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 “The strongest is never strong enough to 

be always the master, unless he transforms 

strength into right, and obedience into duty.”

J.J. Rousseau, the Social Contract, 1762.
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ค�ำน�ำคณะผู้วิจัย
 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิด

เรื่องการน�าร่วม กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่าย

ภาคประชาสังคม และ ชุดประสบการณ์นักวิจัย” เป็นงานวิจัยที่จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวม

ข้อมลู และสงัเคราะห์เรือ่งราว ตลอดจนเรยีบเรียงทฤษฎท่ีีใช้ในการท�างานวิจัยเชงิพ้ืนที่

ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 การท�าวิจัยร่วมกับภาคประชาสังคม และชมุชนหลากหลายพืน้ทีข่องโครงการ 

ผู้น�าแห่งอนาคตก่อให้เกิดองค์ความรู้ของชุมชนท่ีถูกน�าเสนอเป็นหนังสือทีี่ตีพิมพ์ไป

แล้วถึงสามเล่ม หนังสือแต่ละเล่มมีเนื้อหาท่ีบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่อย่างละเอียด 

การท�าวิจัยร่วมกับชุมชนตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้นักวิจัยในโครงการได้มองเห็น

แง่มุมต่าง ๆ และมองเห็นองค์ความรู้จากชุมชนท่ีมีค่าหลายประการ ดังนั้น ผลผลิต

จากชุดโครงการวิจัยในปีนี้จึงให้ความส�าคัญกับการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้

ดังกล่าว โดยท�าการร้อยเรียงเรื่องราวออกมาเป็นหนังสือทั้งหมดสี่เล่มประกอบไปด้วย

 1) หลากส ีต่างเลนส์: ว่าด้วยแนวคดิทฤษฎนี�าร่วมเคลือ่นสังคม โดย ผศ. ดร. 

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมและสังเคราะห์ทฤษฎีที่โครงการผู้น�า

แห่งอนาคตน�ามาใช้ในการท�างานขับเคลื่อนทางสังคมในบริบทพื้นที่จริงโดยละเอียด 
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 2) รวมคน สร้างเมอืง: สถาบนัการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุกบัการขบัเคลือ่น

สังคม โดย ดร. กิตติ คงตุก ว่าด้วยเรื่องราวการขับเคลื่อนทางสังคม และการก่อร่าง 

สร้างตวัของสถาบนัการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุ พืน้ทีก่ารท�างานของภาคประชาสงัคม

ทีม่คีวามเข้มแข็งทัง้ในแง่มมุของเครอืข่าย และประเด็นการท�างานทีม่คีวามหลากหลาย 

  3) รถไฟสายความสขุ: การขบัเคล่ือนสังคมเพือ่ความสุขร่วมบนวถิวีฒันธรรม 

ไทยเบิ้ง โคกสลุง โดย ดร. ชลิดา จูงพันธ์ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงและ

การสร้างหลกัสตูรการเรียนรูข้องชุมชนวฒันธรรมไทยเบ้ิง บ้านโคกสลงุ ชมุชนวฒันธรรม

ขนาดเลก็ทีม่อัีตลกัษณ์ของตนเองท้ังในแง่มมุมของวฒันธรรม และการท�างานขบัเคลือ่น

ทางสังคม 

 4) ทวิวัจน์นักวิจัย: กรณีศึกษา เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้ สูก่ระบวน

ทัศน์การท�างานในชุมชน โดย ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ว่าด้วยเรื่องเล่า บทสนทนา และ

การเรียนรู้ของนักวิจัยในโครงการผู้น�าแห่งอนาคตที่ได้มีโอกาสลงไปท�างานวิจัยเชิง

พืน้ทีอ่ย่างจรงิจงั ประสบการณ์การท�างานวิจัยในพืน้ทีข่องนักวิจยัหน้าใหม่ประสบการณ์

น้อยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของนักวิจัยในหลากหลายลักษณะที่มีความน่า

สนใจเป็นอย่างยิ่ง
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  เนื่องด้วยนักวิจัยในโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของโครงการผู้น�าแห่งอนาคตซ่ึง

เป็นผู้เขยีนหนงัสอืทัง้สีเ่ล่มดงักล่าวข้างต้น มีความแตกต่างกันในแง่ของความเชี่ยวชาญ

และประเด็นที่มีความสนใจ ดังนั้นแม้จะเดินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และท�างานวิจัยร่วม

กันในฐานะนักวิจัยในโครงการแต่สิ่งที่เห็นจากปรากฏการณ์ตรงหน้าก็อาจไม่ได้

เหมือนกันทั้งหมด หนังสือท้ังสี่เล่มท่ีถูกจัดท�าข้ึนมานี้จึงเหมือนอาหารทั้งส่ีจานท่ีมี

รสชาติแตกต่าง และมีความโดดเด่นไม่เหมือนกนั ท่านผูอ่้านอาจเลือกชิมหรือเลือกอ่าน 

ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระหรือจะเพิ่มความกลมกล่อมและ

ความเข้มข้นของเรื่องราวด้วยการอ่านให้ครบทั้งสี่เล่มก็ได้เช่นกัน

 สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือทั้งสี่เล่มในชุดโครงการวิจัยนี้

จะท�าให้ท่านสามารถมองเห็นเรื่องราว และภาพการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่โดยโครงการ

ผู้น�าแห่งอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในแง่มมุมของปรากฏการณ์ในพื้นที่ และทฤษฎีที่

ถูกน�าเอาไปใช้จริง ยิ่งไปกว่าน้ันยังหวังอีกว่าเรื่องราวที่เกิดข้ึนในชุมชน และการ

เปลี่ยนแปลงของผู้วิจัยจะช่วยให้จุดประกายหรือน�าเสนอมุมมองบางอย่างเก่ียวกับ

การท�าวิจัยเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อเป็นอีก

หนึ่งทางเลือกในการท�างานของผู้สนใจต่อไปในอนาคต

คณะผู้วิจัย
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บรรยากาศพิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

29 กันยายน พ.ศ.2563
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ค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์

 การสานพลังเครือข่ายการน�าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม

บนฐานสุขภาวะทางปัญญาเป็นภารกิจอันส�าคัญย่ิงของโครงการผู้น�าแห่งอนาคต 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนบัสนนุ

ของส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยได้มุง่ด�าเนินการพฒันา

และขยายขอบข่ายองค์ความรู้ว่าด้วยภาวะการเป็นผู้น�ากระบวนทัศน์ใหม่ไปยังกลุ่ม

คนท�างานขับเคลือ่นสงัคมในพืน้ท่ีต่าง ๆ  ผ่านการสร้างพืน้ท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วยกระบวนการ 

ที่ผูกร้อยแนวคิดเชิงวิชาการเข้ากับแนวทางการท�างานของแต่ละพื้นที่ เพื่อหนุนเสริม

ให้เกิดภาวะการน�าร่วมจากภายในและสานเครือข่ายสู ่การขับเคลื่อนชุมชนบน

จินตนาการร่วมของคนในชุมชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ‘สถาบันการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุ’เป็นผลผลิตทีง่อกงามจากการน�าร่วม

และสานพลังเครือข่ายของคนในชุมชนกับองค์กรหลายภาคส่วน โดยจุดร่วมที่น�ามาสู่

การถางเส้นทางจนมาเป็นสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขนี้ นอกจากความรัก

และหวงแหนในถิ่นที่อยู่ของตนแล้ว สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่ผสานหัวใจของคนพังงา

เอาไว้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี คือความทุกข์ร่วมอันเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่

สร้างบาดแผลในความทรงจ�าส่วนลึก ได้ผันกลายมาเป็นพลังขับเน้นความใฝ่ฝันที่จะ

เห็นพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งหนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้

พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม เล่มนี้ เป็นผลึกความคิดที่ตกตะกอนจาก
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บทเรยีนทัง้หมดตัง้แต่จดุเริม่ต้น การก้าวข้ามอปุสรรคความขดัแย้ง  ไปจนถงึการขบัเคลือ่น

ชุมชนของพังงาได้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการน�าร่วมที่รวมคนจนสร้างการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้ ผ่านแว่นของนักวิจัยที่เข้าไปท�างานเชิงพื้นที่ร่วมกับ

ชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี

 โครงการผู้น�าแห่งอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรยีนทีถ่อดออกมาในหนงัสือ

เล่มนี้ จะชวนให้ผู้อ่านได้เห็นประกายความฝันและคุณค่าพลังร่วมของผู้คนในการ 

ขับเคลื่อนสังคม ผ่านเรื่องราวของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ที่สามารถ 

‘รวมคน สร้างเมือง’ จนเกิดการถอดถ่ายเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของตัวเอง และ

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขนี้มิได้เป็นจุดสุดท้ายของการขับเคล่ือนที่ผ่านมา 

หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังในการสร้างความสุขร่วมของคนทั้งประเทศ  

 โครงการผู้น�าแห่งอนาคต                                                     

 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ค�ำน�ำผู้เขียน

 รวมคน สร้างเมือง : สถาบนัการเรยีนรู้พังงาแห่งความสขุกบัการขบัเคลือ่นสงัคม 

คือหนังสืออีกเล่มหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นจากท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดพังงานับ

ตั้งแต่ พ.ศ.2560-63 ช่วงระยะเวลาราว 3 ปีกับทุกย่างก้าวในฐานะนักวิจัยโครงการ

ผู้น�าแห่งอนาคต ได้น�าพาผมสู่การรับรู้มุมมองของผู้คนที่เปี่ยมด้วยพลัง ความทุกข์ทน 

ความหวัง และการลงมือท�าตามความฝันอย่างเด็ดเดี่ยวเต็มก�าลังเพื่อให้ได้มาซึ่งความ

สุขตามความเชื่อพื้นฐานของตนเอง นับเป็นประสบการณ์และเครื่องยืนยันการด�ารง

อยู่ของสิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณเสรีของมนุษย์” สัญญะแทนตัวตน “สมาคมประชา

สังคมพังงาแห่งความสุข” เสมอมา

 การน�าเสนอเรื่องราววิธีการ “รวมคน สร้างเมือง” ของกลุม่คนผูมุ้ง่มัน่ร่วมมอื

ท�างานที่เต็มไปด้วยความละเอียดซับซ้อนดังปรากฏผ่านตัวอักษรและรูปภาพใน

หนงัสอืเล่มนีถ้กูแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ คอื ประเดน็แรก พฒันาการขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสังคมด้วยแนวคิดการน�าร่วมตามแบบฉบับ “พังงาแห่งความสุข” ประเด็นที่สอง 

โมเดลการท�างานขับเคลื่อนสังคมโดยยึดหลัก “พัฒนามนุษย์” เป็นหัวใจส�าคัญ และ 

ประเด็นสดุท้าย รายละเอยีดเกีย่วกบัการก่อตัง้ “สถาบนัการเรยีนรู้พงังาแห่งความสขุ” 

เครื่องมือปฏิบัติการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนบนฐานคิดการประกอบการสังคม



รวมคน สร้างเมือง: 
สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม 
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 สาระของหนังสือเล่มน้ีเป็นเพียงส่วนเสี้ยวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมที่อุบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงา แน่นอนว่าทุกตัวอักษรคงไม่อาจท�าหน้าที่สื่อสาร

ความรู้สึกนึกคิดได้ดีเท่ากับการได้สัมผัสรูปธรรมเมืองแห่งความสุขผ่านประสบการณ์

ตรง  ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า หากผู้อ่านละสายตาจากข้อมูลตรงหน้าแล้วตัดสินใจเดิน

ทางไปเย่ียมเยียนเรียนรู้กับเหล่า “คนจริง ท�าจริง” ท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและ

ความมัน่ใจว่า ทกุความเปลีย่นแปลงเริม่ต้นจากปัจเจกบคุคล และต้องลงมอืท�ามนัด้วย

ตนเองอย่างทันทีทันใด อนัเป็นใจความส�าคัญทีส่ถาบนัการเรยีนรู้ภาคประชาชนแห่งนี้

ต้องการส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 หนงัสอืเล่มนีค้อือกีหนึง่ประสบการณ์ท่ีท�าให้ผมเตบิโตขึน้ ทัง้ยงัเป็นสิง่กระตุน้เตือน

แก่นของการย�า่เท้าเรยีนรู้โลกใบใหญ่ทีว่่า “สิง่ส�ำคญัของกำรเดนิทำงไม่ได้อยู่ทีจ่ดุหมำย 

เเต่อยู่ตรงควำมสวยงำมระหว่ำงกำรเดินทำง”  สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทาง

ทุกคนที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมดด้วยจิตคารวะครับ 

 “I Love You three thousand”  

 เปิดหน้าถัดไปกันเถิดครับ

กิตติ  คงตุก

ผู้เขียน 
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 “รวมคน สร้างเมือง” คือค�าที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางวงสนทนาขณะทีมงาน

ภาคประชาสังคมทั่วทั้งจังหวัดพังงาท�าการถอดบทเรียนสะท้อนจุดยืนการด�าเนิน

กจิกรรมต่าง ๆ ของตนว่าวางอยูบ่นเป้าหมายใดเป็นส�าคัญ แน่นอนว่ากระบวนการกลัน่

ประสบการณ์การต่อสู้ดิ้นรนพัฒนาถ่ินท่ีอยู่มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษอาจไม่ใช่

เรื่องง่ายดายนักเมื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องใช้เวลาไล่เรียงล�าดับเหตุการณ์หัวเลี้ยว

หัวต่อของการด�ารงอยู่และ/หรือการล่มสลายของเครือข่ายทางสังคมครั้งแล้วครั้งเล่า

ที่ได้ฝ่าฟันมาด้วยกัน  จนท้ายทีส่ดุค�าสัน้ ๆ ข้างต้นก็กลายเป็นฉันทามติที่ทุกคนเห็นว่า

สามารถท�าหน้าที่สื่อสารอุดมการณ์ขับเคลื่อนสังคมของพวกเขาได้ครอบคลุมและ

ชัดเจนมากที่สุด

 หากจะท�าการอธิบายขยายความเข้าใจคุณค่าและความหมายของค�าว่า 

“รวมคน สร้างเมอืง” ผูเ้ขียนจ�าเป็นต้องน�าเสนอภมูหิลงัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

(social movement) จนเกดิปฏบัิตกิารรวมหมู ่(collective action) กลายเป็นองค์กร

ซึง่ถูกเรยีกขานว่า “สมาคมประชาสังคมพงังาแห่งความสขุ” เสยีก่อน เนือ่งจากทกุ ๆ 

ย่างก้าวของความคิดริเริ่มก่อตั้งองค์กรดังกล่าวจะท�าหน้าที่ฉายภาพ “แนวคิดพังงา

แห่งความสุข” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบน�าร่วมที่

สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเมื่อผู้อ่านรับรู้ “ต้นทุน” ของ

ภาคประชาชนจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว บทถัดไปของหนังสือเล่มนี้จะท�าหน้าที่บอก

เล่าเครื่องมือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการยกระดับศักยภาพมนุษย์ ตลอดจน

วธิขัีบเคลือ่นสงัคมผ่านการก่อตัง้ “สถาบันการเรียนรูพ้งังาแห่งความสขุ” เพือ่ท�าหน้าที่

ส่งต่อรูปธรรมของเมืองแห่งความสุขควบคู่กับกลวิธีขยายเครือข่ายทางสังคมรูปแบบ

ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ภูงา พังกา พังงา และสมญา “เมืองสวยในหุบเขา”

 ข้อความข้างต้นคอืค�าขวัญประจ�าจังหวดัพงังา สะท้อนให้เห็นคณุสมบติัส�าคญั

ของดินแดนที่ถูกขนานนามว่า “เมืองสวยในหุบเขา” ซ่ึงอุดมด้วยแร่ธาตุและเป็น

สถานท่ีท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า 

จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ 4,170.895 ตาราง

กิโลเมตร (2,606,809 ไร่)  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 839 กิโลเมตร ทิศเหนือติด

กับจังหวัดระนอง ทิศใต้ติดกับจังหวัดภูเก็ต ตรงช่องแคบปากพระและทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตกติดกับทะเล

อันดามันและมหาสมุทรอินเดีย จังหวัดพังงาแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อ�าเภอ คือ 

อ�าเภอเมืองพังงา อ�าเภอตะก่ัวป่า อ�าเภอทับปุด อ�าเภอกะปง อ�าเภอท้ายเหมือง 

อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง อ�าเภอคุระบุรี และอ�าเภอเกาะยาว ภูมิประเทศบนบกของจังหวัด

พังงากว่าร้อยละ 80 มีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบแน่นทึบสลับ

ที่ราบแคบ ๆ ทิวเขาส�าคัญคือ ทิวเขาตะนาวศรี ที่ต่อเนื่องลงมาจากจังหวัดระนองและ

ทิวเขาภูเก็ตที่ทอดยาวลงไปสู่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ สัณฐานของหินที่ก่อเกิดทิวเขานี้

แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก อันได้แก่ หินแกรนิต (granite) ก�าเนิดสายแร่ดีบุก (tin) กระจาย

อยูใ่นอ�าเภอต่าง ๆ รวมถึงในทะเลพังงา ส่งผลให้มกีารท�าเหมอืงแร่ดบีกุมานานนบัร้อยปี

เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ต  นอกจากนี้ ยังมีภูเขาหินปูน (limestone karst) อันเกิดจาก

การสะสมของตะกอนอินทรีย์วัตถุที่ทับถมอัดแน่นเป็นชั้น ๆ นานนับร้อยปีอีกด้วย

“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน�้า ถ�้างามตา ภูผาแปลก 

แมกไม้จ�าปูน บริบูรณ์ทรัพยากร”
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดพังงา

ที่มา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544
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 จังหวัดพังงามีชายฝั่งทะเลยาว 239.5 กิโลเมตร หาดทรายส่วนใหญ่มีความ

สวยงาม เช่น หาดบางสกั หาดท้ายเหมอืง หาดท่านุน่ หาดเขาปิหลาย และหาดนางทอง  

ล้วนเป็นเวิ้งอ่าวโค้งที่มีภูเขาขนาบทั้งสองข้างในลักษณะของชายฝั ่งแบบจมตัว 

(submergence shoreline) เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน 

เกาะต่าง ๆ ทีเ่หน็อยูทุ่กวนันีใ้นอ่าวพงังาและทะเลไกลฝ่ังออกไปคอืยอดเขาทีโ่ผล่พ้นน�า้ 

นกัภมูศิาสตร์เรยีกเขาหินปนูจมทะเลลกัษณะน้ีว่า Marine Karst ซ่ึงมอียูไ่ม่กีแ่ห่งในโลก 

เกาะหินปูนในอ่าวพังงา จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดภูเก็ตถือเป็น Marine Karst ที่

สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัเพราะมทีัง้เกาะน้อยใหญ่

จ�านวน 155 เกาะ มีโพรงถ�า้ หลมุยบุ และถ�า้ลอดในทะเลอยูห่ลายแห่ง อาท ิเกาะยาวน้อย 

เกาะยาวใหญ่ เกาะปันหยี เกาะละวะใหญ่ เกาะทะลุนอก เกาะรายาหริ่ง เกาะตาปู 

และเขาพิงกัน  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)

ภาพที่ 2 ทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน

บริเวณริมฝั่งมีโพรงถ�้าและจุดชมวิวสวยงามเป็นจ�านวนมาก

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป.
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 ภูมิอากาศของจังหวัดพังงาเป็นแบบมรสุมเขตร้อน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนเริ่มตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เป็น

ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ้

ส่วนฤดูฝนชายฝั่งทะเลอันดามันเริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือน

ธันวาคม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

และช่วงที่สองระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคม (คณะกรรมการ

ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544) โกสินทร์ สังสัน (สัมภาษณ์, 2562) 

ภาพที่ 3 เขาตาปู ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ บริเวณปากอ่าวพังงา

เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า James Bond Island

ที่มา: อเมสซิ่งไทยทัวร์, 2561
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ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลมะรุย่ กล่าวว่า สภาพอากาศของพงังาเป็นแบบ “ฝนแปด 

แดดสี่” ท�าให้นักท่องเท่ียวต้องวางแผนการเดินทางกันให้เหมาะสมเพื่อจะได้สัมผัส

ความงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล  ด้วยปริมาณน�้าฝนค่อน

ข้างมากส่งผลให้ทรพัยากรป่าไม้ของพงังาอุดมสมบรูณ์ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดบิ 

ป่าชายเลน ป่าสงวน ตลอดจนอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลให้

ชาวพังงามีอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท�าเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การท�า

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า รวมท้ังการแปรรูปสัตว์น�้าเป็นสินค้า  

เหล่านี้เป็นต้น

 จังหวัดพังงาเดิมเชื่อกันว่าชื่อ “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางาซึ่งอาจเรียกแตกต่าง

กันได้ว่า เขาพังงา, กราภูงา หรือพังกา (ภาษามลายู แปลว่า ป่าน�้าภูงา) ต้ังอยู่ใน

จงัหวัดพงังาปัจจบุนั ในอดีตเมอืงภูงาขึน้อยู่กบัเมอืงนครศรธีรรมราช ค�าเรยีกชือ่ “ภงูา” 

อาจจะถูกตั้งให้คล้องจองกับ “เมืองภูเก็ต” สันนิษฐานว่าเนื่องจากเมืองภูงามีแร ่

ภาพที่ 4 ตราประจ�าจังหวัดพังงา ปรากฏภาพเขาตาปู เรือขุดแร่ และเขาช้าง 

สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ 

และภูเขาส�าคัญซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดพังงา

ที่มา: ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา, 2556
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อุดมสมบูรณ์  ชาวต่างชาติจึงเดินทางเข้ามาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกจ�านวนมาก และชาว

ต่างชาตเิหล่านีอ้าจออกเสยีงเมอืงภงูาเป็นเมอืงพงังา เพราะการเขียนค�าว่า “Phunga” 

หรือ “Punga” สามารถออกเสียงได้ท้ัง “ภูงา” “พังงา” หรือ “พังกา” ก็ได้ (สุขจัง

พังงา, 2559)

 จากหลกัฐานทางโบราณคดบ่ีงชีว่้า ภาคใต้เป็นแหล่งแรกของมนษุย์ยคุไพลสโตซนี

ในแผ่นดินไทยซึ่งมีอายุมากกว่า 35,000 ปี มีการพบแหล่งถ�้าจ�านวน 52 แหล่ง แหล่ง

ที่ราบ 14 แหล่ง ชี้ว่าคนดั้งเดิมเป็นชาวบกและชนชาวน�้า กรณีริมอ่าวพังงาทางตอน

เหนือมีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) เขำงุ้ม เป็นภูเขาหินปูนอยู่เกือบ

ใจกลางเมอืงพังงา แหล่งโบราณคดแีหล่งน้ีมลีกัษณะเป็นเพงิผาและมถี�า้ เคยมผีูส้�ารวจ

พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องมือหินกะเทาะรูปไข่ (oval shape)เครื่องหินกะเทาะรูป

สามเหลี่ยมปลายแหลม ลักษณะเป็นเครื่องมือขุด (pick) ค้อนหิน (hammer stone) 

เครือ่งมอืกระดกู (bone tool) เศษภาชนะหนิเผาเนือ้หยาบ 2) เขำวงัหม้อแกง อยูท่างใต้

ของเขางุ้มและใกล้อ่าวพังงาบริเวณทางแยกจะไปอ�าเภอทับปุดและอ�าเภอตะกั่วทุ่ง 

พบหลกัฐานทางโบราณคด ีเช่น ขาหม้อสามขา ก�าไลเปลอืกหอยขดั เครือ่งมอืกะเทาะหนิ 

เศษภาชนะดนิเผาเนือ้หยาบ 3) เขำช้ำง ภเูขาหนิปนูในเมืองพงังา มีความสงู 498 เมตร 

พบหลักฐานเครื่องมือท�าจากกระดูกรยางค์ (long bone) เป็นเครื่องมือปลายแหลม

ท�าจากการขดัฝน เศษภาชนะดนิเผา เครือ่งมอืกะเทาะท�าจากหินปนู 4) เขำบ่อ อยูห่่างจาก

ทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร พบขวานหินขัด 1 ชิ้น เครื่องมือกะเทาะและเศษภาชนะ

ดนิเผา 5) เขำแดง เป็นแหล่งเพงิผาขนาดใหญ่  มสีภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยป่าชายเลน 

พบเครื่องมือหินกะเทาะ เช่น เครื่องมือแกนหิน เครื่องมือสะเก็ดหิน ราวกับว่าแหล่งนี้

เป็นแหล่งผลติเครือ่งมอืหนิ นอกจากนัน้ยงัพบขาหม้อสามขาด้วย และ 6) เขำเฒ่ำ สิง่ที่

พบตามเพิงผา เช่น หินขัดมีบ่า ชิ้นส่วนขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ พบ

โครงกระดูก 1 โครงที่มีความสมบูรณ์  ใกล้โครงกระดูกพบเครื่องมือหินกะเทาะแบบ

วฒันธรรมฮวับนิเนยีน (Hoabinhian) (สรสัวดี อ๋องสกุล และ สมโชต ิ อ๋องสกลุ, 2557)
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ภาพที่ 5 ลูกปัดแก้วแบบมีตา พบแถบเมืองท่าโบราณทางภาคใต้ที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อม 

จังหวัดกระบี่ แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จังหวัดพังงา และแหลมโพธิ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีการติดต่อกับอินเดีย

มาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 3-5 รวมถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-16

ที่มา: กรมศิลปากร, มปป.

ภาพที่ 6 ขวานหิน ที่พบในถ�้าสุวรรณคูหา และเหล็กไฟตบ 

โบราณวัตถุที่ถูกค้นพบในจังหวัดพังงา

ที่มา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544
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 พื้นที่จังหวัดพังงาเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยาวนานกว่า 35,000 ปี สะท้อนให้

เห็นว่าระบบนิเวศของดินแดนแห่งนี้เอื้อต่อการใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์มาช้านาน  

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาประวตัศิาสตร์เมืองพงังาเมือ่ราว 400 ปีผ่านมาเราสามารถ

แบ่งวิวัฒนาการออกได้เป็น 4 ยุคส�าคัญ คือ (กิตติ  คงตุก, 2563) 1) ยุคชาวมุสลิม

เดินทางเข้ามาทางเรือ เพื่อท�าการประมงชายฝั่งราว 300-400 ปีที่แล้ว พื้นที่ที่ถูก

จบัจองสร้างถิน่ฐานบ้านเรอืนคอืบริเวณเกาะปันหย ี อ�าเภอท้ายเหมอืง อ�าเภอตะกัว่ป่า 

อ�าเภอครุะบรุ ี 2) ยคุการท�าเหมอืงแร่ดบีกุ เกดิการอพยพเข้ามาของนกัลงทุนชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะชาวจีน ความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือก�าเนิดชุมชนในเขตอ�าเภอเมืองพังงา

และการผสมผสานวฒันธรรมจนีกับคนพืน้เมอืงเดมิ  3) ยคุเกษตรกรรม เกดิการจบัจอง

พื้นที่ท�าการเกษตรหลายอย่าง อาทิ สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้นานาชนิด 

กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในยุคนี้คือชาวนครศรีธรรมราชและพัทลุง เห็นได้ชัดในพื้นที่

อ�าเภอกะปง ซึง่มผีูค้นเข้าอาศัยท�ากินเต็มพืน้ที ่ 4) ยคุขบัเคล่ือนเมอืงด้วยการท่องเทีย่ว1  

เกิดการลงทุนของนายทุนนานาชาติ ชุมชนเริ่มปรับวิถีชีวิตเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

มากขึ้น ตัวอย่างเช่น อ�าเภอตะกั่วป่า อ�าเภอเกาะยาว เป็นต้น จนถึงปัจจุบันพบว่าราย

ได้หลักของจังหวัดพังงาเกิดข้ึนจากธุรกิจท่องเท่ียวและมีแนวโน้มกระจายไปสู่ชุมชน

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 การเป็นเมอืงท่าทีม่ผีูค้นอพยพเข้ามาท�ากินอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ 

ส่งผลให้กลุ ่มชาติพันธุ ์ในจังหวัดพังงามีความแตกต่างหลากหลายตามไปด้วย  

กลุ่มชาติพันธุ์หลักประกอบด้วย กลุ่มชำวไทยท้องถ่ินภำคใต้ คือกลุ่มพื้นเมืองเดิม 

พดูภาษาไทยท้องถิน่ภาคใต้ ส�าเนยีงเป็นแบบภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก กลุม่ชำวไทยเชือ้สำยจนี 

เป็นชาวจีนอพยพมาจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาชาวจีนจ�านวนมากจากจังหวัด

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพรเข้ามาเป็นแรงงานเหมืองแร่ ชาวจีน

นครศรีธรรมราชบางส่วนเข้ามาเป็นแรงงานเก็บรังนกนางแอ่น ประเพณีของชาวจีน

1 พ.ศ. 2524 ราคาแร่ดีบกุตกต�า่ พงังา กระบี ่ภเูกต็เริม่เปลีย่นเป็นเมอืงท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2556)
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ในจังหวัดพังงาจึงคล้ายคลึงกับชาวจีนในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช  กลุ่มชำวมอแกน คือกลุ่มชาวเลที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน 

บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ อ�าเภอคุระบุรี และหลายพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของอ�าเภอ

ท้ายเหมือง เช่น บ้านหางนกยูง บ้านทับปลา บ้านขนิม บ้านท่าดินแดง บ้านท่าปาก

แหว่ง เกาะคอเขา และหมู่เกาะสุรินทร์ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง ชาวพังงาส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามประเพณีในจังหวัดมีการผสมผสาน

หลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เช่น งานประเพณีถือศีลกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่ำย ของชาวจีน

จากมณฑลฮกเก้ียน ประเพณลีอยเรอื ของชาวมอแกน ประเพณแีห่พระศาลเจ้าม่าจ้อป๋อ 

ประเพณีปล่อยเต่าทะเล (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)

 ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวส่งผลให้จังหวัดพังงา

กลายเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการระบุว่าประชากรมีดัชนีความสุขมากที่สุดเป็นล�าดับต้น ๆ 

ของประเทศอยู่เสมอ จากการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหดิล พ.ศ.2556 ท�าให้ทราบว่าปัจจยัและสาเหตขุองความสุขเกดิขึน้จากองค์ประกอบ

ส�าคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่

สวยงาม  2) การมีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ 3) การมีปฏิสัมพันธ์อันดีของ

คนในชุมชน และ 4) ความมัน่คงของอาชพีและรายได้ (รศรนิทร์  เกรย์ และคณะ, 2556)  

สอดคล้องกับค�าบอกเล่าของ กัลยา  โสภารัตน์  (สัมภาษณ์, 2562) ประธานสภา

องค์กรชุมชน ต�าบลรมณีย์ที่ได้กล่าวไว้ว่า เมืองพังงาเป็นเมืองสงบและอุดมสมบูรณ์

สามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่าง แต่สาเหตุที่ท�าให้เมืองนี้น่าอยู่มากขึ้นนั่นเป็น

เพราะคนพงังาเป็นคนทีม่คีวามจรงิใจ รกัสนัติ และเอือ้เฟ้ือ คุณลกัษณะสามประการน้ี

ส่งผลต่อการมคีวามสมัพนัธ์อนัดทีัง้ระดบัหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ ทัว่ท้ังจงัหวัด หลกัฐาน

ส�าคัญคือการได้รับค�าชื่นชมจากนักท่องเท่ียวผู้เดินทางมาเยือนที่มักกล่าวตรงกันว่า 

“หำกมีโอกำสจะกลับมำเที่ยวที่พังงำอีก”
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พังงาแห่งความสุขกับแนวคิดการน�าร่วม

 ข้อความข้างต้นคือค�ากล่าวของ ไมตรี  จงไกรจักร์ นายกสมาคมประชาสังคม

พงังาแห่งความสขุเมือ่ถูกตัง้ค�าถามว่า “พงังำแห่งควำมสขุคอือะไร?” เขาได้ขยายความ

ต่อว่า “เดิมทีพังงำครองแชมป์จังหวัดท่ีผู้คนมีควำมสุขมำกที่สุดติดต่อกัน 2 ปี คือ 

พ.ศ.2552 ถึง 2553 ต่อมำผลกำรส�ำรวจกลับบ่งชี้ว่ำเรำหล่นไปอยู่ที่อันดับที่ 2 หรือ 3 

ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงถูกน�ำมำใช้เป็นแรงบันดำลใจก�ำหนดเป้ำหมำยพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพังงำให้กลับไปมีควำมสุขเป็นอันดับที่ 1 อีกคร้ัง กระทั่งเกิดเป็น

แนวคิดพังงำแห่งควำมสุขเมื่อปี พ.ศ.2554”

 แม้เป้าหมายการกลับไปเป็นจังหวัดที่ผู้คนมีดัชนีความสุขเป็นอันดับที่ 1 ของ

ประเทศอกีคร้ังจะได้รับการหยบิยกมาเป็นประเดน็เคลือ่นไหวทางสงัคม แต่เนือ้แท้ของ

เป้าหมายดังกล่าวมิได้ต้องการประชันขันแข่งกับจังหวัดอื่น ๆ หากแต่เป็นการพยายาม

รณรงค์ปลดเปลือ้งการถกูกดทบัทางจติวญิญาณ2 และคดิค้นวธิดีแูลรกัษาชมุชนด้วยตนเอง

เสยีมากกว่า กล่าวคอื หลงัต้องประสบภยัพบิตัสินึาม ิ(Tsunami) เมือ่ พ.ศ. 2547 ชาวพังงา

สูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ที่พักอาศัย รวมทั้งไร้อาชีพ เครือข่ายองค์กรชุมชนที่ได้ก่อตั้ง

ขึน้จากการสนบัสนนุของคณะท�างานกองทุนเพือ่การลงทนุทางสงัคม (Social Investment 

Fund: SIF) ซึ่งมุ่งพัฒนา ความสามารถด้านการพึ่งพาตนเองและผสานความร่วมมือ

“ฝันแรกคือการ ‘รวมคน’ แนวคิดพังงาแห่งความสุขคือเครื่องมือ

ในการท�าฝันที่ว่าให้เป็นจริง มันคือวิธีระดมสิ่งที่ทุกคนอยากท�าร่วมกัน”

(ไมตรี  จงไกรจักร์, สัมภำษณ์, 2563)

2 การปลดเปลื้องการกดทับทางจิตวิญญาณ ในที่นี้คือ การรณรงค์ให้ภาคประชาชนจังหวัดพังงารวมกลุ่มกัน

ด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กรที่สนับสนุน

งบประมาณ ควบคู่กับพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้า

หมายที่ถูกวางร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
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ระหว่างสภาผูน้�าชมุชนกลุ่มต่าง ๆ  กลบัไม่สามารถร่วมมอืกนัท�างานได้อย่างท่ีควรจะเป็น 

เนือ่งจากแต่ละองค์กรชมุชนยงัคงมองสถานการณ์ปัญหาทีเ่กดิข้ึนตรงหน้าแบบแยกส่วน

และยึดติดกับท้องถิ่นของตนเอง  ประยูร  จงไกรจักร์ (สัมภาษณ์, 2562) ประธานสภา

องค์กรชุมชน ต�าบลบางม่วง สะท้อนว่า ตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานต่าง ๆ หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย แต่กลายเป็นว่าทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

ไม่อาจร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับมา ต่างฝ่ายต่างต้องการช่วยเหลือคนใน

หมู่บ้านตนเองก่อน ท่ามกลางศพเรียงรายท�าให้รับรู้ร่วมกันได้ว่าความหวาดกลัวและ

คิดถึงแต่ตัวเองคือสิ่งเร้าหายนะแบบเท่าทวีคูณ ความเจบ็ปวดนีค้อืตวัผลกัดนัความคดิ

เรื่องจังหวัดจัดการตนเองให้เกิดผลจริงในพื้นที่เมืองพังงามากขึ้น

 ภยัพบิตัสินึามผ่ิานพ้นไปท่ามกลางความเจบ็ปวดของชาวพงังา ความเปลีย่นแปลง

อย่างเห็นได้ชัดประการหน่ึงคือมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างมี

ส่วนร่วมข้ามพรมแดนเส้นแบ่งระดบัหมูบ้่าน ต�าบล และอ�าเภอ ส่งผลให้นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2548 

เป็นต้นมา โจทย์หลักของการท�างานประชาสังคมคือจะท�าการรวมคนเพื่อสร้างเมือง

อย่างยัง่ยนืได้อย่างไร? ด้วยเหตนุี ้การหนัหน้าคยุกนัเพ่ือสร้างข้อตกลงและ “เป้าหมายร่วม” 

ของเครอืข่ายทีด่�ารงอยูก่่อนหน้าจงึถูกก�าหนดขึน้เป็นวาระส�าคญัเร่งด่วน โดยการรวมกลุม่

ที่ว่านี้ไม่จ�ากัดแค่ในวงภาคประชาชน แต่หมายรวมถึงการน�าภาครัฐและเอกชนเข้ามา

ร่วมมือกันสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและน�าไปปฏิบัติได้จริง

 ปฏิบัติการรวมหมู่ภาคประชาสังคมในจังหวัดพังงาเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น 

เกิดการระดมข้อมูลสถานะปัจจุบันของแต่ละชุมชนทั้งในแง่สภาพปัญหาและต้นทุน

ทางสังคมที่มีอยู่ อาจกล่าวได้อีกมุมหนึ่งว่า เป็นยุทธวิธีจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดผ่าน

การไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของคนในพื้นที่เพื่อกลั่นออกมาเป็นวิธีสร้างสรรค์รูปธรรม

เมืองแห่งความสุขขึ้นมา  ล่วงเข้าสู่ พ.ศ. 2554 แนวคิดพังงาแห่งความสุขจึงถือก�าเนิด
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ขึ้นพร้อมกับ “สมัชชาพังงาแห่งความสุข”3 เกิดการผสานทรัพยากรด้านก�าลังคน 

งบประมาณ ตลอดจนฐานข้อมูลชุมชนท่ัวท้ังจังหวัด กระทั่ง พ.ศ. 2555 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก นายธรรมรงค์ เจริญกุล ผู้ราชการจังหวัดพังงา ณ เวลานั้น 

เพื่อด�าเนินโครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุขเป็นระยะ

เวลา 2 ปี วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือจัดท�าฐานข้อมูลและวิเคราะห์แผนพัฒนา

ชุมชนจนเกิด “ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข”4 ที่ก�าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง เป้าหมาย 

ความฝันร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 10 ประการ ประกอบด้วย

3 ค�าว่า “สมัชชา” ในทีน่ีค้อืกระบวนการจัดประชมุท่ีให้คนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายในจงัหวดัพังงาได้เข้ามาร่วมแลกเปลีย่น

เรียนรู้อย่างใช้สติปัญญาและมีความสมานฉันท์ ภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจที่จะกระท�าการอย่างใด

อย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม (รัฐร่วมราษฎร์ปี 2 เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข, มปป.)
4 ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะปฏิบัติตาม เปรียบเสมือน

ศีลที่ทุกคนยึดถือ ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข จึงเป็น “กฎ กติกา ข้อตกลง เป้าหมาย ความฝันร่วมกัน” ที่เกิดจาก

คนในพื้นที่จังหวัดพังงา มาร่วมกันคิด ก�าหนด ปฏิบัติ และรับผล เพื่อน�าไปสู่การสร้างความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคมให้กับทุกคน (รัฐร่วมราษฎร์ปี 2 เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข, มปป.)

สร้างเศรษฐกิจทีย่ัง่ยนื กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ทัง้การท่องเทีย่ว เกษตร 

ประมง อุตสาหกรรม

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นธรรม 

ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ส่งเสริมการฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลายกลุ่ม

ชาตพินัธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา 

พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และปลอดภัยเมื่อภัยมา

1

2

3

4

5

6
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ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนเพือ่ลดอบายมขุ สร้างครอบครัวแห่ง

ความสขุอย่างยัง่ยนื 

ส่งเสรมิระบบการจดัสวสัดกิารชมุชนสูส่วสัดกิารสงัคมโดยความร่วมมอื 4 ฝ่าย 

คือ ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน

ส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความ

เป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

ส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง ประชาธปิไตยชมุชนเพือ่การสร้างธรรมาภบิาล

ในการบริหารโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

7

8

9

10

 เวทีรับฟังความเป็นไปเรื่องสุขและทุกข์ชาวพังงาทั้ง 8 อ�าเภอ เป็นเสมือน

พื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้สภาพปัญหาและทุนทางสังคมที่จังหวัดพังงามี  เกิดกิจกรรม

จดัท�าข้อมลูชมุชนทีเ่น้นสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดทีเ่ข้าใจง่าย ท้ังนี ้ความมุง่หวงั

ส�าคัญคือจัดสมดุลของงบประมาณ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิทธิการบริหาร

จัดการชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นับ

เป็นความพยายามท�า “วิจัยสนาม” (fieldwork) โดยคนในพ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันให้

ประชาชนมี “อ�านาจการตัดสินใจ”ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

ดังที่ ประหยัด ช่อผกา (สัมภาษณ์, 2562) ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล

เพื่อการพัฒนาจังหวัดพังงา แสดงทัศนะว่า เมื่อภาคประชาสังคมมีฐานข้อมูลชุมชน

ขนาดใหญ่ที่ทั้งลุ่มลึกและน่าเชื่อถือ สามารถน�าไปใช้ก�าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

ได้อย่างเป็นรูปธรรม เสียงเรียกร้องในการปฏิรูปต่าง ๆ ก็จะได้รับการยอมรับทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมิใช่การบอกกล่าวความต้องการอย่างเลื่อนลอย หากแต่

เป็นการน�าเสนอทางออกของปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชุนควบคู่ 

ไปด้วย
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 แนวคิดพังงาแห่งความสุขจึงเป็นการขับเคลื่อนสังคมตามนโยบายจังหวัด

จัดการตนเอง อันเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่มุ่งกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น5 

เป็นรูปแบบการบริหารจัดการท้องถ่ินระดับจังหวัดท่ีลดการปกครองและการบริหาร

จากส่วนกลางลงมารวมศูนย์อ�านาจอยู่ท่ีจังหวัด โดยค�าว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” 

หมายถึง การที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร่วมในการตัดสินใจก�าหนดทิศทางการพัฒนา 

การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สุขภาวะทางร่างกาย 

จิตใจ สังคม ปัญญา ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยส่วน

รวมเมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ในท้องถิน่ได้ด้วยตนเองและเท่าทนัสถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการภาคประชาสงัคม 

สภาพัฒนาการเมือง, 2555)

 อย่างไรกต็าม แนวคดิพงังาแห่งความสขุมไิด้มีหลกัการเฉกเช่นแนวทางจงัหวัด

จดัการตนเองไปเสยีทัง้หมด หากแต่ถูกปรบัประยกุต์กระบวนการระดมคนด้วยหลกัคดิ 

ส�าคัญ 2 ประการคือ ประการแรก ลดความคิดเชิงปฏิปักษ์เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง  

ซึ่งมักแฝงนัยความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ

และธรุกจิ ด้วยการผลติข้อความ เร่ืองราว หรอืการแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ (เช่น การจดั

งานสมัชชาพังงาแห่งความสุขเป็นประจ�าทุกปี) ท่ีจะสามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วม 

(collective identity) พร้อมยึดตรงึผูค้นทกุกลุม่เข้าด้วยกันให้ได้มากทีส่ดุ  ประการท่ีสอง 

จากประสบการณ์ความส�าเร็จและล้มเหลวของปฏิบัติการรวมหมู ่ในอดีตบ่งชี้ว่า

5 การกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่น เป็นการกระจายอ�านาจหน้าที่จากส่วนกลางให้กับท้องถิ่น (คณะกรรมการ

ภาคประชาสังคมสภาพัฒนาการเมือง, 2555) อาทิ

   1) หน้าที่ เป็นการให้หน้าที่ที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเอง

   2) อ�านาจการตัดสินใจ เป็นการให้อ�านาจการตัดสินใจด�าเนินการที่ท้องถิ่นพึงมีภารกิจด�าเนินการเอง

   3) ทรัพยากรการบริหาร เป็นการจัดสรรบุคลากร งบประมาณที่จ�าเป็น เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น

   4) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นการให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบตามอ�านาจหน้าที่ที่มีต่อ

      ชุมชน
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยตกอยู่ภายใต้แนวคิดองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่อาจ

น�ามาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้  แนวทางระดมคนให้ได้ผลจริงต้องเกิดจากการ

สร้างพื้นที่ที่พร้อมรองรับทุกประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  ด้วย

เหตุนี้ การน�าค�าว่า “พังงาแห่งความสุข” มาสร้างการรับรู้เป้าหมาย “ร่วมสร้างความ

อยู่ดีมีสุขให้เกิดแก่ชาวพังงา” จงึเป็นการสือ่สารทีค่รอบคลมุและเข้าถงึได้ง่ายกว่าค�าว่า

จังหวัดจัดการตนเองที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายก่อนหน้านี้ (กิตติ  คงตุก, 2563)

 เนื้อแท้ของแนวคิดพังงำแห่งควำมสุขไม่ได้แตกต่ำงจำกค�ำว่ำ 

‘จงัหวดัจดักำรตนเอง’ หำกแต่เรำสือ่สำรแบบนัน้ไม่ได้ เพรำะจำกประสบกำรณ์

มันจะเป็นกำรตอกย�้ำกำรแบ่งแยกระหว่ำงภำคประชำชนกับหน่วยงำนอื่น

(ไมตรี  จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 2562)

 “วิธีกำรรวมคนจะต้องเริ่มต้นด้วยกำรระดมสิ่งที่ดีเช่น ในต�ำบลของ

ท่ำนมีอะไรที่ท�ำให้คนอยู่แล้วมีควำมสุข ภำยใต้สิ่งที่ดีเขำจะแสดงทัศนะออก

มำเองว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้บ้ำนของเขำเจริญยิ่งข้ึนไปได้อีก ในทำงกลับกัน 

หำกเริ่มต้นคุยด้วยปัญหำก็อำจจะมีแต่ควำมขัดแย้ง ข้อเรียกร้อง ซึ่งยำกต่อ

กำรร่วมมือท�ำงำนด้วยควำมสำมัคคีกลมเกลียว”

(ประยูร  จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 2563)

“ “
“

“
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงเส้นทางการก่อตัวของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ที่มา: ผลการศึกษา
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 หากพิจารณาประวัติศาสตร์และพัฒนาการขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพังงาจะพบว่า ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วย

ความแตกต่างทางวฒันธรรม ศาสนา ภาษา กลุม่ชาติพนัธุ ์และอาชพี ปฏบิตักิารรวมคน 

สร้างเมืองจึงต้องตั้งอยู ่บนฐานของการให้ความเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

อย่างยิง่ยวด อย่างไรกต็าม ภยัพบิตัสินึามถิอืเป็นจดุเปลีย่นส�าคญัผลกัดนัให้เกดิแนวคดิใหม่

ส�าหรับสร้างการมีส่วนร่วมดูแลถิ่นที่อยู่ของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า ภาคประชาสังคม

ในพืน้ทีจ่งัหวัดพงังามต้ีนทนุทีส่�าคัญ 3 ประการ  (กิตต ิ คงตกุ, 2561) คอื ประการแรก 

ความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู ่ เป็นส�านึกทางสังคม (social consciousness) ของ

คนในพื้นที่ น�ามาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ ส�านึกที่ว่านี้

มไิด้จ�ากดัแค่ความรกัในปิตภุมู ิ(Patriotism) หรอืดนิแดนทีเ่ป็นผู้ให้ก�าเนดิแต่ครอบคลมุ

ไปถึงการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณ์อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่แสดงให้

เหน็ว่าชาวพงังามคีวามแตกต่างจากคนกลุม่อืน่อย่างไร ประการทีส่อง ความเจบ็ปวดร่วม 

เป็นบทเรยีนจากคลืน่ยกัษ์สนึามสิะท้อนให้เหน็ความล้มเหลวอันเกดิจากความเหน็แก่ตวั 

ประสบการณ์แสนเลวร้ายที่สัมผัสได้ร่วมกันน�ามาซ่ึงความเข้าอกเข้าใจและเคารพกัน

มากขึ้น กลายเป็นเงื่อนไขสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการแตกสามัคคีที่ไม่มีใคร

อยากย้อนกลับไปเป็นดังเดิมอีก ประการสุดท้าย สร้างการมีส่วนร่วม คือทางออกที่

เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนมาอย่างยาวนาน ทักษะการประนีประนอม

อย่างเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ส่วนที่คอยค�้ายันโครงสร้างทางสังคมทั้ง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ให้สามารถท�าหน้าที่ของตนเองได้ตามบทที่

ต้องเล่น จึงเป็นเครื่องมืออันล�้าค่าคอยประคับประคองให้พลังประชาชนเข้มแข็งพอที่

จะต่อรองกับผู้ครองอ�านาจในสังคมทุนนิยมได้
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 สมัชชาพังงาแห่งความสุขได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น “สมาคมประชาสังคม

พงังาแห่งความสขุ” โดยจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ.2560 

การสถาปนาองค์กรขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social Movement Organization) 

ข้างต้น นบัเป็นภาพสะท้อนปฏบิตักิารรวมคนทีพ่ยายามก้าวข้ามการน�าเดีย่วหรอืการน�า

แบบวีรบุรุษ (Heroic Leadership) สู่การน�าร่วม (Collective Leadership) โดยให้

ความส�าคัญกับการแบ่งปันข้อมูลชุมชนเพื่อสร้างยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข 

10 ประการขึ้นมา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ท�าให้

เกิดเป้าหมายร่วมจากหลากหลายมุมมอง การกระจายบทบาทการน�าตามสถานการณ์

ภาพที่ 8 ทุนทางสังคมสามประการของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ที่มา: ผลการศึกษา
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และบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ผลลัพธ์คือความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

ในแง่คุณภาพชีวิตของผู้คน ได้รับการยอมรับจากราชการและเอกชนให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในวงประชุมหารือวางแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นทางการ สืบเนื่องจากมีข้อมูลความ

เป็นไปในชุมชนลุ่มลึก ซึ่งหน่วยงานใดก็ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ดีเท่า
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โครงสร้างอะตอมกับเครือข่ายน�าร่วมแบบพังงาแห่งความสุข

 วิธีการรวมคนเพื่อขยายเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดพังงาสามารถจ�าแนก

ออกได้เป็นสองแบบคือ 1) กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน (basic action group) เป็นการ

รวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการของนักเคลื่อนไหวขนาดเล็ก แต่ละคนล้วนเป็นผู้น�าตาม

ธรรมชาติจากท้องถิ่นต่าง ๆ  ทั่วทั้งจังหวัดพังงา ปฏิบัติงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันยาวนาน

ตัง้แต่ก่อนเหตุการณ์สนึามิจะอบุติัขึน้ เป็นกลุม่ทีม่คีวามสมัพนัธ์แบบแน่นแฟ้น (strong 

ties) คือใช้ชีวิตผูกพันกันเป็นระยะเวลานานจนเกดิความไว้วางใจราวกบัเป็นคนภายใน

ครอบครัวเดยีวกนั ทุกคนต่างให้ความเคารพซึง่กันและกนัอย่างสงู สบืเนือ่งจากผลการท�างาน

เพ่ือส่วนรวมท่ีปรากฏก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นคุณสมบัติร่วมส�าคัญคือการเป็นคนจริง 

ท�าจรงิในประเดน็งานตนเอง  2) กลุม่ทางการ (formal organization) เป็นการรวมกลุม่

ในนามสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข มีสมาชิกจ�านวนมากทั้งที่เป็นกลุ่มคน

ขนาดเลก็ทีม่ไิด้เป็นทางการ เช่น ตวัแทนกลุม่ชาตพัินธุ ์ชมรมคนป่ันจกัรยานหรอืองค์กร

ทีเ่ป็นทางการ อาทิ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน หอการค้าจงัหวัดพงังา มลูนธิิชมุชนไท 

เป็นต้น  การเชือ่มโยงของเครอืข่ายเกดิขึน้จากสมาชกิของกลุ่มปฏิบตักิารพืน้ฐานท�าหน้าที่

เป็นสะพานร้อยเรียงกลุ่มคนและองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคมเข้าด้วยกัน 

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม กลุม่ทางการจงึมขีนาดใหญ่

ครอบคลมุเครอืข่ายทีม่คีวามถนดัและแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน เป็นกลุม่ทีม่คีวามสมัพนัธ์

แบบหลวม (weak ties) คือไม่จ�าเป็นต้องมีความผูกพันกันเป็นเวลานาน ปัจจัยพื้นฐาน 

ของการรวมตวัคอืความต้องการใช้สมาคมฯ6 เป็นพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นวสิยัทศัน์เพือ่ก�าหนด

เป้าหมายการท�างานร่วมกัน (กิตติ  คงตุก, 2563)

6 ในหนังสือเล่มนี้ผู้วิจัยใช้ค�าว่า “สมาคมฯ” แทนชื่อเต็มของ สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
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 หากมองแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน (A-F) 

และกลุ่มแบบทางการภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข (สมาคมประชาสงัคมพงังา

แห่งความสุข) เป็นเสมือน“อะตอม”7 (atom) ท่ีมีอนุภาคมูลฐาน 3 อนุภาค ได้แก ่

ภาพที่ 9 ภาพเส้นความสัมพันธ์ระหว่างการรวมกลุ่มปฏิบัติการพื้นฐาน

และกลุ่มทางการภายใต้ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข
      ______   แทนความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (strong ties)

 - - - - -   แทนความสัมพันธ์แบบหลวม (weak ties)

ที่มา: กิตติ  คงตุก, 2563
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อเิลก็ตรอน (electron) โปรตอน (proton) และ นิวตรอน (neutron) เป็นองค์ประกอบ 

โดยนวิเคลียสทีห่นาแน่นมาก (ประกอบด้วยโปรตอนท่ีมปีระจบุวกและนวิตรอนซ่ึงเป็นกลาง

ทางไฟฟ้า) เป็นจดุศูนย์กลางรายล้อมด้วยกลุม่หมอกอเิลก็ตรอน (ประจลุบ) ซึง่ถกูดงึดูด

ให้อยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า เราอาจอนุมานได้ว่า ความเชื่อมโยงกันแบบ

แน่นแฟ้นและแบบหลวมระหว่างสมาชิกองค์กรคือสนามแม่เหล็กชนิดหนึ่งคอยท้ังดูด

และผลักคนในชุมชนและองค์กรสถาบันทางสังคมคล้ายอนุภาคมูลฐานของอะตอมซ่ึง

ล้วนมคีวามถนดั ความเช่ือ ความสนใจ แตกต่างกนัออกไปเข้ามารวมกลุ่มกนัได้เนือ่งจาก

มสีมาคมฯ ท�าหน้าทีเ่ป็นสนามแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกนั (learning space) ภายใต้

บรรยากาศการน�าร่วมผ่านกิจกรรมส�าคัญ 4 ประการ คือ

 ประการแรก การแบ่งปันข้อมูลของเครอืข่ายตัง้แต่ขัน้ตอนระดมความทกุข์ยาก

เพื่อคิดและตัดสินใจร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขขึ้นมา ประการที่สอง 

การเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าถึงข้อมูลส�าคัญขององค์กรได้สะดวก

และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้น�าชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขอยู่ใน

กลุ่มปฏิบัติการพื้นฐานและกลุ่มทางการ ตลอดจนเมื่อเกิดการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริง 

ผู้น�าเหล่านั้นยังคอยท�าหน้าที่ส่ือสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้คนในชุมชนอย่างใกล้ชิด

ด้วยสายสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น ประการที่สาม การเลื่อนไหลของข้อมูลระหว่างภาค

ประชาสงัคมกบัเครอืข่ายท�าให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้คนทีม่หีลากหลายมุมมอง 

เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมทั้งระบบ 

ประการสดุท้าย การกระจายคนท�างานเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลให้

ผู ้น�าไม่ใช่บทบาทตายตัวแต่ขึ้นอยู ่กับทักษะความเช่ียวชาญของสมาชิกองค์กร 

(กิตติ  คงตุก, 2563)

7 อะตอม (atom) เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสสาร ท่ีประกอบไปด้วยส่วนของนวิเคลยีสทีห่นาแน่นมากตรงจดุศนูย์กลาง

ล้อมรอบด้วยกลุม่หมอกของอิเลก็ตรอนทีม่ปีระจลุบ นวิเคลยีสมปีระจบุวกประกอบด้วยอนุภาค โปรตอนทีม่ปีระจบุวก 

และนิวตรอนซึง่เป็นกลางทางไฟฟ้า อเิล็กตรอนของอะตอมถูกดงึดดูให้อยูกั่บนิวเคลยีสด้วยแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า (ศภุาวติา 

จรรยา, 2563)
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 แน่นอนว่าการปฏิบัติงานร่วมกันบนสนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้างต้นได้นั้น 

สมาชิกของสมาคมฯ จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานบางประการเพื่อลดการขัดแย้ง

ทางความคิดลงสร้างสมดุลเรื่องการให้ความส�าคัญประเด็นทางสังคมระดับปัจเจกอัน

หลากหลาย  อาจกล่าวได้อกีทางหนึง่ว่า หากธาตชุนดิเดียวกนัต้องประกอบด้วยอะตอม

ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเหมือนกันทั้ง ขนาด มวล หรือประจุไฟฟ้า ฉันใด  การน�าร่วมของ

สมาคมฯ ก็จ�าเป็นต้องอาศัยผู้น�าท่ีมีคุณสมบัติ “คนจริง” เฉกเช่นเดียวกันฉันนั้น  

โดยคุณสมบัติคนจริงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นประกอบด้วย (กิตติ  คงตุก, 2563)

ภาพที่ 10 ภาพจ�าลองโครงสร้างอะตอม

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atom_Diagram.svg
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มสี�านกึทางสงัคม คอื สนใจท�างานเพือ่ส่วนรวม ตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่

ของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของผู้คนจนต้องลุกขึ้นแก้ไขด้วย

ตนเอง รวมทั้งได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน

ซือ่สตัย์ ถือเป็นคณุสมบตัทิีท่�าให้ปฏบิติัการรวมหมูด่�ารงอยูไ่ด้ แกนน�าทกุคน

ต้องท�างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่แย่งชิงต�าแหน่งหรือมีผล

ประโยชน์แอบแฝงเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้นมา  

เข้าใจการคดิเชงิระบบ สามารถเชือ่มโยงสถานการณ์ปัญหาระดับท้องถิน่เข้ากบั

ภาพใหญ่ระดับโครงสร้างทางสังคมได้ เนื่องจากความเข้าใจสถานการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ว่าล้วนสัมพันธ์โยงใยถึงกัน จะเป็น

ปัจจัยพื้นฐานของการก�าหนดเป้าหมายร่วมอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

จริงที่ก�าลังด�าเนินอยู่

รู้จักตนเองและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่น มองเห็นว่าตนเองมีจุดแข็งและจุดที่

ควรพัฒนาต่อไป ไม่เอาอัตตาตัวเองเป็นใหญ่ คุณสมบัติข้อนี้เกิดขึ้นจากการ

ฟังอย่างลกึซึง้ (deep listening) นบัเป็นทกัษะพ้ืนฐานทีแ่กนน�าทกุคนต้องมี

กัดไม่ปล่อย พร้อมทุ่มเทให้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบสูง 

สามารถพลิกแพลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความส�าเร็จตามเป้า

หมายที่วางไว้

เอื้อเฟื้อและจริงใจ ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมงาน พร้อมใหค้วาม

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะพี่น้องผองเพื่อน ผู้พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา

อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกิดอคติและความขัดแย้ง

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มั่นใจในตนเอง พร้อมยอมรับความผิดพลาดร่วมกัน

หากงานไม่ประสบความส�าเร็จ ไม่ท�างานด้วยความคิดแบบปฏิปักษ์

1

2

3

4

5

6

7



42

 เรื่องราววิธีขับเคลื่อนสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขบ่ง

บอกชัดเจนว่า สิ่งส�าคัญที่สุดของขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมมิใช่แค่กลไกการต่อสู้

เรียกร้องความเป็นธรรม งบประมาณด�าเนินกิจกรรม หรือกลวิธีออกแบบยุทธศาสตร์

พัฒนาเมืองที่มีความทันสมัย  หากแต่เป็นเรื่องการ “บ่มเพาะคน” จากภายในให้มี

ส�านึกทางสังคม รู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของผู้คน เข้าใจการคิดเชิงระบบจน

สามารถมองเห็นโลกอย่างเป็นองค์รวม และทีส่�าคญัคอืต้องลงมอืสร้างความเปลีย่นแปลง 

สู่ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมได้ กล่าวอกีนยัหนึง่ หวัใจของการพัฒนาทีแ่ท้คือการสร้าง 

“ผู้น�า” ที่พร้อม “น�าร่วม” รู้จักตนเองและหมั่นเรียนรู้จากผู้อื่นคอยท�าหน้าที่สะพาน

ประสานผู้คน ทรัพยากร ข้อมูลหลากมุมมองเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขึ้นมา

 นอกเหนอืจากความพร้อมของภาวะภายใน เม่ือลงมอืท�ากจิกรรม รวมคน สร้างเมอืง 

หลกัการส�าคญัของสมาคมฯ ที ่ไมตร ีจงไกรจกัร์ ยนืยนัคอื “กำรท�ำงำนขบัเคลือ่นสงัคม

จ�ำเป็นต้องมทีมีทีม่หีวัใจเดยีวกนั มคีวำมเชือ่หรอือดุมกำรณ์เหมอืน ๆ กนัเม่ือต้องร่วมงำน

กับภำคีเครือข่ำยหลำกหลำยองค์กร ต้องพร้อมเปิดใจรับฟัง ละวำงอคติ ขณะเดียวกัน

ก็ต้องระลึกไว้เสมอว่ำ ประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งส�าคัญที่สุด หำกผิดไปจำกหลักกำรนี้ 

สมำคมฯ จะไม่ฝืนใจเข้ำร่วมงำนกบัองค์กรทีเ่ห็นต่ำงอย่ำงแน่นอน” เมือ่พจิารณาจดุยนื

ดังกล่าวก็จะพบข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่า  ธาตุแต่ละชนิดย่อมประกอบด้วยอะตอม

ที่แตกต่างกัน เพราะอะตอมชนิดหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ แต่อาจ

รวมกับอะตอมของธาตอุืน่ในสดัส่วนท่ีคงตวัจนท�าให้เกิดสารประกอบขึน้มา โดยอะตอม

ของแต่ละธาตยุงัคงลกัษณะเฉพาะเอาไว้ขณะเกิดปฏกิริิยาเคม ี หากการรวมคนคือการ

เกาะเกีย่วระหว่างอะตอมจนเกดิเป็นโมเลกลุหรอืธาตใุหม่ คณุสมบัตเิฉพาะของอะตอม 

ก็จะยังไม่มวีนัเปลีย่นไป เฉกเช่นอดุมการณ์สร้างเมอืงทีส่มาคมฯ ยดึไว้อย่างแม่นมัน่ว่า 

ทุกย่างก้าวต้องเป็นไปเพื่อปลดปล่อยการกดทับทางจิตวิญญาณ  อาจกล่าวให้ถึงที่สุด

ได้ว่า นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมใด ๆ ก็ไร้ซึ่งความหมาย หากเครือข่ายประชาสังคม



รวมคน สร้างเมือง: 
สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม 

43

สูญเสียสิทธิในการก�าหนดวิถีชีวิตตนเอง อันเป็นรากฐานส�าคัญของแนวคิดพังงาแห่ง

ความสุขเสมอมา

ภาพที่ 11 บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับพัฒนายุทธศาสตร์

พังงาแห่งความสุข โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข

ที่มา: ชาตรี มูลสาร, 2563



44

สถำบันกำรเรียนรู้
พังงำแห่งควำมสุข

PHANG-NGA OF HAPPINESS LEARNING INSTITUTE
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โครงการผูน้�าแห่งอนาคตกบัการก่อตวัสถาบันการเรยีนรูภ้าคประชาสงัคม

 โครงการผู้น�าแห่งอนาคตภายใต้การด�าเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มภีารกิจส�าคญั 3 ประการ คอื 1) สานพลงั

เครือข่ายผู้น�าที่มุ่งมั่นและเรียนรู้ร่วมกัน  2) การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม และ 

3) การสื่อสารเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

และพฒันาผูน้�าทีส่ามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงอย่างพลกิผนัทางสงัคม มพีลงัน�าพา

สงัคมให้ฟ้ืนตวักลบัสูค่วามปกตสิขุ ภารกจิทัง้สามประการข้างต้นนับเป็นตวัจุดประกาย

การก่อก�าเนิดพื้นที่แห่งการเรียนรู ้เพื่อส่งต่อภูมิปัญญาขับเคลื่อนสังคมโดยภาค

ประชาชนในนาม สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

 เมื่อ พ.ศ. 2561 โครงการผู้น�าแห่งอนาคตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวที

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเคร่ืองมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคล่ือนทาง

สงัคม” เพือ่หนนุเสรมิการท�างานแก่องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีมศีกัยภาพและเป็นเครอืข่าย

ร่วมงานกันมาก่อนหน้ารวมท้ังหมด 4 พื้นท่ี8 ประกอบด้วย มูลนิธิบ้านครูน�้า จังหวัด

เชียงราย, ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง จังหวัดลพบุรี, ขอนแก่นนิวสปิริต จังหวัด

ขอนแก่น และสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา เป้าหมายส�าคัญ

ของเวทีแห่งนี้คือการทดลองน�าเอาองค์ความรู้เชิงธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบการ

สังคม9 (social entrepreneurship) มาใช้เป็นฐานส�าหรับออกแบบเครื่องมือท�างาน

ขบัเคลือ่นรปูแบบใหม่ทีค่�านงึถงึความสมดลุระหว่าง “คุณค่า”และ “มูลค่า” มากยิง่ข้ึน

8 พืน้ทีท่ัง้สีแ่ห่งมผีูน้�าองค์กรทีเ่คยเข้าร่วมสมัมนาโครงการผูน้�าแห่งอนาคต เร่ือง “เครือข่ายภาวะการน�าเพ่ือการขับเคลือ่น
สงัคม (Leadership for Social  Facilitation) รุน่ที ่1” มจีดุมุง่หมายเพือ่เสรมิสร้างศักยภาพในการเป็นผูน้�าท่ีมคีวามลกึซ้ึง 
ยิง่ข้ึนในการดูแลโอบอุม้พืน้ทีก่ารพดูคุย และการขบัเคล่ือนงานให้แก่กลุ่มคนท่ีหลากหลาย เสรมิสร้างการเติบโตทางจิตวญิญาณ 
สุขภาวะทางปัญญา เชื่อมโยงประเด็นงานในพื้นที่ของตนกับโครงสร้างและบริบททางสังคม
9 นยิามของการประกอบการสงัคมซึง่เป็นท่ียอมรบัอย่างแพร่หลายของศาสตราจารย์ Dees (อ้างถึงใน วาสนา  ศรปีรชัญาอนนัต์, 
2561) ระบุไว้ว่า ผู้ประกอบการสังคมสวมบทบาทของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในภาคสังคม 5 ประการ ดังนี้
   1) รับพันธกิจมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและรักษามูลค่าเหล่านั้นไว้อย่างยั่งยืน (ไม่ใช่เพียงมูลค่าส่วนบุคคล)
   2) เห็นและพยายามไขว่คว้าโอกาสใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์
   3) พัวพันกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม การปรับตัว และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   4) ประพฤติตนอย่างอาจหาญโดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
   5) แสดงความรับผิดชอบอย่างสูงต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและส�าหรับผลลัพธ์ที่จะเกิด
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ด้วยเชื่อว่าการค้นพบดังกล่าวจะสามารถช่วยให้คนท�างานประชาสังคมออกแบบ

แนวทางบริหารองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์โลกทุนนิยมในปัจจุบัน

 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ10อาศัยการท�างานที่สามารถแบ่งกิจกรรมออก

เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) สร้างเวทีพัฒนาเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืน

ทางสังคมในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง11 (เว้นระยะครั้งละประมาณ 2 

เดือน) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ 3 ด้าน คือ การสร้างกลยุทธ์ในการขับ

เคลื่อนสังคม (strategy for change workshop) การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้

ประกอบการสังคม (finance matter for social entrepreneurs) และ การจัดการ

และพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (preparing team for transition) 2) สนับสนุน

การน�าเครือ่งมอืท่ีได้รบัการพฒันาขึน้ไปใช้งานในพืน้ทีจ่รงิ โดยม ี “โค้ชตดิตามพืน้ที”่12 

คอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด โค้ชกลุ่มนี้จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและใช้ช่วง

เว้นระยะครั้งละประมาณ 2 เดือนร่วมติดตามท�างานในพื้นที่จริงตลอดทั้งปีด้วย และ 

3) จัดการอบรมเรื่องการสื่อสารแก่เครือข่ายทั้ง 4 องค์กร เพื่อฝึกทักษะการน�าเสนอ

อย่างตรงประเด็น เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยผลการด�าเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จะมี “ทีมวิจัย” คอยวิเคราะห์โมเดลการท�างานและถอดบทเรียนเป็นหนังสือเมื่อเสร็จ

สิ้นโครงการ13

10 ในหนังสือเล่มนี้ผู้วิจัยใช้ค�าว่า “เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ” แทนชื่อเต็มของ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม
11 การสร้างกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นสงัคม จดัระหว่างวนัที ่10-12 พ.ย. 2560 การคิดและวางแผนการเงนิแบบผูป้ระกอบการ

สงัคม จดัระหว่างวนัที ่15-17 ม.ค. 2561 และ การจัดการและพฒันาทมีในช่วงเปลีย่นผ่าน จดัระหว่างวนัท่ี 1-3 ม.ีค. 2561
12 โค้ชติดตามพื้นที่ มีที่มาจากการเปิดรับสมัครและคัดเลือกโดย School of Changemakers  คุณสมบัติส�าคัญคือ 

เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากท�างานเพื่อสังคม มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่สามารถหนุนเสริมการท�างานให้กับ

ภาคประชาสังคมได้ (โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561)
13 การด�าเนนิงานของทีมวจิยัโครงการผู้น�าแห่งอนาคตนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2561-2563 ท�าให้ได้ผลผลติเป็นหนงัสอื ได้แก่ 

จุดนัดพบบนเส้นขนำน: ผู้คน ชุมชน กำรประกอบกำรสังคม, คนเคลื่อนคน, หลำกสี ต่ำงเลนส์: ว่ำด้วยแนวคิด

ทฤษฎีน�ำร่วมเคลื่อนสังคม, รวมคน สร้ำงเมือง: สถำบันกำรเรียนรู้พังงำแห่งควำมสุขกับกำรขับเคลื่อนสังคม, รถไฟ

สำยควำมสขุ: กำรขับเคลือ่นสงัคมเพือ่ควำมสุขร่วมบนวิถวัีฒนธรรมไทยเบิง้ โคกสลงุ และ ทววัิจน์นกัวจัิย: กรณศีกึษำ 

เรื่องเล่ำจำกนักวิทยำกำรเรียนรู้ สู่กระบวนทัศน์กำรท�ำงำนในชุมชน
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 โมเดลหนุนเสริมการท�างานของภาคประชาสังคมข้างต้นท�าให้ตัวแทนสมาชิก

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขที่เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ 

อันประกอบด้วย คุณไมตรี จงไกรจักร์, คุณชาตรี มูลสาร และคุณก�าธร ขันธรรม ได้

ท�างานกับทีมงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก School of Changemakers ท�าหน้าที่ให ้

ค�าปรึกษาและองค์ความรู้ด้านการประกอบการสังคมออกแบบกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการ

ท�างานอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้น�าท้ัง 4 องค์กร กลุ่มท่ีสอง โค้ชติดตามพื้นที่14  หรือ

14 โค้ชติดตามพื้นท่ีจังหวัดพังงาคือ คุณยุรนันท์ ยิ้มสาระ (ทอม) ปัจจุบันท�างานบริษัท Professional Training 

Service (PTS)

ภาพที่ 12 ภาพโมเดลการหนุนเสริมการท�างานของภาคประชาสังคม

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561
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อาสาสมัครภาคธุรกิจ (intrapreneur) ท�าหน้าที่น�ากลยุทธ์ไปใช้งานจริงร่วมกับผู้น�า

ในพืน้ที ่ช่วยมองหาลูท่างในการพฒันา ปรบัแผนกลยทุธ์ ทดลองท�างาน รวมถงึแลกเปลีย่น

และเติมเต็มองค์ความรู้  เช่น  การท�าธุรกิจ  และการบริหารการท�างาน ฯลฯ ทั้งจาก

ตวัโค้ชเองและจากการเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมาร่วมเตมิเต็ม กลุม่ทีส่าม ทมีส่ือสาร

สนเทศ คอยพัฒนาการสื่อสารขององค์กรเพื่อให้ภาคประชาสังคมสามารถสื่อสาร 

การท�างานของตนได้มปีระสทิธิภาพ และ กลุม่สดุท้าย ทมีนกัวจิยั ท�าหน้าทีถ่อดบทเรียน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของ

โครงการผู้น�าแห่งอนาคต

ภาพที่ 13 ภาพแสดงกระบวนการน�าแนวคิดการประกอบการสังคมไปปรับใช้

ในพื้นที่จังหวัดพังงา

ที่มา: ยุรนันท์  ยิ้มสาระ (สัมภาษณ์, 2562)
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 ส�าหรับเวทีพัฒนาเครือข่ายฯ โครงการผู้น�าแห่งอนาคตได้เชิญ คุณพรจรรย์ 

ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers มาร่วมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน

องค์ความรูแ้ละทักษะการบรหิารองค์กรประเดน็ต่าง ๆ ตามมมุมองผูป้ระกอบการสงัคม 

ครั้งแรกเริ่มต้นจากการให้ผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มทบทวนการท�างานที่ผ่านมาด้วยการเขียน

แผนผังล�าดับเหตุการณ์ (timeline) เพื่อเปิดพื้นท่ีแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่เคยท�า 

ความคาดหวัง ความตั้งใจ และจุดยืนของแต่ละคน เมื่อทบทวนการท�างานเรียบร้อย

แล้วจงึเข้าสูเ่ครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า ทฤษฎสีร้างความเปลีย่นแปลง (Theory of Change 

หรอื ToC) และห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain หรือ IVC) เครื่องมือทั้งสอง

ชิ้นช่วยในการทบทวนวิธีการท�างานท่ีผ่านมาขององค์กรว่ามีข้อมูลวงใน (insight) 

เกีย่วกบัอปุสรรคปัญหา ซึง่จะน�าไปสูก่ารออกแบบแก้ไขปัญหาทีต่รงจดุ, มคีวามเชีย่วชาญ 

(expertise), ทุน/ทรัพย์สิน (asset) อะไรบ้าง เวทีครั้งที่สองเน้นไปทีก่ารคิดค�านวณ

และวางแผนการเงินขององค์กร โดยใช้การค�านวณต้นทุนในการสร้างผลกระทบทาง

สงัคมต่อหน่วย (impact unit cost) ว่าองค์กรของเราก�าลงัสร้างผลกระทบอะไรอยู ่และ

ประเมินผลกระทบเหล่านั้นออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างไร การมองเห็นตัวเลขต้นทุนใน

การสร้างผลกระทบทางสังคมต่อหน่วยจะช่วยในการประเมินการท�างานขององค์กร

ในเชิงการใช้เงินและการวางแผนท�างานในอนาคต ปิดท้ายครั้งที่สาม ใช้เครื่องมือการ

บรหิารจดัการพฒันาทมีในช่วงเปล่ียนผ่านด้วยการคดิชัว่โมงการท�างาน (man-hour) 

เพือ่สะท้อนประสิทธภิาพในการสร้างผลกระทบทางสงัคมท่ีเกดิขึน้ น�าไปสูก่ารวิเคราะห์

ร่วมกันเก่ียวกับคุณค่าของการอาสาท�างานด้วยใจกับการคิดมูลค่าที่เป็นประโยชน์

ด้านการเงิน ซึ่งสัมพันธ์กับ การบริหารจัดการเวลา (time management) 

เครื่องมือสุดท้ายของเวทีเป็นการเน้นพัฒนาศักยภาพของคณะท�างานให้พร้อมรับมือ
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กับการเปลี่ยนผ่าน นั่นคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้15 (learning organization) ของ

ปีเตอร์ เซงเก ที่เชื่อว่าองค์กรจะต้องส่งเสริมให้คนทุกระดับในองค์กรเรียนรู้ไปด้วยกัน

เพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพของทุกคนและองค์กร (วาสนา  ศรีปรัชญาอนันต์, 2561)

15 การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูอ้าศยัส่วนประกอบส�าคญั 5 อย่าง (Senge, 2006 อ้างถึงใน วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, 

2561) ได้แก่

   1) การคิดเชิงระบบ (systems thinking) เป็นกรอบความคิดและเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการท�าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์หรือสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หลาย ท่ีผ่านมาเรามกัถกูสอนให้เรียนเรือ่งต่าง ๆ อย่างแยกส่วน จนท�าให้มองไม่เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน การคิดเชิงระบบจะท�าให้เราคิดอย่างเป็นองค์รวม

และตระหนักถึงปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเครื่องมือ ToC และ IVC สะท้อนความคิดเชิงระบบขององค์กร

   2) ความช�านาญส่วนบุคคล (personal mastery) เป็นเสมือนเสาหลักขององค์กร เพราะหากทุกคนใน

องค์กรหาเป้าหมายชีวิตและแรงจูงใจในการท�างานของตนเองเจอและทุ่มเทก�าลังใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือไปให้

ถึงเป้าหมายนั้น องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

  3) แบบจ�าลองความคิด (mental models) เป็นวิธีการมองและท�าความเข้าใจโลกซึ่งฝังลึกอยู่ในตัวเรา 

เราสามารถฝึกโดยการย้อนกลบัมามองและตรวจสอบวิธีคิดของเราอย่างแขง็ขัน ซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีคิด

กบัผูอ้ืน่และพร้อมทีจ่ะปรับเปล่ียนวิธีคิดของเรา ในมุมขององค์กร เราอาจจะต้องกลบัมาตรวจสอบวฒันธรรมองค์กร

ที่ผ่านมา แล้วก�าหนดวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กรร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

   4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การที่สมาชิกในองค์กรพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนภาพอนาคต

ทีแ่ต่ละคนมทีัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ให้การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั วิสัยทศัน์เป็นสิง่ทีก่�าหนดร่วมกนั 

จึงไม่ตายตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้

   5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ต้องเริ่มจากการสนทนาและคิดร่วมกัน โดยปราศจากอคติ นอกจากนั้น องค์กรควร

ต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูร่้วมกนั เพราะ “ทมี ไม่ใช่ปัจเจกบคุคล แต่เป็นหน่วยการเรียนรู้พ้ืนฐาน

ขององค์กรรุ่นใหม่”
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ภาพท่ี 14 ตวัอย่างแผนผงัล�าดบัเหตกุารณ์ (timeline) เพือ่ทบทวนการท�างานขององค์กร

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561

ภาพท่ี 15 ตัวอย่างแผนผังการน�าทฤษฎี Theory of Change มาใช้วิเคราะห์องค์กร

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561
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ภาพท่ี 16 ตัวอย่างแผนผังการน�าทฤษฎี Impact Value Chain 

มาใช้ออกแบบกลยุทธ์แก้ไขปัญหาขององค์กร

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2561
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พังงาโมเดล : ทุนมนุษย์คือหัวใจของการเคลื่อนไหวทางสังคม

 ประโยชน์จากการเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ทั้งสามครั้ง ท�าให้

ตัวแทนสมาคมฯ ได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนปรัชญาการท�างานซ่ึงน�ามาทั้งความส�าเร็จ

และล้มเหลวกับผู้คนหลากหลายองค์กร ช่วยเปิดมุมมองการพัฒนาชุมชนภายใต้โจทย์

และข้อจ�ากัดอันหลากหลายแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ไมตรี  

จงไกรจักร์ แสดงความคิดเห็นไว้ว่า สิ่งที่โครงการผู้น�าแห่งอนาคตท�าคอยเติมเต็มพลัง

ชีวติให้กบัคนท�างานประชาสงัคม  โดยปกติคนท�างานแนวนีจ้ะไม่มเีวลามานัง่คดิใคร่ครวญ 

กับเรื่องราวผ่านมามากมายนัก การได้มานั่งล้อมวงจับเข่าคุยกัน นอกจากได้ความรู้

ทกัษะ และทบทวนตวัเอง สิง่หนึง่ทีส่�าคญัมากคอืยงัเป็นการเตมิเชือ้ไฟแห่งศรทัธาให้กนั

และกันด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อได้ทดลองน�าเอาแนวคิดการประกอบการสังคมมาใช้

เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรกลับท�าให้เริ่มเข้าใจว่า การบริหาร

จัดการด้านการเงนิแบบมุ่งสร้างมลูค่าอย่างสมดลุกบัการสร้างคณุค่า แม้จะขดักับภาพลกัษณ์

คนท�างาน NGOs แต่หากสามารถผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็น

รปูธรรม สามารถตรวจสอบได้ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการเสรมิพลังให้แก่คนท�างาน

เพือ่ส่วนรวม และอาจกลายเป็นตลาดงานส�าหรบัคนรุน่ใหม่ทีต้่องการหาทางกลบับ้าน

เพือ่สร้างครอบครวั พร้อมกบัยกระดบัความเป็นอยูใ่ห้ถิน่ฐานบ้านเกดิของตนเองต่อไป

 แม้สมาคมฯ จะเคลื่อนไหวทางสังคมหลากหลายประเด็นเป็นเวลายาวนาน

นับทศวรรษ แต่เมื่อเขียนแผนผังล�าดับเหตุการณ์อย่างจริงจังแล้วน�าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด

มาจดัหมวดหมู่ตามตามทฤษฎ ีTheory of Change กลบัสะท้อนให้เหน็ว่า  ยทุธศาสตร์

พังงาแห่งความสุข 10 ประการล้วนผูกพันกับพันธกิจ 3 อย่างคือ 1) พัฒนาคน  

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ และ 3) จัดหางบประมาณ

เพื่อกระจายสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังพบว่าแผนงานระยะยาวหลาย 
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กลุ่มเป้าหมาย

(target)

สถานการณ์ปัญหา                                    

(problem situation)

กิจกรรมทีต้่องท�า  

(activities)

ภาพความส�าเรจ็ที่

อยากเหน็          

(goal/vision)

• ชาวพังงาทั้ง  

  จังหวัด

• เครือข่ายภาค 

  ประชาสังคมทั่ว 

  ประเทศ

• ประชาชนมส่ีวนร่วมวางแผน 

   พัฒนาจังหวัดน้อย 

• คนในชมุชนไม่สามารถวิเคราะห์ 

   ปัญหาเพื่อวางแผนจัดการ 

  ชุมชนตนเองได้

• หน่วยงานภาครัฐขาดข้อมูล 

  เชิงลึกเก่ียวกับปัญหาของ 

  ชุมชน

• งบประมาณจ�ากัดเนื่องจาก 

   มีรายรับทางเดียวคือแหล่ง 

   ทุนด�าเนินโครงการต่าง ๆ  

   จากรัฐบาลและเงินบริจาค

• พัฒนาศักยภาพแกน 

   น�าระดับหมู ่บ ้าน/ 

   ต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด

• เป ็นคนกลางผสาน  

   ความร่วมมือระหว่าง 

   รัฐกับคนในชุมชน

• จัดหางบประมาณ 

  กระจายสู่ชุมชนอย่าง 

  เหมาะสม

• ต�าบล จังหวัด  

  สามารถจัดการ 

  ตนเองได้

• รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ 

  สร ้างพังงาแห ่ง 

  ความสุข

ตารางแสดงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ด้วย Theory of Change

ที่มา: กิตติ  คงตุก, 2561

ประการไม่อาจส�าเร็จลุล่วง สืบเนื่องจากอุปสรรคส�าคัญคือองค์กรไม่อาจสร้างรายได้

ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพิงงบประมาณแบบปีต่อปีจากหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่อาจล่วงรู้ได้ว่า

จะถูกระงับลงเมื่อใด ข้อค้นพบจาก ToC น�าไปสู่การลงมือวางแผนพัฒนาองค์กร โดย

วิเคราะห์วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องวางอยู่บนความชัดเจนในแง่กิจกรรม (activity) 

ทีต้่องให้ความส�าคญัทีสุ่ด ปัจจยัน�าเข้า (input) อะไรบ้างเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ (outcome) 

ที่ต้องการ หลังจากน้ันจึงชักชวนสกัดข้อมูลวงใน  (insight) สิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญ

ขององค์กร (expertise) ทุนหรือทรัพย์สิน (asset) ที่องค์กรมีเพื่อสร้างกลยุทธ์และ

แผนงานเร่งด่วนออกมา
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 การได้ย้อนกลบัมาใคร่ครวญวิสยัทัศน์และเป้าหมายของสมาคมฯร่วมกนัช่วยให้

เกิดค�าถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบ

พังงาแห่งความสุขว่า “อะไรคือสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือท�ำ และจะท�ำอย่ำงไรให้

สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงได้ท่ำมกลำงกระแสทุนนิยมปัจจุบัน” เฉพาะอย่างยิ่งกับภาพฝันของ

การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยผลักดันให้คนในชุมชนมีสิทธิดูแล

จัดการชีวิตของตนเองผ่านการมีส่วนก�าหนดนโยบายรัฐในการพัฒนาจังหวัดพังงา

อย่างเป็นรูปธรรม แน่นอนว่าความจ�าเป็นสูงสุดท่ีตัวแทนสมาคมฯ เห็นตรงกันคือ 

การพัฒนา “คน” ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้คือปัจจัยสู่ความยั่งยืนที่ต้องให้ความ

ส�าคัญเป็นล�าดับแรก ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้จะสามารถรวมตัวกันได้จ�านวนมาก แต่หาก

คนท�างานไร้ทักษะ ขาดความรักในองค์กร ไม่สามารถท�างานเป็นทีมได้ ต่อให้มีกลยุทธ์

ดีรูปธรรมเมืองแห่งความสุขก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

 เครือข่ำยของเรำมีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวนมำกก็จริง แต่หำกลงมือท�ำงำน

โดยขำดควำมเข้ำใจกำรคิดเชิงระบบ ท�ำงำนเป็นทีมไม่ได้ ต่อให้กลยุทธ์ดี

เมื่อลงมือท�ำก็เสี่ยงที่จะล้มเหลว แน่นอนว่ำท้ำยที่สุด ‘คน’ คือต้นทุนส�ำคัญ

ที่สุดของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอยู่ดี

(ชาตรี  มูลสาร, สัมภาษณ์, 2562)

“ “

 เมื่อพบว่าสิ่งจ�าเป็นเร่งด่วนคือการพัฒนาคน ผนวกกับการสกัด (extraction) 

สิ่งที่สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขท�าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานจน

ปรากฏความเปลี่ยนแปลงในชุมชนชัดเจนท�าให้พบว่า ต้นทุนส�าคัญที่องค์กรมีสามารถ 
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ปัจจัยน�าเข้า

(input)

กิจกรรม

(activity)

ผลผลิต

(output)

ผลลัพธ์

 (outcome)

• เครือข ่ ายสภา 

   พลเมอืงฯ ในพืน้ที ่

   น�าร่องการท่องเท่ียว 

    เพื่อการเรียนรู้

• ผู ้ เชี่ ยวชาญ/ 

   ปราชญ์ชาวบ้าน/ 

   ผู้ให้ข้อมูลชุมชน

• งบประมาณด�าเนิน 

   งานสร้างหลักสูตร 

   และจัดอบรมเชิง 

   ปฏิบัติการ

• ท�าความเข้าใจและก�าหนด 

   เป้าหมายร่วมกัน

• ก�าหนดผูน้�าชุมชนรบัผดิชอบ 

   ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ้

  ร่วมกัน (ส�ารวจข้อมูลชุมชน/ 

  ออกแบบแพคเกจการท่องเทีย่ว)

• จัดการประชมุเชงิปฏบัิตกิาร 

   เพื่อเตรียมพร้อมคนท�างาน

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

• หลักสูตรการท่องเที่ยว 

   เพื่อการเรียนรู้

• แพคเกจการท่องเที่ยว

• คนในชุมชนผู ้ ดู แล 

   จัดการท่องเที่ยวทั้ง 

   ระบบ

• สถาบนัการเรียนรู้ 

  พงังาแห่งความสขุ

• เจ้าหน้าที่   

   ประสานงาน  

   (full time)

• การกระจายราย 

   ได้สู่ชุมชน

ตารางแสดงข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี Impact Value Chain 

ที่มา: กิตติ  คงตุก, 2561

แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 1) เครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 2) ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ์

เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติเหมาะส�าหรับการจัดการท่องเที่ยว และ 3) องค์ความรู้

ฉบบัชมุชน อนัมทีีม่าจากความเข้าใจประวตัศิาสตร์วฒันธรรมและรูจ้กัถิน่ทีอ่ยูข่องตนเอง

เป็นอย่างดี ชดุความรูล้กัษณะนีม้คีวามแตกต่างไม่เหมอืนใครเพราะเกดิขึน้จากประสบการณ์

ตรงของคนในพื้นที่ เมื่อน�ามาพินิจความสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนงานก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้

พังงาแห่งความสุข จงึกลายเป็นบทสรุปสดุท้ายซ่ึงถกูกลัน่ออกมาเป็นกลยทุธ์เพือ่ก้าวสู่

ความยั่งยืน (กิตติ  คงตุก, 2561)
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 เป้าหมายขยับเขยื้อนสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้สถาบัน

การเรียนรู้พังงาแห่งความสุขมองว่า แนวทางพัฒนาสังคมที่ถูกต้องคือการส่งเสริมให้

คนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองโลก ความตระหนักดังกล่าว

จะท�าหน้าทีเ่ป็นสารตัง้ต้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะบนฐานการม ี“ส�านกึทางสงัคม” 

(social consciousness)  เป็นที่ตั้ง  ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับ “เมืองแห่งความสุข” จึง

กลายเป็นสิง่ทีต้่องเข้าใจตรงกนัเสยีก่อนว่า ความสุขที่ถูกกล่าวถึงนั้นคืออะไร และสมาคม

จะท�าหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างเมืองแห่งความสุขสู่โลกกว้างด้วย

วิธีการใด

 เรำจะต้องท�ำให้เกดิควำมเข้ำใจว่ำ ควำมสขุไม่ได้ผกูพนักับค่ำ GDP16 

แต่มันเป็นสิ่งที่ลึกกว่ำนั้น  มันต้องครอบคลุมเกี่ยวกับควำมเข้ำใจของมนุษย์

เรื่องกำรให้และกำรรับ สถำบันกำรเรียนรู้พังงำแห่งควำมสุขต้องท�ำหน้ำที่

ท้ำทำยควำมเข้ำใจเรื่องควำมเหลื่อมล�้ำ และน�ำเสนอทำงออกต่อส่วนรวม

ด้วยประสบกำรณ์ขับเคลื่อนสังคม ที่ต้องค�ำนึงถึงควำมสุขทำงใจกับควำม

สุขทำงวัตถุควบคู่กัน

(ไมตรี  จงไกรจักร์, สัมภาษณ์, 2562)

“
“

16 GDP (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการ

ขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่ค�านึงว่าผลผลิตนั้นจะเป็นผลผลิตที่ได้จากทรัพยากรภายใน

หรือภายนอกประเทศ ซึ่งคิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

สามารถใช้เป็นตวับ่งชีถึ้งมาตรฐานการครองชพีของประชากรในประเทศนัน้ๆ ได้ด้วย (นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, มปป.)

 แนวคิดข้างต้นสะท้อนให้เห็นจุดยืนเรื่องการพัฒนานโยบายแห่งความสุขที่

ความส�าเรจ็มไิด้มทีี่มาจากการสะสมทนุหรอืประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิภายใต้มมุมอง 
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การเตบิโตด้านทนุนยิมเท่านัน้ แต่จ�าเป็นต้องสร้างสมดุลด้วยการยกระดับจติใจให้ผูค้น 

ด�ารงอยูด้่วยความรูจ้กัพอ สอดคล้องกบัสิง่ที ่ ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ (2553) ได้เขยีนไว้ใน

หนงัสอื “นโยบายความสขุ จติ วตัถ ุและความต้องการทีไ่ม่สิน้สดุ” ความว่า การขยายตวั

ของระบบทนุนยิมมไิด้สนบัสนนุความสขุทีแ่ท้จรงิ แต่อาจยกระดบัมาตรฐานการครองชพี

หรอืสร้างความพงึพอใจอย่างหยาบได้ งานวิจยัส่วนใหญ่พบว่า เงนิซือ้ความสขุไม่ได้ หรือ

ถ้ารายได้ท�าให้มีความสุขก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยด้วยสาเหตุสี่ประการ คือ

 ประการแรก สังคมที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขแตกต่างกัน 

เช่น คนในพม่าพูดถึงนิพพานกันทั่วไปมากกว่าคนในประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก

ทนุนยิมสงูกว่าแม้ว่าจะนบัถอืพทุธศาสนาแบบเถรวาทเหมอืนกนั ความจรงิแล้วความสขุ 

นั้นมีหลายระดับ หลายคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตะวันตกควรศึกษาจากพระพุทธศาสนา 

ความสุขจากความสงบและการพ้นทุกข์มีความแตกต่างจากความสุขจากความอยาก 

หรือกามสุขอย่างสิ้นเชิง

 ประการท่ีสอง แต่ละสังคมอาจมีเง่ือนไขความพร้อมและความสามารถใน

การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขได้มากน้อยไม่เท่ากัน เช่น ประเทศ

ในกลุ่มสแกนดิเนเวียมีสภาพสังคมที่ท�าให้ประชาชนรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตและมี

ความพงึพอใจสงู บางประเทศ เช่น ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ ประชาชนมคีวามส�านกึสงู

ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย

 ประการที่สาม ทุกคนต้องการความสุขและมักไม่กระท�าในสิ่งที่ท�าให้ตนไม่มี

ความสุข ปัญหาคือมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วย จึงมักหลงไปกับโอกาสทางเศรษฐกิจ

ที่ท�าให้ตนมีโภคทรัพย์มาก ๆ ความสุขอาจเป็นเรื่องระยะยาว ไม่เหมือนโอกาสทาง

รายได้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้า เวลาที่จะให้กับการพัฒนาทางจิตใจจึงมักเก็บไว้ก่อน นั่นคือ

มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในความประมาท
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 ประการทีส่ี ่ ความสขุมอีงค์ประกอบทีข่ึน้อยูก่บัปัจจยัจ�านวนมากหลายประการ 

มิใช่รายได้อย่างเดียว และมักเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นส�าคัญ จึงไม่แปลก

ที่จะพบในทางสถิติว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับความสุขไม่มากนัก ระบบทุนนิยมนั้น

อาจมีผลกระทบต่อความสุขได้หลายทาง ทั้งทางบวกและลบ

ภาพที ่17 ภาพผลกระทบที่มีต่อความสุขของมนุษย์

ที่มา: ตีรณ  พงศ์มฆพัฒน์, 2553
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 กล่าวโดยสรปุ แนวทางพฒันาคนของสถาบนัการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุมุง่เน้น

สิง่ส�าคญั 3 อย่าง คอื 1) สร้างความเข้าใจสภาพสงัคมอย่างเป็นองค์รวมด้วยองค์ความรู้ 

การคิดเชงิระบบ (systems thinking) เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยงสิง่ทีปั่จเจกบุคคลกระท�า

ว่าจะส่งผลกระทบต่อสิง่อืน่ต่อไปอย่างไร และจะสามารถเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาเมอืง

ด้วยตนเองต่อไปได้หรอืไม่ 2) สร้างส�านกึทางสงัคม (social consciousness) อนัเป็น

พื้นฐานความเข้าใจเรื่องสิทธิและความเหลื่อมล�้า ผ่านการเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของ

กลุ่มชาติพันธุ์และการถูกเอารัดเอาเปรียบของคนชายขอบรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง 

ในสังคม และ 3) แบ่งปันวิธีด�าเนินงานขององค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ประเดน็ต่าง ๆ อาท ิการจดัการทรพัยากร การดแูลสขุภาพด้วยการบรโิภคอย่างชาญฉลาด 

การจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดตั้งกองทุนเพื่อปลดหนี้คนในชุมชน  

เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ทักษะการท�างานบนฐานการน�าร่วม ดังจะ

แจกแจงรายละเอียดในบทถัดไปของหนังสือเล่มนี้
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อิคิไก : เหตุผลที่ต้องมีสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

 การลงพื้นที่ท�างานก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขยึดหลักการใช้ 

“ชุมชนเป็นต้นทางของความคดิ” กล่าวอกีนยัหน่ึงคอืการด�าเนนิงานทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม

อย่างจริงจังระหว่างโค้ชติดตามพื้นที่กับคนในชุมชนซึ่งมีขั้นตอนแบ่งออกได้ 4 ระยะ

คือ (กิตติ คงตุก, 2561)

1

2

คัดเลือกและส�ารวจพื้นที ่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

ประการแรก เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัการศกึษาดงูานคอืมกีจิกรรมโดดเด่น

และผูน้�าชมุชนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้โดยตรง ประการทีส่อง 

มสีถานทีท่่องเท่ียวดงึดดูใจ เดินทางสะดวกพกัผ่อนสบาย สร้างรายได้สูช่มุชน

อย่างแท้จรงิ ประการสดุท้าย มแีนวโน้มว่าคนในชมุชนจะถกูพฒันาให้กลายเป็น

ผู้ดูแลจัดการท่องเท่ียวท้ังระบบได้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมการต่อยอดผลลัพธ์

ที่งอกเงยให้ขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ

เตรียมคนท�างาน เมื่อได้พื้นที่น�าร่องเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนสมาชิกผู้เข้าร่วม

เวทพัีฒนาศกัยภาพเครอืข่ายฯ ท�าการทาบทามสมาชกิของสมาคมฯ ท่านอืน่ 

ที่อยู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ท่ัวท้ังจังหวัดพังงาเพื่อตระเตรียมจัดกิจกรรม “เทข้อมูล

ชมุชน” ก่อนน�าไปพัฒนาต่อเป็นหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนรูข้องสถาบนั

การเรียนรู้พังงาแห่งความสุขต่อไป

3 จดัท�าหลกัสตูรการเรยีนรู ้ โดยลงพ้ืนทีท่�าความรูจ้กัผู้น�าหรอืปราชญ์ชาวบ้าน

ผูเ้ป็นจดุดงึดดูให้เกดิการศกึษาดงูานประเดน็ต่าง ๆ  ขึน้ในชมุชน เข้าร่วมกจิกรรม

ศึกษาดูงานแต่ละประเด็นเพื่อวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์

ความรู้ เยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวว่ามีจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 

ตลอดจนสร้างความเข้าใจแนวทางการท�างานของสถาบันการเรียนรู้พังงา

แห่งความสุขให้แก่คนในพื้นที่ ก่อนน�าข้อมูลทั้งหมดมาจัดท�าเป็นหลักสูตร

และกิจกรรมการเรียนรู้
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เราคือใคร มีที่มาอย่างไร

วิสัยทัศน์ของแบรนด์

พันธกิจของแบรนด์

สถาบนัการเรยีนรู้พงังาแห่งความสขุ คอืสถาบนั

ที่ถ่ายทอด “รูปธรรมเมืองแห่งความสุข” ให้กับ

พลเมอืงของเมืองต่าง ๆ ซึง่เกดิจากกระบวนการ

ขับเคลือ่นพลเมอืงเพือ่ให้พงังาเป็นเมืองแห่งความสขุ

ทกุเมืองเป็นเมอืงแห่งความสขุ จนในท่ีสดุทัง้โลก

เปลี่ยนตัวชี้วัดประเทศใหม่เป็นดัชนีความสุข

มวลรวม

ส่งมอบรปูธรรมเมอืงแห่งความสขุไปสูเ่มอืงต่าง ๆ  

ให้มากที่สุด

4 ทดลองใช้หลักสูตรการเรียนรู ้ โดยเชื้อเชิญกลุ่มเป้าหมายจากหลายสาขา

อาชีพให้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ทางสมาคมฯ จัดสรรขึ้น  

ก่อนน�าเอาผลการประเมินและความคิดเห็นที่ได้รับมาท�าการวิเคราะห์เพื่อ

ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 หากจะอธบิายให้เข้าใจตวัตนของสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ผูเ้ขยีน

จะหยบิยกเหตกุารณ์ทีท่างสมาคมฯ ได้เชญิ ปรารถนา จรยิวลิาศกลุ (คณุบี)๋ นกัสร้างแบรนด์

อิสระแห่ง be positive plus มาช่วยจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์ของสถาบัน โดยน�าหลัก 

“อคิิไก”17 มาช่วยระดมข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัแผนการจัดตัง้องค์กรเพือ่วางจดุยนื  วสิยัทศัน์ 

และพันธกิจ ซึ่งได้บทสรุปออกมาดังต่อไปนี้

17 อิคไิก  (Ikigai) เป็นภาษาญ่ีปุน่ แปลว่าเหตผุลของการมีชวิีตอยู ่อิคิไกคือสิง่ทีท่�าให้ชวีติมนษุย์มคีณุค่า เรารู้ว่าทกุ ๆ 

วันเราตื่นมาเพื่ออะไร อิคิไกจะท�าให้มนุษย์คนหนึ่งอายุยืนยาวและอยู่อย่างมีความหมาย โดยไม่มีค�าว่าเกษียณอายุ

งาน เพราะเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือฝืนที่จะท�ามันเลย และยิ่งเราท�า เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ต้องไปแข่งกับใคร 

ในที่สุดเราจะท�าสิ่งนั้นอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต (มิ่งขวัญ รัตนคช, 2561)
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ประโยชน์ที่จับต้องได้

ประโยชน์ที่รู้สึกได้

สโลแกน

รปูธรรมเมอืงแห่งความสุข ทีจ่ะได้เรยีนรูจ้ากคน

ทีท่�าจริง ผ่านประสบการณ์จริง และเกิดผลจริง

รับรู ้และสัมผัสความรู ้สึกของคนท�างานจริง 

ประทับใจ อิ่มเอมใจ เกิดแรงบันดาลใจ มั่นใจว่า

ท�าได้จริง เพราะเจอคนจริง รู้สึกถึงพลังงาน

อยากท�าทันที

คนจริง: มุ่งมั่น จริงจัง จริงใจ ทุ่มเท เสียสละ 

กัดไม่ปล่อย

ท�าจริง: เราท�างานโดยการใช้ชวีติในพืน้ทีจ่ริง บน

ข้อมลูจริง จนรูจ้รงิ จนเกดิองค์ความรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม

สุขจริง: สุขที่จะได้ให้ สุขที่จะได้รับ สุขที่ได้ดูแล

ทรัพยากร สุขที่เท่าเทียมและปลอดภัย สุขที่ได้

ก�าหนดชวีติตัวเองและดแูลความสขุให้อยู่ชัว่ลกูหลาน     

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) การด�าเนนิงานก่อตัง้สถาบนัการเรยีนรู้

พังงาแห่งความสุขน�ามาซึ่งการสานพลังเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่

คอยให้การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรชุมชน  โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของจังหวัด

พงังาคอยอ�านวยความสะดวก พร้อมกับสนบัสนนุทรัพยากรตามความเหมาะสม  กระทัง่

ปัจจุบันสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขมีหลักสูตรการเรียนรู้จ�านวน 6 หลักสูตร

พร้อมให้บรกิารแก่กลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ นกัเรยีน นักศกึษา บคุลากรด้านการศกึษา 

และบุคลากรภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือร่วมใจข้างต้นก่อให้เกิดความชัดเจนทั้ง
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เรือ่งเป้าหมายและขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมแบบใหม่ (new social movement) 

ที่เน้นยกระดับศักยภาพมนุษย์อันเป็นรากฐานของการเปล่ียนแปลงระดับวัฒนธรรม 

เพื่อก่อร่างสร้างแบบแผนค่านิยมและวิถีชีวิตแบบใหม่ขึ้นมา

ภาพที ่18 ปัจจุบัน 6 หลักสูตรการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ถูกเผยแพร่ผ่าน 

Platform ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Thammasat 

Gennext Academy (https://gennext.tu.ac.th/ui/) หรือเว็บไซต์ สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่ง

ความสุข (https://phangngahappiness.com/)
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หลักสูตรกำรเรียนรู้
สู่กำรขับเคลื่อนสังคม
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 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงเอื้อให้เกิด 

การถ่ายถอดข้อมูลผ่านการปฏิบตัจินเข้าใจธรรมชาตขิององค์ความรู้ ให้มคีวามสมบรูณ์

ยิง่ขึน้ถอืเป็นหลกัการส�าคญัของกระบวนการส่งต่อรปูธรรมเมอืงแห่งความสขุ โดยคนท่ี

ลงมือท�าจริง ผ่านประสบการณ์จริง และเกิดผลจริงเพื่อให้ผู้คนที่ก้าวเท้าเข้ามาเรียนรู้

ได้รบัแรงบนัดาลใจและมัน่ใจว่าตนเองกส็ามารถกลบับ้านไปลงมอืสร้างความเปลีย่นแปลง

อย่างมีพลังได้ทันที อาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า การพฒันาหลกัสตูรทัง้หมดได้หยบิเอา

ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ ์ (Experiential Learning Cycles) มาเป็น

พื้นฐาน โดยคาดหวังจะสร้างความชัดเจนเชิงกลวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งแก่ผู้เรียน

และผู้สอนมากยิ่งขึ้น

 จากทฤษฎีวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ David Kolb ได้นิยามการเรียนรู้

ว่าเป็นกระบวนการซึ่งความรู้จะถูกสร้างขึ้นผ่านการเปลี่ยนประสบการณ์ “Learning 

is the process whereby knowledge is created through the transformation 

of experience” (Kolb, 1984) ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ตรงที่เป็นวงจร

ซ�้าไปมา 4 รูปแบบ คือ 1) ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience: CE) 

คือการได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ใหม่ หรืออาจเป็นการ

ตคีวามประสบการณ์ทีม่อียู่เดมิจนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ของผูเ้รยีน 2) การไตร่ตรอง

สะท้อนคิด (Reflective Observation: RO) เกิดจากการได้ทบทวนและสะท้อนคิด

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรม 3) การสรุปความคิด

เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualisation: AC) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนท�าการ

สรุปรวบยอดประสบการณ์รูปธรรม เพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดเชิงนามธรรม

เป็นองค์ความรู้หรอืหลักการต่าง ๆ  4) การทดลองปฏบัิต ิ(Active Experimentation: 

AE) เป็นขั้นตอนที่ผู ้เรียนน�าความรู้ท่ีได้รับจากกระบวนการ 4 ขั้นตอนข้างต้นไป

ทดลองประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปในชีวิตจริง
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ภาพที่ 20 แผนภูมิภาพแสดงวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David Kolb

 แผนภาพข้างต้นสะท้อนให้เหน็ว่า การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพจะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีน 

ได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรมน�าไปสู่ความเข้าใจที่เกิดจากการสังเกตและสะท้อนคิด 

หลังจากน้ันจึงน�าความรู้ที่เกิดจากการตกผลึกเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมไปทดลองและ

ปฏิบัติต่ออีกชั้นหนึ่ง กระบวนการท่ีหมุนวนเป็นวัฏจักรเช่นน้ีถูกน�ามาใช้เป็นหลัก

สร้างสรรค์หลกัสตูรทัง้หมดของสถาบันการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุผ่านกิจกรรม 4 รปูแบบ 

ทีผู่เ้ข้าร่วมเรียนรูจ้ะได้สมัผสั ประกอบด้วย 1) การสัมผสัประสบการณ์ขบัเคลือ่นสงัคม

ประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีวิทยากรชุมชนผู้ลงมือ “ท�าจริง” จนเห็น

ผลลัพธ์ความเปล่ียนแปลงท่ีถูกเรียกว่าความ “สุขจริง” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ใกล้ชิด 2) สร้างพ้ืนที่สะท้อนคิดระหว่างผู้เรียนด้วยการล้อมวงท�ากิจกรรมสุนทรียะ
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สนทนาทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับ 3) ผลลัพธ์จากการสะท้อนคิดจะถูกน�ามาขมวด

สรปุเป็นองค์ความรูช้ดุหนึง่ทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการสนทนา และ 4) ผูร่้วมเรยีนรูท้กุคน

จะได้รับโอกาสทดลองออกแบบวิธีการพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือน�าไปใช้ในชีวิตจริง

ต่อไป  โดยแนวคดิ วตัถุประสงค์ และแหล่งเรยีนรูข้องแต่ละหลกัสตูรปรากฏรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้
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 วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต ้

      แนวคิดการน�าร่วมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

  2) เพ่ือให้ผูร่้วมเรยีนรูเ้ข้าใจกระบวนการสร้างเมืองแห่งความสขุจากคนทีม่ ี

       ประสบการณ์การท�างานในพื้นที่จริงจนเกิดความเปล่ียนแปลง

      อย่างเป็นรูปธรรม

  3) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการน�าองค์ความรู้และ 

     ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้สร้างเมืองแห่งความสุขในบริบทอื่นๆ

  4) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ตระหนักถึงบทบาทและความส�าคญัของตนเอง 

      ในฐานะพลเมืองตื่นรู้ (active citizen)

หลักสูตรรวมคน สร้างเมือง ตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข

 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขด�าเนินงานด้วยความเชื่อพื้นฐานว่า 

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถบริหาร

จัดการความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สามารถออกแบบยุทธศาสตร์หรือ

แนวทางการใช้ทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทและยุคสมัย  

ด้วยเหตนุี ้การเตรยีมความพร้อมให้พลเมอืงมพีืน้ทีท่�างานร่วมกนัภายใต้แนวคดิการน�าร่วม 

เข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมลูประวตัศิาสตร์และต้นทนุทางสงัคม

เพ่ือสร้างเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือกลไกส�าคัญต่อการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

 หลักสูตรข้างต้นต้องการฉายภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตามแบบ

ฉบับชาวพังงาที่ให้ความส�าคัญกับวิธ ี“รวมคน” (collective action) ซึ่งเต็มไปด้วย

ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างทีมที่พร้อมเรียนรู้  อีกส่วนหนึ่งคือ

เมือ่ปฏบิตักิารรวมหมูส่�าเรจ็แล้ว พวกเขาสามารถ “สร้างเมอืงแห่งความสขุ” (social 

movement) ขึ้นมาได้ เพราะความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยวัตถุประสงค์และสังเขปเนื้อหาประกอบด้วย
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ประสบการณ์ท�างาน
• ประธานคณะกรรมการธนาคารชุมชนบ้านน�้าเค็ม
• ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
• ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคม
  และการเมือง (คปสม.)
• อดีตประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
• กรรมการมูลนิธิชุมชนไท

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
• ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

ไมตรี จงไกรจักร์
(วิทยากรชุมชน)

ชาตรี มูลสาร
(วิทยากรชุมชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข
• เลขานุการสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ประสบการณ์ท�างาน
• คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
• ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการภาคใต้
• เลขานุการร่วมภาคประชาชน คณะกรรมการ
  ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดพังงา

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่ง
ความสุข

ประสบการณ์ท�างาน
• ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ตากแดด จ.พังงา
• กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา
• ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
• วิทยากรต้นแบบจังหวัด (ป.ป.ช.)
• วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
  ชุมชน (ป.ป.ส.)ก�าธร ขันธรรม

(วิทยากรชุมชน)
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รู้จักพังงาเมืองแห่ง

ความสุข
ประวัติศาสตร์เมืองพังงาสี่ยุค19

1) ยคุทีม่สุลิมตัง้รกราก (เกาะ/ริมชายฝ่ัง)

2) ยุคท�าเหมืองแร่ดีบุก

3) ยุคท�าเกษตรกรรม

4) ยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เข้าใจความแตกต่างหลากหลายด้าน

วัฒนธรรม ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์

อาชีพ 

ปัจจยัท�าให้พงังาคอืเมอืงแห่งความสขุ

1) ทรัพยากรธรรมชาติและแหล ่ง 

    ท่องเที่ยวที่สวยงาม

2) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

3) ปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน

4) ความมั่นคงของอาชีพและรายได้

รู ้จักและเข้าใจทุนทางสังคมและ

ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของ

จังหวัดพังงา

จากการกดทับทาง

จิตวิญญาณสู่การ

สร้างสรรค์แนวคิด 

พังงาแห่งความสุข

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน

จังหวัดพังงา

- สร้างเครือข่ายชาวบ้านที่เป็นสถานะ 

  หนึ่งขององค์กร

- สร้างเครือข่ายชาวบ้านที่เป็นตัวตน 

  ของชาวบ้านเอง

1) ตระหนกัถงึอปุสรรคในการขบัเคลือ่น 

   งานภาคประชาสังคม/ผลกระทบ

   ที่เกิดขึ้น

2) เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา

    การขาดอิสระในการขับเคลื่อน

    สังคมของสมาคมประชาสังคม

    พังงาแห่งความสุข

สังเขปเนื้อหา18

 รวมคน (collective action) 

18 แหล่งเรียนรู้หลักสูตร รวมคน สร้างเมือง ตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานเครือ

ข่ายองค์กรชมุชนจงัหวดัพงังา สมาคมประชาสังคมพงังาแห่งความสุข, ต�าบลเกาะปันหย ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพังงา, 

ทีท่�าการองค์กรชมุชนเครอืข่ายสมาคมประชาสงัคมพงังาแห่งความสขุในพืน้ทีต่่าง ๆ ท่ัวท้ังจงัหวัดพังงาท่ีผูร่้วมเรียนรู้สนใจ
19 อ่านรายละเอียดประวตัศิาสตร์เมืองพงังาส่ียคุเพิม่เติมได้จากบทความวิจยัเร่ือง “ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมของ

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข” (กิตติ คงตุก, 2563)
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ชาวพงังา : อัตลกัษณ์และความทรงจ�าร่วม

สึนามิและจุดก�าเนิดแนวคิด “พังงาแห่ง

ความสุข”

เข ้าใจภูมิหลังและจุดเปลี่ยนทาง

ความคิดที่น�าไปสู่การสร้างวาทกรรม

พังงาแห่งความสุข

แนวคิดพังงาแห่งความสุข

1) ลดความคิดเชิงปฏิปักษ์เรื่องจังหวัด

   จัดการตนเองซึ่งมักแฝงนัยความไม่

   เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว่าง

   ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและธรุกิจ

2) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย

   ตกอยู ่ภายใต ้แนวคิดองค ์กรใด

   องค์กรหนึ่งไม่อาจน�ามาซึ่งการมี

   ส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้

รับรู้และเข้าใจล�าดบัเหตุการณ์ การระดม

คนทัง้จากองค์กรทีเ่ป็นทางการ (formal 

organization) และกลุม่ขนาดเลก็ท่ีมไิด้

เป็นทางการ (informal groups) มา 

สร้างเป้าหมายร่วมกันอย่างอิสระ

“คนจริง ท�าจริง 

สุขจริง” กลยุทธ์

สร้างเครือข่ายคน

ท�างานขับเคลื่อน

สังคมอย่างยั่งยืน

ภาวะผูน้�าแบบ “คนจรงิ ท�าจรงิ สุขจรงิ”

- คนจรงิ (active citizen) หมายถงึคนทีม่ี

  ความ มุง่มัน่ จรงิจงั จรงิใจ ทุม่เท เสยีสละ 

  กัดไม่ปล่อย 

- ท�าจริง (practical model)  หมายถึง 

  ท�ำงำนโดยกำรใช้ชีวิตในพื้นที่จริง บน 

  ข้อมูลจริง จนรู้จริง จนเกิดองค์ควำมรู้

  ที่เป็นรูปธรรม 

- สุขจริง (happiness guaranteed)  

  หมายถึง สุขที่จะได้ให้ สุขที่ได้รับ สุขที่

  ได้ดูแลทรัพยำกร สุขที่เท่ำเทียมและ

  ปลอดภัย สุขที่ได้ก�ำหนดชีวิตตัวเอง

  และดูแลควำมสุขให้อยู่ชั่วลูกหลำน

1) เข้าใจแนวทางปฏิบัติการรวมหมู่ 

   (collective action) โดยสร้าง

   อัตลกัษณ์ร่วม (collective identity) 

   และความทรงจ�าร่วม (collective 

   memories)

2) เข้าใจเป้าหมายและวิธีการแสดงออก

    เชิงสัญลักษณ์ผ่านการจัดงานสมัชชา

    พังงาแห่งความสุข
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กระบวนการ

ค้นหาและ

พัฒนาคนเพื่อ

สร้างทีมที่

พร้อมเรียนรู้

วิธค้ีนหาผูน้�าธรรมชาตผิูพ้ร้อมน�าร่วม

o คุณสมบัติผู้น�าธรรมชาติในพื้นที่
   - มีส�านึกทางสังคม 
   - ซื่อสัตย์
   - เข้าใจการคิดเชิงระบบ
   - รู้จักตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น
   - กัดไม่ปล่อย
   - เอื้อเฟื้อและจริงใจ
   - กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

1) เข้าใจแนวทางการทาบทาม/คัด

   เลือกคนท�างานจากพื้นที่จริงผู ้

   พร้อมท�างานภายใต้แนวคิดการน�าร่วม 
2) เข้าใจคุณสมบัติทุนมนุษย์ (human 

   capital) ที่สมาคมประชาสังคมพังงา

   แห่งความสุขให้ความส�าคัญและ

   ท�าการค้นหา

3) เข้าใจความสัมพันธ์แนวราบในการ

   ท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่มแกนน�า

   กับคนท�างานในพื้นที่

วธิกีารออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาทมีงาน

- ทักษะการฟัง/การจับประเด็น

- การคิดเชิงระบบ

- การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

- ทักษะการสื่อสารแบบวิทยากรชุมชน

  มืออาชีพ

1) รู ้จักทุนความรู ้ (knowledge 

   capital) ที่สมาคมประชาสังคม

   พังงาแห่งความสุขน�ามาใช้ในการ

   พัฒนาทีม

2) เข้าใจเทคนิคการจัดกระบวนการ 

   พฒันามนษุย์เพือ่การขบัเคลือ่นสงัคม

บรรยากาศและวัฒนธรรมการน�าร่วมของ

องค์กร

o สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการท�างาน
   - พืน้ทีก่ลางเชิงกายภาพ (ศูนย์ประสานงานเครอืข่าย

    องค์กร ชมุชน) ท่ีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ 

    (เวียนประชุม) และความรู้สึกเป็น “ครอบครัว

   เดียวกัน”

  - ความเท่าเทียมกันของแต่ละประเด็นปัญหา

  - เชื่อมโยงแรงปรารถนาสร้างอนาคตพังงาแห่ง 

    ความสุข

  - ไม่ยึดรูปแบบการใช้อ�านาจแนวดิ่ง

  - แนวคิด “ระบบพี่เลี้ยง” คอยให้ความช่วย

    เหลือกันทั้งการท�างาน และชีวิตความเป็นอยู่

เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของทีม

งานที่ให้คุณค่าเรื่องความเป็น 

“ครอบครัวเดียวกัน” มิใช่แค่เพื่อน

ร่วมงาน

 สร้างเมือง (social movement)
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การสร้างฐานข้อมลู

เพื่อก�าหนดยุทธ- 

ศาสตร์พฒันาเมอืง

โครงการรัฐร่วมราษฎร์เดินหน้าพัฒนาสู่

พังงาแห่งความสุข (ต้นก�าเนิดการจัดการ

ข้อมูลด้วยตัวเอง)

1) รับรู้อุปสรรคในการขับเคลื่อนงาน

   ภาคประชาสังคม / ผลกระทบที่

   เกิดขึ้น

2) เข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมและ

   สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าไปใช้

   ประโยชน์โดยภาคประชาชน

3) เข้าใจกระบวนการสร้าง

   ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองอย่างมี

   ส่วนร่วมและสามารถน�าไปปรับใช้

   ด้วยตัวเองได้

วิธีการการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง

ความสุขความทุกข์ (วิจัยสนามโดยภาค

ประชาชน)

การน�าข้อมูลชุมชนมาสร้างยุทธศาสตร์

พังงาแห่งความสุข 10 ประการ

ภาพที่ 21 บรรยากาศการถอดบทเรียนประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

ของสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2563
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ภาพที่ 22 เกาะปันหยี แหล่งเรียนรู้หนึ่งของหลักสูตรรวมคนสร้างเมือง

ตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข

ทีม่า: https://phangngahappiness.com/2020/09/01/collective-social-movement/



รวมคน สร้างเมือง: 
สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม 
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หลักสูตรบ้านน�้าเค็ม : วางแผน ป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติด้วยชุมชน

 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่จาก

เหตกุารณ์คลืน่ยกัษ์สนึามถิล่มพืน้ทีร่มิชายฝ่ังทะเลอนัดามนั หนึง่ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ

มากที่สุดคือชุมชนบ้านน�้าเค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา มีผู้เสียชีวิต

และสญูหายนับพนัคน อีกจ�านวนมากกลายเป็นผูไ้ม่มท่ีีพักอาศยัไร้อาชีพ ระบบสาธารณปูโภค 

ต่าง ๆ เกดิความขดัข้อง น�าไปสู่การขาดเเคลนอาหาร เครือ่งนุง่ห่ม สิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็น

อืน่ ๆ เส้นทางคมนาคมถกูตดัขาดเกิดปัญหาด้านการล�าเลยีงผูบ้าดเจบ็ไปยงัสถานพยาบาล 

สร้างความโศกเศร้าและโกลาหลแก่ผู้ประสบภัยในวงกว้าง

 ประสบการณ์อันเลวร้ายข้างต้นผลักดันให้ชุมชนบ้านน�้าเค็ม เกิดการเรียนรู้

และต้องการส่งต่อภมูปัิญญาด้านการจดัการภยัพบิตัโิดยคนในชมุชนเอง น�ามาซึง่แนวคดิ

ของหลักสูตรการเรียนรู้ซึ่งเชื่อว่าภัยพิบัติส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับคน 

ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือจากภาครัฐอาจล่าช้าและไม่ตอบโจทย์

ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง

การเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ต้องปรับให้เข้ากับบริบท ไม่ใช่แผนแม่บทที่สามารถใช้ได้กับ

ทุกพื้นที่ ดังนั้นการที่คนในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า 

มีการวางแผนรับมือและสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาด

คดิจะเป็นการป้องกนัและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทัง้ยงัสามารถฟ้ืนฟคูวาม

เสียหายให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว การได้เรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นจริงซึ่ง

ได้รบัการพฒันากลายเป็นพืน้ทีต้่นแบบของแหล่งเรยีนรูด้้านการจดัการภยัพบัิตริะดบัโลก 

จะสามารถท�าให้มองเหน็ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมและแนวทางในการประยกุต์ใช้กบัชมุชน

อื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต
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 วัตถุประสงค์
  1) เพือ่ให้ผูร่้วมเรยีนรูเ้ข้าใจความสญูเสยีจากสนึามิทีน่�าไปสูก่ระบวนการ
      สร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
  2) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจหลักการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการ
     จัดการภัยพิบัติจากองค์กรนานาชาติกับบริบทพื้นที่บ้านน�้าเค็ม
     ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  3) เพือ่ให้ผูร่้วมเรยีนรูเ้ข้าใจกระบวนการวางแผนรบัมือภัยพิบัติรูปแบบ
     ต่าง ๆ อย่างมีส่วนรวม 
  4) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการน�าองค์ความรู้และ
     ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้รับมือภัยพิบัติในชุมชนของตนเอง



รวมคน สร้างเมือง: 
สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม 
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ประสบการณ์ท�างาน
• คนมหาดไทยต้นแบบรางวัลด�ารงราชานุภาพ 
  กลุ่ม อพปร.อบต.บางม่วง
• สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
• วิทยากรทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
  ต.บางม่วง

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.บางม่วง จ.พังงา
• ประธานคณะท�างานเครือข่ายภัยพิบัติ จ.พังงา

ประยูร จงไกรจักร์
(วิทยากรชุมชน)

เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

ความสูญเสียจาก

สึนามิกบักระบวนการ

สร้างความตระหนัก

รู้เรื่องการจัดการภัย

พิบัติโดยชุมชน

สึนามิที่บ้านน�้าเค็ม: คลื่นที่ท�าลาย

และสร้างสรรค์

- ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนบ้านน�า้เค็ม

- ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้จากสึนามิ

- สภานะปัจจุบันของชุมชนบ้านน�้าเค็ม

รู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชน

บ้านน�า้เคม็ รวมทัง้ความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กิดขึน้หลงัจากเกิดเหตกุารณ์สนึามิ 

และสถานะปัจจุบันของชุมชน

บทเรยีนจากสนึาม ิ: พบิตัภิยัท่ีไม่เคยรูจ้กั

- อนุสรณ์สถานสนึาม ิ: ก�าแพงทรงจ�าหลงั 

  เกลียวคลื่น

- การมาถึงของคลื่นยักษ์ในวันฟ้าใส

- ความสูญเสียและความสับสน

- ศูนย์พักพิงชั่วคราว : การจัดการและ

  การวางระบบ

- ก�าเนดิศนูย์พกัพงิ : เอาส้วมมารวมคน

เข้าใจความสูญเสียที่เกิดข้ึน และ

กระบวนการสร้างความตระหนัก

รู้เร่ืองการจัดการภัยพิบัติโดย

ชุมชน

 - การจัดระบบศูนย์พักพิง : กติกาการ

  อยู่ร่วมกัน
- สภากาแฟชุมชน : ปรับทุกข์ เยียวยา 

  มองไปข้างหน้า

สังเขปเนื้อหา20

20 แหล่งเรยีนรู ้หลักสูตรบ้านน�า้เคม็ : วางแผน ป้องกนั แก้ไขภยัพบิตัด้ิวยชุมชน ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานสนึาม,ิ 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านน�้าเค็ม, วัดอภัยสมุทร ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

กระบวนการ

วางแผนรับมือภัย

พิบัติอย่างมีส่วน

ร่วม

การออกแบบแผนเตรียมความพร้อม

รบัมอืภยัพบิตัแิละความปลอดภยัชมุชน

- แผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ    

  : จากการเชือ่มโยงข้อมลูอย่างเป็นระบบ

- อาสาสมัคร : ภาวะผู้น�าและการ

  ท�างานเป็นทีม

- ตัวอย่างผลลัพธ์ : แผนการจัดการภัย

  พิบัติของบ้านน�้าเค็ม, การบริหาร

  จัดการศูนย์พักพิง, การให้การช่วย

  เหลือในชุมชนต่าง ๆ 

- จากตัวเรา สู่ชุมชน จนถึงโลก (ภาพ 

  สะท้อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

  การจัดการภัยพิบัติระดับนานาชาติ)

1) เข้าใจกระบวนการวางแผน

   รับมือภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ 

   อย่างมีส่วนร่วม

2) เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดการ

   ภัยพิบัติของบ้านน�้าเค็ม

3) เข้าใจขั้นตอนและวิธีการจัดการ

   ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

4) ตระหนักถึงความส�าคัญของ

   การช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน

   ยามเกิดภัยพิบัติ

หลักการบูรณา

การองค์ความรู้

ด้านการจัดการภัย

พิบัติระดับ

นานาชาติ

แนวทางบูรณาการองค์ความรู้การ

จัดการภัยพิบัติ

- การเข้ามาขององค์กรนานาชาติและ

  วิธีให้ความช่วยเหลือ

- ถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับและการ

  ใช้กับบริบทจริงในพื้นที่

- การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการ

  จัดการภัยพิบัติระดับโลก

เข้าใจหลักการบูรณาการองค์ความรู้

ด้านการจัดการภัยพิบัติจากองค์กร

นานาชาติกับบริบทพื้นที่บ้านน�้าเค็ม

การประยุกต์

องค์ความรู้เพื่อ

รับมือภัยพิบัติใน

ชุมชน

ถอดบทเรียนสิ่งที่ ได ้ เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรง

- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลักการส�าคัญ

- ความรู้สึกของตัวเองที่ได้เรียนรู้

เข้าใจถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เนื้อหาส�าคัญที่ได้

รับ

กิจกรรมกลุ่มการประยุกต์องค์ความรู้

เพือ่รบัมอืภยัพิบตัใินชมุชนของตนเอง

- แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการระบุภัย

  พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน

- ก�าหนดแผนการจัดการภยัพิบตัขิองชุมชน

สามารถก�าหนดแผนการจัดการภัยพิบัติ

ในพื้นที่/ชุมชนของตนเองได้



รวมคน สร้างเมือง: 
สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม 
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ภาพที่ 23 สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน�้าเค็ม สถานที่จารึกรายนามผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์

สึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 และ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านน�้าเค็ม

และอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2563

ภาพที่ 24 ชุมชนบ้านน�้าเค็ม แหล่งเรียนรู้ของหลักสูตรบ้านน�้าเค็ม : วางแผนป้องกัน 

แก้ไขภัยพิบัติด้วยชุมชน

ที่มา: https://phangngahappiness.com/2020/09/01/bang-nam-kem-course/
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หลักสูตรเกาะยาวน้อย : สู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน

 เกาะยาวน้อย พืน้ทีส่งบสวยงามบนผนืทะเลอนัดามนั แต่เดมิถกูนบัเป็นต�าบลหน่ึง

ของอ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะบริเวณเกาะต่าง ๆ ขึ้นตรง

กับกิ่งอ�าเภอเกาะยาว กระท่ัง พ.ศ. 2531 จึงได้ท�าการจัดต้ังเป็นอ�าเภอเกาะยาวใน

ท้ายที่สุด ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นผู้ที่อพยพมา

จากเมอืงตรงัประชากรเกอืบทัง้หมดนบัถอืศาสนาอสิลาม ปัจจบุนัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 7 หมูบ้่าน เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายในฐานะแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติที่

สมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก 

 ชาวเกาะยาวน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

ประมงและเกษตรกรรม เดมิทีมีปัญหาความขดัแย้งกันเองภายในเกาะเรือ่งการท�าประมง

ผดิกฎหมายกบักลุม่อนรุกัษ์นยิมหวัรนุแรงและการแบ่งปันทรพัยากรอืน่ ๆ ซึง่ท�าให้ชาวบ้าน

เกดิความไม่ลงรอยกนัในวงกว้างท่ัวทัง้เกาะ แต่เมือ่เกดิคลืน่ยกัษ์สึนามสิิง่หนึง่ทีห่ลงเหลอื

ไว้คอืสถานการณ์ความเดอืดร้อนในวงกว้างทัว่ทัง้จงัหวดัพงังาทีเ่ชือ้เชญิให้ผูค้นหนัหน้า

เข้าหากัน ชุมชนเริ่มต้นตั้งวงพูดคุยกันได้มากขึ้น มีการจัดประชุมท�าแผนพัฒนา อาทิ 

แนวทางการดูแลทรัพยากร การดูแลพื้นที่บนบกให้มีระบบนิเวศที่ดี โดยมคีณุบญัญตัิ  

ศรีสมุทร รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่

 เมื่อปัญหาเริ่มคลี่คลายจึงเกิดเป็นคณะท�างานพัฒนาต�าบลเกาะยาวน้อยมี

ก�านนัเป็นประธาน นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด เป็นรองประธาน เกดิการรวมกลุม่

สมาชกิกว่า 50 คนมุง่ท�าหน้าทีร่วบรวมผูค้นเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการก�าหนด

เป้าหมายพฒันาผังเมอืงอย่างเป็นระบบ มกีารก�าหนดกจิกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างผูค้น 

อาท ิBig Cleaning โครงการจติอาสาเพือ่พ่อ เป็นต้น เครอืข่ายสภาองค์กรชมุชนขยายตวั

เพิม่ขึน้ประกอบด้วยภาคส่วนท้องที ่ได้แก่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และภาคเอกชนคือ

ผู้ประกอบการต่าง ๆ  สมาชิกท้ังหมดข้างต้นประชุมร่วมกันทุกเดือนเพื่อน�าประเด็น 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะยาวน้อยมาถกแถลงหาทางออกร่วมกัน รูปแบบการพูดคุย

เป็นไปในลักษณะ “เปิดหมวก” ซึ่งคนในพื้นท่ีให้ความหมายว่าเป็นการ “ละวาง

ต�าแหน่งหน้าที่” เหลือเพียงความเป็นชาวเกาะยาวเช่นเดียวกันเท่านั้น

 ประสบการณ์พัฒนาชุมชนอย่างยาวนานจนปรากฏความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผูน้�าชมุชนเกิดแรงปรารถนาทีจ่ะส่งต่อภมูปัิญญาการดูแลบ้านเกิด

เมืองนอนของตนเองออกสู่สาธารณะ จนเกิดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกาะยาวน้อย: สู่

ความสุขร่วมของคนในชุมชนซึ่งมีแนวคิดส�าคัญว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งทุน

ทางสังคมคือหัวใจส�าคัญที่ทุกชุมชนจ�าเป็นต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โจทย์ส�าคัญคือจะท�าอย่างไรให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีส่วน

ร่วมระหว่างคนในชุมชนผู้รู้จักพื้นท่ีและเข้าใจวิถีวัฒนธรรมเป็นอย่างดีกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีแนวทางการพัฒนาบนฐานความคิดที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันได้มี

โอกาสร่วมมือออกแบบ วางแผน และดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน 

การเรียนรู้วิธีการก้าวข้ามความแตกแยกด้วยแนวคิดการน�าร่วมจากกลุ่มคนผู้ลงมือ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจนเกิดความเปลี่ยนแปลง จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพ

แวดล้อมจริง จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน�าเอาประสบการณ์และองค์

ความรู้ไปประยุกต์ใช้วางแผนพัฒนาชุมชนของตนเองได้

 วัตถุประสงค์
  1) เพือ่ให้ผูร่้วมเรยีนรูเ้ข้าใจกระบวนการขบัเคลือ่นพลเมอืงในการพัฒนา
      เกาะยาวน้อยอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  2) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการจัดการทรัพยากรในชุมชน
       ท่องเท่ียวเพือ่ความยัง่ยนืประกอบด้วยการจดัการขยะ การท�าเกษตร
     อนิทรย์ี การก�าหนดพืน้ทีท่�าประโยชน์ และการสร้างมลูค่าเพ่ิมจาก
     ทรัพยากร
  3) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการน�าองค์ความรู้และ
      ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการทรพัยากรในชมุชนของตนเอง
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ประสบการณ์ท�างาน
• ประธานกองทุนช่วยเหลอืผูป่้วยโรคไต ต.เกาะยาวน้อย
• ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมอันดับ 1
• 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ก�านันต�าบลเกาะยาวน้อย 
• ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.เกาะยาวน้อย

 บัญญัติ ศรีสมุทร
(วิทยากรชุมชน)

เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

กระบวนการขบัเคลือ่น

พลเมือง เพื่อพัฒนา

เกาะยาวน้อย

เรื่องเล่าจากเกาะยาวน้อย

- ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

  เกาะยาวน้อย

- ความขัดแย้งของชุมชนจากการแย่ง

  ชิงทรัพยากร

- สถานะปัจจบุนัของชุมชนเกาะยาวน้อย

เข้าใจประวัติศาสตร์เกาะยาวน้อย

และมูลเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน

อดีต

กระบวนการขับเคลื่อนพลเมือง

- การพูดคุยท�าความเข้าใจความขัด

แย้ง
   o ใช้คนกลางท่ีน่าเชื่อถือเป็นคนจัด

      กระบวนการ

   o คัดเลือกสถานที่อย่างเหมาะสม

   o เปิดใจรับฟังอย่างลึกซึ้ง

   o ข ้อตกลงเรื่องการ “ถอดหมวก” 

      ต�าแหน่งหน้าที่

   o วิธีจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เข้าใจกระบวนการขับเคลื่อน

พลเมืองเกาะยาวน้อยที่เปลี่ยนจาก

ความขัดแย้งเป็นการร่วมมือกันแก้

ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังเขปเนื้อหา21

21 แหล่งเรียนรู้ หลักสูตรเกาะยาวน้อย : สู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย โรงแยกขยะ, โรงผลิตปุ๋ย

อินทรีย์, จุดท่องเที่ยวชุมชนนาโต๊ะแนะแนะ ต�าบลเกาะยาวน้อย อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

- กระบวนการเชือ่มร้อยเครอืข่าย : การรวม

  กลุม่ทกุภาคส่วนและการมส่ีวนร่วมใน

  การท�างาน
  o ตั้งคณะที่ปรึกษาชุมชน

  o น�าปัญหาที่เกิดขึ้นพิจารณาร่วมกัน

  o หาผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง

  o ประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรในชุมชน

ท่องเที่ยว

หลักการจัดการทรัพยากรชุมชน

- วิธีสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

  ของทรัพยากร

- กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของทุก

  ภาคส่วน

- ผลักดันกฎชุมชนเพื่อดูแลส่วนรวม

เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรของ

ชุมชนแบบปิดที่มีวัฒนธรรมมุสลิม

เข็มแข็ง

ตัวอย่างรูปธรรมความเปลี่ยนแปลง

- การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

- การท�าเกษตรอินทรีย์

- การก�าหนดพื้นที่ท�าประโยชน์

- การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร

1) เข้าใจขั้นตอนวิธีการจัดการขยะ

   ตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงโรงงาน 

   บ�าบัดขยะ

2) เข้าใจวิธีการท�าเกษตรอินทรีย์จาก

   วัตถุดิบธรรมชาติ

3) เข้าใจวธีิการก�าหนดพืน้ทีท่�าประโยชน์

    มิติต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

4) เข้าใจวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

   ทรัพยากรในชุมชน

การประ ยุกต ์ องค์

ค ว า ม รู ้ เ พื่ อ ดู แ ล

ทรัพยากรในชุมชน

ของตนเอง

ถอดบทเรียนสิ่งที่ ได ้ เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรง

- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมวิเคราะห์

 หลกัการจดัการทรพัยากรอย่างมส่ีวนร่วม

- ความรู้สึก/ความคาดหวังของตัวเอง

  เมื่อได้เรียนรู้

เข ้าใจกระบวนการขับเคลื่อน

พลเมืองเพื่อพัฒนาชุมชนในมิติ

ต่าง ๆ และตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองในฐานะผู้เป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม

กิจกรรมกลุ่มการประยุกต์องค์ความรู้

เพือ่ดแูลทรพัยากรในชุมชนของตนเอง

- แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการจ�าแนกทนุ  

  ทรัพยากรในชุมชนของตนเอง

- ทดลองออกแบบแผนการจัดการ

  ทรัพยากรในชุมชนของตนเอง

สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไป

ทดลองออกแบบแผนการจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนของตนเองได้
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ภาพที่ 25 ทิวทัศน์ท้องทะเลสถานที่ท่องเที่ยวรายรอบเกาะยาวน้อย

ที่ยังคงรักษาวิถีท�ากินของชุมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ที่มา: https://phangngahappiness.com/2020/09/02/koh-yao-noi-course/

ภาพที่ 26 วิถีการท�าประมงเลี้ยงกุ้งในกระชังด้วยแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร                                                       

 และภาพจุดท่องเที่ยวชุมชนนาโต๊ะแนะแนะแสดงแนวทางจัดการทรัพยากร

ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: https://phangngahappiness.com/2020/09/02/koh-yao-noi-course/
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หลักสูตรรมณีย์ : จัดสรรทรัพย์ แบ่งปันสุข

 ชุมชนที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ม่านหมอกจากอุทยานแห่งชาติเขาสกและ

อุทยานแห่งชาติคลองพนม (ภูตาจอ) พื้นที่เกษตรกรรมทั้งสวนยางพารา ปาล์มน�้ามัน 

สวนผลไม้และไม้ยนืต้นอืน่ ๆ รวมถงึธุรกจิการท่องเทีย่วล้วนเป็นเส้นเลอืดหล่อเลีย้งชีวิต

ของคนในชมุชนเช่นเดยีวกันกบัสายน�า้ “คลองหลงัพม่า” ท่ีเคยมปีระวตัว่ิาผู้คนใช้เป็น

เส้นทางหลบหนีสงครามจากการถูกทหารพม่ายกทัพเข้าตีเมืองตะโกลาหรือตะกั่วป่า

ในปัจจุบัน จนเกิดเป็นบ้านหลังพม่าและเปลี่ยนเป็น “บ้านรมณีย์” จนถึงทุกวันนี้

 กระทัง่ พ.ศ. 2540 เกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบไปทัว่ภมูภิาคเอเชีย

รวมทัง้บ้านรมณย์ี ต�าบลเลก็ ๆ ทีม่จี�านวนประชากรเพยีง 2,000 กว่าคน ได้รบัผลกระทบ

จากวิกฤติในครั้งนี้ตามไปด้วย รายได้จากพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและปาล์มน�้ามัน

ลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดหนี้สินภายในครัวเรือนเป็นจ�านวนมาก น�าไปสู่การริเริ่มแนวคิด

รวมกลุม่ก่อตัง้สถาบนัการเงนิและกองทนุสวสัดกิารชมุชนเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าวอย่างยัง่ยนื

 จากความต้องการแก้ปัญหาหนีส้นิด้วยตนเอง น�าไปสูป่รากฏการณ์แตกกิง่ก้าน

สาขาจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลท้ังเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา และ

การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มทีเ่ข้มแขง็และมรีะบบการจดัการทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

ส่งผลให้ทกุวนันีบ้้านรมณย์ีมทีัง้กองทนุดแูลสวสัดกิารหลากหลายรปูแบบ กองทนุบรหิาร

แหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน และกองทนุเศรษฐกิจดแูลผลผลติทางการเกษตรตามวสิยัทศัน์ 

“รมณย์ีสำมคัค ีปลอดหนีส้นิ สิน้อบำยมขุ มคีวำมสขุ อยูด่กีนิด ีมกีำรท่องเทีย่วเชงินเิวศ”

 ประสบการณ์ความส�าเรจ็และล้มเหลวจากอดตีถงึปัจจบุนัได้รบัการกลัน่กรอง

ออกมาเป็นหลกัสตูรการเรยีนรูท้ีมี่แนวคดิว่า หน้ีสนิของเกษตรกรคือปัญหาหน่ึงทีร่ฐับาล

ให้ความสนใจและพยายามแก้ไขมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามดเูหมือนว่าสถานการณ์

ดงักล่าวยงัไม่อาจพฒันาให้ดขีึน้ได้อย่างเป็นรปูธรรม ส่งผลให้ คนในชมุชนเกดิการรวมกลุม่

จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ  เพื่อหาช่องทางผสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและ



88

ภาคประชาชนเข้าด้วยกัน  อุปสรรคของกระบวนการปลดหนี้ผ่านการจัดตั้งกองทุน

คือการขาดประสบการณ์ในการระดมคนเพื่อวางเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม ขาดองค์

ความรู้ด้านบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นธรรมอัน

เป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างเสถียรภาพและอ�านาจต่อรองกับกลไกการตลาด  การ

ส่งต่อประสบการณ์ที่เกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบัติงานจริงของท้องถิ่นที่สามารถด�าเนิน

งานแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างระบบสวัสดิการประสบความส�าเร็จจะเป็นช่องทางสร้าง

การเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นต่อไป

 วัตถุประสงค์
  1) เพื่อให้ผู ้ร ่วมเรียนรู ้เข้าใจแนวทางการจัดต้ังกองทุนในชุมชน 
      เพื่อปลดหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิต
  2) เพื่อให้ผู ้ร ่วมเรียนรู ้เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
         ในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพประกอบด้วย การท�าปุย๋ขีช้้างการจดัการ
     แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  3) เพ่ือให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการสร้างอ�านาจต่อรองและ 
     กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะการซื้อขายผลผลิต
     ทางการเกษตร
  4) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการน�าองค์ความรู้และ 
     ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทุนในชุมชนของตนเอง
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ประสบการณ์ท�างาน
• สตรดีเีด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร (ภาคใต้)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์
• ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรมณีย์
• ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.รมณีย์
• ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.รมณีย์
• ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.รมณีย์ จ.พังงา
• ประธานกลุ่มยางก้นถ้วยบ้านรมณีย์

 กัลยา โสภารัตน์ 
(วิทยากรชุมชน)

เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

แนวทางการจัดตั้ง

กองทุนในชุมชน
เรื่องเล่าจากรมณีย์

- ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของรมณย์ี

- สถานะปัจจุบันของชุมชนรมณีย์

- ประสบการณ์ชีวิตของผู้น�าในภาวะ

  วิกฤติทางการเงิน

เข้าใจประวัติศาสตร์บ้านรมณีย์และ

ทีม่าของปัญหาด้านการเงินในชมุชน

การจัดตั้งกองทุนในชุมชน

- กระบวนการตรวจสอบการท�างาน

  และรวบรวมข้อเสนอแนะในการ

  พัฒนากองทุนชุมชน

- การผสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

  ทีมี่ความเชีย่วชาญในการจดัการกองทนุ

- วิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างได้ผล
- วัฒนธรรมการท�างานด้วยหัวใจไม่มุ่งหวัง

  ค่าตอบแทน

- กลวิธีระดมคนเข้าร่วมกองทุน

เข้าใจกระบวนการจัดตั้งกองทุนการ

เงินในชุมชนอย่างเป็นระบบ

สังเขปเนื้อหา22

22 แหล่งเรยีนรู้ หลกัสตูรรมณย์ี : จดัสรรทรพัย์ แบ่งปันสุข ประกอบด้วย ศนูย์การเรียนรู้ต�าบลรมณย์ี, ลานประมูล

ยาง/ท�าปุ๋ยมูลช้าง, บ่อน�้าพุร้อนรมณีย์ ต�าบลรมณีย์ อ�าเภอกะปง จังหวัดพังงา



90

เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

หลักการรวมคนเพื่อสร้างองค์กรที่มี

ความน่าเชื่อถือ

- คุณสมบัติของสมาชิกที่พึงประสงค์

- การสร้างความน่าเชื่อถือของกองทุน
  o ผู้น�าท�าเป็นแบบอย่าง

  o สร้างศรัทธาในการเป็นเจ้าของร่วม

  o ระเบียบข้อบังคับของกองทุนที่ดี

  o ก�าหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกเพื่อ

     ให้ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน

  o วิธีจดทะเบียนกองทุนตามกฎหมาย

     เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ

เข้าใจกระบวนการหาสมาชิกเพื่อก่อ

ตั้งและการสร้างความน่าเชื่อถือให้

กองทุนชุมชน

หลกัการบริหารจดัการ

กองทุนชุมชน
หลักการจัดการกองทุนชุมชน

- การเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน

- แนวทางดูแลและเอาใจใส่ชีวิตความ

  เป็นอยู่ของสมาชิก

- การใช้เครื่องมือกองทุนเพื่อแก้ปัญหา

  ในชุมชน

- การเชื่อมโยงกองทุนอันหลากหลาย

  เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน

เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ

กองทุนในชุมชนและการเชื่อมโยง

กองทุนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน

ตัวอย่างรูปธรรมความเปลี่ยนแปลง

- สถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคง

- การท�าปุ๋ยขี้ช้างเพ่ือสร้างรายได้และ

  ลดรายจ่าย

- การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

  (บ่อน�้าพุร้อน)

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

  (กล้วย)

1) เข้าใจวิธีการจัดการสถาบันการ

   เงินชุมชน

2) เข้าใจวิธีการท�าปุ๋ยขี้ช้างเพื่อสร้าง

   รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

3) เข้าใจวิธีการบริหารจัดการการ

   ท่องเที่ยวโดยชุมชน

4) เข้าใจขั้นตอนวิธีการแปรรูปกล้วย

   เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

กระบวนการการสร้าง

อ�านาจการต่อรองและ

กระจายรายได้

กลไกก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์

การเกษตรโดยความร่วมมือของ

คนในชุมชน

- วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อการ

  ต่อรอง

- สร้างความร่วมมือและจัดตั้งคณะ

  กรรมการอย่างเหมาะสม

- การสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดย

  การปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้น

- การใช้เงินทุนในการด�าเนินการ

  ก�าหนดราคา

รู้จักวิธีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ

ร่วมกันก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร

ตัวอย่างรูปธรรมความเปลี่ยนแปลง

- กลไกก�าหนดราคาขายผลผลติทางการ

  เกษตรอย่างยตุธิรรม (ยางก้นถ้วย, มงัคดุ)

เข้าใจกลไกการตลาดเพื่อก�าหนด

ราคาประมูลขายยางก้นถ้วยหรือ

มังคุดอย่างเหมาะสม

การประยุกต์

องค์ความรู้เพื่อการ

จัดการทุนในชุมชน

ของตนเอง

ถอดบทเรียนสิ่งที่ ได ้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรง

- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมวิเคราะห์

  หลักการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนชุมชน

  และพัฒนาอาชีพ

- ความรู้สึก/ความคาดหวังของตัวเอง

  เมื่อได้เรียนรู้

เข ้าใจกระบวนการจัดการทุนใน

ชุมชน และตระหนักถึงบทบาทของ

ตนเองในฐานะผู้เป็นส่วนหนึ่งของ

การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่าง

ยั่งยืน

กิจกรรมกลุ่มการประยุกต์ใช้ในการ

จัดการทุนในชุมชนของตนเอง

- แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการจ�าแนก

  ทุนในชุมชนตนเอง

- ทดลองออกแบบแผนการจัดการทุน

  ในชุมชนของตนเอง

สามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้รับไป

ทดลองออกแบบแผนการจัดการทุน

ในชุมชนของตนเอง
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ภาพที่ 27 ศูนย์การเรียนรู้ต�าบลรมณีย์ ลานประมูลยาง/ท�าปุ๋ยมูลช้าง การท่องเที่ยวแนวผจญภัย 

และกิจกรรมอาบน�้าให้ช้าง ธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ที่มา: https://phangngahappiness.com/2020/09/01/rommanee/
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หลกัสตูรมอแกลนทบัตะวัน : เข้าใจพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์พลเมืองโลก

 มเีรือ่งเล่าสบืต่อกนัมาว่า  ถิน่ฐานเดมิของบรรพชนชาวมอแกลนตัง้อยู ่ณ ดนิแดน

ทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ผู้น�าชนเผ่ายุคนั้น

ได้รบัการขนานนามว่า “พ่อตาสามพนั” เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงผู้น�าชาวมอแกลนต้อง

ประสบกับความยากล�าบากและถูกข่มเหงรังแก จนท้ายที่สุดได้แตกกระสานซ่านเซ็น

ออกเป็น 2 สาย คือสายทางน�้าและสายทางบก ผู้น�าสายทางบก คือ “ทวดธานี” ได้ตั้ง

ถิ่นฐานที่แคว้นตะโกลาหรืออากูน หลังจากทวดธานีเสียชีวิตชาวมอแกลนได้อพยพ

โยกย้ายอีกครั้งโดยมีผู้น�าสายตระกูลต่าง ๆ ไปตั้งถิ่นฐานแยกออกเป็น 26 ชุมชนตาม

ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตและพังงา 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวมอแกลนต้องย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งจากการ

ถูกรุกรานในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 การอ้างสิทธิ์ของนายทุนผู้เข้ามาท�าสัมปทาน

เหมืองแร่และครั้งส�าคัญคือหลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิอุบัติขึ้นในประเทศไทย 

ชาวมอแกลนต้องเผชิญข้อพิพาทเรื่องพื้นท่ีอยู ่อาศัยและท�ากินกับเอกชนอย่าง 

ต่อเนือ่งยาวนาน ระหว่างนัน้พวกเขาได้เรยีนรูก้ระบวนการต่อสูท้างกฎหมายและตระหนกั

ว่าการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนวงกว้างได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพวก

เขาเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกันว่า พวกเขาก็คือคนไทยกลุ่มหนึ่งผู้

ควรได้รับการมองเห็นและเข้าใจ  ชาวมอแกลนทับตะวัน อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

จึงพยายามจัด “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ขึ้นด้วยตนเอง ด้วยหวังว่ากิจกรรมดัง

กล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังมากพอท่ีจะท�าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและต่างชาติได้เรียนรู้ความเป็นมอแกลน รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์ที่แฝงด้วย

ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมท่ีอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาหากไม่ได้รับการปกป้อง

ดูแล หมุดหมายปลายทางของพวกเขาคือการผลักดันให้ถิ่นที่อยู่และท�ามาหากินของ

ตนกลายเป็น “เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม” เพือ่ความมัน่คงในการด�ารงชวิีตสบืต่อไป
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 ประวัติศาสตร์และสถานะปัจจุบันของชาวมอแกลนทับตะวันข้างต้น คือ 

ตวัจดุประกายสร้างหลกัสตูรการเรยีนรู้ซ่ึงตัง้อยูบ่นฐานคดิทีว่่า  ท่ามกลางความเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อม ความผันผวนทางการเมือง รวมทั้งกระแสทุนนิยมยุคโลกาภิวัตน์ 

ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวติแบบดัง้เดมิของประชาชนกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ อย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยง แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะ

พลเมืองโลกผู้เคารพความแตกต่างหลากหลายของเพ่ือนมนุษย์กลายเป็นประเด็น

หลักที่ระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส�าคัญ  ซึ่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักดัง

กล่าวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่สามารถ

น�าพาผู้เรียนสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา สัมผัสคุณค่าของวิถีวัฒนธรรม

อย่างละเอียดลึกซึ้งจากแหล่งเรียนรู้จริง

 วัตถุประสงค์
  1) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมของ
      กลุ่มชาติพันธุ์มอแกลนทับตะวัน
  2) เพ่ือให้ผูร่้วมเรยีนรูเ้ข้าใจภมิูปัญญาท้องถิน่ทีท่�าให้มนษุย์อยู่ร่วมกนั 
      กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ประกอบด้วย วิธีท�ากินอย่างมอแกลน
      แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และสมุนไพรรักษาโรค
  3) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของ 
      มนุษย์และการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก
  4) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการด�ารงชีวิตในฐานะ
      พลเมืองโลก
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

ประวัติศาสตร์และ

วิถวีฒันธรรมของกลุม่ 

ชาติพันธุ์มอแกลน

ทับตะวัน

เรียนรู้โลกของชาวเล

- ประวตัศิาสตร์ชาวเล

- ตวัตนของชาวมอแกลน

เข้าใจประวติัศาสตร์ของชาวเล ตัวตน

และวิถีวัฒนธรรมของชาวมอแกลน

เรื่องเล่าชาวมอแกลนทับตะวัน

- ก่อนตัวตนล่มสลาย

- การหันหลังกลับที่ทันเวลา

- สถานะปัจจบุนัของชาวมอแกลนทบัตะวนั

- การเรียกร้องและการจัดการจุด

  เปราะบาง/ผลักดันกลไกสู่การปฏิบัติ

  ของชุมชน

- กิจกรรมผูกข้อมือต้อนรับผู้มาเยือน

เข้าใจประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชาวมอแกลนทับตะวัน ปัญหาและ

ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

อยูร่่วมกันกบัธรรมชาติ

อย่างสมดุล

ท�ากินอย่างมอแกลน

- ขมุเขยีวและหวักรัง ความเปล่ียนแปลง

ของถิ่นท�ามาหากินชาวมอแกลน

เข้าใจวิธีการเบื้องต้นในการท�ากิน

อย่างมอแกลน

สังเขปเนื้อหา23

23 แหล่งเรยีนรูห้ลกัสตูร หลกัสตูรมอแกลนทบัตะวัน : เข้าใจพหวัุฒนธรรม สร้างสรรค์พลเมอืงโลก ประกอบด้วย  

ขมุเขยีว ป่าชายเลนทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ถอืเป็นแหล่งท�ากินส�าคัญของชาวมอแกลน, หวักรัง แหล่งอาหารส�าคญัของ

ชาวมอแกลน, มอแกลนบีช จดุชมแสงตะวนัก่อนจะลาลบัขอบฟ้าทีส่วยทีส่ดุในทบัตะวนั, บ้ำนยำยนิด บ้านชาวมอแกลน

ทีย่งัคงรกัษาจารตีประเพณดีัง้เดมิเอาไว้โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้รักษาโรค, ศำลพ่อตำสำมพัน

ต้ังอยูท่ีช่ายหาดบางสกั ถ่ินฐานเดิมของชาวมอแกลน 

ประสบการณ์ท�างาน
• ประธานเครือข่ายกลุ่มเยาวชนพ่ึงตนเองจากภัยสนึามิ
• ผูป้ระสานงานเครือข่ายเยาวชนรักษ์และฟ้ืนฟูชาย
  ฝ่ังอนัดามนั
• อาสาสมคัรปฏิบตักิารชุมชนเครือข่ายผูป้ระสบภัยสนึามิ

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเลอันดามัน
• ผู้ประสานงานสภาชาติพันธุ์ชาวเล
• รองประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
• คณะกรรมการบูรณาการ การฟื้นฟูแก้ไขปัญหา 
  วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวเลจังหวัดพังงา

 วิทวัส เทพสง 
(วิทยากรชุมชน)
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

ตัวอย่างภูมิปัญญาชาวมอแกลน

- ท�ากินอย่างมอแกลน

- แหล่งอาหารมอแกลน

- สมุนไพรมอแกลน

1) เข้าใจวิธีการท�ากินอย่างชาว

    มอแกลน

2) เข้าใจวิธีการหาแหล่งอาหารและ

   ตระหนักถึงหลักการใช้ชีวิตอย่าง

   เคารพธรรมชาตขิองชาวมอแกลน

3) เข้าใจวิธีการใช้สมุนไพรในการ

   รักษาโรคของชาวมอแกลน

ตัวอย่างภูมิปัญญา: การออกแบบ

พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

- อะไรคือพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

- โอกาสจากการถูกรุกรานตัวตน

- มอแกลนพาเที่ยว กับแนวทางการ

  สร้างความตระหนักเร่ืองสิทธมินุษยชน

เข้าใจวิธีการต่อสู้เรียกร้องเพื่อรักษา

พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของชาว

มอแกลน

ความแตกต่างหลาก

หลายของมนุษย์และ

การอยู่ร่วมกันใน

ฐานะพลเมืองโลก

ตัวตนคนมอแกลน

- ศาลพ่อตาสามพันกับร่องรอยของ

  บรรพชน

- เราไม่ต้องการอะไรมากกว่าทีเ่ราเคยเป็น

เข้าใจถึงความต้องการและความแตก

ต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มอ

แกลน

ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง

- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมวิเคราะห์

  ประวัติศาสตร์ชาวมอแกลนและ

  แนวทางการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเขต

  คุ้มครองทางวัฒนธรรม

- ความรู้สึก/ความคาดหวังของตัวเอง

  เมื่อได้เรียนรู้

เข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน

และตระหนักถึงความแตกต่างหลาก

หลายของมนุษย์

กิจกรรมกลุ่มการออกแบบชีวิตให้อยู่

ร่วมกันอย่างไรในฐานะพลเมืองโลก

- ก�าหนดแนวทางการใช้ชีวิตในฐานะ

  ของพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ

  ต่อส่วนรวม

- แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สามารถน�าองความรู้ที่ได้รับไปใช้

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินชีวิตใน

ฐานะของพลเมืองโลกผู้มีความรับผิด

ชอบต่อส่วนรวมได้
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ภาพที่ 28 ภาพขุมเขียวป่าชายเลนแหล่งท�ากินของชาวมอแกลน กิจกรรมการร่อนแร่

ของชาวมอแกลน ศาลพ่อตาสามพันที่ชายหาดบางสัก ถิ่นฐานเดิมของชาวมอแกลน 

และ บริเวณหัวกรังแหล่งอาหารทางทะเลของชาวมอแกลน

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2563
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หลกัสตูรโคกเจริญ : สุขภาพด ีวิถโีคกเจริญ

 โคกเจรญิคอืชมุชนเลก็ ๆ ห้อมล้อมด้วยภเูขาน้อยใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตอ�าเภอทบัปดุ 

จงัหวัดพงังา มพ้ืีนทีค่รอบคลมุ 8 หมูบ้่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

อาท ิ สวนยางพารา ปาล์มน�า้มนั รวมทัง้การปลกูข้าวไร่ไว้กินเอง ใช้ชวีติอยูก่บัธรรมชาติ

และมีความสขุกบัวถิคีวามเป็นอยูแ่บบเรยีบง่าย ผูค้นอาศยัอยูด้่วยกนัมาตัง้แต่รุน่ปู ่ย่า ตา ยาย 

บ้านแต่ละหลังไม่มีก�าแพงปูนสูง มีเพียงพืชผักที่ปลูกไว้เป็นแนวรั้วบ้านสะท้อนความ

ผูกพันกันฉันเครือญาติ

 เมื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ท่ีปฏิบัติกันมาต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 

ยางพาราและปาล์มน�้ามันมีราคาตกต�่าท�าให้รายได้ลดน้อยลง ประกอบกับเกิดปัญหา

สุขภาพในชุมชนสืบเน่ืองจากอาหารการกินปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่

สะสมมานาน จึงท�าให้อดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโคกเจริญ 

คุณบุปผา เทพณรงค์ ผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็น

แกนน�าปลกูฝังแนวคดิการดูแลสขุภาพด้วยการบริโภคอย่างมีคณุภาพ รณรงค์ให้คนใน

ชุมชนปรับพฤติกรรมการกิน ปลูกผักในครัวเรือนภายใต้ “โครงการเกษตรปลอดสาร 

อาหารปลอดภัย” กระทั่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่การท�าปิ่นโตสุขภาพเพื่อรับประทาน

เองและบรกิารนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาศกึษาดงูานด้านสขุอนามยัและโรงเรยีนผูสู้งวยั 

เกิดการกระจายรายได้และอาชีพใหม่ในชุมชน

 ผลสัมฤทธิ์ข้างต้นน�ามาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดที่ว่า

สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในเมืองปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงการต้องตกอยู่ท่ามกลาง

สภาพเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีท�าให้การกินอยู่ของผู้คนด�าเนินไปในลักษณะของการ

ซื้อขาย เกิดข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัย สุขลักษณะ คุณค่าทางโภชนาการ และ

วัฒนธรรมการบริโภคแบบพื้นบ้านถูกกลืนหายไป แต่ในสังคมท้องถิ่นลักษณะการกิน 
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อยู่แบบดั้งเดิมยังพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งปรากฏชัดในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ

ราคาย่อมเยา ส่ิงเหล่านี้ถูกพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างวิถีการกินอยู่แบบชาว

โคกเจริญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังสามารถสร้างรายได้จาก

การต่อยอดด้วยแนวคิดปิ่นโตสุขภาพ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตด้าน

การเกษตรทีมี่อยูใ่นชมุชน องค์ความรู้เหล่านีเ้กดิขึน้จากการท�างานจรงิของคนในพืน้ที่ 

สามารถถ่ายทอดให้กับผู ้ที่มาเรียนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชุมชนตนเองต่อไป

 วัตถุประสงค์
  1) เพื่อให้ผู ้ร ่วมเรียนรู ้เข ้าใจวิถีกินอยู ่แบบชาวโคกเจริญผ่าน 
       กระบวนการท�าอาหารพื้นถิ่น
  2) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้เข้าใจกระบวนการสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วย 
      แนวคิดปิ่นโตสุขภาพ
  3) เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการน�าองค์ความรู้และ
   ประสบการณ์ไปออกแบบวิถีการกินอยู ่ท่ีดีและสร้างรายได้สู ่
      ชุมชนของตนเอง
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ประสบการณ์ท�างาน
• กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
• คณะท�างานยุทธศาสตร์เครือข่ายองค์กรชุมชน 
  จังหวัดพังงา

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
• ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.โคกเจริญ จ.พังงา
• ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.โคกเจริญ
• ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ

 วนิดา ชูสุวรรณ  
(วิทยากรชุมชน)

เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

วิถีกินอยู่แบบชาว

โคกเจริญผ่าน

กระบวนการท�า

อาหารพื้นถิ่น

วิถีกินอยู่แบบชาวโคกเจริญ

- ประวัติความเป็นมาของชมุชนโคกเจริญ

- จุดเร่ิมต้นการรวมพลังจติอาสาด้านสุขภาพ

- วิถีกินอยู่แบบชาวโคกเจริญ

- สถานะปัจจุบันของชุมชนโคกเจริญ

เข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนโคกเจริญ 

และปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น จนน�า

มาสู่การร่วมมือกันแก้ไขในปัจจุบัน

จากผักพื้นบ้านสู่อาหารสุขภาพ

- ปัญหาสุขภาพคือจุดเปลี่ยนในการ

เริ่มปลูกผัก

- ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นตามฤดูกาล

- อาหารพื้นบ้านดีอย่างไร

- การปรุงอาหารสุขภาพจากผักพื้น

บ้าน

- น�้าสมุนไพรสู้ภัยเบาหวาน

เข้าใจแนวคิดการปลูกผักพื้นบ้าน

เพื่อน�าไปผลิตอาหารสุขภาพในครัว

เรือน

สังเขปเนื้อหา24

24 แหล่งเรียนรู้หลักสูตร หลักสูตรโคกเจริญ : สุขภาพดี วิถีโคกเจริญ ประกอบด้วย  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบลโคกเจรญิ จดุเริม่ต้นของการรวมกลุ่มกันของภาคประชาชนและภาครัฐ เรียนรู้แนวคดิและกระบวนการท�างาน

ชุมชน การรวมพลงัจิตอาสา และการดแูลสุขภาพคนในชมุชนอย่างเป็นระบบ, แปลงผกัปลอดสำรพิษ ภายในชมุชน

ซึ่งปลูกภายในบริเวณบ้านพร้อมน�าไปรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
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เรื่อง เนือ้หา เป้าหมาย

การสร้างรายได้สู่

ชุมชนด้วยแนวคิด

ปิ่นโตสุขภาพ

การสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยปิ่นโต

สุขภาพ

- ได้ปลูก ได้กิน ได้รายได้ สร้างมลูค่าเพ่ิม

  จากผักพื้นบ้าน

- สายป่ินโต สายใยความผกูพนัผูส้งูอายุ

- เมนูเด็ดอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

เข้าใจกระบวนการสร้างรายได้สู่

ชุมชนตามแนวคิดปิ่นโตสุขภาพ

ตัวอย่างรูปธรรมความเปลี่ยนแปลง

- การให้บริการปิ่นโตสุขภาพในเวที

  ประชุมสัมมนา

เข้าใจวิธีการให้บริการปิ่นโตสุขภาพ

เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

การประยุกต ์ใช ้

องค ์ความรู ้ เพื่อ

ออกแบบวิถีการกิน

อยู่ที่ดีและกระจาย

รายได้สู่ชุมชนของ

ตนเอง

ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง

- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมวิเคราะห์

  วิถีชีวิตการกินอยู่ของชาวโคกเจริญ

  และแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพ

  คนในชมุชนจนเกดิความเปลีย่นแปลง

  อย่างเป็นรูปธรรม

- ความรู้สึก/ความคาดหวังของตัวเอง

  เมื่อได้เรียนรู้

เข้าใจวิถีการกินอยู่ของชาวโคกเจริญ

และตระหนักถึงการรณรงค์เพื่อสร้าง

สุขภาวะที่ดีด้านการบริโภคควบคู่กับ

การกระจายรายได้สู่ชุมชน

กจิกรรมกลุม่การออกแบบวิถีการกินอยู่

ทีด่แีละสร้างรายได้สูช่มุชนของตนเอง

- แบ่งกลุ่มหารือร่วมกันในการระบพืุชผัก

  พื้นบ้านที่สามารถปลูกและน�ามาใช้

  ประโยชน์ได้

- ก�าหนดแผนการสร้างและกระจาย

  รายได้จากบริการ/ผลผลิตในชุมชน

สามารถก�าหนดแผนการและ

กระจายรายได้จากบริการ/ผลผลิต

ในชุมชนของตนเอง
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ภาพที่ 29 รั้วกินได้ ข้าวไร่ และ แปลงผักสวนครัวนานาชนิดที่ชาวโคกเจริญปลูก

ไว้ส�าหรับน�าไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน

ที่มา: https://phangngahappiness.com/2020/09/01/kokcharoen/

 หลักสูตรการเรียนรู้ท้ัง 6 หลักสูตร เกิดข้ึนจากการประมวลประสบการณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบจะผลักดันให้ผู้เรียนได้สัมผัส

ประสบการณ์รปูธรรม น�าไปสูค่วามเข้าใจทีเ่กดิจากการสงัเกตและสะท้อนคดิ หลงัจากนัน้

จึงเกิดการตกผลึกกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนสามารถน�าไปทดลองใช้และเลือก 
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ปฏบิตัใินสถานการณ์หรอืบรบิทอืน่ ๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป ในอกีมมุหนึง่ หลกัสตูรการเรยีนรู้

ทั้งหมดยังเอ้ือต่อการพัฒนาพลังความคิด (Head) ทักษะการท�างานเพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลง (Hand) ส�านึกทางสังคม (Heart) สุขภาวะกายและใจ (Health) ซึ่งเป็น

เป้าหมายหลักของการก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขขึ้นมา

ภาพที ่30 จุดมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้มนุษย์ของสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

ที่มา: ผลการศึกษา
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คุณค่ำและควำมหมำย
ของสถำบันกำรเรียนรู้

ภำคประชำชน
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 สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 

กันยายน พ.ศ.256325 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คุณจ�าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ให้

เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ

ผู้น�าแห่งอนาคต และเครือข่ายประชาชนชาวพังงาจ�านวนมาก บรรยากาศด�าเนินไป

อย่างเรยีบง่ายเป็นกนัเอง ผสานกบัแววตาแห่งความหวัง ความภาคภมูใิจ และอิม่เอมใจ 

กบัการได้เป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัการเรยีนรู้ทีถ่กูก่อตัง้ขึน้โดยภาคประชาชน เพือ่สร้าง

ประโยชน์แก่สังคมวงกว้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ อีกมุมหนึ่ง ปรากฏการณ์

ทางสังคมในแง่การก่อต้ังสถาบันท่ีมีวัตถุประสงค์ส่งต่อภูมิปัญญาชุมชนลักษณะนี้ 

แท้จริงคือการแสดง “อ�านาจ” ในรูปแบบการน�าเสนอความรู้และความจริงเกี่ยวกับ

วาทกรรมการพัฒนาที่ถูกส่งเสียงดังฟังชัดจากผู้คนในชุมชนอย่างตรงไปตรงมา

ภาพที่ 31 บรรยากาศพิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563  

ที่มา: โครงการผู้น�าแห่งอนาคต, 2563

25 พิธีเปิดตัวสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร (MOU) สามฝ่าย คือ 

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดพังงา
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 หากอ�านาจกับความรู้คือสิ่งที่มักมาคู่กัน  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขซึ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์อย่าง

ยิง่ยวด แสดงให้เห็นถงึไฟปรารถนาของภาคประชาชนทีต้่องการต้ังค�าถามกบัการครอบง�า

ความคิดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศและโลกว่า นิยามการพัฒนาเหล่านั้นเป็น

ของใคร และพวกเขาสามารถตั้งค�าถามหรือแหกคอกนอกกรอบแนวทางที่ถูกก�าหนด

ไว้อย่างตายตัวอย่างไรได้บ้าง  ถ้าการพัฒนาคือกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อน�า

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แน่นอนว่าสิทธิในการสร้างความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นของมนุษย์ทุกผู้

ที่ด�ารงตนอยู่บนผืนโลกใบนี้  สิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือ การก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้

พังงาแห่งความสุข คือวิสาหกิจเพื่อสังคมรูปแบบหนึ่ง เพราะทุกจังหวะของการน�าเอา

แนวคิดการประกอบการสังคมมาเป็นฐานขับเคลื่อนองค์กรครั้งนี้ สอดคล้องกบัสิง่ที่ 

ศาสตราจารย์ Jacques Defourny (อ้างถึงใน ติญทรรศน์  ประทีปพรณรงค์, 2563) 

ได้กล่าวไว้ว่า  วสิาหกิจเพือ่สงัคมมคีณุลกัษณะในทางสงัคมและในทางเศรษฐกจิดงัต่อไปนี้

 1) มติทิางสงัคม 

แผนการจัดการตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดจากกลุ่มของประชาชน

มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะท�าประโยชน์ให้กับชุมชน

อ�านาจการตัดสินใจมิได้อยู่กับความเป็นเจ้าของทุน

เน้นการมีส่วนร่วม

จ�ากัดการแบ่งปันผลก�าไร

มีกิจกรรมการผลิตสินค้า และให้บริการอย่างต่อเนื่อง

มีความอิสระในการด�าเนินการค่อนข้างสูง

a

b

c

d

e

a

b

 2) มติทิางเศรษฐกจิ
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 แม้จะเปิดตวัไม่นาน นอกจากการเปิดรบัการดงูานจากนกัเรยีน นกัศกึษา บคุลากร

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศแล้ว  ปัจจุบันสถาบันการเรียน

รู้แห่งนี้เริ่มด�าเนิน “โครงการพฒันาทักษะสูอ่าชพีทางเลือกของกลุม่ชาตพินัธ์ุชาวเล

จงัหวัดพงังา” ภายใต้การสนบัสนนุจาก กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน อาทิ สินค้าประมง แหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร การเป็นผู้ประกอบการ การท�างานเป็นทีมระหว่าง

ชุมชนชาวเลริมชายฝั่งอันดามันในการค้าขายสินค้าและบริการอย่างมีคุณค่าและ

มั่นคง  “โครงการพังงาแห่งความสุขโรงเรียนแห่งอนาคต” โดยร่วมมือกับ โรงเรียน

บ้านน�า้เคม็ จงัหวดัพังงา  โครงการผูน้�าแห่งอนาคต และ School of Changemakers 

ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนเนื่องจากเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการ

เรยีนรูไ้ม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชวีติจริงได้ ส่งผลให้ขาดแรงจงูใจในการเรยีนหรือ

ศึกษาต่อ โดยทั้งสองโครงการข้างต้นเป็นโครงการระยะยาวเริ่มด�าเนินการทันทีเมื่อ 

พ.ศ.2563 เพื่อ “ขยายลู่การศึกษา” ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงของชีวิต

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน  ทั้งนี้ กิจกรรมและหลักสูตร

การเรียนรู้ ตลอดจนเครือข่ายที่สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขมี ถือเป็นทุนทาง

สังคมที่สามารถเติมเต็มการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education) 

แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี

แบกรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับสูง

มีการจ้างงานบางส่วน

c

d
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สถาบันการเรยีนรู้พงังาแห่งความสุขจากหลากหลายมุมมอง

 “พงังำแห่งควำมสขุ คอืจดุหมำยปลำยทำง

ของกำรพัฒนำจังหวัดพังงำ เป็นดัชนีชี้วัด

ควำมสขุของพีน้่องชำวพังงำซึง่ตวัวดัทีส่�ำคัญ

คือ กำรขับเคล่ือนกับภำคีเครือข่ำยพี่น้อง

ประชำชนทั้งจังหวัดไปด้วยกัน จำกจังหวัด

ไปสูอ่�ำเภอ ไปสูต่�ำบล หมูบ้่ำน ชุมชน ตำมกลไก

หลักของกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง ถ้ำเรำยิ่ง

ท�ำให้ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกเท่ำไร ควำม

เข้มแข็งจะเพิ่มมำกขึ้นเป็นทวีคูณ 

 จุดเร่ิมต้นของกำรขับเคลื่อนเริ่มต้นตรงกรอบควำมคิดเรื่องพังงำแห่งควำมสุข

ที่ตรงกัน เมื่อเข้ำใจตรงกันแล้วใครบ้ำงที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วม แล้วจะร่วมกันอย่ำงไร ใน

บทบำทหน้ำที่อะไร สิ่งใดบ้ำงที่ท่ำนอยำกจะท�ำ อำจต้องมำจัดล�ำดับควำมจ�ำเป็นเร่ง

ด่วนในแต่ละเรื่อง ร่วมไม้ร่วมมือกันแบ่งหน้ำที่กันท�ำ วำงแนวทำงในกำรตรวจสอบจุด

หมำยปลำยทำงร่วมกนั ท�ำงำนอย่ำงมคีณุภำพโดยค�ำนงึถงึสทิธหิน้ำที ่ ไม่ละเมดิสทิธิกั์น 

ควำมมนี�ำ้ใจ รกักนัฉันญำตมิติรถือเป็นควำมสขุทีเ่กิดขึน้ได้ทัง้สิน้ วำงเข็มทศิวนันีโ้ชคดี 

ที่มีทั้งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โครงกำรผู้น�ำแห่งอนำคต คณำจำรย์ท่ำนเข้ำมำร่วม

ปาฐกถาเนื่องในโอกาสพิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

เรื่อง “การเรียนรู้ชุมชนสู่การพัฒนาเมือง”

จ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
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 สถำบนักำรเรยีนรู้พงังำแห่งควำมสขุ คอืภำพสะท้อนของควำมต้ังใจสร้ำงเมอืง

แห่งควำมสุขอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ซึ่งนับได้ว่ำเป็นหัวใจหลักของกำรพัฒนำ

อย่ำงยัง่ยนื  ผมเชือ่ว่ำสถำบนักำรเรยีนรูท้ีป่ระกอบขึน้ด้วยผูน้�ำแบบฉบบั “คนจรงิ ท�ำจริง” 

แห่งนี้ จะกลำยเป็นฟันเฟืองหนึ่งในกำรสนับสนุนส่งเสริมให้เยำวชนหรือบุคคลทั่วไป

ได้เรียนรู้ทักษะและองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ด�ำรงอยู่ในวิถีชีวิต ตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่

พลเมืองผู้เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตและมีควำม 

“สุขจริง” ได้อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงสืบต่อไป”
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 “วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้มีโอกำส

มำพบกบัทกุ ๆ  ท่ำน และเป็นตวัแทนของธรรมศำสตร์

ทีไ่ด้ร่วมงำนกบัพงังำมำเป็นเวลำประมำณ 3 ปีกว่ำ 

พงังำนบัเป็นพืน้ทีท่ีใ่ห้บทเรยีนและกำรเรยีนรู้

กบัเรำอย่ำงมำก และถอืว่ำพงังำเป็นจงัหวดัหนึง่

ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวำมส�ำคญัและสมบรูณ์ยิง่

ในทุก ๆ มิติ 

 ในวันน้ีได้รับมอบหมำยมำให้

ชวนคุยเรื่อง กำรเรียนรู ้ชุมชนสู ่กำร

พัฒนำเมือง ถ้ำจะพัฒนำเมืองท�ำไมเรำ

ต้องเรียนรู้ชุมชน คงมีค�ำถำมของหลำย ๆ คนว่ำ ท�ำไมต้องเรียนรู้ชุมชนด้วยเมืองก็คือ

เมือง แต่จริง ๆ แล้วชุมชนคือรำกของเมือง เมืองที่น่ำอยู่หลำยเมืองมีชุมชนที่แข็งแรง

อยู่ในน้ัน ชุมชนคือแหล่งของภูมิปัญญำท่ีมีกำรถอดควำมรู้จำกกำรลงมือจริงท�ำจริง 

กำรลองผิดลองถูกแล้วสกัดออกมำเป็นควำมรู้ที่ใช้งำนได้จริง ซึ่งจะแตกต่ำงจำกกำร

เรียนรู้ในมหำวิทยำลัยหรือโรงเรียนที่เรำเรียนจำกต�ำรำ เรำไม่รู้ของจริง เมื่อมำที่นี่ก็ได้

เจอคนจริง ได้เรียนรู้ของจริง เพรำะฉะนั้นชุมชนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญ

 เรำพบว่ำสิ่งที่ไม่มีในสถำบันกำรศึกษำก็คือควำมสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน 

ซึ่งเป็นหัวใจยึดโยงให้กำรขับเคลื่อนหรือกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง เวลำที่มนุษย์

เรียนรู้ เรำไม่ได้เรียนรู้ผ่ำนแค่ตัวหนังสือ ต�ำรำ แต่เรียนรู้ผ่ำนควำมสัมพันธ์ด้วย ผ่ำน

ผู้คนที่อยู่รอบตัวเรำ ชุมชนจึงเป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่เรำจะได้เรียนรู้เรื่องนี้

ปาฐกถาเนื่องในโอกาสพิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

เรื่อง “การเรียนรู้ชุมชนสู่การพัฒนาเมือง”

อธิษฐาน์ คงทรัพย์
รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ประกำรต่อมำเรำพบว่ำจุดเด่นของพังงำก็คือ กำรเป็นแหล่งที่สำมำรถสรำ้ง

คุณค่ำและควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก เพรำะเป็นเสียงจำกพ่อแม่พี่น้องที่รวมพลังกัน

แล้วก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อน ไม่ได้ถูกสั่งกำรจำกรัฐบำล จำกกระทรวง เรำไม่ได้รอให้

เขำสั่ง แต่เรำลุกขึ้นมำบอกเองว่ำเรำอยำกได้อะไร เรำต้องกำรอะไร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที ่

หลำย ๆ จงัหวดัต้องกำรจะท�ำแต่ท�ำได้ยำก  พงังำจงึเป็นตัวแทนทีบ่อกว่ำท�ำให้ส�ำเรจ็ได้ 

นับเป็นบทเรียนส�ำคัญมำก

 จำกบทเรียนของพังงำพบว่ำกำรเรียนรู้นี้ไม่ควรจะอยู่แค่ในพื้นที่แต่ควรจะได้

รับกำรเผยแพร่ออกไปสู่สังคมวงกว้ำง จึงเป็นที่มำของกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ 

6 หลักสูตรขึ้นมำ โดยคณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ จะเผยแพร่องค์ควำมรู้

ดังกล่ำวผ่ำน Platform ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์26 ซึ่งเป็นอีกช่องทำง

หนึ่งที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ำมำเรียนรู้

 กล่ำวโดยสรุป พังงำแห่งควำมสุขเป็นต้นแบบของจังหวัดจัดกำรตนเองที่มี

ควำมโดดเด่นและประสบผลส�ำเร็จอย่ำงน่ำชื่นใจ เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ส�ำคัญของ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน มีนัยยะของกำรส่งต่อ สืบทอดแนวควำมคิดนี้ กำรพัฒนำ

เมืองต้องเรียนรู้ชุมชน เนื่องจำกเมืองจะน่ำอยู่ก็เพรำะชุมชนน่ำอยู่ และชุมชนที่น่ำอยู่

ก็เพรำะคนในชุมชนมีควำมสุข ควำมสุขท่ีมำจำกกำรพึ่งพำตนเองได้ เคำรพศักด์ิศรี

ของควำมเป็นมนุษย์ เป็นสังคมที่เป็นธรรมเพรำะว่ำเรำไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ที่นี่รวมทุก

คนเอำไว้ด้วยกันได้หมด  ถือว่ำเป็นหนึ่งในสังคมท่ีเป็นแบบอย่ำงสร้ำงควำมสุขและ

ควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมจับต้องได้ อย่ำงที่บอกว่ำ คนจริง ท�ำจริง 

สุขจริง รู้สึกขอบคุณที่คนพังงำเปิดโอกำสให้พวกเรำจำกธรรมศำสตร์ นักวิชำกำร รวม

ทั้งน้องๆ ทีมงำนโครงกำรผู้น�ำแห่งอนำคตได้มำเรียนรู้ และได้เผยแพร่เรื่องรำวที่ดี

และมีประโยชน์ออกสู่สังคมวงกว้ำง รู้สึกเป็นเกียรติ และขอบพระคุณอย่ำงยิ่งค่ะ”

26 สามารถตดิตามหลกัสูตรการเรยีนรูข้องสถาบนัการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุผ่านเว็บไซต์ Thammasat Gennext 

Academy และ เว็บเพจ Facebook โครงการผู้น�าแห่งอนาคต  หรือเว็บไซต์ สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข 

(https://phangngahappiness.com/)
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 “ผมคดิว่ำกำรก่อตัง้สถำบันกำรเรยีนรูพ้งังำ

แห่งควำมสขุเป็นเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคัญมำกนะครบั 

เพรำะผมมองว่ำระบบกำรศึกษำของเรำมักถูก

ออกแบบมำเพื่อพัฒนำคนไปหล่อเลี้ยงระบบ

เศรษฐกจิและเป็นแรงงำนรำคำถูกในระบบทุนนยิม

ไม่เพียงไปลดทอนควำมเป็นมนุษย์ ไม่เพียงไป

ลดทอนควำมเป็นชมุชนเท่ำน้ันแต่ว่ำด้ำนหนึง่ยงัไป

ตดัสำยใยควำมสมัพนัธ์และควำมรูส้กึผูกพนั

ของผู้คนที่มีต่อชุมชนแทบจะสิ้นเชิงนะครับ  

เมือ่เป็นแบบนีร้ะบบกำรศึกษำแบบท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบันจึงเป็นกำรศึกษำที่ท�ำให้คนเช่ืองรวมถึงกำรเป็นพลเมืองที่เฉื่อยชำในระบบ

วัฒนธรรมทำงกำรเมือง เพรำะฉะนั้นกำรจัดตั้งสถำบันกำรเรียนรู้พังงำแห่งควำมสุข 

จึงมีนัยยะส�ำคัญอย่ำงน้อย 4 ประกำร

 ประกำรแรกผมคิดว่ำเรำจะไม่สำมำรถสร้ำงสังคมใหม่ที่มีควำมยั่งยืนและมี

ควำมมั่นคงได้ ตรำบเท่ำท่ีเรำไม่สำมำรถน�ำควำมคิดของเรำไปลงหลักปักฐำนในหมู่

ผูค้นของเรำ กำรจดัตัง้สถำบนักำรเรยีนรูจึ้งเป็นเหมอืนเบ้ำหลอมทำงควำมคดิ เบ้ำหลอม

ทำงจิตส�ำนึกและอุดมกำรณ์ของผู้คนให้สำมำรถสร้ำงชุดควำมคิดชุดหนึ่งท่ีเรำเรียกว่ำ 

อุดมการณ์ของความเป็นชุมชน ในแบบฉบับและลีลำของเรำได้

 ประกำรที่สอง ผมคิดว่ำเป็นมำกกว่ำกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ เพรำะจะกลำยเป็น

พื้นที่กลำงเชื่อมร้อยผู้คนท้ังท่ีอยู่ในพื้นท่ีและผู้คนท่ีอยู่ไกลออกไปในกำรที่จะมำขบคิด 

ในกำรทีจ่ะมำต่อยอด ในกำรท่ีจะขยำยผลเรือ่งกำรจดักำรชุมชนไปสูก่ำรจดักำรตนเอง 

เนื้อหาบางส่วนจากการเสวนาเรื่อง

“บทเรียนรวมคนสร้างเมือง ตามวิถีพังงาแห่งความสุข”

รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ในพื้นที่ที่กว้ำงออกไป เพรำะฉะนั้นกำรเป็นพื้นที่กลำงแบบนี้ สถำบันกำรเรียนรู้พังงำ

แห่งควำมสุขจึงเป็นกำรเชื่อมร้อยคน เชื่อมร้อยประเด็นเชื่อมร้อยกิจกรรมและขยำย

ผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วยนะครับ

 ประกำรทีส่ำม คอื กระบวนกำรเรยีนรูแ้ละกำรออกแบบกำรเรียนรูจ้ะเป็นส่วน

ส�ำคัญในกำรสร้ำงสิ่งที่ผมเรียกว่ำ พลเมืองที่กระตือรือร้นแล้วก็กำรเป็นพลเมืองของ

ชุมชน ในกำรที่จะลุกขึ้นมำจัดกำรอะไรบำงอย่ำงกับชุมชนของตนเองแล้วก็แบ่งปันไป

ยังผู้คนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมด้วย ไม่มีกำรเรียนรู้ใดที่มีประสิทธิภำพ ในหมู่ประชำชน

เท่ำกับกำรเรียนรู้รวมหมู่เพรำะกำรเรียนรู้รวมหมู่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงปัญญำรวมหมู่ 

ปัญญำรวมหมู่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงผมเชื่อมั่นอย่ำงนี้นะครับ

 ประกำรที่สี่ผมคิดว่ำหลักสูตรกำรเรียนรู้จะไม่ใช่แค่กระบวนกำรที่ท�ำให้คน

เติบโตทำงควำมคิดเท่ำนั้น แต่หลกัสตูรจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีส่�าคญัของการสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ไกลออกไป คนมำอยู่รวมกันจะไม่มีควำมหมำย

อะไรเลย ถ้ำเรำไม่สำมำรถสร้ำงสำยสมัพนัธ์และมีกระบวนกำรส่ือสำรต่อกนัทีม่ปีระสทิธภิำพ 

เพรำะฉะนั้นหลักสูตรจึงเหมือนกับเป็นเคร่ืองมือในกำรสื่อสำรแบบหนึ่งที่จะติดอำวุธ

ทำงควำมคิด ผมใช้ค�ำว่ำหลักสูตรคือกระบวนกำรที่ท�ำให้เกิดกำรสุมไฟทำงควำมคิด 

ติดอำวุธทำงควำมคิด และก็มำขบคิดเรื่องกำรจัดกำรตนเองในรูปแบบที่แตกต่ำง

หลำกหลำยออกไป

 ถ้ำโลกร้อนขึ้นน�้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลำย ถ้ำไฟไหม้ป่ำที่อินโดนีเซียพี่น้อง

พังงำจะมีอำกำศที่บริสุทธิ์ได้ยังไง ประเด็นผมก็คือว่ำผมคำดหวังว่ำสถำบันกำรเรียนรู้

พังงำแห่งควำมสุขจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ส�ำคัญของกำรสร้ำงส่ิงท่ีผมเรียกว่ำการสร้าง

ความสว่างวาบของการเป็นพลเมือง ท้ังพลเมืองระดับชุมชน พลเมืองจังหวัดไป

จนถงึพลเมอืงไทยทีพ่ร้อมจะต่อสูกั้บอะไรกต็ำมทีจ่ะมำบัน่ทอนควำมสขุของเรำในทกุ ๆ 

เรื่องอย่ำงเข้มแข็ง เป็นก�ำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่ำนครับ...ขอบคุณครับ”
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 “สถำบันกำรเรียนรู ้พังงำแห่งควำมสุข

เป็นหมุดหมำยส�ำคัญที่แสดงถึงควำมตั้งมั่นของ

สมำคมประชำสังคมพังงำแห่งควำมสุขท่ีจะ

จดักำรองค์กรในกำรบรหิำรงำนและด�ำเนนิกำร

ด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งมีนัยส�ำคัญ

ที่สะท้อนกำรท�ำงำนพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็น

รูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงของ

ชุมชนต่ำง ๆ ในจงัหวดัพงังำ ผ่ำนกำรตกผลกึ

ประสบกำรณ์ กระบวนกำรคิด และวธีิปฏบิตัิ

ที่เหมำะสมกับบริบทพื้นท่ีมำเป็นเวลำนำน 

จนควำมจริงแท้นั้นได้เกิดขึ้นในพื้นที่

 ส�ำหรับบทบำทของโค้ชติดตำมพื้นที่ หรือIntrepreneur ที่ได้ท�ำงำนร่วมกับ

ชุมชน ผมมคีวำมเชือ่อย่ำงสนทิใจว่ำควำมจรงิแท้นีอ้ยูใ่นตวัตนและจติวญิญำณของทกุคน 

ที่นี่ที่ผมได้สัมผัส ควำมสุขของแต่ละคนอำจจะมีควำมหมำยไม่เหมือนกัน แต่ควำมสุข

ร่วมของคนพังงำนั้น ผมยืนยันได้ว่ำคือกำรเห็นคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ที่ทุกคนเท่ำ

เทียมกัน มีควำมฝันร่วมกันท่ีจะเห็นสังคมสำมำรถพัฒนำไปด้วยควำมต้องกำรของ

ประชำชนโดยแท้จริง ผ่ำนกำรร่วมมือร่วมใจ ลงแรงลงใจกัน มองที่ประโยชน์ส่วนรวม 

กลับมำดูแลรักษำใจกันยำมเหนื่อยล้ำ และลุกขึ้นสู้ต่อไปเมื่อเช้ำวันใหม่มำถึง

 คณุค่ำของสถำบนักำรเรยีนรูพ้งังำแห่งควำมสุข ประกำรแรกคือ การเหน็คุณค่า

และตวัตนของชุมชนทีเ่ริม่จำกกำรตระหนกัถงึกำรด�ำรงอยูข่องส่ิงทีดี่งำมในงำนของตน 

และยอมรับที่จะเรียนรู้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่และไม่

เสียงสะท้อนจาก “โค้ชติดตามพื้นที่”

ยุรนันท์  ยิ้มสาระ
ผู้จัดการฝ่าย Training Service 

บริษัท Professional Training Service
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ถนัด แต่ก็พยำยำมที่จะท�ำให้คุณค่ำนั้นเป็นกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย  และประกำรที่

สองคือ การสร้างช่องทางที่จะส่งต่อแนวคิด ความเชื่อ และคุณค่า ของกำรท�ำงำน

ในชุมชนไปสู่ คน ชุมชน หน่วยงำน สถำบันอื่น ๆ ที่ส�ำคัญที่สุดคือกำรสร้ำงสถำบันฯ 

แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มีพื้นที่ให้เห็น ให้สัมผัส ได้พูดคุย และเป็นกำรเรียนรู้

ร่วมกันของทั้งผู้มำเรียนรู้และผู้จัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนอกเหนือจำก 

มุมมองทำงด้ำนกำรศึกษำแล้ว ในเรื่องของควำมอยู่รอดขององค์กรภำคประชำสังคม 

ก็จ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรบริกำรท่ีมีคุณค่ำ

กับผู้มำใช้บริกำร ซึ่งตรงนี้ยังเป็นโจทย์ที่ท้ำทำยกับภำคประชำสังคมที่ต้องก้ำวเข้ำสู่

สนำมของกำรค้ำขำย

 จริงอยู่ที่ว่ำกำรพัฒนำชุมชนไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว ไม่สำมำรถคัดลอกควำม

ส�ำเร็จของพื้นที่หนึ่งไปให้อีกพื้นที่หนึ่งได้ แต่จุดร่วมที่เหมือนกันของกำรท�ำงำนในทุก

รูปแบบคือกำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญที่สุดในองค์กรไม่ว่ำจะใน

แวดวงใด ดังน้ัน ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเรียนรู้โดยสถำบันกำรเรียนรู้พังงำแห่ง

ควำมสขุนัน้ อำจไม่ใช่เพยีงเนือ้หำควำมรูท้ำงวชิำกำร แต่เป็นกำรเรยีนรูผ่้ำนประสบกำรณ์ 

ทีเ่รำจะได้กลิน่ ได้เห็น ได้ชิม ได้ยนิ ได้ลงมอืท�ำ ด้วยควำมเป็นกันเอง ด้วยควำมจรงิแท้ 

ซึ่งเชื่อได้เลยว่ำผู้ร่วมเรียนรู้จะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นในใจ และเห็นคุณค่ำของกำรน�ำไป

ใช้ในบริบทของตนเองต่อไป”
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บรรณำนุกรม
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