� คัญ
นอกจากจะมีกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนที่มีขั้นตอนที่แน่ชัดผ่าน
แนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว องค์กรทั้งสอง
ยังมีหลักคิดในการท�ำงานทีม่ คี วามน่าสนใจและมีคล้ายคลึงกันหลายประการ
โดยสามารถสรุปแนวคิดในการบ่มเพาะหรือจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั เยาวชนได้ 3
ประการ ดังนี้
1) ให้อิสระในการเรียนรู้
นอกจากจะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดังที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้ว การสนทนากับผู้น�ำทั้งสององค์กรยังท�ำให้สังเกตเห็นอีกด้วยว่า
ทั้งสององค์กรให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับความสนใจของเยาวชนที่มีต่อ
ประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังที่ทีมสงขลาฟอรั่มมีแนวคิดและวิธีการท�ำงานที่
เริม่ จากการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนได้รวมตัวกันสร้างทีม ได้ตดั สินใจเดินทางมา
สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ได้เลือกประเด็นปัญหาในชุมชนทีเ่ ยาวชน
มองเห็นมาเป็นหัวข้อในการท�ำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และได้ก�ำหนดวิธี
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดังนัน้ เยาวชนจึงมีความเป็นเจ้าของประเด็น และ
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เจ้าของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
แนวคิดในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจนี้
ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันในการบ่มเพาะเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ดัง
ที่พ่ีมุ้ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
ในโคกสลุงสะท้อนเสมอว่า
“การเรียนรู้เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ พี่จะไม่จัดกระบวนการโดยที่
ไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรเด็ดขาด”
(พยอม อ่อนสลุง, สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2562)
		
พี่มุ้ยจึงมีความเชื่อมั่นว่าการให้อิสระในการเลือกประเด็นการเรียนรู้
นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เยาวชนสนใจ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง ดังนัน้ ในการจัดกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของพีม่ ยุ้ จึง
มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนได้เลือกศึกษาประเด็นการเรียนรูใ้ นชุมชน
ที่ตนเองสนใจผ่าน “ค่ายสืบสานภูมิปัญญา” ซึ่งเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้เลือกศึกษาประเด็นในชุมชนที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง
2) ให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของเยาวชนมากกว่าผลลัพธ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ท�ำงานบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสองพื้นที่ ผู้วิจัย
สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่า แม้กระบวนการบ่มเพาะเยาวชนของทัง้ สององค์กร
จะมีรปู แบบการทีเ่ ข้มข้น และส่งเสริมให้เยาวชนต้องเข้าไปเรียนรู้ หรือแก้ไข
ปัญหาบางอย่างอย่างจริงจัง แต่ทีมบ่มเพาะเยาวชนจากทั้งสองพื้นที่มักจะ
ถ่ายทอดให้ผู้วิจัยฟังเสมอว่า กระบวนการที่ส�ำคัญที่สุดในการบ่มเพาะ
เยาวชนไม่ใช่ผลส�ำเร็จของตัวโครงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดสงขลาทีเ่ ยาวชน
ท�ำขึ้น หรือความแม่นย�ำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาไทยเบิ้ง
หากแต่เป็นการเติบโตของเยาวชนในโครงการทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยในระหว่างที่
เข้าร่วมโครงการ ดังบทสัมภาษณ์ของป้าหนูตอนหนึ่งที่สามารถสรุปใจความ
ส�ำคัญได้ว่า
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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“การท�ำงานพัฒนาเยาวชนต้องไม่ตั้งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์แต่ต้อง
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเด็กแต่ละคนเป็นส�ำคัญ ต้องสังเกตดูว่า
เขาเข้าใจปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
สอดคล้องกับพีม่ ยุ้ ทีม่ กั จะเน้นย�ำ้ เสมอว่า แม้กจิ กรรมลานวัฒนธรรม
จะเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับให้เด็กทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ถา่ ยทอดสิง่ ทีต่ นเองได้เรียนรู้
จากชุมชนแต่ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะประเมินความรู้ความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรมที่ถูกต้องครบถ้วนเพราะทีมผู้บ่มเพาะจะสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละด้านของเยาวชนไปตลอดการท�ำกิจกรรมในแต่ละช่วงอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
ลานวัฒนธรรมจึงไม่ใช่พื้นที่ประเมินแต่เป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มองเห็น
ศักยภาพของลูกหลาน ไปพร้อม ๆ กับทีเ่ ยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มองเห็น
ศักยภาพของตนเอง
ผู้วิจัยเห็นว่า การมีแนวคิดหลักในการท�ำงานเช่นนี้เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ พืน้ ทีป่ ลอดภัยในการท�ำงานให้กบั เยาวชน กล่าวคือ
เป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ยาวชนสามารถเข้าไปเรียนรูแ้ ละลองผิดลองถูกได้อย่างเต็มทีโ่ ดย
ไม่ต้องกังวลว่าการเรียนรู้หรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะถูกตัดสินจากผู้ใหญ่
ว่าเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ การเปิดโอกาสเช่นนีย้ อ่ มท�ำให้เกิดความกล้า
และท�ำให้เยาวชนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี
3) การน�ำร่วม
“ถึงต่างคนต่างมา แต่ไม่ใช่วา่ ต่างคนต่างท�ำ แม้ตา่ งคนต่างท�ำ แต่ตา่ ง
ก็เสริมซึง่ กันและกัน ต่างมีแสงซ่อนอยูใ่ นตัวของตน นัน่ คือแสงแห่งเยาวชน”
(scbfoundation, 2557)
ถ้อยค�ำข้างต้นเป็นเนือ้ ร้องส่วนหนึง่ ของเพลง “สงขลาส่องแสง” เพลง
ที่เยาวชนกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาใช้ขับร้องในยามท้อแท้ หรือ
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เฉลิมฉลองความส�ำเร็จของโครงการ เนือ้ เพลงดังกล่าวอธิบายได้เป็นอย่างดี
ถึงแนวคิดส�ำคัญในการท�ำงานบ่มเพาะเยาวชนในสงขลา นัน่ คือแนวคิดเรือ่ ง
การน�ำร่วม (collective leadership) ซึ่งเป็นแนวคิดในการท�ำงานร่วมกัน
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญอย่างน้อย 3 ด้าน การแบ่งปันข้อมูล
(information sharing) การร่วมมือกัน (collaboration) และการตัดสินใจ
ร่วมกัน (joint decision making) (Friedrich et al., 2009, อ้างถึงใน
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2060) ซึ่งแนวคิดเรื่องการน�ำร่วมนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่
แต่ในกลุม่ พลเมืองเยาวชนสงขลาเท่านัน้ แต่นบั ได้วา่ เป็นหัวใจหลักทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดในการท�ำงานด้านเยาวชนของทั้งสองพื้นที่ เนื่องจากการท�ำงานบ่มเพาะ
เยาวชนในพื้นที่นั้น เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนหลากหลายวัย ทั้ง
ผู้ใหญ่ในองค์กรกับทีมเยาวชนพี่เลี้ยงที่ต้องพูดคุยเพื่อวางกรอบแนวคิดใน
การท�ำงาน และ ทีมพีเ่ ลีย้ งกับเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีต่ อ้ งท�ำงานร่วมกัน
ในการเรียนรูป้ ระเด็นในชุมชน ไปจนถึงพยายามคิดโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ในชุมชน การท�ำงานร่วมกันระหว่างวัยนัน้ มักจะท�ำให้เกิดการกระทบกระทัง่
หรือเกิดอิทธิผลในวงสนทนาอันเนื่องมาจากความอาวุโสได้โดยง่าย ดังนั้น
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความเท่าเทียมจึงช่วยท�ำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย
ในการสนทนาจึงนับเป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศในการรับฟังอย่าง
เท่าเทียมนัน้ เกิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอในทัง้ สองพืน้ ที่ โดยมีตวั อย่างสถานการณ์
เช่น ในกรณีของพลเมืองเยาวชนสงขลานั้น นอกจากบทเพลงที่บ่งบอก
แนวคิดในการท�ำงานแล้ว ในทางปฏิบตั แิ ล้วป้าหนูยงั เน้นย�ำ้ เรือ่ งดังกล่าวผ่าน
การเปิดวงสนทนาทุกครั้งว่า
“เราจัดเก้าอี้เป็นวงกลมเช่นนี้เพื่อที่จะบอกว่าในวงสนทนานี้ไม่มี
หัวโต๊ะ ท้ายโต๊ะ ขอให้ถอดหัวโขนและต�ำแหน่งทั้งหลายออกไปก่อน และ
รับรู้ว่าทุกคนในวงล้วนเท่าเทียมกัน”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ในวงสนทนาที่พี่เลี้ยงในทีมสงขลาฟอรั่มเข้าไปท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาให้
กับเยาวชนแต่ละกลุ่มก็จะสังเกตเห็นได้ว่า พี่เลี้ยงทุกคนมีหน้าที่หลักในการ
ตัง้ ค�ำถาม และคอยสรุปประเด็นในการสนทนาของเยาวชน แต่ไม่ได้ควบคุม
ทิศทางการตัดสินใจแต่อย่างใด
	 ส่วนในกรณีของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งนั้นคนท�ำงานใน
องค์กรมีวิธีการพูดคุยที่ใช้สม�่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการท�ำงาน
นั้นคือ “สุนทรียสนทนา” ซึ่งเป็นการสนทนาที่มีการก�ำหนดกติกาในการ
สนทนาทีม่ งุ่ ให้ความส�ำคัญกับการฟังอย่างตัง้ ใจ เพือ่ รับรูเ้ จตนาทีแ่ ท้จริงของ
ผูพ้ ดู นอกจากนีก้ ารท�ำงานของกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ในระยะหลังยัง
มีการก�ำหนดเป้าหมายและวางแผนการด�ำเนินงานด้วยแนวคิดอันเกิดมาจาก
การพูดคุยในกลุ่มเยาวชนเอง โดยไม่ได้มีผู้ใหญ่ในสถาบันไทยเบิ้งฯ เข้ามา
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานอีกด้วย การด�ำเนินงานบ่มเพาะเยาวชนใน
ชุมชนจึงเป็นงานของกลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งอย่างแท้จริง
จากแนวคิดทั้งสามประการที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าการบ่มเพาะ
เยาวชนของพืน้ ทีท่ งั้ สองแม้จะมีกระบวนการทีแ่ ตกต่างกันในรายละเอียด แต่
มีแนวคิดในการท�ำงานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน คือ มีหัวใจหลักเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ดังนั้นจึงให้อิสระในการเรียนรู้กับเยาวชน ให้

ภาพที่ 2 (ซ้าย) บรรยากาศการสนทนาของเยาวชนระหว่างระดมสมองของเยาวชนในสงขลา
ร่วมกับพี่เลี้ยง (ขวา)บรรยากาศการท�ำกิจกรรมของเยาวชนในชุมชนโคกสลุง
ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา
(ที่มาของภาพ (ซ้าย) มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2558  น. 335
(ขวา) ชลิดา จูงพันธ์, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)

86

คน เคลื่อน คน

ความส�ำคัญกับการเติบโตของเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมากกว่าผลลัพธ์ และ
ยึดหลักการน�ำร่วมในการท�ำงานเป็นส�ำคัญ การยึดหลักการเช่นนีน้ อกจากจะ
ท�ำให้เยาวชนที่เข้าร่วมรู้สึกได้ถึงความเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มที่แล้ว ยังท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมด้วยตัวของเยาวชนเอง
โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคอยก�ำหนดทิศทางหรือผลักดันอีกด้วย
2.2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะอย่างจริงจังให้กบั เยาวชนทัง้ สองพืน้ ที่
ดังที่ได้น�ำเสนอรายละเอียดไปข้างต้นสร้างผลกระทบ และท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงหลายประการ ทัง้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระดับบุคคล โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระดับ
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง โดยมีตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
 	 ค�ำว่าบุคคลในทีน่ จ้ี ะเน้นพูดถึงการเปลีย่ นแปลงของเยาวชนทีเ่ คยเข้า
ร่วมโครงการขององค์กรทัง้ สอง โดยจะยกตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
กับเยาวชนบางคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเพือ่ ให้พอมองเห็นภาพเยาวชนทีเ่ กิดจาก
การบ่มเพาะของสององค์กรมากยิง่ ขึน้ ในส่วนของสถาบันไทยเบิง้ ฯ นัน้ การ
บ่มเพาะเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท�ำให้มี
เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกแล้วถึง 6 รุน่ จากการพูดคุยกับเยาวชนทัง้ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการจะสะท้อนให้ผวู้ จิ ยั ฟังถึงความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในหลากหลาย
ลักษณะ แต่พอจะสามารถสรุปได้สองลักษณะคือ 1) ได้มองเห็นศักยภาพ
ของตนเอง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของไก่และไอซ์ทเี่ คยมีปญ
ั หาเรือ่ งความ
กล้าแสดงออกและการกล้าตัดสินใจ แต่พอเรือ่ มเข้ามาท�ำค่ายทีต่ อ้ งอาศัยการ
วางแผน การบริหารจัดการ และการสือ่ สารก็ทำ� ให้นอ้ งทัง้ สองมีทกั ษะในการ
สื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2) รู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเปลี่ยนแปลงในข้อนี้ต้องนับว่าเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการที่
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษได้อย่างแท้จริง ความภาคภูมิใจในคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิน่ นัน้ สามารถเห็นได้จากการให้สมั ภาษณ์ของเยาวชนแทบทุกคนทีพ่ ดู ถึง
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยเบิง้ ด้วยความภาคภูมใิ จ และต่างมีเป้าหมายทีจ่ ะกลับมาท�ำงาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจัง และปัจจุบันเริ่มมีเยาวชนจ�ำนวน
หนึง่ ทีต่ ดั สินใจกลับมาท�ำงานด้านการพัฒนาเยาวชนในชุมชนอย่างจริงจังแล้ว
ด้วย
ส่วนในกรณีของสงขลาฟอรัม่ นัน้ นอกจากเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเองคล้ายกับที่เกิดขึ้นกับกรณีของสถาบัน
ไทยเบิง้ ฯ แล้ว ยังมีตวั อย่างการเปลีย่ นแปลงอีกประการหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ในเยาวชนกลุ่มนี้ นั้นคือ การมองเห็นแนวทางชีวิตในอนาคตของตนเองใน
ฐานะพลเมือง ดังจะเห็นได้จากกรณีของ อภิศักดิ์ ทัศนี (น�้ำนิ่ง) ที่มีความ
สนใจวิ ท ยาศาสตร์ แ ละมุ ่ ง มั่ น จะเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ และเรี ย นด้ า น
วิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างดี แต่เมื่อมีโอกาสท�ำโครงการ Beach for life
โครงการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการดูแลหาดสมิหลาในฐานะทรัพยากรอันส�ำคัญ
ของจังหวัดท�ำให้น�้ำนิ่งตัดสินใจเรียนด้านการพัฒนาชุมชนที่ราชภัฏสงขลา
เพือ่ ให้ตนเองได้เพิม่ พูนความรูด้ า้ นการท�ำงานพัฒนาชุมชนและยังสามารถท�ำ
Beach for life ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ อลิสา บินดุส๊ะ (ฝน) สมาชิก
อีกคนในกลุ่ม Beach for life กลับมองเห็นว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนั้นส่วนที่ยังขาดแคลนคือ นัก
กฎหมายดี ๆ ทีจ่ ะให้ความรูผ้ คู้ นในชุมชนเกีย่ วกับสิทธิใ์ นการจัดการทรัพยากร
ของตนเอง ดังนัน้ ฝนจึงตัดสินใจเรียนต่อในสาขานิตศิ าสตร์ ในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และตั้งกลุ่มทนายความเยาวชนจิตอาสาขึ้นมาในชื่อ Law
long beach และท�ำงานด้านกฎหมายควบคูไ่ ปกับงานด้านการสื่อสาร และ
พัฒนาเยาวชนของ Beach for life มาอย่างต่อเนื่อง
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2) การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
ชุมชนนับว่ามีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสอง
องค์กร ในฐานะแหล่งเรียนรูแ้ ละพืน้ ทีท่ ดลองท�ำงานของเยาวชน ดังนัน้ การ
บ่มเพาะเยาวชนของทัง้ สององค์กรจึงท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงบางประการ
กับชุมชนด้วย ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทางกายภาพของพื้นที่ กล่าวคือ ในส่วนของผู้คน
ในชุมชนนั้น การบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ของสถาบันไทยเบิ้งฯ นับเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างยิ่งที่ชุมชนน�ำมาใช้หนุนเสริมการท�ำงานระหว่างวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นครูภูมิปัญญาผู้ให้ความรู้
เยาวชนในค่ายต่าง ๆ การให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนนั้น ย่อมท�ำให้ผู้สูงอายุได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง
และท�ำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟ้นเพิ่มขึ้นด้วย ดังที่ผู้วิจัย
สังเกตเห็นเป็นภาพปกติเมือ่ ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนโคกสลุงว่า เมือ่ ชุมชนต้องให้ความ
รูน้ กั ท่องเทีย่ วเกีย่ วกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทยเบิง้ จะมีทง้ั ผูส้ งู อายุและ
เด็กในชุมชนท�ำงานร่วมกันเสมอในลักษณะทีเ่ ป็นวิธกี ารท�ำงานอย่างเป็นปกติ
ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับหลายชุมชนในโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส�ำนึก
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการสืบสานการเล่น
กลองยาวของเยาวชนในชุมชนปากแจ่ม ที่พัฒนาจากการชวนให้เยาวชนมา
เรียนรู้การเล่นกลองยาวของชุมชนจนกระทั่งเยาวชนสามารถรวมตัวกันเป็น
วงที่ครบสมบูรณ์ และสามารถเล่นร่วมกับวงของผู้ใหญ่ในชุมชนได้ในที่สุด
(มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน), 2558)
ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทางกายภาพของพื้นที่นั้น สิ่งที่
เกิดขึ้นในชุมชนไทยเบิ้งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่ชุมชนมีฐานข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยองค์ความรู้ของ
ครู ภู มิ ป ั ญ ญานั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ ถู ก ถ่ า ยทอดลงในเยาวชนเท่ า นั้ น หากแต่
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ยังถูกรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วย ซึ่งการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระเบียบและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบนั้นจะยิ่งท�ำให้ภูมิปัญญาของชุมชน
เข้มแข็ง พื้นที่ก็จะยิ่งกลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส�ำคัญมากยิ่งขึ้นไป
เรือ่ ย ๆ ส่วนในกรณีของสงขลาฟอรั่มนั้น การเกิดขึ้นของพลเมืองเยาวชน
สงขลาที่ เข้าไปท�ำงานกับประเด็นปัญหาในชุมชนโดยตรงย่อมท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงกับชุมชนโดยตรง ทัง้ ในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
กับผูค้ นในชุมชนดังทีเ่ สนอไปข้างต้น และเกิดการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีอ่ ย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การเกิดขึ้นของธรรมนูญพิทักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน
โดยเยาวชนกลุม่ Beach for life ทีท่ ำ� ให้เกิดการปกป้องหาดสมิหลาอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงการบังคับใช้กฎหมายที่ท�ำให้ชุมชนมี
สิทธิ์ในการก�ำหนดวิธีการใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาทรัพยากรของตนเอง
และเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะนี้กับชุมชนอื่น ๆ ด้วย
3) การเปลี่ยนแปลงในสังคมวงกว้าง
การบ่มเพาะเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานท�ำให้เกิดการเปลี่ยนใน
สังคมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าชุมชนที่เยาวชนเข้าไปท�ำงาน แต่ยัง
ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การ
บ่มเพาะเยาวชนอย่างต่อเนื่องขององค์กรทั้งสองที่ผ่านการเรียนรู้ท้ังข้อดี
ข้อเสีย และปรับปรุงวิธีการท�ำงานเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการ
บ่มเพาะจิตส�ำนึกพลเมืองให้กับเยาวชนนั้นสามารถเป็นฐานข้อมูล และเป็น
กรณีศึกษาให้กับองค์กรหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการท�ำงานด้านการพัฒนาเด็ก
แล้ ว เยาวชน กระบวนการของทั้ ง สององค์ ก รที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
รายละเอียดท�ำให้พ้ืนที่อ่ืน ๆ สามารถน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองได้
	 นอกจากนีก้ ารเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รวมกลุม่ ท�ำงานอย่างอิสระใน
โครงการของสงขลาฟอรั่มยังท�ำให้เกิดกลุ่มเยาวชนหลายกลุ่มที่ยังคงท�ำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แม้โครงการพลังพลเมืองเยาวชน
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จะจบลงไปแล้วก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกลุ่ม Beach for life กลุ่ม
เยาวชนที่เริ่มต้นท�ำงานจากการตั้งค�ำถามว่า “ชายหาดใกล้โรงเรียนหายไป
ไหน” ในโครงการพลังพลเมืองเยาวชน กลายมาเป็นกลุม่ องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไรที่ยังคงท�ำงานดูแลชายหาดสมิหลาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายหาด และงานให้
ความรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนเกี่ยวกับการรักษาชายหาดอย่างต่อเนื่อง
และเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับสงขลาฟอรั่มมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น
สมาชิกคนหนึ่งของ Beach for life ยังพบว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท�ำงานด้านกฎหมายควบคู่กันไปด้วยจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงรวมเยาวชนกลุ่มใหม่ภายใต้ชื่อ Law
long beach เป็นนักกฎหมายอาสาที่ช่วยให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลทรัพยากร หรือการรักษาสิทธิต์ า่ ง ๆ ของ
ชุ ม ชน โดย Law long beach ก็ ยั ง คงท� ำ งานเป็ น พั น ธมิ ต รร่ ว มกั บ
Beach for life และ สงขลาฟอรั่มต่อไป ดังนั้นการเกิดขึ้นของเยาวชน
จากโครงการของสงขลาฟอรั่มจึงไม่ได้เกิดผลแต่เฉพาะกับตัวเยาวชนและ
ชุมชนทีเ่ ยาวชนเข้าไปท�ำงานเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างความเปลีย่ นแปลงใน
แง่มุมต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างน่าสนใจ และเป็นผลกระทบที่ขยายผลกว้าง
ขวางออกไปอีกเรือ่ ย ๆ เช่น กรณีของการยืน่ จดสิทธิใ์ นการบริหารจัดการหาด
โดยชุมชนของ Law long beach ร่วมกับ Beach for life และ สงขลา
ฟอรัม่ ในฐานะชุมชนทางอุดมการณ์ ทีม่ สี ทิ ธิใ์ นการบริหารจัดการทรัพยากร
เช่นเดียวกับชุมชนทางกายภาพก็นบั เป็นวิธกี ารขับเคลือ่ นทางสังคมแบบใหม่
ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
	 ส่วนในกรณีของสถาบันไทยเบิ้งฯ นั้น แม้จะยังมุ่งเน้นไปที่การใช้
วัฒนธรรมเป็นเครือ่ งมือหลักในการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคม แต่การท�ำงานของ
กลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งยังคงเป็นก�ำลังหลักในการท�ำงานด้าน
เด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่าการท�ำงาน
การบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะของเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคม:
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ด้านเด็กและเยาวชนในชุมชนโคกสลุงจะยังผูกโยงกับเรือ่ งวัฒนธรรมหรือไม่
จะมีการเปลีย่ นแปลงไปมากน้อยเพียงใด และจะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในรูปแบบใหม่ ๆ หรือไม่อย่างไร
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การท�ำงานบ่มเพาะเยาวชนของทั้งสอง
องค์กร ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ
นอกจากจะท�ำให้เยาวชนได้ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ได้มองเห็น
แนวทางในอนาคตของตนเองในฐานะพลเมือง และรูส้ กึ หวงแหนรากเหง้าของ
ตนเองแล้ว ในขัน้ ตอนการท�ำงานผ่านโครงการเล็ก ๆ แต่ละโครงการยังท�ำให้
ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ในสังคมที่นอกเหนือไปจากตัวเยาวชนเอง เช่น
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และยังเป็นตัวอย่างการท�ำงาน
ให้กับพื้นที่อื่น ๆ และยิ่งท�ำให้งานด้านการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะมีความ
แข็งแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย
สรุปและอภิปรายผล

“พวกเราคนโคกสลุงท�ำงานด้านวัฒนธรรมก็จริง แต่ไม่ได้ทำ� ได้เพราะ
เราเป็นชุมชนทางวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น พิเศษกว่าชุมชนอืน่ ๆ อาจารย์ลองมอง
ดูสิ จริง ๆ อาหารการกินทีเ่ รากิน ภาษาทีผ่ มพูด หรือเสือ้ ผ้าของชุมชนถ้ามอง
เผิน ๆ มันก็ธรรมดา ๆ ทั้งนั้น แต่ถ้ามองกันลึก ๆ แท้จริงแล้วชุมชนไหน ๆ ก็
มีเอกลักษณ์ มีอาหารการกิน มีวถิ ชี วี ติ และมีของดีของตัวเองทัง้ นัน้ ลองดู
ดี ๆ ซอยบ้านอาจารย์อาจจะมีของดีเป็นร้านข้าวขาหมูอร่อยทีส่ ดุ ในจังหวัดก็ได้
มันจึงส�ำคัญที่ว่าคนในชุมชนจะมองเห็นว่ามันส�ำคัญหรือเปล่า สิ่งส�ำคัญจึง
ไม่ใช่วัฒนธรรม ข้าวของ แต่คือคนในชุมชนต่างหากที่จะท�ำให้มันยังคง
ส�ำคัญ”
(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
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ข้อความข้างต้นเป็นถ้อยค�ำตอนหนึง่ ในบทสนทนาระหว่างผูว้ จิ ยั และ
ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) ผู้น�ำคนส�ำคัญอีกคนหนึ่งของสถาบันไทยเบิ้งฯ
ถ้อยค�ำดังกล่าวน่าจะสามารถสะท้อนแนวคิดเรื่องทุนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
กล่าวคือ เมื่อมองในแง่ของทุนชุมชน อาจท�ำให้หลายท่านคิดว่าองค์กรฯ
ทั้งสองตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีทุนปู่ย่าอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง แต่หากมองลึก
ลงไปยิ่งกว่านั้นจะเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์และความน่าสนใจของพื้นที่
ที่ส่องแสงเปล่งประกายให้ผู้คนจากภายนอกได้มองเห็นนั้น แท้จริงแล้วเกิด
มาจากการท�ำงานของกลุ่มคนที่หวงแหน และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พื้นที่ ทั้งยังพยายามขับเน้นความส�ำคัญดังกล่าวให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการ
ส่งเสริมให้คนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนได้เข้าไปเรียนรูค้ วามส�ำคัญ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง ดังนั้นแนวทางการท�ำงานขององค์กรทั้งสองจึงสามารถ
ปรับใช้ในอีกหลากหลายชุมชนอย่างไม่ต้องตั้งข้อกังขา
ในด้านกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนในพื้นที่นั้น หากมองด้วยกรอบ
ของการบ่มเพาะจิตส�ำนึกสาธารณะก็จะเห็นได้ว่า การท�ำงานขององค์กร ทั้ง
สองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ (active citizenship) ซึ่งเป็น
พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบ ตระหนักถึงปัญหา และอยากมีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปัญหานัน้ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2558) โดยจากผลการศึกษาจะเห็น
ว่า องค์กรทัง้ สองมีแนวทางการท�ำงานทีอ่ าจกล่าวได้วา่ มีทงั้ ความเหมือน และ
ความต่าง ความต่างคือ สถาบันไทยเบิ้งฯ เน้นใช้ประเด็นวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ประเด็นเย็นร่วมกับการเรียนรูข้ องคนต่างวัย คือการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุและ
เยาวชนในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุท�ำหน้าที่ในฐานะครูภูมิปัญญาผู้ถ่ายทอด
วัฒนธรรม ขณะที่เยาวชนท�ำหน้าที่สืบสานและน�ำเสนอวัฒนธรรมดังกล่าว
ผ่านวิธกี ารของตนเอง ในขณะทีส่ งขลาฟอรัม่ ใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนซึง่
เป็นประเด็นร้อนเป็นเครือ่ งมือและพืน้ ทีท่ ำ� งานของเยาวชน ส่วนความเหมือน
นัน้ จะเห็นว่าพืน้ ทีท่ ง้ั สองใช้กระบวนการบ่มเพาะทีค่ ล้ายคลึงกันคือ เน้นให้
เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้จะเห็นว่า
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องค์กรทั้งสองเน้นพัฒนาเยาวชนสองกลุ่มในเวลาเดียวกัน คือเยาวชน
แกนน�ำทีท่ ำ� งานด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ และเยาวชน
รุ่นใหม่ท่ีเข้ามาเรียนรู้พ้ืนที่ ดังนั้นจ�ำนวนเยาวชนที่เข้ามาท�ำงานขับเคลื่อน
ประเด็นทางสังคมในพื้นที่จึงถูกเสริมและเติมเข้ามาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
แม้การท�ำงานของทั้งสององค์กรฯ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
อยู่บ้าง แต่ถ้ามองลงไปถึงแนวคิดเบื้องหลังในการท�ำงานก็จะเห็นได้ว่า
องค์กรทั้งสองมีหัวใจในการท�ำงานที่ส�ำคัญคือมีความเชื่อเรื่อง การน�ำร่วม
(collective leadership) ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบส�ำคัญของการ
น�ำร่วมไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันข้อมูล (information sharing) การร่วมมือ
กัน (collaboration) และการตัดสินใจร่วมกัน (joint decision making)
(Friedrich et al., 2009 อ้างใน ฐิตกิ าญจน์ อัศตรกุล, 2060) ที่ปรากฏ
ให้เห็นในทุกขั้นตอนของการท�ำงานดังที่กล่าวไปแล้วในผลการศึกษาข้างต้น
การท�ำงานโดยยึดแนวคิดการน�ำร่วมนี้ จึงไม่เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ หรือผลส�ำเร็จ
ของโครงการทีเ่ ยาวชนสร้างขึน้ หากแต่เน้นความส�ำคัญในขัน้ ตอนการท�ำงาน
ซึง่ ช่วยสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้เยาวชนสามารถซักถาม เสนอแนวคิด ลองผิด
ลองถูก และเห็นถึงความส�ำคัญของตนเองได้เป็นอย่างดี
การบ่ ม เพาะเยาวชนในพื้ น ที่ ผ ่ า นการลงมื อ ท� ำ และเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงโดยยึดหลักการน� ำร่วมดังกล่าวไปนั้น ท� ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเยาวชน ชุมชน และสังคม ในแง่ของตัวบุคคลนั้น
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคงไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าการได้เชื่อมโยงกับ
พื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างใกล้ชิด ความภาคภูมิใจในบ้านเกิด
จะท�ำให้เยาวชนได้มองเห็นศักยภาพของตนเอง และอาจมีบางคนเห็นไปไกล
ถึงอนาคตของตนเองดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนีก้ ารบ่มเพาะเยาวชน
ในพื้นที่ยังส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน และสังคมอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การท�ำงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
องค์กรทั้งสองส่งผลกระทบในวงกว้างไปไกลกว่าเรื่องเยาวชนอย่างแท้จริง
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อย่างไรก็ดี แม้การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนีอ้ าจชีใ้ ห้เห็นกระบวนการ
ท�ำงาน และแนวคิดเบื้องหลังในการท�ำงานขององค์กร ได้อย่างชัดเจน แต่
น่าเสียดายที่ในขณะนี้ไม่ได้มีผู้รวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเยาวชน
แต่ละคนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งในแต่ละรุ่น ซึ่งต้องอาศัยการรวมรวบ
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้นและนับว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษา
อย่างจริงจังต่อไปในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น จากการท�ำวิจัยครั้งนี้ยังท�ำให้ผู้วิจัยสังเกตเห็นด้วยว่า
องค์กรทั้งสองก�ำลังเดินทางมาถึงช่วงเวลาผลัดใบใหม่อีกครั้งเนื่องจากช่วง
อายุของผู้น�ำในองค์กร ดังจะเห็นได้จากการลดบทบาทของผู้น�ำอาวุโสใน
องค์กร และการส่งต่องานให้กบั คนรุน่ ใหม่ ทีเ่ ป็นปรากฏการณ์ทสี่ ามารถมอง
เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทั้งสององค์กร แม้จะยังเป็นภาพที่ยังไม่
ชัดเจนมากนักในปีน้ี อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นช่วงเวลาที่
ส�ำคัญขององค์กรที่ควรต้องมีการบันทึกข้อมูลและสังเกตความเปลี่ยนแปลง
อย่างจริงจัง ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ องค์กรทั้งสองก�ำลังผลัดใบ
ในสภาพสั ง คมที่ เ ดิ น ทางมาถึ ง การขั บ เคลื่ อ นสั ง คมในยุ ค ล่ า สุ ด (The
newest movement) ที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 (วิริยะ
สว่างโชติ, 2549, อ้างถึงใน น�้ำผึ้ง ชุริกานนท์, 2555) โดยมีรูปแบบการ
ขับเคลือ่ นทีแ่ ตกต่างจากเดิมอย่างสิน้ เชิง คือไม่เน้นการเกาะเกีย่ วเป็นองค์กร
ที่มีความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง ไม่ท�ำงานเพื่อล้มล้างโครงสร้าง หรืออ�ำนาจ
รัฐโดยตรง แต่เน้นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผ่านตัวตนของปัจเจกชนทีม่ คี วามโดดเด่น มีอตั ลักษณ์ และมีอำ� นาจในการ
สื่อสารเป็นของตนเอง องค์กรภาคประชาสังคมทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้างในอนาคต
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พหุกรณีศกึ ษา และใช้วธิ เี ลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในการเลือก 2 พืน้ ทีก่ รณี
ศึกษา ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และ กลุ่ม
สงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา ผลการศึกษาพบว่า การน�ำร่วมกันระหว่างวัยมี
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีเป้าหมายร่วม 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย 3) องค์ความรู้ และ 4) การเพิม่ พูนทุน
ทางสังคม โดยเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในขั้นการรวมตัว
ที่ผู้น�ำจะเริ่มสร้างความตระหนัก สื่อประเด็นออกไปว่าปัญหานั้นไม่ใช่แค่
ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ แต่สามารถเกิดขึน้ ได้กบั บุคคลอืน่ ๆ ด้วย เพือ่ รวม
กลุ่มคน
ค�ำส�ำคัญ: การน�ำร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย
การขับเคลื่อนสังคม
100 คน เคลื่อน คน

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

การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 101

บทน�ำ

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning) คือ
กระบวนการที่ประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ลักษณะต่าง ๆ โดยการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยนัน้ เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ เี่ ก่าแก่
ที่สุดวิธีหนึ่งของมนุษย์ส�ำหรับใช้ในการส่งผ่านความรู้ ทักษะ ค่านิยม และ
บรรทัดฐาน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจากรุน่ สูร่ นุ่ แบบไม่เป็นทางการ เช่น
ลูกเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย (Newman & Hatton-Yeo, 2008) ทัง้ นี้ การทีส่ มาชิกในครอบครัวอันประกอบ
ด้วยประชากรหลายช่วงวัยได้ใช้เวลาร่วมกันท�ำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การท�ำงานอาสาสมัคร การท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นต้น
สามารถส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ด้วย การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จึงมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในระยะต่อมามีการน�ำ
แนวคิดนี้มาใช้เพื่อให้ผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน
ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เช่น ให้ผสู้ งู อายุยงั คงมีสขุ ภาพทีด่ ตี อ่ ไป ลดช่องว่างระหว่างวัย พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ทัง้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุและเด็ก เสริมสร้างทุนทางสังคม สร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่ชุมชน เป็นต้น โดยสถานที่ท่ีใช้จัดกิจกรรมจะใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใน
ชุมชนเป็นสถานที่หลัก เช่น บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัยใน
ชุมชนของพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา ซึง่ จะก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ นการขับเคลือ่ นสังคม
ผ่านการสร้างการเรียนรูข้ องสมาชิกในชุมชนทีม่ คี วามแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็ก หรือเยาวชน ที่มักมีประสบการณ์ ค่านิยม
มุมมอง และทักษะแตกต่างกัน เพือ่ น�ำความหลากหลายดังกล่าวมาผสมผสาน
กันส�ำหรับการเคลือ่ นงานชุมชน และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นประโยชน์ทไี่ ด้รบั
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ต่อตัวผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดต่อชุมชนในมิติ
ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษากระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยในพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา
2. เพื่อศึกษาภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัยในพื้นที่กรณีศึกษา
3. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัยใน
		ฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม
การทบทวนวรรณกรรม

1. การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning)

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning) คือ
กระบวนการที่ประชากรซึ่งมีวัยแตกต่างหรือเป็นประชากรต่างรุ่นกันมาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จากอีกฝ่ายและยิ่งทั้งสองฝ่าย
มีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าไร จะยิ่งเป็นผลดีต่อตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่
(Bostrõm, 2014; Dantzer, Keogh, Sloan, & Zekely, 2012;
UNESCO, 2000) โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยเป็นกระบวนการที่
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ลักษณะนี้
จึงมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Newman & Hatton-Yeo, 2008)   
ในระยะถัดมาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยถูกน�ำมา
พัฒนาเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ และนอก
ระบบโรงเรียน โดยเป็นกระบวนการที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อน�ำผู้สูงอายุและเด็ก
หรือเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน
ผ่านกิจกรรมชนิดเดียวกัน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที่
การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 103

ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Council on Aging, 1981)
ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งในการลดช่องว่างระหว่างวัยของ
ประชากรในชุมชนและสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และประชากรมีอายุ
ยืนยาวขึน้ ดังนัน้ ส่วนใหญ่กระบวนการนีจ้ งึ ให้ความสนใจไปทีก่ ลุม่ ประชากร
สูงอายุและกลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย
สังคม และทัศนคติ มีประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาของการใช้ชีวิต
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว วัฒนธรรมทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามช่วงเวลา จากสังคมทีค่ วามเป็นชุมชน
มีความส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในรุ่นหนึ่ง กลับดูเหมือนค่อยๆ เลือนหาย
ไปในวิถีชีวิตของคนอีกรุ่นหนึ่ง และประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ล้วนเป็นกลุ่ม
เปราะบางในสังคมทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการเรียนรูแ้ ตกต่างกัน ซึง่ เด็กจะมีขอ้ จ�ำกัด
ในการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ในขณะที่
ผู้สูงอายุ มีข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ทั้งสองกลุ่มมี
จุดร่วมเดียวกันคือ ล้วนต้องการความรัก และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
(Newman & Hatton-Yeo, 2008) โดยกระบวนการนี้สามารถเป็นทั้ง
หลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นเพียงช่วงระยะ
เวลาสัน้ ๆ 2-3 ชัว่ โมง และไม่จำ� กัดสถานทีใ่ นการจัดกระบวนการ อย่างไร
ก็ตามงานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีได้ท�ำการทดลองกระบวนการนี้ค่อนข้างให้ความ
ส�ำคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ในชุมชนเป็นสถานที่หลัก เช่น โรงเรียน
มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
แหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ (Alcock, Camic,
Barker, Haridi & Raven, 2011)
พัฒนาการของกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย อาจแบ่งได้เป็น
3 ระยะหลักๆ ตามเป้าหมายหลักของกระบวนการ ได้แก่ ระยะเริม่ ต้น ใน
ยุค 60 (1960’s) กระบวนการนี้ก�ำเนิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยมี
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เป้าหมายเพื่อลดปัญหาที่สมาชิกในครอบครัวที่ต่างวัยกันมีปฏิสัมพันธ์กัน
ลดลง และลดการกีดกันผูส้ งู อายุออกจากสังคม ระยะการความหลากหลาย
เวลาเริม่ ต้นของระยะนีไ้ ม่แน่ชดั แต่สนิ้ สุดในช่วงยุค 90 (1990’s) เป็นระยะ
ทีเ่ ริม่ มีรปู แบบของการจัดกระบวนการทีห่ ลายหลายขึน้ และวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการแตกต่างกันไป แต่เป้าหมายหลักเพือ่ ตอบสนองต่อสภาพปัญหา
สังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผู้
สูงอายุ เด็ก และเยาวชน จึงถูกจัดให้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อปัญหา
เหล่านี้ เช่น ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง การ
ต่อต้านสังคม และรู้สึกต่อต้านสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ระยะสังคมผู้สูงอายุ
เริ่มตั้งแต่ปลายยุค 90 (1990’s) จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะที่ประเทศในทวีป
ยุโรป อเมริกา และบางประเทศในทวีปอืน่ ๆ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุและการเพิม่
สัดส่วนของผู้สูงอายุหนักขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนากระบวนการในช่วงนี้จึงมี
เป้าหมายเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาชุมชน โดยมุง่ เน้นการสร้างความ
สัมพันธ์ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันระหว่างผูส้ งู อายุและเด็กหรือเยาวชนในชุมชน
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้นในชุมชนที่อาศัยอยู่ (Villas-Boas,
Oliveira & Ramos, 2015)
ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ที่มุ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน มีรูปแบบหลักอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้
สูงอายุให้บริการเด็กหรือเยาวชน กระบวนการรูปแบบนีส้ ว่ นใหญ่ผสู้ งู อายุจะ
สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชน
ของตน โดยเด็กที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถมศึกษา และเป็น
หลักสูตรทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ อย่างเป็นทางการ หรือองค์กรอิสระทีไ่ ม่แสวงหา
ผลก�ำไรและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน โดยแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรรูปแบบนีเ้ ริม่ ต้นจากฐานคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมี
พฤฒิพลังหรือเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
คือ กระบวนการที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีส่วนร่วม และมีความอยู่ดี
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มีสุข 2) เด็กหรือเยาวชนให้บริการผู้สูงอายุ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัยทีเ่ ด็กหรือเยาวชนเป็นผูใ้ ห้บริการแก่ผสู้ งู อายุ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก
ที่มีอายุมากกว่ากลุ่มเด็กในรูปแบบผู้สูงอายุเป็นผู้ให้บริการ เช่น นักศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย มีทงั้ สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครเอง และเป็นหลักสูตร
ภาคบังคับทีท่ างมหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ ดั ทีใ่ ห้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการท�ำงาน
อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน โดยสามารถเลือก
พื้นที่ได้ตามความสมัครใจของนักศึกษา กิจกรรมที่ใช้ เช่น การสอนทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ การร้องเพลง ท�ำอาหาร พาผู้สูงอายุเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเทีย่ ว 3) ผูส้ งู อายุและเด็กให้บริการซึง่ กันและกันหรือร่วมกันให้บริการ
ชุมชน เป้าหมายหลักของกระบวนการรูปแบบนี้คือ การให้ผู้สูงอายุและเด็ก
หรือเยาวชนมีความสัมพันธ์และทัศนคติทด่ี ตี อ่ กัน เพือ่ ตอบโจทย์ความยัง่ ยืน
ของชุมชน กระบวนการส่วนใหญ่ถกู จัดขึน้ ในโรงเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษา ส�ำหรับในบริบทของประโยชน์ทมี่ ตี อ่ ชุมชน หลักสูตรรูปแบบนี้
จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของผูส้ งู อายุในชุมชนและเด็ก และ 4) บุคลากร
เป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยที่มีบุคลากร
ของศูนย์เป็นผูอ้ ำ� นวยกิจกรรมเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมส�ำหรับผูส้ งู
อายุทม่ี ขี อ้ จ�ำกัดด้านสุขภาพท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กระดับอนุบาลหรือเด็กเล็ก
ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการสือ่ สารเช่นกัน ดังนัน้ หลักสูตรจึงมักจัดขึน้ ในสถานดูแล
ผูส้ งู อายุ เช่น บ้านพักคนชรา หรือเป็นสถานดูแลระหว่างวัน จากการศึกษา
เอกสารครัง้ นีห้ ลักสูตรทัง้ หมดถูกจัดขึน้ ในบ้านพักชราและสถานดูแลระหว่าง
วัน โดยอายุเฉลีย่ ของกลุม่ เด็กทีร่ ว่ มกิจกรรมในหลักสูตรอยูใ่ นช่วงแรกเกิด
ถึง 12 ปี (ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561)
อย่างไรก็ตามทั้งสี่รูปแบบของกระบวนการนี้สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งเป็นหลัก โดยความแตกต่างของ
รูปแบบอาจมีผลลัพธ์หรือประโยชน์จากการเข้าร่วมกระบวนการทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ยังคงมีจุดร่วมบางประการที่คล้ายกัน ดังจะได้อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
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ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย

งานวิจยั ในอดีตทีส่ ว่ นใหญ่เป็นงานศึกษาเชิงทดลอง เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยที่เกิด
ขึน้ ทัง้ ต่อตัวเด็กหรือเยาวชน และผูส้ งู อายุทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรม และระดับชุมชน
พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (ผู้สูงอายุกับเด็ก
และเยาวชน) จ�ำแนกได้ 3 กลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1) ผลลัพธ์
ทีม่ ตี อ่ เด็กหรือเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจผูส้ งู อายุมากขึน้
มีทัศนคติท่ีดีข้ึนต่อการเป็นผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมลดลง และ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ เพิม่ ขึน้ 2) ผลลัพธ์
ที่มีต่อผู้สูงอายุ พบว่า  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยที่
พิจารณามิติของประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ มักมีเป้าหมายคล้ายๆ กันคือ ด้าน
สุขภาพกาย ใจ และสังคม ซึ่งจากการเข้าร่วมกระบวนการท�ำให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพและสุขภาวะดีขึ้น นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมยังช่วยลดความ
รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งจากสังคมหรือแปลกแยกจากสังคม ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสออกจากบ้านไปพบปะผูค้ น ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสได้เพิม่ ระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และความรู้สึกว่าตนเองยังคงมีคุณค่าที่เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้ให้แก่เด็กหรือเยาวชน 3) ผลลัพธ์ท่ีมีต่อชุมชนและ
สังคม พบว่า การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยสามารถเพิ่มระดับความเป็น
ปึกแผ่นของชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุกับเด็กในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น ให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น บางงานวิจัยได้คาดการณ์
ว่าการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยในชุมชน สามารถน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายได้ โดยเป็นการบรรเทาปัญหาทีเ่ ป็นประเด็นทางสังคมได้ เช่น การ
เพิ่มขึ้นของอาชญากรรม การกีดกันทางสังคม ประเด็นด้านเชื้อชาติ ความ
ปลอดภัยในชุมชน หลักสูตรเพือ่ ประชาชนหลายกลุม่ นอกจากนี้ ในบางงาน
พบว่า ผูส้ งู อายุเริม่ ต้นท�ำงานอาสาสมัครภายหลังจบกระบวนการ ซึง่ นัน่ เป็น
ประโยชน์แก่ชมุ ชนทีจ่ ะได้อาสาสมัครทีม่ คี วามหลากหลายเพิม่ ขึน้ การด�ำเนิน
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กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยในชุมชน ยังส่งผลให้สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอืน่ ๆ ในชุมชน มีสว่ นในการท�ำงานร่วมกับชุมชนมากขึน้ และ
นั่นน�ำไปสู่การสร้างพื้นที่ที่ท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์และร่วม
เรียนรู้กับเด็กหรือเยาวชนมากขึ้น เช่น งานถอดบทเรียนจากกระบวนการ
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยในมหาวิทยาลัยในชุมชน 2 แห่ง ทีเ่ ป็นแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ดี่ พี บว่า ถึงแม้วา่ ในตอนต้นของกระบวนการมีผสู้ งู อายุบางคนกังวล
ว่าจะมีก�ำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรมเกิดขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านเขาสบายใจ
มากขึ้นและรู้สึกเหมือนเยาวชนกลุ่มนี้เป็นลูกเป็นหลาน และนั่นเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการพัฒนาชุมชน (ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561; Pstross et al.,
2016)
จากทีก่ ล่าวมา อาจสรุปได้วา่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ของกระบวนการเรียน
รูร้ ว่ มกันระหว่างวัยนัน้ มิได้เกิดขึน้ กับเฉพาะบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการและ
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง คือ ผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชนเพียงอย่างเดียว
แต่ผลลัพธ์ขน้ั ปฐมภูมทิ เี่ กิดขึน้ นี้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมต่อไป
ด้วย
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยกับการเพิ่มพูนทุนทางสังคม

แนวคิดและทฤษฎีท่ีถูกน�ำไปใช้ในการอ้างถึงประโยชน์ของการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างวัยต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวิเคราะห์ได้ท้ัง
ในระดับจุลภาค (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) และมหภาค (ผลกระทบต่อ
ชุมชน) คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) ซึง่ เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อเป็นกลไกที่น�ำไปสู่การ
พัฒนาชุมชน นักวิชาการฝั่งตะวันตกที่มีชื่อเสียงและมักถูกน�ำมาอ้างถึงใน
งานวิจยั เกีย่ วกับการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย คือ เจมส์ โคลแมน (James
S. Coleman) และ โรเบิร์ต ดี พัทนัม (Robert D. Patnum) โดย
Coleman (1988, 1990) อธิบายถึงทุนทางสังคมว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
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โครงสร้างต่าง ๆ ที่เอื้อให้มนุษย์กระท�ำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้ โดยทุน
ทางสังคมก็เปรียบเสมือนทุนชนิดอืน่ ๆ ทีส่ ามารถก่อให้เกิดผลผลิตได้เช่นกัน
แต่จะแตกต่างจากทุนอื่นตรงที่ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรม และใช้หน่วยวัดเป็นตัวเลขได้ยาก รูปแบบของทุนทางสังคมจะ
สามารถสังเกตได้จาก 1) ระดับของความไว้วางใจซึง่ กันและกัน ทีต่ อ้ งอาศัย
สถานการณ์จริงในการสังเกต 2) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สังเกตได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเกิดขึ้นอย่างไร และ 3)
การแลกเปลี่ยนบรรทัดฐานหรือค่านิยม ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่สมาชิก
ท�ำงานร่วมกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน โดยปราศจากความเห็นแก่ตวั ผลงาน
ของโคลแมนที่มักถูกอ้างถึง ได้แก่ “Social Capital in the Creation
of Human Capital” ที่ตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ ปี. พ.ศ. 2531 โดยผลการศึกษา
พบว่า ทุนทางสังคมในครอบครัวมีผลส�ำคัญในการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับมัธยมปลาย โดยตัวแปรที่ใช้วัดทุนทางสังคมในครอบครัวครั้งนี้ ใช้
การเป็นพ่อแม่เลีย้ งเดีย่ ว จ�ำนวนพีน่ อ้ ง ความคาดหวังของแม่เรือ่ งการศึกษา
เด็กทีม่ ที งั้ พ่อและแม่ในครอบครัว จ�ำนวนพีน่ อ้ งทีน่ อ้ ยกว่า และแม่คาดหวัง
ในเรื่องการศึกษา มีแนวโน้มที่จะออกกลางคันน้อยกว่า แม้ว่างานจะศึกษา
ในบริบทของทุนทางสังคมในครอบครัว แต่โคลแมนก็ขยายผลต่อไปถึงใน
ระดับชุมชน โดยอธิบายเกี่ยวกับการที่ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับสมาชิก
ในชุมชนน้อย และย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยบ่อย ท�ำให้ขาดความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ใน
ชุมชนนั้น ๆ ที่ตนอาศัยอยู่ ก็จะเป็นผลลบต่อนักเรียนเช่นกัน (Coleman,
1988) ส�ำหรับแนวคิดถัดมามีกระบวนทัศน์ในการมองทุนทางสังคมในระดับ
กว้างขึ้น ซึ่งครอบคุลมประเด็นทางการเมืองการปกครองไว้ด้วย โดยเป็น
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลไกที่ ท� ำ ให้ ชุ ม ชน หรื อ สั ง คมด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ โดย
Putnam (อ้างถึงใน MacCallum et al., 2010) มองว่า กลไกทีท่ ำ� ให้เกิด
ทุนทางสังคมจะประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และ
การไว้ใจกัน อันจะเป็นกลไกที่ท�ำให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและขับเคลื่อน
การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 109

ต่อไปได้  
เมือ่ ทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย
พบว่า แนวคิดนี้เริ่มถูกน�ำมากล่าวถึงในวงกว้างภายหลังปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากผลพวงของระบบ
ทุนนิยม และเริ่มหันมาให้ความสนใจในคุณค่าเดิมที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย
อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิชาการไทยได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมนี้ มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย แนวคิดนี้ก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับบริบททาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของไทยมากขึ้ น อาจพิ จ ารณาได้ จ ากเหตุ ผ ลทาง
วัฒนธรรม เช่น งานของโคลแมน อธิบายถึงบริบทของศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิก ประเทศไทยมีภูมิปัญญาหรือชุดความรู้บางประการที่แฝงอยู่ใน
ชุมชนอยูแ่ ล้ว เป็นต้น ดังนัน้ แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับทุนทางสังคมในประเทศไทย
ที่ ถู ก อธิ บ ายถึ ง ค่ อ นข้ า งมากและเป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน  ซึง่ ความหมายครอบคลุมถึงความสามารถในการเอาตัว
รอดจากการแก้ปัญหา และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ก็ยังมี
แนวคิดทีค่ งเรือ่ งความสัมพันธ์ หรือการสร้างเครือข่ายไว้ เช่น ความสัมพันธ์
ในครอบครัวและเครือญาติ ซึ่ง วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) มีความเห็น
ว่ า ความสั ม พั น ธ์ น้ี มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการฟื ้ น ฟู บุ ค คลจากการถู ก ระบบ
เศรษฐกิจท�ำร้าย และความสัมพันธ์ในครอบครัว ในเครือญาติ ยังขยายผล
ไปถึงความสัมพันธ์ในชุมชน และสังคมด้วย
แนวคิดต่าง ๆ จากหลากหลายนักวิชาการทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทยทีก่ ล่าวถึง “ทุนทางสังคม” ตามทีก่ ล่าวไปแล้วเบือ้ งต้น มักหมาย
รวมถึงทรัพยากรทางด้านเครือข่ายความสัมพันธ์ บรรทัดฐานหรือค่านิยมร่วม
กันบางประการของชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งทุนทางสังคมนี้เป็นตัวช่วยให้บุคคลที่ถูกผลักไปอยู่ชายขอบของ
ระบบเศรษฐกิจ ได้ใช้ความสัมพันธ์ของทุนนี้มาชดเชยทุนทางเศรษฐกิจได้
เช่น ผู้สูงอายุ วัยรุ่น (เนื่องจากค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน
110 คน เคลื่อน คน

ที่มุ่งเน้นคุณค่าทางเม็ดเงิน ผู้สูงอายุจึงถูกมองว่าเป็นภาระเนื่องจากไม่
สามารถให้ผลผลิตที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มเด็กหรือ
วัยรุน่ ) อย่างไรก็ตามประเด็นทีค่ วรให้ความตระหนักต่อไปคือ จะมีแนวทาง
อย่างไรให้บคุ คลกลุม่ นีม้ โี อกาสเข้าถึงความสัมพันธ์ทกี่ อ่ ให้เกิดทุนทางสังคม
เพราะบุคคลที่สามารถเข้าถึงทุนทางสังคมได้มากกว่า ย่อมมีโอกาสที่จะเป็น
ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะได้รบั ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจจากชุมชน และได้รบั ประโยชน์จากการ
มีส่วนร่วมเหล่านี้ (Bostrõm, 2009; Coleman, 1988) กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และเพิ่ม
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคมในชุมชนมากขึ้น ผ่านกระบวนการที่พัฒนา
คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลในชุมชน และยังช่วยส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาและการเรียนรู้คุณสมบัติด้านความเห็นอกเห็นใจของเด็กได้นั้น ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม การเรียนรู้นี้
นอกจากจะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของทุนทางสังคมในระดับบุคคลหรือตัว
ผูเ้ รียน แต่ยงั เป็นการน�ำผูเ้ รียนเข้าไปเชือ่ มโยงหรือท�ำงานร่วมกันกับชุมชนที่
ตนอยู่ (Newman & Hatton-Yeo, 2008) เนือ่ งจากผลลัพธ์ของกระบวน
การจะช่วยเพิม่ การยอมรับซึง่ กันและกัน มีความเข้าใจบุคคลทีม่ วี ยั ทีต่ า่ งจาก
ตนเอง และพัฒนาไปสูค่ วามไว้ใจกัน เพือ่ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชมุ ชน
งานวิจัยหลายชิ้นที่แม้ว่าระยะเวลาจะต่างกันถึง 20 ปี แต่ยังคงพบว่า ทั้ง
เด็กและผูส้ งู อายุมที ศั นคติทด่ี ขี น้ึ ต่อกันและกันเมือ่ เข้าร่วมกระบวนการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่างวัย เช่น เด็กหรือวัยรุ่นเต็มใจที่จะร่วมท�ำงานกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น เต็มใจให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ
เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น (Jarrott, Morris,
Burnett, Stauffer, Stremmel & Gigliottu, 2011; Femia, Zarit,
Blair, Jarrott & Bruno, 2008) แม้วา่ ในหลายงานวิจยั จะพบว่ามีผลลัพธ์
ที่ดีเกิดขึ้นแต่ยังคงมีบางงานที่พบว่า ทัศนคติที่ดีขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เพิ่มขึ้นระหว่างและหลังท�ำกิจกรรม
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มักเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น (Kaplan, 2001)  
การเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่เด็กหรือเยาวชนและผู้สูงอายุมีต่อ
กันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน นับเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญมากในการสร้างทุน
ทางสังคม ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้ช่วยสร้างทุนทางสังคมได้ โดยให้
เหตุผลดังนี้ 1) เป็นการช่วยเพิม่ พูน และบูรณะเครือข่ายทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ ห้
เข้มแข็งขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยสร้างความไว้ใจและความสัมพันธ์กนั ของสมาชิกใน
ชุมชน 2) มีอิทธิพลในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดบรรทัดฐาน
หรือค่านิยม รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ประชากรสองกลุม่ นี้ และ 3) มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติสว่ นบุคคล ซึง่
น�ำไปสู่การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนหรือสังคมของบุคคลนั้น ๆ
(ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, 2561)
องค์ประกอบที่ส�ำคัญในการพัฒนาทุนทางสังคมคือ การสร้างโอกาส
และพืน้ ทีใ่ ห้สมาชิกในชุมชนได้มาปฏิสงั สรรค์กนั โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นบริเวณ
ภายในชุมชน ที่เป็นทั้งพื้นที่ตามธรรมชาติ หรือ องค์กรสถาบันต่าง ๆ ใน
ชุมชน อันมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างโอกาสและเปิดพืน้ ทีใ่ ห้สมาชิกในชุมชน
ได้มาสร้างความสัมพันธ์กัน
2. การขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement)

การขับเคลือ่ นทางสังคม (social movement) เป็นค�ำทีถ่ กู น�ำมาใช้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรูปแบบหนึ่ง โดยในอดีตมักมุ่งเน้นที่การ
รวมตัวกันของกลุ่มคนซึ่งมีประเด็นปัญหาคับข้องใจร่วมกันเพื่อลุกขึ้นมาส่ง
เสริมการปฏิบัติบางสิ่งหรือต่อต่านการกระท�ำบางอย่าง เพื่อมุ่งให้สังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลง จากนั้นได้มีการให้ความหมายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมว่าเป็นสถาบันอย่างไม่เป็นทางการที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นนโยบายในระดับเล็ก ๆ ไป
จนถึงระดับนโยบายมหภาค เพือ่ ก่อให้เกิดความยุตธิ รรมทางสังคมและเสริม
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สร้างพลังอ�ำนาจให้แก่กลุ่มที่ถูกมองว่าไม่ได้รับความยุติธรรม (Tremblay,
Martin, Macaulay, & Pluye, 2017; Christiansen, 2009)
ในระยะต่อมาได้เริม่ มีทฤษฎีหลากหลายทีใ่ ช้อธิบายการขับเคลือ่ นทาง
สังคม เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (collective behavior theory) ที่
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางจิตวิทยา โดยอธิบายว่าพฤติกรรมรวมหมู่เกิด
ขึ้นในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไร้ระเบียบแบบแผน โดยมี
กลไกขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง ได้แก่ การตอบสนองอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก
เหตุการณ์ปลุกเร้า จึงได้เกิดการเกาะกลุ่มกัน และเกิดเป้าหมายร่วมกันใน
กลุ ่ ม น� ำ ไปสู ่ ก ารปลุ ก ระดมและเสริ ม แรงกระตุ ้ น ร่ ว ม และก่ อ ร่ า งเป็ น
พฤติกรรมหมูใ่ นทีส่ ดุ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (resource mobilization
theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ซึ่งมองว่า
คนจะลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันจากความคับข้องใจจากสังคมที่ไร้ระเบียบ แต่
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการที่ท�ำให้ขบวนการ
ทางสังคมนั้นอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมของกลุ่ม
โดยมุง่ อธิบายว่าความส�ำเร็จของขบวนการทางสังคมขึน้ อยูก่ บั ทรัพยากรต่าง ๆ
โดยเฉพาะก�ำลังทรัพย์ และมีเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าการขับเคลื่อน
ภาคประชาชน ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (political process theory)
หากมองว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรเป็นการให้น�้ำหนักว่าความส�ำเร็จของ
การขับเคลื่อนสังคมเกิดจากปัจจัยภายในเป็นส�ำคัญ อันได้แก่ก�ำลังทรัพย์
ของกลุ่ม ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองจะมองว่าความส�ำเร็จของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมเป็นผลจากสภาพแวดล้อมของการขับเคลื่อนนั้นหรือ
ปัจจัยภายนอก ในที่นี้หมายถึงโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ระบบกลไก
ของภาครัฐที่อ่อนแอหรือเข้มแข็ง (Tremblay, Martin, Macaulay, &
Pluye, 2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น อาจสรุปได้วา่ การเรียนรูร้ ว่ มกัน
ระหว่างผูส้ งู อายุและเด็กหรือเยาวชน มีหลากหลายรูปแบบ และเกิดผลลัพธ์
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ในหลายระดับ ทัง้ ระดับบุคคล อันได้แก่ ตัวผูส้ งู อายุและเด็กหรือเยาวชนที่
เข้าร่วมกระบวนการ รวมถึงครอบครัวของพวกเขา เป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในชุมชน น�ำไปสูก่ ารบ่มเพาะทุนต่าง ๆ ใน
ชุมชน ทัง้ ทุนมนุษย์และทุนทางสังคม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการร่วมกลุม่
กั น เพื่ อ มุ ่ ง ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ชุ ม ชนของตนเอง ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน

วิธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (multiple case study) ใช้วิธี
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในการเลือกพื้นที่
กรณีศึกษาที่มีประสบการณ์และการเปลี่ยนผ่านด้านการพัฒนาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่พ้ืนที่ มีลักษณะเด่นด้านภาวะการน�ำในพื้นที่และมีการ
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยในพืน้ ที่ ส�ำหรับวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุม่ เอกสารงานศึกษาในอดีตเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา โดยมีเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัย คือ ร่างประเด็นในการสังเกต แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง และแนวค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุม่ และใช้การวิเคราะห์แก่น
สาระ (thematic analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 พื้ น ที่ ก ารวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ชุ ม ชน
วัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม
จังหวัดสงขลา

ผลการศึกษา

1. การน�ำร่วมกันระหว่างวัย: ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
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จังหวัดลพบุรี
การศึกษาภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัยของพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง สามารถวิเคราะห์ผา่ นระบบการท�ำงาน 2 ระบบ ได้แก่
การน�ำร่วมกันระหว่างวัยของกลุ่มแกนน�ำ และ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
ผู้สูงอายุ: ครูภูมิปัญญากับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
“ตอนที่เราต้องศึกษาข้อมูลชุมชนเพื่อรวบรวมประวัติชุมชนในแต่ละ
ที่ต่าง ๆ ข้อมูลเอกสารมันไม่พอ ไม่ตอบโจทย์ เราจึงต้องลองถามผู้สูงอายุที่
อยูต่ รงนัน้ มานาน และนัน่ ท�ำให้เราได้เริม่ ต้นพูดคุยและรูส้ กึ ชืน่ ชมในความรู้
ทีเ่ ขามี ซึง่ เขาเล่าเรือ่ งได้แม่นย�ำและมีสง่ิ ทีเ่ ราไม่สามารถค้นหาจากในเน็ตได้
เยอะมาก และเห็นว่าผูส้ งู อายุจะชอบให้มคี นเข้าไปหาเพือ่ สอบถามข้อมูลและ
อยากเล่าให้เราฟังมาก”
(กัญญาวีร์ อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)
ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภมู ปิ ญ
ั ญาในต�ำบลโคกสลุง คือ กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในชุมชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของโคก
สลุง ตามทุนทางวัฒนธรรมในหลากหลายด้านที่ต�ำบลโคกสลุงมีอยู่ เช่น
ศิลปะการแสดง การแกะสลัก การจักสาน การตัดกระดาษ การทอผ้า โดย
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท�ำอยู่เพื่อ
เลีย้ งชีพ อยูใ่ นวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน ในดัง้ เดิมนัน้ กระบวนการถ่ายถอดภูมปิ ญ
ั ญา
เหล่านี้ของครูภูมิปัญญาแต่ละคน ส่วนใหญ่ได้ถ่ายทอดความเป็นศิลปิน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ทายาททางสายเลือด และมีบ้างส่วนน้อยถ่ายทอด
ให้บคุ คลอืน่ ทีส่ นใจเรียนรู้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การสาธิตท�ำให้ดู การให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
ผู้เรียน
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เมื่อกระแสการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสังคมภายนอก
ร่วมกับยุทธศาสตร์ 30 ปี ในการขับเคลือ่ นชุมชนไทยเบิง้ (ปี 2543-2573)
ที่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนา ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของต�ำบลโคกสลุง จึงได้รบั ความสนใจมากขึน้ ทัง้
จากสมาชิกในชุมชน เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ได้เดิน
ทางมาศึกษาเรียนรู้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ งึ มีการปรับเปลีย่ นตาม
จากเดิมที่มุ่งเน้นถ่ายทอดสู่ทายาทเป็นหลัก ด้วยวิธีการอย่างไม่เป็นทางการ
เปลี่ยนเป็นการน�ำผลงานที่ตนเองได้ท�ำไว้แล้ว มาน�ำเสนอผ่านการเล่าเรื่อง
และสาธิตให้ดู โดยสถานทีม่ ที งั้ ทีบ่ า้ นครูภมู ปิ ญ
ั ญาเอง หรือ พิพธิ ภัณฑ์พนื้
บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง ซึง่ เป็นสถานทีส่ ำ� หรับรวบรวมวัฒนธรรมของชุมชนไทย
เบิ้งและน�ำเสนอในรูปแบบที่มีชีวิตชีวา
อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3-4 ปี ทีผ่ า่ นมานี้ รูปแบบและกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาของผูส้ งู อายุในชุมชน ได้ปรับเปลีย่ นอีกครัง้ อันเป็นผล
จากการที่สังคมนิยมใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มขึ้น ช่องทางการสื่อสาร
ต่ า ง ๆ จึ ง มี ม ากขึ้ น เพื่ อ สื่ อ สารสู ่ สั ง คมภายนอก เช่ น การใช้ ส่ื อ สั ง คม
ออนไลน์ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดกิจกรรมที่ด�ำเนินในแต่ละวัน รายการ
โทรทัศน์มาถ่ายท�ำเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น ซึ่งช่องทางนี้ยัง
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเบิ้งสู่เด็กและเยาวชนภายนอก
กว้างขวางขึ้น
การด�ำเนินงานเพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุครูภมู ปิ ญ
ั ญาและเด็กเยาวชน
ของชุมชนในต�ำบลโคกสลุงได้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั มีหลากหลาย
กิจกรรมหรือกระบวนการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การวางแผนงานอย่างเป็นระบบของกลุม่
สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุและเด็กเยาวชนได้ใช้
ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและสานสัมพันธ์คนต่างวัยในชุมชน
เช่น การแสดงร�ำโทนในงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นส�ำหรับกลุ่มบุคคลภายนอกที่
ต้องการมาศึกษาชุมชนด้วยความคาดหวังต่าง ๆ เช่น กลุม่ หน่วยงานราชการ
กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นต้น
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การน�ำร่วมกันของคนต่างกลุ่มต่างวัย
ด้วยฐานแนวคิดการท�ำงานของกลุ่มสถาบันไทยเบิ้งเพื่อการพัฒนาที่
เน้นสร้างความเข้มแข็งขึน้ มาจากรากฐานทุนต่าง ๆ ทัง้ จากภายนอกชุมชน เช่น
ทุนที่เป็นตัวเงินสนับสนุนการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ จากแหล่งทุนสนับสนุน
ภายนอกและทุนมนุษย์ทเ่ี ป็นเครือข่ายหรือกัลยาณมิตร และทีข่ าดไม่ได้ คือ
ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุนมนุษย์ในชุมชนเอง เพราะหากจะมุ่งสร้างการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดึงศักยภาพของสมาชิกทุกกลุ่มทุกวัยในชุมชนออกมา
ให้ได้มากที่สุด
“การน�ำร่วมนีไ่ ม่ใช่ใครคนใดคนหนึง่ จะมาน�ำ ทุกคนมีคณ
ุ ค่าส�ำหรับ
สังคมที่น่ี คนแก่คนหนึ่งก็มีค่า เราขาดคนแก่หนึ่งคนก็ไม่ได้ ขาดเด็กก็ไม่
ได้ ขาดคนท�ำงานแบบเราก็ไม่ได้ หากทุกคนแยกกันท�ำจะไม่มพี ลัง ถึงตอน
นี้เราบอกได้ว่าสิ่งที่เราท�ำ คือการมองให้เห็นถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ของชุมชน”
(ประทีป อ่อนสลุง, บทสัมภาษณ์จากน�ำร่วม ร่วมน�ำ เล่ม 1)
ดังนัน้ แกนหมุนส�ำคัญของการพัฒนาชุมชนนี้ จึงประกอบด้วยกลุม่
สมาชิกหลัก ซึง่ เป็นภาพสะท้อนของช่วงวัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุม่ สถาบันไทย
เบิง้ เพือ่ การพัฒนา ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ หมือนเป็นตัวเชือ่ มโยงเครือข่ายจากทัง้ ภายใน
และภายนอก 2) กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะ คือ กลุ่มคนวัยท�ำงานทั่วไป ที่
ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็นของตนเอง เช่น สมาชิกกลุม่ ทอผ้า กลุม่ โฮมสเตย์ โดย
เป็นคนทีเ่ มือ่ มีงานต่าง ๆ ของชุมชน จะมาช่วยเหลืออยูส่ ม�ำ่ เสมอ 3) กลุม่ ครู
ภูมิปัญญา คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่คอยท�ำหน้าที่สอนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้แก่
เด็ก เยาวชนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูงาน และ 4) กลุ่มเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิง้ คือ กลุม่ เยาวชนในชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพให้
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เรียนรู้และท�ำงานสืบสานภูมิปัญญาไทยเบิ้งร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็น
ครูภมู ปิ ญ
ั ญา และเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานพัฒนาชุมชน ซึง่ เด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่ในกลุ่มนี้ เติบโตจากการเข้าร่วมค่ายและพัฒนาตนเองเป็นพี่เลี้ยง
เยาวชนรุ่นถัด ๆ ไป
การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
“แม้โคกสลุงจะเริม่ ต้นงานชุมชนจากวัฒนธรรมไทยเบิง้ และผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ทีเ่ ป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญา แต่งานเยาวชนทีจ่ ะต่อยอดสืบทอดต่อไปข้างหน้าก็ถอื ว่า
ส�ำคัญ ในปีหลัง ๆ มานี้ เราให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาแกนน�ำเยาวชนหรือ
ที่เรียกว่ากลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง เพื่อมาท�ำหน้าที่แทนคนรุ่นเรา ๆ ต่อ
ไป”
(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)
ความตั้งใจแรกของการพัฒนาคนในชุมชนโคกสลุง มุ่งสร้างผู้น�ำทั้ง
หลายในชุมชน โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นทุน ในช่วงแรกจึงเริม่ ท�ำงานกับกลุม่
ผู้น�ำอย่างเป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
(อบต.) และกลุม่ ผูน้ ำ� ทางภูมปิ ญ
ั ญา ได้แก่ ผูส้ งู อายุในชุมชน อย่างไรก็ตาม
การท�ำงานกับผูน้ ำ� เป็นทางการ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และมีระบบ
ในการท�ำงานที่อาจไม่สอดคล้องกับการท�ำงานโดยริเริ่มจากสมาชิกในชุมชน
เอง การขาดความเข้าใจความส�ำคัญของการเข้าร่วมกระบวนการเติมความรู้
รวมทั้งความขัดแย้งด้านการเมืองท้องถิ่น จึงประสบปัญหาไม่สามารถ
ขับเคลื่อนงานชุมชนได้ราบรื่น จะเหลือเพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นครู
ภูมิปัญญา ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้งแบบฝังลึกอยู่
ในตัวตนจากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
ในขณะที่ทางชุมชนเผชิญกับอุปสรรคในการพัฒนาคนจากกลุ่มผู้น�ำ
อย่างเป็นทางการ ปัญหาเรื่องการขาดผู้สืบทอดงานด้านวัฒนธรรมและ
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ภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้งได้เข้ามาพร้อมกัน ท�ำให้กลุ่มสถาบันไทยเบิ้งโคก
สลุงเพือ่ การพัฒนา น�ำโดย ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) เริม่ ปรับกลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนใหม่อีกครั้ง โดยมองเห็นความจ�ำเป็นของการหา
ผูม้ าสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนในชุมชนจึงเป็นโจทย์
การพัฒนาคนทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ในมิตขิ องการจะก้าวขึน้ มาเป็นแกนหลักขับเคลือ่ น
ชุมชนในอนาคต และเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในชุมชน
“ในงานงานหนึ่งไม่ได้เป็นแค่งาน แต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เด็ก
คนแก่คนเฒ่า ทุกวัยได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในสังคม ปัจจุบันไม่ค่อยมี
พื้นที่ดี ๆ แบบนี้ พอมีงานหนึ่งงานเราจะเห็นศักยภาพของคน เห็นแม้แต่
ตัวเราเองว่ามีศกั ยภาพแค่ไหน เราสามารถประเมินตัวเองได้เลย งานหนึง่ งาน
เป็นบทเรียนหนึ่งเล่มใหญ่ให้เราเกือบทุกเรื่อง”
(ประทีป อ่อนสลุง, บทสัมภาษณ์จากหนังสือน�ำร่วม ร่วมน�ำ เล่ม 1)
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในช่วงแรกเป็นรูปแบบการจัด
ค่ายพัฒนาเยาวชนให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนโคกสลุง จนกระทั่ง
มาถึงกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2550 และมีความ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเป็นการพัฒนาผ่าน 3 ค่าย ค่ายแรกเน้น
สร้ า งความสามั ค คี แ ก่ เ ด็ ก ในชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ต ่ า งโรงเรี ย น ค่ า ยที่ ส องสอน
กระบวนการเก็บข้อมูล โดยมุง่ เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ฝกึ วิธกี ารพูดคุยกับ
ครูภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในชุมชน เรียนรู้ส่ิงที่ตนเองสนใจ และค่ายสุดท้าย
เกี่ยวกับการน�ำเสนอ เพื่อสื่อสารสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มา ให้กับเด็กและ
เยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
พัฒนาการในการเรียนรู้และเติบโตของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
นับว่าเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยจากจุดเริม่ ต้นทีเ่ ริม่ จากพ่อมืดใช้วธิ รี ะดม
ทุนจากคนในชุมชนกันเองมาเพือ่ ท�ำค่ายเยาวชนเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญากับผูส้ งู อายุ
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ในปัจจุบนั เยาวชนได้รเิ ริม่ พัฒนาข้อเสนอโครงการเองเพือ่ ขอทุนสนับสนุนการ
ด�ำเนินโครงการจากแหล่งทุนภายนอก
จากการค้นหาผู้สืบทอดภูมิปัญญา สู่การยกระดับพัฒนาคนสู่การ
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนชุมชนในปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องรอถึงอนาคต
พ่อมืดจึงเริม่ ด�ำเนินโครงการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยัง่ ยืนด้วยวิถสี ขุ ภาวะ
ทางปัญญา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถอดโมเดล ถอดความรูแ้ ละหลักสูตรการ
ท�ำงาน พัฒนาเยาวชนขึ้นมาเป็นกระบวนกรเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ต�ำบลโคกสลุง คาดหวังให้คนรุ่นใหม่ได้มีเครื่องมือและ
ต้นแบบการท�ำงานชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นที่สนใจรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ในหลักสูตรประกอบด้วย
“หลักสูตร 1 : กระบวนกรชุมชน” กระบวนกรเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เหมือนกับ
วิทยากรทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละมาถ่ายทอด “หลักสูตร 2 : สุนทรียสนทนาและ
การคิดเชิงระบบ” เรียนรู้ด้านการรับฟัง การพูดคุยอย่างมีสติ และการมอง
เห็นการท�ำงานเป็นภาพรวม ภาพกว้าง และหลากหลายมิติ “หลักสูตร 3 :
การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง” เรียนรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายที่มีพลัง การสร้าง
การเปลีย่ นแปลงท�ำโดยล�ำพังล�ำบาก จ�ำเป็นจะต้องสร้างเครือข่ายเพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน “หลักสูตร 4 : การท�ำแผนยุทธศาสตร์”
การท�ำงานต้องมีทิศทาง จ�ำเป็นต้องวางแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์จาก
จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและความเสีย่ ง เพือ่ ใช้วางแผนไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้
ไว้ได้ “หลักสูตร 5 : ออกแบบต้อนรับนักท่องเทีย่ ว”ถอดกระบวนการท�ำงาน
ของที่ชุมชนเพื่อเรียนรู้เรื่องการต้อนรับการท่องเที่ยว เพื่อให้แขกเกิดความ
ประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกและ “หลักสูตร 6 : การเรียนรู้ชุมชน”
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณค่า
และมูลค่าได้
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“คนเราพอมีอะไรมากระทบปุบ๊ มักจัดการไปเลย บางเรือ่ งพูดไปแล้ว
ค่อยกลับมาคิดได้ว่าไม่น่าพูดเลย จะให้ลดการพูดลงได้ ก็ต้องฟังมากขึ้น
บังคับตัวเราเองให้ฟงั คนอืน่ มากขึน้ ถ้าให้เด็กและเยาวชนได้ฝกึ กระบวนการ
นี้มาก ๆ ก็จะท�ำให้การท�ำงานมันคล่องขึ้น”
(ประทีป อ่อนสลุง, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2562)
ทั้ง 6 หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบบนฐานคิดที่ครอบคลุมแนวคิด วิธี
การ และเครือ่ งมือ จากประสบการณ์การลงมือท�ำงานพัฒนาชุมชน และการ
เติมความรูจ้ ากการเข้าร่วมอบรมทีต่ า่ ง ๆ ของพ่อมืดและสมาชิกคนอืน่ ๆ ร่วม
กับการประเมินสถานการณ์ภายในมองเห็นทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน
และสถานการณ์ภายนอกที่กระแสการท�ำธุรกิจเพื่อสังคมถือเป็นเครื่องมือที่
เข้ามาช่วยจัดการระบบต่าง ๆ เพื่อแปลงคุณค่าสู่มูลค่าได้ โดยประเด็นที่
พ่อมืดให้ความส�ำคัญนอกเหนือจากองค์ความรู้และเครื่องมือที่กระบวนกร
ชุมชนควรมี คือ การรู้ทันตนเอง และสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้ ซึ่งไม่ใช่การ
ฟังเพื่อรับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตัดสิน
ถูกผิดด้วยความคิดเห็นของตนเอง

ภาพที่ 1: (ซ้าย) การท�ำงานร่วมกันระหว่างคุณประทีป อ่อนสลุงกับกัญญาวีร์ อ่อนสลุง และ
(ขวา) ภาพการท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกต่างวัยในชุมชน
(ที่มาของภาพ: ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, บ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี)
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2. การน�ำร่วมกันระหว่างวัย: กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา

การศึกษาภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัยของกลุ่มสงขลาฟอรั่ม เป็น
การวิเคราะห์ผ่านการน�ำร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่ม
ทีมงานของสงขลาฟอรั่ม มีรายละเอียดดังนี้
ความเป็นพลเมืองของคนต่างวัย
“ความเป็นพลเมืองจะมีลกั ษณะอยูส่ องอย่างคือ มีสว่ นร่วมกับกิจการ
สาธารณะ และผลักดันในเชิงนโยบายได้”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
ภายหลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรีและได้รบั ทุนฝึกอบรมเกีย่ วกับ
รายการวิทยุทบ่ี บี ซี ี ประเทศอังกฤษ พรรณิภา โสตถิพนั ธุ์ (ป้าหนู) ได้กลับ
มารับราชการพัฒนาเนื้อหาและเครือข่ายวิทยุศึกษาทางไกลใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ ในระหว่างที่ท�ำรายการวิทยุอยู่นั้นร่วมกับการมองความเป็นไปของ
รายการวิทยุในขณะนั้น จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองได้เริ่มแสดงออกชัดขึ้น
เมื่อป้าหนูเกิดการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับรายการวิทยุที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่ได้มุ่ง
สร้างให้คนหวงแหนบ้านเกิดหรือมองเห็นปัญหาความส�ำคัญต่าง ๆ ที่อยู่รอบ
ตัวเลย จึงเริม่ บุกเบิกรายการวิทยุโลกสดใสในบ้านเกิด เพือ่ สร้างพลังให้คน
สงขลารักหวงแหนและเห็นคุณค่าของทะเลสาบสงขลา
“...ดีเจในช่องวิทยุชมุ ชนสมัยนัน้ พูดแต่เรือ่ งนอกตัว แต่ไม่เคยพูดถึง
สิง่ ใกล้ตวั ของชุมชนเลย ชายหาดก็ไม่เคยถูกพูดถึง เราจึงรูส้ กึ ว่าปล่อยไว้ไม่
ได้ละต้องพยายามหาซื้อคลื่นเพื่อมาสื่อสารประเด็นนี้”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
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หากเปรียบชายหาดสงขลาหรือทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตวั ของคนเป็น
สิ่งที่ผู้คนละเลย ไม่สนใจและไม่ให้คุณค่า กลุ่มเด็กในสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนคงไม่ตา่ งกัน ป้าหนูหนั มาสนใจกระบวนการพัฒนา
เด็กในสถานพินิจฯ โดยใช้ทักษะชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและเชื่อมโยง 2) ด้านตระหนักรู้ใน
ตน ความเห็นใจผู้อื่น ความภูมิใจในตน 3) ด้านการจัดการอารมณ์และ
ความเครียด 4) ด้านการสือ่ สารสาธารณะอย่างมีพลัง 5) ด้านการมีสว่ นร่วม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตส�ำนึกพลเมือง เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขา
ได้เชือ่ มต่อชีวติ ภายนอกกับภายในให้เด็กทีก่ า้ วพลาดได้เข้าใจตัวเองและคน
รอบข้างมากขึ้น จนกระทั่ง ได้มาเริ่มต้นท�ำโครงการพลังพลเมืองเยาวชน
สงขลา (The Young Active Citizen)” ภายใต้การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ก่อนที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในปี
ถัด ๆ ไป โดยการด�ำเนินโครงการนีน้ บั ว่าเป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ�
เยาวชนครัง้ ส�ำคัญ เพราะเยาวชนได้มโี อกาสเลือกประเด็นทีอ่ ยากเปลีย่ นแปลง
หรือสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นมาท�ำและชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกันท�ำงานเพื่อให้เกิด
จิตส�ำนึกของพลเมือง นอกจากนี้ยังสร้างระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ท่ีอยู่
ใกล้ตัวเยาวชน
“สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของความเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่ให้เยาวชนมีพื้นที่
แสดงออก หรือเป็นแค่การเปิดโอกาสให้ท�ำกิจกรรมเท่านั้น แต่หัวใจของ
ความเป็นพลเมืองที่ส�ำคัญที่สุด นั่นคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายใต้
การหนุนเสริมทักษะชีวิตอย่างสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ควบคู่ไปกับ
การสร้างจิตส�ำนึกพลเมืองให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
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เมื่ อ ย้ อ นกลั บ ไปประมาณปี 2555 ที่ ป ้ า หนู เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในปีแรก โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจากเยาวชน
ทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน มีเยาวชนกลุม่ หนึง่ ทีส่ ง่ โครงการ
หาดเพื่อชีวิต (Beach for Life) ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ชายหาด โดยมี อภิศักดิ์ ทัศนี (น�้ำนิ่ง) ที่ในขณะนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียน
มหาวชิราวุธเป็นแกนน�ำในการชวนเพือ่ น ๆ มาร่วมท�ำโครงการ ก่อนทีส่ ดุ ท้าย
จะผันตัวมาเป็นสมาชิกทีมงานในสงขลาฟอรั่ม และเป็นพี่เลี้ยงของเด็กและ
เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป โดยจิตส�ำนึกพลเมืองของน�้ำนิ่งได้เริ่มแสดงออกชัดขึ้น
เมือ่ เขาได้ตงั้ ค�ำถามกับความเป็นไปของชายหาดทีม่ นั เป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ
ของพวกเขาร่วมกับการใช้องค์ความรู้ที่มี ลุกขึ้นมาท�ำงานต่อในประเด็นที่
สนใจ
“เป็นปกติของเด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่เวลาเบื่อๆ เซ็งๆ ก็จะมา
ระบายกับหาด มาเดินเล่น มาตะโกน มาปลดปล่อย ซึง่ ตอนนัน้ เราก็เห็นว่า
มีการน�ำบิ๊กแบ็กมากั้นไว้เพื่อไม่ให้ชายหาดถูกกัดเซาะ แต่เราก็ไม่ได้สนใจ
อะไร ความสนใจของเราเกิดขึ้นเนื่องจากต้องท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ก็คิดว่าอยากจะน�ำประเด็นนี้มาท�ำต่อ เพราะ
เห็นว่าหาดสวยๆ มันเสียหายจริง อยากรู้ค�ำตอบ และอยากท�ำให้หาดกลับ
มาเหมือนเดิม”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากหนังสือสงขลาส่องแสง)
การท�ำโครงการหาดเพื่อชีวิตท�ำให้น�้ำนิ่งมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ
ท�ำงาน และเห็นความส�ำคัญของการน�ำร่วมกันจากคนทุกกลุ่มทุกวัย และ
การท�ำงานให้ครอบคลุมทุกระดับ เพือ่ สร้างแรงกระเพือ่ มต่อสังคม โดยความ
ตั้งใจแรกเริ่มของพวกเขามุ่งหวังจะรวบรวมคนให้ได้ถึงหลักพันคนจากทุก
กลุ่มในจังหวัดสงขลา
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“ตอนนัน้ มันเป็นเพียงความรูส้ กึ เฉย ๆ ว่าเราจะท�ำงานนีค้ นเดียวไม่ได้
ถ้าท�ำคนเดียวนี่ตายแน่ ๆ 5 คนนี้ก็ท�ำไม่รอดแน่ ๆ เพราะงานมันใหญ่มาก
มันไม่เหมือนงานวิจัยที่เราต้องเข้าแล็ป อันนั้นเราท�ำคนเดียวได้ ไม่ว่าเนื้อ
งานมันจะมากแค่ไหนแต่เราควบคุมได้...เราเลยวางแผนไว้ว่าเรามี 5 คน
ต้องสร้างตัวคูณ จาก 5 คนต้องเป็น 50 จาก 50 คนเป็น 500 จาก 500
เป็น 5,000 คน คือพยายามจะให้มันแตกแบบขยายวงไปเรื่อย ๆ แตกจาก
5 คน จากแกนน�ำค่าย เป็นแกนน�ำโรงเรียน เป็นแกนน�ำจังหวัด คือ เรา
มองถึงจังหวัดเลย 5,000 คน”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
แม้วา่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะไม่ได้ตามตัวเลขหลักพันทีต่ ง้ั ไว้ในตอนแรก แต่
น�้ำนิ่งและทีมก็ได้กลุ่มแนวร่วมมากลุ่มหนึ่งที่ยังคงท�ำงานร่วมกันอนุรักษ์
ชายหาดต่อมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งการให้ความสนใจชายหาดในจังหวัด
สงขลา ได้กลายเป็นกระแสในปัจจุบนั ผ่านทางหลากหลายช่องทางรวมถึงสือ่
ออนไลน์ ต ่ า ง ๆ นอกจากนี้ พ วกเขายั ง ถอดบทเรี ย นการหาแนวร่ ว มจาก
ประสบการณ์การท�ำโครงการในปีแรกออกมาได้วา่ กระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูล
เรื่องคุณค่าและความส�ำคัญของหาดทรายที่มีต่อคนสงขลาต้องคัดกลุ่มคนที่
มีความตั้งใจและรู้ว่าตนเองสนใจหรืออยากท�ำอะไร และรู้วิธีในการสร้าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น ใช้หนังสือเล่มเล็กอธิบาย
ผ่านนิทานที่เป็นรูปวาดง่ายส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ส�ำหรับกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปใช้วิธีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้
“ผมมองว่าการหาแนวร่วมคือ หนึง่ เราต้องได้คนทีม่ าด้วยใจ สองเขา
ควรทีจ่ ะรูต้ ง้ั แต่แรกๆ ว่าสิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำมีอะไรบ้าง แล้วต้องท�ำอะไรบ้าง ให้
เขาได้มีโอกาสร่วมกันคิดตั้งแต่แรก ๆ เลย และบทเรียนนี้ ก็ได้เอามาใช้ใน
บีชฯ รุ่น 3 ถ้าถามว่า ในปีแรกงานที่ท�ำมันบรรลุวัตถุประสงค์ไหม...มันก็
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บรรลุในเนื้องานของมันนะ บรรลุในตัวกิจกรรม แต่เป้าหมายการให้คน
รับรู้ มันยังไปไม่ถึง มันได้คนบางส่วนจาก 50 มันได้ใจคนมาบางส่วนจาก
500 ได้มาจากกิจกรรมทีเ่ ราท�ำ โดยทีเ่ ราก็ไม่รวู้ า่ มันได้ยงั ไง อย่างน้อง ๆ มา
ปีแรกก็คงรู้สึกว่ามาก็โดนพี่น่ิงใช้ ก็เลยไม่มากัน เลยเหลือคนที่อยากท�ำ
จริง ๆ ไม่กค่ี น แล้วคนพวกนีแ้ หล่ะทีพ่ าคนมาท�ำ  Beach for Life เพิม่ ขึน้
ในปีที่ 2”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย : วิธีคิด การท�ำงาน
การท�ำงานภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ท�ำให้ทง้ั ป้าหนู
ในฐานะผู้อ�ำนวยการสงขลาฟอรั่มและน�้ำนิ่งได้ใช้เวลาในการท�ำงานร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเวลากว่า 7 ปี ซึ่งน�้ำนิ่งเคยอยู่ท้ังในสถานะ
เยาวชนในโครงการและขยับขึ้นเป็นทีมหลักของสงขลาฟอรั่ม ท�ำหน้าที่วาง
ยุทธ์ศาสตร์ของทีมกลาง วางแผน ออกแบบกระบวนการ และอีกบทบาทที่
ส�ำคัญคือการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ที่มาเข้าร่วมโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลาในปีตอ่ ๆ ไป ทัง้ นี้ เมือ่ คนสองคนทีม่ วี ยั แตกต่างกัน
ซึ่งอาจมีผลต่อวิธีคิดหรือวัฒนธรรมการท�ำงานมาอยู่ร่วมกันเพื่อท�ำงาน
ขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน การปะทะกันทางวิธีคิดย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่
สิ่งส�ำคัญคือการพยายามสร้างประโยชน์จากทรัพยากรความต่างทีมี น�ำไปสู่
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน
ด้วยบุคลิกลักษณะเป็นคนมุง่ มัน่ ทุม่ เท จริงจังในการท�ำงาน รักงาน
ทีม่ คี วามท้าทาย น�ำ้ นิง่ ยังเป็นคนทีต่ อ้ งการเห็นผลส�ำเร็จจากการลงมือกระท�ำ
การบางอย่าง โดยเฉพาะการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคม ซึ่งสะท้อนผ่านวิธี
คิดในการให้นิยามกับความสุขของตนเองที่ว่า
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“ความสุขคือ ได้ท�ำเรื่องที่อยากท�ำ เวลาท�ำมันมีความท้าทาย ถ้า
มันผ่านได้ทำ� ได้ ก็จะมีความสุข ผมจะรูส้ กึ มหัศจรรย์ทกุ ครัง้ ทีต่ นเองท�ำได้...
ยิ่งท�ำยิ่งเห็นช่องว่างว่าเรายังต้องท�ำต่อ มันจะยิ่งมีพลังท�ำสิ่งอื่น ๆ ต่อ”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
การสะท้อนวิธีคิดเกี่ยวกับการท�ำงานข้างต้นของน�้ำนิ่ง ผนวกกับการ
ต้องมาท�ำงานร่วมกับป้าหนูผซู้ งึ่ มีประสบการณ์ทำ� งานมามาก มีความละเอียด
อ่อนในเนื้องานจากการมองเห็นหลากหลายด้าน จึงเกิดการปะทะกันบ้าง
“ผมว่ามันเป็นปกติเวลาท�ำงาน ซึ่งมันต้องมีช่องว่างบ้าง ผมเถียงกับ
ป้าหนูทกุ วันนะช่วงหลังๆ เพราะมีกนั อยูแ่ ค่สามคน มันก็จะคลีค่ ลายได้บา้ ง
ไม่ได้บ้าง ประเด็นเราคือเป็นคนมุ่งงาน มันต้องส�ำเร็จ”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
ในขณะที่ ป้าหนูมวี ธิ คี ดิ ในการท�ำงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ
หลากหลายมิติ ทัง้ เชิงการท�ำงานเป็นระบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ถูกต้อง ซึ่งมีความรอบคอบและมองว่าสถานการณ์บางสิ่งสามารถช้าลงได้
เพือ่ ให้ความเป็นองค์รวมมันไปด้วยกันได้หมด ซึง่ จะแตกต่างจากน�ำ้ นิง่ ทีใ่ ห้
ความส�ำคัญต่อสาระส�ำคัญของความคิดและสามารถท�ำให้สำ� เร็จได้เป็นหลัก
“รูว้ า่ เค้าเป็นคนตัง้ ใจท�ำงานสูงมาก สูงกว่าผูใ้ หญ่หลายคน เรียนรูเ้ ร็ว
มาก แต่ต้องระวังเพราะความเร็ว เช่น งานเสร็จเร็วแต่พิมพ์ผิดเยอะ ส่วน
เราก็เลยต้องมาคอยตรวจทาน เรารูส้ กึ ว่านีค่ อื การท�ำงานของเด็กยุคนี้ หัวคิด
เร็วมาก แต่ตดิ ตรงภาษาทีถ่ า่ ยทอดออกมาผิด ๆ ถูก ๆ การดึงค�ำให้มนั โดเด่น
ขึ้นมา การร้อยเรียงกัน แต่สาระส�ำคัญเค้าเก็บได้หมดนะ”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
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หากพิจารณาคุณลักษณะของทั้งสองคนซึ่งเป็นภาพสะท้อนตัวแทน
ของคนต่างวัย จะเห็นว่ามีจดุ เด่นทีช่ ว่ ยให้งานสามารถด�ำเนินไปได้ดว้ ยความ
ยั่งยืน ขึ้นอยู่กับการหาวิธีการในการรับฟังหรือยอมรับในความแตกต่างนั้น
โดยองค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ทงั้ สองคนมองว่าสามารถท�ำงานร่วมกันได้ คือ
การมีเป้าหมายร่วมกัน เคารพในวิถีประชาธิปไตย และ การมองกันเป็น
เหมือนคนในครอบครัว ดังที่ป้าหนูกล่าวว่า
“ยั ง ไม่ เ คยเห็ น มี เ รื่ อ งไหนที่ น้� ำ นิ่ ง ไม่ ย อมนะ ตั ว ป้ า หนู ก็ เ ช่ น กั น
ประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การยกมือโหวตนะ ถ้ามันมีเหตุผลทีด่ จี ริงมันก็ตอ้ ง
ยอมกัน มันไม่มีใครแพ้ใครชนะ เพราะเรามีเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายเรา
ชัดตั้งแต่แรกว่าพวกเรามาท�ำอะไรกันอยู่”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, 6 มิถุนายน 2562)
เช่นเดียวกับน�ำ้ นิง่ ทีม่ องว่าการถกเถียงกัน หรือ การแสดงความคิด
เห็นที่แตกต่างกันในการประชุมหรือขณะท�ำงานเป็นเรื่องที่ควรมี เพราะมัน
ยิ่งท�ำให้ขยายขอบเขตความรู้ ได้มุมมองใหม่ ๆ
“ถ้าป้าหนูมีเหตุผลที่ดีกว่า ผมก็ฟัง ผมไม่เคยมองเรื่องนี้เป็นปัญหา
เลย ถ้าเรามองว่ามันคือวัฒนธรรมประชาธิปไตย”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2562)
เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน สร้างการน�ำร่วม
“การน�ำร่วมมันแฝงอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว ตามธรรมชาติมนุษย์
อยู่โดด ๆ ไม่ได้ มันจะมีพลังของความรู้ เปิดช่องทางให้รับรู้ และ มันจะ
เกีย่ วร้อยกันโดยอัตโนมัติ ทีจ่ ริงพ่อแม่ปยู่ า่ ตายายเราก็สอนถึงความเป็นการ
น�ำร่วม ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันอยูแ่ ล้ว แม้แต่เรือ่ งท�ำนาทีจ่ ะต้องช่วยกันลงแขก
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คนเล็ก ๆ มีพลัง คนเล็ก ๆ หลาย ๆ คนรวมกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากหนังสือน�ำร่วม ร่วมน�ำ เล่ม 1)
การสร้างพืน้ ที่ เปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้คนทีม่ คี วามแตกต่างกันมาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กัน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการสร้างภาวะการน�ำร่วม
เพราะมันเป็นจุดเริม่ ต้นของการน�ำเอาศักยภาพทีแ่ ต่ละคนมีออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ตอบโจทย์เป้าหมายที่สมาชิกในกลุ่มมีร่วมกัน
“...สังคมไทยยังมีทัศนคติหรือค่านิยมมองว่าเยาวชนเหล่านี้ยังไม่มี
ศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมได้ ดังนั้น ค�ำว่ากล้า
ที่จะเป็นพลเมือง มันจะช่วยสลายความคิดนี้ได้ และจะถูกเชื่อมโยงไปได้
หลายๆ เรื่องหากเราช่วยกันสร้างให้เป็นค่านิยมให้เกิดขึ้นในครอบครัว
โรงเรียน และในตัวเด็ก เพราะฉะนั้นคนที่ท�ำงานกับเด็กต้องมีความมั่นใจ
ในเรื่องนี้ด้วยแล้วประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ดังนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่ก็ต้องกล้าที่จะเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เข้ามาท�ำสิ่งที่ดีให้
บ้านเมืองด้วยเช่นกัน”
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, บทสัมภาษณ์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)
นอกจากนี้ ในมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างน�้ำนิ่งที่ได้มีโอกาสเริ่มต้น
ท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมมาตัง้ แต่ตอนเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยเริม่
ตั้งแต่การท�ำงานเชิงรณรงค์ตอนสมัยเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และ
เมือ่ พบว่าถึงแม้การท�ำงานลักษณะนีเ้ กิดประโยชน์ในการสร้างพลังทางอารมณ์
ต่อบุคคลอืน่ อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนจะไม่ใช้วธิ กี ารทีย่ ง่ั ยืนในสายตาของ
เขา จึงเริ่มขยับมาท�ำงานให้ความรู้ในช่วงท�ำงานในกลุ่มสงขลาฟอรั่ม แต่ยัง
คงมีค�ำถามเกิดขึ้นในใจว่าแม้คนจะมีความรู้ เหตุใดพวกเขาส่วนใหญ่กลับ
ยังไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไร ในระยะหลังนี้จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการ
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ท�ำงานมาสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยหวังว่าน่าจะเป็นอีกกระบวนการที่
เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้มาหาทางแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน
“เมือ่ ก่อนตอนผมเป็นสภาเด็ก ผมก็ทำ� งานเชิงรณรงค์ แล้วก็ขยับมา
ท�ำงานให้ความรู้ พอช่วงหลัง ๆ ก็มาท�ำงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือสร้าง
วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ ผมว่ามันท�ำได้ในทุก ๆ
พืน้ ที่ อยูท่ วี่ า่ เราสามารถเป็นฟา (การอ�ำนวยการเรียนรู)้ ได้ไหม เราสามารถ
ท�ำให้พ้ืนที่น้ันเป็นที่ท่ีปลอดภัยได้จริงหรือเปล่า ผมเห็นตอนเคสที่เคย
พาแม่ค้ากับเทศบาลมาคุยกัน ปัญหามันมาจากเทศกิจจับแม่ค้าทุกวัน แล้ว
ผมพามาคุยกัน พวกเขาก็คยุ กันได้ แล้วก็เข้าใจกัน คลีค่ ลายปัญหาบางเรือ่ ง
ได้ ผมมองว่าบทบาทของผมในการสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้ คือ
การเป็นฟา”
(อภิศักดิ์ ทัศนี, สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2562)

ภาพที่ 2: ป้าหนู (พรรณิภา โสตถิพันธุ์) ขณะท�ำงานร่วมกับน�้ำนิ่ง (อภิศักดิ์ ทัศนี)
และเยาวชนคนอื่น ๆ
(ที่มาของภาพ: อภิศักดิ์ ทัศนี, จังหวัดสงขลา)
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สรุปและอภิปรายผล

1. การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย: ความเป็นพลเมืองของคนต่างวัย

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาของพืน้ ทีช่ มุ ชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้าน
โคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยพบ
ประเด็นที่สะท้อนถึงวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมของ
คนรุน่ ใหม่ เช่น บุคลิกการมุง่ มัน่ ผลส�ำเร็จของงาน การคิดตัดสินใจรวดเร็ว
โดยให้ความส�ำคัญต่อสาระส�ำคัญของเนือ้ งาน ซึง่ สะท้อนถึงการให้อตั ลักษณ์
ต่อความเป็นพลเมืองที่อาจต่างออกไปจากผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่เติบโตมาใน
อีกยุคหนึง่ โดยในยุคปัจจุบนั ทีโ่ ลกเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ มิติ
ของโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การให้อตั ลักษณ์ของความเป็นพลเมืองใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงอาจผันแปรไปตามบริบทสังคม งานของ Bennett,
Wells, and Rank (2009) ที่ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงด้านอัตลักษณ์ความ
เป็นพลเมือง (civic identity) ของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เพื่อศึกษา
แนวคิดและแนวทางทีค่ นรุน่ ใหม่มสี ว่ นร่วมหรือเรียนรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมต่าง ๆ
ทางสังคม เพราะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนเกีย่ วกับความเป็นพลเมืองในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ
ประสบความส�ำเร็จ พบว่า หากพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างวัยของ
กลุ ่ ม คน อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น พลเมื อ งสามารถจ� ำ แนกได้ 2 กลุ ่ ม คื อ
พลเมืองมุ่งความสมบูรณ์แบบ (Actualizing Citizen: AC) โดยการให้
อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองรูปแบบนี้จะไม่ค่อยมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาล แต่ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นทางการเมือง
ทีเ่ กีย่ วกับวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน เช่น ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
การท�ำงานอาสาสมัคร การขับเคลื่อนทางสังคม และไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูล
ข่าวสารการเมืองจากสื่อกระแสหลัก ซึ่งกลุ่มนี้จะค่อนข้างสนใจสื่อสารความ
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คิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ในขณะที่อีกกลุ่ม คือ พลเมืองมุ่ง
หน้าที่ (Dutiful citizen: DC) ที่ให้อัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองว่าต้องมี
ความรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาล มองว่าการ
เลือกตั้งเป็นหัวใจส�ำคัญและหนทางหลักของประชาธิปไตย เชื่อถือผู้น�ำและ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก
ทั้งนี้ Bennett, Wells, and Rank (2009) ระบุว่าเยาวชน คน
รุน่ ใหม่ มีแนวโน้มหันมาสนใจประเด็นทางการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
สิทธิมนุษยชน หรือ การคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มมากขึ้น การให้ความหมาย
ต่ออัตลักษณ์ทางสังคมของคนรุ่นใหม่ จะสัมพันธ์กับมุมมองที่มีต่อโลกที่
เปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อน โดยจะแยกตัวออกจากองค์กรหรือสถาบันที่มีการ
ก่อตั้งและจัดการอย่างเป็นระบบและมีการก�ำหนดสถานภาพทางสังคมต่อ
สมาชิก คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความส�ำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าความรู้สึก
ว่าตนเองมีความรับผิดชอบที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณชน
(Schudson, 1998) และมี แ นวโน้ ม จะลดความรู ้ สึ ก ที่ ต นเองมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองแบบยุคก่อน หรือการ
ติดตามและเชื่อถือข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสหลัก ในขณะที่จะแสดงออก
ทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตประจ�ำวัน
การค�ำนึงถึงความเท่าเทียมทางด้านสิ่งแวดล้อม (Bennett, 1998) ประเด็น
เกี่ยวกับวิถีชีวิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์
ของชีวิต (self-actualizing) ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อการ
เข้าร่วมในประเด็นพลเมืองในเชิงองค์กรที่เป็นระบบ เช่น การเลือกตั้ง การ
เข้าร่วมพิธที างศาสนา การให้บริการสังคมผ่านการท�ำงานในองค์กร อย่างไร
ก็ตาม อาจไม่สามารถจ�ำแนกการให้อตั ลักษณ์ความเป็นพลเมืองทัง้ สอง โดย
ผูกติดกับคนกลุ่มวัยใดกลุ่มวัยหนึ่งได้ทั้งหมด และอัตลักษณ์ทั้งสองนี้ก็
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมทั้งสิ้น

132 คน เคลื่อน คน

2. การน�ำร่วมกันระหว่างวัย: องค์ประกอบการน�ำร่วมกันระหว่างวัย

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั พบว่าการน�ำร่วมกันระหว่างวัย
ในพื้นที่กรณีศึกษามีองค์ประกอบ คือ การมีเป้าหมายร่วม การสร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย องค์ความรู้ และ การเพิม่ พูน
ทุนทางสังคมสู่การน�ำร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เป้าหมายร่วม
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า จุดร่วมในการขับเคลือ่ นสังคม
ของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลา
ฟอรั่ม จังหวัดสงขลา คือ การสร้างและสื่อสารให้สมาชิกทุกคนเข้าใจใน
เป้าหมายหลักของการท�ำงานร่วมกันก่อน และจะมีการถอดบทเรียนกันอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ รวมถึงการทบทวนเป้าหมายร่วมของการเข้ามาท�ำงานขับเคลือ่ น
สังคมในกลุ่มด้วย
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนสังคม การน�ำร่วมกันระหว่างวัยเป็นหนึ่งใน
กระบวนการส�ำหรับรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ทรัพยากร
ทางวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ากหลากหลายกลุ ่ ม วั ย ทรั พ ยากรที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
สามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ความอยู่ดีมี
สุขร่วมกัน โดย W. K. Kellogg Foundation (2007) อธิบายว่าการน�ำ
ร่วมนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนมีเป้าหมายร่วมกัน (common
purpose/common goal) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นร่วมกัน
เป็นตัวก�ำหนดทิศทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อันจะ
ช่วยให้สมาชิกระดมปัญญาเพือ่ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน และมองข้ามความ
แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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2.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย
จากผลการศึ ก ษาของพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา ผู ้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ อ งค์
ประกอบพื้นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อส�ำหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย จ�ำแนกได้ 5 องค์ประกอบ (5 A’s) ดังนี้
1. สร้างความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วม (Acquainted)
สร้างความคุน้ เคยกับผูเ้ ข้าร่วมทัง้ ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกับผูจ้ ดั กระบวนการ
และ พยายามให้ผู้เข้าร่วมที่วัยแตกต่างกันเกิดความคุ้นเคยกัน สื่อสารให้
ผูเ้ ข้าร่วมรูส้ กึ ว่าพืน้ ทีน่ ย้ี นิ ดีตอ้ นรับทุกคน สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ ข้าร่วม
รูส้ กึ ว่าสถานทีน่ ยี้ นิ ดีตอ้ นรับผูเ้ ข้าร่วม รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะ
สมต่อการใช้ประโยชน์ของคนทั้งสองกลุ่มวัย  
2. อย่าปล่อยให้มีใครที่รู้สึกโดดเดี่ยว (Avoid isolation)
ในระหว่างการจัดกิจกรรมนัน้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีจ่ ดั กิจกรรมจะต้องสังเกต
สถาการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หากพบว่ามีใครแสดงอาการแยกตัวออกมา หรือ ถูกผลักออกมาจากกลุ่ม
ผู้จัดกิจกรรมจะต้องพยายามหาสาเหตุ และเร่งแก้ไขสถานการณ์ อย่างไร
ก็ตาม หากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ต้องการแยกตัวออกมาจริง ๆ ก็ไม่ควรบังคับ
เพื่อให้กลับเข้าไปในกิจกรรม แต่อาจต้องใช้การพูดคุยเข้าช่วย
3. หลีกเลี่ยงการเหมารวม (Avoid stereotype)
หลีกเลี่ยงการเหมารวมด้านกลุ่มอายุหรือภาพในใจที่มีต่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง เช่น ความเข้าใจหรือความเชื่อว่าผู้สูงอายุจะ
ต้องเชื่องช้า ขี้บ่น หัวโบราณ ในขณะที่วัยรุ่นจะต้องใจร้อน ขี้เบื่อ ท�ำอะไร
ไม่จริงจัง และเด็กเล็กทีไ่ ม่สามารถท�ำสิง่ ต่าง ๆ ให้สำ� เร็จได้ ซึง่ ภาพในใจหรือ
ความเชือ่ เหล่านี้ จะกระทบต่อพลวัตของการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม ที่
จะไม่เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมได้แสดงศักยภาพในการเรียนรูห้ รือการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่
4. เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมมีอำ� นาจในการตัดสินใจ (Afford power)
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ประเด็น หัวข้อ หรือชุดความรูท้ ม่ี าจากตัวผูเ้ รียนหรือกลุม่ ผูท้ เ่ี ข้าร่วม
กิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น ซึ่งผู้จัด
กิจกรรมควรพยายามเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุหรือเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมได้
เลือกหรือตัดสินใจในประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ หรือถ้าจะก�ำหนดหัวข้อการ
เรียนรู้ไว้ ก็ควรเปิดกว้างพอที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกหรือเสนอ
5. ศิลปะและดนตรี (Arts and Music)
ศิลปะนับเป็นเครื่องมือส�ำหรับปลดปล่อยความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สึก ของบุคคลผู้นั้น เช่นเดียวกันกับดนตรีที่เกิดจากเสียงต่าง ๆ ทั้ง
ศิลปะและดนตรีล้วนนิยมถูกน�ำมาใช้เพื่อสร้างความสุนทรียะ และประยุกต์
ใช้ในการบ�ำบัด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ สมอง หรือร่างกาย
โดยจากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยส่วนใหญ่
ใช้กิจกรรมประเภทดนตรี และศิลปะประกอบการด�ำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะ
ใช้ในรูปแบบของกิจกรรมหลัก หรือเป็นกิจกรรมเสริม เพราะเป้าหมายส�ำคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเป็นปึกแผ่นระหว่างประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ
การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนต่างวัยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั ได้ตอ้ งพิจารณารูปแบบของกระบวนการ วัตถุประสงค์ และคุณค่า
ของชุมชนหรือสังคมร่วมด้วย เพราะเป็นบริบททีเ่ กีย่ วข้อง โดยทัง้ กระบวนการ
ในการออกแบบ และผลผลิตของการออกแบบนั้น ต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานของ Kaplan, Haider, Cohen, and
Turner (2007) เป็นงานทีเ่ ริม่ ศึกษาด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมส�ำหรับ
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัย โดยมองว่าการพัฒนาการของกระบวนการ
นี้มีมามากกว่า 50 ปีแล้ว แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยส�ำหรับผูส้ งู อายุรว่ มกับ
เด็กหรือเยาวชนยังมีอยู่น้อย งานส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะวัยใดวัยหนึ่ง
เท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ที่การออกแบบสภาพแวดล้อมจะมุ่งเพื่อ
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ส่งเสริมสติปัญญา (intellectual) พัฒนาการด้านอารมณ์ (emotional)
และ พัฒนาการด้านร่างกาย (physical growth) ซึง่ Kaplan et al., (2007)
ได้ขอ้ สรุปว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมทีด่ จี ะต้องเอือ้ ให้เกิดการปฏิสมั พันธ์
ทางบวกซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้พื้นที่ควรมี
ความยืดหยุ่น โดยพื้นที่หนึ่งควรใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และมีความ
พร้อมส�ำหรับการจัดกิจกรรมทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแผนงานได้ดว้ ย สภาพแวดล้อมที่
ดีต้องส่งเสริมทั้งความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกสงบได้เมื่อกลุ่มผู้เข้าร่วมต้องการ ภายหลัง
ได้ มี ก ารศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ องค์ ค วามรู ้ ท างประสาทวิ ท ยาศาสตร์
(Neuroscience) มาร่วมใช้ในการออกแบบกระบวนการ โดย Larkin,
Kaplan, and Rushton (2010) พบว่ า องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นนี้ จ ะช่ ว ยให้
ผู้จัดกระบวนการเข้าใจความเชื่อมโยงว่าประสาทส่วนใดที่มีผลต่อความจ�ำ
และความตัง้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะมาออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง ทีส่ ามารถกระตุน้
ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ เกิดกระบวนการคิด ความรูส้ กึ ยินดีทจี่ ะมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมได้
2.3 องค์ความรู้
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ทัง้ 2 พืน้ ที่ ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา
เป็นภาพสะท้อนของการท�ำงานร่วมกันระหว่างบุคคลที่มีช่วงวัยต่างกัน
ดังเห็นได้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีลุกขึ้นมาขับเคลื่อนชุมชนและสังคม มีท้ังที่
เพิง่ เรียนจบจากมหาวิทยาลัย และก�ำลังมีไฟทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง โดย
เริ่มจากปัญหาหรือสถานการณ์รอบตัวของพวกเขา กลุ่มนี้มักจะเพียบพร้อม
ด้วยความรูเ้ ชิงวิชาการ ข้อมูลใหม่ ๆ มีความสามารถในการใช้สอื่ และเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นความรู้อันสามารถอธิบายออกมาเป็นตัวอักษรหรือมีอยู่
ในต�ำรา (explicit knowledge) และอยากน�ำสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไปสร้าง
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ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนสั ง คมของตนเอง ในขณะที่ อี ก กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ หรื อ
วัยผู้ใหญ่ตอนกลางขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงานเพื่อ
อยากเห็นชุมชนของตนเองดีขนึ้ ผ่านการด�ำเนินชีวติ และเห็นการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมรอบตัวมานานกว่า เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการท�ำงานพัฒนา
ชุมชนมากล้นจนหล่อหลอมขึ้นเป็นความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
ที่อาจหาไม่ได้จากห้องเรียนหรือต�ำราทั่วไป แต่อาจขาดมุมมองหรือวิธีคิด
จากความรูใ้ หม่ๆ หรือเครือ่ งมือใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองต่างมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือ อยากเห็นสังคมดีขน้ึ ดังนัน้ จึงมีการพยายามน�ำจุดเด่นของแต่ละ
ฝ่ายออกมาเพื่อเกื้อหนุนกัน ซึ่งก่อให้เกิดมิติของการท�ำงานเพื่อสังคมในมุม
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดติดกับตัวองค์ความรู้ที่ตนเองเชื่อเป็นหลัก
โดยไม่เปิดใจยอมรับชุดความรู้จากอีกฝั่งหรือศักยภาพที่อีกกลุ่มมีอยู่ อาจ
ไม่เห็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างทัง้ สองฝ่าย หรืออาจถึงขัน้ ขัดแย้งกันจน
เกิดเป็นอคติ ต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นขั้วตรงข้าม การเรียนรู้นั้นไม่ใช่เพียง
แค่การใส่ข้อมูลความรู้เข้าไปแค่อย่างเดียว หากแต่การเรียนรู้ท่ีถูก ควร
ประกอบด้วย การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เปิดรับโลกที่ตนเองไม่คุ้นเคย พร้อม
ละวางสิ่งที่เคยเรียนโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา การเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัย จึงเป็นกระบวนการทีห่ ลอมรวมความรูท้ ง้ั สองรูปแบบจากคนต่าง
วัย เพือ่ ก่อให้เกิดความรูอ้ กี ระดับ คือ ปัญญา (wisdom) ซึง่ เป็นการบูรณา
การความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์และน�ำไปสู่
เป้าหมายที่มีร่วมกัน
2.4 เพิ่มพูนทุนทางสังคมสู่การน�ำร่วม
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัยมีประโยชน์ทง้ั ในระดับจุลภาค (บุคคล ได้แก่ ผูส้ งู อายุ เด็ก และ
เยาวชนที่เข้าร่วม) และ ระดับมหภาค (ชุมชนและสังคม) โดยในระดับ
การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 137

บุคคลมีประโยชน์ดา้ นทัศนคติของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการทัง้ ผูส้ งู อายุและ เด็ก
เยาวชนที่เข้าร่วมต่างมีทัศนคติต่อกันในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใน
การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้านอายุ (age discrimination) ส�ำหรับ
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพกายและสุขภาพจิตในทัง้ สองกลุม่ พบว่า ได้พฒ
ั นาระดับ
การเห็นคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้
สูงอายุที่การเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้จะช่วยดึงพวกเขาออกจากความรู้สึก
โดดเดีย่ วอ้างว้างทีม่ ผี ลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูส้ งู อายุโดยตรง และ
ประโยชน์ ท้ั ง 2 ด้ า นนี้ ผู ้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของ
กระบวนการ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาชิก
ในชุมชน ภายใต้ความหลากหลายและความแตกต่างของปัจเจกบุคคลตาม
ฐานคิดจากทฤษฎีและแนวคิดความเป็นปึกแผ่นระหว่างประชากรต่างรุ่น
(Intergenerational Solidarity) นอกจากประโยชน์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
ทักษะและความรูท้ ผี่ เู้ ข้าร่วมได้รบั มีทงั้ ทีเ่ ป็นความรูแ้ ละทักษะเชิงวิชาการ เช่น
การอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และทักษะอืน่ ๆ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ การท�ำงานเป็นทีม โดยความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ เป็น
ประเด็นทีส่ อดแทรกอยูใ่ นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยและสามารถ
ปรับเปลี่ยนประเด็นให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่วมได้
เมือ่ พิจารณาประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม จะเห็นได้วา่ ส่วนหนึง่ เป็น
ผลที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาในระดับบุคคล ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
เด็ก โดยกระบวนการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคมร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการทางจิตสังคม (Erikson,
1963, as cited in Pratt, 2012) โดยช่วยส่งเสริมคุณลักษณะการเป็น
ห่วงคนรุ่นหลัง (generativity) อันเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคม มีความปรารถนาดีต่อเด็กรุ่นหลัง อยากเห็นความอยู่ดี
มีสขุ ของสมาชิกคนอืน่ ๆ ในชุมชน กระบวนการยังช่วยเติมเต็มคุณลักษณะ
ความรู้สึกมั่นคงในชีวิต (ego integrity) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่
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ช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวและ
รู้สึกว่าตนเองด้อยค่ามีอิทธิพลต่อตัวผู้สูงอายุมาก เมื่อสมาชิกในชุมชนรู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า พลังในการจะท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมก็จะเพิ่มขึ้น
เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถท�ำให้ชุมชนและสังคมดีข้ึนได้ ตามฐานคิดเรื่อง
การสร้างพลังอ�ำนาจ
กระบวนการนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้กลุ่มที่เป็นประชากร
ชายขอบของการเข้าถึงทรัพยากร ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมมากขึ้น
และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนต่างวัยในชุมชน เป็นการพัฒนาความ
ไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันระหว่างสมาชิกในชุมชน และ การสร้างเครือข่ายร่วมกันของ
คนต่างวัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้น ตามฐานคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทฤษฎีทุนทางสังคม (Coleman, 1988,
อ้างถึงใน Bostrõm, 2014) ที่อธิบายว่าทุนทางสังคม คือ โครงสร้างทาง
สังคมที่เอื้อให้สมาชิกในชุมชนได้รับความสะดวกสบายภายใต้โครงสร้าง
นั้น ๆ ในระยะถัดมา OECD, Scrivens and Smith (2013) ได้จ�ำแนก
ทุนทางสังคมเป็นมิติด้านต่าง ๆ ที่ไม่ซ้อนทับกัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินความอยู่ดีมีสุขในแต่ละประเทศ โดยจ�ำแนกทุนทางสังคมเป็น
4 มิติ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่พิจารณาโครงสร้างและ
ธรรมชาติของบุคคลในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยให้ความส�ำคัญกับ
บุคคลที่รู้จักและการคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ต่อไป 2) เครือข่ายทางสังคม
ที่พิจารณาจากการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วย
3) การมีส่วนร่วมทางสังคม ที่ให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรมของบุคคลใน
การกระท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 4) ความไว้วางใจและ
การมีบรรทัดฐานร่วมกัน ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อความรูส้ กึ ไว้วางใจสมาชิก การ
ยึดถือคุณค่าหรือบรรทัดฐานบางประการร่วมกัน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามเป็นปึกแผ่น
ทางสังคม
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ส�ำหรับในสังคมไทย แนวคิดทุนทางสังคมเริ่มเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
หรือถูกกล่าวถึงมากขึ้นภายหลังการเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งส�ำคัญอัน
เป็นผลพวงของระบบทุนนิยมเมือ่ ปี พ.ศ. 2540 (วิกฤตต้มย�ำกุง้ ) สังคมไทย
เริ่มหันมาให้ความสนใจในคุณค่าเดิมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิชาการ
ไทยได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมนี้ มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
แนวคิดนี้ก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
มากขึน้ ประเทศไทยมีภมู ปิ ญ
ั ญาหรือชุดความรูบ้ างประการทีแ่ ฝงอยูใ่ นชุมชน
อยู่แล้ว เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดที่เกี่ยวกับทุนทางสังคมในประเทศไทยที่ถูก
อธิบายถึงค่อนข้างมากและเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมจะเกีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญาชาว
บ้าน ซึง่ ความหมายครอบคลุมถึงความสามารถในการเอาตัวรอดจากการแก้
ปัญหา และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้วัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนมาขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยเบิ้ง ด้วยคุณลักษณะพิเศษ คือ
การเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ (living museum) ใต้ถนุ อาคารถูกใช้เป็นทีต่ งั้
ของกี่ทอผ้าอันใหญ่ ที่ถูกใช้จัดแสดงวิธีการทอผ้าแบบโบราณ มีผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชนเป็นตัวแสดง และ ใช้ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ร้องเพลงโทน
อันเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้ง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
หรือผู้ท่ีสนใจเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน น�ำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพ
แก่สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น เช่น การจักสาน
การทอผ้า ท�ำย่าม ยังถูกน�ำมาเป็นองค์ความรูเ้ พือ่ ท�ำฐานการเรียนรูต้ ามบ้าน
ของปราชญ์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่มีที่ต้ังในชุมชนนี้ได้
เรียนรูร้ ากเหง้าของตนเอง โดยถูกบรรจุอยูใ่ นหลักสูตรของโรงเรียน ในขณะ
ทีก่ ลุม่ สงขลาฟอรัม่ ได้ใช้ประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสงขลามา
เป็นจุดศูนย์รวมพลังของสมาชิกในพื้นที่และเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกพลเมือง เช่น การเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก และจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองเมืองให้กบั ชาวสงขลาในการอนุรกั ษ์ หวงแหน ฟืน้ ฟู ดูแล
ชายหาด โดยสร้างเครือข่ายแกนน�ำในการดูแลไปสู่การช่วยแก้ปัญหาการ
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สูญเสียชายหาด เพื่อหาดสงขลายั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ องค์ประกอบส�ำคัญในการพัฒนาทุนทางสังคม คือ การสร้าง
โอกาสและพื้นที่ให้สมาชิกในชุมชนได้มาปฏิสังสรรค์กัน โดยเฉพาะพื้นที่ใน
บริเวณภายในชุมชน ทีเ่ ป็นทัง้ พืน้ ทีต่ ามธรรมชาติ หรือ องค์กรสถาบันต่าง ๆ
ในชุมชน อันมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่ให้สมาชิกใน
ชุมชนได้มาสร้างความสัมพันธ์กัน

3. การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือการขับเคลื่อนทาง
สังคม

จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าลักษณะการขับเคลื่อนสังคมของกรณี
ศึกษาทัง้ สอง เป็นวงจรของช่วงเวลาทีม่ พี ฒ
ั นาการต่อเนือ่ งกัน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีวงจรการขับเคลื่อนทางสังคมของ Herbert Blumer (อ้างถึงใน
Christiansen, 2009) ที่ระบุว่าการขับเคลื่อนสังคมมีขั้นตอนเป็นวงจร
ชีวิต โดยเริ่มจาก ขั้นความสับสนทางสังคม (social ferment) ที่เป็นช่วง
เริ่มต้นของการขับเคลื่อนทางสังคม ยังไม่ก่อตัวเป็นองค์กร ขั้นถัดไปคือ
สร้างความตื่นตัวให้บุคคลอื่น (popular excitement) จากนั้นเข้าสู่ขั้น
การจั ด ระเบี ย บ (formalization) และขั้ น สุ ด ท้ า ยคื อ ขั้ น จั ด ตั้ ง สถาบั น
ั นาการให้นยิ ามแต่ละขัน้ ตอน
(institutionalization) และมีนกั วิชาการได้พฒ
ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับของ Blumer โดย
เริ่มจาก ขั้นที่ 1 การริเริ่มปรากฏ (emergence) ซึ่งเป็นขั้นจุดเริ่มต้นการ
ขับเคลื่อนสังคม โดยคนบางคนรู้สึกไม่พอใจกับนโยบายหรือเงื่อนไขทาง
สังคมบางประการ และเริม่ ลุกขึน้ มาท�ำอะไรบางอย่างด้วยตนเอง ส�ำหรับขัน้
นี้จะยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือมียุทธศาสตร์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเสมือนช่วงเริม่ ต้นในการลุกขึน้ มาแก้ปญ
ั หาสังคมของพ่อมืดและป้าหนู
ทีเ่ ริม่ จากปัญหาทีต่ นเห็นอยูใ่ กล้ตวั และรูส้ กึ ว่าจ�ำเป็นทีต่ อ้ งลุกขึน้ มาท�ำอะไร
บางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การรวมตัว (coalescence) ในขั้นนี้
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ผู้น�ำจะเริ่มสร้างความตระหนัก สื่อประเด็นออกไปว่าปัญหานั้นไม่ใช่แค่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ แต่มันสามารถเกิดขึน้ ได้กบั บุคคลอืน่ ๆ ด้วย เพือ่ รวม
กลุ่มคน ในขั้นนี้ประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนมีความชัดเจนขึ้นและเริ่มวาง
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปแบบการรณรงค์
เปรียบเสมือนเมือ่ พ่อมืดและป้าหนูขบั เคลือ่ นงานด้วยตนเองมาสักระยะ เริม่
เห็นความจ�ำเป็นของการหาเครือข่ายทีม่ เี ป้าหมายร่วมกันมาขับเคลือ่ นงานด้วย
กัน ผ่านการน�ำร่วมกัน และใช้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นองค์ประกอบในการ
ขับเคลื่อนด้วย ขั้นที่ 3 การบริหารจัดการ (bureaucratization) การ
ขับเคลือ่ นสังคมหลาย ๆ ครัง้ จะล้มเหลวทีข่ นั้ นี้ เพราะขัน้ นีไ้ ม่ใช่เพียงแค่การ
สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน ปลุกระดมคน หรือรวมตัวกลุ่มคนที่ตกอยู่ใน
สภาพปัญหาเดียวกันเพื่อเรียกร้องหรือจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นครั้งคราว
เท่านั้น แต่มันเป็นขั้นที่ต้องพัฒนาสมาชิกในทีมให้สามารถสร้างกลไกหน้าที่
การท�ำงานขับเคลื่อน อย่างเป็นองค์กรได้ ความท้าทายจึงอยู่ที่จะท�ำอย่างไร
ให้ทจ่ี ะรักษาสมาชิกในทีมให้รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีท่ ำ� อยูม่ คี วามจ�ำเป็นและคุณค่าเพียง
พอ และในหลายครั้งการขับเคลื่อนสังคมในขั้นนี้จ�ำเป็นต้องท�ำให้สมาชิกมี
รายได้จากกิจกรรมการขับเคลื่อนสังคมด้วย เปรียบเสมือนในระยะ 2–3
ปีท่ีผ่าน การขับเคลื่อนงานของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง และ
กลุ่มสงขลาฟอรั่มได้เริ่มให้ความส�ำคัญต่อความยั่งยืน โดยบรรจุอยู่ใน
ยุทธศาสตร์แผนการท�ำงาน ค�ำนึงถึงการส่งไม้ตอ่ ให้กบั คนรุน่ ใหม่เพือ่ ให้เข้า
มาท�ำงานขับเคลื่อนสังคม นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับแนวคิดและเครื่องมือ
เกี่ยวกับการประกอบการทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดทางด้านธุรกิจเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และ ขั้นที่ 4 การลดลง (decline) ในขั้นนี้เป็น
ขั้นที่การขับเคลื่อนทางสังคมลดลงหรือยุติลง แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่
การถูกกดไว้ (repression) เช่น รัฐบาลออกกฎหมายห้ามด�ำเนินกิจกรรม
การขับเคลือ่ นทางสังคมในประเด็นนัน้ ผูน้ ำ� ถูกจับ จนถึงถูกฆาตกรรม การ
ร่วมมือ (co-optation) คือ การทีก่ ลุม่ การขับเคลือ่ นทางสังคมมีตวั แทนได้
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เข้าร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐทีท่ ำ� งานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ที่พวกเขาเคลื่อนไหว เพื่อเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายหรือ
ข้อกฎหมายจากข้างใน ภารกิจส�ำเร็จ (success) คือ การขับเคลื่อนทาง
สังคมนั้นประสบความส�ำเร็จ ซึ่งในหลาย ๆ การเคลื่อนไหว มักมีประเด็น
ความส�ำเร็จที่เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวให้คนตระหนัก
เห็นความส�ำคัญและอันตรายเกี่ยวกับโรคโปลิโอ จนกระทั่งวัคซีนโปลิโอถูก
พัฒนาและใช้ไปทั่วโลกจนลดอัตราการตายเมื่อแรกเกิดจากโรคนี้ได้ส�ำเร็จ
ความล้มเหลว (failure) การขับเคลื่อนทางสังคมนั้นถูกแทรกแซงจากกลุ่ม
คนที่มาด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง ถูกครอบง�ำความคิดจากบุคคล
ภายนอกทีม่ ผี ลประโยชน์อน่ื แอบแฝง หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงจาก
สมาชิกภายในเอง ท�ำให้การขับเคลื่อนทางสังคมนั้นยุติลง และเหตุผล
สุดท้าย การเข้าไปอยูใ่ นกระแสหลัก (establishment with mainstream)
คือ ประเด็นทีเ่ คลือ่ นไหวได้รบั การยอมรับจากสังคมกระแสหลักและองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐได้ยอมรับและน�ำมาปฏิบัติ รวมถึงสามารถสร้างความ
ตระหนักและเปลีย่ นแปลงทัศนคติของประชาชนทัว่ ไปได้ การเคลือ่ นไหวใน
ประเด็นนั้นจึงไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น การขับเคลือ่ นทางสังคม ขัน้ ที่ 4 การลดลง
เป็นไปได้จากหลากหลายสาเหตุ ทั้งเหตุผลเชิงบวก เช่น การร่วมมือกับ
หน่วยงานเพื่อท�ำงานเชิงนโยบายจากภายใน ภารกิจของการขับเคลื่อนทาง
สังคมส�ำเร็จลุล่วง การที่ประเด็นเข้าไปอยู่ในกระแสหลักแล้ว และ เหตุผล
เชิงลบ เช่น การถูกกดไว้หรือจ�ำกัดการเคลื่อนไหว การล้มเหลวเพราะถูก
แทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เมื่อน�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาทั้งสอง พบว่า ได้ด�ำเนินมาอยู่ในขั้นตอนที่ 4 แล้วทั้งสองกรณี
กล่าวคือ ประเด็นที่ท�ำงานขับเคลื่อนได้ประสบความส�ำเร็จแล้ว และในบาง
ประเด็นได้เข้าไปอยู่ในกระแสหลัก โดยจากผลการศึกษา พบว่า วงจรของ
การขับเคลื่อนทางสังคมนี้ไม่ใช่การท�ำงานแล้วจบไปเพียงหนึ่งประเด็น แต่
การน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม: 143

กรณี ศึ ก ษาทั้ ง สองได้ ด� ำ เนิ น วงจรการขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คมในประเด็ น ที่
สอดรับกับเป้าหมายที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปเรื่อย ๆ โดยการเริ่มต้น
วงจรใหม่แต่ละครัง้ จะมีองค์ประกอบของการขับเคลือ่ นทางสังคมทีเ่ ข้มข้นขึน้
และค�ำนึงถึงผลกระทบวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขับเคลือ่ นทางสังคมทีค่ ำ� นึงถึงความยัง่ ยืนเพิม่ ขึน้ และสอดรับกับสถานการณ์
รอบข้างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น อาจปรับจากการใช้วธิ รี ณรงค์เป็นการให้ความ
รู้หรือการเปิดพื้นที่ให้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างวัยและภาวะการน�ำร่วมกันระหว่างวัย ซึ่งปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ 2
(การรวมตัว) ของการขับเคลือ่ นทางสังคม โดยจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในการสร้างการน�ำร่วม ทั้งนี้ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (2560) ได้
สังเคราะห์องค์ประกอบขัน้ พืน้ ฐานของการน�ำร่วมในมิตขิ องบุคคลซึง่ เป็นผูน้ ำ�
พบว่า องค์ประกอบพื้นฐานในการน�ำร่วม คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน และ
ส�ำนึกทางสังคม จากนัน้ จึงน�ำไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ทิ ก่ี ระท�ำผ่านกระบวนการ
น�ำร่วม ซึ่งเป็นระยะของการสร้างเครือข่ายกับบุคคลและกัลยาณมิตรที่มี
เป้าหมายร่วมเดียวกัน โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ช่วยขับเคลื่อน การ
เชือ่ มโยงคนรุน่ เก่าและรุน่ ใหม่ไว้ดว้ ยกันและใช้ศกั ยภาพของคนต่างวัยอย่าง
เต็มที่ และ การแบ่งปันข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อกันในกลุม่ ในระหว่างเส้นทางการ
ขับเคลื่อนสังคมด้วยการน�ำร่วมนี้ บุคคลต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ
ผู้คนหลากหลายที่มีความคิดความเชื่อต่างจากตน ความส�ำเร็จและอุปสรรค
ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในของคนท�ำงานและการเปลีย่ นแปลงของ
พืน้ ทีใ่ นระยะถัดไป เมือ่ กระบวนการขับเคลือ่ นแบบน�ำร่วม ท�ำให้มเี ครือข่าย
ที่มีเป้าหมายร่วมเหมือนกันเพิ่มขึ้น จะขยายขอบเขตการขับเคลื่อนสังคม
กว้างขึ้นเรื่อย ๆ น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีระดับใหญ่ขึ้น
ผู้วิจัยมุ่งขยายความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไว้
ด้วยกันและใช้ศักยภาพของคนต่างวัยอย่างเต็มที่จากพื้นที่กรณีศึกษา ผ่าน
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การศึกษากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยและภาวะการน�ำร่วมกัน
ระหว่างวัย น�ำไปสูก่ ารสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะการน�ำร่วมกันระหว่าง
วัยในฐานะเครือ่ งมือขับเคลือ่ นสังคม ซึง่ สามารถสรุปออกมาเป็นโมเดล ดังนี้

ภาพที่ 3: โมเดลการน�ำร่วมกันระหว่างวัยในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนทางสังคม
ที่มา : จากผลการศึกษา
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Community-Based Learning: A Case Study of Learning
Community for Change
ไอยเรศ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ในชุมชน 2. เพือ่ วิเคราะห์วธิ คี ดิ และแนวคิดการจัดการเรียน
รูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน และ 3. เพือ่ วิเคราะห์แนวทางการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ใน
ชุมชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา เก็บ
ข้อมูลจากพืน้ ทีก่ ารวิจยั ประกอบด้วย พืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา พืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี
พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ชุมชน
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการปฏิสัมพันธ์ใน
ชุมชน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ชุมชนทางกายภาพ (physical-based
community) และ 2. ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community)
ในขณะที่วิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น มีล�ำดับขั้นตอนร่วม 4 ขั้น
ั หาทีเ่ กิดขึน้ 2. การสร้างการยอมรับผ่านการปฏิบตั ิ
ตอน คือ 1. การระบุปญ
จริง 3. เพิ่มเติมทักษะการท�ำงาน 4. บริหาร “ทุน” ด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับของปัจเจกและในระดับชุมชนหรือสังคม
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
152 คน เคลื่อน คน

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

ปัจจุบนั สภาพการณ์ทางสังคมได้แปรเปลีย่ นไปตามพลวัตและความ
ก้าวหน้าของกระแสโลก เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกพื้นที่ ผลกระทบที่
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 153

เกิดขึ้นส่งให้เกิดพลวัตทางสังคมในทุกมิติ ขณะเดียวกัน ภาวะของความ
ล่มสลายของชุมชนเกิดขึน้ ไปพร้อมกันกับปรากฏการณ์ทางสังคม แม้วา่ ส่วน
หนึ่งจะเป็นผลพวงมาจากแนวคิดการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบัน ชุมชนหรือสังคมก็เกิดการปรับตัวขึ้นเพื่อ
ความอยูร่ อดไม่ให้ลม่ สลายไปพร้อมการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ การล่มสลาย
ของชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ชวนให้ ย ้ อ นกลั บ มาพิ จ ารณากระบวนทั ศ น์ ใ นการ
พัฒนา “คน” ให้เป็น “ศูนย์กลาง” ของการพัฒนา ซึ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นมา
จากชุมชนที่เข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ
ดังนั้น ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นประเด็นการ
ศึกษาชุมชนเพื่อเรียนรู้การสร้างแนวทางการขับเคลื่อนสังคมจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน การเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ส่งผลให้ปรากฏภาวะของความเป็น
ผูน้ ำ � การบริหารจัดการองค์ความรู้ การบริหารทรัพยากรในมิตติ า่ ง ๆ รวมไป
ถึง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการสร้างการเรียนรู้
การเรียนรูใ้ นชุมชนถือเป็นการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในกระบวนการของการ
ใช้ชีวิต วัฒนธรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของการอาศัยอยู่ร่วม
กันของคนในชุมชนหรือสังคมหนึง่ ๆ การเรียนรูใ้ นชุมชนเกิดขึน้ ได้ทกุ สภาวะ
รวมถึงช่วงเวลาและพื้นที่ การปฏิสัมพันธ์ที่นำ� ไปสู่ข้อพิจารณาเรื่องการเรียน
รู้เกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อาจถูก
กล่าวและแยกย่อยไปถึงความเป็นปัจเจกกระทั่งความเป็นหมู่คณะ หรือ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีหลากหลายซึ่งเกิดขึ้นภายใต้วิธีคิดหรือแนวคิดที่ถูกประกอบ
สร้างขึน้ มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ เป็นต้น ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจ
การเรียนรูใ้ นชุมชนจึงเกิดขึน้ เพือ่ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ ป็นมูลเหตุให้เกิด
สิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่า วิถีประชา
ขณะเดียวกัน ภาพของสังคมหนึ่ง ๆ มักถูกอธิบายและให้นิยามว่ามี
รูปแบบความเป็นลักษณะเฉพาะที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย แต่
กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บนความหลากหลายที่ทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ล้วนถูกสร้างและท�ำให้เป็นเหมือนกันหรือคล้ายกันภายใต้ระบบทุนทีเ่ น้นผลิต
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สินค้าหรือความต้องการเพือ่ ตอบสนองมวลชน แม้กระทัง่ วิถปี ระชาก็ถกู ท�ำให้
เป็นวิถีท่ีอยู่ในกรอบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจนมิอาจนิยามความเป็น
อัตลักษณ์ตัวตนได้
ความหลากหลายในชุมชน ถือเป็นคุณค่าลักษณะหนึง่ ทีป่ รากฏอยูใ่ น
ทุก ๆ หนแห่ง คุณค่านี้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็น
ความสัมพันธ์ท่ีเอื้อประโยชน์ให้แก่กันและกัน หากมองชุมชนหรือสังคม
ในเชิงโครงสร้างจะพบว่าความหลากหลายคือ หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่รวมตัวกันกลายเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ นอก
เหนือจากนี้ หน่อยย่อยต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทหน้าที่เฉพาะ โดยประสาน
สัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลในวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน
อย่างไรก็ตาม หากมองความหลากหลายในมิติของความเป็นสถาบัน
จะพบว่า สถาบันต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ เช่น สถาบัน
ครอบครัว ถือเป็นความต้องการในการสืบเผ่าพันธุข์ องมนุษย์ สถาบันศาสนา
คือความต้องการภายใต้สภาวะของจิตใจทีใ่ ฝ่หาสิง่ ยึดเหนีย่ วและแนวทางใน
การด�ำเนินชีวิต หรือ สถาบันการเมือง คือสถาบันที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
จัดการการอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งน�ำไปสู่การสร้างอ�ำนาจให้แก่กลุ่มคนเพื่อใช้
บริหารจัดการระบบต่างๆ ของประชาคม เป็นต้น
บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณี
ศึกษา ชุมชนการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง” จึงเน้นการศึกษา “ชุมชน” ใน
ฐานะ “สถาบันทางสังคม” ด้วยนัยทีก่ ล่าวถึงการสร้างการเรียนรูใ้ นชุมชนโดย
มีเป้าหมายปลายทางเป็นความส�ำนึกหรือเป้าประสงค์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงสังคม
ในระดับท้องถิ่น การศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จะเป็นรูปแบบที่น�ำไปสู่การร่วมสร้างการพัฒนาในรูปแบบของวิถีชุมชนโดย
ชุ ม ชนเพื่ อ ชุ ม ชน องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย เป็ น การประมวล
ประสบการณ์ของ “นักปฏิบตั ”ิ ภายใต้วธิ คี ดิ และแนวคิดการจัดการเรียนรูท้ ี่
มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ “ทุน” ที่มีอยู่ในชุมชนหนึ่ง ๆ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 155

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน
2. เพือ่ วิเคราะห์วธิ คี ดิ และแนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็น

ฐาน

3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทาง
มานุษยวิทยาเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการวิจัย พื้นที่การวิจัย
ประกอบด้วย และ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดพังงา พื้นที่จังหวัดลพบุรี
พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณี
ศึกษา ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ผู้วิจัยด�ำเนินการติดต่อพื้นที่
กรณีศกึ ษาแต่ละแห่งเพือ่ ขอเก็บข้อมูลผ่านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ในระหว่างการ
ลงพื้นที่ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในขณะ
ทีค่ นในพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรมตามสถานการณ์ปกติ เพือ่ ศึกษากระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของพืน้ ทีผ่ า่ นการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของพืน้ ทีน่ น้ั และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน จุดเปลีย่ นผ่านของการพัฒนา บทบาทผูน้ ำ 
� และประเด็นเพิม่ เติม
ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการลงพื้นที่ ประกอบกับการสนทนากลุ่มเพื่อครอบคลุม
ในทุกกลุ่มที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้สูง
อายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้วิจัย
สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นที่ศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นใหม่ ๆ ที่อาจ
ปรากฏขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่
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4. ผลการศึกษา

4.1 นิยามของ “ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

หากกล่าวถึงความหมายของค�ำว่า “ชุมชน” ด้วยนัยเชิงพื้นที่ ภาพที่
ปรากฏขึน้ ในจินตนาการของความเข้าใจ มักเห็นถึงบ้านเรือน ผูค้ น วิถชี วี ติ
ความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ยึดโยงกันเป็นสังคมหนึ่ง ๆ
ความหมายของค�ำว่าชุมชนถึงให้ความหมายไว้มากมาย จุดร่วมมักกล่าวถึง
ค�ำว่า “พืน้ ที”่ ทีม่ กี ลุม่ บุคคลเข้ามาอยูอ่ าศัยร่วมกัน ทัง้ นี้ กลุม่ บุคคลเหล่านัน้
ล้วนมีผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้บริเวณเดียวกัน มีกฎหมายหรือข้อตกลง
เพื่อใช้ชีวิตร่วมกัน สนทยา พลศรี (2545) ให้คำ� นิยามค�ำว่า “ชุมชน” ว่า
“ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณ
เดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต�ำบล ทั้งนี้ คนในชุมชนมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
ผูกพัน เอือ้ อาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน”
ความหมายของชุมชนดังกล่าว สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อุทยั
ดุลยเกษม (2546) ที่กล่าวถึง “ชุมชน” ในมิติเชิงปริมาณว่าเป็น “สังคม
ขนาดเล็ก” ในขณะที่ความเห็นเชิงคุณภาพได้ให้ภาพและอธิบายถึงการร่วม
กลุ่มของผู้คนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน มีการก�ำหนดแบบความ
สัมพันธ์ซง่ึ กันแลกกัน มีองค์กร หรือ สถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ทั้งนี้ ชุมชนยังกล่าวรวมไปถึงสมาชิกของชุมชนที่มีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ และยังรักษาแบบแผนการด�ำรงชีวิตบางส่วนได้
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน นัยของค�ำว่า “ชุมชน” ได้ขยายขอบเขต
ทัง้ มิตดิ า้ นพืน้ ทีแ่ ละมิตดิ า้ นความหมาย เนือ่ งจาก นัยของค�ำว่า “พืน้ ที”่ ได้
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ปรับเปลี่ยนไปสู่พ้ืนที่ใหม่ท่ีเรียกว่า “พื้นที่ออนไลน์ (online space)”
หรือ “พื้นที่เสมือนจริง/โลกเสมือนจริง (virtual world)” ซึ่งเกิดขึ้นภาย
ใต้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตอันทันสมัย ด้วยเหตุของการเกิดขึน้ ของพืน้ ทีใ่ หม่
ส่งผลต่อการนิยามชุมชนซึ่งมีมิติท่ีหลากหลายนอกจากการมองชุมชนในเชิง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้ว การเกิดขึน้ ของแนวคิดชุมชนรูปแบบใหม่
บนโลกสมัยใหม่ จึงถูกอธิบายด้วยความสัมพันธ์ในเชิงปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น
หรือการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ เช่นกัน
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงความหมายหรือค�ำนิยามของค�ำว่า ชุมชน จึง
กลายเป็นมุมมองที่ขยายวิธีคิดในการมองข้ามชุมชนที่มิได้ยึดโยงกับพื้นที่
เพียงอย่างเดียว แต่นั่นหมายรวมถึงการรวมตัวของผู้คนผ่านความสนใจ
การร่วมกลุม่ ภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ โดยมีการ
สร้างพื้นที่จากการแสดงตัวตนผ่านระบบสัญลักษณ์ในเชิงภาษา พฤติกรรม
พิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกอีกด้วย
ดังนั้น “ชุมชนการเรียนรู้” ในงานวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นภาพของชุมชน
หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความหมายและนิยามของค�ำว่า “ชุมชน” อย่างมี
พลวัต ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิจยั ชุมชนการเรียนรูจ้ ำ� นวน 4 พืน้ ที่ ทัง้ นีพ้ น้ื ทีต่ า่ ง ๆ ที่
น�ำมาศึกษา ล้วนเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้นิยามความหมายของ
ค�ำว่า ชุมชนในทุกมิติ ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกลักษณะทางชุมชนการเรียนรูท้ ศี่ กึ ษาด้วย
นัยของการปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชุมชนนัน้ ๆ เป็น 2  ลักษณะด้วยกัน ทัง้ นี้
พิจารณาภายใต้ชุมชนที่เกิดขึ้นบนปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. ลักษณะชุมชนทางกายภาพ (physical-based community)
ชุมชนทางกายภาพ หมายถึง ชุมชนทั่วไปที่ยึดโยงกับพื้นที่ทางกายภาพ มี
ต�ำแหน่งแห่งหนที่ชัดเจน มีการอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนโดยมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ทีถ่ กู สร้างจากคนในชุมชน
และเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ กัน ความสัมพันธ์ในชุมชนมีหลากหลายมิติ ตัง้ แต่
ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปั จ เจก ระดั บ เครื อ ญาติ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น กระทั่ ง ถึ ง
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ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในมิตติ า่ ง ๆ ในขณะที่ การจัดสรรปันส่วนทรัพยากร
ในชุมชน เป็นข้อตกลงเฉพาะชุมชนหรือระหว่างชุมชนด้วยกันเอง
ชุมชนการเรียนรูใ้ นลักษณะชุมชนทางกายภาพทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา ประกอบ
ด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนชาวไทยเบิ้ง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี 2. ชุมชนโคกเจริญ อ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  และ 3. ชุมชนกลุม่
ชาติพันธุ์มอแกลน อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทั้ง 3  ชุมชนดังที่ได้กล่าวมา
เป็นตัวแทนของชุมชนทางกายภาพทีม่ กี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ
2. ลักษณะชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community)
“ชุมชนประเด็นร่วม” กล่าวถึง การรวมตัวหรือรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความ
สนใจร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยมีเป้าประสงค์ในการรวมกลุ่ม
เพื่อปฏิบัติการในเชิงกระบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการรวมตัวในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ชุมชนประเด็นร่วมสามารถเกิดขึน้ ภายใต้ความสัมพันธ์
จากชุมชนทางกายภาพได้เช่นกัน บุคคลผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้น�ำจะเป็นผู้ที่
รวบรวมสมาชิกให้เพิ่มจ�ำนวนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ วิถี
หรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นข้อตกลงของผู้ที่ปวารณาตนเข้าร่วม
ทั้งนี้ การคงอยู่ของชุมชนประเด็นร่วมพิจารณาได้จากการเคลื่อนไหวผ่าน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ของผู้คนในชุมชน รวมไปถึงระบบการจัดการ
ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะและการกล่าวถึงประเด็นการส่งต่อความยั่งยืนของ
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ใ นลั ก ษณะชุ ม ชนประเด็ น ร่ ว มที่ ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษา
ประกอบด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1. กลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ จังหวัดขอนแก่น
2. กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา
ทัง้ 2 ชุมชนดังทีไ่ ด้กล่าวมา เป็นตัวแทนของชุมชนประเด็นร่วมทีเ่ กิด
จากการรวมกลุม่ ความสนใจและการสร้างเป้าหมายของการรวมกลุม่ ทีช่ ดั เจน
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ผู้วิจัยมองเห็นว่า ชุมชนทั้ง 2 ที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนั้น มีผลส�ำเร็จ
ของเป้าหมายในการรวมกลุ่มที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้แสดง
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป

4.2 กรณีศึกษา “ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ
ก่อนหน้านี้ ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกไว้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะชุมชนทาง
กายภาพ (physical-based community) และ ลักษณะชุมชนประเด็น
ร่วม (issue-based community) ความแตกต่างของลักษณะชุมชนดังที่
ได้กล่าวมานั้น มีรายละเอียดและการเรียนรู้ของชุมชนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ลักษณะชุมชนทางกายภาพ ประกอบด้วย
(1) ชุมชนโคกเจริญ อ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ชุมชนโคกเจริญ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในอ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็น
พืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมือง มีความสัมพันธ์กนั เป็นระบบครอบครัวชุมชน ดังนัน้ เมือ่
ชุมชนเรียกร้องให้เกิดรวมตัวเพือ่ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในหมูบ่ า้ น จึงเป็นเรือ่ ง
ง่ายในการรวมตัวของคนในชุมชนเนือ่ งจากสะดวกในการสือ่ สาร ผูว้ จิ ยั มอง
เห็นระบบโครงสร้างองค์กรชุมชนที่สนับสนุนให้เกิดฐานการท�ำงานโดย
ชาวบ้านและชุมชน ลักษณะเด่นของการท�ำงานภาคประชาสังคมในชุมชน
โคกเจริญ คือ การเข้าร่วมกลุ่มของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาชุมชน
ด้วยแนวคิดการ “รักษาสุขภาพ” ด้วยวิธกี าร “บริโภค” ทีถ่ กู “สุขลักษณะ”
ประเด็นหลักของการท�ำงานอาสาคือการสร้างระบบในสวัสดิการชุมชนโดยมี
เครือข่ายจากคุณชาตรี มูลสาร จากกลุ่มสมัชชาพังงาแห่งความสุข1 ซึ่งเป็น
ผู้ที่เป็นแรงกระตุ้นในการท�ำงานภาคประชาสังคม
1 กลุ่มภาคประชาสังคมที่ร่วมกันท�ำงานพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดพังงา ปัจจุบันรวมตัวและ
ก่อตั้งเป็น สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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เรื่องราวหรือกิจกรรมที่ถูกสร้างภายใต้วิธีคิดด้านสุขภาพ คือ ระบบ
การดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนผ่านกิจกรรมทีช่ อื่ “โรงเรียนเกษียณวัย” ซึง่ มีความ
คิดจากฐานของการมองความสัมพันธ์ในชุมชนทีต่ อ้ งการส่งเสริมสุขภาพและ
ภาวะจิตใจให้แก่ผสู้ งู อายุในชุมชน กิจกรรมของโรงเรียนเกษียณวัยประกอบ
ด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. การเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรของการศึกษานอก
โรงเรียน เช่น วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 2. การเรียนเนือ้ หา
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี มือถือ การติดต่อสือ่ สารผ่านโลกออนไลน์ เป็นต้น และ 3. การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในชุมชน รัชนี ณ นคร (สัมภาษณ์, 4
ธันวาคม 2561) ให้ข้อสังเกตว่า หลักสูตรของการจัดกิจกรรมโรงเรียน
เกษียณวัยไม่ได้มงุ่ เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรือ่ งราว
ของการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึน้ ในระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุดว้ ยกันเองและ
ความสัมพันธ์ตา่ งวัยในชุมชน ผลสัมฤทธิท์ เ่ี กิดขึน้ จากกิจกรรมดังกล่าว ได้
เสริมสร้างสุขภาพทัง้ ในทางด้านกายทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุได้เคลือ่ นไหวขยับร่างกาย
ไม่กลายเป็นผู้สูงอายุในลักษณะ “ติดเตียง” หรือผู้สูงอายุ “ติดบ้าน” แต่
ปรับเปลีย่ นให้กลายเป็นผูส้ งู อายุ “ติดสังคม” ทีช่ วนกันออกมานอกบ้านของ
ตนเพือ่ เข้าสังคมซึง่ น�ำไปสูก่ ารสร้างเสริมสุขภาพจิตทีไ่ ด้พบปะพูดคุยกับผูค้ น
และได้ร่วมท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมและสนุกสนานไปในตัว
นอกจากนี้ “ปิ่นโตสาย” ยังเป็นกิจกรรมเด่นของชุมชนโคกเจริญ
อีกหนึ่งกิจกรรม ปิ่นโตสายเป็นความร่วมมือในประเด็นด้านการบริโภค
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ วิธีคิดเบื้องต้น คือ แนวคิดการลด “หวาน มัน
เค็ม ผงชูรส” วิธีคิดนี้ส่งผลให้เกิดการสร้าง “ข้อตกลงร่วมกัน” ในชุมชน
เช่น หากมีการประชุมในหมู่บ้าน จะไม่มีการจัดเลี้ยง “ข้าวหม้อแกงหม้อ”
แต่จะให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมน�ำ “ปิ่นโต” ของตนเองมาร่วมรับประทานอาหาร
กัน โดยมีขอ้ ตกลงในการน�ำ “ปิน่ โต” มาร่วม คือ 1. อาหารทีป่ รุงมาจะต้อง
ลดรสหวาน มัน เค็ม ไม่ใส่ผงชูรส 2. ปลอดน�้ำอัดลม แทนที่ด้วยน�้ำ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 161

สมุนไพร 3. วัตถุดิบประเภทผัก ควรใช้ผักที่ปลูกเองโดยใช้วิธีเกษตร
ปลอดสาร ซึง่ กระบวนการปลูกผักแบบเกษตรปลอดสารเป็นวิธกี ารที่ วนิดา
ชูสุวรรณ (สัมภาษณ์, 4 ธันวาคม 2561) ผู้น�ำธรรมชาติท่ีคนในชุมชน
ให้การยอมรับผ่านการปฏิบัติจริงจนเกิดความเชื่อใจ ปฏิบัติจริงภายใน
ครอบครัวให้เป็นรูปธรรม คุณวนิดา ชวนให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสาร มี
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะหว่างการลงมือท�ำจริง เช่น เรียนรูก้ ารท�ำ
ปุ๋ยชีวภาพ หรือวิธีการท�ำยาไล่แมลงจนกลายเป็นผู้รู้ท่ีได้รับการยกย่องให้
เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการท�ำเกษตรปลอดสาร
การปลูกผักปลอดสารสนับสนุนให้เกิดระบบ “ปิน่ โตสาย” ของชุมชน
ปัจจุบนั ชุมชนโคกเจริญเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากชุมชน
แวดล้อมและชุมชนอื่น ๆ ในประเทศ มีผู้คนจากหลายชุมชนติดต่อเข้ามา
ศึกษาดูงานจากชุมชนโคกเจริญโดยมีการจัดเลี้ยงอาหารเป็นปิ่นโตสายที่
ชาวบ้านร่วมใจกันน�ำมา
จากตัวอย่างกิจกรรม “โรงเรียนเกษียณวัย” และ “ปิ่นโตสาย”
สะท้อนให้เห็นระบบคุณค่าของชุมชนที่เกิดขึ้น วิถีชีวิตชุมชนถูกขับเคลื่อน
ผ่านบริบทของชุมชน เกิดค่านิยมร่วมของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงสุขภาพ
และความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกสะท้อนให้เห็นถึงวิถีท่ี
เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจนข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน-ความดันชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ แนวคิดเรื่อง

ภาพที่ 1: “ปิ่นโตสาย” ที่ชาวบ้านร่วมกันหิ้วมาร่วมในวันที่มีการจัดประชุมหรือดูงานในชุมชน
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บ้านโคกเจริญ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
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สวัสดิการชุมชนที่แปลงเปลี่ยนเป็นคุณค่าจนเกิดเป็นหัวใจที่เชื่อมร้อยความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้
แพร่ขยายแนวคิดสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เกิดการจัดตั้งโครงการ
“โรงเรียนปลอดสาร เกษตรปลอดภัย” ในชุมชนจ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดโคกสวย โรงเรียนโคกทุง่ เขาเรือ และ โรงเรียนโคกเจริญ ซึง่ เป็น
กิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิดการดูแลสุขภาพสู่เยาวชน
(2) ชุมชนชาติพนั ธุม์ อแกลน บ้านทับตะวัน อ�ำเภอตะกัว่ ป่า จังหวัด
พังงา
ชุมชนชาติพันธุ์มอแกลน หมู่บ้านทับตะวัน อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวมาเป็น
เวลานาน ที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์น้ี ถูกเล่าผ่านต�ำนานความเป็นมาสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับชื่อของ “พ่อตาสามพัน ที่เป็นทหารผู้แกล้วกล้า” จาก
ราชส�ำนักเก่าแก่ทปี่ กครองอาณาบริเวณทีเ่ ป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบนั
ต�ำนานพ่อตาสามพันเป็นความเชื่อที่ผูกติดอยู่กับชีวิตชาวมอแกลนบ้าน
ทับตะวันและถูกส่งต่อเรือ่ งราวความศรัทธาจากรุน่ สูร่ นุ่ ความเชือ่ เรือ่ งพ่อตา
สามพันถือเป็นแก่นความเชือ่ หลักทีย่ ดึ โยงพืน้ ทีก่ ารใช้ชวี ติ พืน้ ทีท่ ำ� มาหากิน
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
วิ ท วั ส เทพสง (สั ม ภาษณ์ , 8 มี น าคม 2562) ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนชาว
มอแกลน บ้านทับตะวัน กล่าวว่า ตัวตนของชาวมอแกลนแสดงผ่านวิถีทาง
วั ฒ นธรรมในหลายรู ป แบบ เช่ น ภาษามอแกลน เพลงบอก รองแง็ ง
ลักษณะการตัง้ บ้านเรือน ประเพณีตา่ ง ๆ ได้แก่ ประเพณีการไหว้บรรพบุรษุ
ประเพณีนอนหาด หรือภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิต เช่น
ภูมิปัญญาการเพาะปลูก หรือการประมง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์สนึ ามิ เมือ่ พ.ศ. 2547 ชุมชนมอแกลน
บ้านทับตะวันได้รบั ผลกระทบจากคลืน่ ยักษ์ดงั กล่าวจนเกิดความเสียหายกับ
ครอบครัวชาวมอแกลนกว่า 100 หลังคาเรือน นอกจากนั้น ผลกระทบอื่น
ที่ตามมาคือ การเผชิญกับกรณีพิพาทเรื่องพื้นที่อยู่อาศัยกับกลุ่มนายทุน
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เอกชนที่เข้ามายึดครอง ชาวมอแกลนต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
ควบคู่กับกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งใช้เวลาในการต่อสู้กันอย่างยาวนาน
ด้วยวิธีการหลากหลาย ในช่วงเวลาดังกล่าว สัญญาณส�ำคัญของการถูก
สัน่ คลอนความมัน่ คงทางชีวติ และวัฒนธรรมคือ ชาวมอแกลนบ้านทับตะวัน
ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ท�ำกินได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จาก
ภาครัฐและเอกชนพร้อมอาวุธได้เข้าตรึงพื้นที่ มีการติดป้ายประกาศแจ้งการ
เข้ายึดครอง
ปัญหาดังกล่าวกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาว
มอแกลน แม้ว่าประวัติศาสตร์การถูกรังแกจากกลุ่มผู้มีอ�ำนาจ หรืออื่น ๆ ที่
มองกลุม่ ชาติพนั ธุม์ อแกลนในลักษณะของพลเมืองชัน้ สองก็เกิดขึน้ มาอยูเ่ ป็น
ประจ�ำ และที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของชาวมอแกลนคือ การย้ายถิ่นฐานเพื่อ
หนีปัญหา แต่เหตุการณ์และสถานการณ์ของหมู่บ้านทับตะวัน ชาวบ้านชาว
มอแกลนที่น่ีกลับพิจารณาและตระหนักคิดว่า การหนีเพื่อย้ายถิ่นฐานไม่ใช่
หนทางแก้ปัญหา แต่ควรช่วยกันหาวิธีการที่จะเรียกร้อง “สิทธิความเป็น
ชุมชน” และ “สิทธิความเป็นมนุษย์” กลับคืนมาโดยวิธอี นื่ ทัง้ นี้ วิธกี ารนัน้
ต้องมีเป้าหมายในการธ�ำรงอัตลักษณ์ของกลุ่ม และเพื่อป้องกันพื้นที่การล่ม
สลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 3 มิติ คือ พื้นที่การอยู่อาศัย พื้นที่ท�ำมาหากิน
และ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งการช่วงชิงพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางวัฒนธรรม จึงเกิดขึน้
โดยอาศัย “ต้นทุน” ต่าง ๆ ที่มีในชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองโดย
น�ำมาประยุกต์ใช้ผ่านวิธีคิดเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์”
“....พวกเราชาวมอแกลน ท�ำการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ไม่ใช่
อนุรกั ษ์ไว้เพือ่ การท่องเทีย่ ว ท่องเทีย่ วแล้วจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวของชนเผ่าเรา
วิถชี วี ติ วัฒนธรรมของเรา ในขณะเดียวกันก็ได้รว่ มกันดูแลธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมของบ้านเรา...”
(วิทวัส เทพสง, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2562)
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หนึ่งเสียงจากวิทวัส เทพสง หรือ “เก๋” ผู้ท�ำงานภาคประชาสังคมที่
ชุมชนมอแกลน หมู่บ้านทับตะวัน จ.พังงา ที่เผชิญปัญหาจากประเด็นของ
ความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย เขาได้สะท้อนวิธีคิดผ่านรูปแบบการจัดการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยมองการท่องเทีย่ วเป็นอาวุธหรือเครือ่ งมือหนึง่ ทีช่ ว่ ย
ท�ำให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึง “อัตลักษณ์ชาติพันธุ์” สู่การสร้าง “การมี
ส่วนร่วมในชุมชน”
จากการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน ได้สร้างความมั่นใจและความ
ส�ำนึกกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ ห้เกิดขึน้ อีกทัง้ เกิดพลังในการสร้างความสามัคคีภายใน
กลุม่ ซึง่ เป็นปัจจัยให้เกิดการต่อสูก้ บั การถูกละเมิดและการถูกเบียดขับให้ออก
ไปจากทรัพยากรของพวกเขาที่ถือได้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
“กิจกรรมมอแกลนพาเทีย่ ว” มีแรงบันดาลใจจากการดูงานการจัดการ
ท่องเทีย่ วของพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ หากแต่กจิ กรรมมอแกลนพาเทีย่ วได้ชวนให้นกั ท่อง
เที่ยวได้เพลิดเพลินและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกับธรรมชาติ รวมถึงการอนุรกั ษ์ทงั้ ระบบนิเวศ ชุมชนบ้านทับตะวันมี
เครือข่ายของนักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน ร่วมจัดท�ำข้อมูล สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมถึงการสือ่ สารภายในชุมชนด้วยกันเอง กิจกรรมมอแกลน
พาเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลายฐาน เช่น
- ฐาน “เรียนรู้โลกชาวเล” กิจกรรมนี้เน้นกล่าวถึงประวัติความ
เป็นมาของชาวเล กลุ่มมอแกลน มีการบรรยายประวัติความเป็น
มา ความเชือ่ วิถชี วี ติ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม สถานการณ์ปจั จุบนั
และเป้าหมายของการจัดการท่องเทีย่ วเพือ่ การอนุรกั ษ์ นอกจากนี้
ถือเป็นการต้อนรับนักท่องเทีย่ วและสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน
อย่างอบอุ่นผ่านพิธีผูกด้ายสายสิญจน์จากผู้สูงอายุชาวมอแกลน
- ฐาน “ท�ำกินอย่างมอแกลน” กิจกรรมนี้ ชวนให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับพื้นที่ท�ำกินของชาวมอแกลน บ้านทับตะวัน วิทยากร
ชุมชนน�ำนักท่องเทีย่ วสู่ “ขุมเขียว” ซึง่ เป็นหนึง่ พืน้ ทีท่ ำ� กิน บริเวณ
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ขุมเขียวเป็นป่าชายเลนทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ชาวมอแกลนใช้เป็น
ทีจ่ อดเรือ สร้างเรือ ซ่อมเรือ อีกทัง้ เป็นแหล่งหาสัตว์นำ 
้� หอย ปู
ปลา รวมถึง การร่อนแร่แบบโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
กันมายาวนาน
- ฐาน “ออกแบบพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม” กิจกรรมนี้ชวนให้
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวเลโดยผ่านกระบวนการสะท้อน
คิดที่จะให้นักท่องเที่ยวตระหนักและพิจารณาถึงความหมายและ
คุณค่าของวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ นอกจากนัน้ วิทยากรชุมชนยัง
ให้ระดมความคิดเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะท�ำให้วัฒนธรรมหรือ
วิถชี วี ติ นัน้ คงอยู่ หรือ หายไป ในขัน้ ตอนสุดท้าย คือการออกแบบ
เป้าหมายและวิธีการที่จะสร้างแนวทางการด�ำรงวัฒนธรรมนั้นให้
อยู่คู่ชุมชนต่อไป
- ฐาน “สมุนไพรมอแกลน ภูมปิ ญ
ั ญาสุขภาพ” ฐานกิจกรรมนี้ คือ
การสาธิตวิธกี ารต้มน�ำ้ สมุนไพรในท้องถิน่ ระหว่างการสาธิตมีการ
บรรยายยกตั ว อย่ า งสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรหลายชนิ ด ที่ ช าว
มอแกลนน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ
- ฐาน “seafood bank ธนาคารอาหารมอแกลน” กิจกรรมดังกล่าว
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตการประมงของชาวมอแกลน
การหาวัตถุดบิ เพือ่ น�ำมาประกอบอาหารตามโขดหิน เช่น การแทง
โวยวาย (ปลาหมึกชนิดหนึ่ง) การหาปลาบริเวณหาดหัวกรังนอก
โดยกิจกรรมนี้ จะสอดแทรกข้อคิดเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ทีส่ อดคล้อง
กับธรรมชาติ เช่น การท�ำประมงต้องรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ทาง
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์น�้ำขึ้น-น�้ำลง หรือแม้แต่อาหารสัตว์น้�ำ
ตามฤดูกาล เป็นต้น
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ภาพที่ 2: การบรรยายในฐาน “เรียนรู้โลกชาวเล” โดยวิทยากรชุมชน
และ ฐาน “ท�ำกินอย่างมอแกลน” ที่มีการสาธิตการร่อนแร่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บ้านทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)

อรวรรณ หาญทะเล (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2562) หนึง่ ในแกนน�ำ
ชุมชนมอแกลน กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลักษณะเช่นนี้ ท�ำให้
ชาวมอแกลนเชือ่ มัน่ ในคุณค่าของอัตลักษณ์และวิถที างวัฒนธรรมของตนเอง
นอกจากนี้ ยังสร้างการเปลีย่ นแปลงในหลายมิติ เช่น เกิดรายได้หมุนเวียน
ในชุมชน ชุมชนเป็นที่รู้จักของคนภายนอก เกิดเครือข่ายลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง
ถือเป็นช่องทางของการสือ่ สารส�ำคัญทีท่ รงพลังทีจ่ ะท�ำให้คนภายนอกได้เรียน
รู้ เปิดใจ เข้าใจ และยอมรับตัวตนของพวกเขา การสร้างการท่องเที่ยวเพื่อ
การอนุรกั ษ์ได้สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ขี องคนในชุมชน เกิดองค์ความรูใ้ นการ
จัดการท่องเทีย่ ว ในขณะเดียวกัน สมาชิกของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ไ็ ด้เปิดรับและ
เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของโลกภายนอก สามารถสร้างการปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้คนที่หลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
(3) ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ โคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี
ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ ตัง้ อยูท่ ี่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ชุมชนนี้เป็นชุมชนชาวไทยเบิ้งที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ีเอง ชาว
ไทยเบิ้งจึงได้เรียนรู้และใช้อัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่อรองกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องตนเองให้รอดพ้นจากการถูกก�ำหนดให้เป็น
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พื้นที่เขตอุตสาหกรรมจากภาครัฐ การต่อรองภายใต้เครื่องมือที่เรียกว่า
วัฒนธรรม ถือเป็นกลยุทธ์ “เย็นปะทะร้อน” ทีช่ มุ ชนไทยเบิง้ เลือกใช้ ความ
ส�ำเร็จของชุมชนสะท้อนผ่านชัยชนะของภาคประชาชนทีต่ อ่ สูจ้ นสามารถรักษา
พืน้ ทีต่ นเองไว้ได้จนเกิดกลายเป็นแบบอย่างทีช่ วนให้ชมุ ชนอืน่ ๆ เข้ามาเรียน
รู้กระบวนการและวิธีการอันชาญฉลาดและนุ่มนวล
โครงสร้างการท�ำงานภาคประชาชนในพื้นที่โคกสลุง เกิดจากผู้น�ำ
ชุ ม ชนลั ก ษณะ “ผู ้ น� ำ ธรรมชาติ ” ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ส นใจพั ฒ นาชุ ม ชนและ
เปลี่ยนแปลงชุมชนด้วย “ทุน” ต่าง ๆ ที่มี โดยเฉพาะ “ทุนทางวัฒนธรรม”
ทีม่ อี ย่างรุม่ รวย ประทีป อ่อนสลุง (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) กล่าวว่า
ระบบการท�ำงานชุมชนชาวไทยเบิ้งมีพัฒนาการจากประสบการณ์การท�ำงาน
จริง อีกทั้งเรียนรู้เพิ่มเติมองค์ความรู้จากเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยึดโยงกับพื้นที่เป็นหลัก นอกจากนี้ยังประสาน
สัมพันธ์กบั คนในชุมชนในทุกช่วงวัย โดยมีเป้าหมายในการสร้างส�ำนึกความ
เป็ น กลุ ่ ม วั ฒ นธรรม ในขณะที่ ระบบการท� ำ งานเชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ย
ภายนอกที่ถูกจัดล�ำดับให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ ลักษณะของการเข้าร่วมใน
การท�ำงาน 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
ขั บ เคลื่ อ นงานของกลุ ่ ม วั ฒ นธรรมไทยเบิ้ ง เน้ น การสร้ า งเป้ า หมายและ
การตระหนักรูใ้ ห้ชดั เจนว่าปลายทางของการท�ำงานคือสิง่ ใด หรือ แม้แต่กลุม่
เป้าหมายคือใคร ดังนั้น เมื่อทราบเป้าหมายต่าง ๆ ที่ชัดเจนจึงเป็นขั้นตอน
ของการคิดล�ำดับกระบวนการเพือ่ สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
ที่วางเอาไว้ ดังกรณีตัวอย่าง เป้าหมายหนึ่งที่  คือการพัฒนา “คน” ที่
เป็น “เยาวชน” ในชุมชน ดังนั้น เมื่อทราบถึงความตั้งใจที่ชัดเจน จึงได้
ออกแบบกระบวนการและแนวทางผ่านการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน “เมล็ดข้าว
เปลือกไทยเบิ้ง” ทั้งนี้ แนวคิดต่าง ๆ ล้วนอยู่ภายใต้วิธีคิดที่ค�ำนึงถึง 3
สภาวะคือ
1. สภาวะของ “การก่อเกิด” ซึ่งหมายถึง การส�ำรวจ การเฟ้นหา
เยาวชนหรือตัวแทนที่มีศักยภาพในการท�ำงานชุมชน ในกระบวนการนี้
เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้น�ำและเยาวชนผู้สนใจ เมื่อได้สมาชิก
เยาวชนเข้ามาร่วมงาน จึงเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า
2. สภาวะของ “การบ่มเพาะ” ซึง่ เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ การ
เพิ่มทักษะผ่านการเข้าค่ายสืบสานภูมิปัญญา มีการสร้างพื้นที่ให้เกิดการ
แสดงออกทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะมีพื้นที่ในการน�ำเสนอ
ความคิดและทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสุนทรียะสนทนา เป็น
เครื่องมือในการรับฟังและประมวลความคิดต่าง ๆ
3. สภาวะของ “การพัฒนา” ซึง่ ในขัน้ ตอนสุดท้าย เมือ่ เยาวชนได้รบั
การบ่มเพาะจนสามารถในระดับของการท�ำงานเพื่อชุมชนหรือสังคมได้
เยาวชนจากลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ในขณะที่ ประเด็นเรื่องการส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ก็เป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวตระหนักถึงมิติของความ
ยั่งยืนที่เกิดขึ้นในตัวคนมากกว่าเกิดขึ้นเป็นความส�ำเร็จในเชิงกิจกรรมหรือ
รูปธรรมที่เป็นชิ้นงานหนึ่ง ๆ
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
หมู่บ้านไทยเบิ้งโคกสลุงได้เกิดขึ้นเป็น “แบบอย่าง (model)” ที่สะท้อนให้
เกิ ด ถึ ง วิ ธี คิ ด เชิ ง ระบบ ผู ้ วิ จั ย สรุ ป ขั้ น ตอนของการเรี ย นรู ้ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ผ่ า น
ประสบการณ์ดว้ ยการปฏิบตั ขิ องคนในชุมชนไทยเบิง้ ไว้ 4 ขัน้ ตอน ประกอบ
ด้วย
1. การเรียนรู้เพื่อรู้เป้าหมาย
การเรียนรู้เพื่อรู้เป้าหมาย คือ กรอบการท�ำงานที่จะเป็นแนวทางใน
การสร้างความส�ำเร็จ องค์ประกอบของการเรียนรูเ้ พือ่ รูเ้ ป้าหมายประกอบด้วย
การรูแ้ รงขับเคลือ่ นจากภายใน (passion) การรับรูแ้ รงขับเคลือ่ นจากภายใน
คือ การเข้าใจระดับพลังชีวิตของตนเองที่จะส่งให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
ท�ำงานซึ่งสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่า “ความสุขของคนท�ำงาน” นอกจากนี้ยังปรากฏ
วิสัยทัศน์ (vision) คือ การมองการณ์ไกลโดยมีแนวทางที่ประมวลและ
ตกผลึกความรูจ้ ากประสบการณ์การท�ำงาน การมองการณ์ไกลในทีน่ คี้ อื การ
เห็นวิธกี าร กระบวนการ การจัดการ และการพัฒนาในระบบของการท�ำงาน
ทั้ ง นี้ วิ สั ย ทั ศ น์ ต ้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของบริ บ ทชุ ม ชนและความเป็ น ไปได้
(possibility) เป้าหมาย (goal) เป้าหมายคือหมุดแห่งความส�ำเร็จ การ
เรียนรู้เพื่อรู้เป้าหมายถือเป็นวิธีการที่สำ� คัญหนึ่งของการท�ำงาน
2. การเรียนรู้เพื่อเข้าใจระบบ
การเรียนรู้เพื่อเข้าใจระบบ คือ การเห็นภาพรวมของการท�ำงานและ
หน่วยย่อยต่าง ๆ ทีป่ ระกอบกันขึน้ จนกลายเป็นระบบหรือโครงสร้างการท�ำงาน
ทีส่ นับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดความส�ำเร็จ การเข้าใจระบบจากการปฏิบตั ขิ อง
ชุมชนแห่งนี้มีหลากหลายมิติ เช่น การเข้าใจคน ซึ่งประกอบด้วยการเข้าใจ
ทักษะ ขีดจ�ำกัด สมรรถนะของคนทีจ่ ะเข้ามาร่วมท�ำงาน การเข้าใจคนอาจมี
การเข้าใจตัง้ แต่ระดับปัจเจก กระทัง่ ถึง ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างบุคคล
ตลอดจนความขัดแย้งในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ การเข้าใจกระบวนการ
หมายถึง การเข้าถึงแก่นแท้ของการท�ำงาน การเข้าใจกระบวนถือเป็นสิ่ง
170 คน เคลื่อน คน

ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การท�ำงานที่ไม่หลุดกรอบ อีกทั้งยังสามารถชวนให้ถอด
บทเรียนหรือองค์ความรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการต่าง ๆ ในการท�ำงานหรือท�ำกิจกรรม
ในชุมชน การเข้าในกระบวนการอาศัยทักษะจากการฝึกฝน ประสบการณ์
จากการจัดกระบวนการ การเข้าใจพืน้ ที่ คือ การเข้าใจสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการท�ำงาน การเข้าใจพื้นที่เป็นการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมกับการท�ำงาน
เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ การเข้าใจพื้นที่มิใช่ความเข้าใจในเชิงกายภาพเพียง
เท่านัน้ แต่คอื การเข้าใจพืน้ ทีใ่ นมิตอิ นื่ ๆ เช่น พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม พืน้ ทีท่ าง
ความเชือ่ พืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล ทัง้ นี้ มิตดิ า้ นพืน้ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการอย่างเข้าใจและลงตัว การเข้าใจช่วงเวลา คือ การรับรู้ถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการท�ำงาน รู้สภาวะของตนเองและผู้ร่วมงานที่ “พร้อม” จะเข้า
มาเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงาน ในบางมิตกิ ารเข้าใจช่วงเวลาคือการพิจารณา
หรือประเมินสถานการณ์เบื้องหน้าหรือการคาดเดาที่อยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ และ  การเข้าใจบทบาทหน้าที่ คือ การเข้าใจและแจกแจง
ความรับผิดชอบทัง้ ในระดับบุคคลหรือระดับกลุม่ องค์กรทีเ่ หมาะสมกับภาระ
งานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียนรูเ้ พือ่ เข้าใจบทบาทหน้าทีม่ ใิ ช่ภาวะของการ
ใช้ “อ�ำนาจ” ทีจ่ ะสามารถระบุหรือก�ำหนดได้เสมอไป ทัง้ นีอ้ าจขึน้ อยูก่ บั การ
ตัดสินใจของผู้ปฏิบัติเองในหลายโอกาสเช่นกัน
3. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
การเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา เป็นกระบวนการของชุมชนทีป่ ระเมินตนเอง
ว่าควรเพิ่มเติมทักษะ กระบวนการ หรือ เพิ่มเติมองค์ความรู้เพื่อการ
ต่อยอดประสบการณ์หรือการท�ำงาน เช่น การเพิ่มเติมความรู้ การเพิ่มเติม
เครื่องมือในการท�ำงานชุมชนหรือเครื่องมือที่ช่วยท�ำความเข้าใจการท�ำงาน
และเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารต่อสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ มิติของ
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คือ มุมมองของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ในระดับบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง คือ พลังที่ช่วยในการพัฒนาชุมชน
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4. การเรียนรู้เพื่อสร้างเส้นทางความส�ำเร็จ
การเรียนรู้เพื่อสร้างเส้นทางความส�ำเร็จ คือ การสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ
ที่จะน�ำพาชุมชนให้ก้าวสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ปัจจัยหนึ่งของความส�ำเร็จ
ประกอบด้วย การวางแผน (plan) และ การปฏิบัติ (practice) แต่อย่างไร
ก็ตาม ระหว่างทางของการท�ำงาน ผู้น�ำ สมาชิก ต้องยอมรับและท�ำความ
เข้าใจกับการผิดหวัง การลองผิดลองถูก ซึง่ น�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
การเข้าใจปัญหาของการท�ำงานทีเ่ กิดขึ้น และในท้ายที่สุด เมื่อประสบการณ์
การท�ำงานในรูปแบบต่าง ๆ ถูกประมวลจนกลายเกิดเป็นวิถีของการปฏิบัติ
สิ่งนั้นคือ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นโคกสลุงโมเดลในท้ายที่สุด
4.2.2 ลักษณะชุมชนประเด็นร่วม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นนิวสปิรติ (Khon Kaen New Spirit) เป็นลักษณะชุมชน
ประเด็นร่วม ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ขอนแก่ น นี้ มี วรรณนา จารุ ส มบู ร ณ์ หรื อ ที่ ห ลายคนรู ้ จั ก ในนามของ
“พีส่ ยุ้ ” เป็นผูน้ ำ� ในการรวมตัว ชุมชนแห่งนีเ้ ป็นรูปแบบของชุมชนอีกมิตหิ นึง่
ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารรวมตัวของผูค้ นทีม่ คี วามหลากหลายทางทักษะความเชีย่ วชาญ
และความสามารถในแขนงต่าง ๆ หากแต่พวกเขาเหล่านั้นมีเป้าหมายร่วมกัน
คือ เป้าหมายแห่งการร่วมพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ทัง้ ในด้านของ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในเมืองขอนแก่น โดยมีแนวคิดในการท�ำงาน
คือ การร่วมพัฒนาเมืองไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้ง “ใคร” ไว้ข้างหลัง
วรรณา จารุสมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) กล่าวว่า การ
ก่อเกิดขึน้ ของชุมชนการเรียนรู้ “ขอนแก่นนิวสปิรติ ” มิได้คำ� นึงถึงโครงสร้าง
การท�ำงานที่อิงกับระบบหรือระเบียบแบบแผนตามแนวทางการท�ำงานแบบ
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทั่วไป หากแต่ใช้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
เป็นจุดเชือ่ มโยงความสัมพันธ์และเป็นขุมพลังในการขับเคลือ่ นชุมชนหรืออาจ
172 คน เคลื่อน คน

เรียกได้ว่า เป็น “ความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ ” ในการบริหารจัดการกลุ่ม
“พวกเราใช้ชวี ติ การท�ำงานแบบพี่ ๆ น้อง ๆ อยูด่ ว้ ยกันแบบหลวม ๆ ไม่
ห่างกันเกินไป ไม่ใกล้ชิดกันมากไป ต่างคนเข้ามาด้วยความสบายใจ ไม่
อยากมาก็พกั อยากเข้ามาก็มาร่วม ท�ำงานแบบนีส้ บายใจ ไม่กดดัน ท�ำงาน
อย่างมีความสุข”
(วรรณา จารุสมบูรณ์, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562)
นอกจากนี้ แนวคิดของการจัดกลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ คือ การสร้าง
พืน้ ทีข่ องคนทีต่ อ้ งการพัฒนาเมืองและเปลีย่ นแปลงเมือง วรนุช จันทะบูรณ์
หรือ ฝ้าย (สัมภาษณ์, 20  เมษายน 2562) อีกหนึง่ บุคคลทีร่ ว่ มขับเคลือ่ น
กลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ กล่าวว่า กลุม่ มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ว่าควรจะ
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่นหรือ
อาจจะเป็นเมืองอื่น ๆ ในภาคอีสาน การรวมตัวไม่จ�ำกัดอยู่ท่ีบุคคล มูลนิธิ
หรือกลุม่ องค์กรใด ๆ ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมท�ำงานภาคประชาสังคมได้โดย
ใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่เข้ามาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยมีความ
คิดทีเ่ ชือ่ ว่า “พลังของคนตัวเล็ก ๆ คือ พลังทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงโลกใบนี”้
ขอนแก่นนิวสปิรติ มีบคุ คลและหน่วยงานเครือข่ายประมาณกว่า 20
องค์กรเข้ามาร่วมท�ำงาน นัยเชิงพื้นที่ของขอนแก่นนิวสปิริตคือการรวมตัว
ผ่านประเด็นทางสังคมที่แต่ละบุคคลหรือเครือข่ายสนใจ เกิดการสร้างพื้นที่
ประเด็นร่วมที่เรียกร้องให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ การขับเคลื่อนชุมชนใช้
แนวคิด (concept) และ ความคิด (idea) เป็นแกนขับเคลือ่ นผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ในขณะที่ การบริหารทรัพยากรบุคคลในการท�ำงานเป็นสิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับการท�ำงาน วรรณา จารุสมบูรณ์ กล่าวถึงการท�ำงานของขอนแก่น
นิวสปิรติ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาคนท�ำงานในแต่ละประเด็น มีการเฟ้น
เลือกคนทีเ่ หมาะกับการท�ำงานในประเด็นเฉพาะ การเชิญชวนคนเข้ามาท�ำงาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 173

จ�ำเป็นต้องมีการแจ้งหรือระบุประเด็นหรือปัญหาที่ชัดเจนให้แก่เครือข่ายทั้ง
ปัจเจกและองค์กร หลังจากนัน้ อาจมีการระบุขอความร่วมมือเป็นรายบุคคล
หรือจะมีการแจ้งขอเข้ามาร่วมท�ำงานจากเครือข่ายด้วยตัวของเขาเอง
อีกนัยหนึ่ง ขอนแก่นสปิริต คือ พื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับคนที่ท�ำงาน
ภาคประชาสังคม ทัง้ นีม้ แี นวคิดในการรวมตัวเพือ่ การท�ำงานภาคประชาสังคม
โดยมีแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประกอบ
ด้วย 5 แนวทาง คือ
1. การเติมพลังให้แก่กันและกัน
การเติมพลังให้แก่กันและกัน เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยกันสร้าง
พลังในการท�ำงานภาคประชาสังคม หากมองในเชิงการท�ำงานร่วมกัน มิตินี้
คือมิตขิ องการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย เติมใจให้แก่กนั การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ให้แก่คนท�ำงานส่งผลให้เกิดการท�ำงานทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน การช่วย
เหลือกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน มิติการเติมพลังให้แก่กันและกันเกิดขึ้น
ภายใต้แก่นแนวคิดหลักของขอนแก่นนิวสปิรติ ทีก่ ล่าวถึงการร่วมพัฒนาเมือง
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นหลักคิดฐานใจที่ว่าด้วยเรื่องของการค�ำนึงและ
ตระหนักถึงผู้ร่วมงานในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับเรื่องการเติมพลังให้แก่กันและกัน คือ ทักษะการรับฟังผู้ร่วมงานซึ่ง
ถือรวมว่าเป็นประเด็นของการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้เกิดขึน้ ภายในขอนแก่น
สปิริต
2. เติมเครื่องมือในการท�ำงาน
การเติมเครื่องมือในการท�ำงาน คือ การเสริมสร้างศักยภาพการ
ท�ำงานภาคประชาสังคมด้วยการเรียนรูเ้ พิม่ เติม เช่น การเรียนรูว้ ธิ กี ารคิดเชิง
ระบบ (design thinking) เครื่องมือการเก็บข้อมูลชุมชน (community
data collecting) แนวคิดผูป้ ระกอบการสังคม (social entrepreneurship)
เป็นต้น ทั้งนี้การเติมเครื่องมือในการท�ำงานเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์
ในเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน นอกจากนี้ ชุมชนขอนแก่น
174 คน เคลื่อน คน

นิวสปิริตยังสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรการศึกษา องค์กรภาคประชา
สังคม นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุม การร่วมโครงการวิจัยฯ เป็นต้น
3. สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ
การสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ ส่งผลให้กลุ่มขอนแก่น
นิวสปิรติ ได้รบั ความร่วมมือทีช่ ว่ ยกันส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิด
เครือข่ายที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเครื่องมือในการท�ำงานชุมชนหรือภาค
ประชาสังคม นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือยังรวม
ไปถึงการสร้างเครือข่ายการท�ำงานภาคประชาสังคมของกลุม่ อืน่ ๆ ในจังหวัด
ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จโดยที่
มีเป้าหมายของการพัฒนาเมืองร่วมกัน เช่น การเฟ้นหาเครือข่ายเกีย่ วกับด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมรณรงค์
การสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ที่ปลอดภัย เป็นต้น
4. แบ่งปันทรัพยากร
การแบ่งปันทรัพยากร เป็นการบริหารจัดการกลุ่มหรือชุมชนที่เน้น
เรือ่ งของการบริหารทรัพยากรบุคคล เมือ่ กล่าวถึงการท�ำงานในเชิงโครงสร้าง
ของกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตจะพบว่า การพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับ
ประเด็นการขับเคลื่อนเป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น การแบ่งปันทรัพยากรจึงเป็นวิธี
การในรูปแบบของการเป็น “ตัวกลาง” ในการบริหารคนในกลุม่ ทัง้ นี้ กลุม่
ขอนแก่นนิวสปิริตมีเครือข่ายในจังหวัดเข้ามาร่วมงาน ดังนั้น การแบ่งปัน
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ จึงหมายรวมถึงการแลกเปลีย่ นบุคลากรระหว่างเครือข่ายที่
จะช่วยกันส่งเสริมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยสังเกตว่า
ประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรในกลุม่ ไม่มกี ารกล่าวถึงเรือ่ งของ “รายได้-ค่า
ตอบแทน” ประเด็นดังกล่าว วรนุช จันทะบูรณ์ (สัมภาษณ์, 20 เมษายน
2562)  ให้ความคิดเห็นว่า ขอนแก่นนิวสปิริตเป็นกลุ่มที่รวมตัวเพื่อท�ำงาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 175

ภาคประชาสังคม ทุกคนที่เข้ามามีความเสียสละ ไม่สนใจเรื่องค่าตอบแทน
เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ดังนั้น ระบบการท�ำงานจะเป็น
ลักษณะของการเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกัน มีสิ่งของก็แบ่งปันกันใช้ในการ
ด�ำเนินงานหรือจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความคิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความคิด เป็นมิติเชิงพื้นที่ในการ
สร้าง “ความเจริญเติบโตทางปัญญา” การท�ำงานภาคประชาสังคมของขอน
แก่นนิวสปิริตและเครือข่าย เป็นการท�ำงานในเชิงการปฏิบัติโดยลงมือท�ำใน
สถานที่จริง พบเห็นประสบการณ์จริง จึงเกิดชุดข้อมูล ชุดความคิด และ
ชุดปัญญา ดังนัน้ พืน้ ทีข่ องการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ งึ เป็นพืน้ ทีข่ องการระดม
ความคิด แบ่งปันมุมมอง และแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่น�ำไปสู่
การพัฒนาเมือง  

ภาพที่ 4: ตัวอย่างกิจกรรมที่คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ (พี่สุ้ย) ก�ำลังพูดคุยและแนะน�ำ
กลุ่มเยาวชนโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ social community lab”
จัดโดย กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
(ที่มาของภาพ: ไอยเรศ บุญฤทธิ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)

ชุมชนขอนแก่นสปิริต มิได้ยึดโยงกับพื้นที่ทางกายภาพหรือพื้นที่
เล็ก ๆ เพียงห้องสี่เหลี่ยมแต่อย่างใด ขอนแก่นนิวสปิริตไม่มีห้องท�ำงาน
(office) ไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีอ�ำนาจ มีแต่ความสัมพันธ์ท่ี
ประสานคนท�ำงานเข้าไว้ด้วยกัน และทุกคนพร้อมที่จะมารวมตัวกันท�ำงาน
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้
176 คน เคลื่อน คน

จากมิติและนัยเชิงพื้นที่ภายในกลุ่ม สะท้อนถึงการท�ำงานและการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในการท�ำงานของบุคลากรใน
กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต ที่แสดงให้เห็นภาพของผู้ลงมือท�ำจริง ปฏิบัติจริง
หรือการเป็นกระบวนกรด้วยตัวเอง ด้วยเหตุดงั กล่าว เป็นสาเหตุทท่ี ำ� ให้เครือ
ข่ายยอมรับในตัวผู้น�ำอันเนื่องจากการปฏิบัติจริงให้ดูเป็นตัวอย่าง วรรณา
จารุสมบูรณ์ (สัมภาษณ์,20 เมษายน 2562) กล่าวว่า การท�ำงานขอนแก่น
นิวสปิริตไม่ใช่เรื่องง่าย การท�ำงานต้องเริ่มต้นการเรียนรู้และรู้จักพื้นที่ให้ดี
พอ เช่น เราต้องเรียนรู้ว่า คนขอนแก่นเป็นคนอย่างไร และก็พบว่า คน
ขอนแก่นเป็นคนน่ารัก อัธยาศัยดี มีหัวใจรักวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองนอน
หากแต่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นคนสมัยใหม่ทันสมัยเท่าเทียมกับเมือง
กรุงเทพฯ ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจฐานความคิดของพวกเขาการสื่อสารความ
ต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองจึงเป็นเรื่องที่ง่ายและรู้ว่าจะต้องสื่อสารด้วย
วิธกี ารอย่างไร เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ต้องพิจารณาให้เห็นถึงพลวัตและความ
เคลื่อนไหวของเมืองเป็นสิ่งส�ำคัญ
(2) กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา
กลุม่ สงขลาฟอรัม่ (Songkhla forum) ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2534 เป็น
กลุม่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ความคิดของพรรณิภา โสตถิพนั ธุ์ หรือ ป้าหนู ซึง่ มอง
เห็นประเด็นปัญหาทางสังคมในจังหวัดสงขลาที่ก�ำลังก่อตัวขึ้นภายในเมือง
และยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนสนใจจะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
พรรณิภา โสตถิพนั ธุ์ จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แรกเริ่มท�ำงานในระบบราชการ คือ การศึกษานอกโรงเรียน มีโอกาสได้รับ
ทุนไปอบรมเกีย่ วกับการท�ำสือ่ ทีป่ ระเทศเยอรมัน และได้เข้ามาร่วมท�ำรายการ
วิทยุในจังหวัดสงขลา ช่วงการท�ำรายการมักน�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับประเด็น
ทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา เช่น เรื่องทะเลสาบ เรื่องราวทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น หากแต่เส้นทางการท�ำงานด้านรายการวิทยุมิได้ราบรื่น
อย่างที่คิด มีปัญหาอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการต่อรองคลื่นความถี่ที่ล้วน
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มีเรือ่ งอ�ำนาจและผลประโยชน์ซอ้ นทับเข้ามาเกีย่ วข้องส่งผลให้ชว่ งเวลาในการ
ออกอากาศกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความ
คับข้องใจที่พบเจอจากการท�ำงานรายการวิทยุ กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อน
อย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พรรณิภากระโจนลงมาท�ำงานภาคประชาสังคมอย่างเต็มตัว
อันเนื่องมาจากความต้องการที่จะผันตัวเองให้กลายเป็นผู้สร้างเยาวชนผู้ซึ่ง
เป็นความหวังของท้องถิ่นให้เกิดส�ำนึกความเป็นพลเมืองและความเสียสละ
(พรรณิภา โสตถิพันธุ์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
การท�ำงานของกลุม่ สงขลาฟอรัม่ เป็นชุมชนการเรียนรูล้ กั ษณะชุมชน
ประเด็นร่วมตามค�ำนิยามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าวไว้ ประเด็นร่วมทีผ่ วู้ จิ ยั มองเห็นว่า
เป็นแกนกลางของการร่วมท�ำงานในกลุ่มสงขลาฟอรั่ม คือ การเพิ่มและ
พัฒนาความส�ำนึกพลเมืองและทักษะชีวติ ให้แก่เยาวชน กิจกรรมการพัฒนา
ความส� ำ นึ ก พลเมื อ งส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งจนเห็ น ผลมี ห ลากหลายโครงการ เช่ น
โครงการ “beach for life”  ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ชายหาดของจังหวัดสงขลา โครงการ “เล่นกับไฟ (ฟ้า)” เป็นโครงการทีช่ วน
ให้เยาวชนตระหนักถึงทรัพยากรด้านพลังงานในชุมชนจนก้าวไปถึงการศึกษา
และท�ำงานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่มาจากการใช้โซลาร์เซลล์ (solar cell)
เป็นต้น
ปัจจุบนั กลุม่ สงขลาฟอรัม่ ก�ำลังท�ำงานร่วมกับโรงเรียนปริก อ.สะเดา
จ.สงขลา ภายใต้โครงการ“โรงเรียนเยาวชนต้นปริก” โดยมีเทศบาลต�ำบล
ปริกเข้ามาร่วมการท�ำงาน พรรณิภา โสตถิพันธุ์ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2562) กล่าวว่า ทีมงานร่วมพิจารณาจุดบกพร่องในการท�ำงานในครัง้ ก่อน ๆ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทบทวนตนเองพบว่า ประสบการณ์ท�ำงานกับเด็กและ
เยาวชนที่ผ่าน ๆ มา มักมองและคาดหวังแต่ผลลัพธ์หรือผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
กับเยาวชน ประเด็นนี้น�ำไปสู่การมองความส�ำคัญเฉพาะเยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการเพียงเท่านัน้ แต่เราลืมและไม่ใส่ใจผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง (stakeholder)
ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญทั้งระบบ
178 คน เคลื่อน คน

เมื่อเห็นภาพของความผิดพลาดดังกล่าว พรรณิภาจึงน�ำกลับมา
พิจารณาและพบว่า การท�ำงานที่ผ่านมาหลงลืมประเด็นส�ำคัญดังกล่าวไป
จริง ๆ ดังนัน้ การท�ำงานโครงการโรงเรียนเยาวชนต้นปริกในครัง้ นี้ จึงเริม่ ต้น
จากการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องต่อความรับผิดชอบในชุมชน
และสังคมก่อน การท�ำงานแรกเริ่มจึงเริ่มต้นจากการช่วยกันปรับทัศนคติ
ของ “ครู” ในเชิงวิธีคิดจากเดิมที่มองเห็นว่าครูอยู่ในฐานะของผู้สร้างให้
กลายเป็นผูร้ ว่ มสร้าง เปลีย่ นจากครูผสู้ อน ให้กลายเป็นครูผอู้ ำ� นวยการความ
รู้ นอกจากนี้ ยังเปลีย่ นท่าทีและการมองเด็กนักเรียนเป็น พลเมืองในอนาคต
มิใช่เด็กที่มีหน้าที่เล่าเรียนเพียงอย่างเดียว
นอกจากนัน้ การด�ำเนินงานของกลุม่ สงขลาฟอรัม่ ใช้วธิ กี ารท�ำงานที่
ประสานกับผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอย่างจริงใจ กล่าวคือ เน้นการท�ำงานอย่าง
สม�่ำเสมอ สร้างพื้นที่ของการถกเถียงให้เกิดขึ้นภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่
เน้นการรับฟังเสียงจากผู้ร่วมงานเป็นส�ำคัญ

ภาพที่ 5: คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ (ป้าหนู) ผู้ก่อตั้งกลุ่มสงขลาฟอรั่ม
และ เยาวชนโรงเรียนปริกที่กำ� ลังร่วมเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน
(ที่มาของภาพ: (ซ้าย) ไอยเรศ บุญฤทธิ์ (ขวา) ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, อ.เมือง
และ อ.สะเดา จ.สงขลา)

อภิศกั ดิ์ ทัศนี หรือ น�ำ้ นิง่ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561) หนึง่ ใน
สมาชิกของสงขลาฟอรั่ม กล่าวถึงหัวใจหลักของการท�ำงานคือ ระบบโค้ช
(coaching) ที่เน้นกระบวนการให้ค�ำแนะน�ำหรือค�ำปรึกษา เพื่อช่วยเหลือ
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แก้ไขปัญหา และเฟ้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเยาวชน ทั้งนี้ วิธีคิด
เกีย่ วกับการโค้ชอยูภ่ ายใต้แนวคิดทีเ่ ป็นแกนร่วมหลักคือ การบ่มเพาะทักษะ
ความเป็นพลเมืองและทักษะชีวติ ด้วยการท�ำความเข้าใจเขา ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องท�ำความเข้าใจตัวเราเอง นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาถึงการจัดการ
อารมณ์ของตัวเอง ยึดหลักความเท่าเทียมกัน การสร้างแรงเสริมแรงเสริม
ก�ำลังใจให้แก่กนั และกัน การฝึกการตัง้ ค�ำถาม การคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
เหตุเป็นผล อลิสา บินดุสะ๊ หรือ ฝน (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2561) กล่าว
เสริมว่า หลังจากการท�ำงานโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เมื่อกลับมาที่ส�ำนักงาน
ป้าหนูจะชวนให้พวกเราทบทวนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาทุกครัง้ ด้วยกระบวนการ
AAR (After Action Review) โดยให้ย้อนคิดถึงช่วงเวลาในการท�ำงาน
ว่า เห็นตนเองอย่างไร เห็นผู้อื่นอย่างไร เห็นการตั้งค�ำถามของตนเองเป็น
เช่นไร ทักษะการฟังของตนเองดีข้ึนไหม ทักษะการบอกเล่าของตนเองเป็น
อย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นระบบของการท�ำงานในทีม ปัจจุบัน กลุ่มสงขลา
ฟอรั่มยังด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดการสร้างส�ำนึกพลเมืองและทักษะชีวิตให้
แก่เยาวชนในจังหวัดโดยมองเห็นอนาคตการเกิดขึ้นของ “กลไกการสร้าง
พลเมือง”และ“กลไกการขัดเกลาเด็กและเยาวชน” ที่เกิดขึ้นได้เองในชุมชน
โดยมีจดุ เริม่ ต้นจากการท�ำงานของกลุม่ สงขลาฟอรัม่ กับเครือข่ายต่าง ๆ ทีเ่ ข้า
มาร่วมท�ำงาน ดังที่พรรณิภา โสตถิพันธุ์ เรียกว่า “เครือข่ายลงแขก”
ผูว้ จิ ยั มองเห็นโครงสร้างการท�ำงาน แนวคิด และการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้
ภายในชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแห่งนี้ โดยสรุปภาระงานของ
กลุ่มเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. เติมวิธีคิด
การท�ำเติมวิธคี ดิ ถือเป็นภาระงานหลักในการท�ำงาน คือ การเติมวิธี
คิดด้านส�ำนึกพลเมืองและการเพิ่มทักษะชีวิตในมิติต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน
นอกจากนี้ ยังชวนให้มองเรื่องทักษะทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของบริบทที่
กล่าวถึงสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะบริบทของศาสนาที่ผสมผสาน
180 คน เคลื่อน คน

ระหว่างศาสนาพุทธและอิสลามเอาไว้ด้วยกัน
2. สร้างพื้นที่การเรียนรู้
พื้นที่การเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญ สงขลาฟอรั่มถือเป็นเวทีของพื้นที่การ
เรียนรู้ เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเยาวชนทีต่ อ้ งการร่วมสร้างและพัฒนาชุมชน
หรือสังคมของตนเอง ในพืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ น้นการพิจารณาการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้
ในกระบวนการมากกว่าผลส�ำเร็จในเชิงรูปธรรม ดังค�ำกล่าวของพรรณิภา
โสตถิพันธุ์ ที่กล่าวว่า “เราเคยสอนให้เด็กปลูกผัก เราไม่สนใจว่าผักจะ
ทอดยอดงอกงามอย่างไร แต่เราสนใจว่า เด็กจะเติบโตขึ้นอย่างไรมากกว่า”
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้นี้เอง จ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการในการสร้างการเรียนรูเ้ ช่นกัน กลุม่ สงขลาฟอรัม่ ให้ความส�ำคัญ
กับการโค้ชชิ่ง (coaching) การจัดกระบวนการสุนทรียสนทนาที่เน้นเรื่อง
ของการรับฟัง และวิธีคิดเรื่องการสร้างคนจากชนชั้นกลาง
3. สร้างการท�ำงานภาคประชาสังคมและเป็นตัวกลางประสานความ
ร่วมมือ
การสร้างการท�ำงานภาคประชาสังคมเป็นความคาดหวังของกลุ่มสง
ขลาฟอรัม่ ทีจ่ ะสร้าง “คนท�ำงาน” ให้เพิม่ ขึน้ ระยะเวลาตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจนถึง
ปัจจุบัน สงขลาฟอรั่มได้สร้างกลุ่มเยาวชนเครือข่ายที่ตระหนักภาระหน้าที่
ความเป็นพลเมืองเป็นจ�ำนวนมาก อภิศกั ดิ์ ทัศนี (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2562) กล่าวว่า เยาวชนหลายคนที่ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้งตัวเขาด้วย
ล้วนสะท้อนถึงวิธีคิดและจิตส�ำนึกของตนเองที่เกิดขึ้นว่ามีความตระหนักถึง
เรื่องราวของชุมชนและสังคม (social awareness) เพิ่มมากขึ้น บางส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม และบางส่วนก็
กลายเป็น “แกนน�ำ หรือ ผูน้ ำ� เยาวชน” ทีเ่ ป็นหลักในการท�ำงานสังคมในรุน่
ต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ สงขลาฟอรั่มยังเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม
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4. สร้างความตระหนักคิดเรื่องท้องถิ่นนิยม
การสร้างความตระหนักคิดเรือ่ งท้องถิน่ นิยม เชือ่ มโยงกับแนวคิดเรือ่ ง
ทักษะชีวติ ทีเ่ ป็นแกนประเด็นร่วมในการท�ำงานของสงขลาฟอรัม่ แนวคิดเรือ่ ง
ท้องถิ่นนิยมอธิบายถึงความส�ำนึก (consciousness) ในระดับปัจเจกที่มี
ต่อถิน่ ทีอ่ ยูซ่ งึ่ หมายถึงบ้านเกิดเมืองนอน (homeland) ความส�ำนึกทีเ่ กิดขึน้
สร้างแรงผลักดันให้เกิดส�ำนึกสาธารณะทีส่ ง่ ผลต่อการก้าวออกมาท�ำงานภาค
ประชาสังคมหรือเห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม อีกนัยหนึ่งเรื่องท้องถิ่น
นิยมยังหมายรวมถึงทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรม
ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
4.3 วิธีคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิดและกระบวนการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อ
การเปลีย่ นแปลง ผูว้ จิ ยั มองเป็นโครงสร้างการท�ำงานร่วมกันของแต่ละพืน้ ที่
โครงสร้างการท�ำงานถือเป็นระบบคิดทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ สร้างกระบวนการท�ำงานให้
บรรลุถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์ขนั้ ตอนของวิธคี ดิ และกระบวนการ
ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นล�ำดับ ดังต่อไปนี้
(1) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
สิ่งส�ำคัญที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำงาน คือ การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ในกรณีชุมชนการเรียนรู้
ประเภทชุมชนทางกายภาพ (physical-based community) ประกอบด้วย
พื้ น ที่ โ คกสลุ ง จ.ลพบุ รี พื้ น ที่ โ คกเจริ ญ จ.พั ง งา และ พื้ น ที่ ทั บ ตะวั น
จ.พังงา มีการระบุปัญหาของชุมชนที่ชัดเจน นั่นคือ ปัญหาด้านพื้นที่ท�ำกิน
ถิ่นอาศัย และ ปัญหาด้านสุขภาวะของชุมชน จากการเข้าใจปัญหาที่ชัดเจน
จึงน�ำไปสู่การสร้างนโยบาย หรือความร่วมมือภายในชุมชนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในขณะที่ ชุมชนการเรียนรู้ประเภท
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ชุมชนประเด็นร่วม (issue-based community) ประกอบด้วย กลุ่ม
ขอนแก่นนิวสปิริต จ.ขอนแก่น และ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา การระบุ
ปัญหาอยู่ภายใต้ประเด็นเรื่องการพัฒนาเมือง ทั้งสองชุมชนนี้ระบุปัญหาที่
แตกต่างกันไม่มากนัก แต่เป้าหมายและแนวคิดของการพัฒนาเมืองพุง่ เป้าไป
แตกต่างกัน ส�ำหรับกลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ มุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรคน
ภายใต้แนวคิด พลังของคนตัวเล็ก คือ พลังของการพัฒนาเมือง ส่วนกลุม่
สงขลาฟอรัม่ เน้นการพัฒนาเยาวชนภายใต้การเติมทักษะพลเมืองและทักษะ
ชีวิต
การระบุปัญหาที่ชัดเจนอาจกล่าวถึงนัยของประสบการณ์อันน่าจดจ�ำ
ที่ส่งผลสู่ภาวะของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิต อารมณ์ความรู้สึก หรือ
กระทบต่อความเป็นมนุษย์ของคนในชุมชน ภาวะความเจ็บปวดอาจเกิดขึ้น
จากธรรมชาติดงั ในกรณี ชุมชนบ้านทับตะวันทีส่ ญ
ู เสียคนในครอบครัว ชีวติ
และทรัพย์สนิ ในเหตุการณ์สนึ ามิ หรือ ประสบการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ ในชีวติ ของ
พรรณิภา โสตถิพนั ธุเ์ กีย่ วกับการท�ำงานสถานีวทิ ยุทต่ี อ้ งเผชิญกับอ�ำนาจและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนจน เหตุการณ์ตวั อย่างเหล่านี้ ล้วนชีใ้ ห้เห็นถึงภาวะการ
ต่อสู้และการต่อต้านจนเป็นเหตุของการไม่จ�ำนนต่อปัญหาจนเป็นแรงขับดัน
ให้ออกมาท�ำงานภาคประชาสังคม
(2) ภาวะผู้น�ำกับสร้างการยอมรับผ่านการปฏิบัติจริง
การสร้างการยอมรับจากการปฏิบัติ เป็นภาวะที่ส�ำคัญที่ว่าด้วยเรื่อง
ของความเป็นผูน้ ำ� ชุมชนทีจ่ ะเชือ้ เชิญให้คนในชุมชนหรือผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้อง
เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือสังคม จุดร่วมความ
ส�ำเร็จของ 5 ตัวอย่างชุมชน คือ การสร้างภาวะความเป็นผูน้ ำ� ด้วยการปฏิบตั ิ
เป็นแบบอย่างที่ลงมือท�ำงานภาคประชาสังคมในระนาบเดียวกันกับชาวบ้าน
หรือคนในชุมชน กรณีของชุมชนบ้านโคกเจริญ จ.พังงา ผูน้ ำ� ธรรมชาติทเี่ ป็น
ผู้จุดประกายทางด้านการปลูกผักปลอดสารพิษและวิถีเกษตรปลอดสารเป็น
ผู้ท่ีน�ำการปฏิบัติจนชาวบ้านในหมู่บ้านโคกเจริญยอมรับและปฏิบัติตาม
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จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เห็นผลชัดเจนในเชิงพฤติกรรมและสุขภาวะที่ดีขึ้น
ในชุมชน การท�ำงานผ่านการปฏิบตั จิ ริงของชุมชนชาวมอแกลน บ้านทับตะวัน
จ.พังงา และ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี สะท้อนให้เห็นถึงภาวะของผูน้ ำ� ทีเ่ ข้าไป
ต่อสู้กับกลุ่มนายทุนที่ต้องการยึดครองที่ดิน นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ท่ีผันตัว
ลงมาท�ำงานภาคประชาสังคมที่เดินดินไปพร้อมกับชาวบ้านและเยาวชนใน
ชุมชนจนเกิดการยอมรับ ในขณะที่ การท�ำงานของกลุ่มสงขลาฟอรั่ม และ
ขอนแก่นนิวสปิรติ ผูน้ ำ� ชุมชนหรือผูก้ อ่ ตัง้ ชุมชนประเด็นร่วมเป็นหัวเรือใหญ่
ในการท�ำงานภาคประชาชน ใช้ทุนทางสังคมในการท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น
ท�ำจริง เอาจริงจนเกิดความเชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ แสวงหาข้อมูลและชุดงาน
วิชาการที่เป็นทุนของสังคมเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการท�ำงาน
(3) เพิ่มเติมทักษะการท�ำงาน
การเพิ่มเติมทักษะการท�ำงาน ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับ
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมเครื่องมือในการท�ำงาน
ชุมชนเป็นการเรียนรูท้ ไ่ี ม่หยุดนึง่ ผูว้ จิ ยั สังเกตชุมชนตัวอย่างล้วนมีวธิ กี ารใน
การเพิ่มเติมทักษะการท�ำงานในหลากหลายวิธีการ หนึ่งในนั้นคือ การเรียน
รู้เพิ่มเติมจากเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ นอกจากนั้น การเพิ่มทักษะ
การท�ำงานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนท�ำงานด้วยกันเองก็เป็นมิติ
ของการเพิ่มทักษะการท�ำงานที่เกิดขึ้นจากการตกผลึกประสบการณ์จนเกิด
กลายเป็นวิธกี าร วิธคี ดิ หรือ ปรัชญาการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ การเพิม่ เติมทักษะ
การท�ำงาน ยังหมายรวมถึง การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชน
และนอกชุมชน การก้าวออกจากชุมชนเพื่อเปิดโลกกว้างและโลกของการ
ท�ำงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งของความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน นอกจากนี้
มิตดิ า้ นการสือ่ สารสาธารณะยังเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการสือ่ สารต่อสังคมภายนอก
แม้ว่าส่วนหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นคนท�ำงานและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง แต่อีกส่วนหนึ่ง คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่คนนอกที่มองเข้า
มายังชุมชนเพื่อท�ำความเข้าใจวิถี อัตลักษณ์ ความเป็นอยู่ ในมิติด้านการ
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สือ่ สารนี้ ถือเป็นเงือ่ นไขหนึง่ ของการสร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ภายใน
ชุมชนเช่นกัน
(4) บริหาร “ทุน” ด้วยความเข้าใจ
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นประเด็นการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน จากข้อมูลรายละเอียดจาก 5 ชุมชนการเรียนรู้
ผู้วิจัยมองเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่จะเป็นฐานให้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชนนัน้ คือ “ต้นทุน (capital)” ทีช่ มุ ชนมีอยู่ ผูว้ จิ ยั พิจารณาพบว่า ต้นทุน
หรือทุน มีอยู่หลายมิติ ประกอบด้วย
- ทุนคน / ทุนมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน เป็นผูด้ แู ล จัดการ ถ่ายทอด ส่งต่อองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทุนคนหรือทุน
มนุษย์จ�ำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี เนื่องจากต้องเป็นสื่อกลาง
ระหว่างองค์ความรู้ ผูค้ นกับผูท้ เี่ ข้าไปเรียนรูใ้ นชุมชน นอกจากนี้ ทุนคนหรือ
ทุ น มนุ ษ ย์ ยั ง หมายถึ ง ครู ภู มิ ป ั ญ ญา ปราชญ์ ชุ ม ชนที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน หรือผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นผูท้ รงคุณค่าของชุมชน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงนัยของค�ำว่าทุนคน ยังหมายรวมถึงภาวะของ
ความเป็นผู้น�ำ (leadership) โดยแต่ละชุมชนจ�ำเป็นจะต้องมีผู้น�ำที่คอย
ท�ำงานเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังในเวลาเดียวกัน นอกจากภาวะของความ
เป็นผูน้ ำ� ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว การท�ำงานกับกลุม่ หรือหมูค่ ณะจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมี
ทักษะของความเป็นผูน้ ำ� ร่วม (collective leadership) ทีจ่ ะสามารถน�ำพา
หรือชวนเชิญให้ผอู้ น่ื ทัง้ ในและนอกชุมชนเข้ามาร่วมสร้างการเปลีย่ นแปลงใน
ชุมชนของตนเองได้
- ทุนวัฒนธรรม หมายถึง องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เกิดจากการ
บ่มเพาะ สัง่ สม ส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ ทุนทางวัฒนธรรมถือเป็นมรดกของชุมชน
ทีไ่ ด้รบั การสืบสานหรือสืบต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ ทุนทางวัฒนธรรมอาจอยูใ่ นรูปแบบ
ของภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาจแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่วัฒนธรรมที่
จับต้องได้ (tangible cultural heritage) และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
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(intangible cultural heritage)
- ทุนเงิน หมายถึง ทุนที่เป็นหลักทรัพย์ ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่
สามารถน�ำมาลงทุนเพื่อต่อยอดในการท�ำงานในด้านอื่น ๆ ทุนเงินถือเป็นทุน
ที่มีความส�ำคัญที่สามารถน�ำมาขับเคลื่อนในการท�ำงานอื่น ๆ ได้ ทุนเงินในที่
นี้หมายรวมถึง ทุนเงินที่ได้รับจากภายนอกซึ่งมาจากบุคคล หน่วยงาน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการท�ำงานในชุมชน
- ทุนทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนหรือหมูบ่ า้ น ทุน
ทรัพยากรถือเป็นต้นทุนทางความคิด วัฒนธรรม หรือวิถี ทุนทรัพยากรจะ
เพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของชุมชน
- ทุนความสุข หมายถึง ความพึงพอใจของคนในชุมชนทีจ่ ะร่วมกัน
สร้างการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดผลส�ำเร็จ ทุนความสุขคือแรงขับเคลื่อน
(passion) ซึ่งเป็นพลังที่ส�ำคัญในกลไกการท�ำงานของคนในชุมชน ผู้วิจัย
มองเห็นว่า แม้หากมีทุนต่าง ๆ มากมายในชุมชนแต่ขาดทุนความสุข ความ
ส�ำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อมองทุนความสุขในภาพ
รวมในการท�ำงานของชุมชน เรียกได้ว่า ทุนประเภทนี้ เป็น “ความสุขร่วม
(collective happiness)” ของคนท�ำงาน ความสุขร่วมของคนท�ำงานส่ง
ผลและสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง วิธคี ดิ เป้าหมายทีช่ ดั เจนเพือ่ วางโครงสร้าง
ในการท�ำงานได้ชัดเจนขึ้น
จากมิติด้านทุนดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมองเห็น ทุนเหล่านี้ ล้วน
เป็นต้นทุนทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ภายในชุมชนและสามารถสร้างขึน้ เองภายใต้การ
สร้างเครือข่ายที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทุนต่าง ๆ ล้วนเป็นต้นทุนของ
การสร้างการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ และน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในชุมชนหรือสังคม
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5. สรุปและอภิปรายผล: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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แนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CommunityBased Learning: CBL) เป็นแนวทางท�ำความเข้าใจชุมชนทีใ่ ช้การเรียนรู้
ในชุมชน วิธคี ดิ ดังกล่าวสะท้อนความท้าทายของการปฏิรปู การศึกษาไทยใน
ปัจจุบนั ทีม่ กั กล่าวถึงระบบการศึกษาทีจ่ ำ� เป็นต้องหันกลับมามองและให้ความ
ส�ำคัญกับพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ทรงพลังอย่างมีคุณค่าและ
การบูรณาการบนฐานของทรัพยากรในชุมชนเป็นกระบวนการและวิธีการที่
เรียกร้องหาประสบการณ์ของผูน้ ำ� ในชุมชนทีส่ ามารถเป็นตัวแทนของการปลุก
และปลูกจิตส�ำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาชุมชนการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง ผูว้ จิ ยั พบว่า การ
ให้ความหมายของค�ำว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในบริบทของ
การวิจัยนี้ กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่อ้างถึงฐานชุมชนในฐานะของการ
บริหารจัดการบนพื้นที่เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาตน (ตัวเอง) พัฒนาคน
(ผู้อ่ืน) และ พัฒนาชุมชน (สังคมและการเปลี่ยนแปลง) อีกทั้ง เมื่อกล่าว
ถึงค�ำว่า ผู้เรียน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการจัดการ
เรียนรู้ นัน่ จึงหมายถึง ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดในระบบการเรียนรูเ้ พือ่ การ
เปลี่ยนแปลง
ข้อค้นพบในการวิจยั ชุมชนการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง สอดคล้อง
กับแนวคิดเรือ่ งการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานทีม่ ฐี านรากจากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (constructivist theory) โดยมีเงื่อนไขการเรียนรู้คือ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือท�ำ (active process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคล ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างด้วยตัวของผู้เรียนเอง ในขณะที่จากการ
สังเคราะห์วิธีคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ชุมชน พบว่าถูกอธิบายในมิติของหลักการพื้นฐานที่
ส�ำคัญส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ (วิไลภรณ์ ฤทธิคปุ ต์, 2561: 179-191) คือ
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การพิจารณาสถานการณ์แก้ปญ
ั หา (problem based) ซึง่ มีพน้ื ฐาน
มาจากแนวคิดเรือ่ ง cognitive constructivism ทีเ่ ชือ่ ว่า ถ้าผูเ้ รียนได้รบั
การกระตุน้ ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือทีเ่ รียกว่า การสูญเสียสมดุล
ทางปัญญา ผูเ้ รียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสูภ่ าวะสมดุล
โดยการดูดซึมหรือการปรับโครงสร้างทางปัญญาสามารถทีจ่ ะสร้างความรูข้ นึ้
มาใหม่หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง
แหล่งเรียนรู้ (resource) เป็นทีร่ วบรวมข้อมูล เนือ้ หาสารสนเทศที่
ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ในที่นี้หมายถึงพื้นที่การเรียนรู้ใน
ชุมชน
ฐานการช่วยเหลือ (scaffolding) ซึ่งจะสนับสนุนผู้เรียนในการแก้
ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ให้ส�ำเร็จ
ด้วยตนเองได้ ในบริบทการวิจัยนี้หมายถึงการโค้ช (coaching) ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งของผู้น�ำชุมชนที่ผู้วิจัยมองเห็นว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตัคติวสิ โดยเปลีย่ นบทบาทของครูจากหน้าทีใ่ นการถ่ายทอด
ความรู้หรือบอกความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะที่ต้องให้ความช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำ
แก่ผู้เรียน
การร่วมมือกันแก้ปญ
ั หา (collaboration) เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่
ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยายมุม
มองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาจะสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการคิด
ไตร่ตรอง เป็นการเปิดโอกาสให้ท้ังผู้เรียน ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ได้สนทนา
แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม เมือ่ กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงในชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้วิจัยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ในระดับบุคคล (ปัจเจก) ผู้วิจัยสังเกตผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนักปฏิบัติซึ่งหมายถึง ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน
สมาชิก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนซึ่งสามารถอธิบายผ่านการลงมือปฏิบัติ
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จริงทั้งผู้น�ำ และ สมาชิก นอกจากนั้น ในชุมชนมีกระบวนการสะท้อนการ
เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการทบทวนการท�ำงานของตนเองซึง่ น�ำไปสูก่ ารสรุป
องค์ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการถอดบทเรียนของการท�ำงานในชุมชน และ
สุดท้าย คือการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งหมายถึง การลงมือท�ำอีกครั้งด้วย
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เคยประสบผ่านพบมา
-ในระดับชุมชนหรือสังคม ผู้วิจัยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิถี
ชีวติ เกิดพฤติกรรมการรวมกลุม่ เพือ่ สร้างกระบวนการหรือกิจกรรมในชุมชน
ที่น�ำไปสู่ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ในชุมชนที่แน่นแฟ้น เกิดวิถีปฏิบัติ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จนสามารถสร้ า งให้ เ กิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต
ทรัพย์สิน สุขภาวะ อัตลักษณ์ของคนในชุมชนและกลุ่มความสัมพันธ์ของ
ตนเอง
•••
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

Social movement of Civil Society Association of Happiness
Phang-Nga city
กิตติ คงตุก

บทคัดย่อ
บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณามาศึกษาขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ท�ำการลง
พืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลในเขต 5 อ�ำเภอของจังหวัดพังงา โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ 1) เพื่อศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข และ 2) เพือ่ วิเคราะห์แนวคิดเบือ้ งหลังทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นงาน
ของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข  ผลจากการศึกษาพบว่า สมาคม
ประชาสังคมพังงาแห่งความสุขเป็นองค์กรทีม่ เี ป้าหมายรวมคนสร้างเมืองแห่ง
ความสุข ด้วยยุทธวิธีส�ำคัญ 5 ประการ คือ 1) ปฏิบัติการรวมหมู่โดยน�ำ
เอาความทรงจ�ำร่วมมาพัฒนาเป็นแนวคิดพังงาแห่งความสุข 2) ค้นหาผู้น�ำ
ตามธรรมชาติและสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน
3) ใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนโดยคนในพืน้ ทีท่ ร่ี ลู้ กึ รูจ้ ริง 4) น�ำ
ข้อมูลชุมชนมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายสร้างเมืองแห่งความสุข
เสนอต่อภาคีเครือข่าย 5) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยวัฒนธรรมน�ำร่วม
ค�ำส�ำคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, การน�ำร่วม, 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

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 195

บทน�ำ

การปกครองแบบรัฐสมัยใหม่กอ่ ให้เกิดการรวมศูนย์อำ� นาจสูส่ ว่ นกลาง
โครงสร้างบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตกอยู่ท่ามกลางฟันเฟืองขับเคลื่อน
สังคม 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เป็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่งว่ากระแสบริโภคนิยมและปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ อันเกิดจาก
การให้ความส�ำคัญกับวิธีแสวงหาผลก�ำไรจะท�ำให้มนุษย์ปรับตัวเพื่อรักษา
สมดุลของอ�ำนาจและด�ำรงสิทธิอันชอบธรรมของแต่ละฝ่ายไว้ได้อย่างไร
ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
โดยเฉพาะวิกฤติการณ์ต้มย�ำกุ้งและการปฏิวัติรัฐประหารส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แนวทางแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตและการให้ความยุติธรรมเสมอภาคแก่ประชาชนดูจะเป็นประเด็นก่อให้
เกิดการต่อสู้เรียกร้องปฏิรูปการเมืองผ่านขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(social movement) รูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ
บทความวิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชา
สังคมพังงาแห่งความสุข เป็นผลมาจากการวิจัยสนามของผู้วิจัยในพื้นที่
จังหวัดพังงา สาระส�ำคัญของบทความคือการมุ่งสะท้อนยุทธวิธีเคลื่อนไหว
ทางสั ง คมของพลเมื อ งกลุ ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง รวมตั ว กั น ปฏิ บั ติ ง านสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยอมรับในวงกว้างว่ามีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างอ�ำนาจต่อรองแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนือ่ ง
ยาวนานกว่าทศวรรษว่ามีจดุ เริม่ ต้นและพัฒนาการอย่างไร ผลการวิจยั น�ำไป
สู่ข้อค้นพบว่า ในพื้นที่จังหวัดพังงาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเมื่อครั้ง
อดีตไม่อาจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากปฏิบัติการ
รวมหมู่ (collective action) เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมยังคง
ตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำของหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจผู้ให้ทุนสนับสนุน
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน  กรอบความคิดหรือวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน
สังคมจึงมิได้ถูกก�ำหนดขึ้นอย่างอิสระ หากแต่เป็นเพียงสถานะหนึ่งของ
องค์กรที่ถูกจัดตั้งอยู่ก่อนหน้า  
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ประสบการณ์อันเลวร้ายจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 นับเป็น
อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนผลักดันให้ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาพยายามน�ำเอา
แนวคิดการน�ำร่วม (collective leadership) มาใช้เป็นหลักสร้างสรรค์
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (new social movement) ที่
จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ตรงตามเจตจ�ำนงของคนในชุมชนได้
มากกว่าทีผ่ า่ นมา ด้วยเหตุนห้ี ากท�ำการศึกษาประสบการณ์ความส�ำเร็จ ความ
ล้มเหลว จนเกิดภูมิปัญญาน�ำไปใช้ก่อตั้งสมาคมฯ1 ที่มีเป้าหมาย “รวมคน
สร้างเมืองแห่งความสุข” จนเข้าใจเส้นทางปฏิบัติการรวมหมู่และยุทธวิธีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ ก็จะท�ำให้สามารถน�ำข้อค้นพบที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมของประชาชนทุกภาคส่วน
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข
2. เพือ่ วิเคราะห์แนวคิดเบือ้ งหลังทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นงานของสมาคมประชา
สังคมพังงาแห่งความสุข

วิธีการศึกษา

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณา (Ethnographic Approach)
มาท�ำการศึกษาขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมเพือ่ เชือ่ มโยงภาคประชาสังคม
เข้ า กั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ ให้ ส ามารถร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาจั ง หวั ด พั ง งาภายใต้
ยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข โดยท�ำการลงพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ในเขต 5 อ�ำเภอ
1 ในบทความวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้ค�ำว่า “สมาคมฯ” แทนชื่อเต็มของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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ประกอบด้วย ต�ำบลโคกเจริญ อ�ำเภอทับปุด, ต�ำบลรมณีย์ อ�ำเภอกะปง,
ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอตะกั่วป่า, ต�ำบลเกาะยาวน้อย อ�ำเภอเกาะยาว, และ
อ�ำเภอเมือง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มผู้น�ำชุมชนที่มีส่วนจัดตั้งรวมทั้ง
เป็นเครือข่ายปฏิบตั งิ านของสมาคมฯ อย่างเหนียวแน่นยาวนาน สามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับแนวคิดเบือ้ งหลังขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมในพืน้ ที่
จริงได้
ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคม
ประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ใช้วธิ กี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วม เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมาท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมและแนวคิดการน�ำร่วมมาวิเคราะห์ข้อมูลสนามที่ปรากฏผ่านการ
สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งปัจจัยที่ถูก
ให้คุณค่าในการด�ำเนินงานขององค์กร เพื่อสะท้อนแนวคิดเบื้องหลังการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดพังงา
การทบทวนวรรณกรรม

1. ทฤษฎีขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (Social Movement
Theory)

การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็น
เครื่องมือส�ำคัญช่วยให้มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนสังคมได้โดยการรวมกลุ่ม
กันเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้เข้าร่วมมักจะมีอุดมการณ์หรือความเชื่อร่วมกันและมี
วัตถุประสงค์มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน (สุวิดา ธรรมมณีวงศ์, 2544)
เนือ่ งจากนิยามความหมายของการเคลือ่ นไหวทางสังคมผันแปรไปตามบริบท
และยุคสมัย จึงเกิดแนวทางพิจารณาความหมายจากทฤษฎีที่ใช้อธิบายการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแตกต่างกันไป
 	 ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มหลัก ๆ
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ได้แก่ 1) ทฤษฎีพฤติกรรมการรวมหมู่ (Collective Behavior Theory)
เป็นทฤษฎีทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องซึง่ ผูค้ นก�ำลังเผชิญความ
ขัดแย้งและความวุ่นวาย เป็นการศึกษาและอธิบายพฤติกรรมผ่านมุมมอง
จิตวิทยาซึ่งมองว่าพฤติกรรมการรวมหมู่เป็นเรื่องผิดปกติ ยุทธวิธีการ
เคลือ่ นไหวถูกสร้างขึน้ เพือ่ การดึงคนและทรัพยากรต่าง ๆ เข้ามา   มีการรักษา
ความเป็นปึกแผ่นและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเคลือ่ นไหว หลักการส�ำคัญ
ของยุทธวิธกี ารเคลือ่ นไหวคือจะต้องมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลีย่ น
ได้ 2) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory)
สนใจประเด็นภายในเครือข่ายหรือองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นการระดมมวลชน การเลือกใช้ยทุ ธวิธใี นการเคลือ่ นไหวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของการเคลื่อนไหวทางสังคม
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณายุทธวิธกี ารเคลือ่ นไหวในมุมทฤษฎีการระดมทรัพยากรจะ
พบว่า ฐานทรัพยากรของการเคลื่อนไหวอยู่ที่การระดมคนและเน้นวิธีการ
ระดมคน (ทรงชัย ทองปาน, 2559) และ 3) ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) เป็นการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นในฐานะพลเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยหรือเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่แตกต่างจากรูปแบบ
การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิม สิ่งที่ท�ำคือการขยายขอบเขตและความ
แข็งแกร่งของภาคประชาสังคมให้กว้างออกไป การเคลื่อนไหวทางสังคม
ลักษณะนี้มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประชาสังคมและพัฒนา
ประชาธิปไตย เนือ่ งจากการเมืองแบบเก่า (การเมืองแบบเลือกตัง้ , การเมือง
แบบพรรคการเมื อ ง) เป็ น เพี ย งการรั ก ษาอ� ำ นาจเดิ ม ไม่ ไ ด้ น� ำ ไปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิในการไม่เชื่อฟังรัฐของประชาชนจะน�ำไปสู่การ
เปลีย่ นแปลงในสังคม  นอกจากนีค้ วามขัดแย้งทีเ่ กิดมีความซับซ้อนจะต้อง
อาศัยการประสานและร่วมมือกันของส่วนต่าง ๆ ในสังคมซึ่งเป็นการสร้าง
เครือข่ายให้กว้างออกไป เกิดการรวมตัวกันของประชาชนคนธรรมดาที่มี
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บทบาทในการเคลื่อนไหวที่ไม่เพียงแต่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างใน
อดีตที่ผ่านมา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540)
นักวิชาการสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ทีห่ ลากหลายไม่ได้มองทีบ่ ทบาททางประวัตศิ าสตร์หรือประเภทของสังคม ใช้
วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์หรือแบบวิทยาศาสตร์โดยศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริม
หรื อ ขั ด ขวางการขยายตั ว ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม ต่ า งจาก
นักวิชาการยุโรปตะวันตกที่เน้นศึกษาโครงสร้างและประเภทของสังคม
(type of society) ที่ทำ� ให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากมี
สมมติฐานว่า สังคมตัง้ อยูบ่ นความขัดแย้งและความขัดแย้งน�ำไปสูก่ ารก่อตัว
ของขบวนการ (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวม
ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมจะพบว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้หลายมุมมองทั้งในระดับปัจเจก การสร้างหรือ
ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ร่วม ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวอันหลากหลาย และ
ฐานทรัพยากรส�ำหรับสร้างปฏิบตั กิ ารรวมหมูใ่ ห้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ปญ
ั หาทีก่ ำ� ลังเผชิญหน้า  อย่างไรก็ตามจุดร่วมของการศึกษา
อยู่ท่ีการให้ความส�ำคัญกับวิธีการระดมคนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประสานความ
ร่วมมือจัดการปัญหาโดยไม่คาดหวังความช่วยเหลือจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว

2. แนวคิดการน�ำร่วม (Collective Leadership)

การศึกษาทางมานุษยวิทยาในกลุ่มแรก ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำพบว่า
ภาวะผู้น�ำเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีคนอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบใด
ตัง้ แต่ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นทีโ่ ดดเดีย่ ว ชนเผ่าเร่รอ่ นในทุง่ กว้าง หรือ
ชาวประมงที่อาศัยตามหมู่เกาะต่าง ๆ หรือแม้แต่ในสังคมที่ยังไม่ปรากฏว่ามี
ผู้นำ� ที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้น�ำที่ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการก็พบว่า มีผู้นำ� ที่
เป็นผูร้ เิ ริม่ การกระท�ำและการแสดงบทบาททีส่ ำ� คัญในการตัดสินใจของกลุม่
เสมอ ๆ และพบว่าชีวิตในเชิงสังคมของทุก ๆ สังคมไม่มีสังคมใดที่ไม่มีผู้น�ำ
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แม้ว่าบางสังคมจะไม่พบผู้น�ำเพียงคนเดียวหรือภาวะผู้น�ำเดี่ยว แต่จะพบ
ลักษณะภาวะผู้น�ำร่วมหรือพบว่ามีบุคคลที่มีภาวะผู้น�ำได้หลายคน ซึ่งใน
ปัจจุบนั ภาวะผูน้ ำ� ร่วมเป็นทีส่ นใจขององค์กรในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก
เนื่องจากองค์กรในยุคนี้ไม่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพียงคนเดียวที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้
ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มต้องมีภาวะผู้น�ำเพื่อจะได้สามารถผลัดกันเป็นผู้น�ำได้
(Bass & Bass, 2008 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)
การน�ำร่วมถูกนิยามไว้หลากหลายภายใต้กลุ่มค�ำส�ำคัญ อาทิ การ
กระจายบทบาทผู้น�ำ การสลับสับเปลี่ยนการน�ำตามสถานการณ์ของบุคคลที่
อยูภ่ ายในองค์กรเดียวกัน เป็นต้น การน�ำลักษณะนีเ้ น้นการบริหารหรือการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือข่ายที่สมาชิกจะให้ความเคารพซึ่งกันและกันจากความ
สามารถแท้จริงของทีมงานแต่ละคน แตกต่างจากการน�ำเดีย่ วหรือการน�ำแบบ
วีรบุรุษ (Heroic Leadership) ซึ่งเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงหรือความ
ส�ำเร็จต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องมีปจั เจกบุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเป็นตัวแปรส�ำคัญ
อย่างไรก็ตามการมีผนู้ ำ� หลากหลายหรือผลัดกันเป็นนัน้ ไม่เพียงพอจะ
ท�ำให้ทีมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือการ
แบ่งปันข้อมูล (information sharing) การร่วมมือกัน (collaboration)
และการตัดสินใจร่วมกัน (joint decision making) ระหว่างผู้น�ำ โดย
ข้อสมมติของกรอบแนวคิดการน�ำร่วมประกอบด้วย  1) สมาชิกทุกคนใน
ทีมไม่จำ� เป็นต้องเท่าเทียมกัน  2) การน�ำร่วมเป็นกระบวนการทีอ่ าศัยการใช้
ข้อมูลเป็นส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
สมาชิกในทีม  3) การน�ำร่วมสามารถเป็นทัง้ ในแบบแนวดิง่ ทีม่ ผี นู้ ำ� สูงสุดใน
ทีมเป็นผูต้ ดั สินใจ หรือเป็นการตัดสินใจร่วมกันแบบแนวราบระหว่างสมาชิก
ในทีมก็ได้  4) ผู้น�ำไม่ใช่บทบาทตายตัว ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาแตกต่างกัน คุณลักษณะและทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการรับมือกับ
สถานการณ์กแ็ ตกต่างกันไป  5) การเลือ่ นไหลของข้อมูลระหว่างสมาชิกใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 201

ทีมและระหว่างเครือข่ายมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน  6) การน�ำร่วม
เป็นผลทีเ่ กิดจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับระบบ (Friedrich, Vessey,
Schuelke, Ruark and Mumford, 2009 อ้ า งถึ ง ใน ฐิ ติ ก าญจน์
อัศตรกุล, 2560)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่พบว่า แกนน�ำของสมาคมฯ ให้
ความส�ำคัญกับการน�ำเอาแนวคิดการน�ำร่วมมาใช้เป็นหลักบริหารจัดการ
องค์กรเพือ่ เปลีย่ นจากการยึดถือผูน้ ำ� เดีย่ วซึง่ ไม่อาจน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานหรือ
ระดมคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การน�ำร่วมที่เน้นระดมภูมิปัญญากลุ่ม
ทักษะ/ความถนัดรายบุคคล รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เครือข่ายจนเกิดความไว้วางใจต่อกันเพิม่ มากขึน้   โดยการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
ข้างต้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ผลการศึกษา

บทความวิจัยชิ้นนี้มีโครงสร้างการน�ำเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น
2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ คือ 1) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 1.1) เส้นทางปฏิบัติ
การรวมหมูส่ มาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 1.2) ก�ำเนิดวาทกรรมรวม
คนสร้างเมืองแห่งความสุข และ 2) แนวคิดเบือ้ งหลังทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นงานของ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 2.1) ค้นหาผู้น�ำตาม
ธรรมชาติแบบฉบับ “คนจริง ท�ำจริง” 2.2) ยุทธวิธีรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายทางสังคม 2.3) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�ำร่วม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงา
แห่งความสุข

1.1 เส้นทางปฏิบตั กิ ารรวมหมูส่ มาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
การถือก�ำเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ราวสองร้อยปี
ที่ผ่านมาน�ำไปสู่การเคลื่อนต�ำแหน่งศูนย์กลางอ�ำนาจบริหารรัฐสู่ส่วนกลาง
การยินยอมมอบสิทธิปกครองประเทศแก่ตวั แทน (สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร)
ตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเชื่อว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชนนั้น ผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์
อิสระ (free will) ของสมาชิกสังคมทุกกลุ่ม  ยิ่งเมื่อการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐและธุรกิจไม่อาจรักษาหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ปฏิบัติการรวมหมู่ของภาคประชาสังคม
(Civil Society) เพื่อท้าทายโครงสร้างหรือระบบแห่งอ�ำนาจจึงกลายเป็น
กลไกหนึ่งของสังคมสมัยใหม่เสมอ
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขคือผลลัพธ์ของปฏิบัติการรวม
หมูเ่ พือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา สมาคมแห่งนีค้ อื องค์กร
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement Organization) ที่
ถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณารายละเอียดยุทธวิธีการก่อตั้งองค์กรจะพบว่า จุดเปลี่ยน
ส�ำคัญซึง่ น�ำพาให้เกิดการระดมคนอย่างเป็นระบบเริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540
เมือ่ คณะท�ำงานกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund:
SIF) เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนโดยมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการ
พึ่งพาตนเองและผสานความร่วมมือระหว่างสภาผู้น�ำชุมชน2 กลุ่มต่าง ๆ ที่
2 สภาผู้น�ำชุมชน เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างชุมชนน่าอยู่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาทักษะ
ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของแกนน�ำชุมชนทุกกลุ่ม ทั้งแกนน�ำในพื้นที่ (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุม่ และกองทุนต่าง ๆ ในหมูบ่ า้ น
ปราชญ์ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่  ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ก�ำหนด
เป้าหมาย วางแผนการด�ำเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยาว  มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและส่งเสริม
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชุมชน (ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, 2559)
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ด�ำรงอยู่ก่อนหน้า วิธีท�ำงานของ SIF คือสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการท�ำโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ   การบริหารงบประมาณ การ
วิเคราะห์พน้ื ทีส่ ำ� หรับท�ำแผนแม่บทชุมชน การถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ท�ำงาน รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการทีถ่ กู เขียนขึน้ ตามความ
เหมาะสม ชาตรี มูลสาร (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) เล่าให้ฟังว่า
ก่อนการเข้ามาของ SIF องค์กรชุมชน3 ในจังหวัดพังงายังคงรวมตัวกัน
อย่างหลวม ๆ เน้นเชือ่ มโยงจัดกิจกรรมระดับพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก เช่น การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การเงินและกองทุนชุมชน การส่งเสริมบทบาทสตรี
เป็นต้น หากแต่ SIF ช่วยผลักดันให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน4 ที่มุ่ง
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงาน 5 เมนูสำ� คัญ
ได้แก่ 1) การพัฒนากองทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 2) การฟื้นฟูศิลปะ
วั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา 3) การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้อม 4) การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน และ 5)
การช่วยเหลือผูย้ ากล�ำบากและด้อยโอกาส ความชัดเจนเชิงประเด็นงานทัง้ 5
เมนูข้างต้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาคประชา
สังคมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการมากกว่าในอดีต
ช่วง พ.ศ.2543 - 2546 เครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทส�ำคัญต่อ
การรวมตัวกันของประชาชนบนฐานปัญหาร่วม โครงการจ�ำนวนมากถูก
ด�ำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามจุดน่าสนใจกลับอยูท่ ก่ี ารค้นพบว่าแผนแม่บทชุมชนหลายอย่างมีความ
ซ�้ำซ้อนเนื่องจากถูกแยกส่วนออกแบบจัดท�ำโดยยึดพื้นที่หมู่บ้าน/ต�ำบลเป็น
3 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการร่วมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิม่ รายได้ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ แวดล้อม
หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
4 เครือข่ายองค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท�ำกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
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หลัก แม้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ยังคงแยกคนท�ำงานออกจากกัน
ประเด็นปัญหาทีถ่ กู ก�ำหนดมิได้คำ� นึงถึงภาพรวมความเปลีย่ นแปลงระยะยาว
ทัง้ จังหวัด การกระจายงบประมาณไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดเนือ่ งจากถูก
น�ำไปใช้แก้ปญ
ั หาโดยขาดการบูรณาการ บางครัง้ เกิดการแย่งชิงงบประมาณ
กันเองสร้างความขัดแย้งขึ้นตามมา กระทั่งเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้า
ถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2547 ความสูญเสียทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สนิ ครอบคลุมทัว่ ทัง้ จังหวัดพังงาท�ำหน้าทีเ่ สมือนกระจกสะท้อน
ความไร้เสถียรภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชนทีย่ งั คงให้ความส�ำคัญกับกลุม่
หรือประเด็นงานตนเองก่อน การมองสถานการณ์ปัญหาที่ยึดติดกับท้องถิ่น
จึงถูกตัง้ ค�ำถามว่าใช่แนวทางทีค่ วรจะเป็นหรือไม่ ประกอบกับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเป็นไปอย่างเชือ่ งช้าเพราะ
ขาดความเข้าใจภูมหิ ลังวิถชี วี ติ คนในพืน้ ที่ กลายเป็นชนวนจุดประกายความ
คิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง5 อย่างจริงจังมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา
ไมตรี จงไกรจักร์ (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) แสดงทัศนะ
ว่า ก่อนหน้าเหตุการณ์สนึ ามิอบุ ตั ขิ นึ้ ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมในจังหวัด
พังงาใช้ยุทธวิธีหลากหลาย อาทิ การชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิ การปิด
สถานที่หรือขัดขวางการปฏิบัติงานราชการและเอกชน การก่อตั้งองค์กร
เคลื่อนไหวตามสถานการณ์เดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน เหล่านี้เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแนวทางการระดมคนกลับปรากฏเพียง 2 รูปแบบ คือ 1) สร้าง
เครือข่ายชาวบ้านทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรรัฐหรือธุรกิจ คือเป็นปฏิบตั กิ าร
รวมหมูโ่ ดยมีชอ่ื หน่วยงานหรือกลุม่ ทุนผูใ้ ห้การสนับสนุนต่อท้าย วัตถุประสงค์
การด�ำเนินงานของเครือข่ายชาวบ้านจึงผูกติดกับโจทย์หรือโครงการที่ถูก
5 จังหวัดจัดการตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนา การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นได้ด้วยตนเองและเท่าทันกับสถานการณ์ (ศรัณย์ จิระพงษ์สุวรรณ, 2559)
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ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า และ 2) สร้างเครือข่ายชาวบ้านทีม่ ไิ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของ
องค์กรใด เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนผูต้ อ้ งการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ให้แก่ถิ่นที่อยู่ของตนเอง โดยร่วมกันออกแบบวางแผนและระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างอิสระมากกว่ารูปแบบแรก   ซึ่งวิธีสร้างเครือข่ายทั้งสองแบบต่าง
มีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันไป กล่าวคือ แบบแรกขาดอิสระเนื่องจากเครือ
ข่ายชาวบ้านเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของโครงการหรือแผนงานทีต่ นเองมิได้กำ� หนด
ขึ้นตั้งแต่ต้น  ส่วนแบบที่สองแม้จะอิสระกว่าแต่หากแผนงานของเครือข่าย
ชาวบ้านไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐและธุรกิจ การระดมทรัพยากร
สนับสนุนโครงการก็เป็นไปอย่างยากล�ำบาก ด้วยเหตุนห้ี ลังผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนสิ่งที่หลงเหลือจากภัยพิบัติสึนามิท�ำให้ภาคประชาสังคมจังหวัด
พังงาตระหนักถึงการระดมคนสร้างเครือข่ายทีต่ อ้ งมีอสิ ระมากพอทีจ่ ะก�ำหนด
จุดมุง่ หมายของตนเอง ขณะเดียวกันก็ตอ้ งคงรักษาเครือข่ายหน่วยงานไว้เพือ่
ด�ำรงความเป็นไปได้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสังคมต่าง ๆ ด้วย
นับตั้งแต่ พ.ศ.2548 รูปแบบปฏิบัติการรวมหมู่จึงเน้นระดมคนและ
ทรัพยากรโดยไม่ยดึ ติดสถานะสังกัดภาครัฐ เอกชน หรือประชาสังคม ไม่วา่
จะเป็นองค์กรที่เป็นทางการ (formal organization) หรือกลุ่มคนขนาด
เล็กทีม่ ไิ ด้เป็นทางการ (informal groups) มาสร้าง “เป้าหมายร่วม” อย่าง
อิสระตามเจตจ�ำนงของคนพังงาทุกพืน้ ที  
่ ด้วยเชือ่ ว่าผลลัพธ์ของการรวมหมู่
ลักษณะนี้จะเป็นการปลดปล่อยการกดทับทางจิตวิญญาณและกระตุ้นส�ำนึก
ทางสังคมให้แก่เครือข่ายองค์กรชุมชนได้ลกุ ขึน้ มาก�ำหนดยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
จังหวัดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น
“เรา (สมาคมฯ) ต้องสร้างการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถต่อรองกับ
กลุม่ ทุน รัฐ หรือองค์กรใดก็ได้  มีอสิ ระทีจ่ ะร่วมงานหรือไม่รว่ มงานกับใคร
ก็ได้ การท�ำงานที่ต้องค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนโดยไม่สามารถยก
ระดับประเด็นปัญหาทีค่ นในชุมชนต้องการแก้ไขขึน้ มาอย่างเต็มที่ ถือเป็นการ
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ถูกกดทับทางจิตวิญาณโดยไม่รู้ตัวรูปแบบหนึ่ง”
(ไมตรี จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
ปฏิ บั ติ ก ารรวมหมู ่ เ พื่ อ ปลดปล่ อ ยการกดทั บ ทางจิ ต วิ ญ ญาณถู ก
ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อพื้นฐานว่า “หันหน้าเปิดใจคุยกันเท่านั้นจึงจะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้” น�ำไปสู่การจัดตั้งวงประชุมครั้งส�ำคัญใน พ.ศ.2554
โดยภาคประชาสังคมเป็นเจ้าภาพรวบรวมผู้มีส่วนก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัดพังงาทัง้ จากหน่วยงานรัฐ ตัวแทนภาคธุรกิจจากสภาหอการค้า
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมัชชา โพธิ์ถาวร และอดีตสาธารณสุข
จังหวัดพังงา นายแพทย์อุทัย จินดาพล ปูชนียบุคคลที่ชาวพังงาให้ความ
เคารพนับถือร่วมเป็นประธานการประชุม ซึง่ วาระส�ำคัญของการประชุมคือจะ
เริม่ ต้นยกระดับการท�ำงานพัฒนาจังหวัดพังงาให้มปี ระสิทธิภาพขึน้ ได้อย่างไร
บ้าง พยายามค้นหาจุดกึง่ กลางทีจ่ ะสามารถผสานผูค้ นจากทุกองค์กรเข้าด้วย
กัน  บทสรุปทีไ่ ด้คอื ต้องสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังโดยวางเป้าหมายให้
เป็นหนึ่งเดียว อันเป็นที่มาของแนวคิด “พังงาแห่งความสุข” ในเวลาต่อมา
1.2 ก�ำเนิดวาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุข
ค�ำว่า “พังงาแห่งความสุข” ถูกก�ำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ.
2554 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายร่วมส�ำหรับพัฒนาจังหวัดพังงาให้กลับไปเป็น
เมืองแห่งความสุขอันดับที่ 1 ของประเทศไทยอีกครัง้ 6 อย่างไรก็ตามเนือ้ แท้
ของแนวคิดดังกล่าวมิได้มุ่งหวังแข่งขันหรือเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยกับ
จังหวัดอืน่ ๆ เป็นส�ำคัญ หากแต่เป็นการพยายามสร้างวาทกรรมรวมคนสร้าง
เมืองแห่งความสุขขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
6 ผลการส�ำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 และการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนตลอดปี พ.ศ.2552-2553 พบว่า จังหวัดพังงาครองแชมป์จังหวัดที่มีความสุขมาก
ทีส่ ดุ ต่อเนือ่ งติดต่อกัน 2 ปี  ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ผลการส�ำรวจของเอแบคโพลล์ระบุวา่ พังงาเป็นจังหวัด
ที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับที่ 3 (โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2561) เป้าหมายการพัฒนาให้
ประชาชนจังหวัดพังงากลับไปมีความสุขเป็นอันดับที่ 1 อีกครั้งจึงถูกหยิบมาจัดตั้งเป็นแนวคิดพังงาแห่ง
ความสุข
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ประการแรก ลดความคิดเชิงปฏิปักษ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองซึ่ง
มักแฝงนัยความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐและธุรกิจ ด้วยการผลิตข้อความ เรื่องราว หรือการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ (เช่น การจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขเป็นประจ�ำทุกปี) ทีจ่ ะ
สามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) พร้อมยึดตรึงผู้คน
ทุกกลุ่มเข้าด้วยกันให้ได้มากที่สุด อัตลักษณ์ร่วมที่ว่านี้เกิดจากการน�ำเอา
ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาวพังงาซึ่งแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แต่ผู้คนก็รักสันติ จริงใจ และเอื้อเฟื้อต่อกัน มาเป็นโครงเรื่อง
เล่าฉายภาพจุดเริ่มต้นต�ำนานเมืองน่าอยู่สืบเนื่องจากปฏิสัมพันธ์อันดีของ
คนในชุมชน ประกอบกับการมีทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์สง่ ผลให้
พังงากลายเป็นดินแดนแห่งความสุขมาช้านาน กระทั่งเหตุการณ์ภัยพิบัติ
สึนามิได้สร้าง “ความเจ็บปวดร่วม” ให้แก่ผคู้ นทัง้ จังหวัด เกิดเป็นรอยแผล
ภายในจิตใจผลักดันให้ชาวพังงารวมกลุม่ กันต่อสูก้ บั ปัญหาความยากจน การ
แตกความสามัคคี การสูญเสียที่ดินท�ำกิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
แกนน�ำของสมาคมฯ ได้นยิ ามกระบวนการก้าวข้ามอุปสรรคนานัปการข้างต้น
ว่า เป็นการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบ “คนจริง ท�ำจริง
สุขจริง”7 เพื่อส่งต่อเมืองแห่งความสุขแก่ลูกหลานต่อไป
ประการที่สอง จากประสบการณ์ความส�ำเร็จและล้มเหลวของปฏิบัติ
การรวมหมู่ในอดีตบ่งชี้ว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตกอยู่ภายใต้
แนวคิดองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจน�ำมาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้
แนวทางระดมคนให้ได้ผลจริงต้องเกิดจากการสร้างพื้นที่ที่พร้อมรองรับทุก
ประเด็นปัญหาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของประชาชน ด้วยเหตุนก้ี ารหยิบเอาค�ำว่า
7 คนจริง ท�ำจริง สุขจริง คือนิยามกระบวนการขับเคลือ่ นสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
ค�ำดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการสนทนากลุ่ม (focus group) ของสมาชิกสมาคมฯ พื้นที่ต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ.
2562 ซึง่ ได้รว่ มกันให้ความหมายแต่ละค�ำไว้ดงั นี้ 1) คนจริง หมายถึงผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ทุม่ เท เสียสละ กัด
ไม่ปล่อย 2) ท�ำจริง หมายถึงทีมงานผูใ้ ช้ชวี ติ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ริง บนข้อมูลจริง จนรูจ้ ริง เกิดองค์ความรูท้ เ่ี ป็น
รูปธรรม 3) สุขจริง หมายถึง สุขที่จะได้ให้ สุขที่จะได้รับ สุขที่ได้ดูแลทรัพยากร สุขที่เท่าเทียมและ
ปลอดภัย สุขที่ได้ก�ำหนดชีวิตตัวเองและดูแลความสุขให้อยู่ชั่วลูกหลาน  
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พังงาแห่งความสุขมาสร้างการรับรูเ้ ป้าหมาย “ร่วมสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ให้เกิด
แก่ชาวพังงา” จึงเป็นการสือ่ สารทีค่ รอบคลุมและเข้าถึงได้งา่ ยกว่าค�ำว่าจังหวัด
จัดการตนเองที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายก่อนหน้านี้
“เรา (สมาคมฯ) ไม่อาจนิยามได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือพังงาแห่ง
ความสุข เพราะการนิยามเพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวของภาค
ประชาสังคมโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นไม่อาจสร้างการมีส่วนร่วม
ในวงกว้างได้ สิ่งที่ใช้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ในช่วงเริ่มต้น คือ
ความปรารถนาและร่วมมือกันปฏิบตั กิ ารแก้ไขทุกข์ในชุมชนนัน่ แหละจะท�ำให้
เกิดพังงาแห่งความสุขขึ้นมา”
(ไมตรี จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
แนวคิดพังงาแห่งความสุขเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เครือข่าย
องค์กรชุมชนหันมาให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจต้นทุนที่ตนเองมีท้ังในแง่
ก�ำลังคน งบประมาณ รวมทัง้ จุดร่วมของประเด็นปัญหาทีจ่ ะช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จนเกิดเป็น “สมัชชาพังงาแห่งความสุข” เมือ่ พ.ศ.2555
ปฏิบัติการรวมหมู่อย่างเป็นรูปธรรมนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายธรรมรงค์ เจริญกุล จัดสรรงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ.
2556 ด�ำเนิน “โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความ
สุข”8 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เรื่องสุข/ทุกข์ของผู้คนครอบคลุมทั้ง 8 อ�ำเภอของจังหวัดพังงา ควบคู่กับ
เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากพื้นที่ บุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ได้วิเคราะห์
8 โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข ใช้เวลาด�ำเนินการ 2 ปีโดยเริ่มต้นรวบรวม
ข้อมูลปีละ 8 ต�ำบลรวมทั้งหมดครอบคลุม 16 ต�ำบลใน 8 อ�ำเภอของจังหวัดพังงา (ชาตรี มูลสาร,
สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)
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ข้อมูลร่วมกันด้วย จุดน่าสนใจของโครงการคือการหนุนเสริมให้ประชาชน
เป็นผู้มีส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยตนเองพร้อมจัดท�ำข้อสรุปเป็น
ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ9 ขึ้นมาใน พ.ศ.2559 น�ำเสนอ
ต่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ท�ำการเชื่อมโยงไว้ก่อนหน้า อาทิ หอการค้า
จังหวัดพังงา, ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
พังงา, นักวิชาการ, อาจารย์มหาวิทยาลัย ใช้เป็นแผนขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ภาพที่ 1: บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ส�ำหรับพัฒนา
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
สุขอย่างยัง่ ยืน 8) ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการชุมชนสูส่ วัสดิการสังคมโดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ ชุมชน
ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน 9) ส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความ
เป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 10) สร้างระบบการเมืองภาคพลเมือง
ประชาธิปไตยชุมชน การมีสว่ นร่วมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรทุกระดับ (กิตติ คงตุก, 2561)
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ประหยัด ช่อผกา (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562) ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพังงา แสดงทัศนะว่า
ผลการด�ำเนินงานโครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข
ท�ำให้ภาคประชาสังคมมีฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่เกี่ยวกับสภาพความเป็น
อยู่ของคนพังงาที่มีทั้งความลึกและน่าเชื่อถือ เนื่องจากถูกจัดท�ำขึ้นโดยผู้ใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่คลุกคลีกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน การได้มาซึ่งข้อมูลเป็น
กระบวนการท�ำวิจัยสนาม (field research) สืบค้นข้อเท็จจริงควบคู่กับ
ระดมภูมิปัญญาร่วมจนสามารถน�ำไปใช้วางแผนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของชุ ม ชุ น ทั้ ง นี้ ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ ข ้ อ มู ล
เชิงปริมาณแต่ยังแฝงแง่มุมประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างผูค้ น ซึง่ หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ยาก ความสามารถในการจัดการข้อมูล
เช่นนีค้ อื กลไกสร้างการยอมรับและอ�ำนาจต่อรองให้แก่ภาคประชาสังคมได้
อีกทางหนึ่งด้วย
“เมื่อภาคประชาสังคมมีข้อมูลที่ดี สามารถระดมคนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย เห็น
ได้จากการถูกเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา
เมือ่ ความคิดเห็นของประชาชนถูกรับฟังโดยตรง ปัญหาภายในท้องถิน่ ได้รบั
การแก้ไขตรงจุด ผู้เข้าร่วมสมัชชาพังงาแห่งความสุขก็มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
ตามมา”
(ประยูร  จงไกรจักร์, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

2. แนวคิดเบื้องหลังที่ใช้ขับเคลื่อนงานของสมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข

2.1 ค้นหาผู้นำ� ตามธรรมชาติแบบฉบับ “คนจริง ท�ำจริง”
การจดทะเบียนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขอย่างเป็น
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ทางการเมือ่ พ.ศ.2560 บ่งชีค้ วามส�ำเร็จของปฏิบตั กิ ารรวมหมูภ่ ายใต้แนวคิด
พังงาแห่งความสุขได้ระดับหนึง่ เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาความสามารถใน
การระดมคนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการจัดงานสมัชชาพังงาแห่ง
ความสุขเป็นประจ�ำทุกปีนบั ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 ซึง่ มีประชาชนเข้าร่วมราว 700
คน กระทัง่ ครัง้ ล่าสุดเกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “ก้าว
ข้ามขีดจ�ำกัด จากยุทธศาสตร์การพัฒนาสูพ่ งั งาแห่งความสุข” มีผเู้ ข้าร่วมทัง้
จังหวัดกว่า 2,000 คน (ก�ำธร ขันธรรม, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2562)
อย่างไรก็ตามแม้สมาคมฯ จะมียทุ ธวิธเี คลือ่ นไหวทางสังคมหลากหลาย อาทิ
สร้างแนวคิดพังงาแห่งความสุข เพิ่มอ�ำนาจต่อรองแก่ภาคประชาชนผ่าน
การวิจยั สนามเพือ่ พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน เสนอแนะยุทธศาสตร์พฒ
ั นาจังหวัด
อย่างเป็นรูปธรรมแก่ภาคีเครือข่าย รวมกลุม่ ประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม
เป็นต้น แต่ยุทธวิธีที่ถูกให้ความส�ำคัญมากที่สุดและถือเป็นหัวใจการด�ำเนิน
งานทั้งปวงของสมาคมฯ คือการค้นหาผู้น�ำตามธรรมชาติแบบฉบับคนจริง
ท�ำจริง และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันให้แก่กลุ่ม
คนเหล่านั้น
ประหยั ด ช่ อ ผกา (สั ม ภาษณ์ , 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562) เล่ า ว่ า
ประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนเมืองของชาวพังงาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4
ช่วงส�ำคัญ คือ ช่วงที่หนึ่ง เป็นยุคที่ชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาทางเรือเพื่อ
ท�ำการประมงชายฝั่งราว 300 - 400 ปีที่แล้ว โดยพื้นที่ที่ถูกจับจองสร้าง
ถิน่ ฐานบ้านเรือนจะเป็นบริเวณเกาะปันหยี อ�ำเภอท้ายเหมือง อ�ำเภอตะกัว่ ป่า
อ�ำเภอคุระบุรี เพราะฉะนัน้ ชุมชนชายทะเลจังหวัดพังงาส่วนใหญ่จงึ เป็นชุมชน
มุสลิม ช่วงทีส่ อง เป็นยุคการท�ำเหมืองแร่ดบี กุ เกิดการอพยพเข้ามาของนัก
ลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือก�ำเนิด
ชุมชนในเขตอ�ำเภอเมืองพังงาและการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับคนพืน้ เมือง
เดิม ช่วงที่สาม เป็นยุคการท�ำเกษตรกรรม เกิดการจับจองพื้นที่ท�ำการ
เกษตรหลายอย่าง อาทิ สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้นานาชนิด
212 คน เคลื่อน คน

กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในยุคนี้คือชาวนครศรีธรรมราชและพัทลุง เห็นได้ชัด
ในพื้นที่อ�ำเภอกะปงซึ่งมีผู้คนเข้าอาศัยท�ำกินเต็มพื้นที่ ช่วงสุดท้าย เป็นยุค
ขับเคลือ่ นเมืองด้วยการท่องเทีย่ ว เกิดการลงทุนของนายทุนนานาชาติ ชุมชน
เริม่ ปรับวิถชี วี ติ เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ วมากขึน้ ตัวอย่างเช่น อ�ำเภอตะกัว่ ป่า
อ�ำเภอเกาะยาว เป็นต้น จนถึงปัจจุบนั พบว่ารายได้หลักของจังหวัดพังงาเกิด
ขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยวและมีแนวโน้มกระจายไปสู่ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเคลื่ อ นเมื อ งพั ง งาแต่ ล ะช่ ว งสะท้ อ นให้ เ ห็ น
วิวฒ
ั นาการซึง่ ก่อตัวขึน้ ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ อาชีพ การเข้ามาของนายทุนนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ สภาพแวดล้อม
อันอุดมสมบูรณ์รอบตัวชาวพังงาได้เป็นอย่างดี ปฏิบตั กิ ารรวมหมูใ่ นดินแดน
แห่งนีจ้ งึ ต้องตัง้ อยูบ่ นฐานของการให้ความเคารพความแตกต่างหลากหลาย
เพือ่ สร้างเอกภาพบนพหุภาพขึน้ มา ชาตรี มูลสาร (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์,
2562) แสดงความเห็นว่า แม้เป้าหมายปฏิบัติการรวมหมู่คือระดมคนเข้า
ร่วมจ�ำนวนมาก แต่วิธีการหนึ่งที่สมาคมฯ ถือเป็นกลยุทธในการขยาย
เครือข่ายให้กว้างขวางออกไปคือการค้นหาผู้น�ำตามธรรมชาติแต่ละท้องถิ่น
มาเป็นแกนน�ำขับเคลือ่ นงาน เพราะผูน้ ำ� เหล่านีเ้ ข้าใจสถานการณ์ ความคิด/
ความเชือ่ ของคนในชุมชน หากพวกเขาเชือ่ มัน่ แนวคิดพังงาแห่งความสุขและ
ตั ด สิ น ใจร่ ว มมื อ กั บ สมาคมฯ โอกาสที่ ม วลชนในท้ อ งถิ่ น จะได้ ซึ ม ซั บ
เป้าหมาย/อุดมการณ์ที่ถูกวางไว้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  
อย่างไรก็ตามผู้น�ำตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญของการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจ�ำเป็นต้องมีภาวะผู้น�ำ10 ที่เอื้อต่อการท�ำหน้าที่สะพาน
เชือ่ มเครือข่ายทางสังคมอันหลากหลาย น�ำองค์ความรูแ้ ละแนวคิดพังงาแห่ง
ความสุขผสานกับความต้องการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านต่าง ๆ ของชาวบ้าน
10 ภาวะผู้น�ำ เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์หรือเป็นวิถี
การด�ำเนินชีวิตของบุคคล ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ
ปรารถนา ท�ำให้เกิดความเชือ่ ถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทศิ ตัว การใช้ความสามารถอย่าง
ดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอ�ำนาจของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)
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เข้ า ด้ ว ยกั น การค้ น หาแกนน�ำ ที่ เ ป็ น คนจริ ง และท� ำ จริ ง จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณา
คุณสมบัติสำ� คัญดังนี้
1) มีส�ำนึกทางสังคม คือ สนใจท�ำงานเพื่อส่วนรวม ตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของผู้คนจน
ต้องลุกขึ้นแก้ไขด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน
2) ซื่อสัตย์ ถือเป็นคุณสมบัติท่ีท�ำให้ปฏิบัติการรวมหมู่ด�ำรงอยู่ได้
แกนน�ำทุกคนต้องท�ำงานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่แย่งชิง
ต�ำแหน่งหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ขึ้นมา
3) เข้าใจการคิดเชิงระบบ11 สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหา
ระดับท้องถิ่นเข้ากับภาพใหญ่ระดับโครงสร้างทางสังคมได้ เนื่องจากความ
เข้าใจสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ว่าล้วนสัมพันธ์
โยงใยถึ ง กั น จะเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของการก� ำ หนดเป้ า หมายร่ ว มอย่ า ง
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่
4) รูจ้ กั ตนเองและพร้อมเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ มองเห็นว่าตนเองมีจดุ แข็ง
และจุดที่ควรพัฒนาต่อไป ไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นใหญ่ คุณสมบัติข้อนี้
เกิดขึ้นจากการฟังอย่างลึกซึ้ง12 (Deep Listening) นับเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่แกนน�ำทุกคนต้องมี
11 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คือกระบวนการท�ำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ โดยมองเห็นระบบที่
เป็นอยู่ว่าท�ำงานอย่างไร องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและมีอิทธิพลต่อกัน
อย่างไร รวมถึงโครงสร้างต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดระบบมีอะไรบ้าง  ดังนั้นความคิดเชิงระบบจึงมิใช่การมองแค่
ตัวปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว แต่มองไปถึงแบบแผน โครงสร้าง และพลังต่าง ๆ ที่ผลักดันให้เกิด
ปรากฏการณ์นั้นด้วย (โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต, 2560)
12 การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เป็นหลักการสุนทรียสนทนา (Dialogue) ที่ให้ความส�ำคัญ
กับการเปิดการรับรู้ของตัวเรามากกว่าแค่ถ้อยค�ำและการจับประเด็น การวิเคราะห์  เพราะในขณะที่ใคร
คนหนึ่งสื่อสารมีภาษาหลากหลายแทรกมากับถ้อยค�ำและเราไม่อาจเข้าใจเขาตรงหน้าได้อย่างลึกซึ้งหากเรา
ฟังโดยยังปล่อยให้ตัวเราควบคุมสถานการณ์เบื้องหน้าทั้งหมด  (ธนัญธร  เปรมใจชื่น, 2560) การเป็น
ผู้ฟังอย่างลึกซึ้งต้องรับฟังเรื่องราวของผู้พูดโดยไม่รบกวน ไม่ขัดจังหวะ ไม่โต้แย้ง ไม่ตั้งค�ำถาม แต่มี
สมาธิอยู่กับสิ่งที่ผู้พูดพูดไม่หันไปสนใจสิ่งรบกวนภายนอก และภายในใจของผู้รับฟังจะต้องไม่ตัดสิน ไม่
วิพากษ์วิจารณ์ และปฏิบัติเหมือนสิ่งที่ผู้พูดพูดมีความส�ำคัญที่สุด (โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2560)
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5) กัดไม่ปล่อย พร้อมทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถพลิกแพลงวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
6) เอื้อเฟื้อและจริงใจ ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมงาน
พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะพี่น้องผองเพื่อนผู้พร้อมให้ค�ำ
แนะน�ำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกิดอคติและความขัดแย้ง
7) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มั่นใจในตนเอง พร้อมยอมรับความ
ผิดพลาดร่วมกันหากงานไม่ประสบความส�ำเร็จ ไม่ทำ� งานด้วยความคิดแบบ
ปฏิปักษ์
คุณสมบัติข้างต้นคือข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำแบบคนจริง ท�ำจริง
ผูส้ ามารถรวบรวมมวลชนก้าวข้ามการแบ่งแยก พร้อมเข้ามาเรียนรูแ้ ละลงมือ
สร้างความเปลีย่ นแปลงทางสังคมให้เกิดขึน้ จริง กล่าวอีกทางหนึง่ แกนน�ำของ
สมาคมฯ ต้องมองเห็นภาพรวมสถานการณ์ความเป็นไปของโลกและเข้าใจ
ว่าสิ่งที่ตนก�ำลังท�ำส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นต่อไปอย่างไรบ้าง ท�ำหน้าที่ส่ือสาร
ข้อมูล/องค์ความรู้สู่บุคคลอื่นได้ ที่ส�ำคัญคือได้รับการยอมรับนับถือจาก
คนในชุมชน ดังที่ นายแพทย์อทุ ยั   จินดาพล (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์
2562) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ผู้น�ำตามธรรมชาติต้องพร้อมสร้างการมีส่วน
ร่วมโดยการสื่อสารอย่างทั่วถึง สามารถอธิบายเรื่องราวยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจได้ง่าย เป็นผู้น�ำที่ซื่อสัตย์ ท�ำงานจริง จนชาวบ้านสมัครใจเข้ามาร่วม
ท�ำงานด้วยตัวเอง”
2.2 ยุทธวิธีรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม
แม้จะมีการตกผลึกคุณลักษณะผูน้ ำ� ตามธรรมชาติอย่างชัดเจน แต่ใน
แง่การระดมคนนั้นสมาคมฯ ไม่ได้ก�ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติสมาชิกเป็น
ก�ำแพงปิดกั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันสมาคมฯ ต้องการขยายเครือข่าย
โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมตาม
ความพร้อมและความช�ำนาญส่วนบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
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โดยค�ำว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้มิได้หมายถึงคนอายุน้อย หากแต่เป็นใครก็ได้ที่
ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับสมาคมฯ (ก�ำธร ขันธรรม, สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์
2562) เพียงแต่การรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องอาศัยยุทธวิธี 2
รูปแบบดังนี้
1) กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน (basic action group) เป็นการรวม
กลุ่มแบบไม่เป็นทางการของนักเคลื่อนไหวขนาดเล็ก มีสมาชิกประมาณ 10
คน แต่ละคนล้วนเป็นผูน้ ำ� ตามธรรมชาติจากท้องถิน่ ต่าง ๆ ทัว่ ทัง้ จังหวัดพังงา
ปฏิบัติงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันยาวนานตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์สึนามิจะอุบัติขึ้น
เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties) คือใช้ชีวิตผูกพัน
กันระยะเวลานานจนเกิดความไว้วางใจราวกับเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกัน
จากการศึกษาพบว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญผลักดันให้เกิด
แนวคิดพังงาแห่งความสุข แต่ละคนมีความสนใจประเด็นทางสังคมแตกต่าง
กันออกไป เช่น การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการชุมชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินท�ำกิน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บางคนเข้ามา
ในฐานะนักวิชาการคอยให้ค�ำปรึกษาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ทุกคนต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างสูง สืบเนื่องจากผลการท�ำงาน
เพือ่ ส่วนรวมทีป่ รากฏก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นคุณสมบัตริ ว่ มส�ำคัญคือการเป็น
คนจริง ท�ำจริงในประเด็นงานตนเอง บรรยากาศการท�ำงานมีความยืดหยุ่น
ไม่ได้ก�ำหนดประธาน เลขา หรือคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพราะสมาชิกไม่
ให้คุณค่ากับต�ำแหน่งหน้าที่สูงกว่าความผูกพันฉันเครือญาติ บทบาทหน้าที่
กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานคือประสานเครือข่ายทั้งจังหวัดให้สามารถระดม
ความคิดร่วมกันก�ำหนดแผนงาน เสนอวาระการประชุมประจ�ำเดือน ดูแล
จัดการเอกสาร ตลอดจนบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ตามมติท่ี
ประชุมของสมาคมฯ เห็นสมควร
การรวมตัวกันของกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานมีลักษณะการก่อตัวขึ้นเอง
(self-organized) ของคนจ�ำนวนหนึ่งที่เห็นความส�ำคัญของเรื่องราวบาง
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ประการสอดคล้องต้องกัน (ในทีน่ คี้ อื ความต้องการผลักดันให้ชมุ ชนสามารถ
ดูแลจัดการตนเองได้) ประเวศ วะสี (2557) อธิบายว่า การก่อตัวขึ้นเอง
เป็นธรรมชาติมีคุณภาพมากกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เมื่อแต่งตั้งแล้ว
ได้คนทีไ่ ม่เหมาะสมบ้าง คนทีเ่ ข้ากันไม่ได้บา้ ง ท�ำให้เรือ่ งดี ๆ แท้งหรือพิการ
แต่ก�ำเนิดก็มี แต่การก่อตัวขึ้นเองนั้นได้คนที่เป็นของจริงและมีใจให้กัน จึง
มารวมตัวร่วมคิดร่วมท�ำ ท�ำให้มีความสุข และงานมีความก้าวหน้าเป็น
ล�ำดับ ๆ ไป
2) กลุ่มทางการ (formal organization) เป็นการรวมกลุ่มในนาม
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข มีสมาชิกจ�ำนวนมากทัง้ ทีเ่ ป็นกลุม่ คน
ขนาดเล็กทีม่ ไิ ด้เป็นทางการ เช่น ตัวแทนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ชมรมคนปัน่ จักรยาน
หรือองค์กรทีเ่ ป็นทางการ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หอการค้าจังหวัด
พังงา มูลนิธชิ มุ ชนไท เป็นต้น  การเชือ่ มโยงของเครือข่ายเกิดขึน้ จากสมาชิก
ของกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานท�ำหน้าที่เป็นสะพานร้อยเรียงกลุ่มคนและองค์กร
ภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคมเข้าด้วยกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยให้สมาชิกสามารถ
ด�ำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทุกคน  กลุ่มทางการจึงมีขนาดใหญ่ครอบคลุม
เครือข่ายที่มีความถนัดและแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน เป็นกลุ่มที่มีความ
สัมพันธ์แบบหลวม (weak ties) คือไม่จ�ำเป็นต้องมีความผูกพันกันเป็น
เวลานาน ปัจจัยพื้นฐานของการรวมตัวคือความต้องการใช้สมาคมฯ เป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (shared vision) เพื่อก�ำหนดเป้าหมายการ
ท�ำงานร่วมกัน
หน้าที่หลักของกลุ่มทางการคือก�ำหนดนโยบายและแผนงาน บริหาร
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่รวบรวมจากเครือข่าย ก�ำหนดคณะท�ำงานและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข อย่างไรก็ตาม
แม้ภายในองค์กรจะมีการระบุต�ำแหน่งของสมาชิก13 หากแต่ความสัมพันธ์
13 ปัจจุบันสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขมี นายไมตรี จงไกรจักร์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคม
นายช�ำนาญ พึ่งถิ่น และ นายจรูญ สุดสาย ด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายก นางชาตรี มูลสาร ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการ ร่วมท�ำงานกับกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ อีก 17 คน
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ของเครือข่ายจะเป็นลักษณะแนวราบคือไม่มสี ายบังคับบัญชาคอยควบคุมการ
ท�ำงาน เน้นหลักความเสมอภาคและการร่วมคิดร่วมท�ำเป็นส�ำคัญ สมาชิก
แต่ละคนเป็นนายตัวเองมีอิสระทั้งการเข้าร่วมและถอนตัวออกจากทีม
หากพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มปฏิบัติการ
พืน้ ฐานกับกลุม่ ทางการจะพบว่า ความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นของกลุม่ ปฏิบตั ิ
การพืน้ ฐานมีจดุ แข็งทีค่ วามสนิทสนมคุน้ เคยไว้วางใจกัน สมาชิกในกลุม่ เป็น
ภาคประชาสังคมผูท้ ำ� งานคลุกคลีกบั คนในพืน้ ที่ มีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ใกล้เคียงกัน สามารถสื่อสารความคิดเห็นต่าง 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
หลากหลายน้อยกว่าความสัมพันธ์แบบหลวมทีป่ รากฏในการรวมกลุม่ ทางการ
ซึ่งข้อจ�ำกัดลักษณะนี้คือจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ
สร้างโอกาสในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการตัดสินใจร่วม พร้อมกับออกแบบ
วัฒนธรรมองค์กรโดยมุง่ ส�ำรวจวิธคี ดิ ของสมาชิกทัง้ หมดแล้วระบุคณ
ุ ค่าร่วม
เพื่อก�ำหนดวิถีปฏิบัติของสมาคมฯ ขึ้นมา
จากแผนภูมภิ าพ A – F คือการรวมกลุม่ ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานของผูน้ ำ�
ตามธรรมชาติทที่ ำ� งานจริงในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ โดยมีเส้นทึบแทนความสัมพันธ์แบบ
แน่นแฟ้นร้อยเรียงทุกคนเข้าด้วยกันบนฐานการไว้วางใจและความเคารพ
ต่อกันมายาวนาน เส้นประแทนความสัมพันธ์แบบหลวมเชือ่ มโยงเข้ากับกลุม่
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมกลุ่มอื่น ๆ ในวงถัดมาคือการที่
สมาชิกของกลุม่ ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานท�ำหน้าทีส่ ะพานประสานทรัพยากร ข้อมูล
หลากหลายแหล่ง รวมถึงสิทธิการตัดสินใจด�ำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข 10 ประการ โดยการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูป
แบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีสมาชิกของสมาคมฯ กระจายตัวออกไปดูแลและ
ระดมคนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างใกล้ชดิ อีกต่อหนึง่ แม้แต่ละพืน้ ทีจ่ ะ
มีประเด็นความทุกข์ยากรอการแก้ไขเร่งด่วนแตกต่างกัน แต่ด้วยการท�ำงาน
ภายใต้เป้าหมายเดียวกันส่งผลให้ทกุ พืน้ ทีเ่ กิดความสัมพันธ์แบบหลวมทีเ่ อือ้
ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันตามไปด้วย  
การเชือ่ มต่อของเส้นความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นข้างต้น สะท้อนให้เห็น
แนวคิดการน�ำร่วมที่เกิดขึ้นผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรก การ
แบ่งปันข้อมูลของเครือข่ายตั้งแต่ขั้นตอนระดมความทุกข์ยากเพื่อคิดและ
ตัดสินใจร่วมกันสร้างยุทศาสตร์พงั งาแห่งความสุขขึน้ มา ประการทีส่ อง การ
เปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าถึงข้อมูลส�ำคัญขององค์กรได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีผนู้ ำ� ชุมชนร่วมวิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ หาทางแก้ไข
อยู่ในกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานและกลุ่มทางการ ตลอดจนเมื่อเกิดการจัด
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กิจกรรมในพื้นที่จริง ผู้น�ำเหล่านั้นยังคอยท�ำหน้าที่ส่ือสารสร้างความเข้าใจ
แก่ผคู้ นในชุมชนอย่างใกล้ชดิ ด้วยสายสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น ประการทีส่ าม
การเลื่อนไหลของข้อมูลระหว่างภาคประชาสังคมกับเครือข่ายท�ำให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีหลากหลายมุมมอง เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม
สอดคล้องกับการแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างทางสังคมทัง้ ระบบ ประการสุดท้าย
การกระจายคนท�ำงานเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้น�ำ
ไม่ใช่บทบาทตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับทักษะความเชี่ยวชาญของสมาชิกองค์กร
2.3 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�ำร่วม
ยุทธวิธีการรวมกลุ่มทั้งสองแบบข้างต้นให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้เป็นทีม
แม้แต่ละคนจะคิดเห็นแตกต่างกันแต่เมื่อปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันก็จะ
ได้ รั บ โอกาสฝึ ก ฝนวิ ธี ก ารประสานความคิ ด ซึ่ ง ด�ำ เนิ น การผ่ า นกระบวน
การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัตถุและไม่ใช่วัตถุดังต่อไปนี้
1) สร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงกายภาพ ซึ่งถูกเรียกว่า “ศูนย์ประสาน
งานเครือข่ายองค์กรชุมชน” ส�ำหรับใช้เป็นอาณาบริเวณจัดการประชุมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกระบวนการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
เดิมทีศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ท่ีชุมชนบ้านน�้ำเค็ม ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอตะกั่วป่า
เนื่องจากช่วงเริ่มต้นก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา แกนน�ำหลายคน
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลบางม่วง ต่อมาเมือ่ เครือข่ายมีจำ� นวนมากและมา
จากหลากหลายภาคส่วน เพือ่ การเดินทางทีส่ ะดวกติดต่อประสานงานได้งา่ ย
จึงได้ย้ายที่ต้ังมายัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา อย่างไรก็ตามพื้นที่การเรียน
รูล้ กั ษณะนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องเกิดขึน้ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน
เสมอไป สมาคมฯ ยังใช้วธิ ี “เวียนประชุม” เพือ่ สร้างบรรยากาศการมีสว่ น
ร่วมผ่านการเป็น “เจ้าภาพ” ของสมาชิกในพื้นที่ต�ำบลต่าง ๆ ด้วย ก�ำธร
ขันธรรม (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) ชี้แจงว่า การย้ายที่ประชุมไป
ตามองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่าง ๆ เปรียบ
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เสมือนการเชือ้ เชิญให้เครือข่ายได้เปิดบ้านต้อนรับเพือ่ นพีน่ อ้ งผูม้ าเยือน เป็น
โอกาสดูแลกันและกัน สัมผัสบรรยากาศที่ไม่จ�ำเจ และแสดงให้เห็นว่า
ศูนย์กลางการบริหารงานของสมาคมฯ ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น
2) สร้างกิจกรรมพัฒนาคน แกนน�ำของสมาคมฯ ชีแ้ จงว่าองค์กรให้
ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตนเองจากภายในและการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกคนอื่น ๆ ไปด้วยในคราวเดียวกัน ไมตรี จงไกรจักร์
(สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) อธิบายว่า กิจกรรมพัฒนาทีมหลายอย่าง
เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา14 ทั้งนี้เพื่อฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งซึ่ง
จะยกระดับทักษะการใคร่ครวญตัวเองและดึงเอาความรู/้ ความคิด/วิสยั ทัศน์
ของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนกัน ผลจากการเรียนรู้ลักษณะนี้จะช่วยลด
ความขัดแย้งในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มุ่งสู่การรับรู้ถึงความคิดผู้พูด
ไม่ใช่ติดอยู่กับกลุ่มค�ำที่ถูกน�ำมาร้อยเรียงกัน เช่น การอบรมหลักสูตรนัก
เปลีย่ นแปลงสังคมสูพ่ งั งาแห่งความสุข ส�ำหรับแกนน�ำทีมยุทธศาสตร์จงั หวัด
เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกได้ทบทวนความส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับเพื่อนร่วมงาน  
ปัจจุบันสมาคมฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อตั้ง “สถาบันการเรียนรู้
พังงาแห่งความสุข” ขึ้นมา วัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ “ส่งมอบรูปธรรมเมือง
แห่งความสุขไปสูเ่ มืองต่าง ๆ ให้มากทีส่ ดุ ” โดยการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน
ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ท�ำงานด้านต่าง ๆ ของสมาชิก อาทิ การรวมคน
สร้างเมืองตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข, การส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต�ำบล
โคกเจริญ อ�ำเภอทับปุด, การจัดการขยะเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
ต�ำบลเกาะยาวน้อย อ�ำเภอเกาะยาว, การรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัย
14 ลักษณะของกระบวนการสุนทรียสนทนาคือ การสนทนาทีไ่ ม่มรี ะเบียบวาระ ไม่คาดหวังผล ไม่ตอ้ งการ
ข้อสรุปหลังจากการสนทนาจบลง ไม่โต้เถียง และไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่สนทนาถูกผิดอย่างไร แต่ความมุ่ง
หมายของสุนทรียสนทนาคือการเรียนรู้ตนเอง และตระหนักรู้ถึงความเชื่อและคุณค่าที่ตนเองยึดถือไว้
(Bohm, Factor & Garrett (2012) อ้างถึงใน โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต, 2560)
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ในชุมชน บ้านน�ำ้ เค็ม ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอตะกัว่ ป่า, การท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
คุม้ ครองทางวัฒนธรรม บ้านทับตะวัน อ�ำเภอตะกัว่ ป่า, การจัดการทุนชุมชน
และสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืน ต�ำบลรมณีย์ อ�ำเภอกะปง โดยปรับ
เปลี่ยนการศึกษาดูงานแบบบรรยายซึ่งมีผู้คนทั้งภายในและต่างประเทศให้
ความสนใจสูก่ ารท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้ ปณิธานส�ำคัญคือเผยแพร่ยทุ ธวิธี
เคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมฯ ควบคู่กับทดลองสร้างอาชีพและรายได้สู่
ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง แผนงานก่อตั้งสถาบันข้างต้นท�ำให้ปัจจุบันสมาคมฯ
จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะการเป็นกระบวนกรชุมชน” เป็นการเสริมศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกับสมาคมฯ เช่น การ
อบรมหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน
ผ่านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนประสบการณ์
ด�ำเนินงานที่ผ่านมา ก่อนน�ำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ 4 ขั้นตาม
ทฤษฎี David Kolb15
3) ร่วมกันก�ำหนดวิธคี ดิ ขององค์กร คือสร้างวัฒนธรรมของสมาคมฯ
โดยการแลกเปลีย่ นวิธคี ดิ ของสมาชิกทัง้ หมดแล้วระบุคณ
ุ ค่าร่วมเพือ่ ก�ำหนด
วิถีปฏิบัติองค์กรขึ้นมา พื้นฐานปฏิบัติการรวมหมู่ของสมาคมฯ คือสร้าง
วาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุขด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความทุกข์ของประชาชนแต่ละพื้นที่มาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายร่วม ซึ่งต้องค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละประเด็นปัญหา
เสียงทุกเสียงต้องได้รบั การได้ยนิ เพือ่ เชือ่ มโยงแรงปรารถนาสร้างอนาคตพังงา
แห่งความสุขร่วมกันของทุกองค์ประกอบในสมาคมฯ ด้วยเหตุนี้โครงสร้าง
บริหารองค์กรจึงไม่ยดึ รูปแบบการใช้อำ� นาจแนวดิง่ หรือการสัง่ การจากผูบ้ งั คับ
บัญชา ต�ำแหน่งบริหารภายในองค์กรเกิดขึ้นจากการมอบหมายให้กันโดย
15 ทฤษฎีวงจรการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของ David Kolb ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนต่อเนือ่ งกัน คือ 1)
การให้ประสบการณ์ทเี่ ป็นรูปธรรม (Concrete Experience) 2) การสะท้อนคิด (Reflective Observation)
3) การถอดบทเรียน (Abstract Conceptualization) 4) การทดลองท�ำหรือวางแผนการปฏิบัติ
(Active Experimentation)  
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ไม่มีการเลือกตั้ง แต่เกิดจากการยอมรับความสามารถหรือเล็งเห็นถึงความ
ช�ำนาญส่วนบุคคล (personal mastery) ของสมาชิกด้วยกันเอง
อรสา โภคบุตร (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2562) อธิบายว่า
แกนน�ำจะทราบดีว่าทีมงานแต่ละคนมีความสามารถอย่างไร หรือมีความ
พร้อมปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ ริงมากน้อยแค่ไหน เนือ่ งจากการท�ำงานภาคประชา
สังคมไม่มีรายได้ตอบแทน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จึงใช้เวลาว่างนอกเหนืองาน
ประจ�ำอาสาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน กระบวนการคัดเลือกคนท�ำงานจึง
เกิดจากการมองเรื่องความเหมาะสมและเสนอต่อที่ประชุม แต่ละคนต้องรู้
บทบาทของตนเองควบคู่กับการเคารพผู้อื่นด้วยใจจริง เมื่อไม่มีการแย่งชิง
พื้นที่การน�ำ ผู้น�ำที่โดดเด่นก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
สมาชิกของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการพื้นฐานหรือกลุ่ม
ทางการล้วนต้องพร้อมยอมรับความล้มเหลวร่วมกัน ไม่กล่าวโทษกัน ซึง่ ต้อง
อาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพกันและกันอย่างสูง เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า
เมื่อที่ประชุมได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบภารกิจใดแล้ว นั่นหมายความว่าบุคคล
เหล่านัน้ จะมีอำ� นาจตัดสินใจอย่างเต็มทีเ่ มือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินไม่อาจน�ำ
เข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมได้ ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจเช่นนีช้ ว่ ยส่งเสริมการเป็นนาย
ตัวเองในฐานะมนุษย์ผมู้ แี รงปรารถนา ทัง้ ยังบ่มเพาะความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่
ขององค์กรขึ้นมา อย่างไรก็ตามขั้นตอนคัดเลือกคนท�ำงานจะน�ำแนวคิด
“ระบบพีเ่ ลีย้ ง” มาใช้ควบคูด่ ว้ ยเสมอ กล่าวคือแม้ในทีมจะมีผเู้ ชีย่ วชาญเป็น
แกนน�ำแต่จำ� เป็นต้องดึงผูใ้ ฝ่รทู้ ยี่ งั ขาดประสบการณ์เข้าร่วมทีมด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่
ขยายอาณาบริเวณเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะ
เข้ามาสานงานต่อในอนาคต
สรุปและอภิปรายผล

เมื่อพิจารณาจุดเริ่มต้นปฏิบัติการรวมหมู่สมาคมประชาสังคมพังงา
แห่งความสุข พบว่า รูปแบบการระดมคนเพื่อสร้างเครือข่ายขบวนการ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 223

เคลื่อนไหวทางสังคมมิได้แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยนัก กล่าวคือ
ใช้ยุทธวิธีหลักคือรวมกลุ่มประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม จัดกิจกรรม
พัฒนาท้องถิน่ ตามประเด็นสนใจขององค์กรชุมชน เป็นต้น หากแต่การถอด
บทเรียนผลการด�ำเนินงานผ่านมาสะท้อนให้เห็นการถูกกดทับทางจิตวิญญาณ
ขาดอิสระในการด�ำเนินงานสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามเจตจ�ำนง
คนในพื้นที่ ประกอบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญทีห่ ลอมรวมภาคประชาสังคมเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ความทรงจ�ำ
ร่วมทีไ่ ด้รบั คือปัจจัยสร้างความตระหนักเรือ่ งความสามัคคีและขาดการมีสว่ น
ร่วมกันอย่างจริงจัง กลไกปฏิรปู โครงสร้างอ�ำนาจตามแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเองจึงถูกปรับปรุงด้วยภูมปิ ญ
ั ญาและประสบการณ์ชดุ ใหม่เกิดเป็นยุทธวิธี
สร้าง “วาทกรรมรวมคนสร้างเมืองแห่งความสุข” เพื่อใช้ลดความคิดเชิง
ปฏิปักษ์ลงด้วยกระบวนการส�ำคัญ 5 ประการ คือ
1) ปฏิบตั กิ ารรวมหมูต่ ามแนวคิดพังงาแห่งความสุขโดยหยิบเอาความ
ทรงจ�ำร่วม (collective memories) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาว
พังงามาหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์รว่ ม (collective identity) ตามนิยามการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบ “คนจริง ท�ำจริง สุขจริง”  
2) ค้นหาผู้น�ำตามธรรมชาติที่มีความปรารถนาท�ำให้เมืองพังงากลาย
เป็นเมืองแห่งความสุขมาพบปะแลกเปลี่ยนความคับแค้น (strains) ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เกิดการระดมคน การจัดการ
ข้อมูลชุมชนและทรัพยากรอย่างบูรณาการขยายออกไปในวงกว้าง อันเป็น
ที่มาของการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันในเวลาต่อมา  
3) ใช้กระบวนการวิจัยสนามมาสร้างฐานข้อมูลชุมชนให้มีความเป็น
จริงเชือ่ ถือได้ สามารถสะท้อนสถานการณ์ปญ
ั หาควบคูก่ บั เสนอแนะทางออก
โดยคนในชุมชน  
4) น�ำข้อมูลชุมชนมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10
ประการ เพื่อใช้เป็นแผนงานสร้างเมืองแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
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5) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมน�ำร่วม มุ่งพัฒนาคน
ให้มีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เข้าใจการคิดเชิงระบบ
(Systems Thinking) ให้ความเคารพผู้อื่น (Respecting) พร้อมท�ำงาน
เป็นทีม ทั้งนี้ การพัฒนาคนถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนตามความเชื่อของสมาคมฯ ปัจจุบันจึงมีการจัดเตรียมแผนงานก่อตั้ง
“สถาบันการเรียนรูพ้ งั งาแห่งความสุข” เพือ่ ใช้เป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความ
รู้และประสบการณ์ท�ำงานพัฒนาสังคมสู่สาธารณชนอีกทางหนึ่ง
แนวคิดพังงาแห่งความสุข คือกุศโลบายส�ำหรับสร้าง “เครือข่าย”
(network) เพื่อปรับสมดุลอ�ำนาจสามฝ่ายอันประกอบด้วย ภาครัฐ ธุรกิจ
และประชาสังคม ให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น การก่อตัวของเครือข่ายที่ว่านี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดการน�ำร่วม
ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการแบ่งปันข้อมูล (information
sharing) เพื่อเพิ่มพูนมิติมุมมองประเด็นปัญหาให้เกิดความเชื่อมโยง
ครอบคลุม รวมทัง้ พัฒนาความช�ำนาญและทักษะการท�ำงานเป็นทีมทีม่ คี วาม
ร่วมมือ (collaboration) สามารถตัดสินใจร่วมกันได้ (joint decision
making) อาจกล่าวได้ว่าการปรับตัวของสมาคมฯ คือการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ (new social movement) ที่เน้นเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมหรือสังคมเป็นหลัก แม้การเคลือ่ นไหวทางการเมืองจะมีอยูบ่ า้ งแต่
ก็เป็นเพียงเรื่องรอง ไม่มุ่งเผชิญหน้าท้าทายรัฐโดยตรง หากแต่มีเป้าหมาย
ปกป้องประชาสังคมจากการเบียดขับของรัฐ รวมทั้งไม่มุ่งที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงผ่านระบบการเมืองและการปฏิบัติการทางการเมือง หากแต่
พยายามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการเปลี่ยนค่านิยมและสร้างวิถีชีวิต
แบบใหม่ขึ้นมา (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559)
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขเป็นเครือข่ายที่มีความคงทน
(enduring network) กล่าวคือ มุ่งสร้างความร่วมมือแบบถาวรและ
พร้อมส่งต่อรูปธรรมเมืองแห่งความสุขใด้ด�ำรงสืบต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน เน้น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 225

เคลื่อนไหวหลากหลายประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10
ประการ ซึ่งท�ำหน้าที่เสมือนตัวแทนทางอุดมการณ์ของชาวบ้านในการมีส่วน
ร่วมก�ำหนดชีวิตตัวเอง  โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่จน
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ประกอบด้วย
1) มีเป้าหมายร่วม ทีเ่ กิดขึน้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการ
วิจัยสนาม (field research) โดยชาวพังงาทั่วทั้งจังหวัด จนสามารถเสนอ
ทางเลือกในการแก้ทุกข์ให้กลายเป็นสุขอย่างเป็นรูปธรรม พื้นฐานส�ำคัญคือ
ใช้การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำว่าจะส่งผลกระทบต่อสิง่ อืน่ ต่อไปอย่างไร คุณสมบัติ
ส�ำคัญของเป้าหมายร่วมคือเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรองรับ
ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  
2) หลีกเลี่ยงการแบ่งแยก ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมของ
สมาคมฯ เน้ น ส่ ง เสริ ม การไหลเวี ย นของทรั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การ
เคลื่อนไหว อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรทางวัตถุและที่
ไม่ใช่วัตถุ การผลักประเด็นร้อนให้กลายเป็นประเด็นเย็นโดยหลีกเลี่ยง
ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ฝา่ ยตรงข้าม (opponents) ด้วยวิธกี ารรุนแรงหรือเอาแต่
เรียกร้องสิง่ ทีต่ อ้ งการอย่างไร้เหตุผลสนับสนุนชัดเจน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ซ่ึงเกิดขึ้นจากการท�ำ “โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่
พังงาแห่งความสุข” คือกุญแจสร้างการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากทุก
ฝ่ายได้ประโยชน์จากการน�ำข้อมูลชุมชนไปใช้ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมนีค่ อื โอกาสในการสร้างการยอมรับและอ�ำนาจต่อ
รองด้วย
3) เน้นการสร้างคน แม้ฐานทรัพยากรของขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคมจะอยูท่ กี่ ารระดมคนเข้าร่วม แต่แก่นแกนสร้างแรงยึดเหนีย่ วภาคีเครือ
ข่ายเข้าด้วยกันคือคุณสมบัตขิ อง “คนจริง ท�ำจริง” ทีส่ มาคมฯ เชือ่ ว่ามีความ
จ�ำเป็นมากที่สุดต่อการด�ำรงเครือข่ายคงทน การรวมตัวกันในระดับปฏิบัติ
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การพื้นฐานจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำตามธรรมชาติจับมือกันสร้างอาณาบริเวณการ
เรียนรู้ที่แผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าแผนงานสร้างคนโดยสนับสนุน
การดึงความเชีย่ วชาญหรือคุณค่าของสมาชิก รวมทัง้ จัดระบบพีเ่ ลีย้ งสนับสนุน
การเรียนรูเ้ ป็นทีม ดังทีส่ มาคมฯ ยกเป็นภารกิจหลักขององค์กรคือเคล็ดลับ
สร้างความยั่งยืนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
4) สร้างพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับการเรียนรู้เป็นทีม คื อ การสร้ า ง
วัฒนธรรมน�ำร่วมระหว่างสมาชิกองค์กร ด้วยความแตกต่างทัง้ ประเด็นปัญหา
ศาสนา สิง่ แวดล้อม การเรียนรูร้ ว่ มกันในการปฏิบตั งิ านจริงภายใต้โครงสร้าง
บริหารที่ไม่ยึดรูปแบบการใช้อำ� นาจแนวดิ่งและพร้อมยอมรับความล้มเหลว
ร่วมกันจะบ่มเพาะความรู้สึกเป็นครอบครัวที่เกิดและเติบโตจนมีอัตลักษณ์
ร่วมขึ้นมา
•••
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รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
“การศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

1. ความส�ำคัญของเรื่อง

เป้าหมายหลักของการสร้างผู้น�ำแห่งอนาคต คือ การบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาทีน่ ำ� เอาหลักจริยธรรม แนวคิดการน�ำร่วม และวิธคี ดิ เรือ่ ง
การสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและส่วนรวมมาประยุกต์ใช้อย่าง
สมดุล โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตผลักดันให้เกิดการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่โดย
เฉพาะแนวคิดเรือ่ งภาวะการน�ำมาเชือ่ มโยงองค์ความรูท้ างวิชาการเพือ่ ให้เกิด
รูปธรรมผ่านตัวบุคคลและองค์กร ด้วยกระบวนการท�ำงานผ่านประสบการณ์
จริงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นมิติ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ในมุมมองปัจเจกทีก่ ล่าวถึง ภาวะการน�ำเชิงจริยธรรมบน
พื้นฐานความส�ำนึกทางสังคมและประโยชน์ส่วนรวม ภาวะการน�ำร่วมที่
สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมกันมาร่วมขับเคลื่อนสังคม
โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตมุง่ ยกระดับการท�ำงานของพืน้ ที่ โดยน�ำองค์
ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneur) และ
การสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลง ผสมผสานเข้าเป็นส่วนส�ำคัญของการท�ำงาน
ขับเคลือ่ นพืน้ ทีผ่ า่ นอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ (intrapreneur) ลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ให้ค�ำปรึกษากับผู้ท�ำงานขับเคลื่อนในพื้นที่จริง โดยมีโครงการ “ถอดบท
เรียนกระบวนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่” (ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561) เป็นส่วนหนึ่งของการหนุนเสริม
การท�ำงานข้างต้น และถอดบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับ
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การปฏิบตั งิ านของเครือข่ายผูน้ ำ� ในพืน้ ทีผ่ า่ นการถอดบทเรียนการท�ำงานของ
ผู้นำ� ในพื้นที่ที่มีสภาวการณ์และปัญหาที่ซับซ้อน
จากการด�ำเนินงาน พบว่า การน�ำองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าไปหนุนเสริม
การท�ำงานของผู้น�ำภาคประชาสังคมได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม โดยผูน้ ำ� ชุมชนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารต่าง ๆ และปรับ-ประยุกต์ใช้กบั การ
ท�ำงานชุมชนจนเกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน อีกทัง้ ยังสร้างคุณค่าต่าง ๆ
ในชุมชนหลากหลายมิติ มิติหนึ่งที่น่าสนใจคือ มิติด้านการเรียนรู้ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการบ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชุมชนอย่างน่าสนใจ
เช่น ด้านการสร้างองค์กรภาคประชาสังคมในชุมชน ด้านการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหมายถึงทุนในนัยต่าง ๆ เช่น ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนสังคม หรือแม้แต่ทนุ มนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าและถือเป็นผลผลิตของ
ชุมชนที่ผ่านการขัดเกลาตามระบบวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างตามแต่ละ
พื้นที่ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนภายใต้เงื่อนไขทางสังคมและเงื่อนไขการ
ท�ำงานภาคประชาสังคมทีไ่ ด้รบั การหนุนเสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ น�ำไปสูค่ วาม
สนใจใคร่รตู้ อ่ การศึกษาแนวทางการเรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมซึ่งพิจารณาจากบริบทของชุมชนที่ว่าด้วยเรื่องของผู้คน วิถีชีวิต การ
ปฏิสมั พันธ์ในลักษณะต่าง ๆ แนวคิด อุดมการณ์ ฯลฯ โดยมี 5 ประเด็นที่
ศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ประเด็นการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐานเพื่อการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
กระบวนการน�ำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนมาปรับใช้เป็น
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานคือภาพสะท้อนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social
movement) ทีก่ อ่ ตัวขึน้ จากหลายมุมมองในด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
เช่น มุมมองด้านการสร้างความทรงจ�ำร่วม (collective memories) เพื่อ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือในทางตรงกันข้าม ก็สามารถก่อตัว
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ขึ้นจากความรู้สึกคับแค้นใจ (strains) เพื่อน�ำไปสู่การรวมตัวกันของผู้คน
จ�ำนวนมากขึ้นจนเกิดความเชื่อ (beliefs) และวิถีปฏิบัติการ (action)
ลักษณะต่าง ๆ ขึน้ มา หากท�ำการศึกษาพัฒนาการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ก็
จะสามารถชี้ให้เห็นรูปแบบกลไกการท�ำงานพัฒนาสังคมโดยภาคประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมน�ำไปเป็นกรณีศกึ ษาส�ำหรับปรับประยุกต์ใช้พฒ
ั นา
องค์กรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
2.ประเด็นคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสังคม (generation next
and social motivation)
ภาคประชาสังคมหลายพื้นที่เริ่มมีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามา
ท�ำงานด้านการขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังมากขึ้น ดังนั้น จึงน่าสนใจว่า
ภาคประชาสังคมในหลายพืน้ ทีจ่ ะมีวธิ กี ารท�ำงานกับคนรุน่ ใหม่ในลักษณะใด
บ้าง จะส่งต่อการเรียนรู้ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนได้
อย่างไร และ คนรุน่ ใหม่เองจะปรับเปลีย่ นวิธกี ารขับเคลือ่ นชุมชนด้วยวิธกี าร
ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ สอดคล้องอย่างไรกับค่านิยมในปัจจุบัน
ผลจากวิ จั ย นี้ น อกจากจะท� ำ ให้ เ ห็ น รอยต่ อ ส� ำ คั ญ ในการท� ำ งาน
ขับเคลื่อนสังคมระหว่างคนทั้งสองรุ่นแล้วยังเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญที่จ�ำท�ำให้
เห็นอีกด้วยว่า แนวทางการท�ำงานขับเคลือ่ นสังคมในอนาคตจะเปลีย่ นแปลง
และจะมีโอกาสด�ำเนินไปในรูปแบบใดได้บ้าง
3. ประเด็นด้านการต่อต้านขัดขืน: การไม่จ�ำนนต่อสังคมกระแส
หลัก
การต่ อ ต้ า นขั ด ขื น (resistance) เป็ น มโนทั ศ น์ ห นึ่ ง ทางสั ง คม
ศาสตร์ทใี่ ช้ศกึ ษาพฤติกรรมของมนุษย์ ในสมัยก่อนการต่อต้านขัดขืนมักถูก
ให้ความหมายในฐานะการประท้วงหรือการปลุกระดมทางการเมือง แต่ใน
ปัจจุบันมีงานวิชาการจ�ำนวนหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นรูปแบบการต่อต้านขัดขืน
ที่หลากหลาย รวมถึงขยายมุมมองต่อนิยามและขอบเขตของการต่อต้าน
ขัดขืนให้กว้างขวางขึ้น เช่น มองว่าการต่อต้านขัดขืนไม่จ�ำเป็นต้องถูก
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แสดงออกผ่านการประท้วงหรือปลุกระดมทางการเมือง แต่สามารถถูก
แสดงออกผ่านการกระท�ำในชีวิตประจ�ำวันที่ขัดแย้งหรือต่อต้านบรรทัดฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ รวมไปถึงความสามารถในการฟื้นคืน
สภาพเมื่อเผชิญกับวิกฤต (Ryan, 2015)
ทั้งนี้ พื้นที่กรณีศึกษาของโครงการวิจัยโครงการนี้ ล้วนเป็นชุมชนที่
มีลักษณะของการรวมตัวเป็นกลุ่มและสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มขึ้นเพื่อการ
ต่อต้านขัดขืนต่อสิง่ ต่างๆ อยูท่ งั้ สิน้ โดยเฉพาะการต่อต้านขัดขืนต่อนโยบาย
ของภาครัฐ มุมมองในหัวข้อนีจ้ งึ สนใจศึกษารูปแบบของการต่อต้านขัดขืนที่
เกิดขึน้ และกระบวนการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างความสามารถในการต่อต้านขัดขืน
ของชุมชนเป็นกรณีศึกษา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความสามารถในการต่อต้านขัดขืน โดยคาดว่า
งานวิจยั นีจ้ ะท�ำให้เห็นมิตติ า่ งๆของการต่อต้านขัดขืนทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ในบริบทที่หลากหลาย
4. ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (intergenerational
learning)
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (intergenerational learning) คือ
กระบวนการที่ประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ลักษณะต่างๆ โดยการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างวัยนัน้ เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี ก่าแก่
ที่สุดวิธีหนึ่งที่ใช้ในการส่งผ่านความรู้ ทักษะ ค่านิยม และบรรทัดฐาน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นแบบไม่เป็นทางการ เช่น ลูกเรียนรู้
พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ทั้งนี้การที่สมาชิก
ในครอบครัวอันประกอบด้วยประชากรหลายช่วงวัยได้ใช้เวลาร่วมกันท�ำ
กิจกรรมนอกบ้าน
การศึกษาวิจัยในประเด็นด้านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยในชุมชน
ของพื้นที่กรณีศึกษา จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนสังคม ผ่าน
การสร้างการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะใน
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กลุม่ ของผูส้ งู อายุ และเด็กเยาวชน ทีม่ กั จะมีประสบการณ์ ค่านิยม มุมมอง
และทักษะแตกต่างกัน เพือ่ น�ำความหลากหลายดังทีก่ ล่าวไปนัน้ มาผสมผสาน
กันส�ำหรับการเคลือ่ นงานชุมชน และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ต่อตัวผูส้ งู อายุ เด็กและเยาวชน รวมไปถึงผลลัพธ์ทเ่ี กิดต่อชุมชนในมิตติ า่ งๆ
5.ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน (Communitybased learning)
การจัดการเรียนรูแ้ บบชุมชนเป็นฐานเป็นการขยายกรอบวิธคี ดิ ในการ
จัดการศึกษาแบบเดิม ๆ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการออกแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใหม่ ๆ เช่น ฐานคิดในการออกแบบกระบวนการ การ
จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบ
รายวิชา การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

2.1 เพื่อศึกษาประเด็นและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน
2.2 เพื่อวิเคราะห์วิธีคิดและแนวคิดในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน
2.3เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
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3. กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการวิจย
ั แต่ละข้อ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมหลัก
1.เพื่อศึกษาพื้นที่การท�ำงาน 1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานการณ์และพัฒนาการในการพัฒนาศักยภาพ
ในพื้นที่กรณีศึกษา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
2. ลงพื้นที่กรณีศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
2.เพื่อศึกษากิจกรรมและรูป 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ บริบทของ
แบบการเรียนรู้ในชุมชน ชุมชนหรือพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษา รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้ โดยวิธีการศึกษาเอกสาร
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
3.เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ 1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลกระบวนการเรียน
เรี ย นรู ้ แ ละผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน รู้ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยวิธีการศึกษาเอกสาร การ
พื้นที่เพื่อวิเคราะห์แนวทาง สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ การสนทนากลุ่ม
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา 
ช่วงเวลา
กิจกรรม
ต.ค. - พ.ย. 61 1. ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาบริบทเบือ้ งต้น
ของกรณีศึกษา
2. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา
ธ.ค. 61 – มี.ค. 1. เก็บข้อมูลภาคสนามทั้ง 5 กรณี
62
ศึกษา
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของแต่ละกรณีศึกษา
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันของทุกกรณีศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ ก รอบภาพรวมงานวิ จั ย ของ
แต่ละกรณีศึกษา

1.สกัดประเด็นและรายละเอียด
แต่ละกรณีศึกษา
2.ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ จิ กรรม
ในชุมชน บทบาทของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง บริบท กระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน
3.ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของแต่ ล ะกรณี
ศึกษา
4.บทสังเคราะห์ร่วมของทุกพื้นที่
กรณีศกึ ษาทีแ่ สดงจุดร่วมและจุด
ต่างของประเด็นข้างต้น
5. ร่างรายงานวิจัย 1 ฉบับ
เม.ย. - พ.ค. 62 1. คืนข้อมูลให้พื้นที่
1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อ
2.พั ฒ นาและจั ด ท� ำ รายงานวิ จั ย เสนอแนะเพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นางาน
ฉบับสมบูรณ์
วิจัย
3.พั ฒ นาและจั ด ท� ำ บทความทาง 2.ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1
วิชาการจากผลการศึกษา
เล่ม
3.ต้นฉบับหนังสือรวมบทความ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
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5.  แนวทาง/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง พหุ ก รณี ศึ ก ษา (multicase study)
วิธีวิจัยนี้นอกจากจะมุ่งเข้าใจกรณีศึกษาที่มีลักษณะและบริบทที่เฉพาะตัว
โดยขั้นตอนในการศึกษานั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) ในการเลือกกรณีศึกษาเพื่อสกัดประเด็นและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่ดังต่อไปนี้
1. ชุมชนโคกสลุง
บ้านโคกสลุงอยู่ในต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ลักษณะเด่นของบ้านโคกสลุง คือ การเป็นชุมชนไทยเบิ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัฒนธรรม
ไทยเบิ้ง1 เช่น ภาษา การแต่งกาย การละเล่น และเพลงพื้นบ้าน หากแต่
ชุมชนโคกสลุงก็กำ� ลังเผชิญกับวิกฤตทีว่ ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เหล่านีจ้ ะสูญหายไป
เนื่องจากผลกระทบของโลกาภิวัฒน์และการวางผังเมืองซึ่งจัดพื้นที่บ้าน
โคกสลุงให้อยูใ่ นกลุม่ พืน้ ทีส่ มี ว่ งซึง่ เป็นเขตอุตสาหกรรม ท�ำให้มกี ลุม่ นายทุน
พยายามกว้านซือ้ ทีด่ นิ จากชาวบ้าน กลุม่ ผูน้ ำ� ในชุมชนจึงได้จดั เวทีเสวนากับ
คนในแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 11 เพื่อท�ำแผนพัฒนาชุมชน
โคกสลุงให้เป็นพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมโดยเน้นวางยุทธศาสตร์สบื สานภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มีการจัดห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ ให้ครูภมู ปิ ญ
ั ญาซึง่ เป็นรุน่ อาวุโสได้
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่เยาวชนรุน่ ใหม่ อีกทัง้ น�ำภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านีแ้ ละวัฒนธรรม
ประเพณีไทยเบิ้งกลับมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจาก
การท�ำงานภายในกลุ่มชุมชนโคกสลุง ผู้น�ำชุมชนยังได้สร้างเครือข่ายภาคี
1 พรเพ็ญ เดอ ยองและอ�ำไพรัตน์ อักษรพรหม. (2557). การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทย
เบิ้งโคกสลุง โดยกลุ่มเยาวชน. วารสารมนุษยนิเวศศาสตร์ ฉบับพิเศษ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3-5 กันยายน 2557.
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ทีก่ ว้างขวาง ทัง้ ภาครัฐและเอกชนท้องถิน่ เช่น โรงเรียนเขตโคกสลุง อนามัย
วัด อบต. และภาควิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อสร้างฐานข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่เข้มแข็งและเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในการ
ต่อรองกับกลุ่มนายทุนอย่างต่อเนื่อง
2. เครือข่ายขอนแก่น New Spirits
เครือข่ายขอนแก่น New Spirits เป็นเครือข่ายการรวมตัวของกลุม่
รุ่นใหม่จากภาคส่วนต่างๆที่สนใจท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในจังหวัดขอนแก่น
ทีต่ ง้ั ขึน้ จากความเชือ่ ว่า “การผนึกก�ำลังของสังคม พลังของชุมชน และภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ� ทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน บนพืน้ ฐานแห่งความเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย” ความเชื่อดังกล่าวท�ำให้เกิดการยกระดับการท�ำงาน และ
สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในการท�ำงานเปลี่ยนแปลงสังคม มีคุณวรรณา
จารุสมบูรณ์ กระบวนกรผู้ท�ำงานด้านการเผชิญความตายอย่างสงบ และ
เสริมศักยภาพแก่เยาวชน และคณะเป็นผู้ประสานเครือข่าย
ในปีที่ผ่านมาเครือข่ายขอนแก่น New Spirits มีการจัดการพูดคุย
กลุม่ ย่อย และจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ สร้างและสานพลังเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง และได้ระบุประเด็นที่เครือข่ายสนใจอยากท�ำงานร่วมกันใน
อนาคตเพือ่ พัฒนาศักยภาพคนในสามมิติ ได้แก่ 1. การตัง้ ศูนย์เรียนรูน้ อก
ห้องเรียนแก่ชมุ ชน 2.การท�ำงานฟืน้ ฟูเยาวชนผูก้ า้ วพลาด 3. การสร้างพืน้ ที่
และโอกาสแก่ผู้ต้องขัง โดยจะน�ำองค์ความรู้ด้านธุรกิจเพื่อสังคม และการ
บ่มเพาะคุณลักษณะผูป้ ระกอบการทางสังคมไปปรับใช้ในการเสริมศักยภาพ
กลุ่มคนเหล่านี้
3.เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขเป็นขบวนการภาคประชาชน
ซึ่งก่อตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
เหตุปัจจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดพังงาให้กลับมามีความสุข
มากยิง่ ขึน้ อีกครัง้ จนเกิดการวางยุทธศาสตร์ 10 ประการร่วมกันเมือ่ ปี พ.ศ.
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2559 ประกอบด้วย 1) สร้างเศรษฐกิจทีย่ งั ยืนกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
ทั้งการท่องเที่ยว เกษตร ประมง อุตสาหกรรม เชื่อมโยงกัน 2) ส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาตามวิถวี ฒ
ั นธรรม 3) ส่งเสริมความมัน่ คง
ในทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างมัน่ คง เป็นธรรม 4) ส่งเสริมการฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์
การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนโดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน ท้องถิน่ 5) ส่งเสริม ฟืน้ ฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ตามความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา 6) พังงาเมือง
ปลอดภัย ในชีวติ ทรัพย์สนิ และปลอดภัยเมือ่ ภัยมา 7) ส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของทุภาคส่วน เพือ่ ลดอบายมุข สร้างครอบครัวแห่งความสุขอย่างยัง่ ยืน
8) ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการชุมชน สู่สวัสดิการสังคม โดยความ
ร่วมมือ 4 ฝ่าย ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน 9) ส่งเสริมระบบป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมคิ มุ้ กัน และสร้างความเป็นธรรม เท่าเทียมใน
ระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 10) ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ประชาธิปไตยชุมชน เพือ่ การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยการมีสว่ น
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ทง้ั 10 ประการถูกขับเคลือ่ นบนหลักการผสานเครือข่าย
ความร่วมมือกับกลุ่มคนจากองค์กรอันหลากหลาย อาทิ หอการค้าจังหวัด
พังงา สพม. สภาองค์กรชุมชน นักวิชาการ ท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น
ส่งผลให้สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุขกลายเป็นพื้นที่ผสานความร่วมมือ
ระดมประสบการณ์และแหล่งรวบรวมองค์ความรูเ้ พือ่ น�ำมาใช้พฒ
ั นาชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม
4. พื้นที่จังหวัดสงขลา: องค์กรภาคประชาสังคม “กลุ่มสงขลา
ฟอรั่ม”
“กลุ่มสงขลาฟอรั่ม” ด�ำเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
(ปี 2555 – 2560) โดยปลูกจิตส�ำนึกมาตุภมู ิ และส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ให้เยาวชนอายุ 14-20 ปี ในพืน้ ทีจ่ .สงขลา โดยใช้กระบวนการเรียนรูท้ จี่ ริงแท้
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(authentic learning) ซึ่ ง เน้ น ให้ เ ยาวชนเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน
จริง ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เยาวชนจะได้รบั ประสบการณ์ตรง ฝึกรับผิดชอบ
ฝึกท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ฝึกความอดทน มานะบากบัน่ มีประสบการณ์ในการ
เผชิญหน้ากับความล้มเหลว ความยากล�ำบากหรือความส�ำเร็จ โครงการ
ดังกล่าว เยาวชนมีโอกาสสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาและชุมชน เยาวชนได้รับพลังการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความ
สามารถของตนเอง กระบวนการเรียนรู้โดยการท�ำงานดังกล่าว มีโค้ช (นัก
พัฒนา ครู ผู้นำ� ชุมชน) ท�ำหน้าที่หนุนเสริมและให้คำ� ปรึกษา เป็นการเรียน
รู้หลากหลายมิติและการพัฒนาความเป็นพลเมืองโดยมีการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายหลัก ผลงานเป็นเป้าหมายรอง
จากการด�ำเนินการดังกล่าวสงขลาฟอรัม่ ได้รวบรวมประสบการณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ชุดนี้ไว้จ�ำนวนมาก แต่ยังขาดการถอด
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นระบบชัดเจน จึงอยากสร้างพืน้ ที่
ปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำกระบวนชุดนี้ขึ้น
กลุม่ สงขลาฟอรัม่ ได้ดำ� เนินการโครงการโรงเรียนพลเมืองเยาวชนต้น
ปริก ซึง่ เป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากความต้องการของครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน
เทศบาลต�ำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ประสงค์จะน�ำกระบวนการสร้าง
พลเมืองเยาวชนของสงขลาฟอรั่มได้นำ� ไปบูรณาการในกิจกรรมของนักเรียน
ชัน้ ม.1 – ม.3 และทางเทศบาลต�ำบลปริก โดยนายกเทศมนตรี ต้องการให้
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ
โรงเรียน กลุ่มสงขลาฟอรั่มและส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลปริก อ.สะเดา
จ.สงขลา
งานวิจัยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. คัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
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การด�ำเนินการ และการเปลีย่ นผ่านด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพในพืน้ ที่
ของพื้นที่กรณีศึกษา
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารในทุกกรณีศึกษา
จากนั้นจึงด�ำเนินการติดต่อพื้นที่กรณีศึกษาแต่ละแห่งเพื่อขอเก็บ
ข้อมูลผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการลงพื้นที่ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วมและแบบไม่มสี ว่ นร่วมในขณะทีค่ นในพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรม
ตามสถานการณ์ปกติ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ผ่าน
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของพืน้ ทีน่ น้ั และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จุดเปลีย่ น
ผ่านของการพัฒนา บทบาทผูน้ ำ 
� และประเด็นเพิม่ เติมทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบจากการ
ลงพื้นที่ ประกอบกับการสนทนากลุ่มพื้นที่ละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุม
ในทุกกลุ่มที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผู้น�ำชุมชน กลุ่มผู้
สูงอายุ กลุม่ เยาวชน เป็นต้น เพือ่ เป็นการเก็บประเด็นทีต่ กหล่นจากการเก็บ
ข้ อ มู ล และท� ำ ความเข้ า ใจประเด็ น ที่ ศึ ก ษาจากแง่ มุ ม ที่ ห ลากหลายของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ร่างประเด็นในการสังเกต แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง
และแนวค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือส�ำหรับการวิจัย ซึ่งวิธี
การเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นที่ศึกษาให้
สอดคล้องกับประเด็นใหม่ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการจ�ำแนกชนิดข้อมูล ส�ำหรับการจัด
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือประเภทตามลักษณะของข้อมูลในแต่ละพื้นที่กรณี
ศึกษา โดยมีกรอบการจ�ำแนก ได้แก่ การท�ำกิจกรรม การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ความสัมพันธ์ และสถานการณ์ จากนั้นผู้วิจัยจะใช้วิธีการเปรียบ
เทียบเหตุการณ์ เพือ่ ท�ำการสรุปลักษณะร่วมและลักษณะทีต่ า่ งกันทัง้ ในส่วน
ของข้อมูลที่ได้จากในแต่ละพื้นที่กรณีศึกษาเองและระหว่างพื้นที่กรณีศึกษา
ในกลุ่มที่ศึกษา
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ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. แนวทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในมิติของวิธีคิด แนวคิด
กระบวนการ อุดมการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างการเรียนรู้
2. ประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม (social movement) ซึ่งน�ำ
ไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change)
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ได้แนวทางการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชน
6.2 ได้กระบวนการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมโดยมีชมุ ชนเป็นฐาน
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7. แผนการด�ำเนินงาน
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�ำกิจกรรมของแต่ละพื้นที่
- สนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของแต่ละ
พื้นที่
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของทุก
พื้นที่กรณีศึกษาและจัดท�ำรายงานการวิจัยร่างที่ 1
6. ส่งรายงานการวิจัย ร่างที่ 1
7. คืนข้อมูลให้พื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8.น�ำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ได้จากการสะท้อน
กลับของพื้นที่มาพัฒนารายงานการวิจัย และ
บทความ
9. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
10.ส่งต้นฉบับหนังสือรวมบทความเพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ต่อไป
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ประวัติผู้เขียน
บรรณาธิการและผู้เขียนบทความ

ปัณฑิตา จันทร์อร่าม
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญา
โท สาขาสุนทรียะและบันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลและวางแผนการสื่อสาร โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต
ภายใต้คณะคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนใจงานเขียนเชิงปรัชญา และท�ำอาหาร
ผลงานเขียน เช่น “หนังสือ Intrapreneur for Change ย่างก้าว
การเดินทางร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง”, บรรณาธิการเนื้อหาในหนังสือ
“ก่อนดอกไม้จะบาน เส้นทางการบ่มเพาะผู้เรียนแบบ LSEd”, เขียนบท การ
แสดง “ต้นกล้า ที่ก้าวแกร่ง” ของมูลนิธิวัฒนธรรมทางสังคม
ไอยเรศ บุญฤทธิ์
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการ
สอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญา
เอก ภาควิชาภาษาไทย สาขาคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์ สนใจงานวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรม
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ศึกษา คติชนวิทยา และการศึกษาเชิงชาติพันธุ์
ผลงานทางวิชาการ เช่น “การวิจารณ์ดนตรีไทย: รอยต่อระหว่าง
วัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” (2556) “วัฒนธรรมไทยโซ่ง:
ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง” (2556) “พลวัตวัฒนธรรมไทด�ำ: การธ�ำรง
กลุ่มชาติพันธุ์ผ่านคติความเชื่อเรื่องแถนในพื้นที่ประเทศไทยและสาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (2561) เครือข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย:
ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์ (2562) เป็นต้น
กานน คุมพ์ประพันธ์
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ทุนภูมพิ ล)
สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท สาขา Asian Studies จาก Lund University ประเทศ
สวีเดน
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
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�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท สาขา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก สาขาบรรพชีวินวิทยา
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
สนใจงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ผลงานวิชาการ เช่น “การศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco-School)
กรณีศึกษาโรงเรียนใน จังหวัดปทุมธานี” (2563) “ ไดโนเสาร์ ในห้องเรียน:
การ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางบรรพชีวินวิทยาในด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา”
(2562)
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชา
เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญา
โท สาขาสั ง คมวิ ท ยาประยุ ก ต์ จากคณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ จากวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจงานวิชาการทางด้านชุมชนและการเรียนรู้
การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลงานทางวิชาการ เช่น “แบบแผนและปัจจัยก�ำหนดการใช้เวลาใน
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
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงบนฐานการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์” (2562)
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กิตติ คงตุก
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการ
สอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญา
เอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์ สนใจงานวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรม
ศึกษา รวมถึงงานวิชาการด้านชุมชนและการเรียนรู้
ผลงานทางวิชาการ เช่น “เพลงหน้าพาทย์ประกอบการเดินทาง:
โครงสร้างหน้าที่และระบบคิดเชิงวัฒนธรรม” (2554) “สู่พังงาแห่งความสุข
เพราะจุดหมายไปถึงได้หลายเส้นทาง” (2561)
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