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ขอมอบหนังสือเล่มนี้
ให้เป็นฟืนท่อนเล็กๆ ในการขับเคลื่อนรถไฟสายความสุข
แห่งชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

ค�ำน�ำคณะผู้วิจัย
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิด
เรื่องการน�ำร่วม กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม และ ชุดประสบการณ์นักวิจัย” เป็นงานวิจัยที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวม
ข้อมูล และสังเคราะห์เรื่องราว ตลอดจนเรียบเรียงทฤษฎีที่ใช้การท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
การท�ำวิจัยร่วมกับภาคประชาสังคม และชุมชนหลากหลายพืน้ ทีข่ องโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคตก่อให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชนที่ถูกน�ำเสนอเป็นหนังสือทีี่ตีพิมพ์ไป
แล้วถึงสามเล่ม หนังสือแต่ละเล่มมีเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่อย่างละเอียด
การท�ำวิจัยร่วมกับชุมชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาท�ำให้นักวิจัยในโครงการได้มองเห็น
แง่มุมต่าง ๆ และมองเห็นองค์ความรู้จากชุมชนที่มีค่าหลายประการ ดังนั้น ผลผลิต
จากชุดโครงการวิจัยในปีนี้จึงให้ความส�ำคัญกับการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้
ดังกล่าว โดยท�ำการร้อยเรียงเรื่องราวออกมาเป็นหนังสือทั้งหมดสี่เล่มประกอบไปด้วย
1) หลากสี ต่างเลนส์: ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำ� ร่วมเคลือ่ นสังคม โดย ผศ. ดร.
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมและสังเคราะห์ทฤษฎีที่โครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคตน�ำมาใช้ในการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมในบริบทพื้นที่จริงโดยละเอียด
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2) รวมคนสร้างเมือง: สถาบันการเรียนรูพ้ งั งาแห่งความสุขกับการขับเคลือ่ น
สังคม โดย ดร. กิตติ คงตุก ว่าด้วยเรื่องราวการขับเคลื่อนทางสังคม และการก่อร่าง
สร้างตัวของสถาบันการเรียนรูพ้ งั งาแห่งความสุข พืน้ ทีก่ ารท�ำงานของภาคประชาสังคม
ทีม่ คี วามเข้มแข็งทัง้ ในแง่มมุ ของเครือข่าย และประเด็นการท�ำงานทีม่ คี วามหลากหลาย
3) รถไฟสายความสุข: การขับเคลือ่ นสังคมเพือ่ ความสุขร่วมบนวิถวี ฒ
ั นธรรม
ไทยเบิ้ง โคกสลุง โดย ดร. ชลิดา จูงพันธ์ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงและ
การสร้างหลักสูตรการเรียนรูข้ องชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง ชุมชนวัฒนธรรม
ขนาดเล็กทีม่ อี ตั ลักษณ์ของตนเองทัง้ ในแง่มมุมของวัฒนธรรม และการท�ำงานขับเคลือ่ น
ทางสังคม
4) ทวิวัจน์นักวิจัย: กรณีศึกษา เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้ สูก่ ระบวน
ทัศน์การท�ำงานในชุมชน โดย ผศ. ดร.ไอยเรศน์ บุญฤทธิ์ ว่าด้วยเรื่องเล่า บทสนทนา
และการเรียนรู้ของนักวิจัยในโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตที่ได้มีโอกาสลงไปท�ำงานวิจัย
เชิงพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง ประสบการณ์การท�ำงานวิจยั ในพืน้ ทีข่ องนักวิจยั หน้าใหม่ประสบการณ์
น้อยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของนักวิจัยในหลากหลายลักษณะที่มีความน่า
สนใจเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องด้วยนักวิจัยในโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตซึ่ง
เป็นผูเ้ ขียนหนังสือทัง้ สีเ่ ล่มดังกล่าวข้างต้น มีความแตกต่างกันในแง่ของความเชี่ยวชาญ
และประเด็นที่มีความสนใจ ดังนั้นแม้จะเดินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และท�ำงานวิจัยร่วม
กันในฐานะนักวิจัยในโครงการแต่สิ่งที่เห็นจากปรากฏการณ์ตรงหน้าก็อาจไม่ได้
เหมือนกันทั้งหมด หนังสือทั้งสี่เล่มที่ถูกจัดท�ำขึ้นมานี้จึงเหมือนอาหารทั้งสี่จานที่มี
รสชาติแตกต่าง และมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ท่านผูอ้ า่ นอาจเลือกชิมหรือเลือกอ่าน
ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระหรือจะเพิ่มความกลมกล่อมและ
ความเข้มข้นของเรื่องราวด้วยการอ่านให้ครบทั้งสี่เล่มก็ได้เช่นกัน
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือทั้งสี่เล่มในชุดโครงการวิจัยนี้
จะท�ำให้ท่านสามารถมองเห็นเรื่องราว และภาพการท�ำงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในแง่มมุมของปรากฏการณ์ในพื้นที่ และทฤษฎีที่
ถูกน�ำเอาไปใช้จริง ยิ่งไปกว่านั้นยังหวังอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงของผู้วิจัยจะช่วยให้จุดประกายหรือน�ำเสนอมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับ
การท�ำวิจัยเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการท�ำงานของผู้สนใจต่อไปในอนาคต
คณะผู้วิจัย
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ค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์
โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต เป็นโครงการภายใต้การด�ำเนินงานของคณะวิทยาการ
เรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหมุดหมายส�ำคัญในการหนุนเสริม
กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำกระบวนทัศน์ใหม่ ตาม
แนวทางการน�ำร่วมและต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสุขร่วมสร้าง ก่อเกิดการด�ำเนินงาน
ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่ได้เชื่อมร้อยองค์ความรู้และเครื่องมือเชิงวิชาการเข้าไปผสานร่วม
กับแนวทางการด�ำเนินงานของผู้คนในชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลากว่า 3 ปี
การด�ำเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าวจึงนับเป็นเสมือนหนึ่งสถานีต้นทาง
ก่อนเดินทางมาสู่หนังสือ รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุข
ร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง ที่อยู่ในสายตาของท่านผู้อ่านขณะนี้ ภายใน
เล่มบรรจุเนื้อหาว่าด้วยการถ่ายทอดถอดบทเรียนจากนักวิจัยภายใต้การสนับสนุน
ของโครงการ ฯ ที่ได้เข้าไปท�ำงานร่วมกับชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ชุมชนริมเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่แรกเริ่ม
การท�ำงานของชุมชน ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายใน สู่การสานพลังน�ำ
ร่วมจากหลายภาคส่วน จนสามารถพัฒนามาเป็น ‘สถาบันการเรียนรู้ไทยเบิ้งโคกสลุง
เพื่อการพัฒนา’ ที่ได้น�ำภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน ผนวกรวมกับ
แนวคิดนวัตกรรมทางสังคมจนออกมาเป็นสถาบันการเรียนรู้ชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
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โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ในฐานะที่ได้ร่วมเดินทางผ่านหลายสถานีมาพร้อม
กับรถไฟสายความสุขขบวนนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนร่วมเดิน
ทางที่ดีของผู้อ่าน พาไปท�ำความรู้จัก เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวในมิติที่ลึกซึ้งและแตก
ต่างของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ที่ก�ำลังเคลื่อนขบวนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งสู่
สถานีปลายทางที่รอคอย
โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค�ำน�ำผู้เขียน
“รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม
ไทยเบิง้ โคกสลุง” เป็นเรือ่ งราวการเดินทางของผูเ้ ขียนซึง่ เป็นนักวิจยั ได้มโี อกาสโดยสาร
ไปกับชุมชนที่เปรียบได้กับรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งมีปลายทางไกล ๆ เป็นความสุขร่วมของ
คนในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมของตนเอง ในฐานะผู้โดยสาร ผู้เขียนก�ำลังจะพาทุกท่าน
ไปพบกับเรื่องราวของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นเชื้อเพลงในการ
ขับเคลื่อนชุมชนของตน มีเครือข่ายจากทั้งในและนอกชุมชนเปรียบประดุจผู้โดยสาร
ทีแ่ วะเวียนเข้ามาท�ำความรูจ้ กั เรียนรู้ และส่งมอบเครือ่ งมือทางวิชาการอันหลากหลาย
ให้กับคนในชุมชนได้ใช้เป็นท่อนฟืนเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนชุมชนก่อนจะลงจาก
รถไฟในสถานีทีแ่ ตกต่างกัน เช่นเดียวกับผูเ้ ขียนทีก่ ำ� ลังจะต้องลงจากรถไฟสายความสุข
ในอีกไม่กี่สถานีข้างหน้านี้
แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักวิชาการที่ต้องเดินทางเข้าชุมชนพร้อมทฤษฎีและ
เครือ่ งมือทางวิชาการนานาชนิด แต่การเดินทางไปบนรถไฟสายความสุขตลอด 3 ปีทผี่ า่ นมา
ซึง่ มีคนในชุมชนโคกสลุงเป็นคนขับเคลือ่ นสังคม ท�ำให้ผเู้ ขียนได้มโี อกาสเป็นผูร้ บั มากกว่า
เป็นผู้ให้ความรู้ บทเรียนอันส�ำคัญยิ่งบทเรียนอันส�ำคัญยิ่งในการน�ำเอาเครื่องมือทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมาพลิกแพลงเป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับ
คนในชุมชน รถไฟสายความสุขฯ จึงเป็นหนังสือทีผ่ เู้ ขียนตัง้ ใจถ่ายทอดเรือ่ งราวการเรียนรู้
ทีไ่ ด้รบั จากคนท�ำงานภาคประชาสังคมในชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง ทีย่ อ่ วิธกี ารท�ำงาน
ขับเคลื่อนสังคมของชุมชนตลอดหลายสิบปีมาไว้เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ โดยมีเรื่องราว
ของชุมชนเป็นแกนกลาง และมีทฤษฎีทางวิชาการมาช่วยรองรับเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น
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รถไฟสายความสุขฯ เป็นหนังสือหนึง่ ในสีเ่ ล่มทีเ่ ป็นผลผลิตจากชุดโครงการวิจยั
เรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเรื่องการน�ำร่วมกรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่ายภาคประชาสังคม และชุด
ประสบการณ์นักวิจัย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสังเคราะห์เรื่องราวของการสร้างความ
เข้มแข็งในพืน้ ทีจ่ ากการท�ำงานของภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นเครือข่ายคนท�ำงาน ซึง่ โครงการ
ผูน้ ำ� แห่งอนาคตให้ความสนใจ และเข้าไปท�ำงานเป็นภาคีรว่ มเดินทางตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา
โดยถ่ายทอดเรือ่ งราวทัง้ ในมุมของการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ทฤษฎีทถี่ กู น�ำไปใช้ และ
การเติบโตของนักวิจัยทั้งสี่คนอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการต่างมีมุมมองและวิธีการ
เล่าเรือ่ งทีแ่ ตกต่างหลากหลาย แต่รอ้ ยเรียงกันผ่านเรือ่ งราวการขับเคลือ่ นสังคมทีอ่ งิ อยูก่ บั
บริบทของสถานที่จริง หนังสือทั้งสี่เล่มจึงมีรสชาติที่แตกต่างกันอย่างไม่ต้องสงสัย
ในฐานะนักวิจยั การท�ำงานวิจยั ร่วมกับชุมชนย่อมมีความหวังสูงสุดอยูท่ กี่ ารสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนไม่มากก็น้อย แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและ
ยัง่ ยืนย่อมต้องเกิดขึน้ จากเนือ้ ในของชุมชนเอง ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือ
เล่มนีจ้ ะเป็นดัง่ ฟืนท่อนน้อย ๆ ทีม่ สี ว่ นช่วยให้รถไฟขบวนนีข้ บั เคลือ่ นไปข้างหน้า และหวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ให้กบั ชุมชนอืน่ อีกเป็นจ�ำนวนมาก
มองเห็นลู่ทางในการท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนโดยคนในชุมชนเอง แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่กไ็ ม่ใช่วา่ จะเป็นเรือ่ งเกินเอือ้ มและเกินความสามารถท�ำให้เกิดขึน้ ได้ หากมีความเชื่อมั่น
และวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชนของตน
ชลิดา จูงพันธ์
ผู้เขียน

สารบัญ

1
11
27
55

1. จุดเริ่มต้น
2. อะไรคือไทยเบิ้ง
3. พัฒนาการขับเคลือ่ นทางสังคม จากอดีต
ถึงปัจจุบนั ของชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
4. เครื่องมือส�ำคัญ ตอนที่ 1

75

5. เครื่องมือส�ำคัญ ตอนที่ 2

87

6. บทเรียนออนไลน์ สุขร่วมสร้างที่ไปได้
ไกลกว่าที่เคย
7. โคกสลุงโมเดล สุขยัง่ ยืนแบบคนไทยเบิง้
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

107
125
98
99
104

สุนทรียสนทนา ชุมชนนักปฏิบัติที่เริ่มได้ด้วยการฟัง

การน�ำแบบร�ำโทน : โมเดลการน�ำร่วมในแบบของโคกสลุง

ความฝันของคนไทยเบิ้ง
บทส่งท้าย เรื่องราวของผู้เขียน

จุดเริ่มต้น
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“

เราไม่ ได้เอาแค่คนแก่มาร�ำโทน แต่เราบอกได้ว่า
การร�ำโทนสามารถพัฒนาคนได้อย่างไรบ้าง

”

(ประทีป อ่อนสลุง [พ่อมืด], สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2559)

ประโยคที่ยกมาข้างต้นสามารถบอกเรื่องราวของหนังสือที่อยู่ในมือของท่าน
ได้อย่างดียงิ่ สมาชิกคนส�ำคัญของชุมชนไทยเบิง้ พูดประโยคนีใ้ นวันแรกทีผ่ เู้ ขียนเดินทาง
ไปถึงชุมชนโคกสลุง ชุมชนทีม่ คี ำ� ขวัญไพเราะและจดจ�ำง่ายว่า “ผ้าขาวม้างาม ถุงย่ามสวย
ล้อมด้วยพนังกั้นน�้ำ แหล่งวัฒนธรรมไทยเบิ้ง” จากค�ำขวัญเพียงสี่วลีนี้ ท�ำให้เราพอจะ
ประเมินได้วา่ คนทัว่ ไปน่าจะรูจ้ กั โคกสลุงในฐานะชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ กลุม่ วัฒนธรรม
17
ที่มีเอกลักษณ์ประจ�ำตัวทั้งในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม การแต่งกาย และภาษา เรื่องราว
ของชุมชนโคกสลุงมักจะถูกถ่ายทอดผ่านงานวิชาการ และสือ่ ต่าง ๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัฒนธรรมไทยเบิ้งอันโดดเด่น แต่มนี อ้ ยคนนักทีจ่ ะรูว้ า่ แท้จริงแล้วเบือ้ งหลังเรือ่ งราว
เกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยเบิง้ ยังมีประเด็นอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจไปไม่นอ้ ยกว่าเรือ่ งของงานวัฒนธรรม
ความลั บ ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ส ถานะเป็ น เพี ย งชุ ม ชนทาง
วัฒนธรรมที่ถูกหยุดเวลาและวิถีชีวิตเอาไว้ในอดีตอย่างโรแมนติกเท่านั้น ขณะเดียวกัน
ยังมีกระบวนการบางอย่างเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้ชมุ ชนดูราวกับมีการเคลือ่ นไหว
อย่างไม่หยุดยัง้ ไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทหี่ มุนไปอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นทีไ่ ปเรือ่ ย ๆ
ของชุมชน ท�ำให้ผเู้ ขียนไม่อาจมองชุมชนโคกสลุงเป็นเพียงสถานทีท่ หี่ ยุดนิง่ หากแต่เป็น
ดั่งขบวนรถไฟที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีคนในชุมชนเป็นคนขับรถไฟ
ขบวนนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นความสุขร่วมของคนในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรม
ไทยเบิง้ ความน่าสนใจของรถไฟขบวนนีเ้ ป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผ้คู นมากหน้าหลายตา
2

แวะเวียนเข้ามาในชุมชนนี้อย่างไม่ขาดสาย และยังคงแวะเวียนกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่า
อะไรคือเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนจ�ำนวนมากให้เข้าไปในชุมชนแห่งนี้ หนังสือเล่มนี้จะเฉลย
ให้ฟัง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง
หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของโครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาท�ำงานเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาการเรียน
รู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้ด�ำเนิน
การต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้าไปท�ำงาน และร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั คนท�ำงานด้านการเคลือ่ นไหวทางสังคมในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศไทย
เพื่อท�ำความเข้าใจ ถอดบทเรียนวิธีการ ท�ำงาน และบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในพืน้ ที่ และภายในกลุม่ ของคนท�ำงานเอง โดยถ่ายทอดข้อมูลงานวิจยั
ในรูปแบบหนังสือที่มีเนื้อหาประกอบด้วยประเด็นการวิจัย พื้นที่การเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละปีตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และประเด็น
วิจัยในขณะนั้น
จากการสังเกตพืน้ ทีช่ มุ ชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงมาตลอดหลายปี ผูเ้ ขียน
พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนอย่างจริงจังมาโดยตลอด นอกจากนีย้ งั เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามน่าสนใจอย่างยิง่
2 ประการ ประการแรกคือการน�ำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้เป็นประเด็นหลักใน
การขับเคลื่อนชุมชน การพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัย และการส่งเสริมให้คนที่มีวัย
แตกต่างกันท�ำงานร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพในลักษณะดังกล่าวเอือ้ ให้เกิดเป็นชุมชน
นักปฏิบตั กิ ารทีม่ เี อกลักษณ์และควรได้รบั การศึกษาเพิม่ เติม ประการทีส่ อง ชุมชนไทยเบิง้
บ้านโคกสลุงยังเป็นพื้นที่ซึ่งโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตเข้าไปท�ำงานหนุนเสริมความ
3
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เข้มแข็งของชุมชนมาตั้งแต่เริ่มโครงการจึงนับเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งในการ
อธิบายผลของการใช้ทฤษฎีในบริบทพืน้ ทีจ่ ริง การท�ำงานศึกษาพืน้ ทีด่ งั กล่าวภายใต้สอง
ประเด็นข้างต้นท�ำให้เห็นภาพของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติการ และตัวอย่างการใช้
ทฤษฎีในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น ชุมชนโคกสลุงนับเป็นเพียงพื้นที่เรียนรู้
เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องมา
ตลอด 3 ปี จึงมีความต่อเนื่องในแง่ของพัฒนาการมาโดยตลอด ขณะที่รายละเอียด
ของประเด็นการวิจัยในแต่ละปีก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ
พ.ศ. 2559 ปีแรกในการท�ำงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เขียนและชุมชนเน้น
การท�ำงานไปในแง่ของการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ของพืน้ ทีผ่ า่ นภาวะการน�ำร่วม ซึง่ ท�ำให้เห็นภาพรวมในการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคม
ของชุมชนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการท�ำงาน
ที่ใช้ และการเปลี่ยนแปลงของคนท�ำงานในพื้นที่ เพื่อท�ำความเข้าใจภาวะการน�ำร่วม
ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน รวมทัง้ สังเคราะห์เป็นโมเดลการน�ำร่วมทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทจริงของชุมชน
มากยิง่ ขึน้ (รายละเอียดของการศึกษาทัง้ หมดปรากฏในหนังสือ ใจคน ชุมชน การเปลีย่ นแปลง
: บทเรียนการน�ำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม)
พ.ศ. 2560 ปีทสี่ องในการท�ำงานวิจยั ทีต่ อ่ ยอดในลักษณะทีเ่ ป็นการยกระดับ
การท�ำงานจากการวิจัยในปีที่หนึ่ง มุ่งท�ำความเข้าใจวิธีการท�ำงานที่ชุมชนลงมาสู่การ
ท�ำงานในเชิงทดลอง ทีน่ ำ� เอาแนวคิดการประกอบการทางสังคม (social enterpreneurship)
เข้าไปใช้ร่วมกับการท�ำงานในลักษณะดั้งเดิมของชุมชนเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ ๆ
ในการท�ำงาน และลดข้อจ�ำกัดเรื่องความต่อเนือ่ งในเรือ่ งงบประมาณในการท�ำงานของ
ชุมชน (รายละเอียดของการศึกษาทัง้ หมดปรากฏอยูใ่ นหนังสือ จุดนัดพบบนเส้นขนาน :
ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม)
พ.ศ. 2561 ปีที่สามในการท�ำงานวิจัย ผู้เขียนท�ำงานใน 2 ลักษณะควบคู่กัน
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คือ ท�ำงานต่อยอดร่วมกับชุมชนที่เริ่มน�ำแนวคิดการประกอบการทางสังคมมาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านการเปิดคอร์สอบรมเพื่อขยายแนวคิดในการท�ำงานขับเคลื่อนทาง
สังคมให้กับชุมชนหรือกลุ่มผู้สนใจกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกับการสร้างหลักสูตรออนไลน์เพื่อ
ให้ผู้คนรู้จัก และเข้าใจการท�ำงานของชุมชนโคกสลุงมากยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนรับหน้าที่
เป็นผูส้ รุปแนวคิด องค์ประกอบ และวิธกี ารท�ำงานในรูปของเอกสารประกอบขนาดสั้น
เพื่อให้ชุมชนหรือผู้เข้าร่วมการอบรมที่สนใจวิธีการท�ำงานของชุมชนสามารถเข้าใจวิธี
การท�ำงานของชุมชนได้ในระยะเวลาที่กระชับมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดในบทที่ 7)
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเข้าไปศึกษารายละเอียดในการบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน
ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง” มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการท�ำงานขับเคลื่อน
ด้านเยาวชนของชุมชนโคกสลุงนั้นมีทั้งความต่อเนื่องในแง่ของการท�ำงานนับ 10 ปี
และมีวิธีการท�ำงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้เขียนน�ำเสนอเรื่องราวดังกล่าวในรูปของ
บทความวิจัยเทียบเคียงกับวิธีการท�ำงานของกลุ่มเยาวชนพลเมืองสงขลาเพื่อให้เห็น
จุดร่วมและจุดต่างในการท�ำงานของทั้งสององค์กรเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่องค์กรอื่น
อาจสามารถน�ำไปท�ำงานได้ในบริบทอื่น ๆ (รายละเอียดของการศึกษาทั้งหมดปรากฏ
อยู่ในหนังสือ คนเคลื่อนคน : การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเลี่ยนแปลงในสังคม)
การท�ำงานวิจัยร่วมกับชุมชนมาตลอด 3 ปี ท�ำให้ผู้เขียนพบว่าชุมชนไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุง ไม่ได้เป็นแต่เพียงสนามในการวิจัยที่มีพลัง จนสามารถท�ำให้ผู้เขียนเข้าใจ
ภาคปฏิบัติการของทฤษฎีหรือแนวคิดในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในลักษณะต่าง ๆ
ได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่ชุมชนเองยังมีศักยภาพในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมด้วย
แนวทางของตนเองทั้งยังมีเครื่องมือในการท�ำงานที่ถูกสร้างขึ้นและประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเองอย่างชัดเจนอีกด้วย
ศักยภาพของชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงทีผ่ เู้ ขียนสังเกตเห็นมาโดยตลอดส่งผล
ท�ำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานชิ้นอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมชนไทยเบิ้งที่ผู้เขียนเคยท�ำมา
ตลอด 3 ปี จากทีเ่ น้นการมองชุมชนผ่านกรอบแนวคิด และทฤษฎีบางประการอย่างชัดเจน
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เปลีย่ นมาเป็นการมุง่ ท�ำความเข้าใจและสรุปวิธกี ารท�ำงานขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชน
ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงในทุกแง่มุมที่ผู้เขียนรู้จักและมองเห็น ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเรื่องราว
การท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมที่มีตัวชุมชนเป็นแกนกลางของเรื่องราว ผู้เขียนจึงได้
วางกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางสังคมทั้งหมดที่เคยใช้ใน
การวิจยั ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาเอาไว้กอ่ น และมุง่ ถ่ายทอดภาพปรากฏการณ์ ประสบการณ์
ของผู้คน เครื่องมือที่ชุมชนใช้ในการท�ำงาน จากมุมมองและวิธีการของคนชุมชนเอง
จากนัน้ จึงน�ำปรากฏการณ์ดงั กล่าวไปตีความ และท�ำความเข้าใจร่วมกับทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
(หากมี) โดยมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถท�ำหน้าที่ถ่ายทอดการท�ำงานขับเคลื่อน
สังคมในมุมมองของคนในชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนเลือกถ่ายทอด
เรือ่ งราวทัง้ หมดผ่านภาษาที่ไม่ได้เป็นวิชาการมากนัก เพือ่ ให้เนือ้ หาสามารถเข้าถึงผูค้ น
ได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งในกลุ่มคนที่ไม่เคยท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมมาก่อน ไปจนถึง
องค์กรที่สนใจศึกษาแนวคิดและวิธีการท�ำงานของโคกสลุงก็สามารถน�ำเนื้อหาใน
หนังสือนี้ไปเป็นบทเรียน และประยุกต์ใช้กับบริบทชุมชนของตนเองมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้

แนวทางในการรวบรวมข้อมูล
หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่หยิบยืมวิธีการรวบรวมข้อมูลมาจากการท�ำวิจัย
เอกสารที่มุ่งท�ำความเข้าใจ และสังเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเอกสารที่ปรากฏอยู่ใน
แต่ละช่วงเวลา หากพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลอาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิมากกว่าปฐมภูมิ คือเป็นการสรุปเนื้อหาที่มาจากหนังสือ และงานวิจัย
หลาย ๆ เล่ม อย่างไรก็ดี งานวิจัยหรือหนังสือที่น�ำมาใช้เป็นเอกสารประกอบส่วนใหญ่
เป็นงานเขียนของผู้เขียนเอง ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งนักวิจัยในโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
และยังเป็นนักวิจัยที่ท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า
หนังสือเล่มนี้เป็นการตกตะกอนของความคิด มุมมอง และความเข้าใจที่มีต่อเรื่องราว
หลายอย่างในชุมชนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยตามกาลเวลา และความเข้าใจของ
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ผู้เขียนเองที่ผ่านการทบทวน ท�ำความเข้าใจ ตลอดจนสังเคราะห์งานวิจัยของตนที่ท�ำ
มาตลอด 3 ปีอีกครั้งหนึ่ง
ยิง่ ไปกว่านัน้ งานขับเคลือ่ นสังคมของชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง ยังคงเคลือ่ นไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้
บางส่วนจึงต้องการฉายภาพให้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันของชุมชนด้วย โดยข้อมูล
จะน�ำเสนอในที่นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในวิชาเรียนออนไลน์ที่
สร้างขึ้นโดยคนในชุมชนโคกสลุงเอง เนื้อหาในส่วนนี้ได้มาจากที่ผู้เขียนเข้าไปท�ำความ
เข้าใจทัง้ ในแง่ของวิธกี ารจัดการเรียนการสอน เนือ้ หาในบทเรียน ลักษณะผูเ้ รียน ตลอดจนถึง
เสียงสะท้อนต่าง ๆ ทีป่ รากฏในตัววิชาเอง ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ เนือ้ หาส่วนนีร้ วบรวม
และสังเคราะห์มาจากข้อมูลที่เป็นลักษณะปฐมภูมิมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของเล่ม

เรื่องราวในหนังสือ
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน เริ่มต้นจากบทที่ 1 เป็นการท�ำความ
เข้าใจทีม่ าและความส�ำคัญของเรื่องราวที่จะปรากฏในหนังสือ ตลอดจนวิธกี ารทีผ่ เู้ ขียน
ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทีท่ า่ นก�ำลังอ่านอยูน่ ี้ บทที่ 2 เป็นการถ่ายทอดข้อมูลพืน้ ฐานของ
ชุมชนผ่านมุมมองของคนนอกเพือ่ การท�ำความรูจ้ กั กับผูค้ นในชุมชน และความเป็นชุมชน
ไทยเบิ้งซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมของรถไฟขบวนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึง
เริ่มฉายให้เห็นภาพของการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุงอย่างชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ในบทที่ 3-6 และสังเคราะห์เนือ้ หาทัง้ หมดในบทที่ 7 โดยมีรายละเอียดของเนือ้ หา
ในบทที่ 3-7 ดังนี้
บทที่ 3 ว่าด้วยพัฒนาการด้านการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุง
ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของสาเหตุทที่ ำ� ให้คนในชุมชนลุกขึน้ มาท�ำงานเพือ่ สังคม วิธกี ารขับเคลือ่ น
ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลาที่ชุมชนเลือกใช้ สถานการณ์และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ช่วงเวลามาจนถึงปัจจุบัน โดยน�ำเสนอในลักษณะที่เป็นการสรุปเหตุการณ์ในแต่ละ
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ช่วงเวลาอย่างสั้น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้
โดยง่าย ซึ่งเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นการสรุปผลการวิจัยในปีที่ 1-2 ของผู้เขียนเอง
ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
อ้างอิงที่ปรากฏในบทดังกล่าว
บทที่ 4 - 5 เป็นเคล็ดลับส�ำคัญเบื้องหลังที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นหัวใจที่ท�ำให้
การท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุงประสบความส�ำเร็จ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะของเครื่องมือที่ชุมชนน�ำมาใช้ในการท�ำงาน กล่าวคือ
บทที่ 4 เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยสุนทรียสนทนาซึ่งเป็นเคล็ดลับส�ำคัญที่สุดในการท�ำงาน
ของชุมชนโคกสลุง โดยเนื้อหาในบทนี้จะถ่ายทอดทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ของสุนทรียสนทนาที่ชุมชนน�ำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของชุมชนโคกสลุงเองด้วย
ในขณะที่บทที่ 5 เป็นเนื้อหาส่วนที่รวบรวมแนวคิดเรื่องการน�ำร่วม (collective
leadership) ที่ถูกน�ำมาใช้ในชุมชนในลักษณะที่เรียบง่าย ทว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง
ซึ่งจะท�ำให้ผู้อ่านสามารถน�ำมาใช้ตีความและเข้าใจวิธีการท�ำงานของชุมชนโคกสลุงได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
บทที่ 6 ว่าด้วยเรือ่ งของการท�ำหลักสูตรออนไลน์ของชุมชน ซึง่ ประกอบไปด้วย
รายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือและกระบวนการที่ชุมชนใช้ในการท�ำงานมาโดยตลอด ทั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำงานภายในชุมชนและเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำงานกับองค์กร
ภายนอก นอกจากนีย้ งั มีการฉายให้เห็นเสียงสะท้อนทีไ่ ด้รบั จากคนทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ด�ำเนินการในชุมชน
โคกสลุงโดยตรง และการเรียนรู้ที่เกิดในพื้นที่ออนไลน์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการท�ำงาน
ของชุมชนในรูปแบบใหม่ที่คนในชุมชนไม่เคยท�ำมาก่อน เนื้อหาในบทนี้จะท�ำให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจทั้งเครื่องมือที่ชุมชนใช้ในการท�ำงาน และผลจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวด้วย
ในเวลาเดียวกัน
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บทที่ 7 เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากบทที่ 2-5 เพื่อให้เข้าใจภาพรวมใน
การท�ำงานของชุมชนอย่างครอบคลุมและครบถ้วนทุกด้าน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็น
ภาพรวมในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมของชุมชนได้โดยง่าย ส�ำหรับผู้อ่านที่ต้องการ
ท�ำความเข้าใจวิธีการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนอย่างรวดเร็วและกระชับ
สามารถใช้บทที่ 7 เป็นคู่มือในการท�ำความเข้าใจ น�ำไปปรับใช้ในองค์กรหรือชุมชน
ของตนเองได้โดยง่าย และสามารถท�ำความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้
จากบทอื่น ๆ ข้างต้นด้วย
ในแง่ของการอ่านนั้นควรเริ่มอ่านเนื้อหาบทที่ 1 - 2 ก่อนเพื่อท�ำความเข้าใจ
ข้อมูลพื้นฐานของหนังสือ และข้อมูลของชุมชนทั้งหมด จากนั้นจึงเริ่มอ่านเนื้อหาใน
บทที่ 3 - 7 ได้อย่างอิสระ โดยไม่จ�ำเป็นต้องอ่านเนื้อหาอย่างต่อเนื่องตามล�ำดับ
แต่สามารถอ่านสลับบทได้ตามความสนใจ เนื่องจากผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมด
ให้จบภายในบท และเป็นอิสระต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ และ
การน�ำไปใช้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
นอกจากเนื้อหาที่อธิบายเรื่องราวการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของคนใน
ชุมชนโคกสลุงในบทที่ 1-7 แล้ว ผู้เขียนยังได้เพิ่มเรื่องราวที่น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านที่
สนใจข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถค้นคว้าและอ่านประกอบได้ โดยเป็นเนื้อหาที่ปรากฏ
อยู่ในภาคผนวก ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาที่ว่าด้วยความสุข และ
ความฝันของคนท�ำงานในชุมชนโคกสลุง นับเป็นหัวข้อที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้
เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื้อหาในส่วนนี้คัดลอกมา
จากบทสัมภาษณ์ทั้งที่เคยปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มอื่น ๆ ของผู้เขียน บทสัมภาษณ์ที่ยัง
ไม่เคยเผยแพร่ และการเขียนสะท้อนความรู้สึกของชุมชน ทั้งนี้ผู้เขียนท�ำหน้าที่เป็น
เพียงผู้รวบรวมและเรียบเรียงเท่านั้น ไม่เข้าไปตีความ หรือวิเคราะห์ใด ๆ แต่เปิดพื้นที่
ให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์ และท�ำความเข้าใจคนท�ำงานในชุมชนผ่านเสียงของคนในชุมชน
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อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาส่วนสุดท้ายได้อธิบายภูมิหลังในการท�ำงานของ
ตัวผูเ้ ขียนเองเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นตัวตนของผูเ้ ขียน ซึง่ อาจจะมีผลต่อการวิเคราะห์ และ
การตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเขียนเล่มนี้ ข้อมูลส่วนนี้น่าจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้
ประกอบในการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่างานเขียนชิ้นนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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“

...โคกสลุงนีเ่ มือ่ ก่อนเค้าเรียกว่าบ้านจับเรียกค่าไถ่ ปล้นฆ่า
มีเพื่อนจะชวนมันมาบ้านมันยังไม่ยอมมาเลย มีชื่อเสียงโด่งดัง
มากในสมัยก่อน แต่สิ่งที่พวกเราท�ำอยู่ตอนนี้มันท�ำให้บ้านเรา
มีชื่อเสียงเหมือนกัน แต่มันเป็นชื่อเสียงอีกแบบนึง...

”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559)

เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยเบิ้ง บ้าน
โคกสลุง ชุมชนวัฒนธรรมทีต่ งั้ อยูเ่ ลียบเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดังนั้นเรื่องราวส�ำคัญที่ต้องกล่าวถึงเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ ที่
จะอธิบายในบทต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน�ำเสนอประเด็นหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ
ประเด็นแรก ที่ตั้งของชุมชนทั้งในมุมของต�ำนาน เรื่องเล่า ประวัติและความส�ำคัญของ
ชุมชนจากการศึกษาโดยนักวิชาการกลุม่ ต่าง ๆ ประเด็นทีส่ อง สถานทีใ่ นการท�ำงานหลัก
ของชุมชนซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชน
และประเด็นสุดท้าย ผูค้ นทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมในชุมชน
โคกสลุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โคกสลุงในค�ำอธิบายของผู้คน
ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง เป็นชื่อของชุมชนซึ่งเป็นที่รู้จักและได้
รับการกล่าวถึงอย่างหลากหลายทั้งในแง่พื้นที่และเรื่องราว ไม่วา่ จะเป็นวงการวิชาการ
ด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม พื้นที่สื่อในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยว หรือพื้นที่ของภาค
ประชาสังคมในฐานะชุมชนที่ท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง บ้านโคกสลุงในค�ำอธิบายของผู้คนต่าง ๆ จึงมีความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย
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ในมุมของการปกครองนั้น โคกสลุงเป็นชื่อของต�ำบลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขต
อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 113,125 ไร่ หรือประมาณ 182.2
ตารางกิโลเมตร ต�ำบลโคกสลุงเป็นต�ำบลขนาดใหญ่ซึ่งแบ่งเขต การปกครองทั้งหมด
ออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีประชากรจ�ำนวนประมาณ 3851 ครัวเรือน (องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลโคกสลุง, มปป.)
ในแง่ภูมิศาสตร์พบว่า ต�ำบลโคกสลุงตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ 65 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับต�ำบลม่วงค่อม
อ�ำเภอชัยบาดาล ทิศใต้ตดิ ต่อกับต�ำบลพัฒนานิคม ต�ำบลมะนาวหวาน อ�ำเภอพัฒนานิคม
ทิศตะวันตกติดต่อกับต�ำบลดีลงั อ�ำเภอพัฒนานิคม และต�ำบลวังเพลิง อ�ำเภอโคกส�ำโรง
และมีภูเขาพญาเดินธง เขาพลวง เขาเตียน และเขากุดเงินตั้งอยู่ใกล้ ๆ และทิศตะวัน
ออกติดต่อกับพื้นที่เก็บน�้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีพนังกั้นน�ำ (disk) ล้อมรอบ
หมูบ่ า้ นเอาไว้ (สุรชัย เสือสูงเนิน, 2548, น. 4-28) ผูค้ นทีน่ งั่ อยูบ่ นรถไฟสายกรุงเทพ หนองคาย ที่วิ่งผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สามารถมองเห็นพื้นที่เกือบทั้งหมดของชุมชน
ทั้งที่เป็นบ้านเรือนและที่นาของชาวบ้านได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 2.1)

ภาพที่ 2.1 ภูมิประเทศฝั่งตะวันตกของชุมชนโคกสลุง ที่มีรางรถไฟวางอยู่บนพนังกั้นน�้ำเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของรางรถไฟทอดตัวเข้าไปในพื้นที่เขื่อน ท�ำให้รางรถไฟดังกล่างถูกเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า “รางรถไฟลอยน�ำ้ ” สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนโคกสลุง
(ที่มาของภาพ : เยาวชนเมล็ดข้างเปลือกไทยเบิ้ง, 2563)
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ในแง่มุมวิชาการนั้น จากการสังเกตของผู้เขียนเองพบว่า ภาพของนักวิชาการ
หลากหลายสาขาและสถาบันการศึกษาที่เข้าไปท�ำงานในชุมชนโคกสลุง นับเป็นภาพ
ปกติทสี่ ามารถเห็นได้จนชินตาในชุมชน จึงอาจกล่าวได้วา่ โคกสลุงนับเป็นอีกหนึง่ สนาม
หรือหนึง่ พืน้ ทีซ่ งึ่ นักวิชาการจ�ำนวนมากให้ความสนใจ และนิยมเข้ามาท�ำงานทางวิชาการ
และงานด้านการบริการสังคมต่าง ๆ ภาพดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสืบค้นเอกสาร
ทีว่ า่ มีงานวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีโ่ คกสลุงอยูส่ มควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานทีศ่ กึ ษา
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และวิถีชีวิตของคนไทยชุมชนโคกสลุง ซึ่งเป็นกลุ่มคนใน
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง โดยสามารถสรุปแนวคิดที่ได้จากผลการศึกษาทางวิชาการในแต่ละ
ประเด็นโดยสังเขป ดังนี้
ประวัตศิ าสตร์ของชุมชน : ผลจากการรวบรวมเอกสารพบว่ามีนกั วิจยั ทีศ่ ึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโคกสลุงไว้หลายคน เช่น งานวิจัยของภูธร ภูมะธน,
(2541) อ้างถึงใน ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, 2548 น. 21-29 ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า พื้นที่
บริเวณชุมชนโคกสลุงและบริเวณใกล้เคียงเคยมีฐานะเป็นเส้นทางส�ำคัญที่เป็นประตูที่
เปิดเข้าสู่ภาคกลาง โดยมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทแี่ สดงถึงการเป็นเส้นทางเดินทัพ
และเส้นทางติดต่อค้าขายระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งทางบก
และทางน�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น�้ำป่าสักที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของผู้คน
ในช่วงเวลานัน้ ด้วยเหตุนลี้ กั ษณะของชุมชนโคกสลุงในเวลานัน้ จึงเป็นชุมชนทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
กับชุมชนอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งกลุ่มไทยโคราช และกลุ่มชุมชนการค้าอื่น ๆ ดังนั้น
คนในชุมชนจึงแลกเปลีย่ นทาง วัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์กบั ผูค้ นหลากหลายกลุม่
อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชุมชนและ หลักฐานจากพงศาวดาร
ทีเ่ กีย่ วข้อ้ ง ภูธน ภูมะธนจึงให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับการมีอยูข่ องชุมชนไทยเบิง้ ว่า คนในชุมชนนี้
น่าจะเป็นผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา อ้างอิงจากวัดดีลังซึ่งเป็น
วัดดั้งเดิมของชุมชนที่มีลักษณะของศิลปะในสมัยพระเจ้าปราสาททองของอาณาจักร
อยุธยา
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ในขณะที่งานวิจัยของ ชนิกา วัฒนะคีรี (2537) ซึ่งสัมภาษณ์ผู้สูงอายุจาก
หมู่บ้านดีลังแล้วได้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีบรรพษุรุษเป็นชาวเวียงจันทน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงการกวาดต้อนผู้คนจากเวียงจันทน์
และหลวงพระบางเข้ามาในสมัยธนบุรีและให้คนกลุ่มดังกล่าวตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้คนในจังหวัดลพบุรมี สี ำ� เนียงพูดและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
โดยกลุ่มคนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์พูดส�ำเนียงลาวเบิ้ง และรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่
บ้านดีลัง อ�ำเภอพัฒนานิคม ในขณะผู้คนที่อพยพมาจากหลวงพระบางจะพูดจาด้วย
ส�ำเนียงลาวพวนและรวมตัวกันอยู่ในบริเวณอ�ำเภอบ้านหมี่ ส่วนผู้คนที่อพยพมาจาก
ศรีสตั ตนาคนหุตพูดส�ำเนียงลาวเงีย้ วและรวมตัวกันอยูบ่ ริเวณปาหวายในปัจจุบนั ดังนัน้
จึงอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
ในวงวิชาการ และยังคงไม่มีข้อสรุปมาจนถึงปัจจุบัน
ทีม่ าของค�ำว่า “โคกสลุง” : ข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ ของบ้านโคกสลุงนัน้ มีขอ้ สันนิษฐาน
ในสองลักษณะคือ ข้อสันนิษฐานที่มาจากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่า พื้นที่บ้าน
โคกสลุงในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่สูงซึ่งไม่เหมาะกับการท�ำเกษตร ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึง
กลายเป็นชุมชนอุตสาหกรรมการถลุงแร่ ดังจะเห็นได้จากเศษขี้แร่ ที่พบได้ทั่วไปใน
บริเวณหมู่บ้าน และหนองใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ในชุมชนโคกสลุง
ข้อสันนิษฐานที่มาจากเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่า
สัตว์ในป่าจนมืดค�ำ่ จึงได้ท�ำห้างบนต้นไม้และรอดักสัตว์อยู่บนต้นไม้นั้น ต่อมากลางดึก
ได้ยินเสียงผู้หญิงที่อยู่ใต้ต้นไม้ขอความช่วยเหลือว่า ตนเองเดินหลงทางเข้ามาในป่า
หาทางออกไม่ได้ขอให้นายพรานช่วยเหลือด้วย แต่นายพรานไม่มั่นใจว่าผู้หญิงที่ขอ
ความช่วยเหลือเป็นคนหรือเสือสมิงปลอมตัวมาจึงยิงหญิงสาวคนนั้นจนตาย จนกระทัง่
ตืน่ เช้าจึงพบว่าหญิงสาวคนนัน้ ไม่ได้เป็นเสือสมิง แต่เป็นคนจริงๆ จึงรูส้ กึ เสียใจอย่างยิง่
ต่อมาผู้คนที่รู้เรื่องราวดังกล่าวจึงเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า “โคกสาวหลง” ต่อมาเพี้ยน
เป็นค�ำว่า “โคกสลุง” ในปัจจุบัน เรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านโคกสลุงดังกล่าวยังคงปรากฏ
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อยู่ในเพลงโทนที่มักจะขับร้องให้นักท่องเที่ยวฟังอยู่เสมอ ซึ่งมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

“บ้านเอ๊ยบ้านโคกสลุง
มีพรานหมายมุ่งเอาชีวิตสาว
กล่าวขานเป็นเรื่องราว
ว่าสาวเจ้าเป็นเสือสมิง
เล็งปืนแล้วจ้องยิง ๆ 		
โอ้แม่หญิงสิ้นลมไปพลัน
โคกสลุงจึงมีต�ำนาน		
คนโบราณเรียกสาวหลงใหม่
โคกสาวหลงจึงค่อยเปลี่ยนไป เรียกชื่อใหม่ว่าโคกสลุงเอย”
ใครคือไทยเบิ้ง : แม้จะมีค�ำกล่าวในกลุ่มคนไทยเบิ้งด้วยกันเองว่า การจะดูว่า
ใครคือคนไทยเบิง้ ทีแ่ ท้จริงต้องดูจากองค์ประกอบสามอย่างคือ “พูดเหน่อ สะพายย่าม
นามสกุลขึ้นสลุงลงสลุง1” แต่เมือ่ มองจากมุมของนักวิชาการพบว่ามีงานวิจยั ทีก่ ล่าวถึง
ชุมชนโคกสลุงอยู่หลายชิ้น แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่น่าจะท�ำให้บ้านโคกสลุง กลายเป็น
สนามที่น่าสนใจส�ำหรับนักวิชาการมากที่สุดนั้น น่าจะมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในแง่ของภาษาพูด อาหารการกิน เพลงที่ใช้เป็นการละเล่น
ในชุมชน และเครือ่ งแต่งกายเอกลักษณ์ทปี่ รากฏในชุมชนเหล่านีท้ ำ� ให้ตอ่ มานักวิชาการ
เรียกขานผู้คนในพื้นที่บ้านโคกสลุงว่า “ชาวไทยเบิ้ง”
ภูธร ภูมะธน (2541 น. 17-18) อ้างถึงใน ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, (2548 น.
28) ให้ค�ำอธิบายเกี่ยวกับคนในกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง และ ไทยโคราชว่า
แท้จริงแล้วเป็นคนกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือเป็นกลุ่มคนที่ใช้ภาษากลางแต่มีส�ำเนียงที่
เพีย้ นเหน่อ น�ำ้ เสียงค่อนข้างห้วนสัน้ และมีทงั้ ค�ำลาวและค�ำไทยปะปนกันอยู่ ข้อเสนอนี้
“พูดเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลขึ้นสลุงลงสลุง” มีความหมายโดยสังเขปว่า “พูดเหน่อ” หมายถึง แม้คนไทยเบิ้ง
พูดกันด้วยภาษาไทยกลาง แต่มีส�ำเนียงที่ถูกมองว่าเหน่อเมื่อเทียบกับส�ำเนียงของคนไทยกลางในกรุงเทพมหานคร
ส่วนค�ำว่า “สะพายย่าม” มาจากการที่คนไทยเบิ้งทุกเพศทุกวัยมักสะพายย่ามแทนกระเป๋าใส่สิ่งของส�ำหรับเดิน
ทางไปในสถานที่ต่าง ๆ (ภาพที่ 2.2) และ “นามสกุลขึ้นสลุงลงสลุง” คือ ผู้คนในชุมชนโคกสลุงเกือบทุกคนมักจะมี
นามสกุลที่มีค�ำว่า “สลุง” เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เช่น อ่อนสลุง สลุงอยู่ กลิ้งสลุง เป็นต้น (ชลิดา เหล่า
จุมพล, 2560 น. 114-115)
1
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ท�ำให้ต่อมานักวิชาการจ�ำนวนมากนิยมเรียกคนในกลุ่มวัฒนธรรมนี้ว่าคนไทยเบิ้ง หรือ
ไทยเดิ้งมากกว่าค�ำว่าคนไทยโคราชซึ่งมีความหมายแคบกว่า ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ
(2548 น. 28) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ข้อเสนอดังกล่าว ส่งผลให้นักวิชาการจ�ำนวน
มากเริม่ มีการใช้คำ� ว่าไทยเบิง้ หรือไทยเดิง้ แทนค�ำว่า ไทยโคราช อย่างแพร่หลายมากขึน้

ภาพที่ 2.2 อัตลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงทีย่ งั คงลักษณะดัง้ เดิมของชุมชนไว้
สตรีสูงอายุจะสวมเสื้ออีหิ้ว นุ่งโจงกระเบน พาดผ้าขาวม้าในชีวิตประจ�ำวัน (ภาพซ้าย) ขณะที่สตรี
อายุนอ้ ยกว่า แม้นงุ่ ห่มด้วยเครือ่ งแต่งกายแบบร่วมสมัย แต่กย็ งั ใช้ยา่ มใส่สงิ่ ของต่าง ๆ แทนกระเป๋า
ดังเช่นในอดีต (ภาพขวา)
(ที่มาของภาพ : เยาวชนเมล็ดข้างเปลือกไทยเบิ้ง, 2563)

วัฒนธรรมไทยเบิ้ง : เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยเบิ้ง
(ภาพที่ 2.2) ท�ำให้มีงานวิชาการจ�ำนวนหนึ่งที่กล่าวถึงวัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้งด้วย
เช่นกัน เช่น งานวิจัยของสุรชัย เสือสูงเนิน (2548) ศึกษาครูภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
ในต�ำบลโคกสลุง งานวิจัยของกาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุภา ธรรมประมวล กานดา
เต๊ะขันหมาก และสภาวัฒนธรรมต�ำบลโคกสลุง (2558) รวบรวมภูมิปัญญาของคน
ไทยเบิ้งในบ้านโคกสลุงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และมีรายละเอียดที่ชัดเจน รวมไปถึง
งานวิจัยของพรเพ็ญ เดอ ยอง (2556) ศึกษาแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
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ครอบครัวไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้งที่เริ่มเพิ่มจ�ำนวนขึ้นด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่ามีงานวิจัยที่กล่าววัฒธรรม และภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้งอยู่มากพอสมควร ซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดของวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาของชาวไทยเบิง้ อีกครัง้ ในบทต่อไป
การเคลื่อนไหวทางสังคม : นอกจากจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยเบิ้งแล้ว ยังมีงานวิจัยอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ถ่ายทอดงานการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของผูค้ นในชุมชนไทยเบิง้ ด้วย งานส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเริ่มท�ำงานวิจัยที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในชุมชนโคกสลุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มาจนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นในชุมชนออกมาในรูปของหนังสือที่สามารถอ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่
ของตัวบุคคล เช่น เรื่องราวในหนังสือชื่อ “น�ำร่วม ร่วมน�ำ ความหมายของการน�ำผ่าน
ชีวิตและการท�ำงาน เล่ม 1” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ ประทีป อ่อนสลุง ซึ่งเป็นคน
ท�ำงานภาคประชาสังคมที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการท�ำงานด้านสังคมอีกคนหนึ่งใน
ชุมชนโคกสลุง (นิรมล มูนจินดา, 2558 น. 138-157) และเรือ่ งราวของ พยอม อ่อนสลุง
ผูน้ ำ� ด้านการท�ำงานทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับเด็กและเยาวชน
อีกคนหนึ่งของโคกสลุงที่ถ่ายทอดอยู่ในหนังสือ “น�ำทางข้างใน : ประสบการณ์บนเส้น
ทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต” (ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ และ ขวัญชาย ด�ำรงค์ขวัญ,
2559 น. 161-176) และยังมีงานของชลิดา จูงพันธ์ (เหล่าจุมพล) อีกสามชิ้นซึ่งสนใจ
วิธกี ารท�ำงานด้านการเคลือ่ นไหวทางสังคมของภาคประชาสังคมในโคกสลุง อีกจ�ำนวน
3 ชิ้น (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560, น. 110-173; ชลิดา จูงพันธ์, 2561, น. 182-251;
ชลิดา จูงพันธ์, (อยูใ่ นระหว่างตีพมิ พ์) ซึง่ จะได้กล่าวถึงผลการศึกษาดังกล่าวในบทต่อ ๆ ไป
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักวิชาการศึกษาชุมชนโคกสลุงใน
หลากหลายประเด็น ซึ่งยืนยันความน่าสนใจในแง่ด้านวิชาการของชุมชนดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, (2548 น. 92) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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นักวิชาการกับคนในชุมชนโคกสลุงเอาไว้วา่ ความสนใจทีม่ ตี อ่ ชุมชนโคกสลุงในแง่วิชาการ
เริ่มปรากฏมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นช่วงเดียวกันกับการสร้างเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์ส่งผลท�ำให้ชาวโคกสลุงและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงต้องท�ำการอพยพออก
นอกทีต่ งั้ เดิมของหมูบ่ า้ น นักวิชาการจ�ำนวนมากจึงเริม่ เดินทางเข้าไปศึกษาเรือ่ งราวของ
ชุมชนดังกล่าวก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะสูญหายไปกับสายน�้ำ ชุมชนโคกสลุงได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไม่มากนักเมื่อเทียบกับชุมชนอื่น ดังนั้นนักวิชาการจึง
สามารถท�ำงานวิชาการได้ยาวนานและต่อเนือ่ งกว่าการท�ำงานในชุมชนอืน่ คนในชุมชน
โคกสลุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชน
ได้ค่อนข้างดีนั้น ท�ำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโคกสลุงกับนักวิชาการมีความ
แนบแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ และท�ำให้คนในชุมชนพร้อมเปิดรับนักวิชาการมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้มีนักวิชาการจ�ำนวนมากเดินทางเข้าสู่ชุมชนโคกสลุงจนถึงปัจจุบัน
ผลที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องนั้น นอกจากจะท�ำให้
คนในชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น ของตนเองแล้ ว
ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, (2548 น. 92) ยังส่งผลท�ำให้คนในชุมชนพยายามรื้อฟื้น และ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ จนท�ำให้โคกสลุงได้รับการรู้จักในฐานะชุมชน
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย
ความเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโคกสลุงปรากฏให้เห็นเด่นชัด
ในสือ่ เป็นจ�ำนวนมากทัง้ ในรายการโทรทัศน์ตา่ ง ๆ ทีพ่ ยายามถ่ายทอดวิถชี วี ติ ของชุมชน
ทั้งในแง่ของอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และการละเล่นเพลงโทนของคนใน
ชุมชนโคกสลุงที่เป็นเอกลักษณ์ การถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ชุมชนโคกสลุงผ่านรายการโทรทัศน์ตา่ ง ๆ ท�ำให้ชมุ ชนโคกสลุงเป็นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากยิง่ ขึน้
ในฐานะแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ดังนัน้ ภาพของนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากทีเ่ ดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจึงเป็นอีกภาพ
หนึ่งที่พบเห็นได้จนชินตาในชุมชนด้วยเช่นกัน
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จากข้อมูลที่น�ำเสนอทั้งหมดจะเห็นได้ว่าชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงได้รับ
การกล่าวถึงจากผูค้ นหลากหลายสาขาและหลากหลายแง่มมุ ชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
จึงมีความหมาย และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นภายนอกแตกต่างกันออกไป ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว

สถานที่และผู้คน

นอกจากเรื่องราวของชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจะมีความน่าสนใจในหลาก
หลายแง่มุมแล้ว สถานที่ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือ พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง นับเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน
และเป็นสถานทีส่ ำ� คัญในการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมในแง่มมุ ต่าง ๆ ของชุมชน ซึง่ มี
สัมพันธ์กับผู้คนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงานเคลื่อนไหวทาง
สังคม ดั ง นั้ น รายละเอียดในหัวข้อนี้จึงจะขอกล่าวถึ ง พิ พิ ธภั ณ ฑ์ พื้ นบ้ า นไทยเบิ้ ง
บ้านโคกสลุง และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนโคกสลุงซึ่งจะ
ช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจเรือ่ งราวทีจ่ ะกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปได้อย่างชัดเจนมากขึน้ ด้วย
1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง พื้นที่ส�ำคัญของคนท�ำงาน (ภาพที่
2.3) : เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงขนาดเล็กตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดโคกสลุง พิพิธภัณฑ์
ดังกล่าวสร้างจ�ำลองมาจากลักษณะบ้านเรือนดัง้ เดิมของคนไทยเบิง้ ผนังบุด้วยไม้ฝาค้อ
ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น�้ำป่าสักในสมัยโบราณ อาคารพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้งยังมีการจัดแสดงข้าวของที่ใช้ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนไทยเบิ้ง
ดัง้ เดิม จึงท�ำให้สถานทีด่ งั กล่าวเป็นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ก่อนที่จะเดินทาง
ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นบ้านครูภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่ต้ังกระจาย
อยู่ทั่วชุมชนโคกสลุง นอกจากนี้ รอบ ๆ อาคารพิพิธภัณฑ์ยังมีอาคารหลักอื่น ๆ ตั้งอยู่
เพื่อท�ำหน้าที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
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1.1 อาคารปูนชั้นเดียวด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่ 2.3) :
อาคารดังกล่าวส่วนหนึง่ ถูกกัน้ เป็นห้องส�ำหรับตัง้ จักรเย็บผ้าของกลุม่ แปรรูปผ้าพืน้ บ้าน
ซึ่งมีป้าแดง (อุทัย อ่อนสลุง) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ภาพที่ผู้เขียน พบอย่างเป็นปกติเกือบ
ทุกครั้งที่เดินทางไปยังอาคารดังกล่าวคือ ภาพของสมาชิกกลุ่มแปรรูปผ้าทอนั่งท�ำงาน
อยูก่ บั ป้าแดง ทัง้ การฝึกหัดเย็บผ้าหรือการช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืน้ บ้านใหม่ ๆ
อยู่เสมอ เช่นเดียวกับสมาชิกกลุ่ม ผ้าทอมือซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวในต�ำบลโคกสลุงที่
มักจะเดินทางมาขายผ้าทอที่อาคารแห่งนี้เสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่าอาคารดังกล่าวเป็น
พื้นที่ท�ำงานของกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผ้าพื้นบ้านของไทยเบิ้ง2 อย่างแท้จริง
		
1.2 อาคารจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก : อาคารนี้เป็นอาคารชั้นเดียว
ขนาดเล็กที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่แปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ของชาวโคกสลุง สินค้าส�ำคัญคือ ผ้าขาว ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านที่จัดจ�ำหน่ายอยู่ในรูป
ของผ้าพันคอ ผ้าขาวม้าผืนใหญ่ เสื้อผ้าที่ตัดเย็บขึ้นใหม่ และของที่ระลึกชิ้นเล็ก ๆ อีก
หลายรูปแบบ และ ย่าม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ชาวไทยเบิ้งแทบทุกคนต้องสะพายติดตัวแทน
กระเป๋าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเครื่องจักสาน และข้าวซ้อมมือ ซึ่งเป็นสินค้าที่
ผลิตขึ้นจากกลุ่มอาชีพในชุมชนวางจ�ำหน่ายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จึงมักจะแวะเวียนมายังอาคารแห่งนี้เสมอ
		
1.3 อาคารประชุมข้างพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่ 2.3) : อาคารหลังนี้เป็น
อาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการ
ใช้งาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนท�ำงานด้านประชาสังคมในชุมชน
โคกสลุง โดยเฉพาะการท�ำกิจกรรมสุนทรียสนทนาซึ่งเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ชุมชน
ใช้ในการพูดคุยกันในกลุ่มคนท�ำงาน ในประเด็นนี้จะอธิบายรายละเอียดในบทถัด ๆ
ไปในภายหลัง กระบวนการสุนทรียสนทนาจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่สงบ เป็นส่วนตัวเพื่อ
ให้สามารถพูดคุยกันได้อย่างราบรืน่ อาคารแห่งนึจ้ งึ ถูกใช้อย่างสม�ำ่ เสมอในชุมชนโคกสลุง
ลักษณะของผ้าทอพื้นบ้านของโคกสลุงเป็นผ้าฝ้ายลายตารางที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า ผ้าขาวม้า แต่คนในชุมชน
โคกสลุงจะเรียกว่า ผ้าขาว
2
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1.4 ลานวัฒนธรรมข้างอาคารพิพิธภัณฑ์ (ภาพที่ 2.3) : นอกจาก
จะมีอาคารรอบพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ในการท�ำงานรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังมีลานสนามหญ้า
กว้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ขอบด้านหนึ่งของสนามหญ้าดังกล่าวถมดินยกสูง
ขึ้นมาระดับหนึ่งเพื่อท�ำหน้าที่แทนเวทีการแสดง ซึ่งมักจะใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการจัด
แสดงร�ำโทน และจัดแสดงอาหารการกินพื้นบ้านต่าง ๆ ของชุมชนเวลาที่มีการจัดงาน
เลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการปลุก
ให้วัฒนธรรมไทยเบิ้งแบบดั้งเดิมได้ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลทั้งหมดคงพอจะแสดงให้เห็นว่า พื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุง ไม่ได้เป็นแต่เพียงสถานที่จัดแสดงหรือจ�ำลองภาพของวัฒนธรรมไทยเบิ้ง
แบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยเบิ้ง
ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ท�ำงาน และจัดกระบวนการหลากหลายลักษณะของคนใน
ชุมชน นับว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงานด้านวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของคนในชุมชนอย่างจริงจัง
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ภาพที่ 2.3 บรรยากาศในบริเวณพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง 1) ภาพบน : อาคารพิพธิ ภัณฑ์
ไทยเบิ้งโคกสลุงเป็นเรือนฝาค้อ ใต้ถุนสูง ตามวัฒนธรรมไทยเบิ้งแบบดั้งเดิม ด้านขวาภาพสามารถ
มองเห็นหลังคาของอาคารประชุมข้างพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คนท�ำงาน 2) ภาพล่างซ้าย : ป้าแดงและกลุม่ ทอผ้านัง่ ปรึกษากันเรือ่ งผลิตภัณฑ์ในอาคารปูนชั้นเดียว
ด้านหลังอาคารพิพธิ ภัณฑ์ 3) ภาพล่างขวา : ลานวัฒนธรรมข้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์ฯ ซึง่ อยูใ่ นระหว่าง
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับท�ำการแสดง และต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนเย็น
(ที่มาของภาพ : เยาวชนเมล็ดข้างเปลือกไทยเบิ้ง, 2563 [ภาพบน] และ ชลิดา จูงพันธ์, 2559 [ภาพล่าง])
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2. ผู้คนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากจะต้องมีพื้นที่
ในการท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมต่อลักษณะของการท�ำงานแล้ว ยังต้องมีผู้คนที่ท�ำให้
กิจกรรมต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงจะขอกล่าวถึงผู้คนจ�ำนวน
หนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมของชุมชนเพิม่ เติมด้วย
เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
		
2.1 นายประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด) เป็นชือ่ ของบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมในโคกสลุง พ่อมืดเริ่มเข้ามาท�ำงานด้าน
วัฒนธรรมไทยเบิ้งมาตั้งแต่ประมาณปี 2542 ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลโคกสลุง เข้ามาท�ำงานร่วมกับนักวิชาการในสถาบันต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเริ่มสร้าง
เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ (จะกล่าวถึงในบทต่อไป) เป็นหนึง่ ในผูม้ บี ทบาทในการสร้างพิพธิ ภัณฑ์
บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อประสานงานกับหน่วย
งานภายนอก และยังมีบทบาทส�ำคัญในฐานะกระบวนกรผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
หลากหลายลักษณะให้กับชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน (นิรมล มูนจินดา, 2558 น.141)
		
2.2 นางพยอม อ่อนสลุง (พี่มุ่ย) ภรรยาของพ่อมืด และเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบส�ำคัญในการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนโคกสลุงมาโดยตลอด
พีม่ ยุ่ เข้ามาท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับพ่อมืด แต่มีงานที่โดดเด่น
ของตนเองคือ การท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามวัย
สานใยรักแห่งครอบครัว ซึง่ จ�ำเป็นต้องท�ำงานกับคนทุกกลุม่ และทุกวัยในชุมชน ท�ำให้มี
โอกาสรู้จักกับคนในชุมชน และได้ท�ำโครงการพัฒนาชุมชนหลากหลายโครงการ
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2550 จึงได้เริม่ เกิดโครงการเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ ซึง่ เป็นโครงการ
บ่มเพาะทักษะทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนในชุมชน และยังคงมีโครงการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2559 น. 161-176)
		
2.3 สุรชัย เสือสูงเนิน (ครูเสือ) ครูเสือ ครูสอนศิลปะในระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียนวัดโคกสลุง แม้นามสกุลของครูเสือจะไม่ได้มีค�ำว่า “สลุง” ดังเช่น
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คนในโคกสลุงคนอื่น ๆ แต่ครูเสือก็เป็นคนโคกสลุงแท้ ๆ ที่ท�ำงานที่โคกสลุงมาเกือบ
ตลอดชีวติ ครูเสือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะจ�ำนวนมาก ผลงานทีโ่ ดดเด่นชิน้ หนึง่ คือ
ภาพร่างเรือนฝาค้อ ที่เป็นบ้านในวัฒนธรรมไทยเบิ้ง และกลายเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้งในปัจจุบัน ครูเสือท�ำงานด้านวัฒนธรรมร่วมกับพ่อมืดมาตั้งแต่ก่อน
เริ่มเกิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง และยังคงท�ำงานขับเคลื่อนด้านศิลปะ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยเบิ้งมาจนถึงปัจจุบัน (ชลิดา จูงพันธ์, 2561 น. 191-192)
		
2.4 นาวาโทจิตติ อานันสลุง (ผู้พันจิตติ) เป็นอีกหนึ่งบุคคลส�ำคัญ
ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนโคกสลุง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งของการคิดแผนยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ และงานด้านสวัสดิการของคนท�ำงาน
ในชุมชน ผู้พันจิตติเริ่มเข้ามาเป็นทีมงานเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนโคกสลุงร่วมกับ
กับพ่อมืด พี่มุ่ย และครูเสือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเข้ามา
ท�ำงานด้านสวัสดิการทางสังคมในโครงสลุงจากแนวคิดเล็ก ๆ จากการรับราชการว่ามี
ความแตกต่างด้านสวัสดิการจากชาวบ้านทั่วไปค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงอยากตั้ง
กองทุนสวัสดิการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ท�ำงานด้านวัฒนธรรมในชุมชนให้
สามารถมีเงินก้อนเล็ก ๆ ส�ำหรับเป็นสวัสดิการให้กับชาวบ้านได้บ้าง (ชลิดา จูงพันธ์,
2561 น. 234) บุคคลทัง้ 4 คน ทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการท�ำงาน
เคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนโคกสลุง ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า
“สถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนา” องค์กรภาคประชาสังคมทีร่ วมตัวขึน้ จากคนใน
ชุมชนโคกสลุงเองเพือ่ ท�ำงานขับเคลือ่ นด้านการสร้างจิตส�ำนึกในการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยเบิ้ง โดยมุ่งท�ำงานด้านการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของคนไทยเบิ้ง
นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีอ่ บรม ให้ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมไทยเบิง้ กับคนในชุมชนเอง ทัง้ ยัง
เป็นผู้เริ่มต้นคิดยุทธศาสตร์ชุมชนโคกสลุง3 เพื่อก�ำหนดทิศทางในการท�ำงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนโคกสลุงสามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาคนและกระบวนการ
เรียนรู้ 2) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 3) การสร้างสรรค์คุณค่าทางวัฒนธรรม
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) การจัดสวัสดิการชุมชน
และ 6) การจัดการความรูช้ มุ ชนสูก่ ารเปล่ยี นแปลง สังคม โดยมีเป้าหมายปลายทางท่สี าํ คัญคือ การสร้าง “โคกสลุง
น่าอยู่ ผู้คนมีสุขภาวะ บนรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมไทยเบิ้ง” (ชลิดา จูงพันธ์, 2560 น.195)
3
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ภายในชุมชน และประสานงานกับภายนอกชุมชนด้วยในเวลาเดียวกัน โดยมีความหวัง
ไกล ๆ ที่จะสร้างชุมชนน่าอยู่เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกัน
จึงนับว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของ
ชุมชน

สรุป
ข้อมูลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดในเนือ้ หาส่วนนีค้ งพอแสดงให้ผอู้ า่ นเห็นว่า ชุมชนไทยเบิง้
บ้านโคกสลุง แม้จะเป็นชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการและคนท�ำงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิธกี ารท�ำงานเพือ่ พัฒนาคนในชุมชนเอง ความสนใจดังกล่าวท�ำให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดในหลากหลายแง่มุมดังกล่าวไปแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักทีห่ นังสือเล่มนีใ้ ห้ความส�ำคัญ คือ การท�ำงานเพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพของคนในชุมชน และงานด้านการขับเคลือ่ นสังคม ซึง่ เรือ่ งราวต่าง ๆ ของชุมชน
นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดมาจากคนในชุมชนหลากหลายกลุ่มแล้ว ผู้เขียนยังให้
ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดเรื่องราวจากกลุ่มบุคคลที่เป็นภาคประชาสังคมที่เรียก
ตนเองว่า “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ซึ่งมีสมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นคนใน
ชุมชนหลากหลายกลุ่ม ส�ำหรับคนที่ท�ำงานที่มีบทบาทชัดเจนได้กล่าวถึงอย่างละเอียด
แล้วข้างต้น
นอกจากคนท�ำงานขับเคลื่อนสังคม และมุมมองของคนภายนอกที่มีต่อชุมชน
โคกสลุงแล้ว ยังมีพื้นที่ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องกล่าวถึงเมื่อกล่าวถึงนั่นคือพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ซึ่งเป็นทั้งตัวแทนของความเป็นวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่ยัง
คงเหลืออยู่อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นสิ่งที่ทางชุมชนต้องการอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นพื้นที่
ท่องเทีย่ ว จ�ำหน่ายสินค้า และการท�ำงานอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในฐานะของการ
เป็นทั้งสถานที่รวมใจ และที่ท�ำงานของคนท�ำงานด้วย
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การขับเคลื่อนทางสังคม
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ของชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
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“

...ผมมองว่างานพัฒนาชุมชนมันเป็นงานที่ท�ำกี่ชั่วอายุคน
ก็ ไม่ส�ำเร็จ เพราะมีคนใหม่ ๆ เติมเข้ามาเรื่อย ๆ มันเป็นเรื่องของ
การสร้างความรู้ ในชุมชน ไม่ ใช่แค่เรือ่ งของการพัฒนาชุมชน...

”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2559)

การท�ำงานขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชนนับเป็นจุดเด่นส�ำคัญของชุมชนโคกสลุง
ไม่นอ้ ยไปกว่าประเด็นความส�ำคัญของวัฒนธรรมไทยเบิง้ การขับเคลือ่ นทางสังคมทีเ่ กิด
ในชุมชนโคกสลุงเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่อาจกล่าวได้วา่ จุดเริม่ ต้นในการขับเคลือ่ น
ทางสังคมเริม่ ขึน้ ประมาณปี พ.ศ. 2535 และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
รูปแบบการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุงนับแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น หากมอง
อย่ า งผิ ว เผิ น ก็ อ าจสามารถทาบทั บ เข้ า กั บ การขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คมในพื้ น ที่ อื่ น ได้
อย่างไม่ยากนัก แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแน่นอนว่าแต่ละชุมชนย่อมมีปรากฏการณ์
และเครื่องมือเครื่องไม้ที่น�ำมาใช้ในการท�ำงานที่แตกต่างกันบ้างไม่มากก็น้อย
ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จึงเน้นท�ำการสรุปพัฒนาการของการขับเคลื่อนสังคม
ของชุมชนโคกสลุงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาในบทจะเริ่มต้นอธิบายตั้งแต่
จุดก�ำเนิดของเรื่องราวที่ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม แล้วจึงค่อย ๆ น�ำผู้อ่านไป
รูจ้ กั พัฒนาการในการขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชนโคกสลุงในแต่ละช่วงเวลา การแบ่ง
ยุคสมัยในการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุงในที่นี้แบ่งตามลักษณะแนวคิด
หลักที่น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำงาน เนื่องจากแนวคิดที่เปลี่ยนไปย่อมท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงแนวคิด โครงสร้าง และกลยุทธ์ในการท�ำงาน มีรายละเอียด
ของการขับเคลื่อนทางสังคมในแต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี้
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เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึง
เช่นเดียวกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับการขับเคลือ่ นทางสังคมในบริบทอืน่ ๆ จุดเริม่ ต้นของ
เรือ่ งราวการขับเคลือ่ นทางสังคมในชุมชนโคกสลุงเริม่ ต้นจากการเกิดภาวะ “วิกฤติ” หรือ
“ปัญหา” ซึง่ เป็นแรงกดดันทีท่ ำ� ให้วถิ ชี วี ติ ของผูค้ นต้องเปลีย่ นแปลงไปจากความเคยชินเดิม
จนต้องรวมตัวกันเพื่อแก้ไขวิกฤติ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 25352537 เมื่อรัฐบาลเริ่มมีนโยบายที่ต้องการจะสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นในพื้นที่ของ
อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในช่วงเวลานัน้ ชุมชนทีต่ อ้ งเสียพืน้ ทีบ่ างส่วนเพือ่ น�ำมา
สร้างเขื่อนได้มีโอกาสต้อนรับแขกมากหน้าหลายตาที่เข้ามาในชุมชน ทั้งกลุ่มคนจาก
ภาครัฐที่เริ่มเข้ามาท�ำประชามติขอความคิดเห็นจากชาวบ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เริ่ม
เข้ามาส่งเสริม อาชีพทดแทนใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชนที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินท�ำกิน
ทางการเกษตร และกลุ่มนักวิชาการจ�ำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการในพื้นที่
จังหวัดลพบุรที เี่ ข้ามาส�ำรวจผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการสร้างเขือ่ น การเข้ามาของกลุม่ คน
จ�ำนวนมากในเวลานั้น ท�ำให้ชาวบ้านในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้ จากการสร้างเขือ่ น หลายคนเริม่ เรียนรูอ้ าชีพใหม่ ๆ จากภาครัฐ จ�ำนวนเงินเวนคืน
เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาในครอบครัว ในขณะที่คนในชุมชนบางส่วนเริ่ม
เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม วิ จั ย ที่ ศึ ก ษาผลกระทบจากการสร้ า งเขื่ อ นร่ ว มกั บ
นักวิชาการต่าง ๆ จนท�ำให้เกิดเป็นงานวิจัยหลายชิ้น ซึ่งเผยแพร่ในช่วงประมาณ
ปี พ.ศ. 2540-2541 (ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, 2549) กล่าวถึงผู้คนในเขตพื้นที่ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขือ่ นดังกล่าว เช่น งานวิจยั ทีส่ มบูรณ์อย่างยิง่ ของภูธร ภูมะธน
(2541) ที่ท�ำให้ทราบว่าการสร้างเขื่อนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในเขตจังหวัด
สระบุรี และลพบุรีถึง 60 หมู่บ้าน 13 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกด้วย
ว่าพื้นที่ซึ่งก�ำลังจะถูกน�้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะในเขตต�ำบลโคกสลุงและ
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ต�ำบลมะนาวหวานของอ�ำเภอพัฒนานิคมนัน้ แท้จริงแล้วเป็นพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ของชุมชน
ไทยเบิ้ง กลุ่มวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และมีวิถีชีวิตอันเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
อย่างเด่นชัด ทั้งยังมีสถาปัตยกรรม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ยังไม่
ได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง แต่ก�ำลังจะล่มสลายไปพร้อมกับการกระจัดกระจายของ
กลุ่มคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานเนื่องจากการสร้างเขื่อน
การเข้ามาของทั้งเขื่อนและนักวิชาการ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนที่ต้องย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงอาชีพ และบริหารจัดการ
เงินเวนคืนที่ดินของตนเอง ซึ่งมีทั้งคนที่ล้มเหลว และคนที่ตั้งตัวได้จากเงินก้อนนั้น ใน
ขณะเดียวก็ท�ำให้คนในชุมชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม
กั บ การท� ำ งานวิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต อั น เป็ น
เอกลักษณ์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบ
ฉบับดั้งเดิมของคนไทยเบิ้ง ตั้งแต่อดีตก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน

โคกสลุงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป: พัฒนาการของการขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชน
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของพัฒนาการในการขับเคลื่อนทางสังคม
ของผู้คนในโคกสลุงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้ท�ำการแบ่งช่วงเวลาในการ
ขับเคลือ่ นสังคมของคนในชุมชนโคกสลุงออกเป็น 4 ช่วงเวลาตามจุดมุง่ หมายในการท�ำงาน
และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในแต่ละช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดของปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชุมชน
ในแต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ยุคที่หนึ่ง เข้าใจตัวตน (2540-2549)
แม้จดุ เริม่ ต้นของเรือ่ งราวจะเกิดจากการมาถึงของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ ซึง่ ส่งผล
ให้คนในชุมชนต้องย้ายถิน่ ฐาน และการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ แต่แนวทางของการขับเคลือ่ น
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ทางสังคมของผู้คนในชุมชนโคกสลุงไม่ใช่เรื่องของการเรียกร้องให้หยุดสร้างเขื่อน หรือ
เรียกร้องเงินเวนคืนที่ดินดังที่หลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องราวท�ำนองนี้มาบ้างจาก
พื้นที่ที่มีการสร้างเขื่อนพื้นที่อื่น ๆ หากแต่เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าในช่วงทีจ่ ะมีการเกิดขึน้ ของเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์นนั้
มีนักวิชาการจ�ำนวนมากเข้ามาศึกษาเรื่องราว และวิถีชีวิตของคนในต�ำบลโคกสลุง
ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขือ่ น ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, (2548)
ได้สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ว่า ผู้คนในโลกสลุงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหรือยังคงสามารถจดจ�ำเรื่องราวในอดีตต้อง
ต้อนรับทั้งนักวิชาการ และสื่อมวลชนที่เข้ามาพักค้างแรม และพูดคุยถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชนอยู่เรื่อย ๆ การที่มีคนภายนอกเริ่มเข้ามาสอบถามเรื่องราวชีวิตประจ�ำวันที่
คนในหมู่บ้านเคยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยสายตาที่ชื่นชมอย่างจริงจัง ท�ำให้คนใน
ชุมชนเริ่มภาคภูมิใจในวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง เริ่มมีมุมมองใหม่ และมีค�ำเรียกใหม่ ๆ
ให้กับสิ่งที่ตนเองท�ำสืบต่อมาตั้งแต่อดีต เช่น เพลงพื้นบ้าน อาหารการกิน และเครื่อง
แต่งกาย ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” พร้อม ๆ กับองค์ความรู้
เกีย่ วกับ “วัฒนธรรมไทยเบิง้ ” ก็ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ ในวงวิชาการในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เอง
ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่ได้รับการรวบรวมและจ�ำแนก
กลุ่มของวัฒนธรรมตามแนวทางการจ�ำแนกขอบเขตของการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มคน
(floklife studies) ตามแนวทางของริชาร์ด ดอร์สัน (Richard Dorson, 1972) อ้างถึง
ใน ปรมินท์ จารุวร (2558) โดยมีตัวอย่างกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง
ตามแนวทางการจ�ำแนกประเภทของคติชนของริชาร์ด ดอร์สัน
คติชนประเภท
ที่ใช้ถ้อยค�ำ
(oral folklore)

คติชนประเภท
ประเพณีพื้นบ้าน

(social folklore custom)

1.เรือ่ งเล่าของชาวบ้าน
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ต�ำนานโคกสาวหลง

1.ประเพณีและงานฉลอง
- ประเพณีตกั บาตรลูกอม
- ประเพณีแห่ดอกไม้

2. บทเพลงของชาวบ้าน
- เพลงหอมดอกมะไพ
- เพลงปฏิพาทย์
- เพลงพิษฐาน
- เพลงช้าเจ้าหงษ์
- เพลงโนเน
- เพลงโคราช
3. ค�ำพูดของชาวบ้าน
- ส�ำเนียง และค�ำศัพท์

2.ความเชื่อ
- ความเชื่อเรื่องการ
ท�ำนายด้วยพิธีบูนไข่
บูนกรรไกร

3. การละเล่น
- จิ้งโปะ
- ตี่จับ
- งูกินหาง
- การตัดกระดาษ
4. ยาพื้นบ้าน
- สมุนไพรต่าง ๆ ที่ใช้แก้
อาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ

คติชนประเภท
วัฒนธรรมวัตถุ

คติชนประเภท
ศิลปะพื้นบ้าน

1.หัตถกรรมพื้นบ้าน
- งานจักสานเครื่องใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
- เครื่องมือดักสัตว์
- การทอผ้า
2. สถาปัตยกรรมพืน้ บ้าน
- เรือนฝาค้อ

1.การแสดงพืน้ บ้าน
และการเต้นร�ำ
พื้นบ้าน
- การร�ำโทน

(material culture)

3. เครือ่ งแต่งกายพืน้ บ้าน
- เสื้ออีหิ้ว
- นุ่งโจง
- ผ้าขาวม้า (ชาวบ้าน
เรียกว่าผ้าขาว)
4. อาหารพื้นบ้าน นิยม
บริโภคผัก และอาหาร
ที่ไม่มัน เช่น
- แกงไข่น�้ำ
- แกงขี้เหล็ก
- พริกตะเกลือ
- ต้มกระดูกหมูใส่เครือ่ งด�ำ
- ขนมเบื้องโบราณ
- หลนปูนากับผักลืมผัว

(folk arts)

2. ดนตรีพื้นบ้าน
- โทน
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ภาพที่ 3.1 ภาพสะท้อนการให้ความส�ำคัญกับภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของชาวไทยเบิ้ง ภาพบน
สะท้อนภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารของคนไทยเบิ้งที่เน้นความเรียบง่าย แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
(ภาพบนซ้ายคือหมกเห็ดใส่พริกตะเกลือ ภาพบนขวา คือ ลูกก�ำจัด เครื่องเทศที่มีกลิ่นและรสชาติ
พิเศษที่ชาวไทยเบิ้งนิยมใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้าน) ภาพล่างซ้ายสะท้อนการให้ความ
ส�ำคัญกับภูมปิ ญ
ั ญาเรือ่ งการร�ำโทนและการร้องเพลงโคราช ผูส้ งู อายุในภาพคือแม่เพลงเพลงโคราช
ของชุมชนที่เสียชีวิตแล้ว ภาพล่างขวา ครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นผู้อาวุโสของชุมชนก�ำลังสอนศิลปะการ
ตัดกระดาษของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว
(ที่มา : ชลิดา จูงพันธ์, 2559 [ภาพบน] และศุภจิต สิงหพงษ์, 25559 [ภาพล่าง])
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หลังจากที่วัฒนธรรมไทยเบิ้งได้ถูกศึกษาและเรียกขานอย่างเป็นทางการใน
วงการนักวิชาการแล้ว นอกจากจะมีงานวิจัยจ�ำนวนมากตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลานั้น
เรื่องราวของวัฒนธรรมไทยเบิ้งยังถูกน�ำไปจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ภายใต้ชอื่ “นิทรรศการพิเศษ ชาวไทยเบิง้ ลุม่ แม่นำ�้ ป่าสัก”
เป็นระยะเวลาถึง 1 ปีเต็ม ในขณะนัน้ วัฒนธรรมไทยเบิง้ เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในสายตาคนนอก
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะค่อย ๆ ได้รับ
การยกระดับขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือชิ้นแรกในการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชน และ
ยังคงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งในระยะเวลาต่อมา
การน�ำวัฒนธรรมไทยเบิง้ มาเป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชน
ไทยเบิ้งเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2540 ผ่านการเข้ามาของกองทุนกองทุนพัฒนา
ชุมชน (Social Investment Fund -SIF) ในสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ในขณะ
ที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ กองทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชน
สามารถคิดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยวิธีการและประเด็นที่ผู้คนใน
ชุมชนให้ความส�ำคัญ จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดัง
กล่าวของชุมชนโคกสลุง ท�ำให้ทราบว่า ปัญหาหลักที่ชุมชนเผชิญอยู่ในขณะนั้น คือ
ยาเสพติด ซึ่งผู้น�ำในชุมชนมองว่าเกิดจากการได้รับเงินเวนคืนจ�ำนวนมากภายในชั่ว
ข้ามคืน และการทะเลาะเบาะแว้งที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันผลประโยชน์ในการรับเงิน
เวนคืนที่ไม่ลงตัวในกลุ่มญาติพี่น้อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจน�ำมาสู่การล่มสลายของ
ชุมชนในที่สุด อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้น�ำมองว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นร้อนที่
อาจน�ำมาซึ่งความขัดแย้งของคนหลายกลุ่มจึงเล็งเห็นว่าหากคนในชุมชนยังมีวิถีชีวิต
อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และยังคงตระหนักถึงความเป็นพวกพ้อง เป็นพี่น้องกันดังเช่น
ในอดีต ปัญหาดังกล่าวน่าจะลดไปได้บ้าง ดังนั้น แนวคิดเรื่องการน�ำเอาเงินจาก
โครงการ SIF มาสร้าง “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง” จึงถือก�ำเนิดขึ้น
โดยมีหัวเรือใหญ่ในการก่อตั้ง คือ ครูเสือ ผู้ใหญ่อี๊ด และพ่อมืดซึ่งได้เข้ามามีบทบาทใน
34

การท�ำงานร่วมกับนักวิชาการของสถาบันราชภัฏลพบุรีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
ในขณะนั้นผู้ก่อตั้งมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้วัฒนธรรมซึ่งเป็นประเด็นเย็นและไม่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้ง มาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนดังกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจึงถูกสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่รกร้างของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง อาคารหลักเป็นบ้านไม้ใต้ถนุ สูงทีเ่ รียกว่า
“เรือนฝาค้อ” ฝาบ้านท�ำจากใบของต้นค้อทีเ่ ป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึง่ ซึง่ เคยพบได้
ทั่วไปในบริเวณลุ่มแม่น�้ำป่าสัก อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้นับว่าเป็นตัวแทนของบ้าน
แบบไทยเบิง้ ดัง้ เดิมทีไ่ ด้สญ
ู หายไปแล้วภายหลังการสร้างเขือ่ น ดังนัน้ อาคารพิพธิ ภัณฑ์
จึงถูกวาดแบบขึน้ จากการสอบถามผูส้ งู อายุในชุมชนโดยครูเสือ วัตถุจดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์
ได้มาจากการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันของชาวบ้านในชุมชนที่เต็มใจ
บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ เพื่อน�ำมาจัดแสดงในฐานะตัวแทนของวิีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
(โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2558)
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ (2547 น.31-42) กล่าวถึงพัฒนาการ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดขึ้น
นับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2500 ในพื้นที่วัด และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ประเทศ จากนั้นจึงเริ่มพัฒนากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัด
สร้างขึ้นโดยคนในชุมชนเองในช่วงปี พ.ศ. 2537 อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติสภา
ต�ำบลและองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลทีส่ นับสนุนให้เกิดการกระจายอ�ำนาจให้กบั คนใน
พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ สอดรับกับแนวคิดเรือ่ งท้องถิน่ นิยมทีน่ กั วิชาการจ�ำนวนมากให้ความส�ำคัญ
มาแล้วก่อนหน้านั้น (เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2520-2530) ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการ
เปลี่ยนแปลงนิยามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากพื้นที่เก็บสิ่งของส�ำคัญของชุมชน กลายเป็น
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งเป็นหนึ่ง
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจ�ำนวนมากทั่วประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
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พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 สิงหาคม
2543 โดยนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย โดยผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในขณะนั้นมีความ
ตั้งใจเต็มเปี่ยมว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเบิ้งที่จะ
รวมคนในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และตระหนักอยู่เสมอว่าทุกคนในชุมชนต่างก็
มีจุดก�ำเนิดเกียวกันและเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการน�ำ
วัฒนธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อมา
ไม่ได้เป็นแต่เพียงสัญลักษณ์ของการเคยมีอยูข่ องวัฒนธรรมไทยเบิง้ เท่านัน้ แต่เป็นกลายเป็น
พืน้ ทีส่ ำ� คัญทีผ่ คู้ นในชุมชนใช้เป็นพืน้ ทีท่ ำ� งานสืบสานด้านวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กับการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้น�ำมาสู่การขับเคลื่อนทาง
สังคมในชุมชนต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 3.2 ภาพอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ภาพซ้าย: อาคารพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งฯ
ในปี พ.ศ. 2559 ภาพขวา : อาคารพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งฯ ในปี พ.ศ. 2563
(ที่มา : ชลิดา จูงพันธ์, 2559 [ภาพซ้าย] และ เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง [ภาพขวา])
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ยุคที่สอง ค้นหาผู้น�ำร่วม (2549-2559)
การเกิดขึน้ ของพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ ในช่วง 2 ปีแรก ท�ำให้ชมุ ชนกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาเพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยเบิ้งอย่างไม่ขาดสาย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป สื่อมวลชน ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาดูงานในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน
ไทยเบิง้ ฯ ก็เป็นเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์ลักษณะอื่น ๆ จ�ำนวน
มากทั่วโลก ซึ่งโดยปกติจะได้รับความนิยมอยู่ประมาณ 2-5 ปี (ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ,
2548) ก่อนจะค่อย ๆ ซบเซาลงไปตามระยะเวลาดังบทสัมภาษณ์ของพี่มุ่ย กลุ่มคน
ท�ำงานด้านวัฒนธรรมในชุมชนโคกสลุงทีบ่ รรยายความซบเซาของพิพธิ ภัณฑ์วา่ “ช่วงปี
2547 นี่ปล่อยร้างไปเลย ถ้าใครมาดูต้องถางหญ้าเป็นวัน ๆ” (พี่มุ่ย, 21 ตุลาคม 2559)
ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ซบเซาคนท�ำงานขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมของชุมชนบางคนก็เริ่ม
แยกย้ายกันออกไปท�ำอาชีพของตนเอง บ้างก็ไปท�ำธุรกิจ บ้างก็กลับไปจริงจังกับงาน
ราชการ หรือกลับไปท�ำการเกษตร ขณะที่บางคนเริ่มออกไปท�ำงานขับเคลื่อนด้าน
วัฒนธรรมในระดับจังหวัดในฐานะวิทยากรมากยิ่งขึ้น
ความซบเซาของพิพิธภัณฑ์ด�ำเนินอยู่จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2549 กลุ่มคน
ท�ำงานขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมได้กลับมารวมตัวอีกครั้ง อันเนื่องมาจากพ่อมืดและพี่
มุ่ยผู้เป็นภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนท�ำงานขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมได้พบกับจุด
เปลีย่ นส�ำคัญในการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคม นัน่ คือการได้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการ
วิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่มีการ
ให้เครือ่ งมือในการท�ำงานพัฒนาชุมชนหลายอย่าง เช่น System thinking, Networking,
Dialogue ฯลฯ ทั้งยังมีโจทย์ท้าทายให้ผู้เข้าร่วมอบรมน�ำกลับไปท�ำโครงการในชุมชน
ของตนเองอย่างจริงจังด้วย (นิรมล มูนจินดา, 2558 น. 138-157) การได้รับเครื่องมือ
กลยุทธ์ใหม่ ๆ และได้รู้จักเครือข่ายภาคประชาสังคมคนอื่น ๆ ที่เหมือนช่วยเติมไฟให้
แก่กัน ท�ำให้พ่อมืดและพี่มุ่ยอยากลองใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการท�ำงาน ทั้งยังตระหนัก
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อีกด้วยว่าการเคลืื่อนไหวทางสังคมของตนเองนั้นยังจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น
เมือ่ ตนเองหยุดท�ำงานการขับเคลือ่ นของชุมชนก็ตอ้ งหยุดชะงักไปด้วย ดังนัน้ เป้าหมายใหม่
ในการขับเคลือ่ นทางสังคมจึงเป็นการขยายขอบเขตของแนวคิด และเครือ่ งมือทีต่ นเอง
ได้รับไปสู่คนอื่น ๆ ในชุมชน การตามหาผู้น�ำกลุ่มใหม่ที่จะท�ำงานเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพื่อให้การท�ำงานขับเคลื่อนมีความต่อเนื่องจึงเริ่มต้นขึ้นจากการรวบรวมคน
2 กลุม่ หลักคือ กลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้ และ แกนน�ำจิตสาธารณะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
แม้ว่าจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนไทยเบิ้งจะเริ่มต้นมา
จากเรือ่ งราวในอดีตและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนไทยเบิง้ ซึง่ เกีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุในชุมชน
โดยตรง แต่กลุม่ เป้าหมายในการขับเคลือ่ นทางสังคมในช่วงเวลานีข้ องชุมชนกลับกลาย
เป็นการท�ำงานกับกลุม่ เยาวชนแทน โดยมีแนวคิดว่าการท�ำงานกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น
เยาวชนว่าเป็นการท�ำงานกับอนาคต ท�ำงานกับกลุม่ คนทีจ่ ะสืบทอดภูมปิ ญั ญาของชุมชน
(ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ และ ขวัญชาย ด�ำรงค์ขวัญ, 2559 น. 161-176) กลุ่มเยาวชนที่ถูก
เรียกว่า “เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง” จึงถือก�ำเนิด ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยมีจุดตั้งต้น
ในการท�ำกิจกรรมอย่างเรียบง่าย จากการทีพ่ มี่ ยุ่ เข้าไปชักชวนกลุม่ ผูป้ กครองของเพือ่ นลูกสาว
ให้มาร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านวัฒนธรรมของชุมชน มีเงินทุนตั้ง
ต้นในการท�ำกิจกรรมจากการระดมทุนและขอรับบริจาคจากผู้ปกครองเท่านั้น ต่อมา
จึงเริม่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียน และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550-2552
การท�ำงานพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของชุมชนก็ยิ่งเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่ง
ขึ้นเมื่อเครือข่ายด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนหลายกลุ่มที่พี่มุ่ยได้มีโอกาส
รู้จักในขณะที่เข้าร่วมเวทีในการอบรมต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมกับชุมชน เช่น
กลุ่มละครใบไม้ กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีแนวทางในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเป็นของตนเองแทบทั้งสิ้น (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560)
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การได้ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายจ�ำนวนมากท�ำให้ลักษณะกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในชุมชนด�ำเนินการไปในหลากหลายลักษณะ และเริม่ มีการขยาย
ขอบเขตและยกระดับการท�ำงานจากกิจกรรมเล็ก ๆ ทีพ่ มี่ ยุ่ และทีมเองจัดขึน้ กลายเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียน เป็นการท�ำงานร่วมกับครูภูมิปัญญาซึ่งเป็นสูง
อายุในชุมชนรับบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม และมีเยาวชนเป็นผู้เข้าไปรับ
การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว นิรมล มูนจินดา, (2558) ได้ท�ำการสรุปตัวอย่างกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนโคกสลุงไว้ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาาศัักยภาพเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนไทยเบิ้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2558
ปี พ.ศ.
2552
2553-2554
2555-2558
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กิจกรรม
ละครพื้นบ้านสานสุข (ร่วมกับกลุ่มละครไม้ขีดไฟ)
เวทีละครพื้นบ้านโดยเยาวชนในชุมชน 10 เวที
มหกรรมสือ่ พืน้ บ้านภาคกลาง : ถนนเด็กเดินจากหมูบ่ า้ นถึงวัด โดยผ่านฐานการเรียนรู้
ที่เป็นบ้านของครูภูมิปัญญาและมุ่งหน้าสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนต่อที่วัด
หลักสูตรท้องถิ่น (ร่วมกับมหาวิทยาลัย และเครือข่ายหมู่บ้านเด็ก)
ปีที่ 1: เริ่มต้นจากหลักสูตร 2-3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย ร�ำโทน ร�ำพื้นบ้าน และ
ตัดกระดาษ
ปีที่ 2: เพิ่มหลักสูตรใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาหาร ของเล่น เพลงพื้นบ้าน การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน ส�ำหรับเด็กอนุบาล (ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์) จาก
ของเล่น 7 อย่างของชุมชน จนกลายเป็นมหกรรมหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ
น�ำเสนอความส�ำเร็จของหลักสูตร
ปีที่ 3: พยายามขยายผลในโรงเรียนทุกแห่งของชุมชน เพื่อให้น�ำหลักสูตรไปใช้เป็น
ระดับนโยบาย โดยมีวิธี การใช้อย่างหยืดหยุ่นตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
และท�ำงานผ่านการท�ำงานร่วมกับครูภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
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การท�ำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนโคกสลุงนอกจากจะมีลักษณะ
การท�ำงานที่มีความหลากหลายแล้ว ยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่มี
การด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำให้กับ
เยาวชนในชุมชนผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งต้องเข้าร่วมค่ายอย่างมี
ความต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ค่าย ได้แก่ ค่ายเรียนรู้รากเหง้า: เป็นค่ายที่ให้เยาวชนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเบิ้งทุก ๆ ด้าน จากครูภูมิปัญญาในชุมชน จากนั้น
จึงให้เยาวชนตัดสินใจเลือกประเด็นทางวัฒนธรรมทีต่ นสนใจ และเข้าไปเรียนรูท้ ำ� ความ
เข้าใจประเด็นดังกล่าวกับครูภูมิปัญญาบางท่านผ่านค่ายสืบสานภูมิปัญญา มีพี่เลี้ยง
เป็นรุ่นพี่กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งเข้าไปให้ความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลชุมชนจาก
ผู้สูงอายุในชุมชน จากนั้นเยาวชนทุกคนจะได้น�ำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ลานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้น�ำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้กับผู้ใหญ่ในชุมชน
จากนั้นเมื่อเข้าค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาทั้ง 3 ค่ายแล้ว เยาวชนที่ยังสนใจการท�ำกิจกรรม
จะได้รับการเชิญชวนจากรุ่นพี่เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งให้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น�ำและค่ายพี่เลี้ยง เพื่อท�ำความเข้าใจเรื่องการท�ำงานขับเคลื่อนด้านเด็ก
และเยาวชน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และได้ทดลองท�ำค่ายจริงด้วยตนเอง
ซึ่งอาจมีกิจกรรมค่ายหลากหลายลักษณะที่เยาวชนกลุ่มนี้ต้องเข้าร่วม (ชลิดา จูงพันธ์,
2563)
เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนและกิจกรรมทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จึงจะกลายเป็นเยาวชนกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งที่สมบูรณ์ หมายถึง เมล็ดข้าว
เปลือกพันธ์ุดีที่ได้รับการคัดสรร บ่มเพาะ และผ่านการทดสอบความต่อเนื่อง และ
จริงจังในการท�ำงาน จนมั่นใจได้ว่า “เมล็ดข้าวเปลือกพันธ์ุดีเหล่านี้ หากตกไปอยู่ที่ใด
แม้เพียงหนึ่งเมล็ดก็สามารถงอกงามแตกกอออกรวง ผลิตข้าวพันธ์ุดีเพิ่มอีกเป็นร้อยสู่
สังคมไทยต่อไป” (พ่อมืด, สัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2559)
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2. แกนน�ำจิตสาธารณะ
นอกจากจะจั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของเยาวชนในชุ ม ชนผ่ า น
กระบวนการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมร่วมกับครูภมู ปิ ญั ญาซึง่ เป็นผูส้ งู อายุในชุมชนแล้ว การตามหา
ผู้น�ำกลุ่มใหม่ก็ยังไม่หยุดลงที่คนเพียงสองช่วงวัยเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตของกลุ่ม
เป้าหมายไปยังกลุ่มคนวัยท�ำงานอีกด้วย ในชื่อที่เรียกภายหลังว่า “กลุ่มแกนน�ำจิต
สาธารณะ”
การเกิดขึ้นของแกนน�ำจิตสาธารณะอาจจะสามารถกล่าวได้ว่า เริ่มต้นในช่วง
ประมาณปี พ.ศ. 2557-2558 กลุ่มคนท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนโคกสลุง
เริ่มมีแนวคิดที่จะท�ำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจังเนื่องจากยังมีหน่วยงาน
จ�ำนวนมากที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานในชุมชน แต่จ�ำเป็นต้องเดินทางแบบเช้าไป
เย็นกลับเพราะไม่มีที่พักในหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดเรื่องการท�ำโฮมสเตย์ที่
เริม่ ต้นขึน้ ในชุมชน จากการชักชวนคนที่มักจะมาช่วยงานบุญและงานสาธารณะต่าง ๆ
ของหมู่บ้านเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนให้เข้ามาร่วมท�ำบ้านพักโฮมสเตย์
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวขึ้น โดยเริ่มจากบ้านพักเพียงไม่กี่หลังและค่อย ๆ ขยายกลายเป็น
บ้านพักโฮมสเตย์ประมาณ 10-11หลัง ที่ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ได้ราว 80 คน

41

รถไฟสายความสุข: การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง

ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงสถานที่ส�ำคัญ บ้านครูภูมิปัญญา และบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนโคกสลุง
(ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560 น. 137)

คนในวัยท�ำงานกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องพบกับนักท่องเที่ยวโดยตรง จึงจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมหลายประการ ทั้งทักษะในการดูแลนักท่องเที่ยว
และทักษะทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในฐานะไกด์ประจ�ำชุมชนทีต่ อ้ งสามารถ
ตอบค�ำถามนานาของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงเกิดโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
คนกลุ่มดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะ” ขึ้นในชุมชน
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โครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะเป็นโครงการที่สนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้กลุม่ คนท�ำงาน
เคลือ่ นไหวทางสังคมในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ได้ออกแบบโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพและความเป็น
ผู้น�ำของคนในชุมชนด้วยตนเอง กรณีของโคกสลุงนั้น กลุ่มคนวัยท�ำงานในอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มอาชีพทอผ้า
และกลุม่ แปรรูปผ้าทอทีท่ ำ� ของทีร่ ะลึกให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เครือ่ งมือ
ในการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมที่พ่อมืดและพี่มุ่ยเคยเรียนมาก่อนในโครงการวิจัย
และพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ทั้งเครื่องมืออย่าง System thinking และ
Networking การคิดแผนกลยุทธ์ถกู น�ำถ่ายทอดต่อในคนกลุม่ นี้ โดยใช้การสุนทรียสนทนา
หรือ Dialogue เป็นเครื่องมือในการพูดคุยและจัดกระบวนการ คุณสมบัติส�ำคัญของ
คนที่จะเข้ามาเป็นแกนน�ำจิตสาธารณะนั่นไม่จ�ำเป็นต้องมีต�ำแหน่งส�ำคัญในชุมชน
ไม่ต้องมีระดับการศึกษาสูง และไม่ตอ้ งเข้ามาท�ำงานขับเคลือ่ นด้านวัฒนธรรมตลอดเวลา
แต่ต้องมีคุณสมบัติส�ำคัญประการหนึ่งคือ “ต้องเป็นคนที่เอาธุระส่วนรวมมาก่อนธุระ
ส่วนตน” พ่อมืดบรรยายลักษณะของคนกลุ่มนี้เอาไว้ว่า “คนกลุ่มนี้เป็นผู้น�ำธรรมชาติ
เขาอาจจะไม่ได้อยู่บนเวที อาจจะพูดไม่เก่ง แต่เป็นคนที่เราสามารถพบเห็นได้ตามงาน
บุญ งานบวช งานจิตสาธารณะต่าง ๆ”
การจัดโครงการพัฒนาแกนน�ำจิตสาธารณะนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่
กลุ่มผู้น�ำเดิม เช่น พ่อมืด พี่มุ่ยเริ่มได้รับแนวคิดเรื่อง การน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเชื่อ
ว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพการเป็นผู้น�ำในรูปแบบของตนเอง และเชื่อว่าการขับเคลื่อน
ทางสังคมอย่างยั่งยืนต้องมาจากการน�ำร่วมที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคน เปิดโอกาสให้
ทุกคนในองค์กรได้มีบทบาท มีการแลกเปลี่ยนความรู้และตั้งเป้าหมายร่วมกันอยู่เสมอ
การน�ำร่วมจึงนับเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับความตั้งใจเริ่มต้นของกลุ่มผู้น�ำที่กลับมา
ท�ำงานขับเคลือ่ นสังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักทีต่ อ้ งการตามหาผูน้ ำ� กลุม่ ใหม่ทจี่ ะท�ำงาน
เคลื่อนไหวทางสัง คม ดังนั้น การสร้างแกนน�ำจิตสาธารณะในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วย
ความหวังอย่างแรงกล้าว่า ในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะสามารถบริหารจัดการ
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และท�ำงานร่วมกันภายในกลุ่มได้ด้วยตนเอง (สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแกน
น�ำจิตสาธารณะ และแนวคิดเรือ่ งการน�ำร่วมทีช่ มุ ชนโคกสลุงน�ำมาใช้ได้ใน ชลิดา เหล่าจุมพล,
2560)
การเกิดขึ้นของแกนน�ำจิตสาธารณะ และเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ท�ำให้
การขับเคลือ่ นทางสังคมของโคกสลุงไม่ได้จำ� กัดอยูใ่ นคนกลุม่ เล็ก ๆ ทีเ่ ป็นผูก้ อ่ ตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
และไม่ได้จ�ำกัดการขับเคลื่อนทางสังคมอยู่แต่เพียงประเด็นด้านการสืบสานวัฒนธรรม
เท่านัน้ แต่ขอบเขตการขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชนได้ขยายประเด็นให้กว้างขวางออกไป
ในอีกหลายประเด็น ขณะเดียวกันยังเกิดการเปลีย่ นแปลงแนวคิดในการท�ำงานเคลือ่ นไหว
ทางสังคมของชุมชนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้ กล่าวคือ
เยาวชนในชุมชนที่ไม่เพียงเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมคนไทยเบิ้ง แต่ยังเป็นกลุ่ม
คนที่มีความสามารถในการท�ำงานขับเคลื่อนด้านเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย
กลุม่ คนวัยท�ำงานไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ หรือขายของทีร่ ะลึกเท่านั้น
แต่ยงั มีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางในการท�ำงานของตนเอง มีศกั ยภาพในฐานะเจ้าบ้าน
ทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้ และเข้ามามีบทบาทในการขับเคลือ่ นด้านการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมากขึ้น (ปัจจุบันแกนน�ำจิตสาธารณะเหล่านี้ยังคงท�ำหน้าที่เป็นจิตอาสา
คอยปรับปรุงภูมทิ ศั น์สว่ นต่าง ๆ ของชุมชนทุกวันเสาร์ทสี่ องของทุกเดือนอย่างต่อเนือ่ ง)
ผู้สูงอายุไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่เพียงการเป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือเป็นภาพ
แทนของความเป็นไทยเบิ้งอย่างดั้งเดิมเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตกลายเป็น ครู ผู้ท�ำ
หน้าทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรู้ และภูมปิ ญั ญาของชุมชนให้กบั เยาวชนของชุมชนอย่างจริงจัง
ในทางกลับกันคณะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นั้นได้ลดบทบาทของตนเองลงจากการ
เป็นคณะท�ำงานหลักกลายเป็นคนที่คอยคิดเรื่องยุทธศาสตร์ภาพรวมของชุมชน และ
ท�ำงานด้านวิชาการเท่านั้น ภายใต้ชื่อใหม่ของกลุ่มที่เรียกขานกันต่อมาว่า “สถาบัน
ไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา”
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ภาพที่ 3.4 บรรยากาศในการอบรมแกนน�ำจิตสาธารณะในชุมชนผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา
(ที่มา : ชลิดา จูงพันธ์, 2559)

ยุคที่สาม: ตาม-ต้าน กระแสโลก (2560-2561)
นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนและการเกิดขึ้นของกลุ่มคนต่าง ๆ ในโคกสลุงดัง
ที่ได้กล่าวไปแล้วใน 2 ยุค ที่ผ่านมาคงจะพอเห็นได้บ้างว่า การขับเคลื่อนทางสังคม
ของชุมชนโคกสลุงนอกจากจะค่อย ๆ ขยายขอบเขตของประเด็น และกลุ่มคนในการ
ท�ำงานเพิ่มมากขึ้นแล้ว เครือข่ายภายนอกที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมการท�ำงานขับเคลื่อน
ในชุมชนก็เริ่มเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน สถาบันการศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นเผย
แพร่ให้เรือ่ งราวของคนไทยเบิง้ เป็นทีร่ จู้ กั หน่วยงานภาครัฐซึง่ สนับสนุนด้านงบประมาณ
จนมาสู ่ ก ารมี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมจ� ำ นวนมากที่ เชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพของผูค้ น แต่ยงั ขาดเพียงองค์กรภาคธุรกิจเท่านัน้ ทีด่ จู ะมาพร้อมกับภาพลักษณ์
ของความทั น สมั ย และนายทุ น ผู ้ ก อบโกยผลประโยชน์ ซึ่ ง เป็ น ขั้ ว ตรงข้ า มกั บ การ
พยายามสืบสานวิถีชีิวตดั้งเดิม ดังนั้น การท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับความเป็น
นายทุนจึงดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย
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นับตั้งแต่เริ่มมีการสร้างเขื่อนล่วงเลยมากว่า 20 ปี การขับเคลื่อนทางสังคม
ของโคกสลุงก็ค่อย ๆ มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันการศึกษาจ�ำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนอย่างไม่ขาดสาย
ทัง้ ด้านวัฒนธรรมและด้านกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของผูค้ นในชุมชน บางปีชมุ ชน
ต้องท�ำโครงการร่วมกับสถาบันต่าง ๆ มากถึง 40 โครงการ การขับเคลื่อนทางสังคม
โดยใช้วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงอายุจึงนับว่าเป็น
เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างยิง่ ในการท�ำงานของชุมชน ความส�ำเร็จของการขับเคลือ่ น
ทางสังคมโดยใช้เครือ่ งมือดังกล่าว ท�ำให้ชมุ ชนโคกสลุงได้รบั การยอมรับในฐานะหมูบ่ า้ น
ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี จนมีผลในเชิงนโยบายการ
พัฒนาผังเมืองที่ท�ำให้ชุมชนโคกสลุงเป็นเพียงพื้นที่แห่งเดียวเท่านั้นในบริเวณหมู่บ้าน
ที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ก� ำ หนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรมตามทีช่ มุ ชนต้องการแทนทีจ่ ะกลายเป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม (ชลิดา จูงพันธ์,
2561 น. 190) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชน
ผ่านการใช้วฒ
ั นธรรม ซึง่ ถือว่าเป็นประเด็นเย็นนับว่าเป็นแนวทางทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
อย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบความส�ำเร็จในแง่ของการสร้างผลกระทบที่สั่น
สะเทือนไปจนถึงระดับนโยบาย แต่การขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุงก็ยังคง
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ จากภาครัฐและสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ มาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการท�ำงานเคลื่อนไหวทาง
สังคมของชุมชนยังเป็นไปในลักษณะที่ต้องประนีประนอมกับภาครัฐ หรือสถาบันการ
ศึกษาต่าง ๆ ซึง่ เป็นผูใ้ ห้ทนุ ในการท�ำงาน ยิง่ ไปกว่านัน้ การได้รบั ทุนสนับสนุนเป็นรายปี
ยังท�ำให้กจิ กรรมต่าง ๆ ทีช่ มุ ชนต้องการริเริม่ ไม่มคี วามต่อเนือ่ งมากเท่าทีช่ มุ ชนต้องการ
ประกอบกั บ เป็ น งานในเชิงจิตสาธารณะที่อาจไม่มีรายได้ ตอบแทน หรือมีรายได้
ไม่มากนัก แม้จะมีเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งจ�ำนวนมากที่ถูกสร้างออกไปจา
กระบวนการของชุมชน แต่มีเยาวชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สนใจจะท�ำงานเคลื่อนไหว
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ทางสังคมในชุมชนต่อไป
ในการแก้ไขข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณ และการหาคนท�ำงานในรุ่นต่อไปใน
ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561 คนท�ำงานในชุมชนโคกสลุงจึงเข้าร่วมโครงการผู้น�ำแห่ง
อนาคตที่ชวนภาคประชาสังคม 4 แห่ง เข้ามาเรียนรู้แนวคิดในการท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
กับองค์กรชื่อ School of Changemakers (SoC) ซึ่งเป็นตัวกลางในน�ำคนท�ำงาน
ภาคธุรกิจเข้ามาวิเคราะห์การท�ำงานของภาคประชาสังคมเพื่อมองหาจุดแข็ง และเข้า
มาช่วยเรื่องการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ของชุมชน การน�ำแนวคิดของภาคธุรกิจเข้า
มาในชุมชน ท�ำให้กลุม่ คนท�ำงานในโคกสลุงเกิดการเปลีย่ นแปลงหลายประการ โดยเฉพาะ
แนวคิดในการท�ำงาน และมุมมองที่มีต่อการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมของตนเอง
(วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, 2561 น. 12-43) ซึ่งมีวิธีการ เครื่องมือ ผู้คนที่เกี่ยวข้อง
และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ผู้สนใจอ่านรายละเอียดใน ชลิดา จูงพันธ์
(2561, น. 182-251) ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนใน
ช่วงเวลาดังกล่าวใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม การเชิญชวนชุมชนไปเรียนรูว้ ธิ กี ารคิด
ในเชิงธุรกิจ ท�ำให้ชมุ ชนได้ มองเห็นเป้าหมายในการท�ำงานของตนเองที่มีความชัดเจน
ทัง้ ในแง่การบริหารเวลาในการท�ำงาน การบริหารงบประมาณขององค์กร และการบริหาร
การท�ำงานของคนในทีมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลานั้นตัวแทนภาคธุรกิจซึ่ง
ในโครงการดังกล่าวเรียกว่า intraprenuer ของ SoC ได้เข้ามาท�ำงานร่วมกับกลุม่ แกนน�ำ
จิตสาธารณะที่ท�ำอาชีพทอผ้า และแปรรูปผ้าทอเพื่อให้เรียนรู้วิธีการท�ำงบประมาณ
ตั้งราคาสินค้า และสร้างแบรนด์ของสินค้าในชุมชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมีเรื่องราวเพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ชลิดา จูงพันธ์,
2561, น. 182-251) ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น สถาบันราชภัฏเทพสตรียัง
มีได้มีโครงการให้หลักสูตรต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาท�ำงานหนุนเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในหลายลักษณะ เช่น งานวิจยั ของอาจารย์นเิ วศ เผือ่ นทิม
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อาจารย์สาขาการออกแบบศิลปะทีไ่ ด้ศกึ ษาและน�ำความโดดเด่นของภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้า
ขาวม้าที่เป็นอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยเสื้อ “อีหิ้ว” ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง
มาออกแบบใหม่ เป็น “Modern E-Heew Collection” เป็นเสื้อผ้าที่สามารถ
ประยุกต์ใส่ได้ในหลากหลายโอกาส thairnews, 2560) นอกจากนี้ยังมีการทดลองให้
ชุมชนประยุกต์อาหารพื้นบ้านของไทยเบิ้งมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาได้
สะดวก (ศิรลิ ดา ศรีกอก, 2561) มีแผ่นพับน�ำเทีย่ วในชุมชนเป็นภาษาต่าง ๆ มีการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ชุติมา ธนูธรรมทัศน
และ วิเนส จันทะวงษศรี, 2562) ตลอดจนถึงการท�ำของสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยเบิ้ง
(จุติรัช อนุกูล, 2562) ดังนั้นจึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอีกในอีกรูปแบบหนึ่ง
จากการสังเกตผู้เขียนพบว่า ความน่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในโคกสลุงคือ แม้จะมีข้อเสนอแนะ และ
การทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับชุมชน แต่กลุ่มแกนน�ำจิตสาธารณะที่ประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ก็ยงั สามารถเลือกรับเฉพาะสิง่ ทีเ่ ข้ากับรากฐานดัง้ เดิมทางวัฒนธรรม หรือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ต้องต่อยอดในเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เช่น การสร้างสติกเกอร์ไลน์ภาษาไทยเบิ้งที่ตัวละครในไลน์
ต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านไทยเบิ้ง หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ยังคงต้องเป็น
ผ้าทอทีม่ ลี วดลายแบบไทยเบิง้ หรือต้องต่อยอดมาจากเสือ้ อีหวิ้ อย่างดัง้ เดิมทีย่ งั คงรักษา
ลักษณะเด่นของเสื้อเอาไว้อย่างชัดเจน สมาชิกของกลุม่ อาชีพของชุมชนเป็นผูต้ ดั สินใจ
เลือกรับหรือไม่รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยตนเอง การเลือกรับ และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมในลักษณะนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนถึงความเข้มแข็งใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ซึ่งฝังรากลึกในสมาชิกในกลุ่มมาอย่าง
ยาวนานจึงท�ำให้สามารถเก็บรักษาสิ่งที่เป็นแก่นหลักในภูมิปัญญา และต่อยอดได้
อย่างสอดคล้องกับยุคสมัย โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของตนเอง
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ภาพที่ 3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวในชุมชนไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุง ภาพซ้าย: แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ภาพกลาง : สติกเกอร์ไลน์ไทยเบิ้ง
ที่พัฒนามาจากภาษาและเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายของชาวไทยเบิ้ง ภาพขวา : ฉลากผลิตภัณฑ์
ล�ำดับและผงปรุงรสลาบที่มีการใส่เครื่องด�ำเป็นส่วนประกอบ
(ที่มา : ชุติมา ธนูธรรมทศัน และ วิเนส จันทะวงษศรี, 2562 [ภาพซ้าย]
จุติรัช อนุกูล, 2562 [ภาพกลาง] และศิริลดา ศรีกอก, 2561 [ภาพขวา])

2. โคกสลุงโมเดล: โมเดลการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การที่เปิด
พื้ น ที่ ใ ห้ ภ าคธุ ร กิ จ ได้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ กลุ ่ ม คนที่ ท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นสั ง คมในโคกสลุ ง
นอกจากจะท�ำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม และแนวคิด
เรื่องการบริหารงบประมาณแล้ว SoC ยังมองเห็นศักยภาพส�ำคัญอีกประการหนึ่งของ
ภาคประชาสังคมในชุมชนโคกสลุง นั่นคือ ความสามารถในการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
หรือพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนทุกวัย ดังนั้น intraprenuer ของ SoC จึงเข้า
มาสกัดองค์ความรู้ และเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโคกสลุง (โคกสลุง
โมเดล; รายละเอียดในบทที่ 7) โดยมีจุดมุ่งหมายว่าเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
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ของคนในชุมชนนี้เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถใช้เป็นแนวทางที่สามารถน�ำรายได้เข้าสู่
ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวมีองค์ประกอบบางประการที่สามารถ
พบเห็นได้ในทุกชุมชนของประเทศไทย ดังนัน้ แนวทางการท�ำงานของโคกสลุงจึงสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้ในทุกชุมชนทั่วประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้นอกจากจะท�ำการ
สกัดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนแล้ว เยาวชนในกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือก
จ�ำนวนหนึ่งจึงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเครื่องมือในการพัฒนาคนทุกวัยใน
ชุมชน ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งหวังว่า
เยาวชนกลุ่มนี้จะขึ้นมาเป็นผู้น�ำแถวสองที่จะท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนต่อไปในอนาคต

ยุคที่สี่: ขยายแนวคิด ส่งต่อแนวทาง (2561 - ปัจจุบัน)
การขับเคลื่อนทางสังคมในชุมชนในโคกสลุงอาจเริ่มต้นจากเหตุการณ์เพียง
เหตุการณ์เดียว คือการสร้างเขื่อน และมีจุดมุ่งหมายเดียวที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม นัน่ คือ การพยายามรักษาวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของคนในชุมชน ขณะทีเ่ ครือ่ งมือ
แนวคิด และวิธีการไปถึงจุดหมายนั้นได้ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาและ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ นอกชุมชนทีเ่ คลือ่ นตัวไปเรือ่ ย ๆ หลังจากได้เห็นต้นทุนในการพัฒนา
ศักยภาพของคนทุกวัยในชุมชนแล้ว ปัจจุบนั การขับเคลือ่ นทางสังคมของโคกสลุงไม่ได้หยุด
อยู่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีความพยายามที่จะขยายแนวคิดเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนไปยังพืน้ ทีช่ มุ ชนอืน่ ๆ ด้วย เพราะมีแนวคิดว่าสังคม
โคกสลุงจะดีได้หากชุมชนรอบข้างจ�ำนวนมากด้วย ดังนั้น การส่งต่อแนวคิด และวิธี
การท�ำงานของชุมชนจึงเป็นเป้าหมายหลักในการท�ำงานของชุมชนในช่วงเวลานี้
ชุมชนโคกสลุงร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ที่ชุมชนโคกสลุงใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำงาน
ของชุมชนทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อให้การขยายแนวคิด ส่งต่อแนวทางของชุมชนเกิด
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ขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามารู้จักชุมชนโคกสลุง
และเรียนรู้วิธีการท�ำงานของชุมชนได้จากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งจะขอกล่าวถึง
รายละเอียดของหลักสูตร และผลที่เกิดขึ้นในบทที่ 4 ต่อไป
พัฒนาการของการขับเคลื่อนทางสังคมของคนในชุมชนโคกสลุงสามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา ดังแสดง
รายละเอียดไว้ในตารางที่ 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบพัฒนาการของการขับเคลื่อนทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนโคกสลุงในช่วงเวลาต่าง ๆ
ยุคที่หนึ่ง
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง

ยุคที่สอง
วัฒนธรรมไทยเบิ้ง
การน�ำร่วม

ยุคที่สาม
วัฒนธรรมไทยเบิง้
การน�ำร่วม
การท�ำธุรกิจเพื่อ
สังคม

ประเด็นที่ขับ การสืบสานวิถีชีิวิต
เคลื่อน
แบบดัง้ เดิม

- การสืบสานวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม
- การพัฒนา
ศักยภาพของ
คนในชุมชน

- การสืบสานวิถี - การสืบสานวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม ชีวิตแบบดั้งเดิม
- การพัฒนา
- การพัฒนา
ศักยภาพของ
ศักยภาพของ
คนในชุมชน
คนในชุมชน
- ความยั่งยืนและ - ความยั่งยืนและ
พึ่งพาตัวเองได้
พึ่งพาตัวเองได้

แนวคิดและ
เครื่องมือใน
การท�ำงาน
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ยุคที่สี่
วัฒนธรรมไทยเบิง้
การน�ำร่วม
การท�ำธุรกิจเพื่อ
สังคม
การขยายแนวคิด
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ยุคที่หนึ่ง

ยุคที่สอง

บทบาทของ กลุ่มผู้ก่อตั้ง
กลุ่มผู้ก่อตั้ง
คนในชุมชน พิพธิ ภัณฑ์: ต้อนรับผู้ พิพธิ ภัณฑ์: สถาบัน
มาศึกษาดูงาน
ไทยเบิง้ โคกสลุงฯ
เยาวชน: ผู้เข้าร่วม ซึ่งท�ำงานก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และ
กิจกรรม
งานด้านวิชาการ
คนวัยท�ำงาน: ผู้เข้า
ของชุมชน
ร่วมกิจกรรม
เยาวชน: ผู้สืบทอด
ผู้สูงอายุ: ผู้ให้ข้อมูล
วัฒนธรรม และ
ท�ำงานพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน

ยุคที่สาม

ยุคที่สี่

กลุ่มผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์: สถาบัน
ไทยเบิ้งโคกสลุงฯ
ซึ่งท�ำงานก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และ
งานด้านวิชาการ
ของชุมชน

กลุ่มผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์:
สถาบันไทยเบิ้ง
โคกสลุงฯ ซึ่ง
ท�ำงานก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และ
งานด้านวิชาการ
เยาวชน: ผู้สืบทอด ของชุมชน
วัฒนธรรม และ
เยาวชน: ผูส้ บื ทอด
ท�ำงานพัฒนา
วัฒนธรรม และ
ศักยภาพของเด็ก ท�ำงานพัฒนา
และเยาวชน
ศักยภาพของเด็ก
คนวัยท�ำงาน: แกน คนวัยท�ำงาน: แกน และเยาวชน
น�ำจิตสาธารณะ ผู้ น�ำจิตสาธารณะ ผู้ ผู้สืบทอดวิธีการ
ก�ำหนดทิศทางใน ก�ำหนดทิศทางใน พัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานท่องที่ การท�ำงานท่องที่ ของทุกวัยในชุมชน
ยวเชิงวัฒนธรรม ยวเชิงวัฒนธรรม คนวัยท�ำงาน:
แกนน�ำจิต
ผู้สูงอายุ: ครู
ผู้สูงอายุ: ครู
สาธารณะ ผู้
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
ผู้ถ่ายองค์ความรู้ให้ ผู้ถ่ายองค์ความรู้ให้ ก�ำหนดทิศทางใน
การท�ำงานท่องที่
กับเยาวชนใน
กับเยาวชนใน
ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน
ชุมชน
ผู้สูงอายุ: ครู
ภูมิปัญญา
ผู้ถ่ายองค์ความรู้
ให้กับเยาวชนใน
ชุมชน
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ยุคที่หนึ่ง

เครือข่ายที่
เข้ามาร่วม
ท�ำงาน

- สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานราชการ

ยุคที่สอง

ยุคที่สาม

- สถาบันการศึกษา - สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานราชการ - หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ
- เครือข่ายภาค
- เครือข่ายภาค
ประชาสังคม
ประชาสังคม
- องค์กรภาคธุรกิจ

ยุคที่สี่

- สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ
- เครือข่ายภาค
ประชาสังคม
- องค์กรภาค
ธุรกิจ
- กลุ่มคนทั่วไปที่
สนใจ
- แนวคิดของ
ชุมชน

สรุป
ข้อมูลที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นน่าจะพอท�ำให้เห็นว่า แนวคิด เครื่องมือ ผู้คน
และเครือข่ายในการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมของคนในชุมชนโคกสลุงมีพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด กระแสสังคมจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
แต่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คือ
จุดมุ่งหมายของคนในชุมชนที่ต้องการ “รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเบิ้ง”
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เครื่องมือส�ำคัญ
ตอนที่ 1 สุนทรียสนทนา ชุมชนนักปฏิบัติที่เริ่มได้ด้วยการฟัง
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“

...ความจริงแล้วสิ่งส�ำคัญของการท�ำแผนยุทธศาสตร์
ท�ำกระบวนการต่าง ๆ คือ การได้คุยกัน แลกเปลี่ยนกัน
ไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะเป็นแค่แผนที่เขียนไว้ ในกระดาษ
ไม่มี ใครเข้าใจ ไม่มี ใครสนใจ เพราะทุกคนไม่มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
การคุยกัน ฟังกัน...

”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)

ณ อาคารปูนยกพืน้ เตีย้ ๆ ข้างพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ ทีม่ กั จะถูกใช้เป็นพืน้ ที่
ท�ำกิจกรรมจ�ำนวนมากของคนท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนโคกสลุง ภาพของ
เบาะผ้า หรือเก้าอีว้ างเรียงเป็นวงกลมพร้อมด้วยระฆังทิเบตทีว่ างอยูห่ น้าเบาะผ้าอันหนึง่
เป็นเครื่องหมายของกระบวนกรในวงสนทนานับเป็นภาพที่เห็นจนชินตาเช่นเดียวกับ
กระดานที่มีกระดาษฟลิปชาร์ตว่างเปล่าเปะวางไว้ใกล้ ๆ วงสนทนาเพื่อเก็บประเด็น
ทั้งหมดที่ถูกร้อยเรียงขึ้นในวงสนทนา ประกอบกับภาพของผู้คนในชุมชนที่สนทนากัน
ยาวนานตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็น บางคราวก็ล่วงเลยไปจนถึงช่วงค�่ำ นับเป็นภาพปกติที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงสนทนานั้น
คนท�ำงานด้านสังคมในโคกสลุงให้ความส�ำคัญ และให้คณ
ุ ค่ากับการสนทนาเสมอ
ในวงสนทนานั้นบางครั้งก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บางคราวก็เต็มไปด้วยความเข้มข้น
ของเนื้อหา หรือบางวันก็เป็นการร่วมฟังบทกวี ดังเช่นวันนี้ที่มีการหยิบยกเรื่องราว
ตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับคุณค่าของการฟังจากหนังสือชื่อ “สิทธารถะ” มาอ่านให้ผู้คนในวง
สนทนาได้ฟังว่า
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…พอตะวันคล้อยต�ำ่ สองสหายนัง่ บนขอนไม้รมิ ฝัง่ น�ำ้ สิทธารถะ
เล่าอดีตของตนให้วาสุเทพฟัง จ�ำเดิมแต่ชีวิตวัยเด็กมาจนถึงตอนทีไ่ ด้พบ
วาสุเทพ หลังชั่วโมงแห่งความสิ้นหวัง เรื่องยาวเล่าไปจนค�่ำ วาสุเทพ
ตัง้ ใจฟังก�ำเนิด วัยเยาว์ การศึกษา การแสวงหา ชีวติ ส�ำราญและความปราถนา
ของสิทธารถะ ชายแจวเรือมีคณ
ุ ธรรมล�ำ้ เลิศทีน่ อ้ ยคนจะมี นัน่ คือเขารูว้ ิธี
ทีจ่ ะฟัง เขาไม่พดู ไม่เอ่ยสอดเลยสักค�ำ จนผูพ้ ดู รูส้ กึ เหมือนวาสุเทพดูดซับ
ทุกค�ำพูดไว้อย่างสงบ ราวกับคาดหวังว่าจะปล่อยให้แต่ละค�ำพูดหลุดไปได้
แม้แต่ค�ำเดียว เขารอคอยทุกถ้อยค�ำอย่างอดทน ไม่กล่าวชม ไม่ต�ำหนิ
รับฟังอย่างเดียว สิทธารถะรูส้ กึ อัศจรรย์ทมี่ นี กั ฟังอย่างนี้ นักฟังทีส่ ามารถ
ดูดซับชีวิตเขาไว้ทั้งหมด ทั้งการต่อสู้ แสวงหาและความทุกข์โศก...
(บทสนทนาระหว่างวาสุเทพและสิทธารถะ ใน สิทธารถะ, 2561, น. 109-110)

สุนทรียสนทนา: ฟังให้ลึกซึ้ง พูดให้จริงใจ
การพูดนับว่าเป็นทักษะพืน้ ฐานอย่างแรก ๆ ในชีวติ ทีม่ นุษย์สามารถท�ำได้ตั้งแต่
เกิดมาเพียงไม่กปี่ ี การสือ่ สารด้วยการสนทนาจึงเป็นเครือ่ งมือชิน้ แรก ๆ ทีม่ นุษย์นำ� เอา
มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อกล่าวถึงการสนทนาในบริบทของ
ความสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มักจะท�ำให้เรานึกถึงภาพของการโต้แย้ง (debate)
หรืออภิปราย (discussion) เพื่อหาทางออกของปัญหาด้วยการเอาชนะความคิดของ
อีกฝ่าย ซึ่งค�ำนึงถึงเหตุผล แต่ละเลยความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายตรงข้าม (โครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคต, 2560 น. 35) ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ มนุษย์พฒ
ั นาวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ทางสังคมขึน้ มา การสนทนาของมนุษย์กย็ งิ่ มีความยากล�ำบากขึน้ มนุษย์ทมี่ คี วามแตกต่าง
ในเรือ่ งภาษา เพศ อายุ ตลอดจนฐานะทางสังคมก็จะไม่สามารถพูดคุยกันด้วยความคิด
ที่แท้จริงของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ในหลายกรณี การสนทนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหนทาง
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แก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด จึงกลายเป็นอุปสรรค (เดวิด โบห์ม, 2545 น. 41-42) เดวิด โบห์ม
(David Bolm) นักฟิสิกส์ชาวอเมริกาได้เริ่มน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสนทนาอีก
รูปแบบหนึ่งที่เคยถูกใช้มาอย่างยาวนานในชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วโลกแต่ไม่ได้รับความนิยม
มากนักในปัจจุบัน (โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2560 น. 37) การสนทนาในลักษณะนี้
ไม่จ�ำเป็นต้องจบลงด้วยด้วยข้อสรุป ไม่คาดหวังผล ไม่โต้เถียง แต่มุ่งเรียนรู้ตนเองและ
ตระหนักถึงคุณค่าหรือสิ่งที่ตัวเองยึดถือซึ่งเรียกการสนทนาในลักษณะนี้ว่า dialogue
หรือ “สุนทรียสนทนา”
ค�ำว่า “dialogue” มาจากภาษากรีกค�ำว่า “dialogos” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
“logos” หมายถึง “ถ้อยค�ำ” และ “dia” หมายถึง “ผ่าน” ในที่นี้ค�ำว่า “dialogue”
หรือ “สุนทรียสนทนา” จึงหมายถึง “กระแสของความหมาย” หรือ “กระแสของ
ถ้อยค�ำ” ที่ไหลผ่านไปมาในวงสนทนา และอาจน�ำไปสู่ความหมาย ความเข้าใจใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นร่วมกันในวงสนทนาจยกลายเป็นความเข้าใจร่วมอันใหม่ที่เชื่อมคนในวง
สนทนาไว้ด้วยกัน เมื่อสังเกตในแง่ความหมายจะพบว่า ค�ำว่า “dialogue” นั้น มี
ความหมายแตกต่างจากค�ำว่า “discussion” (การโต้แย้ง) ซึ่งมีรากศัพท์เดียวกับค�ำ
ว่า “percussion (การเคาะ)” และ “concussion (การกระทบกระเทือนอย่างแรง)”
ซึ่งล้วนแล้วแต่สื่อถึงการกระทบกระทั่ง และความแตกแยกออกจากกัน (เดวิด โบห์ม,
2545 น. 50) ดังนั้น นัยยะของการสนทนาของทั้งสองลักษณะจึงมีความแตกต่างกัน
ทั้งในแง่ของวิธีการพูดคุย และแนวคิดในการสนทนา
วิธีการพูดคุยในลักษณะของสุนทรียสนทนา นอกจากจะมีต้นก�ำเนิดมาจาก
แนวคิด วิธีการ และเป้าหมายที่แตกต่างจากการสนทนาแบบอื่นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น สุนทรียสนทนายังมีทักษะ และข้อพึงระลึกอีกหลายประการที่จ�ำเป็นต้องมี
การฝึกฝนเพือ่ ให้การสนทนานัน้ มีคณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ ซึง่ มีรายละเอียดสรุปจากโครงการ
ผู้น�ำแห่งอนาคต (2561) ดังนี้
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1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) การสื่อสารของมนุษย์แต่ละคนมี
ความซับซ้อนในตนเอง และอาจมีการแสดงออกทัง้ ทางวัจนะ และอวัจนะภาษา ดังนั้น
เพื่อให้ผู้สนทนาในวงสุนทรียสนทนารับรู้และเข้าใจจึงจ�ำเป็นต้องท�ำมากกว่าเพียงแค่
การฟัง จับประเด็น และควบคุมบทสนทนา แต่ยังต้องพยายามท�ำความเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของคนตรงหน้า เพื่อเปิดความเข้าใจ และลดความเป็นอื่นให้ลดน้อยลงด้วย
2. การห้อยแขวนการตัดสิน (suspending) เป็นธรรมดาที่มนุษย์ทุกคน
ย่อมมีจุดยืน มีสิ่งที่ตนเชื่อ และสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้
และมีความเชี่ยวชาญ เราจึงมักจะไม่อนุญาตให้มีค�ำตอบอื่น ๆ เกิดขึ้นในวงสนทนา
ในวงสุนทรียสนทนาที่เราต้องการเข้าใจคนหรือปรากฏการณ์ตรงหน้าให้มากที่สุด
เราจึงจ�ำเป็นต้องวางหรือแขวนคุณภาพในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิน หรือตรวจสอบเอา
ไว้เสียก่อน เพื่อให้เราสามารถรับฟังสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้อย่างแท้จริง
3. การเคารพผู้อื่น (respecting) สิ่งหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องระลึกไว้เสมอในการ
พูดคุยในวงสุนทรียสนทนาก็คือ มนุษย์ทุกคนย่อมมีความคิด ความเชื่อที่หลากหลาย
และทุกคนในวงสนทนาล้วนแล้วแต่มคี วามเท่าเทียมกัน และมีสทิ ธิท์ กุ ประการทีจ่ ะเงียบ
หรือเปิดเผยเรื่องใด ในช่วงเวลาใด ดังนั้น เราจึงต้องให้เกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นในวงสนทนา
เสมอ ทั้งความเงียบ และความไม่รู้ของตนเองที่จะเข้าใจเรื่องราวบางอย่าง
4. การเผยเสียงจริงแท้ (voicing) เมือ่ เราได้อยูใ่ นวงสนทนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว
การเปิดเผยเสียงทีจ่ ริงแท้ในใจเราเท่านัน้ ทีจ่ ะน�ำเราไปสูค่ ำ� ตอบทีใ่ ช่ ่ และยกระดับจิตใจ
ของเราได้ดีที่สุด ดังนั้น ในการสนทนาเราจึงควรพูดด้วยเสียงที่แท้จริงของตนโดย
ไม่ต้องค�ำนึงถึงสิ่งอื่นใดที่อาจท�ำให้เราบิดเบือนสิ่งที่เราพูดไปจากสิ่งที่เราคิด ซึ่งจะ
ปิดกั้นเราจากการเป็นตัวของตัวเอง และปิดกัน้ เราจากโอกาสทีจ่ ะเข้าใจตนเองเพิม่ มาก
ขึ้นอย่างน่าเสียดาย
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ภาพที่ 4.1 ข้อควรค�ำนึงถึงในการท�ำกระบวนการสุนทรียสนทนา
(ที่มา : ปรับปรุงจาก โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2561)

สองคนสามคน: สุนทรียสนทนาแบบฉบับคนไทยเบิ้ง
แม้ว่าชุมชนโคกสลุงจะท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านประเด็นและผ่านการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้าน การท่องเที่ยว การบ่มเพาะ
เยาวชน ธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างบทเรียนออนไลน์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเนื้อหาที่
ผ่านมา แต่เมือ่ มองลึกลงไปในกระบวนการท�ำงานก็จะพบว่าองค์ประกอบส�ำคัญในการ
ท�ำงานทุกย่างก้าวของชุมชนจะเริม่ ต้นจากวงสนทนาวงเล็ก ๆ ทีม่ ชี อื่ เรียกในทางวิชาการ
ว่า “วงสุนทรียสนทนา” ซึ่งเริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คนในชุมชนที่นั่งล้อมวงพูดคุย
เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน ก่อนจะค่อย ๆ ตกผลึก ขยายขอบเขตการพูดคุยจนกลาย
เป็นเส้นทางที่ชุมชนเลือกเดินไปในแต่ละย่างก้าว วงสนทนาดังกล่าวไม่ใช่การพูดคุยกัน
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เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชี้ขาดแบบเอาเป็นเอาตาย หรือหาทางออกของปัญหาที่มีเพียง
ค�ำตอบเดียว แต่เป็นวงสนทนาที่พยายามรับฟังเสียงทุกเสียง ความเห็นทุกความเห็น
วงสนทนาดังกล่าวเป็นพื้นที่ซึ่งผู้คนที่ท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในชุมชนโคกสลุงหลาย
คนเรียกขานอย่างง่าย ๆ ว่า “วงคุยสองคนสามคน” เป็นวงสุนทรียสนทนาในแบบฉบับ
ของคนไทยเบิ้งที่น�ำหลักการสุนทรียสนทนามาปรับให้เข้ากับความถนัดของคนใน
ชุมชน จนกลายเป็นแนวทางของตนเองในที่สุด ซึ่งมีวิธีการอย่างเรียบง่ายที่ผู้เขียนพอ
สรุปได้จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตกิจกรรมของชุมชน ดังนี้
1. วงกลมแห่งความเท่าเทียม (ภาพที่ 4.2) ภาพที่ปรากฏให้เห็นในทุกครั้ง
ในการล้อมวงพูดคุยของคนในชุมชนโคกสลุงคือภาพของเบาะผ้า หรือเก้าอี้ล้อมเป็น
วงกลม ด้านหนึ่งของวงจะมีขันทิเบตพร้อมไม้ตีวางอยู่หน้าเบาะของผู้น�ำกระบวนการ
ในขณะที่กลางวงอาจมีแจกันดอกไม้พื้นบ้านที่จัดโดยน�ำกระบวนการวางเอาไว้เพื่อ
เพิ่มบรรยากาศในการสนทนา จากนัน้ กระบวนกรผูน้ ำ� กระบวนการจะเริม่ ท�ำการชีแ้ จง
กติกาในการพูดคุยในวงสนทนาดังกล่าวด้วยถ้อยค�ำที่คล้ายคลึงกันแทบทุกครั้งว่า

“

...ต่อไปนี้จะเป็นการพูดคุยที่เรียกว่าวงสุนทรียสนทนา วงสนทนานี้

อยากให้ทกุ คนทีพ
่ ดู คุยอย่างเปิดใจ โดยถอดวางอายุ ฐานะ และยศฐาบรรดาศักดิ์
เอาไว้นอกวงก่อน วงสนทนานี้ ไม่มเี จ้านาย ไม่มชี าวบ้าน วงสนทนานีเ้ ป็นวงกลม
ไม่มีหน้าห้องหลังห้อง ไม่มี ใครเป็นประธาน ผมเป็นแต่เพียงผู้อ�ำนวยให้การ
สนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น...
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”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2561)
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ภาพที่ 4.2 วงสุนทรียสนทนาในชุมชนโคกสลุงตัง้ วงพูดคุยกันในลักษณะทีเ่ ป็นวงกลมโดยไม่แบ่งแยก
อายุ อาชีพ สถานะทางสังคม 1) ภาพบน : บรรยากาศในการเริ่มอบรมเติมความรู้ของชาวบ้าน
2) ภาพล่างซ้าย : กลุม่ โฮมสเตย์กำ� ลังคุยสรุปงาน 3) ภาพล่างขวา : กลุม่ เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้
เริ่มการท�ำกิจกรรมด้วยสุนทรียสนทนา
(ที่มา : ศุภจิต สิงหพงษ์, 2559 [ภาพบน] และ ชลิดา จูงพันธ์, 2559 [ภาพล่าง])

ถ้อยค�ำข้างต้นน่าจะพอแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างบรรยากาศ และก�ำหนด
บทบาทคร่าว ๆ ในการวงสุนทรียสนทนาของชุมชนโคกสลุงได้เป็นอย่างดี บรรยากาศ
เช่นนี้เกิดขึ้นเสมอในการเริ่มกิจกรรมของชุมชนโคกสลุง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเฉพาะ
กับคนในทีม กับนักวิชาการ หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ สมาชิกในวง
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สนทนาจึงสามารถปล่อยวางความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันลงไป ไม่มีผู้ใหญ่ ไม่มีเด็ก ไม่มี
คนรวยกว่าหรือจนกว่า ไม่มียศต�ำแหน่งอะไร คนในวงจึงสามารถพูดคุยกันได้อย่าง
เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
2. คุยแค่สองคน (ภาพที่ 4.3) หลังจากทีไ่ ด้กำ� หนดบทบาทของผูร้ ว่ มสนทนา
ผ่านการสร้างวงกลมแห่งความเท่าเทียมแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมวงสนทนาจะได้แบ่งกลุม่ การพูดคุย
ออกเป็นกลุม่ เล็ก ๆ จ�ำนวน 2-3 คน เพือ่ พูดคุยกันตามหัวข้อทีก่ ำ� หนด การแบ่งผูเ้ ข้าร่วม
ในวงสนทนาให้คุยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในลักษณะนี้ กระบวนกรในพื้นที่ให้เหตุผลว่า
แม้วงสุนทรียสนทนาในชุมชนโดยปกติจะเป็นวงเล็ก ๆ ที่สามารถเวียนไมค์คุยกันไปได้
เรือ่ ย ๆ แต่เมือ่ วงสนทนามีขนาดใหญ่มากเกินไปก็อาจท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมบางคนทีไ่ ม่สบายใจ
ที่จะพูดกับคนหมู่มากในพื้นที่สาธารณะจนไม่สามารถบอกเล่าความรู้สึกของตนเองได้
สะดวกเท่าทีค่ วร ในขณะทีผ่ พู้ ดู ทีม่ ที กั ษะในการสนทนาก็อาจกินพืน้ ทีข่ องผูพ้ ดู คนอืน่ ๆ
ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องแบ่งขนาดของผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้คน
ในวงสนทนารู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะน�ำเสนอความคิดรวบยอดในวง
สนทนาวงใหญ่อีกครั้ง ดังนั้นนอกจากจะเป็นวงสนทนาที่เท่าเทียมกันแล้ว ยังเป็น
วงสนทนาที่ปลอดภัยพอที่จะท�ำให้ผู้พูดรู้สึกสบายใจที่จะพูดอีกด้วย
3. เริ่มต้นที่ความสุข แม้ว่าเดวิด โบห์ม เคยกล่าวเอาไว้ว่าหลักการส�ำคัญของ
สุนทรียสนทนาต้องไม่มีการก�ำหนดวาระชัดเจนเพื่อให้การสนทนาเป็นไปได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ (เดวิด โบห์ม, 2545 น. 8) แต่วงสุนทรียสนทนาของโคกสลุงจะเริ่มต้นที่การ
แบ่งปันเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความสุขในชีวติ เสมอ กระบวนกรในชุมชนจะมีเวลาให้ผเู้ ข้าร่วม
กระบวนการในกลุม่ ย่อยแต่ละคนใช้เวลาประมาณ 5 นาที แบ่งปันว่าในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
อะไรคือความสุขในชีวิตของเรา จากนั้นจึงแบ่งปันเรื่องราวความสุขนั้นในวงสนทนา
วงใหญ่ แม้จะเป็นกระบวนการซ�ำ้ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทุกวงสนทนาของชุมชน แต่จากการสังเกต
จะพบว่าทุกครัง้ ทีไ่ ด้แบ่งปันเรือ่ งราวความสุขให้แก่กนั บรรยากาศในการสนทนาจะสงบขึน้
ผู้คนในวงสนทนาจะผ่อนคลายมากขึ้น และเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องที่หนักและจริงจัง
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มากขึ้นได้อย่างง่ายดายขึ้น
4. ไม้วเิ ศษ : เครือ่ งช่วยการฟังอย่างลึกซึง้ หัวใจส�ำคัญของการฟังอย่างลึกซึง้
คือการไม่ตดั สิน ฟังโดยไม่ขดั ไม่แทรก และเปิดใจรับรูเ้ รือ่ งราวทีผ่ พู้ ดู ก�ำลังจะถ่ายทอด
ออกมาอย่างเต็มที่ การฟังอย่างลึกซึง้ เป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสุนทรียสนทนา เพราะ
เมือ่ ผูฟ้ งั เปิดใจรับฟังผูพ้ ดู อย่างแท้จริง ถ้อยค�ำจ�ำนวนมากทัง้ ทีเ่ อ่ยออกมาเป็นเสียงและ
สือ่ ออกมาทางสีหน้าและแววตา จนรวมถึงความเงียบในระหว่างการพูดคุยทั้งหมดจะ
ถูกเข้าใจ และความเข้าใจนัน้ จะน�ำไปสูส่ งิ่ ใหม่ ๆ อีกมากมาย การฟังอย่างลึกซึง้ จึงเป็นการฟัง
ที่มีคุณภาพอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการพูดคุยในลักษณะอื่น ๆ อย่างไรก็ดี การฟังอย่าง
ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ายนักในเวลาปกติ ส�ำหรับผู้ที่ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งจึงจ�ำเป็น
ต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือบ้างในช่วงเริ่มต้น ในกรณีของโคกสลุงเครื่องมือวิเศษที่ใช้ใน
แต่ละวงสนทนาย่อย คือ “ไม้วิเศษ” ที่มีลักษณะเป็นสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ขนาดเหมาะมือ
ไม้วเิ ศษนีม้ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคือผูท้ ถี่ อื ไม้อนั นีเ้ ท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิพ์ ดู ในขณะทีค่ นอืน่ ๆ ในวง
สนทนาจะท�ำหน้ารับฟังเท่านัน้ ดังนัน้ ในการสนทนาแต่ละครัง้ จึงมีคนทีถ่ กู ก�ำหนดบทบาท
ให้พดู และผูท้ ถี่ กู ก�ำหนดบทบาทให้ฟงั ไปโดยอัตโนมัติ การรับฟังจึงสามารถท�ำได้งา่ ยดาย
ยิ่งขึ้น
5. เคารพกระบวนการ: เดวิด โบห์ม เคยกล่าวว่า ในการท�ำสุนทรียสนทนา
ควรเสียสละเวลาสักเล็กน้อยในการกล่าวถึงความส�ำคัญของการท�ำสุนทรียสนทนา
เพื่อให้กิจกรรมการพูดคุยเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น (เดวิด โบห์ม, 2545 น. 49) สิ่งที่ผู้น�ำ
กระบวนการในชุมชนโคกสลุงให้ความส�ำคัญ คือ การกล่าวถึงความส�ำคัญของสุนทรีย
สนทนา และการฟัง ความส�ำคัญดังกล่าวมักจะสอดแทรกเอาไว้ในวงสุนทรียสนทนา
ของชุมชนในเกือบทุกครั้งที่มีการพูดคุยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส�ำคัญของการฟัง
สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการพูด ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ร่วมวงสนทนารู้สึกถึงความส�ำคัญ
ของการพูดคุยและการฟัง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการพูดถึงความส�ำคัญของการท�ำ
สุนทรียสนทนาดังนี้
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“

...น้ามืดอยากจะขออนุญาตพวกเราว่า อยากให้พวกเราเคารพกติกา

ในการที่เราจะใช้ ในการเรียนรู้ร่วมกัน...ไม่ ใช่ต้องกลัวน้ามืด หรือว่ามาเกรงใจ
น้ามืด แต่น้ามืดอยากให้เราเคารพวงของเรา เพราะการที่จะอยู่ร่วมกัน ท�ำ
กิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวงเล็กวงใหญ่ ในสังคมแบบไหนเนี่ย การให้
เกียรติและการเคารพกันถือว่าเป็นมารยาทที่ดีของวงในแต่ละวง เราก็จะได้
เรียนรู้และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน...

”

(พ่อมืด, การสังเกตกระบวนการ, 20 ธันวาคม 2561)

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้นนับเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำสุนทรียสนทนา
ของชุมชนโคกสลุง เมือ่ มองจากมุมทฤษฎีกอ็ าจจะมีขอ้ ถกเถียงกันอยูบ่ า้ งถึงรายละเอียด
และวิธีการ แต่ถ้ามองในแง่ของความส�ำเร็จของการพูดคุยจากวงสนทนา คงไม่มีอะไร
เป็นหลักฐานได้ดีมากกว่าการที่กิจกรรมดังกล่าวยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุย
มาโดยตลอดในชุมชน และเสียงสะท้อนจากวงสนทนาที่ได้ยินทุกครั้งเมื่อผู้เขียนขอให้
ผู้ร่วมวงสนทนาสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยในวง ซึ่งกล่าวถึงข้อดีของการใช้
สุนทรียสนทนาในชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
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ภาพที่ 4.3 ลักษณะของวงสุนทรียสนทนาแบบคนไทยเบิง้ ทีต่ อ้ งเริม่ จาก 1) การเตรียมสถานทีใ่ ห้พร้อม
กับการสนทนาประกอบไปด้วยที่นั่งในลักษณะเป็นวงกลม การมีระฆังบอกเวลาวางอยู่จุดหนึ่งของ
วงกลม และกระดานส�ำหรับสรุปประเด็นที่วางอยู่นอกวง (ภาพซ้าย) 2) ลักษณะการตั้งวงคุยแบบ
สองคนสามคน (สีค่ นในบางกรณี) ทีม่ ลี กั ษณะเป็นวงย่อย ๆ มีไม้วเิ ศษเพือ่ ก�ำหนดบทบาทของผูส้ นทนา
แต่ละคน ดังนั้นจึงมีเพียง 1 คน เท่านั้นที่เป็นคนพูดในขณะที่คนอื่น ในวงสนทนาจะเป็นคนนั่งฟัง
(ที่มา : ศุภจิต สิงหพงษ์, 2559)

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกระบวนการ

นอกจากบรรยากาศการสนทนาตั้งแต่เช้าจรดเย็นที่ปรากฏเห็นเป็นปกติเสมอ
ในชุมชนโคกสลุง สิ่งหนึ่งที่มักจะปรากฏให้เห็นควบคู่กันในทุก ๆ ครั้งที่มีการอบรมใน
ชุมชนโคกสลุง นั่นคือเสียงสะท้อนที่มาจากผู้เข้าร่วมกระบวนการซึ่งไม่ได้สะท้อนเพียง
แค่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในตนเองจากการเข้าร่วมการอบรมนั้น รวมถึงการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อนที่ท�ำงาน
ร่วมกันในกลุม่ ด้วย โดยมีตวั อย่างเสียงสะท้อนทีเ่ กิดขึน้ จากพ่อมืดซึง่ เป็นผูน้ ำ� กระบวนการ
ในชุมชนหลายต่อหลายครั้งในชุมชน ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเอง
ภายหลังที่ได้เรียนรู้กระบวนการสุนทรียสนทนาก่อนน�ำมาใช้ในชุมชนว่า
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“

...เมื่อก่อนเป็นกระทิง ใจร้อนไม่มีอะไรปนเลย แต่พอเราไปเติมความรู้

อาจารย์เค้าสอนให้เราได้ฟัง อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน คือเราพยายามคิดเชิงบวก
มองแต่แง่ดี แต่มันก็ ไม่ ใช่เรื่องง่ายเพราะบางทีเราก็รู้ว่าไอ้ผู้น�ำพวกนี้มันเป็น
ยังไง เราเองก็ต้องทลายก�ำแพงของตัวเองเหมือนกัน...

”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2559)

เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมกระบวนการหลายคนที่สะท้อนสิ่งที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกระบวนการเติมความรู้ในชุมชนที่ใช้วิธีการสุนทรียสนทนามาเป็นเครื่องมือใน
การพูดคุยได้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เปิดขึ้นกับตนเองดังที่ได้กล่าวไปแล้วใน
เนือ้ หาเกีย่ วกับเสียงสะท้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนออนไลน์ นอกจากนีย้ งั มีเสียงสะท้อน
จากคนในชุมชนเองที่เข้าร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนาหลายต่อหลายครั้ง ดังเช่น
ป้าแดงที่สะท้อนว่าการเข้าร่วมกระบวนการท�ำให้ป้าแดงเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เคย
พูดจาตรงไปตรงมา ใจร้อน กลายเป็นคนทีร่ บั ฟังมากยิง่ ขึน้ ดังบทสัมภาษณ์ของป้าแดง
ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า

“

...เมื่ อ ก่ อ นพี่ นี่ เ ป็ น คนปากจั ด ถ้ า ไม่ พ อใจอะไรนี่ พู ด ออกมาเลย

แต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะฟังได้นานขึ้นนึกถึงค�ำไอ้มืดว่าให้รู้จักข่มใจมากขึ้น ท�ำให้
เรารู้จักฟังแล้วก็รู้จักคิด คิดก่อนที่จะพูด เพราะค�ำพูดของเรามันอาจจะมี
ผลกระทบอะไร ๆ ตามมามากมาย จริง ๆ พี่กับไอ้มืดนี่สู้กันบ่อยเพราะเป็นพี่
น้องติด ๆ กัน มันพูดอะไรเราก็จะไม่ฟัง แต่พอมาเรียนแล้วก็เออได้นั่งฟังมัน
จริง ๆ พอพี่ ไม่ทะเลาะกับใครแล้วแม่ก็สบายใจมากขึ้น...

”

(ป้าแดง, สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2559)
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นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงข้ามที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
กล่าวคือ กระบวนการสุนทรียสนทนาช่วยให้คนในชุมชนทีไ่ ม่กล้าพูดต่อหน้าสาธารณชน
กล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในวงประชุมมากยิ่งขึ้น ดังที่ป้าแดง และป้า
เที่ยวสมาชิกกลุ่มทอผ้า และกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ได้สะท้อนถึงความกลัวการพูด
ต่อหน้าสาธารณะของคนในชุมชนโคกสลุงว่า

“

...จริง ๆ คนที่นี่อายมากนะอาจารย์ เจอไมค์แล้วถึงกับลืมชื่อตัวเองไป

เลยนะอาจารย์ มีครั้งหนึ่งเขาเอายื่นไมค์ ให้พูด เขาบอกว่าอ้าวคนเสื้อสีชมพู
ตรงนัน้ ว่ายังไง พีต่ กใจถึงกับลืมชือ่ ตัวเองไปเลย...เมือ่ ก่อนพูดไมค์ ไม่เป็นเลย
มีอยู่ครั้งหนึ่งไปประชุมกันที่หมวกเหล็ก พาราไดส์ เขาให้พูดทุกคนเลย พวก
ป้านี่จับมือกันอย่างนี่แหละ เย็นไปหมดเลย ไม่เคยพูดเลย สั่นเกือบตาย คิดว่า
ถ้าพูดออกมานีเ่ สียงมันจะเป็นยังไง ตอนนี้ ได้มาเรียนก็เลยกล้าพูดบ้าง...

”

(ป้าแดง, สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2559)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสุนทรียสนทนาภายใน
ตัวผู้เข้าอบรมแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมกระบวนการสะท้อนให้เห็นอีกหลายครั้งในระหว่าง
ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า การได้รบั ฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
จากผู้ร่วมกระบวนการสนทนา ท�ำให้ได้รับความรู้ และได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในระหว่าง
ทีร่ ว่ มพุดคุยกัน นอกจากนี้ กระบวนการสุนทรียสนทนายังช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมกระบวนการ
เข้าใจความปรารถนาหรือ ความต้องการภายในของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการสนทนา ดังเช่น
ป้าแดงที่เล่าเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ผู้เขียนฟังตอนหนึ่งว่า
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“

...จริง ๆ กิจกรรมที่ดีก็คือ เราได้คุยกัน ถ้าไม่มีกิจกรรมพูดสองคนสี่

คน (สุนทรียสนทนา ; ผู้เขียน) นี่ก็ ไม่ ได้คุยกันเท่าไรเลย อย่างความฝันที่
เพื่อน (กลุ่มคนท�ำอาชีพบ้านพักโฮมสเตย์; ผู้เขียน) อยากได้ห้องน�้ำบน
บ้านนี่เราก็ ไม่เคยรู้เลย คือเขาอยากได้ห้องน�้ำบนบ้านเวลานักศึกษามาพัก
เขาก็จะได้นอนได้สบายอีก...

”

(ป้าแดง, สัมภาษณ์ 7 พฤศจิกายน 2559)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง และความเข้าใจเพื่อนที่ร่วมอยู่ใน
วงสนทนาแล้ว ยังมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอีกจ�ำนวนหนึ่งที่กล่าวชื่นชมสิ่งที่ได้รับ
จากกระบวนการสุนทรียสนทนาว่า ช่วยท�ำให้ผู้เข้า ร่ วมกระบวนการตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการฟัง จนท�ำให้เกิดข้อตกลงร่วมภายในกลุม่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
แต่เกิดความเข้าใจร่วมของผู้คนที่ท�ำงานร่วมกัน ดังเช่นเสียงสะท้อนหนึ่งของผู้เข้าร่วม
กระบวนการท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึงผลการท�ำแผนยุทธศาสตร์ผ่านกระบวนการ
สุนทรียสนทนาว่า “…การเรียนรู้ 2 วันนี้ มันท�ำให้สิ่งที่เรียกว่ายากเป็นสิ่งที่เรียกว่าง่าย
และท�ำให้เราเกิดพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงคือมีการรับฟังมากขึน้ ยอมรับความคิดของ
คนที่มาร่วมกัน ถึงแม้จะแตกต่างกันก็รับฟังกันมากขึ้น มันเลยท�ำให้สุดท้ายเราได้
ผลลัพธ์ที่เป็นยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของเราที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกัน...”
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ กระบวนการสุนทรียสนทนาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
โคกสลุงนั้น นอกจากจะท�ำให้ ผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิดความเปลี่ยนแปลงในตนเอง
ในแง่ของการพัฒนาคุณภาพของการฟังให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ที่ช่วยให้คนทุกคนในวงสนทนามีความเท่าเทียมกัน คนตัวเล็กตัวน้อยทีโ่ ดยปกติไม่กล้า
ส่งเสียง หรือ เรียกร้องใด ๆ จะมีความกล้าหาญในการแสดงออกซึ่งเสียงของตนเอง
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เพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น กระบวนการที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในระหว่างผู้
ร่วมในวงสนทนามากขึ้น และยังน�ำไปสู่ข้อสรุปร่วมของการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสรุป
ร่วม ไม่ใช่ข้อสรุปที่มาจากการโต้แย้งหรือเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น ด้วย
เหตุนี้ ข้อสรุปดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สมาชิกในวงสนทนาเต็มใจที่จะปฏิบัติ และรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมอย่างแท้จริง

สุนทรียสนทนากับชุมชนนักปฏิบัติ
community of practice หรือ ชุมชนนักปฏิบัติเป็นแนวคิดของ Jean Lave
และ Etienne Wanger ทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แรกในราวปี ค.ศ. 1991 ซึง่ สนใจการท�ำงานร่วมกัน
อย่างเป็นธรรมชาติของผู้คนในองค์กร จากนั้นแนวคิดนี้ก็ได้ขยายผล และน�ำไปใช้กับ
องค์กรอื่น ๆ อย่างหลากหลาย ชุมชนนักปฏิบัติเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าความรู้เป็นอ�ำนาจ
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในองค์กร และการได้มาซึง่ ความรูท้ แี่ ท้จริงนัน้ ต้องได้มาจากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างคนในองค์กร ซึง่ แต่ละคนล้วนแต่มคี วามรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั หิ รือแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่เป็นจริง ดังนั้น แนวคิดเรื่องชุมชนนักปฏิบัติจึงให้ความส�ำคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กรหรือชุมชนที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ ซึ่งมีความเชื่อว่า
การแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั ติ วั ต่อตัว และการสนทนาระหว่างคนในองค์กร
ผ่านการท�ำงานร่วมกันนับเป็นวิธกี ารส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้องค์ความรูใ้ นองค์กรหรือกลุม่ นัน้ ๆ
ได้รับการจัดการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ (ปารมี ทองสุกใส, 2549) จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงท�ำให้ “คน” กลายเป็นทรัพยากรส�ำคัญในองค์กรที่มีส่วนอย่างยิ่ง
ในการจัดการความรูข้ ององค์กร ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกิดแนวทางทีจ่ ะท�ำให้องค์กรต่าง ๆ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้จากการปฏิบัติของตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วย
การสร้างชุมชนนักปฏิบัตินั้นสามารถท�ำได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การมีพื้นที่ให้
คนในองค์กรได้เผยแพร่ องค์ความรู้ของตนเอง การมีพี่เลี้ยงช่วยสอนงาน ตลอดจน
การสร้างพื้นที่พิเศษเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการตั้งวงสนทนาเพื่อพูดคุย
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เกีย่ วกับประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน อย่างไรก็ดี แม้วา่ หลักการและแนวคิดของการสร้างชุมชน
นักปฏิบัติในภาพรวมอาจจะดูไม่ซับซ้อนนัก แต่ผู้เขียนคิดว่าการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ให้เกิดส�ำเร็จนั้น มีข้อควรระวังที่คนในองค์กรจ�ำเป็นต้องพึงระลึกถึงอยู่หลายประการ
กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร หรือภายในกลุ่มนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องอาศัยการเปิดใจของคนในกลุ่ม หากไม่มีการสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความส�ำคัญกับ
การพูดคุยแลกเปลีย่ น และไม่มแี นวคิดทีใ่ ห้ความส�ำคัญทุกเสียงของคนในกลุม่ การส่งต่อ
องค์ความรู้ผ่านการพูดคุยย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น
การมีวงสุนทรียสนทนาที่มีคุณภาพทั้งในแง่ของการฟัง และการพูดจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ดังนั้น กระบวนการสุนทรียสนทนาในชุมชนโคกสลุงจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่
กระบวนการทีช่ ว่ ยให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันระหว่างคนในกลุม่ เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้
เกิดการพัฒนาภายในของผู้ที่ร่วมอยู่ในวงสุนทรียสนทนาด้วย ขณะเดียวกันยังเป็น
กระบวนการทีเ่ อือ้ ให้เกิดการสร้างชุมชนนักปฏิบตั ผิ า่ นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และยกระดับ
องค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ ของชุมชนให้มคี วามเข้มข้น และมีประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ย ๆ
อีกด้วย

สรุป
กระบวนการสุนทรียสนทนานับเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับชุมชนโคกสลุง เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนทั้งในแง่ของการอบรม เติมความรู้ต่าง ๆ และพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกัน
ความน่าสนใจของกระบวนการสุนทรียสนทนาในชุมชนโคกสลุงคือ มีการปรับกระบวนการ
สนทนาให้เป็นในรูปแบบของตนเอง ทั้งในแง่ของการจ�ำกัดจ�ำนวนคนในการสนทนา
แต่ละครัง้ และการก�ำหนดประเด็นในการสนทนา ตลอดจนก�ำหนดวิธกี ารในการสนทนา
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ล้วนแต่เป็นวิธกี ารทีป่ รับประยุกต์ขนึ้ เพือ่ ให้เข้ากับธรรมชาติ
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ของผู้คนในชุมชนที่ไม่ถนัดกับการพูดคุยกับคนหมู่มากในพื้นที่สาธารณะ และไม่ถนัด
กับการฟังโดยไม่ขัด หรือไม่ตอบโต้ซึ่งเป็นธรรมชาติของการสนทนาของมนุษย์ ดังนั้น
การปรั บ วิ ธี ก ารสุ น ทรี ย สนทนาให้ เข้ า กั บ คนในชุ ม ชนจึ ง ถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่ท�ำให้กระบวนการดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ และถูกน�ำมาใช้
อย่างสม�่ำเสมอ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีคำ� กล่าวว่าจุดมุง่ หมายหลักของสุนทรียสนทนาไม่ได้อยูท่ คี่ ำ� ตอบ
หรือบทสรุปทีไ่ ด้จากการสนทนา หากแต่เป็นพุทธิปญ
ั ญาทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวผูส้ นทนาเอง
เพราะคนเราย่อมถูกหล่อหลอมมาด้วยความคิด ความเชือ่ ประวัตศิ าสตร์ ประสบการณ์
และความรู้สึกของตนเอง สุนทรียสนทนาจึงมีขึ้นเพื่อให้ผู้สนทนาได้รับรู้และตระหนัก
ถึงสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายในตัวของตัวเองมากกว่ามุ่งไปตัดสินผู้อื่น (ฺBohn, Factor &
Garrett, 2011 อ้างถึงใน ผู้น�ำแห่งอนาคต, 2560) ค�ำกล่าวดังกล่าวตรงกับค�ำกล่าว
ของพ่อมืดที่ว่า กระบวนกรหลักในชุมชนมักจะกล่าวเกี่ยวกับความส�ำคัญของการท�ำ
กระบวนการสนทนาอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องใด ๆ ก็ตามในกระบวนการ
ทัง้ การท�ำแผนยุทธศาสตร์ การคิดเชิงระบบ หรือการท�ำความเข้าใจเรือ่ งเครือข่ายต่าง ๆ
สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่ได้มีความส�ำคัญหากเกิดขึ้นจากความคิดของคนเพียงไม่กี่คน
เท่านัน้ เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้วก็จะกลายเป็นเพียงสิง่ ทีเ่ ขียนอยูแ่ ต่ในกระดาษ ดังนัน้ สิง่ ที่
ส�ำคัญกว่าในกระบวนการท�ำงานก็คือคนในทีมได้ร่วมพูดคุยกัน และได้เรียนรู้จากสิ่งที่
พูดคุยนั้นด้วยตนเอง เมื่อท�ำเช่นนั้นแล้ว ข้อความในกระดาษที่เขียนขึ้นจึงจะมี
ความหมาย เพราะเป็นถ้อยค�ำที่มาจากความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดของคนใน
ทีมเอง ทุกคนจึงมีความรู้สึกร่วมและเป็นเจ้าของแผนการท�ำงานนั้นอย่างแท้จริง Friedrich et al, (2009) อ้างถึงใน ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (2560) กล่าวว่า การแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างสมาชิกนับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความส�ำคัญยิ่งในภาวะการน�ำ
ร่วม เนื่องจาก เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างพลัง และสร้างการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009 อ้างถึงใน
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ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (2560) ที่กล่าวว่าการแบ่งปันข้อมูลนั้นมีส่วนอย่างยิ่งในการลด
ความขัดแย้งภายในกลุม่ และช่วยเสริมสัมพันธ์ภายในกลุม่ ให้มคี วามแน่นแฟ้นมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงจะไม่รู้สึก
แปลกแยกออกจากกลุ่มอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันข้อมูลหากสนใจเพียงการ
ถ่ายทอดข้อมูล หรือบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่ได้สนใจความรู้สึกนึกคิด หรือไม่ได้
สนใจกับความสัมพันธ์ของข้อมูลกับผู้คน การแบ่งปันข้อมูลนั้นก็อาจถูกถ่ายทอดไป
โดยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับผู้คนที่ท�ำงานด้วยกัน หรืออาจท�ำเพียงการแบ่งปันเอกสาร
เท่านั้น ไม่ได้ยึดโยงกับผู้คนแต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการสุนทรียสนทนาทีี่เน้นการ
พูดคุย การท�ำความเข้าอกใจและการแบ่งปันข้อมูลจึงนับว่าเป็นการสร้างภาวะการน�ำร่วม
อีกวิธีการหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแต่การแบ่งปันเรื่องราวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของผู้คนกับผู้คน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับผู้คนได้เป็น
อย่างดี
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“

...เราก็พัฒนาของแต่ละคนให้มีความเข้มแข็ง คือเรา
คิดว่านี่แหละวิธีการที่จะแทนใครสักคน คือถ้าเรามีแกนน�ำ
ที่หลากหลาย มันก็จะกระจายการท�ำงาน แล้วแต่ละคนก็จะ
ไปพัฒนาคนต่อ ๆ ไปเป็นทอด ๆ ... แต่เราจะไม่ปล่อยให้
ท�ำใครท�ำมัน ต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน เพราะเรามองว่า
ถ้าท�ำแบบตัวใครตัวมันมันก็จะอ่อนแอ...

”

(พี่มุ่ย, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2559)

โครงการผู ้ น� ำแห่งอนาคตเป็นโครงการที่เ กิ ดขึ้ น เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งมี
ความเชื่อว่าประเทศไทยก�ำลังเดินทางเข้าสู่ภาวะวิกฤติที่ซับซ้อนและยากเกินกว่าจะ
แก้ไขได้ด้วยการหยิบยืมทฤษฎี ตลอดจนวิธีการที่อาจเคยส�ำเร็จเป็นอย่างดีในอดีตมา
ใช้ในการแก้ไข นอกจากนี้ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรียกหาความรู้ความสามารถ
จากใครคนใดคนหนึ่งให้มาแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจ�ำนวนมากจาก
หลากหลายภาคส่วนเช่นนี้ ความเชือ่ ดังกล่าวท�ำให้เกิดโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ตอ้ งการ
ปรั บ แนวคิ ด ในการแก้ ไขปั ญ หาในอดี ต จากการมองหาและรอคอยวี ร บุ รุ ษ เพี ย ง
หนึ่งเดียวที่อาจเป็นทั้งผู้กอบกู้สถานการณ์และกลับกลายเป็นเผด็จการทรราชได้ใน
พริบตาเดียว มาเป็นการมองหาศักยภาพ และสร้างพลังให้เกิดขึ้นในคนที่คิดว่าตนเอง
เป็นเพียงคนเล็ก ๆ ที่แฝงตัวอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของสังคมเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลง และ
ออกจากภาวะวิกฤตินี้ด้วยวิถีทางที่จะค่อย ๆ ก่อร่างสร้างขึ้นจากผู้คนที่หลากหลาย
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การน�ำกระบวนทัศน์ใหม่
สิ่งที่โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตตั้งใจสร้างให้เกิดขึ้นเรียกว่า การสร้างผู้น�ำ
กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Leadership) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่โลกตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดในการน�ำและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลัักษณะที่เป็นภาวะ
การน�ำแบบวีรบุรุษ (Heroic Leadership Paradigm) ที่เชื่อว่าผู้น�ำจะต้องมีลักษณะ
บางประการเช่นมีบุคลิกภาพ มีพฤติกรรมบางอย่าง หรือมีภาวะบางอย่างที่เอื้อให้
ก้าวมาเป็นผู้น�ำได้ (อดิศร จันทรสุข, 2557 อ้างถึงใน โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต, 2560)
ในขณะที่คนอื่น ๆ ในสังคมจะกลายเป็นผู้ตามซึ่งมีหน้าที่ท�ำในสิ่งที่ผู้น�ำก�ำหนดเท่านั้น
การแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างผู้น�ำและผู้ตามเช่นนี้ ท�ำให้การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมักเกิดขึ้นจากคนจ�ำนวนไม่มากที่ถูกเรียกว่าผู้น�ำมาโดยตลอด
ซึ่งการตัดสินใจในบางกรณีนั้นเป็นการตัดสินใจที่มาจากมุมมองเพียงมุมเดียวเท่านั้น
จึงอาจเกิดผลกระทบต่อคนกลุ่มอื่น ๆ ได้โดยง่าย และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
โดยไม่ได้ตั้งใจ
เมือ่ โลกซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ การน�ำในลักษณะนีจ้ งึ เริม่ ถูกตัง้ ข้อสงสัยและเริม่ เกิด
แนวคิดในการน�ำลักษณะใหม่ที่เรียกว่าการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้นมาโดยมีผู้ให้
ค�ำนิยาม น�ำเสนอแนวคิด และชุดค�ำที่เกี่ยวกับการน�ำไว้อย่างหลากหลาย เช่น “ภาวะ
การน�ำแบบผูร้ บั ใช้ (Servant Leadership)” ซึง่ อธิบายว่าลักษณะของผูน้ ำ� ควรมีจิตใจ
แบบผู้รับใช้ เน้นการให้บริการผู้อื่นมากกว่าการขึ้นไปน�ำข้างหน้า “ภาวะการน�ำแบบ
กระจายอ�ำนาจ (Distributed Leadership)” ซึ่งเน้นการพูดถึงผลรวมที่เกิดจากการ
ท�ำงานร่วมกันของผู้คนในองค์กรหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยไม่ได้พดู ถึงใครคนใด
คนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีค�ำว่า “ภาวะผู้น�ำที่แท้ (Authentic Leadership)” ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบทบาทของคน แต่หมายถึงผู้น�ำที่เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ และเดินตาม
แนวคิดและคุณค่าของตนเองเป็นแรงขับดันในการท�ำสิ่งต่าง ๆ อย่างแท้จริง (โครงการ
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ผู้น�ำแห่งอนาคต, 2560) จะเห็นว่าตัวอย่างทั้งหมดของภาวะการน�ำที่ยกมาข้างต้นนั้น
มีลกั ษณะส�ำคัญคือ เป็นกลุม่ แนวคิดทีม่ องภาวะการน�ำในลักษณะทีต่ รงกันข้ามกับภาวะ
การน�ำแบบวีรบุรุษ กล่าวคือ เน้นการกระจายอ�ำนาจ การให้ความส�ำคัญกับคุณค่าที่
แต่ละคนยึดถือ และพยายามสลายภาพลักษณ์ของผู้น�ำให้มีความหลากหลาย ลื่นไหล
ไม่จ�ำกัดอยู่ที่บุคลิกภาพ หรือลักษณะพฤติกรรม หรือบทบาทเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น
ในกรณีของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตนั้น การน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ที่โครงการ
ให้ความส�ำคัญประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำ 3 ลักษณะซึง่ ท�ำงาน
ร่วมกันคือ ภาวะการน�ำร่วม (collective Leadership) ภาวะการน�ำเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Transformative Leadership) และ ภาวะการน�ำโดยมีจริยธรรม (Ethical Leadership)
ซึ่งมีความเชื่อเบื้องหลังว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันนั้นไม่สามารถ
หวังพึง่ แค่ใครคนใดคนหนึง่ แต่ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการฟังความคิดเห็นของคนทีท่ ำ� งาน
ด้วยกันทุกคน ผู้ที่จะสามารถเป็นผู้น�ำได้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้เปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมหรือโครงสร้างเท่านั้น แต่ต้องมีความตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองเชื่อ และยึดถือ
สามารถเปลีย่ นแปลงความเชือ่ ของตนเองได้ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผอู้ นื่ รูส้ กึ ต้องการ
เปลีย่ นแปลงตนเองและสังคมได้ดว้ ย ยิง่ ไปกว่านัน้ ในกระบวนการน�ำยังต้องเข้าใจคุณค่า
หรือคุณธรรมทีผ่ อู้ นื่ และตนเองยึดถือ และเปิดโอกาสให้กบั ความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
เสมอเพื่อให้คุณธรรมทั้งหลายสามารถสอดประสาน และอยู่ร่วมกันได้ (โครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคต, 2560 น. 14-20) แม้จะเป็นค�ำอธิบายทีค่ อ่ นซับซ้อนในตนเอง แต่อาจกล่าว
โดยสรุปได้อีกนัยยะหนึ่งว่า การน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ในรูปแบบของโครงการผู้น�ำแห่ง
อนาคตนัน้ เป็นการพยายามเสนอแนวทางในการน�ำอีกทางเลือกหนึง่ ให้กบั สังคม ซึง่ เป็น
การน�ำที่ให้ความส�ำคัญกับการเปิดพื้นที่ส�ำหรับการฟัง และมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในระดับความเชื่อและอุดมการณ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่น ๆ
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ภาวะการน�ำร่วม (Collective Leadership) เป็นค�ำที่ยังคงมีความลื่นไหล
ในแง่ของนิยามและขอบเขต เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้น�ำของ Brookes (2016
อ้างถึงใน วาสนา ศรีปัชญาอนันต์, 2561) กล่าวว่า ผู้น�ำร่วมต้องมีปัญญาซึ่งเกิดจาก
ความรู้ (episteme) มีปญ
ั ญาแห่งการปฏิบตั ทิ ลี่ มุ่ ลึก (phronesis) และต้องมีคณ
ุ ค่าร่วม
(collective values) หรือประโยชน์ร่วมของกลุ่มคนเป็นหัวใจส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
ข้อเสนอดังกล่าวมีจดุ ร่วมบางประการกับข้อเสนอของ Friedrich, Vessey, Schuelke,
Ruark and Mumford (2009) อ้างถึงใน ฐิติกาญจน์ อัตศรกุล (2560) กล่าวว่าการ
กระจายบทบาทของการน�ำนั้นมีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้มี
ความถนัดในทักษะที่แตกต่างกันได้แสดงบทบาทในการท�ำงานได้อย่างเหมาะสมกับ
ความสามารถ ซึ่งมีองค์ประกอบที่จะช่วยให้การน�ำในลักษณะนี้ประสบความส�ำเร็จได้
คือ การแบ่งปันข้อมูล การร่วมมือกัน และการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนท�ำงานด้วยกันเอง
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการน�ำร่วมในลักษณะ “ทฤษฎีระนาดทุ้ม” โดยเจตนา
นาควัชระ, (2558) อธิบายการน�ำผ่านวิธกี ารเล่นดนตรีไทยทีผ่ คู้ มุ วงทีแ่ ท้จริงคือระนาดทุม้
ที่คอยช่วยเหลือ และอยู่ข้างหลังระนาดเอกที่เป็นเครื่องดนตรีที่โดดเด่นและเห็นได้
ชัดเจนมากทีส่ ดุ ในวง ยิง่ ไปกว่านัน้ เครือ่ งดนตรีในแต่ละชิน้ ยังสามารถมีแนวทางการเล่น
ของตนเอง ในขณะที่เล่นร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ อยู่กับวงได้อีกด้วย อาจารย์เจตนา
นาควัชระ เชื่อว่าลักษณะของวงดนตรีไทยสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่หลายครั้งผู้ที่
มีบทบาท และมีฝีไม้ลายมือจริง ๆ อาจไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุด หรือไม่ได้ปรากฏตัวต่อ
สายตาของคนทัว่ ไปก็เป็นได้ ดังนัน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ การน�ำร่วมนัน้ ให้เป็นการน�ำ
ที่ให้ความส�ำคัญกับความมีอิสระในการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับการแบ่งปันข้อมูล
และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในแง่ของการตัดสินใจ โดยผู้ที่มีบทบาทหลักหรือ
ผลักดันเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละกรณีอาจไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องราวนั้นก็เป็นได้
ในกรณีของชุมชนโคกสลุงนั้น ผู้เขียนได้เคยสรุปองค์ประกอบและลักษณะ
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การน� ำ ร่ ว มในแบบของคนไทยเบิ้ ง เอาไว้ ว ่ า การน� ำ ร่ ว มแบบคนไทยเบิ้ ง ว่ า มี อ งค์
ประกอบส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1) การลุกขึ้นมาขับเคลื่อนชุมชนด้วยตนเอง 2) การให้
ความส�ำคัญกับคุณค่าก่อนมูลค่า 3) การมุง่ พัฒนาคนทุกกลุม่ 4) การมีเครือข่ายทีห่ ลากหลาย
5) การเติมความรูท้ างวิชาการ และ 6) ประเด็นเย็น (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2559 น.167-172)
ซึง่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ ไปบ้างแล้วในหนังสือเล่มนีแ้ ละในงานวิจยั
ในปี 2559 อย่างไรก็ดี จากการท�ำงานวิจัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น
ผู้เขียนคิดว่าบทสรุปองค์ประกอบเรื่องการน�ำร่วมดังกล่าวยังไม่สามารถสะท้อนรูป
แบบการน�ำร่วมของชุมชนโคกสลุงได้ดีนัก เนื่องจากยังมีความซ�้ำซ้อนในบางประเด็น
และมีคณ
ุ ค่าบางอย่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้ว เช่น ปัจจุบนั คนท�ำงานในชุมชนเริม่ เปลีย่ น
ความคิดในการให้ความส�ำคัญกับคุณค่ามากกว่ามูลค่ามาเป็นการค�ำนึงถึงความสมดุล
ระหว่างคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมของชุมชนด�ำเนินไป
ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หรือในกรณีของการขับเคลื่อนด้วยประเด็นเย็นนั้น ปัจจุบัน
ชุมชนโคกสลุงก็ยอมรับการขับเคลือ่ นสังคมในประเด็นทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ กว่า
ในอดีต เช่น ประเด็นสิง่ แวดล้อม ประเด็นเรือ่ งผูส้ งู อายุในชุมชน ไปจนถึงประเด็นร้อน ๆ
ที่กระทบกับคนจ�ำนวนมากด้วย หากประเด็นดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้องขับเคลือ่ นหรือ
ต่อสู้จริง ๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ผู้เขียนเคยสังเคราะห์ไว้ใน
ปี พ.ศ. 2559 มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของบริบทเวลาอยู่พอสมควร ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากจะ
สรุปแนวคิดในการน�ำร่วมของชุมชนโคกสลุงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถน�ำไป
ใช้ได้อย่างร่วมสมัยโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งเวลา และสามารถสะท้อนภาวะการน�ำร่วมแบบ
คนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงมากยิ่งขึ้นด้วย
ผู้เขียนเป็นคนไทยจึงย่อมมีความคุ้นชินกับวัฒนธรรมไทย หรืออาจจะเกิด
เพราะว่า เจตนา นาควัชระ (2558) ได้เสนอทฤษฎีผ่านเรื่องราวที่เป็นรูปธรรมซึ่ง
เข้าใจง่าย ดังนั้น ผู้เขียนจึงรู้สึกเชื่อมโยงกับการเปรียบเทียบภาวะการน�ำผ่านการเล่น
ดนตรีมากที่สุด ดังที่ได้เคยสรุปการน�ำในรูปแบบร่วมในชุมชนโคกสลุงเอาไว้ว่า ผู้เขียน
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คิดว่าการน�ำร่วมของชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงนัน้ เปรียบเทียบได้กบั การร�ำโทน การละเล่น
เพลงพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งที่ประกอบกันขึ้นมาจากเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวคือ
โทนซึ่งคอยก�ำกับจังหวะซ�้ำ ๆ ในขณะที่เนื้อร้องของเพลงที่น�ำมาใช้ประกอบการแสดง
นัน้ มีเนือ้ เพลงอย่างหลากหลาย ทัง้ เพลงแบบดัง้ เดิมทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวประวัตขิ องชุมชน
วิถีชีวิตในอดีต ไปจนถึงเพลงทีแ่ ต่งขึน้ มาใหม่เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดและค่านิยมบางอย่าง
ให้กับคนรุ่นใหม่ มีทั้งเพลงที่แต่งขึ้นโดยคนไทยเบิ้งเอง และเพลงที่รู้จักมาจากที่อื่น ๆ
แต่ทกุ เพลงมีลกั ษณะร่วมกันคือล้วนแล้วแต่ถกู น�ำมาปรับเป็นภาษาไทยเบิง้ ทีค่ นไทยเบิง้
คุน้ เคยทัง้ สิน้ การเล่นร�ำโทนนัน้ ไม่ยาก ผูร้ ำ� สามารถออกแบบการร�ำได้ตามความชอบใจ
แต่จ�ำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมบ้างเพื่อให้สามารถแสดงได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น และ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น
การน�ำร่วมของคนไทยเบิ้งก็เช่นเดียวกับการร�ำโทน กล่าวคือมีการท�ำสุนทรีย
สนทนาเป็นดัง่ โทนทีค่ อยก�ำกับจังหวะ ก�ำกับกระบวนการพูดคุย และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชนให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ ในขณะทีเ่ นือ้ เพลงทีแ่ ต่งขึน้ อย่างหลากหลาย
เปรียบเทียบได้กบั เครือ่ งมือหรือองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทีม่ จี ำ� นวนมากทัง้ จากการสังเคราะห์
ของชุมชนเอง และรับมาจากเครือข่ายภายนอกอืน่ ๆ แต่องค์ความรูต้ า่ ง ๆ นัน้ ต้องปรับ
ให้เป็นภาษาที่คนในชุมชนเข้าใจได้ ส่วนการร�ำสามารถออกแบบท่าร�ำได้ตามใจชอบ
เช่นนีน้ า่ จะสะท้อนความมีอสิ ระในการท�ำงานของคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่ละคนที่
สามารถท� ำ งานได้ ต ามความถนั ด และความชอบของตนแต่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ งานให้
สอดคล้องให้เป็นจังหวะและเป้าหมายเดียวกัน ส่วนการซ้อมการแสดงน่าจะเปรียบเทียบได้
กับการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งของคนท�ำงาน ซึง่ มีสว่ นอย่างยิง่ ทีช่ ว่ ยให้การท�ำงาน
ในทีมยิ่งมีความราบรื่นและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วย
หากเปรียบเทียบการน�ำร่วมแบบร�ำโทนของโคกสลุงกับทฤษฎีระนาดทุ้ม
จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในแง่ของความยืดหยุ่นในการน�ำที่สะท้อนผ่านการเล่น
ดนตรีแต่ละชิ้นในวงดนตรีไทย และการร�ำอย่างอิสระของคนไทยเบิ้ง นอกจากนี้ยังมี
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ความสอดคล้องกันในแง่ของการที่ผู้มีบทบาทในการคุมวงที่แท้จริงอาจไม่ใช่คนที่ยืน
อยู่ข้างหน้าเวทีแต่คือคนที่ตีระนาดทุ้ม และคนที่เล่นโทนในการร�ำโทนซึ่งนั่งอยู่ริมเวที
ดังนั้นลักษณะของการน�ำจึงมีการคอยก�ำกับจังหวะอย่างห่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
สุนทรียสนทนา แต่ให้อิสระในการท�ำงานแก่คนในกลุ่ม และคนในองค์กรพอสมควร
อย่างไรก็ดี เมือ่ เปรียบเทียบในรายละเอียดอาจสามารถกล่าวได้วา่ การน�ำร่วม
ในแบบคนไทยเบิ้งนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเล่นดนตรีไทยแบบเป็นวง เนื่องจาก
สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงได้ตามสถานการณ์ และเนื้อเพลงนั้นสามารถได้มาจาก
ทั้งการสังเคราะห์ของคนในชุมชน หรือรับมาจากคนภายนอกก็ได้ ดังนั้น ความรู้ใน
ชุมชนจึงไม่หยุดนิ่ง แข็งตัว แต่มีความยืดหยุ่นและพลิกเพลงให้เข้ากับสถานการณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาได้โดยง่าย
กล่าวโดยสรุปคือ การน�ำร่วมในแบบคนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงมีรูปแบบพิเศษ
ในแง่ความเรียบง่ายของกระบวนการ แต่ยดื หยุน่ ในการใช้เครือ่ งมือแต่ละชิน้ มีการปรับตัว
เปิดรับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ จากภายนอกอยู่เสมอ แต่รักษาความเป็นตัวตนคน
ไทยเบิ้งอย่างเข้มข้น ดังนั้น การขับเคลื่อนทางสังคมของคนไทยเบิ้งจึงสามารถด�ำเนิน
ไปได้อย่างร่วมสมัย โดยไม่ได้สูญเสียตัวตนความเป็นไทยเบิ้งของตนไปแต่อย่างใด

ภาพที่ 5.1 โมเดลการน�ำร่วมในแบบคนไทยเบิ้ง
(ที่มา : ผลการศึกษา)
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ตัวอย่างภาพสะท้อนการน�ำร่วมในแบบชาวไทยเบิ้ง
แม้ จ ะสั ง เคราะห์แนวคิดการน�ำร่วมของชุม ชนออกมาเป็ นโมเดลดั ง ที่ ไ ด้
น�ำเสนอไปข้างต้น แต่ผเู้ ขียนคิดว่าการได้สมั ผัสประสบการณ์เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้
เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงอยากใช้พื้นที่ในส่วนนี้สะท้อน
ภาพเหตุการณ์บางส่วนในชุมชนโคกสลุงที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพของการน�ำร่วม
ในแบบของชุมชนโคกสลุงมากยิ่งขึ้น โดยถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวผ่านบันทึก
ภาคสนามของผู้เขียนดังต่อไปนี้
“…เสียงขับขานเพลงร�ำโทนกลัว้ เสียงหัวเราะของ ด.ญ. กรองแก้ว
ยอดสลุง นักเรียนชั้นป. 5 โรงเรียนวัดโคกสลุงดังขึ้นพร้อม ๆ กับเสียง
กลองโทนที่ก�ำกับจังหวะแบบถูกบ้างผิดบ้างของพวกเราทีมวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดงาน ลานวัฒนธรรมไทยเบิ้ง งานส�ำคัญที่ชาวโคกสลุงจัดขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อต้อนรับกลุ่มอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ลพบุรี ขณะที่พวกเราก�ำลังตั้งวง ขับขานเพลงโทนที่บอกเล่าต�ำนานของ
บ้านโคกสลุงอย่างสนุกสนานอยู่นั้น ฉันมองออกไปนอกอาคารเห็นลุงอ้น
ก�ำลังวิง่ วุน่ กับการเตรียมลูกก�ำจัด พริก และเกลือ ส�ำหรับต�ำพริกตะเกลือ
อาหารพื้นเมืองของคนไทยเบิ้งแท้ ๆ ขณะที่ยายเที่ยว และป้า ๆ น้า ๆ
หลายคนเปลี่ยนมานุ่งผ้าซิ่นสีด�ำ ห่มผ้าขาว (หมายถึงผ้าขาวม้า ในภาษา
ไทยกลาง) และก�ำลังตั้งเตาเตรียมนึ่งข้าวเหนียว จี่ข้าว และท�ำขนมเบื้อง
โบราณที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งอย่างขะมักเขม้น และเมื่อ
มองไกลออกไปบริเวณเนินดินที่กลายมาเป็นเวทีเตี้ย ๆ นนท์และเด็ก ๆ
กลุ ่ ม เมล็ ด ข้ า วเปลื อ กไทยเบิ้ ง ก� ำลั ง ปู เ สื่ อ หน้ า เวที ส� ำ หรั บ วางส�ำ รั บ
ขันโตก พี่แต๋นกับป้าแดงเริ่มน�ำสินค้าของกลุ่มทอผ้าออกมาเตรียมวาง
ขาย พี่มุ่ยกับแต้วเริ่มน�ำขันโตกออกมา วางเตรียมพร้อมใส่อาหารพื้น
เมื อ งนานา พวงมะโหตรสีสดถูก แขวนล้อกับสายลมรอบพิ พิ ธภั ณ ฑ์
83

รถไฟสายความสุข: การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง

พร้อม ๆ กับไฟนีออนสีจัดที่เปิดขึ้นในไม่ช้า ทุกคนก�ำลังเตรียมสถานที่
ให้พร้อมก่อนที่พ่อมืด ครูเสือ และผู้พัน ก�ำลังจะพากลุ่มนักท่องเที่ยว
และสือ่ มวลชนขึน้ รถอีแต๋นกลับมาจากการชมพืน้ ทีบ่ า้ นโคกสลุง ภาพการ
เนรมิตพิพิธภัณฑ์ไม้หลังเล็ก ๆ ให้กลายเป็นลานวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วย
สีสนั ภายในเวลาไม่กชี่ วั่ โมง ท�ำให้ผเู้ ขียนและเพือ่ นนักวิจยั อีกคนหยิบผ้าขาว
ของเราเองขึน้ มาพาดบ่า และออกไปท�ำหน้าทีเ่ ตรียมงานด้วยเช่นกัน วันนี้
พวกเราสองคนกลายมาเป็นลูกมือท�ำหมกเห็ดใส่พริกตะเกลือ อาหารพืน้ บ้าน
อีกอย่างของไทยเบิ้ง ผู้เขียนมองไปรอบ ๆ งาน เห็นความเคลื่อนไหว
ของผู้คนจ�ำนวนมากที่ฉันเพิ่งรู้จักจากการได้พูดคุยหลายต่อหลายครั้ง
ภาพการน�ำร่วมของคนไทยเบิ้งปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เอง...”
(ชลิดา จูงพันธ์, ข้อความบางส่วนในบันทึกภาพสนาม , 2559)

บันทึกภาคสนามข้างต้นเป็นบันทึกทีเ่ ขียนขึน้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 หลังจาก
ทีผ่ เู้ ขียนเพิง่ เข้าใปท�ำวิจยั ในชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุงประมาณ 8 เดือนเท่านัน้ แม้ระยะ
เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว ผูเ้ ขียนก็ยงั รูส้ กึ ว่าบรรยากาศของงานวันนัน้ สะท้อนให้เห็น
ภาวะการน�ำแบบคนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงได้อย่างชัดเจนมากที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในงานลานวัฒนธรรม ซึ่งคนท�ำงานทุกคนในชุมชน
โคกสลุงต้องเตรียมสถานทีเ่ พือ่ ต้อนรับเครือข่าย และนักท่องเทีย่ วกลุม่ ใหญ่ ภาพทีเ่ ห็น
จากสายตาของคนนอก หากมองอย่างผิวเผินอาจรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในงาน
เป็นไปอย่างราบรืน่ เหมือนมีการซักซ้อมกันมาอย่างยาวนานหรือจัดงานซ�ำ้ ๆ แบบเดิม
มาหลายครั้งแล้ว แต่แท้จริงแล้วงานที่เกิดขึ้นในวั้นนั้นเป็นการเตรียมงานภายในระยะ
เวลาสัน้ ๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ การเตรียมงานทุกจุดยังเกิดจากการตัดสินของคนท�ำงานแต่ละคน
หลายอย่างถูกปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเปลีย่ นแปลงได้อย่างทันท่วงที
โดยที่นักท่องเที่ยวแทบจะไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเตรียมงานเลย
84

สรุป
ภาพสะท้อนการท�ำงานร่วมกันของคนไทยเบิ้งในการจัดงานดังกล่าวคงพอ
ท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นเห็ น ภาพและเข้ า ใจแนวทางการน� ำ ร่ ว มของคนไทยเบิ้ ง ที่ มี ทั้ ง ความ
สอดคล้องเป็นจังหวะ ความยืดหยุ่นในการท�ำงาน ความอิสระในการตัดสินใจ และ
การเปิดรับคนนอกอย่างผู้เขียนกับเพื่อนนักวิจัยให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
ชุม ชนได้ อย่ า งเรี ย บง่ ายโดยไม่ขัดเขินในขณะที่ถ่ายทอดความเป็ นคนไทยเบิ้ ง ให้
คนนอกอย่างพวกเรารู้จักอย่างจริงใจ ซึ่งทุกองค์ประกอบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการท�ำงานขับเคลื่อนสังคมของชุมชนโคกสลุงให้ยังคงขับเคลื่อนมาจนถึง
ปัจจุบัน
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“

...การเรียนรู้เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับชุมชน แต่การท�ำให้
ชาวบ้านเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ ไม่ง่าย เราอยากจะท�ำหน้าที่
เป็นเต่า คุยกับปลาในน�้ำให้เข้าใจ และสามารถขึ้นจากน�้ำ
มาเล่าเรื่องให้นกบนฟ้าเข้าใจด้วย...

”

(พ่อมืด, 3 กรกฎาคม 25634)

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักข่าวทัว่ โลกเริม่ น�ำเสนอ
ข่าวสถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีนซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส
ต่อมามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โควิด 19” ซึ่งต่อมากลายเป็นโรคที่แพร่ระบาด
ไปทั่วโลก และส่งผลท�ำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 564,719 คน ทั่วโลก5 (กรมควบคุม
โรค, 2563) การเกิดขึ้นและความรุนแรงของวิธีการระบาดของโรคที่สามารถติดต่อกัน
ได้เพียงแค่ยืนใกล้กันแม้ยังไม่มีอาการป่วยใด ๆ ท�ำให้ผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันต้องปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารใช้ชวี ติ ของตนเองไปอย่างมาก ผูค้ นต้องงดเว้นการรวมตัวกันในทุกลักษณะ
กิจกรรมจ�ำนวนมากถูกงดเว้น ค�ำว่า “social distancing” หรือ “การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม” กลายเป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่ถูกน�ำไปใช้ทั่วโลก องค์กรต่าง ๆ เริ่มมีมาตรการ
ให้ทำ� งานจากทีบ่ า้ นผ่านระบบออนไลน์ การเดินทางไปในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ กลายเป็นข้อห้าม
ในขณะที่ ร ะบบการเรี ย นการสอนถู ก ปรั บ เปลี่ ย นจากระบบออฟไลน์ เข้ า สู ่ ร ะบบ
ออนไลน์อย่างกะทันหัน
ส่วนหนึ่งจากการกล่าวแสดงเจตจ�ำนงในงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและผู้ทํา
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
5
ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
4
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ในขณะทีผ่ คู้ นทัว่ โลกก�ำลังสับสนกับการต้องปรับตัวในช่วงต้นปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
ช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เองชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ ทีผ่ คู้ นยังคงพูดภาษาถิน่ และสะพายย่าม
แบบพื้นบ้านก�ำลังจะน�ำเอาหลักสูตรที่ออกแบบด้วยตัวของชุมชนเองเข้าสู่ระบบ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy) พื้นที่รวบรวม
หลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้า
มาเรีย นรู ้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่จัดการเรียน การสอนโดยอาจารย์ และเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามความสนใจ
และตามความสะดวกในการจัดสรรเวลาเรียนของตนเอง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
ในภาวะทีก่ ารเรียนการสอนทัง้ หมดถูกปรับขึน้ ไปอยูใ่ นระบบออนไลน์เช่นนี้ การปรับตัว
ของชุมชนโคกสลุงทีส่ ร้างหลักสูตรต่าง ๆ ของตนเองขึน้ ไปอยูใ่ นระบบออนไลน์ นับเป็น
การปรับตัวที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่ง

จุดเริ่มต้นของหลักสูตร
การเกิดขึ้นของหลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบโดยชุมชนโคกสลุงมีจุดเริ่มต้น
มาพร้อม ๆ กับช่วงเวลาที่ชุมชนเริ่มท�ำงานร่วมกับ SoC ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการท�ำให้
ชุมชนได้มองเห็นศักยภาพในการท�ำงานของตนเอง ทัง้ ศักยภาพในการสร้างการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมทีม่ คี วามหมายและการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มคี วามพร้อม
กับการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคม SoC มองว่าวิธกี ารท�ำงานของโคกสลุงไม่เพียงแต่เป็น
วิธกี ารทีส่ ามารถใช้ได้เป็นอย่างดีในชุมชนของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั สามารถเป็นตัวอย่าง
ให้ชมุ ชนอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง กันสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ดว้ ย ดังนัน้ แนวคิดของ
ชุมชนจึงค่อย ๆ ถูกส่งต่อ และขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันการส่งต่อ
แนวคิดก็จะท�ำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับชุมชนโคกสลุงเพิ่มมากขึ้น ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ
ท�ำหลักสูตรออนไลน์จงึ เป็นทัง้ การเผยแพร่แนวความคิด และการประชาสัมพันธ์ชมุ ชน
ด้วยในเวลาเดียวกัน การสร้างหลักสูตรออนไลน์ผ่านช่องทางของธรรมศาสตร์ ตลาด
วิชาจึงได้รบั เลือกน�ำมาใช้ในฐานะช่องทางทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึงของคนทัว่ ไป และในฐานะ
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เครือข่ายที่ท�ำงานร่วมกันมานานหลายปี
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy) เป็นพื้นที่
ของการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่วาง
ต�ำแหน่งของตนให้เป็นพืน้ ทีเ่ สรีทเี่ ปิดให้กบั คนทุกเพศวัย และชนชัน้ สามารถเข้ามาศึกษา
หาความรู้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โดยไม่ต้องสอบเข้า ไม่บังคับให้มาเข้าเรียน
เก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ต�่ำ และมีเอกสารประกอบการสอนที่ราคาถูก ดังสุนทรพจน์
ของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ที่เคยกล่าวว่า “...มหาวิทยาลัยประดุจดั่งบ่อน�้ำ
บ�ำบัดความกระหายของราษฎร ผู้แสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมี
ควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...” (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มปป.) แต่รปู แบบ
ของบ่อน�้ำบ�ำบัดความกระหายดังกล่าวได้ขยายขอบเขตของการเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ยิง่ ขึน้ โดยการปรับโครงสร้างการมีสว่ นร่วมให้ไปอยูบ่ นพืน้ ทีอ่ อนไลน์ และเน้นการเรียนรูใ้ น
ลักษณะทีส่ อดคล้องกับการใช้ชวี ติ ของคนในยุคปัจจุบนั ซึง่ ต้องการการ retrain reskill
ทักษะใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาจึงเน้นสร้างรายวิชาที่เป็นทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียน (Competency focus) เน้นให้มีการเรียนในลักษณะที่เป็น
วิชาขนาดเล็ก ๆ ใช้เวลาเรียนไม่มากนัก (Outcome-based education) เน้นให้ผเู้ รียน
สามารถออกแบบและจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้เองอย่างเป็นอิสระ (Personalizedbased learning path) ผ่านวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีวิธีการหลากหลาย
(Experiential-based learning integration) และต้องให้ผเู้ รียนมีคา่ ใช้จา่ ยในการเรียนรูท้ ี่
มีราคาถูก แต่ได้รับการรับรองคุณภาพของรายวิชาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และเนื้อหา
ก่อนทีเ่ ปิดรายวิชานัน้ ๆ ด้วย การเกิดขึน้ ของตลาดวิชานัน้ ได้รบั การตอบรับค่อนข้างดี
จากอาจารย์ที่อยู่ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งคณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ท�ำงานขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้โดยตรงด้วย
โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งท�ำงาน
กับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพืน้ ทีม่ านานหลายปี จึงเกิดแนวความคิดที่จะขยายพื้นที่
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ของการแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ม่ให้จำ� กัดการสร้างองค์ความรูอ้ ยูแ่ ต่เฉพาะอาจารย์ของคณะ
เท่านัน้ แต่มองว่าภาคประชาสังคมเองก็มอี งค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมมากเช่นเดียวกัน
ดังนั้นจึงได้เชิญชวนภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่ายของโครงการให้เข้ามาร่วมท�ำ
หลักสูตรออนไลน์ผ่านช่องทางธรรมศาสตร์ตลาดวิชาด้วยเช่นกัน โดยเป็นหลักสูตร
“ก่อการสังคม” แบ่งวิชาในหลักสูตรออกเป็น 2 series คือ series 1: ผู้น�ำสุขภาวะ
ทางปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองจากภายใน สามารถสร้างสุข
ภาวะทางปัญญา มองเห็น วิถี และวิธสี ร้างสุขจากภายใน รวมทัง้ เข้าใจแนวคิดการน�ำร่วม
ซึง่ เป็นแนวคิดทีโ่ ครงการให้ความส�ำคัญ และ series 2: ทักษะเพือ่ ชุมชนและกรณีศกึ ษา
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานขับเคลือ่ นเชิงพืน้ ทีใ่ นกรณีตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่างนั้น และน�ำแนวคิดหรือวิธีการของชุมชนไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนได้
ชุมชนโคกสลุงได้เลือกท�ำวิชาออนไลน์ของชุมชน 5 วิชา ตามความถนัดของ
ชุมชน ได้แก่ 1) การออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน 2) การเรียนรู้ชุมชน
3) การท�ำแผนยุทธศาสตร์ 4) การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง และ 5) วิธีคิดกระบวนระบบ
และสุนทรียสนทนา ซึง่ เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ ชี่ มุ ชนใช้เป็นปกติในการท�ำงานพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างท่องเที่ยวชุมชนมาอย่างยาวนาน

หลักสูตรออนไลน์ส่งตรงจากบ้านโคกสลุง
หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบโดยชุมชนโคกสลุงเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ด�ำเนินการโดยชุมชนเอง หลักสูตรออนไลน์ของโคกสลุง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานหน้าบ้าน
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนโดยตรง
และหลักสูตรที่เป็น งานหลังบ้าน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัว การบริหาร
งานภายในทีม ตลอดจนการท�ำงานด้านเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
วิชาดังนี้
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1. รายวิชาวิธีคิดกระบวนระบบ และสุนทรียสนทนา (Leadership_for_
the_Future - LF-016)
		
วิชาวิธีคิดกระบวนระบบและสุนทรียสุนทนานับเป็นวิชาออนไลน์
ของคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์วชิ าหนึง่ ในชุดหลักสูตรก่อการสังคม series
1 : ผูน้ ำ� สุขภาวะทางปัญญา วิชาวิธคี ดิ กระบวนระบบฯ นับเป็นวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญและ
ควรเป็นวิชาแรกที่ผู้สนใจงานเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนโคกสลุงเข้ามาศึกษาก่อน
ทีจ่ ะเรียนรูว้ ชิ าอืน่ ๆ เนือ่ งจากสุนทรียสนทนาเป็นวิธกี ารหลักทีช่ มุ ชนใช้ในการพูดคุย
และท�ำงานร่วมกัน ในขณะทีว่ ธิ คี ดิ กระบวนระบบก็เป็นแนวคิดหลักทีจ่ ะท�ำให้คนท�ำงาน
เคลื่อนไหวทางสังคมสามารถมองเห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ และสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมอย่างชัดเจน และเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น วิชานี้จึง
ท�ำให้เข้าใจวิธีคิด และเข้าใจวิธีการท�ำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาพรวมของรายวิชา
		
วิชาวิธคี ดิ กระบวนระบบและสุนทรียสนทนา เป็นวิชาทีถ่ อดบทเรียน
มาจากการอบรมวิธคี ดิ กระบวนระบบ และสุนทรียสนทนาของชุมชนโคกสลุง ซึง่ ใช้เวลา
เรียนจริงประมาณ 6-7 ชัว่ โมง แต่สรุปให้เป็นวิชาออนไลน์ทใี่ ช้เวลาเรียนรูท้ งั้ หมด 3 ชัว่ โมง
การเรียนรู้ มีลักษณะเป็นสื่อวีดีทัศน์การสอน 2 ชั่วโมง 30 นาที มีลักษณะเป็นคลิป
บรรยายสั้น ๆ ไม่เกินคลิปละ 10 นาที สลับกับกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ
แบบประเมินรวม 30 นาที ในลักษณะที่เป็นการแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ แบบทดสอบ
ปรนัย และช่องแสดงความคิดเห็นที่สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นได้
เนื้อหาในรายวิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส�ำคัญเริ่มจากเนื้อหาเกี่ยวกับสุนทรีย
สนทนา (dialogue) ซึ่งเน้นฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และฟังโดยไม่ตัดสิน ผ่านการ
เล่าเรื่องความสุขในชีวิต และการฟังบทกวี ซึ่งท�ำให้เข้าใจวิธีการสนทนาอย่างลึกซึ้งทั้ง
ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิบัติ ก่ อ นจะเข้ า สู ่ เ นื้ อ หาส่ ว นที่ ส อง ว่ า ด้ วยเรื่ อ งวิ ธีคิด
92

กระบวนระบบ (system thinking) ทีเ่ ป็นวิธคี ดิ ในการมองปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมในลักษณะที่ลึกซึ้งไปมากกว่าสิ่งที่แสดงออกมา และเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่อื่น ๆ
ที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวคิดส�ำคัญมาจากทฤษฎีภูเขาน�้ำแข็ง
(iceberg theory) ทีม่ องว่าปรากฏการณ์ทมี่ องเห็นได้โดยง่ายเป็นเพียงยอดของภูเขาน�ำ้ แข็ง
ที่มีหลายอย่างซ่อนอยู่ข้างล่าง ประกอบไปด้วยชั้นที่ตื้นที่สุดคือ รูปแบบ (pattern) ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ จนท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ รูปแบบที่เกิดขึ้นนี้เกิดมาจากการมี
โครงสร้าง (structure) หรือมีโครงสร้างองค์กรที่ท�ำให้เกิดรูปแบบนั้นขึ้น โครงสร้างดัง
กล่าวเกิดขึน้ มา และท�ำงานได้กเ็ นือ่ งมาจากการมีความเชือ่ ค่านิยม (mental model)
ทีอ่ ยูข่ า้ งใต้โครงสร้างนัน้ และท�ำให้โครงสร้างนัน้ สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้
การขับเคลื่อนทางสังคม หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงไม่อาจแก้ได้จากเพียงแค่
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจราก หรือที่มาของปรากฏการณ์นั้น ๆ ด้วย
ตัวอย่างเช่น งานของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ถ้ามองในระดับปรากฏการณ์จะ
มองเห็นว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมกันเพื่อท�ำงานในเรื่องวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถ้ามองใน
ระดับรูปแบบจะพบว่าวิธีการท�ำงานของกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งจะประกอบไป
ด้วยค่าย 3 ค่าย คือ ก่อเกิด บ่มเพาะ และพัฒนา ก่อนทีจ่ ะกลายมาเป็นเมล็ดข้าวเปลือก
ไทยเบิง้ แต่ถา้ มองในระดับโครงสร้างจะพบว่าการท�ำงานของกลุม่ เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิง้
จะเป็นโครงสร้างองค์กรแบบแนวนอน ไม่มีหัวหน้า และมีการท�ำงานร่วมกับสถาบัน
ไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ห่าง ๆ และถ้ามองในระดับจิตส�ำนึกจะ
พบว่าความเชื่อส�ำคัญของคนในกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งคือความอยากรักษา
วัฒนธรรม อยากพัฒนาตนเอง และความสุขที่ได้ท�ำงาน
2. รายวิชาการสร้างเครือข่ายที่มีพลัง (Leadership_for_the_Future
- LF-017)
		
นอกจากจะเรียนรู้วิธีการคิดกระบวนระบบและกระบวนการพูดคุย
แบบสุ น ทรี ย สนทนาที่ ใช้ เ ป็ น การท� ำ งานหลั ก ของคนภายในชุ ม ชนโคกสลุ ง แล้ ว
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วิชาการสร้างเครือข่ายที่มีพลังจะพาไปรู้จักกับวิธีการท�ำงานกับเครือข่ายหรือองค์กร
ภายนอกชุมชน นับว่ามีความส�ำคัญกับการท�ำงานเคลือ่ นไหวทางสังคมของชุมชนโคกสลุง
เช่นเดียวกัน
ภาพรวมของรายวิชา
		
วิชาการสร้างเครือข่ายที่มีพลังเป็นวิชาที่ถอดบทเรียนมาจากการ
อบรมเรื่องเครือข่ายที่มีพลังที่ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน และท�ำการสรุปให้เหลือเป็น
วีดีทัศน์บรรยายสั้น ๆ ประมาณ 5-10 นาที รวมความยาวทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 30 นาที
สลับกับการดูตัวอย่างการสรุปประเด็นในแต่ละหัวข้อที่เป็นผลงานจริงที่เกิดขึ้นกับผู้
เข้าร่วมการอบรม และมีการประเมินในลักษณะการสอบถามความคิดเห็นเป็นข้อความ
สั้น ๆ แบบทดสอบปรนัย และการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันตามความเข้าใจ
ของตนเอง วิชาการสร้างเครือข่ายที่มีพลังจะเริ่มต้นจากการถามหานิยามของค�ำว่า
“เครือข่าย” จากนั้นจึงเริ่มท�ำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างค�ำว่า “กลุ่ม” กับ
“เครือข่าย” ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มคือการร่วมกันของ
คนที่มีเป้าหมายเดียวกันและมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีความชัดเจน ในขณะที่ เครือข่าย
คือ กลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาท�ำงานร่วมกัน โดยอาจจะมีเป้าหมายที่มีความแตกต่าง แต่มี
จุดร่วมบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันหรือสามารถหนุนเสริมกันจึงท�ำงานร่วมกันได้
หัวใจส�ำคัญของเครือข่ายทีม่ พี ลัง คือ ต้องเป็นการรวมตัวกันของกลุม่ คนทีง่ าน
ที่เมื่อร่วมกันแล้วก่อให้เกิดผล กระทบทางสังคมที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น องค์
ประกอบของเครือข่ายที่มีพลังมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ เช่น ต้องมีเป้าหมายร่วม มีพื้นที่
ท�ำงานร่วมกัน มีช่องทางการท�ำงานระหว่างกลุ่ม มีการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และมีการประสานงานกันเสมอ เป็นต้น จากเนือ้ หาทัง้ หมดจึงแสดงให้เห็นชัดว่าวิชาการ
สร้างเครือข่ายเครือข่ายที่มีพลังจะช่วยให้คนท�ำงานในชุมชนสามารถมองเห็นภาพ
ของการท�ำงานเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มในลักษณะที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
และสามารถเชื่อมร้อยตนให้เข้ากับองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ในชุมชนเพิ่มเติมด้วย
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3. รายวิชาการท�ำแผนยุทธศาสตร์ (Leadership_for_the_Future - LF-018)
		
หลักจากที่ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีการพูดคุย และการท�ำงานร่วมมือกับ
เครือข่ายและองค์กรภายนอกแล้ว ในรายวิชาการท�ำแผนยุทธศาสตร์นจี้ ะเป็นอีกรายวิชา
หนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ชมุ ชนเข้าใจสถานการณ์ของตนเอง ซึง่ จะท�ำให้สามารถเตรียมตัวให้พร้อม
ต่อการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่อยู่นอกชุมชน วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายของวิสัยทัศน์ชุมชนผ่านการวิเคราะห์ SWOT และทดลองออกแบบท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ของชุมชนด้วยตนเอง โดยใช้หลักการที่เรียบง่ายและวิธีการที่ใช้จริง
ในชุมชน ผ่านกระบวนการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนาที่ผู้น�ำในชุมชนเชี่ยวชาญ เนื้อหา
ในรายวิชานีถ้ อดมาจากการอบรม 2 วัน ให้กลายเป็นบทเรียนออนไลน์ทงั้ หมด 2 ชัว่ โมง
30 นาที ผ่านวีดีทัศน์สั้น ๆ สลับกับแบบทดสอบ และการแสดงความคิดเห็น เช่นเดียว
กับบทเรียนอื่น ๆ ของชุมชน
		
เนื้ อ หาในรายวิ ช านี้ จ ะเริ่ ม ต้ น จากการหาความหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ จากนั้นจึงทดลองให้แต่ละพื้นที่ได้ลองพูดคุยกันถึงภาพใน
อนาคตทีแ่ ต่ละชุมชนต้องการสร้างให้เกิดขึน้ ซึง่ จะต้องเป็นเป้าหมายทีส่ ามารถจับต้องได้
เป็นรูปธรรม และมีระยะเวลาทีช่ ดั เจนในการท�ำให้ภาพในอนาคตนัน้ เกิดขึน้ ได้จริง จากนัน้
จึงชวนผู้เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนผ่าน SWOT analysis
โดยให้เริ่มวิเคราะห์เฉพาะจาก จุดแข็ง (strengths) และ จุดอ่อน (weakness) ของ
กลุ่มเท่านั้น ผู้น�ำในชุมชนเรียกขั้นตอนนี้ว่า การ “รู้เรา” จากนั้นจึงค่อยพาไปเรียนรู้
ส่วนที่สองที่เรียกว่า “รู้เขา” หมายถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ มาจากปัจจัยภายนอก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส�ำคัญคือ โอกาส (oppotunities) และ ข้อจ�ำกัด (threats)
เช่น กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เครือข่ายภายนอกที่อาจช่วยหนุนเสริมการ
ท�ำงานของกลุ่ม และนโยบายของภาครัฐที่อาจสนับสนุนหรือท�ำให้การท�ำงานเป็นไป
ได้ยากขึ้น
		
เมื่อได้วางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทดลองท�ำ SWOT analysis
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ของตนเองแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะให้ผู้เรียนได้ลองพิจารณายุทธศาสตร์แต่ละข้อของ
ตนเองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นดังนี้
จับคู่จุดแข็งกับโอกาส : หากยุทธศาสตร์ใดมีทั้งจุดแข็ง และโอกาส
ประกอบกัน จะเป็นเครือ่ งบ่งชีช้ ดั เจนว่าประเด็นนัน้ มีโอกาสทีท่ ำ� งานส�ำเร็จได้งา่ ย ใช้แรง
ค่อนข้างน้อย
		
จับคู่จุดอ่อนกับโอกาส : หากยุทธศาสตร์ใดที่มีโอกาสเข้ามา แต่ยัง
มีจดุ อ่อนภายในเป็นอุปสรรคจะมีโอกาสขับเคลือ่ นงานให้สำ� เร็จได้เช่นกัน แต่ต้องอาศัย
การหนุนเสริม สร้างความเข้มแข็งจากภายนอกซึ่งจะใช้แรงมากขึ้นหน่อย
		
จับคู่จุดแข็งกับอุปสรรค : หากยุทธศาสตร์ใดที่ต้องจับคู่จุดแข็งกับ
อุปสรรค หมายถึงการใช้แรงจากตนเองในการท�ำงานล้วน ๆ ดังนั้นจึงใช้แรงในการ
ขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีโอกาสส�ำเร็จได้
จับคู่จุดอ่อนกับอุปสรรค : เป็นยุทธศาสตร์ที่แทบไม่มีโอกาสส�ำเร็จ
เพราะมีข้อจ�ำกัดทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นจึงไม่ควรท�ำ
		
เมื่อได้เรียนรู้ทุกหัวข้อแล้วสุดท้ายจึงชวนให้ผู้เรียนได้ย้อนกลับมา
พิจารณายุทธศาสตร์ตามหลักการจับคู่ เพื่อวางยุทธศาสตร์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนงานมีความเป็นไปได้มากที่สุดใน จากนัน้ จึงน�ำไปสูก่ ารวางแผนกิจกรรมหรือ
แผนงานให้ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์การท�ำงานที่ชุมชนเลือกหลังจากผ่านการท�ำ
SWOT analysis แล้ว
4. รายวิชาการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโคกสลุง
(Leadership_for_the_Future - LF-019)
		
นอกจากจะมีรายวิชาที่ว่าด้วยการท�ำงานหลังบ้าน ทั้งในแง่ของการ
มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมร้อยเครือข่าย การวางแผน
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ยุทธศาสตร์ และวิธีการพูดคุยท�ำความเข้าใจกับคนในทีมโดยใช้สุนทรียสนทนาแล้ว
ชุมชนโคกสลุงยังได้ออกแบบรายวิชาที่ว่าด้วยการท�ำงานหน้าบ้านอีก 2 รายวิชา
เพื่อให้เห็นถึงการท�ำงานของชุมชนในส่วนทีว่ า่ ด้วยการท่องเทีย่ วชุมชน ซึง่ มี 2 รายวิชา
คือ รายวิชาการออกแบบการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว และรายวิชาทีว่ า่ ด้วยการเรียนรูช้ มุ ชน
ในหัวข้อนี้จะอธิยายถึงรายวิชาการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อน
ภาพรวมของรายวิชา
		
รายวิชาการออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนเป็นรายวิชาที่เชิญชวนให้
คนในชุมชนมาทดลองออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวชุมชน หัวใจหลักคือต้องเป็น
การท่ อ งเที่ ย วที่ ชุ ม ชนได้ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า ของชุ ม ชนเองและมองเห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า นั้ น
สามารถเปลีย่ นแปลงเป็นมูลค่าได้อย่างไรบ้าง ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วก็ได้เรียนรู้ มีความสุข
และเข้าใจคุณค่าของชุมชนด้วยเช่นกัน
		
รายวิชาการออกแบบการท่องเทีย่ วชุมชนนีม้ ลี กั ษณะการเรียนการสอน
เช่นเดียวกับรายวิชาที่ผ่านมาของชุมชน คือมีลักษณะเป็นวีดีทัศน์สั้น ๆ สลับกับ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และท�ำแบบทดสอบ ใช้เวลาเรียนทั้ง
รายวิชาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งสรุปมาจากการอบรมตลอดทั้งวัน เนื้อหาในรายวิชาจะ
เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความส�ำคัญของการออกแบบการท่องเที่ยว
ซึ่งต้องมีทั้งความจริงแท้ ไม่มีการปรุงแต่ง ต้องเป็นงานที่ท�ำให้เกิดความสุขทั้งคนที่มา
เที่ยวและคนที่เป็นเจ้าบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ และอยากมาเทีย่ วชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากแลกเปลี่ยนเรื่องความส�ำคัญของการออกแบบการท่องเที่ยวแล้ว
จึงชวนผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรื่องของขั้นตอนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เริ่มต้น
เตรียมความพร้อมของชุมชน ประสานงานผู้คนที่เกี่ยวข้อง ท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของคนที่มาเที่ยว ไปจนถึงการประเมินผลการท�ำงานทั้งหมด หัวใจส�ำคัญคือการรักษา
ความจริงแท้ของชุมชนเอาไว้เสมอ หลังจากนัน้ จึงทดลองให้ผเู้ รียนออกแบบการท่องเทีย่ ว
ชุมชนตามธรรมชาติของชุมชนและตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นจึงน�ำ
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ผู้เรียนทุกคนเข้าไปทดลองเที่ยวในแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโคกสลุง เช่น วัดโคกส�ำราญ
บ้านครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ศาลพ่อหลวงเพ็ชร และจุดชมวิวของชุมชนจากสถานี
รถไฟโคกสลุง เพื่อให้เห็นภาพของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ความเชื่อ และการคมนาคมของ
ชุมชน ในขั้นตอนสุดท้ายจึงชวนให้ผู้เรียนได้ออกแบบการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
จากทีไ่ ด้ไปทดลองท่องเทีย่ วจริง และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั เพือ่ น ๆ ในห้องเรียนแล้ว
ผู ้ เขี ย นสามารถสั ง เกตเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงในการออกแบบแพ็ ก เกจที่ มี ค วาม
สร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และพูดคุยเรื่องของข้อควรค�ำนึง
หรือข้อควรระวังที่มีการน�ำมาพูดถึงในขั้นตอนสุดท้าย
5. รายวิชาการเรียนรู้ชุมชน (Leadership_for_the_Future - LF-020)
		
รายวิชาการเรียนรู้ชุมชนเป็นอีกหนึ่งรายวิชาของชุมชนโคกสลุงที่
ถอดบทเรียนมาจากการน�ำเอาการท่องเที่ยวชุมชนมาเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน
ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้คนในชุมชนสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวในชุมชน
ของตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งต้องมีการสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจังและลึกซึ้ง
สรุปบทเรียนเป็นลักษณะของวีดที ศั น์บรรยายความยาวประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ สลับกับ
การแสดงความคิดเห็น แบบฝึกหัดและมีแบบทดสอบเช่นเดียวกับรายวิชาอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา
ภาพรวมของรายวิชา
		
ความน่าสนใจของรายวิชานี้คือการน�ำผู้ใหญ่ และเยาวชนในชุมชน
มาเรียนรูพ้ ร้อม ๆ กัน เพือ่ ให้ทงั้ สองฝ่ายได้ฝกึ การถ่ายทอดเรือ่ งราวของชุมชนไปพร้อม ๆ
ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นคนต้นเรือ่ ง และเป็นผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวต่อเพือ่ ให้แต่ละฝ่ายได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อความและฝึกการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่กนั และกัน เนือ้ หาในรายวิชา
จะเริม่ ต้นจากการพูดถึงความหมาย และส�ำคัญของการเรียนรูเ้ รือ่ งราวในชุมชนในฐานะ
เครื่องมือที่ทำ� ให้รู้จักเรื่องราวรากเหง้าของตนเอง และท�ำให้ภูมิปัญญาของชุมชนได้
ถูกส่งต่อไปในรุ่นต่อ ๆ ไป จากนั้นจึงชวนผู้เรียนออกแบบขั้นตอนของการเรียนรู้ชุมชน
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ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว การหาคนที่มีความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน แล้วจึง
เก็บข้อมูล สังเคราะห์ออกมาเป็นเรื่องเล่า จากนั้นกระบวนกรจึงชวนผู้เรียนได้ฝึกการ
เล่าเรื่องของชุมชนผ่านกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง เช่นประวัติของชุมชน หรือวิถีชีวิตที่
เรามีส่วนร่วมกับเรื่องราว นอกจากนี้ยังมีการฝึกเล่าเรื่องผ่านการสาธิต คือนอกจาก
เล่าเรื่องต่าง ๆ แล้วต้องมีการสาธิตท�ำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วย ผู้เรียน
จะต้องออกแบบวิธีการเล่าเรื่อง ก�ำหนดตัวผู้เล่า ตลอดจนรูปแบบการน�ำเสนอทั้งหมด
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างฐานการเรียนรู้ชุมชนที่ออกแบบโดยผู้เข้าอบรมใน
หลายรูปแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เกิดไอเดียเพิ่มเติมที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ ก่อนจะน�ำไปสูเ่ นือ้ หาสุดท้ายทีพ่ ดู ถึงข้อควรระวัง
ในการออกแบบการเรียนรูช้ มุ ชน ทัง้ ในแง่ของการสร้างความประทับใจ ความปลอดภัย
กิริยาท่าทาง การน�ำเสนอและข้อมูลที่เลือกมาใช้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า รายวิชาการ
เรียนรู้ชุมชนนี้ได้พาผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องราวของการเรียนรู้จากหลากหลายมิติอย่าง
แท้จริง

ภาพที่ 6.1 หน้าปกหลักสูตรออนไลน์ของชุมชนโคกสลุงทั้ง 5 หลักสูตร ที่อยู่ในชุดก่อการสังคม
ใน LSED-GENNEXT
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ผู้เรียนจากแดนไกล
ผลจากการรวบรวมข้อมูลหลังจากเปิดหลักสูตรมาราว 3-4 เดือนพบว่าวิชา
ออนไลน์ทงั้ 5 รายวิชา ของชุมชนโคกสลุงมีผสู้ นใจเข้าเรียนวิชาละ 50 - 80 คน ซึง่ เป็น
ผูเ้ รียนทีม่ าจากหลากหลายอาชีพตัง้ แต่ขา้ ราชการ อาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และนักเรียนนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมที่มีอายุตั้งแต่ต�่ำกว่า
18 ปี จนถึง อายุ 64 ปี และเป็นผู้เรียนที่มาจากทั่วประเทศ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็น
เนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างหลากหลาย แต่ละรายวิชาจะมีลักษณะของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอาชีพของคนที่สนใจในแต่ละรายวิชา
ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าผู้ที่สนใจเข้าเรียนรายวิชาของชุมชนโคกสลุงยังเป็นผู้เรียนที่ไม่
เคยเข้าร่วมโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตมาก่อน โดยคิดเป็นจ�ำนวนกว่า 90 % ของผู้เข้า
ร่วมทัง้ หมด ดังนัน้ อาจนับได้วา่ เป็นการสร้างเครือข่ายเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือไปจากเครือข่าย
เดิมทีป่ รากฏอยูแ่ ล้วจากการท�ำงานร่วมกับโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต (แต่จะขอไม่แสดง
รายละเอียดในทีน่ เี้ พือ่ รักษาความเป็นส่วนตัวของผูเ้ รียน) เมือ่ ส�ำรวจลึกลงไปในรายละเอียด
ของสาเหตุในการเข้าเรียนในแต่ละวิชาจะพบว่า สาเหตุในการเข้าเรียนในรายวิชาดังกล่าว
มีหลากหลายจุดประสงค์ด้วยกัน แต่สามารถแบ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ออกเป็น 5
ลักษณะใหญ่ ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อน�ำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรหรือชุมชน
		
จากการส�ำรวจวัตถุประสงค์ของผูเ้ ข้าร่วมเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
ชุมชนโคกสลุงพบว่า ผู้เรียนจ�ำนวนมากได้เข้ามาเรียนในรายวิชาออนไลน์ของชุมชน
เพือ่ น�ำความรูไ้ ปปรับใช้กบั การท�ำงานภายในองค์กรของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานกับคนในชุมชน เช่น การท�ำแผนยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่าย
และการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นข้าราชการ
ที่ท�ำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายหรือท�ำงานร่วมกับชุมชน กลุ่มพระสงฆ์หรือภาค
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ประชาสังคมที่ท�ำงานด้านการพัฒนาชุมชน และอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่สอน
ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานร่วมกับชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ผูเ้ รียนมีความสนใจ
ทั้งในส่วนของทฤษฎี หรือเนื้อหาที่น�ำเสนอ และสนใจวิธีการสอนหรือวิธีการที่ชุมชน
ใช้สร้างการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกด้วยว่าผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นผู้เรียนที่มีความสนใจ
และเรียนวิชาของชุมชนโคกสลุงในลักษณะที่มีความต่อเนื่องหลายวิชาด้วยกัน
2. เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ
		
นอกจากต้องการน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการท�ำงานในชุมชน หรือใน
บริบทอาชีพของตนเองแล้ว ยังมีผเู้ รียนอีกจ�ำนวนหนึง่ ทีเ่ ข้ามาเรียนเพราะสนใจองค์ความรู้
ที่เป็นเนื้อหาหลักของรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่มีการพูดถึงทฤษฎี
อย่างชัดเจน เช่น การคิดเชิงระบบเป็นแนวคิดทีม่ ผี สู้ นใจจ�ำนวนมาก รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายชุมชน และการวางแผนยุทธศาสตร์ กลุม่ ผูเ้ รียนทีเ่ ข้ามาเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ด้วยเหตุผลนี้เป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่ากลุ่มที่เข้ามาเรียนเพื่อน�ำไป
ปรับใช้ในองค์กร ซึ่งมีผู้เรียนทั้งที่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระยะที่เกิด
โรคระบาด
		
ในช่วงปลายเดือนมีนาคมมาจนถึงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยอยูใ่ น
สถานการณ์ทมี่ กี ารระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้สถานศึกษาหลายแห่งจ�ำเป็นต้องเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ ในขณะที่องค์กรจ�ำนวนมากก็มีมาตรการให้คนในองค์กรท�ำงาน
จากที่บ้าน (work from home) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผลการจากการส�ำรวจจะพบ
ว่ามีผเู้ รียนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีต่ ดั สินใจเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของชุมชนโคกสลุง เนือ่ งจาก
มีเวลาว่างจากการต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกเป็นจ�ำนวน
มากที่เข้ามาเรียนในบางรายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะรายวิ ช า
สุนทรียสนทนาและการคิดเชิงระบบ ซึ่งมีผู้เรียนจ�ำนวนมากที่อธิบายว่า ต้องการฝึก
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ทักษะการท�ำสุนทรียสนทนา เนือ่ งจากเป็นทักษะทีส่ ามารถใช้ได้ในหลายบริบท ทัง้ ในแง่
ของการใช้ในชีวิตประจ�ำวันใช้ในการท�ำงานในห้องเรียน หรือใช้ในการท�ำงานร่วมกับ
ผู้คนในองค์กร ทั้งยังเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งรายวิชา
ที่มีผู้สนใจเข้าเรียนจ�ำนวนมากที่สุดในจ�ำนวนรายวิชาทั้ง 5 รายวิชาของชุมชน
		
ยิ่งไปกว่านั้น ความสนใจของผู้คนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ เนื่องจาก
ต้องการพัฒนาทักษะสุนทรียสนทนาที่ค่อนข้างมีลักษณะเป็น soft skill ยังแสดงให้
เห็นว่าผู้คนในปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับทักษะในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ชุมชนจึง
อาจต่อยอดความสนใจนี้ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่พัฒนาทักษะด้าน soft skill ที่มี
ความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเก็บเป็นประวัติด้านการเรียนรู้ของตนเอง
		
นอกจากจะมีผมู้ าเข้าเรียนในรายวิชาของชุมชน เนือ่ งจากสนใจเนือ้ หา
และต้องการน�ำเนื้อหาไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชนแล้ว ยังมีนักเรียนอีกเป็น
จ� ำ นวนมากที่ เข้ า มาเรี ย นในรายวิ ช าของชุ ม ชนโคกสลุ ง เพราะสนใจวิ ธี ก ารเรี ย น
การสอนของผูน้ ำ� ชุมชน และการเรียนรูผ้ า่ นหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งนอกจากจะเปิดพื้นที่ให้ได้ทดลองเรียนในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว ยังมีเกียรติบัตรให้
ส�ำหรับผูเ้ รียนด้วย ดังนัน้ จึงมีนกั เรียนจ�ำนวนหนึง่ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เข้ามาเรียนเพราะต้องการทดลองเรียนในคณะที่ตนเองสนใจ และต้องการเก็บ
ประวัติการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
นอกจากจุดประสงค์ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายแล้ว สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การเข้าเรียนในรายวิชาที่ชุมชนโคกสลุงออกแบบก็มีความหลากหลายและมีความ
น่าสนใจเช่นเดียวกัน ซึง่ สามารถจัดกลุม่ เสียงสะท้อนเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากบทเรียน
ของชุมชนโคกสลุงออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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1. การเรียนรู้มีลักษณะที่ง่ายและกระชับ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
		
ผลจากการสังเกต ผู้เขียนพบว่ามีผู้เรียนจ�ำนวนมากที่ประทับใจใน
วิธกี ารจัดกระบวนการเรียนการสอนทีง่ า่ ยและกระชับ กล่าวคือ ผูส้ อนมีการปรับรูปแบบ
ภาษาจากทฤษฎีทมี่ คี วามเป็นทางการให้เป็นภาษาทีง่ า่ ยและกระชับสามารถจดจ�ำได้งา่ ย
และน�ำไปใช้ต่อได้ไม่ยาก เช่น SWOT analysis ใช้ค�ำว่า “รู้เรารู้เขา” และการค่อย ๆ
พาผู้เรียนไปท�ำความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ไปทีละประเด็น ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าทฤษฎีที่
สอนน่าจะสามารถน�ำไปใช้ได้ในชีวติ จริง เช่น เสียงสะท้อนจากผูเ้ รียนคนหนึง่ ทีแ่ บ่งปัน
ประสบการณ์ในหลักสูตรออนไลน์วา่ “...มีแต่ความสนุกสอนเข้าใจง่าย สอนโดยปราชญ์
ชาวบ้าน...หวังว่าความรูท้ ไี่ ด้รบั นีจ้ ะสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดชุมชนได้” เช่นเดียวกับ
ผู้เรียนอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นในรายวิชาการท�ำแผนยุทธศาสตร์ว่า “เป็นแนวทาง
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และปฏิบัติได้จริง”
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ แนวทางการให้ความรูท้ ใี่ ช้วธิ เี ปลีย่ นรูปแบบภาษา และย่อยทฤษฎี
ที่ยากให้เข้าใจง่ายมากขึ้น น่าจะเป็นวิธีการที่เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งในรายวิชาออนไลน์
ของชุมชนที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เรียนจ�ำนวนไม่น้อย ดังที่ผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง
บรรยายไว้ในรายวิชาการท�ำแผนยุทธศาสตร์ว่า “สิ่งที่ประทับใจมาก ๆ เลยคือการท�ำ
ยุทธศาสตร์เป็นอะไรทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งง่าย การท�ำวิสยั ทัศน์เป็นอะไรทีเ่ ข้าใจยากแต่การเรียนรู้
สองวันนี้ มันท�ำให้สิ่งที่เรียกว่ายากเป็นสิ่งที่เรียกว่าง่าย”
2. ได้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น
		
เนือ่ งจากกระบวนการเรียนรูใ้ นชุมชนโคกสลุงไม่ได้เป็นเพียงการน�ำเอา
ทฤษฎีมาถ่ายทอดต่อเท่านัน้ แต่เป็นการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนประกอบสร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
ได้ด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสมอ ดังนั้นจึงมีผู้เรียน
จ�ำนวนไม่น้อยที่สะท้อนว่าหลังจากเข้าร่วมในกระบวนการแล้วรู้สึกเห็นว่าศักยภาพ
ของตนเอง และมองเห็นคุณค่าของชุมชนมากยิง่ ขึน้ ดังทีม่ ผี เู้ รียนคนหนึง่ สะท้อนการเห็น
คุณค่าของชุมชนหลังจากที่ได้เรียนในรายวิชาการออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนว่า
103

รถไฟสายความสุข: การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง

“รู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษที่ได้มาตั้งรากเหง้าอยู่ที่นี่ ท�ำให้เรามีคุณค่า มีรากเหง้า
มีอัตลักษณ์ของตนเอง”
3. ได้ฝึกการรับฟังมากยิ่งขึ้น
		
ผลจาการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนจากผู้เรียนพบว่า
มีผู้เรียนจ�ำนวนมากจากทุกรายวิชาสะท้อนตรงกันว่า ตัวกระบวนการที่เน้นการใช้
สุนทรียสนทนาอยู่ในกระบวนการเสมอ ท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง ดังนัน้ จึงมีผเู้ รียนจากหลายรายวิชาทีส่ ะท้อนตรงกันว่าสามารถน�ำเอากระบวนการ
สุนทรียสนทนาไปใช้ต่อทั้งในชีวิตประจ�ำวัน และในการท�ำงานของตนเอง เช่นในกรณี
ของผู้เรียนซึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งสะท้อนว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ได้มีโอกาส
มาเรียนรูค้ อื กระบวนการ dialogue ซึง่ สามารถเอาไปถ่ายทอดต่อให้กบั เด็กนักเรียนได้”
หรือผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งที่อธิบายในรายวิชาการท�ำแผนยุทธศาสตร์ว่า “...เราเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือมีการรับฟังมากขึ้น ยอมรับความเห็นของคนที่มาร่วมกัน
ถึงแม้จะแตกต่างกันก็รบั ฟังกันมากขึน้ มันเลยท�ำให้เราได้ผลลัพธ์...ทีท่ กุ คนเห็นตรงกัน”

สรุป
แม้จะมีเนื้อหาและลักษณะของรายวิชาที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
แต่เมื่อสังเกตให้ดีทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับเนื้อหาวิชาออนไลน์ของชุมชนคงจะ
สามารถมองเห็นได้วา่ ทุกรายวิชาจะมีรปู แบบของกระบวนการเรียนรูท้ มี่ คี วามคล้ายคลึง
กัน คือเป็นเรียนรู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
วงผู้เข้าร่วมเอง ดังนั้น ความรู้ที่ได้จากวงสนทนาจึงไม่ได้มาจากเพียงแค่ทฤษฎีหรือ
แนวคิดหลักของรายวิชาเท่านัน้ แต่ยงั เป็นองค์ความรูท้ ไี่ ด้มาจากผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียนด้วย
ลักษณะการเรียนเช่นนี้ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของตนเองได้อย่าง
แนบเนียนมากยิง่ ขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ ในบางวิชา เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์ยังให้ผู้เรียน
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ได้ร่วมท�ำแผนยุทธศาสตร์จริง ๆ กับสมาชิกในกลุ่มที่ท�ำงานด้วยกันอีกด้วย การท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันนอกจากจะท�ำให้ผู้เรียนสามารถน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้จริง
ในชุมชนแล้ว บรรยากาศที่จัดวางให้เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในห้องเรียนเท่านั้น ยังมี
ส่วนช่วยลดความตึงเครียดในการท�ำแผนยุทธศาสตร์ลงไปด้วย ดังนั้น การท�ำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ผ ่ า นกระบวนการเรี ย นรู ้ จึ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยอย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า งทั้ ง แผน
ยุทธศาสตร์ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง ความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วม และพื้นที่
ปลอดภัยของผู้ร่วมในกระบวนการ
การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะนี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ในการเรี ย นรู ้ แ บบ
สร้างสรรค์นิยม (constructivism) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อว่าองค์ความรู้ในห้องเรียน
จะมีความหมายต่อตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ้น หากเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเอื้อให้ผู้เรียน
สามารถผูกเอาประสบการณ์เดิมของตนเองเข้ากับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ ดังนั้น ผู้สอนจึง
มีหน้าที่เพียงเป็นแค่ผู้ช่วยเหลือให้เกิดพื้นที่ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้เรียนเท่านั้น อย่างไรก็ดี การเรียนรู้ในลักษณะนี้
แม้จะมีขอ้ ดีเป็นจ�ำนวนมากกับตัวผูเ้ รียน แต่กจ็ ำ� เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผูเ้ รียน
อย่างมากด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผูเ้ รียนจึงจ�ำเป็นต้องมีสภาพจิตใจ และร่างกายทีพ่ ร้อม
เปิดรับการเรียนรู้ การเรียนการสอนในลักษณะนี้จึงจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเรียนออนไลน์ในบางรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายวิชาทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพ
ภายในของผู้เรียน เช่น วิชาที่ว่าด้วยการท�ำสุนทรียสนทนา ผู้เรียนอาจจะสามารถ
เรียนได้ด้วยตนเองผ่านการเรียนออนไลน์ และสามารถน�ำไปปฏิบัติต่อในชุมชนของ
ตนเองได้เลย ในขณะที่ในบางรายวิชา เช่น การออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว
หรือการท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ได้หากขาดความระมัดระวังหรือไม่มีทักษะในการท�ำสุนทรียสนทนาที่มากเพียงพอ
อาจมีความจ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศัยความช่วยเหลือจากกระบวนกรในชุ ม ชนโคกสลุ ง ที่
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มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ทั้งยังมีสถานะเป็น
คนกลางที่เป็นคนภายนอกชุมชนหรือภายนอกองค์กรจึงจะช่วยท�ำให้กระบวนการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วย

106

โคกสลุงโมเดล
สุขยั่งยืนแบบคนไทยเบิ้ง
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“

...เราเดินมาไกลขนาดนี้ ได้เกิดจากการพึ่งพาคนอื่น
ตอนนี้เราต้องการจะพึ่งพาตัวเองให้ ได้สักที...

”

(พ่อมืด, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)

หากท่านก�ำลังอ่านเนื้อหาส่วนนี้อยู่นั่นแสดงว่าท่านก�ำลังเดินทางมาถึงส่วน
สุ ด ท้ า ยของเรื่ อ งราวของการขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คมของชุ ม ชนโคกสลุ ง ที่ นั บ ว่ า มี
ความส�ำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือ กระบวนการท�ำงาน และองค์
ประกอบต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานขับเคลือ่ นทางสังคมของชุมชนเอามาไว้ในบทเดียว
ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับท่านที่ต้องการเข้าใจวิธีการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคม
ทัง้ หมดของชุมชนโคกสลุงอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ โดยสามารถท�ำความเข้าใจเนือ้ หาส่วนอืน่ ๆ
ที่สนใจเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาบทอื่น ๆ ที่อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ด้วย
แนวคิดเรื่องโคกสลุงโมเดลมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการขยายแนวคิด
และวิธีการท�ำงานในรูปแบบของโคกสลุงให้กระจายออกไปในชุมชนอื่น ๆ ดังนั้น
นอกจากจะขยายแนวคิ ด ในการท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนด้ ว ยการสร้ า งหลั ก สู ต ร
ออนไลน์ที่มีเป้าหมายส�ำคัญว่าจะท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนมากสามารถเข้าถึงวิธีคิดในการ
ท�ำงานของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระหว่างการสร้างหลักสูตรออนไลน์ร่วมกับ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ School of
Changemakers (SOC) เป็นผู้ช่วยให้แนวคิดเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมกับชุมชนเท่านั้น ยัง
เป็นตัวกลางในการพาคนในภาคธุรกิจที่เรียกว่า “intrapreneur” หรือ “ผู้ประกอบ
การภายใน” เข้ามาเป็นอาสาสมัครในการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้กจิ การเพือ่ สังคมเกิดเป็นจริง
ได้ในชุมชน ในการท�ำงานครั้งนี้ยังค้นพบข้อมูลส�ำคัญอีกประการหนึ่งด้วยว่า ชุมชน
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โคกสลุงมีศักยภาพที่โดดเด่นอย่างมากในประเด็นของการท�ำงานพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนเนื่องจากมีวิธีการท�ำงานที่มีความเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และควรขยายผล
ต่อในชุมชนอื่น ๆ
จากแนวคิดทีต่ อ้ งการขยายผลต่อในชุมชนอืน่ ๆ โดยง่ายการท�ำหลักสูตรออนไลน์
จึงเกิดขึน้ พร้อม ๆ กับ การสกัดองค์ความรู้ในการท�ำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
จนเกิดเป็น “โคกสลุงโมเดล” คู่มือที่จะท�ำให้ชุมชนที่สนใจการพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชน หรือต้องการปั้นทีมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนของตนสามารถน�ำแนวทางของ
ชุมชนโคกสลุงไปใช้เป็นตัวอย่าง หรือใช้ปรับใช้ในการสร้างแนวทางการท�ำงานของ
ตนเองได้ รายละเอียดของโคกสลุงโมเดลที่จะน�ำเสนอในบทนี้ได้มาจากที่ SOC สกัด
วิธีการท�ำงานของคนในชุมชนโคกสลุง และผลการวิจัยของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 เกี่ยวกับการท�ำงานในพื้นที่โคกสลุงที่เกิดขึ้นในโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
โคกสลุงโมเดล
โคกสลุงโมเดล เป็นบทสรุปการท�ำงานทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ อธิบายสิง่ ทีใ่ ช้ในการท�ำงาน
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนโคกสลุง ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ส่วน
เพื่อเตรียมทีมให้พร้อมในการท�ำงาน นอกจากนี้ยังต้องมีบริหารงานทั้งหน้าบ้านและ
หลังบ้าน มีกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นขัน้ ตอนและเครือ่ งมือช่วยก�ำกับ และมีแผนกลยุทธ์
ที่ชัดเจนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
การเริม่ ต้นสร้างทุกอย่างจ�ำเป็นต้องการเตรียมตัวและเตรียมองค์ประกอบให้พร้อม
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เกิดการท�ำงานขับเคลื่อนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
ชุมชน การท�ำงานพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นในโคกสลุงมีองค์ประกอบ
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ส�ำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ผู้คน เครือข่าย สถานที่ และประเด็นร่วม ซึ่งมีรายละเอียด
ขององค์ประกอบแต่ละส่วนดังนี้
1) ผูค้ น: ชุมชนโคกสลุงเน้นการท�ำงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน ดังนัน้ คนจึงนับเป็นองค์ประกอบแรกทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ในการสร้าง
ความยัง่ ยืนของชุมชน กลุม่ คนท�ำงานในชุมชนโคกสลุงมีแนวคิดตรงกันว่า การขับเคลือ่ น
ชุมชนจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนทุกวัยในชุมชนทั้งวัยเด็ก วัยท�ำงาน และ
วัยสูงอายุ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาชุมชนสามารถสนองต่อความต้องการของคนทุก
กลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ “คน” ในทีน่ จี่ งึ ประกอบไปด้วย
คน 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
		
1.1) ครูภมู ปิ ญ
ั ญา หมายถึง กลุม่ คนในชุมชนทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญา และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ครูภูมิปัญญาส่วนใหญ่มักเป็น
ผูส้ งู อายุทพี่ ร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวในอดีตให้กับคนรุ่นหลังในชุมชน กลุม่ นักท่องเทีย่ ว
หรือนักวิจัยที่สนใจเรื่องราวของชุมชน (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560, น. 145) แนวคิด
เรื่องครูภูมิปัญญาเกิดมาจากการมองเห็นว่าผู้สูงอายุในชุมชนไม่ใช่ภาระของลูกหลาน
แต่เป็นทุนทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเป็นศูนย์รวมใจของลูกหลาน การเปิดโอกาสให้ผสู้ งู
อายุได้พดู คุยกับลูกหลานนอกจากจะเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการเรียนรูร้ ะหว่างวัยแล้ว
ยังท�ำให้ได้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ซึง่ จะส่งผลให้มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงมากขึน้ ด้วย
		
1.2) เด็กและเยาวชน: ชุมชนโคกสลุงมีการบ่มเพาะและรวมกลุ่ม
เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมา ยาวนานภายใต้ชื่อ “เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง” หมายถึง
กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีความสนใจงานด้านวัฒนธรรมของชุมชน และเข้ามาเรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชนจากครูภมู ปิ ญ
ั ญา พร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผูน้ ำ�
พัฒนาทักษะการฟัง การเก็บข้อมูลชุมชน และการท�ำงานกลุ่มผ่านกิจกรรมค่ายเมล็ด
ข้าวเปลือกไทยเบิง้ ซึง่ จัดต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบนั (ชลิดา จูงพันธ์,
110

2562) รุ่นพี่เมล็ดข้าวเปลือกในแต่ละรุ่นจะเป็นผู้ด�ำเนินการค่ายที่มีความมุ่งหวังว่า
กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งจะกลายมาเป็นคนที่จะท�ำงานขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
		
1.3) กลุ่มอาชีพ: หมายถึง กลุ่มคนวัยท�ำงานที่ท�ำอาชีพเกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผ้าทอ และ
กลุม่ บ้านพักโฮมสเตย์ ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีไ่ ด้มโี อกาสพบปะกับ คนภายนอกชุมชนโดยตรง
ดังนัน้ คนกลุม่ นีจ้ งึ เป็นเหมือนก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรือ่ งราวของ
ชุมชนออกไปยังผู้คนภายนอก กลุ่มอาชีพจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม มีความ
สามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว และมีทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วย
ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของคนในกลุ่มอาชีพคือ คนในกลุ่มนี้อาจไม่ใช่
กลุ่มคนที่มีอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวของชุมชนเพียง
อย่างเดียวก็ได้ แต่อาจเป็นคนที่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร แต่เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์
หรือเป็นเกษตรกรที่ใช้เวลาในช่วงพักจากฤดูกาลในการท�ำงานเกษตรของตนมาทอผ้า
เป็นอาชีพเสริม อาจกล่าวได้วา่ คนในกลุม่ นีไ้ ม่ได้ทำ� งานพัฒนาชุมชนตลอดเวลา แต่เป็น
คนทีท่ ำ� อาชีพหลักร่วมไปกับการท�ำงานพัฒนาชุมชน (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560 น. 145)
ดังนัน้ เมือ่ เทียบกับคนกลุม่ อืน่ ๆ คนในกลุม่ อาชีพจึงสามารถเป็นคนจ�ำนวนมากในชุมชน
และสามารถขยายจ�ำนวนได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
		
1.4) กลุ่มผู้น�ำ หมายถึง กลุ่มคนในสถาบันไทยเบิ้งฯ ซึ่งท�ำหน้าที่
เชื่อมโยง 3 กลุ่มแรกให้ท�ำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ในเวลาเดียวกันยังท�ำหน้าที่
วางกลยุทธ์ในการท�ำงานทั้งกลยุทธ์การท�ำงานภายในกลุ่ม กับคนข้างนอกชุมชน
นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่จัดการความรู้ให้กับคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนด้วย
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ภาพที่ 7.1 องค์ประกอบด้าน “คน” ที่มีส่วนกับการพัฒนาโคกสลุงประกอบไปด้วย 1) ภาพบน
และล่างซ้ายครูภมู ปิ ญ
ั ญาก�ำลังถ่ายทอดองค์ความรูข้ องชุมชนให้เยาวชน และนักท่องเทีย่ ว 2) ภาพ
ล่างซ้ายเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งก�ำลังฝึกฝนการร�ำโทนของชุมชนกับครูภูมิปัญญา 3) ภาพ
บนกลางและขวากลุ่มอาชีพก�ำลังช่วยกันเตรียมงานต้อนรับนักท่องเที่ยว 4) กลุ่มผู้นำ� ในสถาบัน
ไทยเบิ้งฯ ก�ำลังท�ำหน้าที่เติมความรู้ให้กับกลุ่มคนท�ำงานอื่น ๆ ในชุมชนโคกสลุง
(ที่มา : เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง, 2563 [ภาพบนซ้าย] และ ชลิดา จูงพันธ์, 2559
[ภาพกลางและบนขวา และภาพล่างทั้งหมด]

2) เครือข่าย : นอกจากจะต้องให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกับคนใน
ชุมชนทั้ง 4 กลุ่มดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เป็น
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในการท�ำงานขับเคลือ่ นชุมชนอย่างมีทศิ ทาง ดังนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอกอยูเ่ สมอ แต่เดิมคนท�ำงานในชุมชนโคกสลุง
แบ่งเครือข่ายในการท�ำงานออกเป็น 2 ลักษณะคือ เครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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โดยทั่วไปหมายถึงรัฐบาลที่ให้ การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และเครือข่ายด้าน
ความรู้ ที่คอยน�ำเสนอเครื่องมือในการท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนในลักษณะใหม่ ๆ
โดยทัว่ ไปหมายถึงกลุม่ คนทีม่ าจากองค์กรด้านการศึกษา และภาคเอกชนต่าง ๆ ทีส่ นใจ
สนับสนุนการท�ำงานของชุมชน (ชลิดา เหล่าจุมพล, 2560 น. 141-142) แต่เพื่อให้
เข้าใจลักษณะของเครือข่ายภายนอกที่ท�ำงานร่วมกับชุมชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คนท�ำงาน
ในชุมชนจึงแบ่งลักษณะของเครือข่ายใหม่เป็น 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
		
2.1) เครือข่ายจากภาครัฐ เป็นเครือข่ายในแง่นโยบาย ซึง่ อาจส่งผล
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อชุมชน การรู้เท่าทันนโยบาย และท�ำงานร่วมกับภาครัฐเสมอ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับชุมชน
		
2.2) เครือข่ายด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการ หรือหน่วยงานด้าน
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าเป็นผู้น�ำเสนอมุมมอง และแนวคิดในการท�ำงานใหม่ ๆ ให้
กับชุมชน เครือข่ายด้านวิชาการนี้จะท�ำให้ชุมชนสามารถท�ำงานในลักษณะที่มีความ
หลากหลายมากขึน้ และได้เติมความรูใ้ หม่ๆ ให้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงของโลกอีกด้วย
		
2.3) เครือข่ายภาคประชาสังคม หมายถึงกลุ่มคนท�ำงานขับเคลื่อน
สังคมจากชุมชนอื่น ๆ หรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ ในสังคม เครือข่ายกลุ่มนี้จะเป็น
เหมือนเพือ่ นทีค่ อยแลกเปลีย่ นความทุกข์ ความสุขทีต่ นเองได้เผชิญ ทัง้ ยังเป็นทีป่ รึกษา
ในยามที่ต้องเจอปัญหาที่ใกล้เคียงกันด้วย
		
2.4) เครือข่ายภาคธุรกิจ นับเป็นเครือข่ายใหม่ทคี่ นในชุมชนโคกสลุง
ก�ำลังเข้าไปท�ำงานด้วย ในฐานะผู้ที่เข้าใจ และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
อย่างรวดเร็วมากที่สุด ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีเครือข่ายไม่จ�ำกัดอยู่แต่ในเฉพาะประเทศไทย
เท่านั้น กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจจึงเป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเปิดมุมมอง
ชุมชนให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น
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อย่างไรก็ตาม การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทัง้ หมดนัน้ จ�ำเป็นต้องมีวจิ ารณญาน
และมีเป้าหมายในการท�ำความร่วมมือที่ชัดเจน นั่นคือการท�ำงานทั้งหมดจะต้องไม่ขัด
กับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ชุมชนต้องการไปให้ถึง ทั้งยังต้องเป็นความร่วมมือที่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชน ดังนั้น การท�ำความร่วมมือทุกครั้งจึง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยตกลงกันภายในกลุ่มคนท�ำงานก่อนตัดสินใจเข้า
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ
3) สถานที่ : นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสอง
องค์ประกอบแรกเลย เนื่องจากเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิดการท�ำงานขับเคลื่อน
ชุมชนขึ้นอย่างแท้จริง โดยสถานที่ในที่นี่ หมายถึง ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ซึ่งป็น
ทั้งสถานที่ในเชิงกายภาพที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนท�ำงาน เป็นบ้าน และเป็นแหล่ง
ประกอบอาชีพของคนท�ำงาน เป็นสถานทีใ่ นเชิงจิตวิญญาณ คือ เป็นทีร่ วมของรากเหง้า
ความเป็นคนไทยเบิง้ ทีม่ เี ลือดเนือ้ เชือ้ ไขเดียวกัน เป็นญาติพนี่ อ้ งกัน ซึง่ ท�ำให้การท�ำงาน
ร่วมกันมีพลังมากยิง่ ขึน้ และเป็นสถานทีใ่ นเชิงประเด็น คือ เป็นพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมไทยเบิง้
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ มีความส�ำคัญในแง่วฒ
ั นธรรมทีค่ วรได้รบั การปกป้อง
และดูแลรักษา ความเข้มแข็งของสถานที่จะช่วยท�ำให้การท�ำงานขับเคลื่อนมีพลัง และ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 7.2 สถานทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นศูนย์รวมจิตใจและมีความส�ำคัญในชุมชนโคกสลุง ภาพบน: วัดโคกสลุง
สถานที่ท�ำบุญประจ�ำวันพระ และตลาดนัดกลางของชุมชน ภาพล่างซ้าย : ถนนบนเลียบหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นทั้งพนังกั้นน�้ำจากเขื่อนป่าสักชลลิทธิ์ และทางรถไฟลอยน�้ำ สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของ
ชุมชน ภาพล่างขวา : พิพิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง สถานทีท่ ำ� งาน และท�ำกิจกรรมขับเคลือ่ น
ทางสังคมของชุมชน
(ที่มา : เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง, 2563)

4) ประเด็นร่วม : การท�ำงานร่วมกันให้ประสบผลส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อคนท�ำงานมีเป้าหมายในการท�ำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเริ่มต้นท�ำงาน
ขับเคลื่อนชุมชนจึงจ�ำเป็นต้องหาประเด็นร่วมที่คนในชุมชนทุกคนต่างรู้สึกว่ามีผล
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กระทบต่อตนเอง ซึ่งจะต้องมองเห็นทั้งประเด็นร่วมที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน
และประเด็นร่วมทีเ่ ป็นภัยคุกคามของชุมชน ในกรณีของโคกสลุงนัน้ ประเด็นร่วมส�ำคัญ
ที่กลุ่มคนท�ำงานเห็นร่วมกันคือ 1) ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเบิ้ง รู้สึกว่า
วัฒนธรรมไทยเบิ้งคือเครื่องมือที่เป็นจุดแข็งและมีศักยภาพอย่างยิ่งของชุมชน
และ 2) การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์อาจจะกลายเป็นภัย
คุกคามที่ท�ำให้รากเหง้าบางอย่างของชุมชนเลือนหายไป ดังนั้นจึงต้องจับตามอง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรู้เท่าทันว่าควรรับไม่รับสิ่งที่เข้ามาอย่างไรบ้าง

ภาพที่ 7.3 องค์ประกอบของการท�ำงานขับเคลื่อนทางสังคมของชุมชนโคกสลุง
(ที่มา : ผลการศึกษา)

กระบวนการ

นอกจากจะมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำเกิดการท�ำงานแล้ว
การท�ำงานขับเคลือ่ นชุมชนยังต้องมีกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม
อีกด้วย การท�ำงานของสถาบันไทยเบิง้ ฯ แบ่งออกเป็น 6 ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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1) หาคนที่คุยรู้เรื่อง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่จะท�ำให้ได้มาซึ่งคนท�ำงาน
กลุ่มต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว ข้างต้น คนที่คุยกันรู้เรื่องในที่นี่มีลักษณะส�ำคัญ คือ ต้อง
เป็นคนทีเ่ อาธุระส่วนรวมมาก่อนธุระส่วนตน หรืออาจกล่าวอีกนัยยะหนึง่ ว่า หมายถึง
คนทีม่ ใี จเป็นจิตอาสา มีความมุง่ มัน่ อย่างจะสร้างความเปลีย่ นแปลงในชุมชน การหาคนที่
คุยกันรู้เรื่องนั้นอาจจะมาจากการสังเกตเห็นของกลุ่มคนท�ำงานคนใดก็ได้ จากนั้นเมื่อ
เข้ามาในกลุม่ แล้วก็ตอ้ งผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ (จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
ในการเตรียมทีม) และจะต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมและท�ำงานร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย
2) หาประเด็นร่วม เมื่อได้คนที่คุยกันรู้เรื่องแล้ว คนท�ำงานจะเข้ามาร่วมพูด
คุยกันเพือ่ มองหาเป้าหมาย และประเด็นร่วมในการท�ำงานของกลุม่ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ น
ชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละชุมชนย่อมมีประเด็นร่วมในการท�ำงานที่แตก
ต่างกัน แต่ในกรณีของโคกสลุงนัน้ กลุม่ คนท�ำงานเลือกท�ำงานขับเคลือ่ นด้านวัฒนธรรม
เนื่องจากเป็น “ประเด็นเย็น” หมายถึง ประเด็นที่ไม่ได้ส่งผลส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
ใครในชุมชนหรือสังคม แม้วา่ การขับเคลือ่ นประเด็นเย็นอาจจะหาคนท�ำงานร่วมกันได้
ไม่ง่ายนัก เนื่องจากไม่มีผู้เดือดร้อนโดยตรง แต่การขับเคลื่อนประเด็นเย็นก็มีข้อได้
เปรียบส�ำคัญคือ ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นการท�ำงานทีช่ ้าแต่ยั่งยืน
3) เตรียมทีม ขัน้ ตอนการเตรียมทีมน่าจะนับได้วา่ เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ และเป็นกุญแจดอกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การท�ำงานของสถาบันไทยเบิง้ ฯ มีพฒ
ั นาการ
ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพของคนท�ำงานอย่างชัดเจนในขั้นตอนนี้จะมี 3 สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับคนท�ำงาน นั่นคือ 1) คนท�ำงานแต่ละคนจะได้ท�ำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด และมี
ศักยภาพ ซึ่งการวางบทบาทนี้จะมาจากทั้งการประเมินด้วยตนเอง และการเสนอของ
กลุ่ม 2) คนท�ำงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�ำในตนเอง โดยเฉพาะความ
สามารถในการน�ำตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตส�ำนึกในการท�ำงาน
อาสาเพื่อชุมชน 3) คนท�ำงานทุกคนต้องได้รับการเติมเครื่องมือในการท�ำงานที่จะช่วย
ให้เข้าใจภาพรวมของการท�ำงานในชุมชน และสามารถท�ำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ในทีม
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มได้อย่างมีศักยภาพด้วยซึ่งได้มีการเผยแพร่เครื่องมือดังกล่าวในฐานะหลักสูตร
ออนไลน์ ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในบทที่แล้ว โดยมีเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ใน
การท�ำงานดังนี้
		
สุนทรียสนทนา (Dialoque) นับเป็นเครือ่ งมือแรกทีส่ ำ� คัญมากที่สุด
ที่คนท�ำงานในโคกสลุงทุกคนต้องเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่น�ำมาใช้อย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรมเสมอในการพูดคุยกันภายในกลุ่ม หัวใจของสุนทรียสนทนาที่ถูกน�ำมาใช้
ในโคกสลุงคือการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ตัดสิน ไม่พูดแทรกคนที่ก�ำลังพูด และไม่มีล�ำดับ
อาวุโสในวงสนทนา การพูดคุยกันในกลุม่ คนท�ำงานจึงเป็นพืน้ ทีข่ องความเท่าเทียม ไม่มี
ผู้ใหญ่หรือเด็ก ไม่มีคนท�ำงานก่อนหรือหลัง การสนทนาในกลุ่มจึงมีอิสระอย่างแท้จริง
ลักษณะการพูดคุยนับเป็นหัวใจส�ำคัญที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมทีม ทั้งยังเป็นองค์
ความรูป้ ระเด็นแรกทีค่ นท�ำงานในชุมชนจ�ำเป็นต้องฝึกฝนก่อนจะเริม่ เติมเครือ่ งมืออืน่ ๆ
ในการท�ำงาน ดังนั้น ผู้เขียนจึงขยายเนื้อหาส่วนของสุนทรียสนทนาขึ้นมาอีกหนึ่งบท
เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติ และสามารถท�ำความเข้าใจกระบวนการสุนทรียสนทนา
ในรูปแบบโคกสลุงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
		
การคิดเชิงระบบ (system thinking) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น�ำมาใช้
ท�ำงานที่ท�ำให้เห็นภาพรวมของการท�ำงานในชุมชนว่า มีกลไกหรือมีคนกลุ่มใดบ้างที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท�ำงานของกลุ่ม และแต่ละกลไกมี ความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง
การคิดเชิงระบบนี้จะช่วยท�ำให้เห็นอีกด้วยว่า กลไกหรือหน่วยการท�ำงานใดมีอิทธิพล
ทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบอย่างแท้จริง ซึง่ จะท�ำให้คนท�ำงานได้เห็นภาพรวม
ของระบบ และสามารถเลือกท�ำงานขับเคลื่อนกับหน่วยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วย
การวิเคราะห์เครือข่าย (Networking) เครือ่ งมือวิเคราะห์เครือข่าย
จะท�ำให้คนท�ำงานทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมในการท�ำงานร่วมกันเช่นเดียวกับ
เครื่องมือการคิดเชิงระบบ แม้ว่าการวิเคราะห์เครือข่ายนั้นเมื่อมองผิวเพินอาจจะดูว่า
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มีความคล้ายคลึงกับการคิดเชิงระบบ แต่ในการวิเคราะห์เครือข่ายนัน้ จะเน้นการสังเกต
ความสัมพันธ์ในเชิงอิทธิพลของกลุ่มคน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาท�ำงานร่วมกับ
คนท�ำงานแต่ละกลุ่มในชุมชน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์อิทธิพลของเครือข่ายที่มีต่อ
กลุ่มทั้งในแง่บวกและลบ และเพื่อหาแนวทางท�ำงานร่วมกันต่อไปด้วย
4) ท�ำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน เมื่อคนท�ำงานทุกคนในทีมได้เห็นภาพรวมของ
กลุม่ เป็นภาพเดียวกัน และมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้กำ� กับในการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อก�ำหนดวิธีการท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนร่วมกัน ในขั้นตอนนี้จะมี
การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนด้วยการท�ำ SWOT analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
อุปสรรคและโอกาสในการท�ำงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์เครือข่าย
และการคิดเชิงระบบข้างต้นนั่นเอง ในขั้นตอนการท�ำแผนยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการพูด
คุยร่วมกันของคนท�ำงานร่วมกับเครือข่ายภายนอกที่ได้รับเชิญจากชุมชนให้เข้ามาเป็น
ที่ปรึกษา โดยมีกลุ่มผู้น�ำท�ำหน้าที่อ�ำนวยการท�ำกระบวนการพูดคุยดังกล่าว ซึ่งหลัง
จากที่ได้ยุทธศาสตร์ในการท�ำงานแล้วผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจะน�ำไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับพัฒนากิจกรรม โครงการหรือแผนงานให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เมื่อ
พัฒนาแผนงานเสร็จแล้วต้องน�ำกลับมาเสนอในกลุ่มอีกครั้งเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียก่อนน�ำไปท�ำงานจริง
5) ลงมือท�ำ เมื่อแต่ละกลุ่มได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วก็จะด�ำเนิน
การตามแผนที่ ไ ด้ ว างเอาไว้ ซึ่ ง ต้ อ งปล่ อ ยให้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม มี อิ ส ระในการด� ำ เนิ น งาน
แต่สามารถปรึกษาหารือกับกลุ่มอื่น ๆ ได้เสมอ
6) ประเมินผล การประเมินผลการท�ำงานนับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความจริงจัง
และมีรายละเอียดการประเมินในหลายระดับ ระดับแรกคือ การประเมินหลังจาก
การท�ำงานเสร็จ เรียกว่า การท�ำ AAR (After action review) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะ
เป็นการประเมินผลการท�ำงานที่มาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคนท�ำงานในกลุ่มด้วย
กันเอง จากนั้นจะมีการประเมินขั้นที่ 2 คือ การประเมินประจ�ำเดือน ซึ่งด�ำเนินการ
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ทุกวันเสาร์ทมี่ กี ารรวมกลุม่ ท�ำจิตอาสาเพือ่ พัฒนาชุมชน เช่น ร่วมกันเก็บขยะ ถางหญ้า
หรือกวาดถนนในชุมชน จากนั้นจึงจะมีการประชุมกันต่อ การประเมินประจ�ำเดือนนี้
จะเปิดโอกาสให้คนท�ำงานจากคนละกลุ่มได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อน�ำเสนอผลการท�ำงาน
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับงานทีแ่ ต่ละกลุม่ ได้ดำ� เนินไป นอกจากนีย้ งั มีการประเมิน
ประจ�ำปีที่จะท�ำในช่วงปลายปีเพื่อสรุปการท�ำงานของกลุ่มด้วย
นอกจากจะมีการประเมินในหลายระดับแล้ว ยังมีตัวชี้วัดความส�ำเร็จของ
การท�ำงานอีก 3 ข้อทีส่ ามารถสังเกตได้ดว้ ย นัน่ คือ 1) การเปลีย่ นแปลงของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านการพูดคุยกันในวงสนทนา 2) การเข้ามามีส่วนร่วม จากหน่วยงาน
ภายนอก ทัง้ ในแง่ของจ�ำนวนหน่วยงาน และความร่วมมือทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ 3) การเติบโตใน
เชิงพื้นที่ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคนท�ำงานว่ามาศักยภาพในการท�ำงานเพิ่ม
มากขึ้นด้ ว ยหรื อ ไม่ เช่น คนท�ำงานในกลุ่มสามารถเปลี่ ย นบทบาทจากผู ้ ต ้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวกลายมาเป็นครูภูมิปัญญาที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของวัฒนธรรมใน
ชุมชนได้

ภาพที่ 7.4 ภาพสรุปกระบวนการท�ำงานในชุมชนโคกสลุุง
(ที่มา : ผลการศึกษา)
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วิธีการท�ำงาน

นอกจากจะมีขั้นตอนการท�ำงานที่มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของ
คนในชุมชน และในการท�ำงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวไป
ข้างต้นแล้ว กลุ่มคนท�ำงานแต่ละกลุ่มในโคกสลุงยังต้องท�ำงานบริหารจัดการภายใน
กลุ่มของตนเองอย่างเป็นระบบอีกด้วย โดยสามารถแบ่งรูปแบบการท�ำงานออกเป็น 2
ลักษณะ เรียกง่าย ๆ ว่า การท�ำงานหน้าบ้าน และหลังบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การท�ำงานหน้าบ้าน หมายถึง ท�ำงานที่ต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก
เป็นหลัก และเป็นการท�ำงานในเชิงภาพลักษณ์ของชุมชนเป็นส�ำคัญ เช่น การท�ำตลาด
หรือท�ำแบรนด์ของชุมชน การท�ำงานหน้าบ้านจ�ำเป็นต้องอาศัยคนที่เข้าใจภาพรวม
ของการท�ำงานของกลุ่ม และของชุมชนเป็นอย่างดี ต้องเป็นคนที่สามารถพูดคุยกับ
เครือข่ายในเชิงหลักการได้ และสามารถต่อรองกับเครือข่ายได้ด้วย
การท�ำงานหลังบ้าน หมายถึง งานที่ต้องท�ำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใน
เป็นหลัก และเน้นรูปแบบการท�ำงานไปทีก่ ารท�ำงานเชิงข้อมูล และการจัดการความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม คนท�ำงานหลังบ้านจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งการ
บริหารความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม การบริหารเงิน และการบริหารเวลาในการท�ำงาน
นอกจากนั้นจะต้องมีความสามารถในการเก็บ และจัดการข้อมูลของกลุ่มได้อย่างเป็น
ระบบ ต้องแม่นย�ำในเชิงเนื้อหา และการเตรียมเอกสาร ทั้งยังต้องมีความสามารถใน
การประสานงานภายใน คือสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี และต้องมี
ความละเอียดรอบคอบรูจ้ กั เก็บงานต่าง ๆ ทีค่ นท�ำงานหน้าบ้านได้วางแผนเอาไว้แล้วด้วย

ความยั่งยืน
เมื่อมีองค์ประกอบในการท�ำงาน มีขั้นตอนการท�ำงาน และวิธีการท�ำงานที่
ชัดเจนแล้ว การท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนให้มีความยั่งยืนยังจ�ำเป็นต้องอาศัยหลักคิด
ในการท�ำงานเป็นเหมือนกับหลักยึดที่จะก�ำกับให้การท�ำงานด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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ในกรณีของโคกสลุงมีหลักยึดในการท�ำงาน 3 ข้อส�ำคัญ ดังนี้
1) คน : ในทัศนะของคนท�ำงานขับเคลือ่ นชุมชนโคกสลุง ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ใน
การท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนได้ คือ คน สิง่ ทีต่ อ้ งระลึกถึงเสมอในการท�ำงาน
คือ คนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานขับเคลื่อนชุมชนควรต้องได้รับการเติม
เครื่องมือ เติมความรู้ และทักษะอย่างจริงจัง การท�ำงานให้กับชุมชนจะต้องไม่เป็น
เพียงการเสียสละ แต่ต้องเป็นพื้นที่ให้ได้พัฒนาศักยภาพของคนท�ำงานด้วย
2) กลไก : การท�ำงานให้มคี วามต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืนจ�ำเป็นต้องมีคนทีร่ บั ผิดชอบ
ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นงานอย่างจริงจัง ในทีน่ สี่ ถาบันไทยเบิง้ ฯ จึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกหลักที่
จะช่วยให้การขับเคลือ่ นงานด�ำเนินไปอย่างเป็นระบบ หากสถาบันไทยเบิง้ ฯ มีการพัฒนา
กลายเป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คงชัดเจนมากขึน้ ก็จะยิง่ เพิม่ ความยัง่ ยืนในแง่กลไกเพิม่ ขึน้
ด้วยเช่นกัน
3) สมดุล : การท�ำงานพัฒนานัน้ ย่อมก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทัง้ กับสังคม
และตัวผูท้ ำ� งานเอง ในการท�ำงานของขับเคลือ่ นจ�ำเป็นต้องรักษาความสมดุล 3 ประการ นัน้
คือ 1) สมดุลของเป้าหมาย กล่าวคือ ต้องค�ำนึงถึงความสมดุลของทัง้ คุณค่าและมูลค่า
หมายถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2) สมดุล
ของเครื่องมือ คือต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือธุรกิจ (หรือเครื่องมือใหม่
อื่นๆ) และการจัดการสภาวะภายใน เนื่องจากการน�ำเอาเครื่องมือใหม่ ๆ เข้าไปใช้ใน
กลุ่มอาจได้รับผลที่เป็นไปตามที่คาดหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือจึงต้องพึงระลึก
ถึงผลที่อาจไม่เป็นไปตามคาดเสมอ 3) สมดุลการบริหารทีม คือต้องรักษาความสมดุล
ระหว่างการอยากก้าวให้เท่าทันโลกกับความสัมพันธ์ของคนในทีมให้มคี วามสมดุลกันด้วย
เพราะการท�ำงานกับคนในชุมชนจ�ำเป็นต้องอาศัยเวลาในการท�ำความเข้าใจ และต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนร่วมกันไปเป็นองคาพยพ ดังนั้น การรักษาสมดุลของทั้ง 2 ส่วนจึง
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน (ชลิดา, 2561 น. 244-250)
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ภาพที่ 7.5 โมเดลการเปลี่ยนแปลงจากภาคประชาสังคมสู่การท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
(ที่มา :ชลิดา จูงพันธ์, 2561 น. 250)

สรุป
จากโมเดลในการท�ำงาน ทีไ่ ด้นำ� เสนอในบทนี้ รวมถึงเนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอมาตลอด
ทัง้ เล่มน่าจะท�ำให้ผสู้ นใจเข้าใจการท�ำงานของคนท�ำงานขับเคลือ่ นสังคมในชุมชนไทยเบิง้
โคกสลุง เพิ่มมากยิ่งขึ้น แม้ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่า การท�ำงานของคนท�ำงาน
ขับเคลื่อนชุมชนในพื้นที่นี้เป็นการท�ำงานที่มีเครื่องมือในการท�ำงานที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ แต่หากมองลึกลงไปถึงทีม่ า และสาเหตุของการมีเครือ่ งมือจ�ำนวนมากก็จะท�ำให้
เห็นอีกด้วยว่า หัวใจส�ำคัญในการท�ำงานของคนโคกสลุงที่เห็นได้ชัด คือ การท�ำงาน
ขับเคลื่อนบนแนวคิดของการเห็นความส�ำคัญของคนท�ำงานอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้
จากการจัดกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การให้ความส�ำคัญกับการเห็น
ภาพรวมของชุมชนร่วมกัน และการเปิดโอกาสให้คนท�ำงานได้มีโอกาสและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเสมอ ดังนั้น การเคลื่อนไปข้างหน้าของกลุ่มจึงเป็นการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชนไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของคนท�ำงานที่ไม่มีใครถูก
ทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามแนวคิด “สุข ร่วม สร้าง” อย่างแท้จริง
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ความฝันของคนไทยเบิ้ง
คนทุกคนย่อมมีความใฝ่ฝนั และมีความต้องการลึก ๆ ในการใช้ชวี ติ ของตนเอง
ความต้องการอย่างแรงกล้าของคนย่อมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ
ทั้งชีวิตของตน และผู้อื่นรอบตัวด้วย แม้ว่าเป้าหมายร่วมจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการน�ำร่วม แต่การน�ำร่วมก็เปิดโอกาสให้กับทุก ๆ ความต้องการของผู้คนเสมอ
คงเป็นที่น่าเสียดายหากไม่ได้กล่าวถึงตัวตนของคนท�ำงานแต่ละคนเลย ดังนั้น เนื้อหา
ในบทนี้จึงเป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ และบันทึกที่สื่อสารความฝันของคนท�ำงาน
บางคนในชุมชนไทยเบิ้งมาให้ผู้อ่านได้ลองส�ำรวจความฝันของคนท�ำงานแต่ละคนได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาที่ปรากฏในบทที่ 8 นี้ ผู้เขียนจะไม่ตีความหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้อ่านมีอิสระอย่างเต็มที่ในการท�ำความรู้จักกับคนท�ำงาน
ในโคกสลุงโดยตรง ผู้เขียนมีความหวังว่าเพียงอย่างเดียวว่า เนื้อหาในบทนี้น่าจะท�ำให้
ท่านเข้าใจคนท�ำงานขับเคลื่อนสังคมในชุมชนโคกสลุงไปไกลกว่าสิ่งดีจ�ำนวนมาหที่
พวกเขาสร้างสรรค์ แต่เป็นตัวตนของพวกเขาเอง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง
“…ที่ผมท�ำทั้งหมดมีเป้าหมายส�ำคัญอย่างนึงคืออยากพาลูกหลานกลับบ้าน
ไม่ต้องไปท�ำงานในโรงงาน แต่ต้องเป็นการกลับบ้านอย่างมีศักดิ์ศรี และกลับมาท�ำใน
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ากับตนเองและสังคม อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี ได้เห็นคุณค่าในสิง่ ทีเ่ ขามี
และได้รักษาวัฒนธรรม...”
ประทีป อ่อนสลุง (พ่อมืด)
สมาชิกสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
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“…ผมเคยเป็นข้าราชการมาก่อน เข้าใจดีว่าสวัสดิการในชีวิตของคนที่เป็น
ข้าราชการและของ ชาวบ้านแตกต่างกันยังไงบ้าง ผมไม่ได้อยากได้อะไรมาก แค่อยาก
ให้คนที่เขาท�ำงาน เพื่อสังคมเพื่อชุมชนแบบที่เห็นอยู่มีเงินสักก้อนไว้คอยช่วยเหลือ
เป็นสวัสดิการให้กับชีวิตเขา...”
นาวาโทจิตติ อานันท์สลุง (ลุงผู้พัน)
สมาชิกสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

“…เป้าหมายสูงสุดคือความสุขร่วมกันในชุมชน ทุกคนเข้าใจว่าเราคือใคร อยูก่ นั
แบบอบอุน่ อยูร่ ว่ มกันเหมือนเก่า มีแกงมีอะไรก็แบ่งปันกันเหมือนเดิม สิง่ ทีม่ นั มีปญ
ั หา
อุปสรรคเข้ามา เราก็จะสามารถเอาสิง่ ดี ๆ เหล่านีไ้ ปยันไปสู้ ไม่อยากเห็นภาพลูกหลาน
นั่งรถด้วยกัน แต่ไม่รู้จักกัน...”
สุรชัย เผือกสูงเนิน (ครูเสือ)
สมาชิกสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

“…ความกังวลของพี่คือ อีกสองสามปีขา้ งหน้าจะเป็นยังไงถ้าหากวันหนึง่ พีม่ ดื
ไม่อยู่ ครูสุรชัยไม่อยู่ ผู้พันไม่อยู่จะเป็นยังไงกัน ดังนั้น เราก็ต้องพัฒนาแต่ละคนให้มี
ความเข้มแข็ง คือเราคิดว่านี่แหละวิธีการที่จะแทนใครสักคน คือถ้าเรามีแกนน�ำที่
หลากหลาย มันก็จะกระจายการท�ำงาน แล้วแต่ละคนก็จะไปพัฒนาคนต่อ ๆ ไปเป็นทอด ๆ
โดยมีแนวทางของแต่ละคนแตกต่างกัน ถ้าเราท�ำแบบนี้ เราก็จะถึงเป้าเราได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าถ้าใครหายไปสักคนแล้วมันจะเป็นยังไง แต่เราจะไม่ปล่อยให้ท�ำใคร
ท�ำมัน ต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน เพราะเรามองว่าถ้าท�ำแบบตัวใครตัวมัน มันก็จะ
อ่อนแอ...”
พยอม อ่อนสลุง (มุ่ย)
สมาชิกสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
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“…เข้ามาเรียนรู้เพราะอยากช่วยมืดกับมุ่ย เวลาที่เขาไม่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วมี
นักท่องเที่ยวมาเราก็สงสารเขาที่เราไม่สามารถให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนได้เลย
นักท่องเที่ยวก็จะมาเสียเที่ยว เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีใครอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วพี่อยู่ พี่ก็
จะพยายามให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ พี่พูดไม่เก่งก็เข้ามาเรียนรู้เรื่อย ๆ ให้
มีความรู้มากขึ้น...”
อุทัย อ่อนสลุง (ป้าแดง)
ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าทอพื้นบ้าน

“สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้น คือ อยากให้
เด็ก ๆ กลับมาใช้ชวี ติ แบบเด็ก ๆ อีกครัง้ คือเมือ่ ก่อนตอนเราเป็นเด็ก เราจ�ำได้วา่ เราเล่น
ขายของ เราเล่นซ่อนแอบกับเพือ่ น เราได้ดโู ทรทัศน์กบั พ่อแม่ในตอนเย็น เราได้ทานข้าว
พร้อมกันแทบทุกมือ้ เราได้ไปเล่นน�ำ้ ทีน่ า ตอนนัน้ เรามีกจิ กรรมเยอะมากกับครอบครัว
และเรามีตัวตนอยู่ในสังคมแห่งความเป็นจริง แต่ในปัจจุบัน กิจกรรมเหล่านี้มักไม่เกิด
ขึ้นในชีวิตเด็ก ๆ แล้ว ตอนนี้เราเห็นแต่เด็ก ๆ ที่มีตัวตนอยู่แต่โลกของ social ความ
เป็นเด็กของพวกเขาค่อย ๆ จางหายไป แม้แต่กจิ กรรมง่าย ๆ อย่างการทานข้าวพร้อมกัน
ก็แทบจะไม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้ว แล้วถ้าสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น มันสามารถเกิด
ขึ้นได้จริง คนที่จะมีความสุขมากที่สุดคงไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเด็ก ๆ เองนั่นแหละ”
วรรณิศา (วรรณ) ส�ำราญสลุง
เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งรุ่น 3
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“โคกสลุง ส�ำหรับเราแล้ว คือ ครอบครัวใหญ่ เดินทางไปแห่งหนไหน ตลอด
ทางยังไงก็ต้องได้เจอคนรู้จัก ต้องได้ทักทาย ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มากไปกว่านั้น คนที่นี่
บางส่วนยังคงมีวิถีดั้งเดิมอยู่ ให้ได้เห็น ให้ได้สัมผัส ให้เข้าไปเรียนรู้ ทุกสิ่งที่ได้พบได้ท�ำ
จากการได้อยู่ที่นี่ ตั้งแต่การได้อยู่กับครอบครัว การท�ำกิจกรรมกับเด็กและผู้เฒ่าผู้แก่
ที่นี่ การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพิ่มเติมจากเดิม การได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว การได้
เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ทีม รวมไปถึงการได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนต่างพื้นที่ คือสิ่งที่
ท�ำให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงคุณค่าในตัวเองด้วย ทุกสิ่งอย่างคือ
ความสุขเรียบง่ายที่เราพบเจอได้ในทุกๆขณะชีวิต”
อารีรัตน์ (มิ้น) มั่นสลุง
เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งรุ่น รุ่น 3

“ค�ำทักทายตลอดการขีจ่ กั รยานในหมูบ่ า้ น รอยยิม้ ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่เด็กจนปัจจุบนั
ค�ำห่วงใย การแบ่งปันทีม่ อบให้กนั อย่างไม่ขดั เขิน เราเจอกับบรรยากาศแบบนีต้ งั้ แต่เด็ก
จนปัจจุบนั 24 ปี กับการรูจ้ กั ต�ำบลโคกสลุง โคกสลุงเป็นหมูบ่ า้ นใหญ่ทผี่ คู้ นต่างรูจ้ กั กัน
ไปมาหาสู่กัน ถ้าเปรียบ “โคกสลุง” เป็นคนหนึ่งคน โคกสลุงของเรา เป็นคนที่อบอุ่น
อยู่ด้วยแล้วปลอดภัย และมีความสุข ความอบอุ่นที่ได้รับมาจากการดูแลเอาใจใส่ของ
พี่น้อง ที่นี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นครอบครัวใหญ่ แต่รอบ ๆ บ้านของเราล้อมรอบไปด้วย
บ้านของญาติพี่น้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กินข้าวล่อกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ไม่รู้สึกหวาดระแวงกัน เพราะทุกคนคือพี่น้อง เรารู้สึกได้ถึงความเป็นห่วงเป็นใย เรามี
โอกาสได้ออกไปเผชิญโลกกว้าง ออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเมื่อต้องออกไปเรียนนอก
หมูบ่ า้ น แต่เมือ่ ไรทีเ่ รากลับมาทีโ่ คกสลุงทีบ่ า้ นของเรา เรารูส้ กึ ปลอดภัยทุกครัง้ ทีก่ ลับบ้าน
ที่นี่คือบ้านของเราทุกคน ไม่ใช่แค่คนโคกสลุง รวมถึงคนที่มาเที่ยวหรือพักผ่อน เพราะ
ที่นี่ “โคกสลุง””
กัญญาวีร์ (มิ้ม) อ่อนสลุง
เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง รุ่น 1
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““ดิฉันชื่อ ศศิวิมล สีทับทิม ไม่ใช่คนโคกสลุงแท้ 100% แต่กลับมีความสุขที่
ได้มาอยู่ที่โคกสลุง พื้นที่ที่ไม่ใช่บ้าน ไม่มีญาติพี่น้อง มีเพียงมิตรภาพจากคนแปลกหน้า
เป็นเวลาราว ๆ 3 ปีที่ได้มาอยู่โคกสลุง จากที่รู้จักกับคนโคกสลุงจากการเรียน
มหาลัยและได้ตดิ สอยห้อยตามเพือ่ นมาเทีย่ วโคกสลุง เลยตกหลุมรักตัง้ แต่ครัง้ แรกทีม่ า
ในชีวิตไม่เคยได้เจอครูที่ใจดีและเรียนน้อยกว่าเรา แต่ท�ำไมรู้สึกเคารพและรักตั้งแต่
ครัง้ แรกทีย่ มิ้ ให้กนั ความตัง้ ใจสอนของครูภมู ปิ ญ
ั ญาทีอ่ ยากจะให้สานปลาตะเพียนเป็น
มันท�ำให้เราตั้งใจเรียนไปด้วย ครูท�ำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิต
ใครจะคิดว่าตัวเองจะมาสานปลาตะเพียนได้ เห็นคนอื่นสานเราก็ว่าเขาเก่ง แต่มาวันนี้
เราท�ำขึ้นมาด้วยตัวเอง พร้อมกับคนชมเชยจากครูที่อยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นเราก็มา
หาความสุขอยู่ที่นี่อีกบ่อยครั้ง จนเรียนจบจึงตัดสินใจบอกเพื่อนว่าเราจะมาท�ำงานที่นี่
การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการท�ำงานนี้ไม่มีเงินเดือน แน่นอนว่าครอบครัว
ต้องเป็นห่วง เพราะไม่มีหลักประกันอะไรว่าเราจะเอาตัวรอดได้ แต่โอกาสที่เราได้รับ
มาจากการท�ำงานที่นี่ได้พิสูจน์แล้วว่าเราอยู่ที่นี่ได้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เราอยู่ มีงาน
หลากหลายให้เราได้รับผิดชอบ ทั้งการท�ำฐานเรียนรู้ การท�ำกระบวนการ การเป็น
พี่เลี้ยงเด็ก ๆ คนที่นี่ไม่เคยมองว่าเราเป็นคนที่อื่น ให้มิตรภาพเราเหมือนเราเป็น
ลูกหลานเขาจริง ๆ จึงท�ำให้เราห่างบ้านได้นานขนาดนี้ งานที่เราได้ท�ำที่โคกสลุง
ไม่เหมือนที่อื่น เพราะที่นี่ท�ำให้เรามีตัวตน ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องเวลาจะท�ำงานคณะ
ท�ำงานจะมารวมกันเพื่อพูดคุยวางแผนงาน ให้เกียรติ รับฟังทุกเสียงที่อยู่ในวงสนทนา
เราไม่เคยคิดว่าความคิดเราจะมีประโยชน์กับคนอื่น จะท�ำให้งานสมบูรณ์ แต่ที่นี่ท�ำให้
มันเป็นไปได้ และทุกครั้งที่จบงาน ทุกคนจะมาประชุมสรุปงานกัน เต็มไปด้วยความ
รู้สึกอิ่มเอม มีความสุข กับงานที่ท�ำและเอาสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นกับงานของเรามาวาง
ไว้กลางวง ไม่ให้เอากลับไปให้เรารู้สึกไม่ดี ทุกปัญหาคือการเรียนรู้ และมีสิ่งให้เราได้
เรียนรู้ในทุก ๆ เช้าที่เราตื่นมา
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การใช้ชีวิตในโคกสลุงไม่เหมือนที่ไหนที่เคยไปอยู่ ถ้าวันไหนที่เราอยู่แต่ที่พัก
แล้วเพื่อนเราไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีเรา ทุกคนจะถามทันทีว่าเราไปไหน มันท�ำให้เรา
รูส้ กึ ว่าเราเป็นคนส�ำคัญของโคกสลุงไปแล้ว คนแก่ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาทีน่ ที่ ำ� ให้เราหายคิดถึง
ปู่ย่าตายายเรา เพราะเขาพูดคุยกับเรา รักเราเหมือนลูกหลานของเขาจริง ๆ ไม่เคยไป
ที่ไหนแล้วเจอคนที่ไม่รู้จัก แต่สามารถคุยกันได้แบบง่าย ๆ แต่ที่นี่เป็นแบบนั้น ทุกคนที่
โคกสลุงส่วนใหญ่รจู้ กั กันและจะมีมติ รภาพให้กนั ไม่เหมือนกับเพือ่ นบ้านในสังคมเมือง
เมือ่ งานท�ำให้คณ
ุ เหนือ่ ยและอยากพักผ่อนทีโ่ คกสลุงก็ให้ความสุขเราได้ ไม่ตอ้ ง
ไปไกล ทั้งร้านหมูกะทะหลายร้านรอบหมู่บ้าน วิวสวย ๆ จากสะพานรถไฟลอยน�้ำ
และบรรยากาศดี ๆ จากเขาพระยาเดินธง ความสุขทีเ่ กิดขึน้ กับเราครบทุกแบบทีค่ น ๆ
หนึ่งจะมีได้เกิดขึ้นที่นี่ โคกสลุง”
ศศิวิมล (อุ้ม) สีทับทิม
เยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง

137

รถไฟสายความสุข: การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง

138

บทส่งท้าย
เรื่องราวของผู้เขียน
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ในทีส่ ดุ ก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนีท้ ดี่ จู ะไม่ได้มคี วามส�ำคัญนัก
แต่ผเู้ ขียนก็คงจะรูส้ กึ ผิดไม่นอ้ ย หากไม่ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวของตนเองให้ผอู้ า่ นได้รบั รูด้ ว้ ย
งานวิจยั หรือการศึกษาชุมชนทีน่ ำ� มาเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ส่วนหนึง่ เกิดขึน้ มาจาก
มุมมองของผูเ้ ขียนเองทีม่ องเข้าไปยังชุมชน แม้วา่ ผูเ้ ขียนจะพยายามให้งานเขียนนีถ้ า่ ยทอด
ตัวตน และความเป็นชุมชนให้มากทีส่ ดุ แต่การเรียบเรียงเรือ่ งราวก็กระท�ำผ่านความคิด
ของผูเ้ ขียนเอง ดังนัน้ การท�ำความรูจ้ กั พืน้ เพของผูเ้ ขียนน่าจะท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถประเมิน
คุณค่าของงานเขียนชิ้นนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังน�ำไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ และท�ำความเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในเล่มเพิ่มเติมได้ด้วย
ผู ้ เขี ย นเป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะวิ ท ยาการเรี ย นรู ้ แ ละศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วราว 4 ปี จากชื่อคงพอจะเดาได้ไม่ยากว่าคณะของ
เราให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของการเรียนรู้ ซึ่งมีความเชื่อว่า การเรียนรู้สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และคนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงให้
ความสนใจพื้นที่การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของสถานที่และกลุ่มคน เรามี
อาจารย์ที่ท�ำงานกับทั้งโรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
อาจารย์ทที่ ำ� งานร่วมกับทัง้ เด็ก ครู ผูค้ นในมูลนิธิ โรงพยาบาล และผูค้ นในชุมชนต่าง ๆ
ด้วยวิธีการหลากหลายที่ยากจะบรรยายได้ครบถ้วน
ในกรณีของผู้เขียนที่เรียนจบมาจากสาขาบรรพชีวินวิทยา สาขาหนึ่งในคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งของการศึกษาเรือ่ งราวในโลกบรรพกาลก่อนทีม่ นุษย์จะถือ
ก�ำเนิดขึ้นมา โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มไดโนเสาร์ ผู้เขียน
รูส้ กึ เห็นด้วยอย่างยิง่ กับแนวคิดเรือ่ งการเรียนรูท้ คี่ ณะให้ความส�ำคัญ เพราะตลอดระยะ
เวลาที่เรียนบรรพชีวินวิทยานั้นเส้นแบ่งขอบเขตของห้องเรียนในทัศนะของผู้เขียนนั้น
พร่าเลือนอยูต่ ลอดเวลา อาจเนือ่ งมาจากการวนเวียนอยูก่ บั การออกภาคสนาม การท�ำงาน
ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเทียบตัวอย่างซากดึกด�ำบรรพ์ และการออกค่ายเพื่อให้ความรู้เรื่อง
ซากดึกด�ำบรรพ์ให้กบั ชุมชนต่าง ๆ ผูเ้ ขียนจึงคุน้ ชินกับการเรียนรูจ้ ากห้องเรียนในธรรมชาติ
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ในชุมชนผ่านการเดินทางออกภาคสนาม เข้าป่าขุดไดโนเสาร์ เข้าหมูบ่ า้ นขอนอนทีศ่ าลาวัด
และท�ำงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อทางคณะเสนอให้ผู้เขียนได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่จ�ำเป็นต้องออกภาคสนามอยู่บ่อย ๆ ผู้เขียน
จึงไม่คิดจะลังเล หรือปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เข้ามาท�ำงานวิจัยให้กับโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต ซึ่งเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างจริงจัง ผู้เขียนกลับพบความจริงข้อหนึ่งว่า ประสบการณ์ใน
การออกภาคสนามในอดีตนับสิบปีนั้น ถ้าไม่นับเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
พยายามท�ำตัวกลมกลืนกับคนในชุมชนแล้ว ประสบการณ์อย่างอื่นก็แทบจะน�ำมาใช้
ไม่ได้เลย เพราะการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่างทั้งเรื่องของ
การตัง้ ค�ำถามปลายเปิด การฟัง การสรุปประเด็น รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็น
ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตรงหน้า การท�ำงานในระยะ
เริ่มต้นของผู้เขียนจึงเต็มไปด้วยความยากล�ำบาก โดยเฉพาะการพยายามต้องปรับตัว
จากนักวิทยาศาสตร์ มาท�ำงานในแบบนักมนุษยวิทยา (ตามความเข้าใจของผู้เขียน)
ซึ่งมีกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง (ในขณะนั้นแม้แต่ค�ำว่ากระบวนทัศน์ก็
เป็นค�ำใหม่) อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวที่ต้องท�ำอย่างรวดเร็วในหน้างานระหว่างที่ก�ำลัง
ท�ำวิจัยอยู่อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนในตอนต้นนั้นสร้างความสั่นสะเทือนให้กับตน
ไม่น้อย เมื่อทราบว่าความรู้ที่เล่าเรียนมาหลายปี โดยเฉพาะกระบวนทัศน์ในการท�ำ
วิจัยนั้นเป็นเพียงแนวคิดเล็ก ๆ แนวคิดหนึ่งในโลกเท่านั้น และยังเป็นแนวคิดที่ใช้ไม่ได้
เสียแล้วในการท�ำวิจัยนี้
การท�ำงานวิจัยในปีแรกของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตจบลงอย่างไม่แย่นัก
เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพื่อนในทีมวิจัยที่เป็นนักสังคมศาสตร์ และ
นักมนุษยวิทยาทีเ่ คยชินกับการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพอยูบ่ า้ งแล้ว แม้จะไม่ใช่พนื้ ทีท่ เี่ พือ่ น ๆ
ทุกคนคุน้ ชินแต่กพ็ อจะมีประสบการณ์มาบ้างดังนัน้ จึงเพือ่ นร่วมทีมวิจยั จึงคอยช่วยเหลือ
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ให้ค�ำแนะน�ำในระหว่างการท�ำงาน และคอยตั้งค�ำถามให้งานวิจัยของผู้เขียนมีความ
แหลมคมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ความช่วยเหลือส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียน
ได้รบั ในขณะนัน้ คือ การทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าอบรมการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพกับอาจารย์ลอื ชัย
ศรีเงินยวง อาจารย์ได้ช่วยรื้อถอนความเชื่อเรื่อง “ความจริง” ไปจนหมดสิ้น ทั้งยังให้
เครื่องมือในการท�ำวิจัยภาคสนามที่ส�ำคัญหลายชิ้นโดยเฉพาะค�ำสอนที่ว่า “ค�ำตอบ
อยู่ในภาคสนาม” ซึ่งต่อมาค�ำสอนนี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการท�ำงานวิจัยของผู้เขียน
และยังคงมีบทบาทมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากเพื่อนอาจารย์ในทีมวิจัย และค�ำสอนของอาจารย์ลือชัยที่ช่วยให้งาน
วิจัยชิ้นแรกส�ำเร็จออกมาได้แล้ว สิ่งส�ำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการท�ำงานวิจัยของ
ผูเ้ ขียนอีกอย่างหนึง่ ก็คอื คนในชุมชนโคกสลุง ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ขียนได้ทำ� ความรูจ้ กั ชุมชน
ตอบค�ำถามซ�้ำ ๆ อย่างไม่เบื่อหน่าย และให้การต้อนรับผู้เขียนราวกับลูกหลานที่กลับ
ไปเยี่ยมบ้านเกิด ความเอื้อเฟื้อของคนโคกสลุงนี้เองที่ท�ำให้ผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิจัยหน้า
ใหม่ไร้ประสบการณ์ในขณะนัน้ (จนถึงตอนนีก้ ย็ งั มีประสบการณ์ไม่มากนัก) รูส้ กึ สบายใจ
และมีความสุขมากขึ้นในยามที่ได้มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้ลงไปใน
พื้นที่จนเริ่มสนิทสนมกับคนในชุมชน จนกระทั่งได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตทั้ง
ความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นให้กันและกันฟังยิ่งท�ำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้บทเรียนส�ำคัญ
อีกบทหนึง่ เหตุการณ์นยี้ งั คงประทับอยูใ่ นความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียนมาจนถึงปัจจุบนั นัน่ คือ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งหนึ่งของชุมชนที่พูดถึงการจัดงานต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วในชุมชน6 ผูเ้ ขียนได้สะท้อนจากมุมมองของตนเองว่าได้เห็นถึงความพยายาม
ในการจัดงานของชุมชนอย่างตั้งใจ และได้เห็นบทบาทในการท�ำงานร่วมกันของทุกคน
ในทีมได้อย่างชัดเจน ต่อมามีสมาชิกในกลุ่มคนท�ำงานคนหนึ่งเดินมาบอกผู้เขียนว่า
ค�ำพูดนั้นท�ำให้เขาตัดสินใจที่จะท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไป เพราะในขณะที่จัด
งานนั้น เขามีทั้งความกลัว กดดัน และกังวลเหลือเกินว่างานจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
6

อ่านบันทึกภาคสนามบางส่วนได้ในบทที่ 5
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บทสนทนาสัน้ ๆ นีม้ สี ว่ นในการปรับเปลีย่ นมุมมองทีม่ ตี อ่ การท�ำงานวิชาการของผูเ้ ขียน
อย่างมาก จากคนที่แต่ก่อนเคยมีความสุขอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาที่ผลงานวิจัยได้
รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง (ตอนนี้ก็ยังดีใจถ้าได้ตีพิมพ์ผลงาน และยังอยากตี
พิมพ์ผลงานวิชาการออกมาอีกเรื่อย ๆ นะคะ) มาเป็นการมีความสุขกับคนตรงหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการท�ำวิจัยของเรา คือไม่ได้มองเห็นคนในชุมชนเป็นเพียงผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือผูร้ ู้
เท่านั้น แต่มองเห็นว่าเขาเป็นคนที่เราต้องจริงใจ ต้องดูแลความรู้สึก และความสุขใน
งานวิจัยนั้นไม่ต้องรอแค่การตีพิมพ์ผลงานเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นกับทั้งผู้วิจัย และ
ผู้ถูกวิจัยได้ในขณะที่ท�ำวิจัยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้งานเขียนชิ้นต่อ ๆ มาของผู้เขียนจึงให้
อิสระในการท�ำงานกับตนเองมากยิ่งขึ้น อิงรูปแบบน้อยลง ค�ำนึงถึงการน�ำไปใช้ได้จริง
มากยิ่งขึ้น พยายามถ่ายทอดมุมมองของคนในชุมชนออกมาให้มากที่สุด และพยายาม
เขียนให้อา่ นง่ายมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้าถึงคนได้หลากหลายกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าของ
ข้อมูลซึ่งเป็นคนในชุมชนเอง
แม้จะท�ำงานวิจัยมาแล้ว 4 ปี แต่การเปลี่ยนจากนักวิทยาศาสตร์มาท�ำงาน
วิจัยด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ยังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายส�ำหรับผู้เขียน ปัจจุบัน
งานวิจัยของผู้เขียนหลายชิ้นยังคงถูกประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าขาดความแหลมคม
ทางวิชาการ หรือขาดกรอบแนวคิดทฤษฎีทชี่ ดั เจน ไปจนถึงถูกประเมินว่าผูเ้ ขียนอ้างอิง
มุมมมองจากคนในชุมชนมากจนเกินไป (ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเจตนาของผู้เขียนเอง) และ
มีงานวิจยั จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีถ่ กู ปฏิเสธจากส�ำนักพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ ครัง้ ทีไ่ ด้รบั
ค�ำแนะน�ำหรือการปฏิเสธนัน้ แม้จะสร้างเจ็บปวดบ้างในฐานะคนเขียนแต่กท็ ำ� ให้ผเู้ ขียน
ได้เรียนรู้ และได้รู้จักงานวิจัยดี ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชิ้นจากค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญที่
ปฏิเสธการตีพิมพ์นั่นเอง ผู้เขียนได้แต่หวังว่าจะค่อย ๆ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
ตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับมาตรฐานที่นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์พึงมี และยังหวังมากไปกว่านั้นว่าจะสามารถท�ำงานวิจัยที่มีส่วนช่วยให้
ชีวิตของผู้คนดีขึ้นไม่มากก็น้อย แม้จะยังมองไม่เห็นทางที่ชัดเจน ทั้งยังมองไม่เห็นเลย
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ว่าจะเดินทางไปในเส้นทางวิชาการอย่างราบรื่นได้อย่างไร แต่ผู้เขียนก็เลือกแล้วว่าจะ
เดินไปในเส้นทางวิชาการที่แปลกประหลาดเช่นนี้ต่อไป
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