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ค�ำน�ำคณะผู้วิจัย
 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิด

เรื่องการน�าร่วม กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่าย

ภาคประชาสังคม และ ชุดประสบการณ์นักวิจัย” เป็นงานวิจัยที่จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวม

ข้อมูล และสังเคราะห์เรื่องราว ตลอดจนเรียบเรียงทฤษฎีที่ใช้การท�างานวิจัยเชิงพื้นที่

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) รวมคนสร้างเมอืง: สถาบนัการเรยีนรูพ้งังาแห่งความสขุกับการขบัเคลือ่น

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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ขอนแก่นนิวสปิริต
นักวิจัยสังเกตการณ์วิทยากรร่วมพูดคุยกับเยาวชนในกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดโดย 

กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สุนทรียสนทนา
นักวิจัยร่วมวงพูดคุยสุนทรียสนทนา

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยเบิ้ง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
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ค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์

 โครงการผู้น�าแห่งอนาคต ด�าเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพ

ผูน้�าเชิงพืน้ที ่เพือ่สร้างภาวะผูน้�ากระบวนทัศน์ใหม่ทีย่ดึแกนการน�าร่วมในการขบัเคลือ่น

แปลงแปลงสู่สังคมสุขภาวะทางปัญญา จึงก่อเกิดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้หนุนเสริม

เครื่องมือทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการเข้าไปผสานร่วมกับแนวทางการขับเคลื่อนของ

ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง

 การด�าเนินการดังกล่าว นอกจากจะท�าให้เกิดองค์ความรู้จากการท�างานร่วม

ของนักวิจัยและผู้คนในชุมชนแล้ว การท�างานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยตลอดระยะเวลา

หลายปีที่ผ่านมา ยังสร้างให้เกิดพื้นที่ของบทสนทนาและเรื่องเล่าอย่างหลากแง่หลาย

มุมเกี่ยวกับการท�างานวิจัยชุมชน จนกลายมาเป็นบทเรียนและมุมมองใหม่ต่อตัวตน 

ความคดิ ประสบการณ์ในการท�างานของนักวจิยัแต่ละคนได้  และได้ก่อร่างเป็นหนงัสอื 

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การท�างานชุมชน 

ที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดข้ึนระหว่างการท�างานของนักวิจัยทั้ง 6 คน 

ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึก

นึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการท�างานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง  
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 หนังสือเล่มนี้มิได้เป็นหนังสือถอดบทเรียนการท�างานของนักวิจัยเพื่อสกัดเอา

ข้อมลูทางวชิาการอย่างแข็งขนั มไิด้มุง่มองนักวจิยัทีท่�างานกบัชุมชนในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ 

ทางทฤษฎี หากแต่หนังสือเล่มนี้ก�าลังชวนเชิญให้ผู้อ่านเข้าไปรับฟัง แลกเปลี่ยน และ

เรียนรู ้มุมมองการท�างานของนักวิจัยในฐานะมนุษย์ที่มีความรู ้สึกนึกคิดและมีมิติ

ภายในอย่างลึกซึ้ง โดยสกัดเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากการการพูดคุย สนทนา โต้แย้ง 

และบอกเล่า เพื่อมองให้เห็นบทเรียนการท�างานชุมชนในแง่มุมใหม่ โครงการผู้น�าแห่ง

อนาคตจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนหนึ่งบทเรียนของบทสนทนา

ที่รอคอยการได้ยินจากท่านผู้อ่าน ตลอดทัง้สามารถสร้างบทสนทนาใหม่ว่าด้วยมมุมอง

การท�างานชุมชนได้อย่างมีมิติมากยิ่งขึ้น  

 โครงการผู้น�าแห่งอนาคต                                                     

 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ค�ำน�ำ

 “ทววิจัน์การวจิยั: เร่ืองเล่าจากนกัวทิยาการเรยีนรูสู้ก่ระบวนทศัน์การท�างาน 

ชมุชน” คอืงานวจัิยชิน้หนึง่ทีข้่าพเจ้าใช้เวลาพอควรกบัการท�าความรูจ้กั “เพือ่น” ผ่าน

เรื่องเล่า เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านั้นสู่องค์ความรู้ที่พอจะจับต้อง

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ทุกตัวอักษรบนแผ่นกระดาษนี้ กระท�าผ่านปลายนิ้วสัมผัสซ่ึงกระทบอย่าง

แผ่วเบา แต่กลับเป็นเสียงดังกึกก้องในผัสสะแห่งจินตนาการ ประหนึ่งข้าพเจ้าต้องการ

สะท้อนความรู้สึกส่วนตนในการท�างานชิ้นนี้

 เสียงพูดคุย เสียงหัวเราะได้สั่นไหวกระทบสะเทือนในความรู้สึกของข้าพเจ้า 

ไม่ยากและไม่ง่ายนกัทีจ่ะแยกความคดิของตนเองออกจากความสมัพนัธ์ทีม่อียู ่ เพยีงเพราะ

ต้องการยืนยันความถูกต้องอย่างไม่มีอคติ

 ทวิวัจน์การวิจัย คือ เสียงซุบซิบ ค�าราม ดุดัน หนักเบา พูดคุยโส่เหล่อย่างมุ่ง

มั่นตั้งใจค้นหาค�าตอบบางอย่างให้แก่ความมุ่งมาดปรารถนาของตน ซ่ึงมีพื้นที่ชุมชน

เป็นแหล่งรวมสรรพสิ่งที่ได้รับการจัดสรรเข้าหากันอย่างมิได้ตั้งใจ

 ณ ที่นี้เกิด “นักวิทยาการเรียนรู้” ผู้องอาจประกาศจุดยืนและอุดมการณ์ผ่าน 

กระบวนทัศน์การท�างานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้เขียน
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ไร้เสียงพูดคุยจนยินเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงม

แม้ว่าจบสิ้นการสนทนา ก็ใช่ว่าความเงียบจะไร้ความหมาย

.

.

หากทั้งหมดคือ นิทานเรื่องเล่า 

ใยเลยจะมิรอช้าหยิบอ่านเพื่อสร้างจินตนาการและเรียนรู้ไปด้วยกัน

ไอยเรศ บุญฤทธิ์

ปทุมธานี

27 ต.ค. 2563
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 การท�างานวจัิยในชมุชนเป็นการท�างานทีม่รีะเบยีบวธิวิีจยัหลากหลาย ซ่ึงขึน้อยู่

กบัประเดน็ทีต้่องการศึกษา การหาองค์ความรู้ต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึนในชมุชน หรือแม้แต่แนวคิด

หรือวิธีการเฉพาะของนักวิจัย ในขณะที่การใช้แนวคิดและมุมมองด้านการขับเคลื่อน

สังคมด้วยการสร้างเรียนรู้เป็นหนึ่งกระบวนการที่ “กลุ่มนักวิจัย” จากคณะวิทยาการ

เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ท�างานกับชุมชนมาตลอดระยะ

เวลา 5 ปี จนมีผลงานเกิดข้ึนเป็นองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นงานวิจัยเร่ือง 

“โครงการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่าน

ภาวะการน�าร่วม” (2558) โครงการนี้ผลิตองค์ความรู้และหนังสือชื่อ ใจคน ชุมชน 

การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม เป็นการรวบรวมบทความ

วิจัยจากการประสบการณ์การท�างานขับเคลื่อนชุมชนใน 3 พื้นที่ คือ มูลนิธิบ้านครูน�้า 

จังหวัดเชียงราย ชุมชนโคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี และกลุ่มทราเวลล์และชุมชน

รอบข้างในเขตพระนคร กรุงเทพฯ โครงการนี้เน้นและตระหนักถึงความส�าคัญของ

การเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ซ่ึงมี

สภาพแวดล้อมทั้งในเชิงกายภาพและวิถีการด�ารงชีวิตที่แตกต่างกัน ข้อค้นพบที่ส�าคัญ 

คือ การศึกษาภาวะภายในท่ีท�าให้ผู้น�าและทีมงานสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล

องค์ความรู้ จนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ขณะที่ ลือชัย ศรีเงินยวง 

(2558: ค�านิยม) กล่าวถึง จุดเด่นของงานชิ้นนี้ไว้ว่า การน�าเสนอเรื่องราวของคนเล็ก ๆ  

ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ที่ท�างานยากและย้อนทางโลกกระแสหลัก เป็นการเปิดพื้นที่ให้งาน

และคนท�างานเพื่อสังคมได้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมวงกว้าง ซึ่งภาพขับเคลื่อนของกลุ่ม

คนธรรมดา ๆ เหล่านี้น�าไปสู่การเปิดประตูให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับจินตนาการ ความหวัง 

และแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มีคนกล้าลุกขึ้นมาท�าสิ่งดีงาม มีคุณค่าให้

สังคมและโลกใบนี้มากขึ้น 

 งานวจัิยเรือ่ง “โครงการถอดบทเรยีนกระบวนการยกระดบัการพฒันาศกัยภาพ

และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่” (2560) โครงการน้ีด�าเนินการต่อเนื่องและต่อยอด
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จากการถอดบทเรียนการท�างานของเครอืข่ายโครงการผูน้�าแห่งอนาคต ภายใต้ “โครงการ

ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะ

การน�าร่วม” งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการท�างานวิจัยเพื่อศึกษาเงื่อนไขการท�างานชุมชนและ

ภาคประชาสังคมที่น�าแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (social enterpreneurship) มา

ปรับใช้ท�างานขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ การถอดบทเรยีนสะท้อนถงึผลของการประยกุต์

ใช้เครือ่งมอืหนนุเสรมิการท�างานของผูน้�าเครอืข่าย จ�านวน 4  พืน้ที ่คือ มลูนธิบ้ิานครนู�า้ 

จังหวัดเชียงราย ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี เครือข่าย

ขอนแก่นนวิสปรติ จงัหวดัขอนแก่น และ เครอืข่ายสภาพลเมอืงพงังาแห่งความสขุ จ. พงังา 

งานวิจัยชิ้นนี้ชวนให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ผ่านผลผลิตหนังสือชื่อ จุดนัดพบบนเส้นขนาน: 

ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม ซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�างาน

ภาคประชาสังคม และการผนวกเครื่องมือหนุนเสริมมาใช้ ข้อสรุปท�าให้เห็นอุปสรรค 

ที่เกิดขึ้นภายในว่า เป็นการปะทะกันของความเชื่อในการท�างานธุรกิจกับการท�างาน

ภาคประชาสังคม ขณะที่อุปสรรคภายนอกคือ ความยากล�าบากในการน�าเครื่องมือ 

ที่ได้รับมาต่อยอดในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยไม่ได้อาศัยอาสาสมัครผู้ประกอบการ 

(intrapreneur) นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจส�าหรับความท้าทายและอุปสรรคที่ขวางกั้น 

คือ อุดมการณ์ของภาคประชาสังคมกับวิธีคิดของภาคธุรกิจ ซ่ึงได้รับการอธิบายกัน

คนละฐานความคิด ประเดน็เรือ่งความสมดลุ จงึเป็นสิง่ส�าคัญทีภ่าคธรุกจิต้องตระหนัก

ถึงการสร้างมูลค่าด้วยคุณค่า

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ

เปลีย่นแปลงทางสังคม” (2562) เป็นงานวจิยัทีเ่น้นการศกึษาประเด็นและกระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชน ขณะเดียวกันยังสนใจศึกษาและวิเคราะห์วิธีคิดและแนวคิด

ในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากพื้นที่ภาค

สนามจ�านวน 4 พื้นที่ คือ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง โคกสลุง จังหวัดลพบุรี กลุ่มสงขลา

ฟอรั่ม จังหวัดสงขลา กลุ่มสมัชชาพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา และ กลุ่มขอนแก่น
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นิวสปิริต จังหวัดขอนแก่น

 ข้อค้นพบผ่านประเด็นการศึกษาว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์ผ่านการท�างาน ซึ่งน�า

เสนอเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต วัฒนธรรม แนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยม  โดยมุ่งเน้น

ในการขับเคลื่อน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน

เป็นฐานเพือ่การเคลือ่นไหวทางสงัคม 2. คนรุน่ใหม่กบัการขบัเคลือ่นสงัคม 3. การต่อต้าน

ขดัขนื: การไม่จ�านนต่อสงัคมกระแสหลกั 4. การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างวยั และ 5. การจดัการ

เรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้

และแนวทางการขบัเคลือ่นเพือ่การเปลีย่นแปลงในชุมชน ภายใต้แนวทางต่าง ๆ   6 ลกัษณะ 

อันได้แก่ 1. การบริหารจัดการทรัพยากรในฐานะทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 

2. การสร้างและเพ่ิมเติมองค์ความรูใ้นการท�างาน 3. การพฒันา “คน” ในฐานะทรพัยากร

ที่ส�าคัญ 4. การสร้างเป้าหมายชัดเจนในการท�างาน 5. ภาวะความเป็นผู้น�าร่วมและ

การน�าร่วม และ  6. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการร่วมท�างานภาคประชาสังคม

 งานวิจัยชิ้นนี้ ผลิตหนังสือรูปแบบหนังสือรวมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์

ความรู ้ในช่ือ คน เคลื่อน คน ซึ่งชี้ให้เห็นระบบและกระบวนการของคนท�างาน

ภาคประชาสงัคม ซึง่สะท้อนถงึปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกดิขึน้ภายใต้เงือ่นไขตามแต่บรบิท กระท่ัง

สามารถน�าเสนอเป็นแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ได้มาจากการสั่งสม

ความรู้ การค้นคว้าหาแนวทาง การปรับปรุงข้อผิดพลาด และการประยุกต์ใช้ส่งต่อ

 จากตัวอย่างงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ   บ่งชี้ให้เห็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ในชุมชนผ่านประสบการณ์การท�างานภาคประชาสังคมของผู้น�า (leader) และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ท่ีประสานกันอย่างลงตัว จนเกิดเป็นความส�าเร็จใน

การพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 แม้ว่ากลุ่มนักวิจัยดังกล่าวเป็นผู้มีความเช่ียวชาญหลากหลาย ที่ไม่จ�ากัด

ความรู้ในศาสตร์วิชา แต่กลับพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับชุมชนที่ตนศึกษาอย่าง
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ไม่มีขอบเขต องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนได้มาจากการลงมือปฏิบัติและตกผลึกเป็นแนวคิด 

อันเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของการท�างานภาคประชาสังคมของแต่ละชุมชน

 ดังนั้น เรื่องราวการท�างานของนักวิจัยกลุ่มนี้ จึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจส�าหรับ 

การติดตามและน�าเสนอในรูปแบบของ เรื่องเล่าจากการทวิวัจน์ (dialogue) ที่เกิดขึ้น

ระหว่าง นักวิจัยกับผู้วิจัย หรือ นักวิจัยกับคนในชุมชน หรือ นักวิจัยด้วยกันเอง ทั้งนี้

เพือ่ศกึษาการท�างานในชมุชนทีช้ี่ให้เหน็รปูแบบ วธิคีดิ แนวคดิและการปฏบัิตกิารวจิัย 

ที่ได้มาซึ่งข้อมูลและองค์ความรู้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เรื่องเล่า 

ยงัน�าไปสูข้่อสรปุทีเ่รยีกว่า “กระบวนทศัน์การท�างานชุมชน” ในฐานะของ “นกัวทิยาการ

เรยีนรู”้

ภาพที่ 1 ผลผลิตประเภทหนังสือ จากโครงการวิจัยโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(ซ้าย) ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม (2560) 

(กลาง) จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม (2561)

(ขวา) คน เคลื่อน คน (2563)
ประชุมรวม

นักวิจัยร่วมสังเกตการณ์การร่วมถอดบทเรียนการท�างาน

ภาคประชาสังคมพื้นที่จังหวัดพังงา ณ เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
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มอแกลน
นักวิจัยร่วมพูดคุยกับผู้บอกข้อมูลซึ่งเป็นคนมอแกลน 
ริมชายหาดหมู่บ้านทับตะวัน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ประชุมรวม
นักวิจัยร่วมสังเกตการณ์การร่วมถอดบทเรียนการท�างาน

ภาคประชาสังคมพื้นที่จังหวัดพังงา ณ เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
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ทวิวัจน์กำรวิจัย: 
พื้นที่ โอกำส และกำรแลกเปลี่ยน
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 การกล่าวถึงการสนทนาในช่วงท่ีท�างานวิจัย อาจเป็นเรื่องปกติสามัญของ

กระบวนการท�างานวิจัย แต่เป้าหมายของการอธิบายเรื่องราวที่ว่าด้วยการ “สนทนา” 

ในที่นี้กลับมีจุดประสงค์หลักคือการขยายความหมายและเร่ืองราวอันเป็นปกติที่น่า

สนใจอยู่ไม่น้อย

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ผู้บัญญัติค�าว่า “ทวิวัจน์” จาก

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ “dialogue” ด้วยนัยที่กล่าวถึง การสนทนาของผู ้คนท่ี

แลกเปลี่ยนค�าพูด ความคิด แนวคิด ทัศนะต่าง ๆ ด้วยมีเป้าหมายของการสร้างพลัง

ทางปัญญา

 หนังสือ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ (2558: 5-7) กล่าวถึง นัยของค�าว่าทวิวัจน์ที่

น�าไปสู่การสร้างปัญญาด้วยการอธิบายถึงการสนทนาระหว่างมนุษยศาสตร์ในสาขาท่ี

ใกล้ตัวผู้เขียน (เจตนา นาควัชระ) ได้แก่ ประวัติศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ กับ 

การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยกับวิทยาการแขนงอื่น อันได้แก่ นิติศาสตร์ ซึ่งผู้

เขียนใช้ค�าว่า “ทวิวัจน์” ด้วยมิติของการ “ทวิวัจน์ข้ามสาขา” ซึ่งเป็นการพิจารณา

เรื่องความยุติธรรมว่ากว้างกว่าเรื่องของกฎหมาย และกลไกของการด�าเนินการตาม

กฎหมายมากนัก เนื่องด้วยความยุติธรรมเป็นความส�านึกทางสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐาน

ของความปรารถนาร่วมของคนในสังคมท่ีจะจรรโลงสังคมนั้นไว้ให้ได้ ดังนั้น สังคม

อารยะจึงเป็นสังคมที่ระบบศาลน่าจะเล็กมาก เพราะสมาชิกของสังคมสามารถที่จะ

แก้ปัญหาของความขัดแย้ง และความแตกแยกได้ด้วยศักยภาพทางวัฒนธรรมที่มีอยู่

แล้วโดยไม่ต้องพึ่งศาล ในท�านองเดียวกันการศึกษานิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ก็หลงทางไปสู่

การค้าคดีและค้าความ แทนที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ผู้คนต้องน�าคดีมาขึ้นศาล 

เป็นต้น จากการทวิวัจน์ข้ามสาขาดังกล่าว ท�าให้เห็นภาพการสนทนาท่ีปรากฏ

เคลื่อนไหว ซึ่งปะทะสังสันทน์กันในสองมิติ คือ มิติระหว่างตัวบุคคลกับตัวบุคคล และ

มิติของการวิจารณ์ด้วยการถกด้วยปรัชญาการใช้ชีวิต อุดมการณ์ทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์
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 ด้วยเหตุแห่งจินตนาการนี้ ท�าให้ผู้วิจัยมุ่งปรารถนาที่ใช้ค�าว่า “ทวิวัจน์” เพื่อ

อธบิายกระบวนการท�างานวจิยัของกลุม่นกัวจัิยในโครงการผูน้�าแห่งอนาคต ซึง่เป็นหนทาง

หนึ่งของการสกัดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การท�างาน รวมถึงมุมมองของ

การวิพากษ์วิจารณ์การท�างานที่มาจากฐานคิดที่แตกต่างกัน 

 ดังนั้น วาระนี้จึงนับเป็นพื้นที่และโอกาสที่จะรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง

ทางของการร่วมท�างานวิจัยและความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูป

แบบของวธิกีาร วธีิคดิ หรอืแหล่งทีม่าทีมี่ความต่าง นับเป็นเรือ่งราวทีง่ดงาม จงึสมควรที่

จะน�ามาเล่าต่อในสังคมวิชาการอันเป็นสาธารณะ ความคิดนี้สอดคล้องกับการพินิจ

การวิจัยด้วยการเน้น “สุนทรียภาพแห่งการวิจัย” เหตุเพราะวงวิชาการของไทยใน

ปัจจุบันให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อกิจแห่งการวิจัย ดังที่ เจตนา นาควัชระ (2558: 8) 

มองว่า การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของนักวิชาการ ซ่ึงน่าจะเป็นกิจท่ี

กระท�าด้วยความสมัครใจ พึงใจ และพอใจ จนถึงขั้นที่จะมองเห็นความงดงามของการ

วิจัยได้ไม่มากก็น้อย

 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการสร้างประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพที่ว่านี้ ส่วนหนึ่งมา

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง ที่เสริมความมั่งคั่งทางความรู้และความคิด

ให้แก่กัน และในประชาคมที่มุ่งเน้นหลักการของมนุษย์สัมผัสมนุษย์ ในท้ายที่สุดแล้วก็

เป็นการตอกย�้าความส�าคัญของการสร้างความส�านึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ คุณค่าของผลงานวิจัยย่อมผูกอยู่กับคุณค่าของการจรรโลงความอยู่

รอดของมนุษยชาติด้วย

 อนึ่ง การฉายภาพให้เห็นมิติต่าง ๆ ผ่านเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของการ

ท�างานวิจัยตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของนักวิจัยในโครงการฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ชวน

ให้หันมามอง “กระบวนการท�างาน” ที่มิได้เน้นผลลัพธ์เป็นรูปแบบผลงาน (output) 

เพียงอย่างเดียว แต่กลับชี้ชวนให้หันมามองถึง องค์ความรู้ของการท�างานวิจัยอันมี

เงื่อนไขของความแตกต่างหลากหลายสอดประสานสัมพันธ์กันในการท�างานกับชุมชน
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ผ่าน “เรื่องเล่า” ที่ซ้อนอยู่ภายใต้ประสบการณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งรอเวลาที่ถูกถ่ายทอด

ส่งต่อในพื้นที่แห่งนี้

“เรื่องเล่าต่างบุคคล”: จุดเริ่มต้นของงานวิจัย

 การติดตามการท�างานของคณะนกัวจัิย ภายใต้การด�าเนนิงานวจิยัของโครงการ

ผู้น�าแห่งอนาคต เป็นส่วนหนึง่ของการใช้แนวทางการท�างานลกัษณะการศกึษาเรือ่งเล่า 

(narrative inquiry) ซึ่งเป็นแนวทางศึกษาผู้คน ชุมชน และสังคม ที่เน้นการ “รับฟัง” 

เสียงเล็กเสียงน้อยของผู้คนได้สะท้อนให้สังคมได้ยิน ทั้งนี้ การศึกษาโดยใช้เรื่องเล่า

เป็นวิธกีารเพือ่เข้าถึงและท�าความเข้าใจผ่านกระบวนการพดูคุย สมัภาษณ์ทัง้เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ เนือ่งด้วยการท�างานลกัษณะดงักล่าวให้ความส�าคญัในระดบับคุคล

ให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดหรือสื่อสารเรื่องราวที่อยู่ในความคิดของตนหรือภายในใจของ

คนผู้นั้น การศึกษาเรื่องเล่ามีความเชื่ออยู่บนพื้นฐานที่เห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีเรื่องเล่า

เป็นของตนเองทั้งสิ้น

 การวิจัยเชิงเรื่องเล่าเป็นกระบวนการศึกษาที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่อง

กับประสบการณ์ตรงของบุคคล นิยามความหมายของการศึกษาเรื่องเล่ามีความแตก

ต่างตามแนวทางของนักวิจัยแต่ละคน วิธีวิทยาของการศึกษาสังคมผ่านเรื่องเล่ามีการ

ศึกษาหรือวิธีอยู่หลายระดับ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ทั้งนี้ยังหมายรวมถึง 

การศึกษาแง่มุมของความคิด การตีความ การถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งสามารถรวบรวม

ข้อมูลด้วยกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การบันทึก การสังเกตทั้งมีส่วนร่วมและ

ไม่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกของผู้บอกข้อมูล 

ข้อเขียนและลายลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ  เป็นต้น ในขณะที่  นภาภรณ์ หะวานนท์ (2552: 

5) กล่าวว่า การศึกษาเรื่องเล่าเป็นการบอกกล่าว การทบทวนประสบการณ์ วิธีการหา

ทางออกของปัญหา หรือการรับรู้ชีวิตตนเองอย่างเป็นระบบ บุคคลสร้างเรื่องราวของ

ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่าเรื่องมองว่าเรื่องราวท่ีน�าเสนอมีความสมเหตุสมผลทั้ง
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ส�าหรับผูเ้ล่าและผูอ้ืน่ด้วย การเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองอาจเป็นการแสดงออกถงึ

การคดัค้านหรอืสนบัสนนุรปูแบบของอ�านาจทางสงัคมท่ีด�ารงอยูใ่นสังคมของผู้เล่าเร่ือง 

เรือ่งราวต่าง ๆ  ทีบ่คุคลเล่าเกีย่วกบัตนเองนัน้ได้รบัอทิธพิลจากชิน้ส่วนต่าง ๆ  ของอตัลกัษณ์

บุคคลนั้น ๆ เช่น เพศ อายุ ชาติพันธุ์ ฐานะ สภาวะทางร่างกาย ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ เรื่อง

เล่าจึงสะท้อนระบบความสัมพันธ์หรือโลกทางสังคมที่บุคคลด�ารงชีวิตอยู่

 อย่างไรก็ดี การศึกษา “ทวิวัจน์การวิจัย: เรื่องเล่าของนักวิทยาการเรียนรู้สู่

กระบวนทัศน์การท�างานในชุมชน” เป็นการศึกษาเรื่องเล่าประเภทหนึ่งที่ได้มาจาก

การเกบ็รวบรวมข้อมลูของนกัวจิยัท่ีร่วมกันท�างานในพ้ืนทีภ่าคสนาม ในฐานะของผูว้จัิย 

หัวใจหลักส�าคัญของการท�างานชิ้นนี้ คือการมองเห็นหน้าที่ส�าคัญของตนเอง หมายถึง 

การรบัฟังอย่างลกึซึง้ด้วยความตัง้ใจ โดยตระหนกัว่าการรบัฟังจะได้ยนิเรือ่งราวท่ีบอกเล่า

เรื่องที่ประกอบด้วยเรื่องราวส�าคัญท่ีผู้เล่าต้องการถ่ายทอดสู่สาธารณะขณะเดียวกัน

การถ่ายทอดข้อมลูเรือ่งเล่าต่าง ๆ มีวธิจีบัประเดน็และน�าเสนอข้อมูลให้เหน็เป็นรปูธรรม

อยู่  3 รูปแบบ คือ 

   ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ ์ ปรากฏการณ ์

     ที่เกิดขึ้นจริง 

     ประสบการณ์ หมายถึง ชุดความเป็นจรงิทีผู่บ้อกข้อมลูรบัรู้ สมัผสั เกดิขึน้ 

    จากผสัสะทีต่นเองรบัรูไ้ด้ กรณนีีอ้าจกล่าวถงึเหตุการณ์ร่วม ของนกัวจิยัแต่ละ 

                บุคคลแต่ได้รับการถ่ายทอดด้วยมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกัน

     การส�าแดง หมายถึง การแสดงออก การถ่ายทอดเร่ืองราวออกมาเป็น 

    สัญลักษณ์ต่าง ๆ ผ่านการเล่าเรื่อง เช่น ภาษา ท่าทาง พฤติกรรม เป็นต้น

 การวิเคราะห์ข้อมลูเรือ่งเล่าจากนกัวจิยัในเรือ่ง ผูวิ้จยัแบ่งเน้ือหาการวิเคราะห์

เรื่องเล่าที่รวบรวมได้จากการรับฟังเรื่องเล่า การพูดคุย การสังเกตจากกลุ่มนักวิจัย

1
2

3
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จ�านวน 6 คนภายใต้โครงการผู ้น�าแห่งอนาคต เรื่องเล่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง

ประสบการณ์การท�างานวิจัย ภาวะความเครียด ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน วิธีคิดใน

การท�างาน และเร่ืองเล่าท่ีเป็นเกร็ดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะท�างานวิจัย อย่างไรก็ดี 

การเก็บข้อมูลเรื่องเล่าเกิดขึ้นระหว่างการท�างานภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยท�าหน้าที่บันทึก

เรื่องราวการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับนักวิจัย (researcher & researcher as a key 

informent) นักวิจัยกับผู้บอกข้อมูล (researcher & key informent) และการ

สนทนาระหว่างกลุ่มนักวิจัยด้วยกันเอง (focus group with researchers)

 อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยคือส่วนหนึ่งของกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในโครงการ ดังนั้น 

จึงต้องเก็บข้อมูลด้วยลักษณะวิธีการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า วิธีการศึกษาวิจัยตนเอง (self 

studies research) เพื่อประกอบการท�างานครั้งนี้ ซึ่งวิธีการท�างานหรือวิธีการศึกษา

วิจัยตนเองเก็บข้อมูลจากวิธีการสัมภาษณ์ด้วยการเตรียมค�าถามให้เพื่อนนักวิจัย

สัมภาษณ์ผู้วิจัย และบันทึกเพื่อถอดเทป นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจากบันทึกประจ�าวัน 

(diary) และการสะท้อนคิดที่บันทึกเป็นเอกสาร (reflections)

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ก�าหนดสัญลักษณ์แทนข้อมูลจากนักวิจัย ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์* นักวิจัย

R1 ชลิดา จูงพันธ์

R2 วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

R3 ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

R4 กานน คุมพ์ประพันธ์

R5 กิตติ คงตุก

R6 ไอยเรศ บุญฤทธิ์

*R = Researcher
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 ชลิดา จูงพันธ์ (แท็ป) ภูมิล�าเนาเดิมอยู่ท่ีจังหวัดมหาสารคาม คุณพ่อเป็น

ข้าราชการที่ต้องโยกย้ายสถานที่ท�างานอยู่บ่อย ๆ  ตนเองและแม่จึงต้องย้ายบ้านและ

ต่างคนต่างที่มา: ความหลากหลายและประสบการณ์ชีวิตของนักวิจัย

 นักวิจัยจ�านวน 6  คน ล้วนต่างมีที่มา แตกต่างกันตามบริบทที่ประกอบสร้าง

ความคิดและแนวทางการใช้ชีวิต ความแตกต่างอันหลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิด “บท

สนทนา” ที่ “แลกเปลี่ยน” ด้วยมุมมองท่ีอันหลากหลาย บ้างคล้อยตาม บ้างขัดแย้ง 

บ้างก็วิพากษ์วิจารณ์ หรือถกเถียงด้วยวิธีคิดที่ต่างยึดเป็นฐานที่มั่น เปรียบดั่งกระบวน

ทัศน์ที่เกาะเกี่ยวเป็นเงาความคิดที่ยากจะแยกออกจากกัน ข้อค้นพบจากการท�างาน 

“ทววัิจน์การวิจยั:  เร่ืองเล่านักวทิยาการเรยีนรูสู่้กระบวนทัศน์การท�างานชมุชน” ท�าให้

มองเห็นการ “สลาย” ข้ัวความคิด หรือข้ัวกระบวนทัศน์ออกจากกัน เพียงเพราะให้

ความส�าคัญกับ “การรับฟังซึ่งกันและกัน” และการท�างานบนฐานที่กล่าวถึง “สังคม

แห่งการเรยีนรู้และเคารพซึง่กนัและกนั” ดงันัน้ เมือ่ความหลากหลายคอืความสวยงาม 

ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงนักวิจัยแต่ละคนในมิติของ ต่างคนต่างมา:  ความหลากหลายและ

ประสบการณ์ชีวิตของนักวิจัย ดังต่อไปนี้

 ชลิดา จูงพันธ์
นักบรรพชีวิน ผู้ถ่อมตน ผู้ลดอัตตาพร้อมเรียนรู้

ผู้เปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นบ้าน ไม่ใช่พื้นที่ภาคสนามในการท�างานวิจัย

R4 , สัมภาษณ์.

R1
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โรงเรียนตามคุณพ่อ ชลิดาเป็นลูกคนโตของครอบครัว มีน้องชายที่มีอายุห่างกัน

ประมาณ 10 ปี ด้วยเหตุที่ตนเองกับน้องชายอายุห่างกันมาก จึงท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแล

น้องแทนพ่อแม่ ชลิดาสะท้อนภาพของตนเองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อย ไม่

ค่อยพูดเจรจา จะพดูคยุสนทนากต่็อเมือ่เป็นเวลาทีม่คีวามจ�าเป็น เช่น การน�าเสนองาน 

หรือถ้าอะไรที่จ�าเป็นก็จะสามารถพูดได้ โดยปกติไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นสักเท่าไร 

ชลิดาชื่นชอบและสนใจงานด้านศิลปะและด้านสังคม-มนุษยศาสตร์แม้ว่าจะเรียนมา

ทางสายวทิยาศาสตร์ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจนจบในระดบัปริญญาตรกีต็าม 

 ชลิดาศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยเลอืกสาขาวชิาบรรพชีวนิ1  ซึง่เป็นสาขาทีม่คีนเรยีนน้อย และมองว่าสาขาวิชาดังกล่าว

 “เอาจริง ๆ  ไม่ได้ชอบวิทยาศาสตร์นะ แต่แท็ปเรียนได้อ่ะค่ะ ตอนที่

เรียนอยู่ ม.ต้น แท็ปจ�าได้เลยว่า ความรู้สึกตอนนั้น คือ เฮ้ย ท�าไมชีวิตเรามัน

ไม่ยตุธิรรมเลย เพือ่น ๆ ท่ีเรยีนห้อง 7-8 ได้เรยีนภาษาญ่ีปุน่ ได้เรยีนดนตรไีทยด้วย 

แต่วิชาที่โรงเรียนบังคับให้เราเรียน ก็คือ วิทย์ คณิต คณิตเสริม วิทย์เสริมอยู่

อย่างนี้ แท็ปเลยไปขออาจารย์เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมาด้วยตัวเอง เพราะว่า

รู้สึกว่า เราจะต้องได้เรียนอะไรอย่างอื่นนอกจากวิชาทางสายวิทย์-คณิตบ้าง 

ตอนเรียนปริญญาตรีอยู่ที่มหาสารคามก็ท�ากิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะ 

เพราะเราเหมือนถูกปลูกฝังมาด้วยแหละว่า การที่เราได้เป็นนักเรียนทุน 

เรียนทุนรัฐบาล เอาภาษีประชาชนมาใช้อะไรอย่างนี้ เราก็ควรที่จะอุทิศตน

เพื่อสังคมบ้าง เพราะฉะนั้นก็จะท�างานทุกกิจกรรมอย่างเลยค่ะ”

1 บรรพชีวินวิทยา (อังกฤษ: Paleontology) คือ วิชาที่ศึกษาลักษณะรูปร่าง ความเป็นอยู่ และประวัติการวิวัฒน

การของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์และพืชในธรณีกาล โดยอาศัยข้อมูลหรือร่องรอยต่าง ๆ ของสัตว์และพืชนั้น ๆ ที่ถูก

เก็บบันทึกและรักษาไว้ในชั้นหิน จัดเป็นแขนงหนึ่งของวิชาธรณีวิทยาที่อาศัยความรู้ทางชีววิทยาปัจจุบันไปเปรียบ

เทียบกับหลักฐานที่ได้จากสภาพซากดึกด�าบรรพ์ เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในอดีตในช่วงที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัย

อยู่ ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับซากดึกด�าบรรพ์ เรียกว่า “นักบรรพชีวินวิทยา” (wikipedia, accessed on 23 Sept, 2020)
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ได้เดินทางออกต่างพื้นที่ ไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงเท่านั้น ห้องเรียนภายนอก

คือห้องทดลอง ซึ่งชลิดามองว่า เป็นห้องทดลองที่ได้ประสบการณ์มากกว่าการเรียนใน

ห้องเรียน

 ชลดิาเลอืกเรยีนต่อในระดบัปรญิญาโท กระทัง่จบปรญิญาเอกในสาขาบรรพชวีนิ 

ได้ฝึกฝนการท�างานวิจัยในต�าแหน่งผู้ช่วยวิจัย ได้เริ่มลงชุมชน คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ 

แม้ว่าจะเป็นการท�างานไม่เต็มเวลา แต่ก็ได้ฝึกฝนการท�างานลงพื้นที่อย่างเข้มข้นด้วย

แนวทางการศึกษาบรรพชีวิน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ท�าให้มองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งบนโลก

ใบนีม้คีวามเชือ่มโยงสมัพนัธ์กนั หมายถึง หากเรากระท�าสิง่หนึง่กม็กัจะส่งผลต่ออกีสิง่หนึง่

 “จุดเปลี่ยนท่ีท�าให้ไปท�างานบรรพชีวินมันน่าจะเริ่มมาจากตอน

ประมาณปี 3 ค่ะ มันจะมีให้เลือกเอกหรือสาขา ซึ่งแท็ปรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้

เป็นเดก็ทีเ่ป็นนกัวทิยาศาสตร์ขนาดนัน้ คอืเราไม่ได้ชอบท�างานอยูใ่นห้องแลป 

เราก็เลยรู้สึกว่า เราก็ควรจะไปเรียนอยู่ในฟิว (field) มากกว่า ตอนแรกก็จะ

เลอืกนเิวศวทิยา ซึง่ได้เข้าป่าเลยเนาะ แต่พอดมีคีนลงเรยีนเยอะมาก กเ็ลยไม่ลง 

ประกอบกบัตอนน้ันมอีาจารย์เพิง่จะกลบัมาจากต่างประเทศ อาจารย์กแ็บบ

จะเปิดสาขาบรรพชีวิน แท็ปกับเพื่อนอีก 2 คนก็เลยเลือกเรียนบรรพชีวิน 

เพราะคิดว่ามันจะได้ไปเที่ยว 

 ขณะที่เรียนบรรพชีวิน แท็ปได้เรียน field work แบบไม่ต้องอยู่ใน

ห้องแลป มนัเป็นประสบการณ์ทีม่ากกว่าการท�างานในห้องแลป ก็คอื มนัจะต้อง

ปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา เราไม่สามารถเลอืกท่ีนอนได้ นาน ๆ  ครัง้จะได้นอนโรงแรม 

บ่อยครั้งก็ต้องไปนอนที่วัด ไปขอนอนบนศาลา หรือขออนุญาตนอนที่ อบต. 

อะไรอย่างน้ี บางครั้งจะต้องท�ากับข้าวกินเอง บางทีก็ต้องเดินบนภูเขา 

ค�่าที่ไหนก็กางเต้นท์นอนที่นั่น หาอะไรกินและต้มน�้ากินบนภูเขาเลย”
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อาจนิยามด้วยประโยคท่ีว่า  “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”  ดังนั้น การท�างาน

บรรพชีวินท�าให้ไม่ละเลยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้า เพราะเราเชื่อว่ามัน

จะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ๆ แน่นอน ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมการสังเกตสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ จึง

เป็นแนวทางในการท�างานวิจัยเสมอมา

 ชลดิาตดัสนิใจสมคัรงานเป็นอาจารย์ทีค่ณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากได้เห็นโปสเตอร์ประกาศรับสมัครงานที่กล่าวถึง

การก่อตั้งคณะใหม่ และต้องการผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ครั้งนั้น 

ชลดิาพจิารณาว่าตนเองอยากสร้างอะไรบางอย่างและสร้างอะไรใหม่ ๆ โดยใช้วชิาความรู้

ด้านบรรพชวีนิเข้ามาบรูณาการ และสามารถขยายขอบเขตการเรยีนรูท้ัง้ในสายบรรพชวีนิ

และสายวิชาความรู้อ่ืน ๆ ท่ีน�าศาสตร์วิชาทางบรรพชีวินเข้าไปเติมเต็ม นอกจากนี้ 

การตัดสินใจท�างานในคณะดังกล่าวมีผลจากวิธีคิดเรื่องของการเป็นตัวของตัวเอง 

เนื่องจากชลิดามองว่า การเรียนรู้ของตนที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้ที่ได้รับแรงสนับสนุน 

ส่งเสรมิจากอาจารย์ทีป่รกึษามาโดยตลอด ซึง่เป็นเรือ่งราวการเรยีนรูท้ีด่ ี แต่อย่างไรก็ตาม 

การเรียนรู้ที่ดีก็ควรเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากภาวะภายในของตนเองเช่นกัน เราควร

ก้าวออกจากพ้ืนทีป่ลอดภัยสูพ่ืน้ทีท่ี่มคีวามท้าทายบ้าง แม้ว่าจะพบเจอกบัความล้มเหลว 

ผิดหวัง แต่แน่นอนว่า เราก็จะได้เติบโตจากภาวะดังกล่าวเช่นกัน

 “แท็ปคิดว่า อาจารย์ที่ปรึกษาก็น่าจะผิดหวังในตัวเราไม่มากก็น้อย 

เน่ืองจากอาจารย์ตั้งความหวังกับเราไว้สูง สาขาบรรพชีวินถือเป็นสาขาที่

ขาดแคลนในประเทศ แต่การตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ในคณะใหม่ (คณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) ก็เป็นสิ่งที่สนองตอบความคิดและความ

ต้องการของเรา จรงิ ๆ  การตดัสนิใจมนัง่ายมาก ๆ เลยอ่ะ คือ แทป็ไปเจอ poster 

รับสมัครงาน เขาให้ข้อมูลว่าเป็นคณะใหม่ ต้องการคนที่มีความหลากหลาย

เข้ามาท�างาน เราอยากไปสร้างอะไรใหม่ ๆ ที่ได้น�าความสามารถและงาน
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 เมื่อชลิดาได้เข้ามาท�างานในคณะฯ ก็ได้รับมอบหมายให้ท�างานที่หลากหลาย 

ช่วงแรก ๆ ของการท�างาน ชลิดานิยามภาพการท�างานช่วงนั้นด้วยค�าว่า “นัว” หมาย

ถึง การท�างานด้วยกันทุกอย่าง เหมือนท�างานลงแขกในทุกเรื่อง ท�าหลักสูตรวิชาเรียน 

โดยเฉพาะหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังได้

รับมอบหมายให้ท�างานโครงการผู้น�าแห่งอนาคต   ชลิดา มองว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ

การท�างานภาคสนามในนามคณะ และบทบาทนี้เอง ท�าให้ชลิดาได้ท�างานร่วมกันกับ

เพื่อน ๆ นักวิจัยที่มีความแตกต่างทางความคิด วิธีการ จุดนี้เองท�าให้ชลิดาได้เรียนรู้

การท�างานข้ามศาสตร์และสาขาดังที่ตนเองตั้งใจ

ของเราไปหย่อนอยู่ในสิ่งอื่น ๆ อยากสร้างอะไรบางอย่าง โดยเอาความรู้

บรรพชีวินไปบูรณาการ อยากจะขยายขอบเขตสาขาความรู้ของตัวเองให้

มันใหญ่ขึ้น”

 “ภาพความประทับใจจากงานภาคสนามที่ท�าให้เราตกปากรับค�า

เข้าร่วมโครงการวิจัยของคณะคือ นักวิจัยทีมใหม่ที่ดูจะแตกต่างจากทีมขุด

ไดโนเสาร์ที่ทุกคนล้วนพูดภาษาเดียวกัน เพื่อนอาจารย์ในคณะที่ร่วมท�างาน

เรียนจบต่างสาขา เรียนจบกันมาคนละทางทั้งด้านมานุษยวิทยาการดนตรี 

ประชากรศาสตร์ ศิลปศึกษา รวมถึงเราซึ่งเป็นคนขุดไดโนเสาร์และนักวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวในกลุ่ม พวกเราแบ่งการท�างานออกเป็น 2 

ลักษณะ ลักษณะแรกคือนักวิจัย 3 คนจะเข้าไปท�างานคลุกคลีและมีพื้นที่รับ

ผิดชอบหลักเป็นของตนเอง ลักษณะที่สอง คือนักวิจัยผู้ท�าหน้าที่ถอยออก

มามองสถานการณ์โดยรวม สรุปภาพการท�างานและวิเคราะห์ความเหมือน 

ความต่างของแต่ละพื้นที่” 

(ชลิดา จูงพันธ์, ใน ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: 

บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม, 2560) 
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 “เรียนแผนวิทย์มาตลอด คิดว่าจะเป็นหมอมาตลอด มีไปฝึกงานที่

ศริริาชบ้าง ช่วงมธัยมต้น คณุพ่อมคีนไข้ท่ีเป็นดีไซเนอร์ เราเองกจ็ะได้เรยีนวาดรปู 

แล้วก็ได้เจอลูกเพื่อนพ่อท่ีเป็นฝร่ัง เขาวาดรูปแบบ Portrait ได้สวยมาก 

ไผ่ก็ได้เรียนจากเขาบ้าง แล้วก็มีความรู้สึกว่าตนเองสนใจศิลปะ พอคุณพ่อรู้

 วาสนา ศรีปราชญาอนันต์ (ไผ่) เติบโตในครอบครัวที่สนับสนุนการเรียนรู้ตาม

ความต้องการของตนเอง วาสนามีแบบอย่างอาชีพที่มีคุณพ่อเป็นคุณหมอ ดังนั้น จึงมี

ความคิดว่าในอนาคตตนเองจะประกอบอาชพีเป็นหมอ วาสนาเล่าถึงการฝึกงานเตรยีมแพทย์

ทีโ่รงพยาบาลศริริาช ซึง่แสดงถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจของตนเอง นอกจากนี ้ วาสนากม็โีอกาส

ได้เรียนวาดรปู ได้เหน็รปูวาด portrait ของลกูเพือ่นพ่อทีส่วยมาก ย่ิงท�าให้รูส้กึว่าตนเอง

ชอบงานศิลปะ และเมื่อได้บอกความชอบและความสนใจกับทางครอบครัวแล้วก็ได้

รับค�าแนะน�าว่า หากสนใจเรียนหรือศึกษาทางด้านศิลปะก็ควรไปเรียนที่ยุโรป แต่ใน

เวลานั้น วาสนาเองมีความกงัวลเรือ่งภาษาทีจ่ะใช้สือ่สารท่ีนอกเหนอืจากภาษาองักฤษ 

จงึตดัสนิไปเรียนต่อทีป่ระเทศองักฤษ หยดุการเรยีนแผนวทิย์-คณติทีป่ระเทศไทย และ

ไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ วาสนาเริ่มต้นจากการเรียนในหลักสูตรศิลปะ

วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
ผู้มีพลังการเรียนรู้ คือ พลังแห่งการตั้งค�าถาม มากกว่าพลังของการตั้งค�าถาม คือ 

การรับฟังค�าตอบ หรือค�าอธิบายด้วยความตั้งใจ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

R5 , สัมภาษณ์.

R2
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 การเรยีนศลิปะของวาสนาในช่วงแรกเริม่ วาสนาเล่าว่า มคีวามกดดนัในการเรยีน

ถงึขนาดร้องไห้กม็ ี เนือ่งจากการเรยีนการสอนทีน่ัน่มวีธีิการทีท่�าให้ผูเ้รียนจ�าเป็นจะต้อง

คิดเอง ท�าเองโดยไม่ต้องให้ผู้สอนหรือครูเป็นผู้ช่วยคิดน�าทางให้ตลอด แม้แต่ในวิชา

เรียนศิลปะ สิ่งส�าคัญคือ เราจะต้องคิดด้วยตนเอง ในขณะช่วงเวลานั้นด้วยวิธีการเรียน

ดังกล่าว ท�าให้รู้สึกเคว้งคว้าง เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี และจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น วาสนาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยว่าเป็นระบบที่เรียนเพื่อหา

ค�าตอบส�าเร็จรูปที่ถูกต้องและมีอยู่แล้ว ดังนั้น ในช่วงเวลาเรียนจึงเป็นช่วงที่จ�าเป็นจะ

ต้องเรียนเพื่อให้ได้ค�าตอบตามโจทย์ที่ถูกวางเอาไว้ ดังนั้น การติวสอบ การเรียนพิเศษ

จึงจ�าเป็น เพราะต่างล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การได้มาซึ่งค�าตอบส�าเร็จรูป  แต่ใน

ขณะที่ระบบการเรียนรู้ในฝั่งของยุโรปนั้น เน้นการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง กระทั่งไม่

จ�าเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอน  แม้ว่าการเรียนศิลปะในช่วงแรกจะมี

แบบอย่างให้ศึกษาและท�าตามก็ตาม แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง กิจกรรมทุกอย่างในการเรียน

การสอนจ�าเป็นจะต้องคิดและท�าด้วยตัวเองท้ังหมด จึงเป็นที่มาของความอึดอัดใน

การเรยีนช่วงแรก ๆ ทีป่ระเทศองักฤษ จนกระทัง่จบการศกึษาสาขาการถ่ายภาพ

คณุพ่อกบ็อกว่าถ้าสนใจศลิปะกต้็องไปอยู่ยโุรป ต้องไปเรยีนทีย่โุรป แต่ตอนนัน้ 

เรากังวลเรื่องภาษา มีเรียนภาษาเยอรมันมาบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้น

จะต้องไปเรียนภาษาเยอรมันใหม่ ดังนั้นจึงตัดสินใจไปเรียนที่อังกฤษเพื่อที่

จะศึกษาทางด้านศิลปะโดยเฉพาะ”

 “ช่วงท่ีไปเรยีนศลิปะช่วงแรก เราเรยีนในระดบั A-level คอืจะมกีารเรยีน

วชิาทีเ่ลอืกคอื วชิาศลิปะ (art) การออกแบบ (design) และ การถ่ายรปู ดงัเช่น

ในวชิาศลิปะ ช่วงแรกเขากจ็ะมี Theme ให้เราวาดรปูแบบน้ี แบบน้ันนะ หรือ

วาดรูปแบบหรือวิธีการแบบปิกัสโซ่อย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง 

อาจารย์เขาก็จะบอกว่า มีโปรเจคให้เราคิดเองท�าเอง ซึ่งตอนนั้นแค่โจทย์นั้น
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 วาสนา ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารงานศิลปะ (art management)  

สาขาที่เรียนให้ความส�าคัญและสนใจการบริหารงานศิลปะในด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่

มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะแต่ละแขนง วาสนากล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกของตนที่ได้เรียน

รูเ้รือ่งการศกึษา และค้นพบว่าตนเองเป็นผูท้ีช่ืน่ชอบประเดน็เรือ่งการศกึษาและการเรยีนรู้ 

ในช่วงของการศึกษาระดับปริญญาโท วาสนามีโอกาสฝึกงานที่ Pittsburgh opera ที่

นั่นเอง วาสนามีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นด้านศิลปะ

ที่เป็นวิธีการบูรณาการการสอนด้วยใช้การผสมผสานระหว่างการร้องเพลงโอเปร่า 

ผนวกเข้ากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่ภาษาใน

ชีวิตประจ�าวัน

 หลงัจากวาสนาส�าเรจ็การศกึษาในระดับปรญิญาโท จงึศกึษาต่อในระดบัปริญญาเอก

ทางด้านการศึกษา ระหว่างเรียนมีโอกาสได้ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Art Museum)  

อนัเน่ืองจากเป็นความสนใจตัง้แต่เรยีนในระดบัปรญิญาตร ี เพราะว่าต้องไปดูงานศลิปะ

เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจในการถ่ายรปู จงึท�าให้วาสนาใช้ชวีติและการเรยีนรู้วนเวยีนอยูก่บั

พิพิธภัณฑ์ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก วาสนาจึงสนใจท�างานวิจัยที่เน้น

การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะประเด็นด้าน Art Education นอกจากนี้ วาสนายงั

เคยท�างานเป็นกระบวนกร (facilitator) ในพพิธิภณัฑ์ศิลปะและยงัสมัครเป็นนักศกึษา

ฝึกงาน (intern) ของพพิธิภัณฑ์เดก็ และมโีอกาสท�างานวจิยัทีห่น่วยวจิยัและวดัประเมนิ 

(Research and Evaluation Department) วาสนาเล่าว่าช่วงนั้นเป็นถือเป็นการได้

เรยีนรูก้ารท�าวิจยัครัง้แรก ได้เหน็ระบบต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานวิจยัในพพิธิภณัฑ์

โจทย์เดียว ก็ท�าให้เราถึงขั้นร้องไห้ เพราะไม่คิดว่าต้องคิดด้วยตัวเองจริง ๆ 

เนือ่งจากมนัไม่มแีนะน�าแนวทาง (guideline) กเ็ลยท�าให้รู้สกึว่ามนัเป็นจุดเปลีย่น

เหมอืนกนั จากการทีเ่คยอยูใ่นระบบการศกึษาทีม่คีนช่วยเหลอืมาโดยตลอด 

แต่วันนี้เราจะเรียนวิชาอะไร มันจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เลย มัน blank”
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 เมื่อวาสนามีโอกาสเข้าท�างานที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภาระหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย คอื การท�างานร่วมกับนกัวจัิย

คนอ่ืน ๆ ในโครงการผูน้�าแห่งอนาคต ซึง่เป็นโครงการท่ีลงไปท�างานกบัผูน้�าภาคประชาสงัคม 

วาสนาสะท้อนว่าเส้นทางการท�างานในฐานะของนักวิจัยที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์ จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นท่ีท่ีมีการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชน 

แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ลงชุมชนในประเทศไทยมาก่อนและไม่เคยร่วมท�างาน

กับนักวิจัยคนอื่น วาสนาถือว่าเป็นความท้าทายของการท�างาน ในท้ายที่สุด หลังจาก

ส�ารวจพ้ืนที่และประชุมพูดคุยร่วมกันกับนักวิจัย จึงได้ข้อสรุปว่าทุกคนจะพยายาม

ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม การได้ท�างาน

ร่วมกับนักวิจัยต่างสาขาและพื้นที่ใหม่ ท�าให้ตนเองได้เรียนรู้เรื่องการเปิดใจ และการ

ท�าความรู้จักกับคนท�างานขับเคลื่อนสังคม

 “ช่วงการท�างานในระยะเวลากว่า 8 เดือน ท�าให้ไผ่รู้จักกับเพื่อน ๆ 

นักวิจัยร่วมทีมมากขึ้น ได้เห็นการตีความและการมองโลกด้วยแง่มุมใหม่ ๆ 

จากฐานความคิดอันแตกต่างหลากหลาย เราถามกันเองว่า การท�างานของ

พวกเราเป็นภาวะการน�าร่วมหรอืไม่ ค�าตอบทีเ่ห็นตรงกันคอื ใช่ เราท�างานกัน

อย่างน�าร่วม ด้วยความเคารพรบัฟังความคดิเหน็ซึง่กันและกนั แบ่งปันข้อมลู 

พูดคุยแลกเปลี่ยน และถามความคิดเห็นจากแต่ละคนก่อนตัดสินใจเสมอ 

เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากคนท�างานขับเคลื่อนในพื้นที่ แต่สิ่งที่

ส�าคัญที่สุดคือ การได้เห็นความเป็นมนุษย์ และความจริงใจในการท�างาน” 

(วาสนา ศรีปราชญาอนันต์, ใน  ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: 

บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม, 2560: 304-305)
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 ฐติกิาญจน์ อศัตรกลุ (แต้ว) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีค่ณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐิติกาญจน์มองเห็นว่าสาขาที่ตนเองเรียนมาไม่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของตนเองสักเท่าไร เนื่องจากเป็นคนที่ชอบตั้งค�าถามเกี่ยวกับสังคมและชอบ

ประเด็นทางสังคม ดังนั้นจึงคิดว่าการจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ไม่ตอบ

โจทย์ชวีติตนเอง แต่อย่างไรกต็าม การจบการศกึษาจากคณะศกึษาศาสตร์นัน้ ฐติกิาญจน์

กล่าวว่าได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน จิตวิทยาการสอนที่น�าไปใช้ในชีวิต

จริงอยู่พอสมควร

 หลังจากที่ฐิติกาญจน์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและพบว่าตนเองไม่ได้

อยากมอีาชพีเป็นครหูรอือาจารย์ จงึหาวธิกีารและหาแนวทางทีจ่ะหาเลีย้งชพีด้วยตนเอง 

โดยเร่ิมจากการสมัครงานในต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลก็เพียงเพื่อที่จะอยากลอง

ท�างานในออฟฟิศ แต่เมื่อได้ท�างานในระยะประมาณ 6-7 เดือนก็พบว่า ยังไม่ใช่เส้น

ทางการท�างานของตนเอง ดงันัน้จึงลาออกจากต�าแหน่งงาน การลาออกจากงานครัง้นัน้ 

ท�าให้ฐติกิาญจน์เริม่ทีจ่ะเปิดธรุกจิเป็นของตนเอง ธรุกจิแรกเริม่ คอื การขายเครือ่งประดบั 

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
นักประชากรศาสตร์  ผู้สนใจ “ชานชรา” มุมมองสังคมสูงวัย 

น�าพาให้เข้าใจมุมมองใหม่ที่เชื่อมโยงความเข้าใจในระดับมหภาค

R2 , สัมภาษณ์.

R3
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ธุรกิจเคร่ืองประดับที่เปิดในครั้งนั้น ในช่วงปีแรกก็พบว่าเป็นงานที่สนุกและมีอิสระ 

ฐติกิาญจน์ให้ความหมายถึงความสนกุและความอสิระว่า อยากท�าอะไรก็ท�า อยากหยดุกห็ยดุ 

มีอิสระทางความคิด แต่สุดท้ายก็พบว่า การท�าธุรกิจก็ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ

ชีวิตเช่นกัน

 หลงัจากคดิทบทวนในหลายมุม ประกอบกบัการคดิย้อนถงึครอบครวัของตนเอง 

ฐิติกาญจน์นิยามภาพของครอบครัวตนเองว่าเป็น “ครอบครัวนักวิชาการ” เนื่องจาก

คุณแม่เป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับผู้อ�านวยการโรงเรียน พี่ชายถือว่าเป็นเด็ก

เรยีนเก่ง ทกุคนในครอบครวัเป็นผูท้ีส่นใจทางด้านงานวชิาการและการสอน ส่วนคณุพ่อ

เป็นนักธุรกิจและสนใจท�าธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียน ดังนั้น เมื่อเกิดค�าถามในจังหวะของ

ชีวิตที่ต้องคิดว่าจะท�าอะไรต่อไป ฐิติกาญจน์จึงสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ใน

สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่สนใจเป็นทุนเดิม ดังนั้นจึงสมัครเรียนต่อในหลักสูตร

สังคมวิทยาประยุกต์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 “อาชีพครูเป็นอาชีพที่เราไม่อยากท�าเท่าไหร่ เลยลองเดินตามเส้น

ทางท่ีเรารูส้กึว่าเราอยากท�าจรงิ ๆ กเ็ลยไปสมคัรงานในออฟฟิศ ในแผนก HR 

ทีบ่ริษัทแห่งหนึง่ ลองท�าไปประมาณ 6 เดอืน 7 เดือนรูส้กึว่ามนัไม่ใช่ ตอนนัน้

คดิว่ายงัเป็นวัยรุน่อยูด้่วยมัง้ มนักเ็ลยแบบไม่อยากท�าอะไรซ�า้ ๆ จ�าเจ สดุท้าย

กเ็ลยลาออก จากนัน้กไ็ด้เริม่ลองเปิดธรุกจิลองขายของพวกเครือ่งประดบัต่าง ๆ 

และเมื่อลองมาขายของดูประมาณเกือบ 2 ปี รู้สึกว่าสนุกดี อิสระดี คือ 

อยากท�าอะไรก็ท�า อยากได้อะไรกไ็ด้ เนือ่งจากการขายของเนีย่ ก�าไรมนัดีนะ 

ก�าไรแบบ 50 50 แต่พอมาถึงจุดหนึ่ง มันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยคือ ขายของมันมี

อิสระก็จริง แต่จะท�าอะไรมันก็จะต้องตื่นเช้ามาก ก็เลยลองมานั่งคิดดูว่า 

จะต้องท�าอย่างไรต่อไปในชีวิต”
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 การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ ท�าให้ได้ศึกษาและ

เรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้เชิงปรัชญาและได้รู้จักกับค�าว่า “นักวิจัย” เนื่องจากช่วง 

เรียนต่อในระดับปริญญาโทนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มอบหมายให้ช่วยท�า

หน้าที่เป็น “ผู้ช่วยนักวิจัย” โดยภาระงานที่ได้รับมอบหมาย คือ การลงพื้นที่ท�างาน

กับชุมชนจ�านวนกว่า 20 ชุมชนท่ัวกรุงเทพมหานคร ลงไปเก็บข้อมูลว่าในชุมชนมี

ประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจ และน�ามาออกแบบกิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างและพฒันาชมุชน 

ฐิติกาญจน์กล่าวมานี่ เป ็นครั้งแรกท่ีเป็นการท�างานเก็บข้อมูลภาคสนามและ 

การท�างานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ของตน

 ประสบการณ์การท�างานในคร้ังนัน้ ฐติกิาญจน์รูส้กึว่าเป็นการท�างานทีม่คีวามสขุ 

สนุกสนาน และการใช้ชีวิตเริ่มมีความสมดุล หลังจากนั้นได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์

ที่ปรึกษาให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ ในที่สุดจึงได้สมัคร

เรียนต่อสาขาประชากรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐิติกาญจน์เล่าว่า การเรียน

สาขาประชากรศาสตร์ ที่จุฬาฯ เน้นการท�างานด้วยลักษณะข้อมูลท่ีเป็นข้อมูล

ส�านักงานสถิติ ข้อมูลส�ามะโนประชากร ข้อมูลภาวะการท�างาน ข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) เป็นต้น การท�างานด้วยข้อมูลดังกล่าว ท�าให้ได้ฝึกฝนและฝึกการ

 “ตอนเรียนในระดับปริญญาโท ท�าให้เรารู้จักกับค�าว่านักวิจัยจริง ๆ 

เนาะ ตอนเรียน ป. โทประมาณช่วงปีสอง ซึ่งช่วงระหว่างท�าวิทยานิพนธ์ 

แอดไวเซอร์ก็ชวนมาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีโอกาสได้ท�างานกับชุมชน 20 กว่า

ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ได้ลงไปเก็บข้อมูลว่า เขามีประเด็นอะไรในชุมชน แล้วก็

เอาออกมาเพือ่ออกแบบกิจกรรมเสรมิสร้างและพฒันาชมุชน อนันีเ้ป็นโปรเจค

วิจัยที่ได้ทุนจากกรุงเทพมหานคร การท�างานครั้งนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่

เราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและได้ท�างานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์”
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วิเคราะห์ภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูล และ คิดว่าวิธีการท�างานดังกล่าว

ถือเป็นความสนใจและความถนัดของตนเองในเวลาต่อมา

 เม่ือส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ฐิติกาญจน์ตัดสินใจสมัครงานใน

ต�าแหน่งอาจารย์ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เนื่องจากมีเงื่อนไขการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งที่เหมาะสมกับตนเอง 

ผนวกกับเป็นคณะใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจด้วย เหตุเพราะมองเห็นว่าเป็นคณะ

ที่เปิดกว้างและมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนสังคม อย่างไรก็ดี หลังจากได้รับคัดเลือกเข้า

มาท�างานในคณะและได้เริม่ต้นท�างาน ฐติกิาญจน์มองเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรับตน 

เนื่องจากการเริ่มต้นท�างานยังเห็นภาพการท�างานภายในคณะหรือทิศทางการท�างาน

ยังไม่ชัดเจน จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นเพราะคณะเพิ่งเปิดใหม่ แต่ในที่สุดก็มีงาน

ชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมายเข้ามา นั่นคือ งานโครงการผู้น�าแห่งอนาคต โดยฐิติกาญจน์

ต้องเดินทางลงภาคสนามเพื่อถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้กับกลุ่มผู้น�าและผู้ท่ีท�างาน

ภาคประชาสังคม นี่คือจุดเริ่มต้นหนึ่งในส่วนของงานวิจัยโครงการผู้น�าแห่งอนาคต

 การท�างานในฐานะของนักวิจัยโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ฐิติกาญจน์มอง

เปรียบเทียบกับการท�างานในฐานะของนักวิจัยครั้งที่เป็นนิสิตปริญญาเอกว่า เป็นการ

ท�างานภาคสนามที่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการท�างานในชุมชนเหมือนกัน

ก็ตามแต่ ฐิติกาญจน์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างคือ วิธีการและแนวคิดของ

งานทางด้านสังคมศาสตร์ที่เคยศึกษา มักจะมุ่งช่วยแก้ปัญหาโดยการหยิบใช้ข้อมูลใน

เชิงปริมาณเป็นสิ่งที่น�ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือหรือแนวทางในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนา เช่น ลงไปใช้แบบส�ารวจเพื่อเก็บข้อมูลประชากร และวิเคราะห์สภาพ

เศรษฐกจิสงัคม รวมถงึทศันคตต่ิาง ๆ เมือ่ได้ค�าตอบ ซึง่หมายถงึข้อมลูในภาพรวมแล้ว 

จึงน�าไปคิด วิเคราะห์ต่อว่าจะสามารถใช้ข้อมูลประเภทนี้ได้อย่างไรบ้าง ฐิติกาญจน์

มองว่า การท�างานภาคสนามก่อนหน้านี้ไม่ได้เน้นเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเข้าใจชุมชนในเชิงลึก

เมื่อเปรียบเทียบกับการท�างานในเชิงคุณภาพแบบท่ีโครงการผู้น�าอนาคต ซ่ึงใช้เป็น
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แนวทางในการท�าความเข้าใจชุมชน ด้วยข้อสังเกตดังที่ได้กล่าวมานี่เอง ฐิติกาญจน์จึง

มองว่า ความแตกต่างนี้เริ่มต้นจากโจทย์การวิจัย กระบวนทัศน์การท�างาน ข้อจ�ากัด 

ของระยะเวลา ระเบียบวิธีวิจัย หรือแม้แต่มโนทัศน์ของการท�างานวิจัย ประเด็นต่าง ๆ 

เหล่านี้ ท�าให้ฐิติกาญจน์เห็นความเปลี่ยนแปลงในการท�างานของตนเองมาเป็นระยะ

 “การได้ท�างานร่วมกบัทมีวจิยัและแนวทางการท�าวจิยัทีแ่ตกต่างกนั 

ท�าให้ความคิดของฉันหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป เพราะนอกจากความต่าง

ทางสาขาวชิาทีเ่รยีนมา ซึง่ส่งผลให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวต่าง ๆ ในแง่มมุแตกต่างไป

จากเดิมแล้ว ยังมีความแตกต่างท่ีมักน�ามาใช้พูดกันเล่น ๆ ในการท�างาน

วิจัยร่วมกันกับเพื่อน ๆ ตั้งแต่เริ่มท�างานกันใหม่ ๆ เช่น ฉายาที่ตั้งให้นักวิจัย

คนหน่ึง ซึ่งเราขนานนามว่าเป็น “เจ้าพ่อสายโรแมนติก” ด้วยเพราะเป็น

ศลิปินผูม้องโลกสวยงาม ส่วนฉนันัน้จดัอยูใ่นลกัษณะสายดาร์ก เพราะช่วงแรก

ชอบตั้งค�าถามกับการท�างานของผู้น�าในพื้นที่อยู่บ่อย ๆ จนดูเหมือนจะมอง

โลกมืดบอดไปเกือบทุกเรื่อง แต่เมื่อท�างานไปเรื่อย ๆ จึงเริ่มเข้าใจว่า จริง ๆ 

แล้วที่นักวิจัยคนนั้นเขาโรแมนติก เพราะเขามคีวามละเอยีดลกึซึง้ในการมอง

ความเป็นมนษุย์ต่างหาก ส่วนฉนัเองทีม่องโลกเช่นนีก้เ็พราะเลือกมองภาพกว้าง 

จนบางครั้งหลงลืมการมองมนุษย์จริง ๆ ฉันมีความเชื่อที่ถูกครอบด้วยสังคม

แบบทุนนิยมไว้โดยไม่รู้ตัว”

(ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล,ใน ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: 

บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม, 2560: 311)
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กานน คุมพ์ประพันธ์
เจ้าหนูนักตั้งค�าถาม ไม่ใช่เพราะต้องการได้ค�าตอบเพียงเท่านั้น 

แต่เขาอยากให้ชวนคิดต่อและชวนมองมุมต่างที่เราไม่เคยเห็น

R6 , สัมภาษณ์.

R4

 กานน คุมพ์ประพันธ์ (กก) กล่าวถึงตัวเองด้วยมุมมองที่นิยามตนเองว่าเป็น

คนธรรมดาสามัญทั่วไป เป็นคนที่มีบุคคลิกภาพเรียบร้อยและค่อนข้างอ่อนแอ ไม่ต่อสู้

หรือปะทะกับบุคคลอื่น ๆ ช่วงวัยเด็กเป็นคนท่ีโดนเพ่ือน ๆ รังแกอยู่บ่อย ๆ กานน

สะท้อนให้ภาพของตนเองว่าเป็นคนท่ีอยูใ่นกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบ เป็นเดก็ด ี เชือ่ฟัง

พ่อแม่และคุณครู ภาพลักษณ์ของความเรียบร้อยนั้นบรรยายผ่านการเปรียบเทียบ

ลกัษณะของการแต่งกายทีต้่องใส่เสือ้ในกางเกง มคีวามรบัผดิชอบสงู ในขณะทีก่ารเลี้ยงดู

ของครอบครวัส่งผลต่อพฤตกิรรมด้วย เพราะแนวคดิการเลีย้งดแูละปลกูฝังให้ถอืคณุค่า

ความดีงามเป็นที่ตั้ง กานนใช้ค�าว่าเป็นการเลี้ยงดูท่ีถอดแบบออกมาจาก นวนิยาย

วรรณกรรมเยาวชน กล่าวคือ การมีหลักคิดและฐานคิดที่วางอยู่บนค�าว่า “ความดี

และท�าดี”

 “ที่บ้านเลี้ยงดูแบบเด็กที่ออกมาจากนวนิยายวรรณกรรมเยาวชน 

เน้นเร่ืองการเป็นเด็กดี เป็นคนดีต้องเสียสละ หรือคนด่ืมเหล้า คือคนไม่ดี 

เราเป็นเด็กดีเราต้องไม่ท�า หรือเราต้องใส่เสื้อในกางเกง เพราะเราคือเด็กดี” 
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 กานนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่เน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง

เป็นองค์รวมด้วยวถิพีทุธ แม้ว่าการเข้าเรยีน ณ โรงเรียนแห่งนี ้เขาสะท้อนภาพให้เหน็ว่า 

เป็นเด็กนักเรียนที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อย จนท�าให้ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนรังแก (bully) 

บ้างในช่วงประถมต้น-ปลาย แต่เมื่อขึ้นในระดับชั้นมัธยมฯ เริ่มกลายเป็นคนที่วิพากษ์

วิจารณ์ระบบในโรงเรียน หลังจากเกิดจุดเปลี่ยนครั้งแรก คือการมีโอกาสเดินทางไป

เป็นนักเรยีนแลกเปลีย่นทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาเป็นเวลาหนึง่ปี หนึง่ปีทีใ่ช้ชวีติในฐานะ

ของนักเรียนที่นั่น ครั้งนั้นท�าให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดหลายอย่างโดยเฉพาะการตั้ง

ค�าถามกับส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะการตั้งค�าถามกับผู้มีอ�านาจ หลังจากที่

กลับมาจากอเมริกา กานนทบทวนและสังเกตตนเองว่า มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

จากเดมิ อาท ิ เริม่เช่ือฟังคร-ูอาจารย์น้อยลง เกดิการวพิากษ์วจิารณ์ครูและระบบต่าง ๆ 

ในโรงเรียนมากขึ้น เช่น พิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดในโรงเรียน  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมองว่า 

ตนเองยังอยู่ในระเบียบแบบแผนของสังคมเช่นเดิม

 จากประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนครั้งนั้น ประกอบกบัการได้พบเจอกบั

สิง่ต่าง ๆ ทีท่�าให้เกดิการตัง้ค�าถามในชวีติอย่างหลากหลาย อกีทัง้พบว่าวชิาประวัตศิาสตร์

เป็นวิชาหนึ่งที่เขาเคยมองว่า เป็นวิชาที่เน้นเพียงเนื้อหาที่กล่าวถึงการสร้างชีวิตเพียง

เท่านั้น กลายเป็นวิชาที่ชวนให้เกิดแนวคิด มุมมอง และการตั้งค�าถามต่าง ๆ จากการ

ได้ให้เห็นวิธีการเรียนการสอนท่ีสหรัฐอเมริกา ช่วงชีวิตดังกล่าวน�ามาสู่จุดเปลี่ยนที่

 “สงัคมทีน่ัน่มนัแย่กว่าทีค่ดิ ช่วงทีไ่ปอยูอ่เมรกิาผมอยูก่บัคนชนชัน้ล่าง

จริง ๆ แต่ว่ามันก็โอ้โห เป็นชีวิตท่ีทุกข์ร้อนจริง ๆ เป็นหนึ่งปีที่ทุกข์ที่สุด

ในชวีติเลยแหละ แต่ว่ามันท�าให้เราโตขึ้นมาก ท�าให้เรามองอะไรลกึซึง้ขึน้เยอะ 

นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการวางวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา 

มันท�าให้เราประทับใจมาก เปิดโลกทางวิชาการสุด ๆ ”
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ส�าคัญครั้งที่สองซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดและการด�าเนินชีวิต คือ ช่วงการเข้าศึกษาในระดับ

ปรญิญาตร ีภาควชิาประวตัศิาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ณ ทีน่ัน่ 

เปลี่ยนวิธีคิดและความรู้สึกต่อการใช้ชีวิต เขากลายเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทาง

ด้านการเรียน การันตีด้วยรางวัลเรียนดีตลอดสี่ปีที่ศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถสอบ

ชิงทุนภูมิพลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาอาเซียนศึกษาที่ประเทศสวีเดน 

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่นั่น กลับท�าให้กานนมองเห็นภาพ

ของตนเองว่าเป็นผู้ที่ไม่ประสบความส�าเร็จทางการศึกษา เนื่องจากมองเห็นว่า อะไรที่

เคยเช่ือ อะไรทีเ่คยคดิ กลบัถกูรือ้ด้วยวิธคีดิเชิงปรชัญา จนมองว่าอะไรทีเ่คยเป็นความจรงิ 

กลับไม่มีจริงเลย ภาวะของการตั้งค�าถามกับชีวิตที่ผ่านมา ท�าให้เขาคิดว่า เขาเป็นผู้

พ่ายแพ้ต่อความคิดตนเอง การพ่ายแพ้รูปแบบแรก เขามองว่า การยึดหลักการหรือ

ความเชื่อของตนเองเป็นสิ่งพึงกระท�าและยึดถือ หากแต่การศึกษาที่สวีเดนท�าให้เห็น

ว่าการถกเถียงกันขึ้นอยู่กับการใช้ตรรกะเหตุผลของใครดีกว่ากัน และ รูปแบบที่สอง 

เขาเห็นว่าระบบการศึกษาที่สวีเดน ท�าให้ความมั่นใจในการเรียนของตนเองล่มสลาย 

เนือ่งจากท�าให้รูส้กึว่าเป็นผูท่ี้ไม่สามารถตอบโจทย์ค�าตอบในการสอบได้เลย แม้ว่าตัง้ใจ

เรียนในห้องเรียนก็ตาม

 “การไปเรียนที่สวีเดน ท�าให้เรารู้สึกพัง พัง พัง พัง ไปทีละอย่าง พัง

อย่างแรก คือ วิชาการที่เราเคยชอบ เฮ้ย มันจริงหรือวะ เพราะกลายเป็นว่า 

ทุกอย่างที่เราเคยเรียนมามันกลายเป็นไม่มีอะไรจริงเลย มันเป็นการถกเถียง

ในเชิงปรัชญา ขึ้นอยู่กับว่า ใครสามารถใช้ตรรกะได้ดีกว่ากัน ส่วนพังอย่างที่

สอง คือ ตัวเองคิดว่าเป็นคนเก่งมาตลอด เป็นคนที่เรียนได้ท็อปตลอดเรียน 

ป. ตรี แต่พอมาท่ีนี่ ระบบการศึกษาของฝรั่งท�าให้เราเดาอาจารย์ไม่ได้เลย  

มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราจริง ๆ การเลคเชอร์ไม่มีผลอะไรกับการสอบ 

ท�าให้รู ้ว่าที่ผ่านมา เราไม่ใช่คนเก่งอะไร เราแค่เดาใจอาจารย์ถูกและมี 

sense of people ที่ดีก็เท่านั้น” 
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 หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแล้ว กานนเดนิทางกลบัมาประเทศไทย

และเร่ิมท�างานกับโครงการผู้น�าแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนั้น กานนท�าหน้าที่ในต�าแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

การท�างานครั้งนั้น กานนรู้สึกว่าเป็นการท�างานแบบไม่มีสถานะใดใด ไม่ได้รู้สึกว่าการ

มีต�าแหน่งของผู้ประสานงานในโครงการจะด้อยกว่าต�าแหน่งอื่น ๆ ที่สูงกว่า รู้สึกถึง

การดูแลของหวัหน้าและผูร่้วมงานทีม่สีถานะเท่าเทยีมกนัมาโดยตลอด ในขณะทีต่ลอด

ระยะเวลาของการท�างาน กานนส�ารวจตัวเองแล้วพบว่า วิธีคิดและความคิดมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดโดยที่ตนเองไม่รู้ตัว ครั้งหนึ่งในช่วงกิจกรรมเรียนรู้-ผ่อนคลายนอก

สถานที่ (retreat) ของทางโครงการ มีกิจกรรมกลุ่มให้หยิบไพ่นางฟ้า ครั้งนั้น กานน

หยบิได้ไพ่ชือ่ “transformation” และเม่ือมองย้อนผ่านไพ่ใบน้ัน ท�าให้เขาคดิว่า นีค่อื

ไพ่ที่สะท้อนช่วงชีวิตของตน กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอยู่ตลอดเวลา

จากการเรียนรู้สิ่งรอบข้าง 

 การประสานงานในโครงการฯ เป็นการท�างานที่กานนถือว่าเป็นการท�างานที่

คุ้นเคย เนื่องจากมีวิธีคิดและแนวคิดที่คุ้นชินอยู่บ้าง เช่น แนวคิดคิดด้าน NGOs กานน

กล่าวว่ามีความคุ้นชินกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ NGOs มากที่สุด ฉะนั้น การท�างานใน

ครั้งนี้จึงมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ใน

การท�างาน 

 ตวัอย่างจดุเปล่ียนในช่วงของการท�างานในโครงการผูน้�าแห่งอนาคต คอื ช่วงที่

ท�างานร่วมกับนักวิจัยในโครงการ ครั้งนั้นมีการน�าแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของแนวคิด

ผู้ประกอบการสังคม (social entrepreneurship) เข้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ที่ท�างาน

ภาคประชาสังคม ครั้งนั้น กานนติดตามความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้น ท�าให้

นึกว่าอันที่จริงแล้วสมัยที่เขาเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและเริ่มท�างานกับองค์กร NGOs 

เขามีกระบวนการคิดตรวจสอบและซักถามเพื่อความเป็นเหตุเป็นผลและความต่อ

เนื่องของข้อมูล จากประสบการณ์การท�างานดังกล่าวส่งผลต่อวิธีคิดการท�างานใน
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ปัจจุบันเพราะทุกครั้งท่ีมีการวางแผนหรือท�างานจ�าเป็นจะต้องมีการวางเป้าหมายทุก

อย่าง ต้องตอบได้ว่าอะไรน�าไปสู่อะไร ทุกอย่างจะต้องมีระบบคิดอย่างชัดเจน

 ในช่วงของการท�างานประสานงานในโครงการผูน้�าแห่งอนาคต ครัง้นัน้ กานน

เป็นผู้ที่พิจารณาว่านักวิจัยคนใดเหมาะกับพื้นที่ใด อย่างเช่น โครงการ ใจคน ชุมชน 

การเปลี่ยนแปลง: บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม กานนพิจารณาว่านักวิจัย

คนใดเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ตัวอย่างเช่น ใครควรจะท�างานกับกลุ่มทราเวลล์ 

พิจารณาจากบริบทของนักวิจัยที่เติบโตมาในสังคมเมืองและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมเมือง เป็นต้น

 กิตติ คงตุก (เต้ย) จบการศึกษาจากสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) 

คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หลงัจากการส�าเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 

กิตติเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ในฐานะของครูอาสาสมัคร 

เพื่อสอนดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทยท่ีวัดไทยลอสแอนเจลิส หลังจากกลับมาจาก

สหรัฐอเมริกา กิตติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนง

กิตติ คงตุก
เจ้าพ่อโรแมนติก ศิลปินผู้มองโลกด้วยความงามและลึกซึ้งในการมองมนุษย์เป็นมนุษย์ 

ดังนั้น การท�างานวิจัยในชุมชนจึงเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์

R3 , สัมภาษณ์.

R5 
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มานษุยวทิยาการดนตร)ี สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยั

มหดิล จากน้ันกิตติไปท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญา เอกสาขาดนตรีวิทยา 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การศึกษาในระดับปริญญาโท ท�าให้กิตติได้รู ้จักกับศาสตร์ทางด้านวิชา

มานุษยวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการท�าความเข้าใจมนุษย์

อย่างทีเ่ขาเป็น การเรียนรูว้ชิาทางมานษุยวทิยา ท�าให้กติตเิริม่สนใจการศกึษาชมุชน สงัคม 

วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ เขาเริ่มต้นจากการลงท�างานภาคสนามในชน

เผ่าเมี่ยน ที่จังหวัดน่าน และสนใจศึกษาแนวคิดทางด้านการใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์ 

จึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

มายาคติ วาทกรรม และสัญวิทยา

 ด้วยพื้นฐานความคิด ความเชื่อ ของกิตติ ผนวกกับการนิยามตนเองว่าเป็นผู้

ร�า่เรยีนทางศลิปะ(ดนตร)ี ท�าให้วธิกีารมองโลกของกติติเป็นไปในแนวทางของการมอง

ความหมายของมนุษย์คือสิ่งประกอบสร้างท่ีล้วนถูกสร้างขึ้นมาด้วยความงามทาง

 “การท�างานงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและเอก ผมสนใจ

งานทางด้านสัญวิทยาท่ีชวนให้เรามองเห็นวิธีคิดของมนุษย์ที่สื่อสารผ่าน

สญัลกัษณ์ ทกุอย่างถกูประกอบสร้างขึน้มาด้วยบรบิททีแ่ตกต่างกัน สญัลกัษณ์

บางอย่างจ�าเป็นต้องอาศัยการศึกษาและอธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ การรื้อ

โครงสร้างความคดิต่าง ๆ ทีถ่กูสร้างขึน้มาและถกูผนกึให้กลายเป็นรปูแบบต่าง ๆ 

ของสังคมเป็นสิ่งที่ควรกระท�า แต่อย่างไรก็ตามก็ควรเริ่มต้นจากความสงสัย 

ตั้งค�าถาม ค้นหาความรู้ และอธิบายมันอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ เข้าใจ

บริบทและสังคมของการประกอบสร้างนั้น ๆ”
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ความคดิ และล้วนมกีารสือ่สารความหมายผ่านสญัลกัษณ์ของทกุห้วงขณะ ภาพสะท้อน

ของกิตติผ่านการมองของเพื่อนร่วมงานคือ ภาพแทนของ “ศฺิลปิน” ที่มีประสบการณ์

การท�างานในพ้ืนทีช่มุชนมากทีส่ดุ เขาเปรยีบเสมอืนครอีูกคนหนึง่ท่ีช่วยให้เพือ่นนกัวจิยั

ร่วมทีมท�าความเข้าใจความหมายของค�าว่า “ชุมชน” ทั้งการท�างานเชิงพื้นที่ วิธีการ

วางตัว การเลือกใช้ค�าพูด ตลอดจนการระมัดระวังน�้าเสียงและภาษากาย เป็นต้น

 กติต ิ เข้าร่วมท�างานกบัโครงการผูน้�าแห่งอนาคต โดยการชกัชวนของอาจารย์อ้อ 

(รศ. ดร.อนุชาติ พวงส�าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์) โจทย์ส�าคัญในครั้งนั้น คือ การถอดบทเรียนการท�างานของผู้น�าภาค

ประชาสังคมจ�านวน 3 พื้นที่  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท�างานเพื่อสาธารณประโยชน์ และแต่ละ

พืน้ทีก่ม็แีนวทางการด�าเนนิงานเป็นของตนเองอย่างน่าสนใจและแตกต่างกนั การเริม่ต้น

ท�างานในครั้งนั้นถือเป็นโอกาสท�างานรูปแบบใหม่ที่นอกกรอบความคิดเดิมที่คุ้นเคย 

โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกบัทมีงานท่ีมีมุมมองต่อปรากฏการณ์ทีก่�าลังศึกษาแตกต่างกัน 

เช่น มุมมองด้านศิลปศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ มุมมองทาง

ประชากรศาสตร์ มมุมองของนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ชีย่วชาญด้านซากดกึด�าบรรพ์ เป็นต้น กติติ

มองว่า เมื่อมองภาพรวมของทีมงานนักวิจัยแล้ว ถือเป็นความท้าทาย ความน่าสนใจ 

และความน่าเป็นห่วงอยู่ในที

 “การได้ร่วมท�างานกนัคร้ังนี ้ เปรยีบเสมอืนธรรมจดัสรร และถือเป็น

ประสบการณ์ใหม่ที่สามารถน�าไปต่อยอดความรู้และการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

การท�างานมโีอกาสได้ท�างานร่วมกบัทมีงานทีม่ทัีกษะแตกต่าง ต่างคอยเตมิเตม็

ส่วนที่ขาดหายให้กันและกัน เปรียบเสมือนการท�าอาหารโดยมีวัตถุดิบ และ

เครื่องปรุงครบครันอยู่ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาค

สนามด้วยกัน พวกเราต่างเรียนรู้วิธีการท�างานของกันและกัน ทั้งวิธีคิด 

วิธีตั้งค�าถาม วิธีการตีความ วิธีการสังเคราะห์ข้อมูล และส�าคัญที่สุด คือ
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 ไอยเรศ บุญฤทธิ์ (ช้าง) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีไทย) หลังจากจบการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ไอยเรศมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี 

ในฐานะของครูอาสาสมัครเพื่อสอนดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทยที่วัดวชิรธรรมปทีป 

มหานครนิวยอร์ก การเดินทางของไอยเรศครั้งนั้นถือเป็นการเปิดโลกและเปิดโอกาส

ให้กับตนเองมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตมากมายที่เกิดขึ้น มีมุมมองหลากหลายที่

ประสบพบเจอ การมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะของครูอาสาสมัครเป็น

การท�างานด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มีแรงยึดเหนี่ยวที่ช่วยให้การ

ท�างานเป็นทีมบนพื้นฐานทางความคิดที่แตกต่าง คือ ฟังเป็น  และ ความรัก

ในการเรียนรู้”

 (กิตติ คงตุก, ใน ใจคน  ชุมชน การเปลี่ยนแปลง: 

บทเรียนการน�าร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม (2560: 285-289)

ไอยเรศ บุญฤทธิ์
คนท�างานด้วยแนวทางมานุษยวิทยา ผู้เป็นจิ๊กซอว์ความสัมพันธ์ ต่อเติมความสมบูรณ์

ระหว่างนักวิจัยกับชุมชนที่ลงไปร่วมท�างาน

R1 , สัมภาษณ์.

R6
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ช่วงเวลาของชีวิตที่ได้เรียนรู้การท�างานในฐานะของความเป็นครูอย่างเต็มที่ ครั้งนั้น

การดูแลและรับผิดชอบผู้เรียนที่เป็นบุคคลต่างวัฒนธรรม ถอืเป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรบั

ไอยเรศ การท�างานที่นั่นเปิดกว้างให้ไอยเรศมีอิสระทางความคิด สามารถจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างเป็นอิสระ

 ครัง้เมือ่เดนิทางกลบัมายงัประเทศไทยใน พ.ศ. 2547 ไอยเรศมีโอกาสไปเป็นผู้

ช่วยสอนในรายวชิาปฏบิตัดินตรไีทย ทีโ่รงเรียนวดัดสุติาราม กรงุเทพมหานคร เป็นเวลา 

6 เดอืน ครัง้นัน้ได้รบัความไว้วางใจจากผูอ้�านวยการโรงเรยีนให้ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร 

ประสบการณ์ชีวิตครั้งนั้นท�าให้พบว่า ความรู้ในระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอ จึงตัดสิน

ใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา (แขนงวิชามานุษยวิทยา

การดนตร/ีethnomusicology) ทีส่ถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยั

มหดิล 

 การเรยีนในระดบัปรญิญาโท ท�าให้เปล่ียนมมุมองความคดิของไอยเรศไปพอสมควร 

เนื่องจากได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากแนวคิดทฤษฎีทางด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

ไอยเรศมองเห็นสภาวะทางความคิดในช่วงเวลานั้นว่าหลากหลายมุมมองในการใช้

ชีวติทีเ่คยยดึถอืถกูเขย่าด้วยวธิคิีดทีเ่รยีกว่า “แนวคดิหลงัสมยัใหม่” (Postmodernism)

 “การเรียนตอนนั้น ท�าให้ผมสับสนในความคิดของตัวเอง เนื่องจาก

วิธีคิดหลายอย่าง ท�าให้เราเกิดการตั้งค�าถามกับตัวเองกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมา

ในชีวิต แม้กระทั่งสิ่งต่าง ๆ หรือค�าสอนของพ่อและแม่ที่เคยบอกให้เราเชื่อ 

ให้เราฟัง กถ็กูเขย่า และถกูตัง้ค�าถามจากแนวคดิใหม่ ๆ ท่ีเรยีกว่าโพสต์โมเดร์ิน 

ตอนนั้นปวดหัวและมึนศีรษะไปเป็นอาทิตย์”
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 เมื่อไอยเรศจบการศึกษาในระดับปริญญาโท เขาจงึสมคัรเข้าท�างานเป็นผูช่้วย

นกัวจัิยและผูป้ระสานงานโครงการ วจิยัช่ือ “ชาตพินัธ์ุ: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสบืสาน 

ภาษาและวฒันธรรม” ซึง่มศีาสตราจารย์ ดร. สมทรง บรุษุพัฒน์ นกัภาษาศาสตร์ชือ่ดงั

ของเมืองไทยเป็นหวัหน้าโครงการ ครัง้นัน้ ไอยเรศท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน การท�างาน

ในช่วงเวลาดงักล่าว  ท�าให้ไอยเรศมโีอกาสได้เดินทางพร้อมกบันกัวิจยัเพือ่ช่วยเกบ็ข้อมลู

ภาษาและวฒันธรรมในพืน้ท่ีหลายจงัหวดั ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์

การท�างานเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย ท�าให้ไอยเรศมองเห็นว่า การคิดวิเคราะห์

เพือ่สรปุผลข้อมลูทางด้านวฒันธรรม ยงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องแสวงหาองค์ความรู ้ แนวคดิ หรอื

ทฤษฎีมาใช้เพิ่มเติม ดังนั้นจึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคติชนวิทยา 

ทีค่ณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ในขณะเดยีวกันยงัได้ท�างานเป็นผูป้ระสานงาน

ในโครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ เป็น

หวัหน้าโครงการเช่นเดิม ประสบการณ์การท�างานและการเรยีน ท�าให้ไอยเรศได้ท�างาน

กบักลุม่ชาตพินัธุ ์โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุไ์ทด�าหรือไทยทรงด�า จนกลายเป็นเรือ่งทีส่นใจ

ใคร่รู้ทางวชิาการ ทัง้นี ้ การท�างานกับกลุม่ชาตพินัธุ์จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเดนิทางเพือ่

เข้าไปในชมุชนและน�าเอาองค์ความรูต่้าง ๆ ทีผ่กูตดิอยูก่บัชมุชนหรือชาวบ้านออกมาสร้าง

เป็นองค์ความรู้ ในขณะเดียวกันการท�างานลักษณะนี้ ถือเป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การท�างานภาคสนามอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง

กับการท�างานภาคสนาม ไอยเรศจึงตัดสินใจสมัครเข้ามาท�างานในต�าแหน่งอาจารย์ 

และได้รับการคัดเลือกในเวลาต่อมา

 “เราเคยมีประสบการณ์การผ่านต�าแหน่งงานผู้จัดการโครงการ

วิจัยจ�านวน 2 โครงการด้วยกัน ซึ่งเป็นงานบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่

มีนักวิจัยในการดูแลเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งมีภาระหน้าที่ในการจัดการดูแล
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งบประมาณวิจัย การวางแผนการด�าเนินงานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งาน

วิจัยสู่สาธารณชน  การท�างานต�าแหน่งผู้จัดการโครงการวิจัยที่ผ่านมา ท�าให้

มีโอกาสได้ร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัยจ�านวนมาก มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนใน

หลายพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ มปีระสบการณ์การท�างานภาคสนามและสามารถสร้าง

เครือข่ายทางวิชาการอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักวิชาการด้าน

สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ เครือข่ายการวิจัยด้านชุมชนชาติพันธ์ุ และเครือ

ข่ายพื้นที่การวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม”

 การเข้ามาท�างานในต�าแหน่งอาจารย์ในคณะวทิยาการเรียนรูแ้ละศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�าให้เขาได้เรียนรู้วิธีการคิดและกระบวนการการท�างานใน

รปูแบบใหม่ ๆ เช่น การท�างานแบบสอนเป็นทมี (team teaching) การสอนแบบ (active 

learning) หรอืวธิคิีดการมองพลงังานของคนหรือเพือ่นร่วมงานผ่านเรือ่งของฐานหัว ฐานกาย 

และฐานใจ นอกจากนี้ ภาระหน้าที่ที่ไอยเรศได้รับมอบหมายในการท�างานของคณะฯ 

คือ การดแูลรายวชิาการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน ยิง่ท�าให้ไอยเรศได้ใช้ประสบการณ์จากการ

ท�างานภาคสนามมาเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

 อย่างไรกด็ ี การตดัสนิใจสมคัรงานในต�าแหน่งอาจารย์เป็นความตัง้ใจของไอยเรศ 

ที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้รับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากครอบครัว ไอยเรศ

กล่าวถงึคณุพ่อคณุแม่ทีเ่ป็นแบบอย่างของความเป็นคร ูในขณะเดยีวกนั ไอยเรศยังกล่าว

ถึงลักษณะวิธีการเล้ียงดูของครอบครัวท่ีเน้นให้รู้จักคิด รู้จักแสดงออกได้ด้วยตนเอง 

ไอยเรศกล่าวถึงประสบการณ์การลงภาคสนามคร้ังแรกในชีวติ เริม่ต้นตัง้แต่อายปุระมาณ  

7 ขวบทีไ่ด้ตดิตามคณุพ่อซึง่เป็นผูท้ีท่�างานภาคสนามเกีย่วข้องกบัวฒันธรรมของทางภาคใต้ 

ประเทศไทย ประสบการณ์สนามในวัยเด็ก ไอยเรศเปรียบด่ังแรงบันดาลใจที่ท�าให้

ตัดสินใจมาท�างานในลักษณะเดียวกันกับที่คุณพ่อเป็นแบบอย่าง ดังนั้น การท�างานใน
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 “หลายครั้งท่ีผมต้องนั่งตบยุงรอกลับบ้านในยามค�่าคืน ผมนั่งบน

แคร่ไม้ไผ่มือเกาต้นขาแกร็ก ๆ พร้อมมองพ่อกับทีมงานโลกสลับสีร่วมกัน

ถ่ายท�าสารคดกัีบพ่อเพลงแม่เพลง ผมตืน่ตากบัแสงไฟทีถู่กจบัเพือ่ส่องกระทบ

ใบหน้าศิลปินให้เห็นชัดขึ้น ผมตื่นใจกับอุปกรณ์รูปร่างประหลาดที่เรียกว่า

กล้องถ่ายท�าวดีโีอ ผมน่ังฟังการพดูคยุสมัภาษณ์กบัชาวบ้านทีน่ัง่ล้อมวงสนทนา 

ตอนนั้นรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ก็ตามประสาเด็ก วันหนึ่งรายการโลกสลับสี

ออกอากาศเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านแหลมโพธิ์กับประเพณีท้องถิ่น ผมจ้อง

มองโทรทัศน์ด้วยความตื่นเต้น โดยไม่สนใจเนื้อเรื่องอะไรนัก แต่กลับลุ้นว่า

เมื่อไหร่จะมีตัวเราปรากฏอยู่ในจอสี่เหลี่ยมบ้าง พ่อพูดกับผมว่า อย่าคิดว่า

เราจะต้องอยู่ในน้ันหรือได้ออกทีวี พ่อท�างานวิชาการ การอยู่เบื้องหลัง 

ความส�าเร็จคือความภูมิใจที่ท�าให้ชาวบ้านเขามีความรู้มีความสุขและเขา

ก็ได้ประโยชน์ก็พอ ค�าพูดค�านั้นยังอยู่ในความทรงจ�ามาถึงทุกวันนี้ และผม

มักจะนึกย้อนถึงภาพและค�าพูดนั้นเสมอเมื่อผมลงท�างานในชุมชน” 

(ไอยเรศ บุญฤทธิ์, 2561: 386)

ชุมชนจึงถือเป็นเร่ืองใกล้ตัวของเขาท่ีเริ่มต้นจากคนใกล้ชิด สู่การพัฒนาตนเองด้วย

การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 เส้นทางการท�างานของไอยเรศเป็นเส้นทางท่ีปูด้วยประสบการณ์การท�างาน

ชุมชนตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้เห็นกระบวนการการเก็บข้อมูลต่างๆ แต่ที่ส�าคัญไปกว่านั้น 

คือแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เดินสู่เส้นทางของการท�างานชุมชนในปัจจุบัน  

ดังนั้น การท�างานชุมชนของไอยเรศจึงเปรียบดั่งชีวิตและเร่ืองราวรอบตัวที่คุ ้นชิน  

ถือได้ว่าการท�างานเป็นเสมือนดังการได้อยู่ร่วมกับครอบครัวนั่นเอง
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การท�างานของนักวิจัย: การวิเคราะห์เชิงเรื่องเล่า

 การท�างานของนักวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์เชิงเรื่องเล่า ผู้วิจัยไดร้วบรวม

เรื่องเล่าจากนักวิจัยในโครงการผู้น�าแห่งอนาคต จ�านวน 6 คน ดังที่ได้ให้รายละเอียด

เรื่องราวเฉพาะบุคคลในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่ เรื่องเล่าต่าง ๆ หลังจากนี้จะ

แสดงให้เหน็ถึงชวีติของแต่ละคนทีด่�าเนนิการท�างานวิจยั ทัง้ในข้ันตอนของการวางแผน 

ระหว่างการด�าเนินงาน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และการพูดคุยหลังจากท�างานส�าเร็จ

ลุล่วงแล้ว

 การวิเคราะห์เชิงเรื่องเล่า ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ใน เชิงแบบเรื่อง (tale type) 

โดยการจ�าแนกเหตุการณ์ออกเป็นกลุม่เหตกุารณ์ ความหมายของค�าว่า “กลุม่เหตกุารณ์” 

คือ กลุ่มเร่ืองเล่าจากนักวิจัยท่ีถ่ายทอดมุมมองท่ีผู้เล่ามีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมใน

การท�างาน ซึ่งมีรายละเอียดคือ

 เหตุการณ์หลัก  แทนค่าด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C  ตามล�าดับ

 เหตุการณ์ย่อย   แทนค่าด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C ตามล�าดับและ 

 ตามด้วยตัวเลขก�ากับตามล�าดับเหตุการณ์ย่อยที่ปรากฏ เช่น เหตุการณ์ย่อย  

 A1 เป็นต้น

 เหตกุารณ์รอง แทนค่าด้วยอกัษรภาษาองักฤษ A B C ตวัเลขเหตุการณ์ย่อย  

 และตามด้วยตัวเลขจุดทศนิยมตามเหตุการณ์รองที่ปรากฏ เช่น เหตุการณ์ 

 รอง A1.1 เป็นต้น

 การจัดเรียงลักษณะโครงเร่ืองของกลุ่มนักวิจัยท้ัง 6 คน ผู้วิจัยพบว่า มี

เหตุการณ์หลักประกอบกันเป็นโครงเรื่องนักวิทยาการเรียนรู ้สู ่กระบวนทัศน์ 

การท�างานชุมชนทั้งหมด 4  เหตุการณ์หลักด้วยกัน ประกอบด้วย
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 เหตุการณ์หลัก A แทนค่า ชีวิตเบื้องหลัง/ ประวัติความเป็นมา

 เหตกุารณ์หลกั B  แทนค่า การท�างานในคณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์

 เหตุการณ์หลัก C แทนค่า การร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัย

 เหตุการณ์หลัก D แทนค่า การพัฒนาการ / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กลุ่มเหตุการณ์หลัก A: ชีวิตเบื้องหลัง / ประวัติความเป็นมา

 ชีวิตเบื้องหลังที่ถ่ายทอดผ่านหัวข้อ “ต่างคนต่างที่มา:  ความหลากหลายและ

ประสบการณ์ชีวิตของนักวิจัย” กลุ่มเหตุการณ์หลักที่กล่าวถึงชีวิตเบื้องหลัง สามารถ

จัดกลุ่มเหตุการณ์ย่อยได้ทั้งหมด 4  เหตุการณ์ โดยแต่ละเหตุการณ์ย่อย มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 A1  การเติบโต / ครอบครัว

  การเตบิโตและการเลีย้งดขูองครอบครวั ถอืเป็นฐานของนกัวิจัยทีไ่ด้รบั

การอบรมเลีย้งดูจากครอบครวั ซึง่มแีนวคิดในการเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกัน จากเร่ืองเล่าของ

นกัวจัิยทัง้ 6 คน สามารถจดัประเภทของครอบครวัเป็นเหตกุารณ์รองได้ทัง้หมด 3  ประเภท

ด้วยกัน ประกอบด้วย

  A1.1 ครอบครัวอาชีพทั่วไป

 ผูเ้ล่ากล่าวถงึการประกอบอาชพีโดยท่ัวไปของครอบครัว มมีมุมองของการสะท้อน

ให้เหน็ถงึวถิชีวีติ การเลีย้งด ูบรบิทการเตบิโตทีส่่งผลต่อวธิคีดิ ความสนใจ ความเช่ียวชาญ

ในปัจจุบัน
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 “คุณพ่อเป็นคุณหมอ ค่ะ พ่อเขามีคนไข้ที่เขาเป็น designer ไผ่ก็จะ

ชอบวาดรปู มลีกูเพือ่นพ่อทีเ่ป็นฝร่ังทีเ่ขาวาดรปู portrait สวยมาก ไผ่ก็เรยีน

จากเขา พ่อสนับสนุนการเรียนศิลปะ พ่อบอกว่า ถ้าอยากเรียนศิลปะก็ให้ไป

เรียนที่ยุโรป” 
(R2)

 “พ่อเป็นครคู่ะ รบัราชการเป็นคุณคร ูส่วนแม่เป็นแม่บ้านมขีายของบ้าง 

ขายอาหารบ้าง แม่เขาท�านู้นนี่นั่นหลายอย่าง ขายหลายอย่างเลย”
(R1)

 “ในบรรดาเพือ่น ๆ เราน่าจะคุน้เคยกับแนวการท�างานภาคประชาสงัคม 

หรือ NGO มากที่สุด ด้วยเพราะความคุ้นเคยกับที่บ้านที่มาสายนี้ด้วย”
(R4)

  A1.2 ครอบครัวคนท�างานภาคประชาสังคม

 ผูเ้ล่ากล่าวถงึสมาชกิในครอบครวัทีท่�างานภาคประชาสังคม โดยวธิคีดิ แนวคดิ

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานภาคประชาสงัคมส่งผลต่อวิธกีารขดัเกลาเลีย้งด ู ซึง่ส่งผล

ต่อวิธีคิด ความสนใจ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน

  A1.3 ครอบครัวนักวิชาการ

 ผู ้เล่ากล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีลักษณะของความเป็นครอบครัว 

นักวชิาการ โดยมวีธิคีดิ แนวคดิต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อวธีิการขัดเกลา ซึง่ส่งผลต่อวธีิคดิ ความสนใจ

และความเชีย่วชาญในปัจจุบนั
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 “พ่อเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย พ่อชวนเราไปลงเก็บข้อมูล

ภาคสนามตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ตอนตัดสินใจเรียนในระดับปริญญาเอก ได้รับ

หนงัสอืเล่มหนึง่จากอาจารย์ท่านหนึง่ทีเ่คารพนบัถอื หนงัสอืเล่มนัน้ชือ่ หนงัสอื

รวบรวมนกัคตชินวทิยาในประเทศไทย เราเปิดเข้าไปดดู้วยความสนใจ ปรากฏว่า

เจอชื่อของพ่อในหนังสือเล่มน้ัน แว้บแรกในใจ เราจะสมัครเรียน ป. เอก 

คติชนวิทยา เราอยากเป็นเหมือนพ่อ” 
(R6)

 “แม่เป็น ผอ.โรงเรยีน เป็นคร ูพีช่ายกเ็ดก็เรียน พ่อเองกท็�าธรุกจิเนอะ 

แต่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาโดยเปิดโรงเรียนเอกชน แต้วว่าครอบครัวแต้ว

เป็นครอบครัวนักวิชาการ” 
(R3)

 “ผมเรียนจบจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา

การสอนวิชาเฉพาะ นั่นก็คือ ดนตรีไทย และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

สาขาวฒันธรรมศกึษา แขนงวชิามานษุยวทิยาการดนตร ีการท�างานวทิยานพินธ์

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผมสนใจงานทางด้านสัญวิทยาที่ชวน

ให้เรามองเห็นวิธีคิดของมนุษย์ผ่านการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์”
(R5)

 A2  การศึกษา

  ผูเ้ล่ากล่าวถงึสาขาการศกึษาทีส่�าเร็จการศกึษามา สาขาการศกึษาต่าง ๆ  

ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลต่อวิธีคิด วิธีการท�างาน 

แนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะ หรือเป็นเอกลักษณ์ของนักวิจัยแต่ละคน

  A2.1 สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์



58

 “ตอนเรียนในระดับปริญญาตรี เรียนในสาขาประวัติศาสตร์ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับในโรงเรียนมัธยมก็

กลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับสูงมาก จากการเป็นเด็ก out cast ก็กลาย

เป็น star แบบที่ทุกคนคาดหวัง ตอนเรียน ป.ตรี ก็ได้รางวัลเรียนดีของคณะ

ทุกปี หลังจากนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งผลักดันให้กกรับทุนภูมิพลไปเรียนต่อที่

สวีเดนในสาขา Asian Studies”
(R4)

 “แทป็เรยีนแผนวทิย์มาตัง้แต่มธัยมศกึษาตอนปลาย ในช่วงปรญิญาตรี

ถึงปริญญาเอก เรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบรรพชีวิน โดยสาขาวิชานี้ 

แทป็เลอืกเป็นวชิาเอกสมยัท่ีเรยีนในชัน้ปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตร ีแต่เอาจรงิ ๆ แล้ว 

ตัวเองอาจไม่ได้ชอบวิทยาศาสตร์นะ แต่ก็เรียนได้  แต่เอาจริง ๆ  เราเป็นนัก

วทิยาศาสตร์เฉพาะตอนทีเ่ราท�างานวิทยาศาสตร์เท่านัน้ เพราะว่าด้วยวธิกีาร 

ด้วยกระบวนทัศน์ ด้วยอะไรอย่างนี้ มันต้องแข็งแรงเนาะ เวลาที่เราต้อง

ท�างานวิทยาศาสตร์ ถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ย มันจะไม่ถูกยอมรับเลยในวงการ”
(R1)

  A2.2 สาขาวิทยาศาสตร์

 A3  ประสบการณ์ชีวิต

  เรือ่งเล่าต่าง ๆ ทีส่ะท้อนถงึประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างจากการเรียนใน

สาขาต่าง ๆ ถือเป็นการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัทีส่่งผลต่อความคดิ แนวคดิ วธิกีารต่าง ๆ ทัง้นี้ 

ประสบการณ์ชวีติถอืเป็นช่วงเวลาของชวิีตทีไ่ด้เกีย่วกบัประสบการณ์การท�างานเพิม่เตมิ
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 “ช่วงที่ท�างานวิจัยกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึง่เป็นช่วงหลงัจากเรยีนจบ

ในระดับปริญญาโท ตอนนั้นมีเพื่อนและคนรอบข้างหลายคนถามว่า ท�าไม

ไม่ท�างานในระบบสักที แต่เรากลับมองว่า การได้มีโอกาสได้ท�างานวิจัยกับ

นักวิจัยระดับอาวุโสท่ีมีประสบการณ์ กลับเป็นก�าไรชีวิต ในช่วงเวลานั้น 

เราได้เดนิทางไปเกบ็ข้อมลูภาคสนามหลายประเทศ หลายพืน้ที ่ประสบการณ์

ในช่วงเวลาประมาณ 6 ปีนั้น ถือว่าเป็นช่วงประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิต

นักวิชาการ ที่ไม่สามารถหาได้ในที่ท�างานมากนัก”
(R6)

 “ตอนเรยีนจบมาใหม่ ๆ กไ็ม่ได้อยากเป็นครู จงึไปสมคัรงานฝ่าย HR 

เนื่องจากว่าเราอยากลองท�างานออฟฟิศ แต่พอท�าไปได้ประมาณ 6-7 เดือน

รูส้กึว่ามนัไม่ใช่ ก็เลยลาออก สดุท้ายกอ็ยากลองท�าธรุกจิ จงึเปิดธรุกจิขายของ

ลองขายดูสักปีกว่า ๆ เกือบ 2 ปี ช่วงนั้นก็รู้สึกสนุก อิสระดี อยากท�าอะไร

ก็ได้การขายของเนี่ย ก�าไรมันก็เยอะดีนะ แต่พอถึงจุดหนึ่ง มันก็เริ่มเหนื่อย 

เนื่องจากอิสระก็จริง แต่จะต้องตื่นเช้า คิดดูแล้วก็หนื่อยเหมือนกันนะ”
(R3)

 “หลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรี ก็ได้รับโอกาสให้ไปเป็นครู

อาสาสมคัรทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา เลอืกไปสอนดนตรไีทยทีว่ดัไทยลอสแองเจลสิ 

การได้เจอคนท่ีมาเรยีนดนตรไีทยซึง่มคีวามแตกต่างทัง้ทางด้านวิธคีดิ วถิชีีวติ

ภาษา และวัฒนธรรม ถือว่าได้เรียนรู้มิติความคิดของเขาอย่างหลากหลาย 

ได้เห็นกระบวนการคิด หรือฐานคิดที่มีความแตกต่างกับคนไทยพอสมควร”
(R5)

  A3.1 gap year โลดแล่นหาประสบการณ์
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 “ช่วงทีเ่ป็นนกัเรยีนทนุแลกเปลีย่นทีส่หรฐัอเมริกา ท�าให้เราได้เรยีน

กบัคนหลากหลายชนชัน้ แม้ว่าโรงเรยีนทีเ่ราจะไปแลกเปลีย่นจะเป็นโรงเรียน

ระดบัชนชัน้กลางทัว่ไป แต่หลกัสตูรทีว่างเอาไว้ท�าให้เราได้เรียนรู้ในหลากหลาย

มิติ เช่น วิชาประวัติศาสตร์อเมริกามันเป็นอะไรที่ท�าให้เราประทับใจมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในประเทศไทย ที่เขาจะสอนประวัติศาสตร์

แบบชาตินิยม แต่พอไปเรียนที่อเมริกา มันก็จะเปิดโลกในแง่วิชาการ แม้ว่า

ครูจะไม่ได้เก่งอะไร แต่เราประทับใจในวิธีการและแนวคิดสอน”
(R4)

 “ขณะที่เรียนในระดับปริญญาเอก ไผ่เรียน Art Education แต่ว่า

งานวิจัยของไผ่เน้นไปท่ีการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เพราะฉะนั้นไผ่ก็จะท�างาน

วิจัยภายใต้พิพิธภัณฑ์เด็กเป็นหลัก แต่ว่าก่อนหน้านั้น ก็จะมีฝึกงานอยู่ใน

โรงโอเปร่ากม็ ี ไฝท�าฝ่ายการศกึษา แล้วกม็ที�างานเป็นกระบวนกร (facilitator) 

ในโปรแกรมของอาร์ตมวิเซยีม หลงัจากน้ัน ตวัเองมัน่ใจแล้วว่าจะท�าวจิยัเกีย่วกบั

พพิธิภณัฑ์นีแ่หละ แล้วพอมนัมโีอกาสไปสมัครเป็นอนิเทร์ินของทีพ่พิธิภณัฑ์เดก็ 

ก็เลยได้ไปฝึกงานใน Research and Evalucation Department ของเขา 

ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเป็นการเรียนรู้การท�าวิจัยครั้งแรก”
(R3)

 “ตอนเรยีนอยูท่ี่มหาสารคามนีท่�ากจิกรรมเยอะเหมอืนกนันะ ตอนป.ตรี

เพราะว่าเรากเ็หมอืนถกูปลกูฝังมาด้วยแหละ ว่าแบบจากรุน่พี ่ แบบว่า เฮ้ยเรา

เป็นนกัเรยีนทนุนะ เรยีนทนุรฐับาล เอาภาษปีระชาชนมาใช้อะไรอย่างนี ้เราควร

  A3.3 นักกิจกรรม

  A3.2 การเรียนรู้ต่างแดน
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ที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมโน่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นก็จะท�างานทุกกิจกรรม ท�าทุก

อย่างเลยค่ะ เป็นอนกุรรมการสโมสรนสิติ เป็นคณะกรรมการชมรม ไปออกค่าย

อาสาสมคัร ท�าโน่นนีน่ัน่ รวมถึงตวิหนงัสอืให้รุน่น้องอะไรอย่างนีอ่้ะค่ะ เป็นคนท่ี

คอยดแูลสแตนเชยีร์กท็�าเหมอืนกนั จรงิ ๆ ส่วนหนึง่ท�าเพราะรู้สกึว่า ไม่อยากให้

คนมองว่าเราเป็นเดก็เรยีน ท่ีเรียนแต่หนงัสอื”

 “สมยัเรยีนปรญิญาตรที�ากจิกรรมนอกคณะเสยีเป็นส่วนใหญ่ คิดว่า

ตอนนั้นท�าเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ร่วมงานบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ์ 

ท�าตัง้แต่หน้าท่ีท�าโค้ดแปลอกัษร กระทัง่เป็น staff ช่วยน�าคนขึน้สแตนเชียร์ 

นอกจากน้ันยังท�ากิจกรรมบ้านรับน้องร่วมกับเพื่อนที่หอพัก ท�าค่ายอาสา

สมคัรสอนหนงัสอื ท�าค่ายแนะแนวที่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาช่วงเสาร์-อาทติย์ 

ดังน้ัน จันทร์ถึงศุกร์เราเรียน ส่วนเสาร์อาทิตย์เราท�าค่าย ช่วงเวลานั้นได้

เพื่อนเยอะมาก ทั้งเพื่อนต่างคณะ และเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย” 
(R6)

 “ไผ่เรียนจบถ่ายรูป ก็คือจะเป็นทัศนศิลป์เลย แล้วพอปริญญาโทไผ่

ก็จบ art management เพราะฉะนั้น มันจะลงไปดูด้านต่าง ๆ ขององค์กร

ทีท่�าเกีย่วกบัศลิปะ ในช่วงทีท่�างานภาคสนาม ตอนทีไ่ผ่ลงโคกสลุง ไผ่มองว่า 

 A4  มุมมองและวิธีคิด

  เรื่องเล่าจากนักวิจัยหลายเรื่อง สะท้อนมมุมองและวธิคีดิของนกัวจิยั 

ถือเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล มมุมองและวธิคีดิส่งผลต่อวธิกีารท�างาน

ร่วมกับผู้อื่น และการท�างานในชุมชน ความแตกต่างหลากหลายของมุมมองและวิธีคิด

ถอืเป็นสสีนัของการท�างาน และมีความหมายของบรูณาการการท�างานข้ามศาสตร์ ข้าม

สาขา

  A4.1 นักถ่ายภาพ
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เราจะสามารถใช้ background ของเรามาเชื่อมต่อกับ case Study ได้

อย่างไร แล้วก็มองออกมาว่าการถ่ายรูปมันคือ case Study เพราะว่าเรา

เป็นคนเลือกมุมมองคือ แม้ว่าเหตุการณ์หนึ่งมันจะมองได้หลากหลายแง่

แล้วแต่คนมอง แล้วแต่ background ของคนมอง เพราะฉะนั้น มันเหมือน

และคล้ายคลึงกับการท�างานวิจัย case study กับการถ่ายรูปที่ไผ่มอง”  
(R3)

 “เราเป็นนักดนตรี ถือว่าเป็นศิลปิน ดังนั้น การมองโลกของเราจึง

เป็นการมองโลกแบบสุนทรียะ การท�างานชุมชนก็เช่นกัน เปรียบเสมือนการ

ท�างานที่ต้องเข้าใจองค์ประกอบและหน่วยย่อยซึ่งมีความส�าคัญทั้งหมด 

เปรียบเสมือนเสียงดนตรี หากขาดโน้ตตัวใดตัวหนึ่ง เพลงนั้นหรือท�านองนั้น

ก็ไม่สมบูรณ์” 
(R5)

 “เมือ่เข้าห้องแลปหรอืว่ามฟิีวทางด้านวทิยาศาสตร์ มนัจะเปลีย่นไป

เหมือนกับเป็นบทบาทหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเรา ซึ่งมันอาจจะอยู่ในตัวเราจนแทบ

ไม่รูต้วักไ็ด้ แต่ถ้าทีพ่อสังเกตได้ อาจจะเป็นเรือ่งของระบบ คอื เรากจ็ะรู้สกึว่า 

อย่างน้อยเราต้องเรียบเรียงให้เป็นระบบ น่าจะเป็นประเด็นนี้ คือ ชุดภาษา

มนักจ็ะมคีวามเป็นระบบอยู ่เหตเุป็นอย่างนี ้ผลเป็นอย่างน้ี  หรอืผลเป็นอย่างนี้ 

เหตุก็จะเป็นอย่างนี้ หรือเขาบอกว่าให้เราเก็บมา 5 ประเด็น เราก็จะโอเค

เก็บมา 5 ประเด็นนะ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่เราสังเกตเห็น เราก็จะไม่ได้ใส่มา

ในกลุม่ประเด็นทีเ่ป็นโจทย์ เพราะเรากก็ลวัมนัหลดุออกจากกรอบทีก่�าหนดไว้

  A4.2 นักดนตรี

  A4.3 นักวิทยาศาสตร์
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 “ประชากรศาสตร์ดูซึ่งก็มันก็มีอยู่สองที่นะคะที่ไทย คือ มีที่จุฬากับ

มหดิล เรากส็มคัรของจฬุาไป ก็จะเป็นคนละฟิลแหละ ของจุฬามนักจ็ะเป็นเชงิ 

run data เน้นข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลส�านักงานสถิติ ข้อมูล data ตัวใหญ่ๆ 

secondary data ข้อมลูส�ามะโนประชากร ข้อมูลภาวะการท�างาน เป็นข้อมลู

ที่คนเค้าเก็บไว้แล้ว แล้วเป็นแบบของคนทั้งประเทศแล้ว เราก็เอามาลองรัน 

ลองวเิคราะห์ดูเนอะว่า มนัจะเหน็ภาพปรากฏการณ์อะไร กยั็งสนกุอยู ่ กเ็ลย

อนันีก็้อาจจะเป็นจดุเริม่ต้น ทีเ่ราท�างานแบบ mix งานเชงิสังคม ก็อาจจะกึง่ ๆ  

เนอะคือไม่ได้ลงไปอยู่ในชุมชนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตัว ได้แบบทั้งลงไปด้วย 

แล้วกก็ลบัมาคดิอยูก่บัตวัเองด้วง เราก็เลยว่าอนัน้ีมนักส็มดุลดี ก็เลยน่าจดุหนึง่ 

ที่เริ่มมาท�างานในลักษณะนี้” 
(R3)

 “ผมเร่ิมต้นจากการเรียนมานุษยวิทยาด้วยการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ครั้งนั้นได้รู้จักกับค�าว่า “ชาติพันธ์ุ” 

เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมในฐานะของนักมานุษยวิทยา

ในการท�างานวิ จัยภาคสนามพ้ืนที่กลุ ่มชาติพันธุ ์ ไทยทรงด�าในพ้ืนท่ี

ประเทศไทยและต่างประเทศ การท�างานชุมชนด้วยวิธีการท�างานแบบนัก

มานุษยวิทยาจะเป็นการท�างานที่สนใจองค์รวม ซึ่งเป็นหน่วยย่อย ๆ ต่าง ๆ

ถ้าสังเกตเห็นจากการท�างานของตัวเอง วิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์มันก็จะมี

ความเป็น กรอบอยู่อะไรประมาณนี้”
(R1)

  A4.4 นักประชากรศาสตร์

  A4.5 นักมานุษยวิทยา
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 “ส�าหรับกก ตอนแรกก็เป็นมุมหนึ่งท่ีไม่เคยเจอเหมือนกัน คือ 

การพดูตรง ๆ ถามตรง ๆ  กบัพืน้ที ่เพือ่โยนให้ชมุชนตอบค�าถาม มนัมกีรณหีนึง่

ที่ไปท�างานกับกลุ่ม Travel  เราจ�าไม่ได้นะว่าเป็นประเด็นไหน ตอนนั้นกก

ตั้งค�าถามตรงมาก ฝั่งนั้นถึงกับตอบไม่ถูก เราเข้าใจว่ามันเป็นการตั้งค�าถาม

ที่ท�าให้เขาคิดตามซึ่งค�าถามลักษณะนี้ เราก็ไม่ถนัด เราได้เรียนรู้จากการตั้ง

ค�าถามจากคนที่ชวนคิดต่อ ซึ่งเราได้เรียนรู้จักกกพอสมควร” 
(R3)

 “กกเหรอ ภาพจ�าของกกคือการตั้งค�าถาม การเป็นเจ้าแห่งการตั้ง

ค�าถามแล้วก็ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา แต่ความขัดแย้งของเขาเป็นความขัดแย้ง

ทีช่วนให้คลปิตัง้ค�าถามตอบประเด็นต่าง ๆ เป็นการตัง้ค�าถามกนัคนละความเชือ่ 

ซึ่งมุมมองของกกจะช่วยได้มากในการท�างานโดยเฉพาะเร่ืองของการลง

ชุมชน เพราะในบางครั้งถ้าไม่มีใครคอยดึงเอาไว้ การตีความหรือการให้

ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าก็อาจจะเป็นการมองแบบโรแมนติก” 
(R1)

  A4.6 นักตั้งค�าถาม

ทีป่ระกอบกนัเป็นหมูบ้่าน ชุมชนและผูค้น อกีแนวคดิหนึง่ทางด้านมานษุยวทิยา

ที่ท�าให้เราประทับใจคือแนวคิดท่ีเรียกว่า “วัฒนธรรมสัมพัทธ์” (cultural 

relativism) แนวคิดนี้ชวนให้เรามองวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างมากกว่า

การมองวัฒนธรรมที่ตัดสินว่ามีสูงหรือมีต�่า” 
(R6)
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 กลุ่มเหตุการณ์หลัก A: ชีวิตเบื้องหลัง / ประวัติความเป็นมา

A1 การเตบิโต/ครอบครัว A2 การศึกษา A3 ประสบการณ์ชวีติ A4 มมุมองและวธิคิีด

A1.1  ครอบครัวอาชีพ 

      ทั่วไป

A1.2 ครอบครัวคนท�างาน 

     ภาคประชาสังคม

A1.3 ครอบครัวนักวิชาการ

A2.1 สาขามนุษยศาสตร์- 

      สังคมศาสตร์

A2.2 สาขาวิทยาศาสตร์

A3.1 gap year โลดแล่น

     หาประสบการณ์

A3.2 การเรยีนรูต่้างแดน

A3.3 นักกิจกรรม

A4.1 นักถ่ายภาพ / 

     นักศิลปะเด็ก

A4.2 นักดนตรี

A4.3 นักวิทยาศาสตร์

A4.4 นกัประชากรศาสตร์

A4.5 นักมานุษยวิทยา

A4.6 นักตั้งค�าถาม

ตารางสรุปกลุ่มเหตุการณ์หลัก A: ชีวิตเบื้องหลัง และ ประสบการณ์ชีวิต

กลุ่มเหตุการณ์หลัก B: การท�างานในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร ์

 กลุ่มเหตุการณ์หลัก B เป็นเรื่องราวของการท�างานในคณะวิทยาการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ เรื่องเล่าแบ่งเป็นเหตุการณ์ย่อยได้จ�านวน 3 เหตุการณ์ด้วยกัน 

ประกอบด้วย

 เหตุการณ์ย่อยต่าง ๆ สะท้อนถึงเรื่องราวการท�างาน การตัดสินใจเข้าท�างาน

การปรับตัว และการท�างานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้นจากเหตุการณ์ย่อยจะมี

เหตุการณ์รองที่ต่างกันออกไป โดยมีเรื่องราวต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 เหตุการณ์ย่อย B1 การตัดสินใจเข้าท�างาน

 เหตุการณ์ย่อย B2 การเรียนรู้และการปรับตัวในที่ท�างาน

 เหตุการณ์ย่อย B3 การท�างานที่ได้รับมอบหมาย
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 “การตัดสินใจเข้ามาท�างานท่ีคณะนี้  เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็น

คณะใหม่ กเ็ลยสนใจ ชือ่คณะวทิยาการเรียนรูก้น่็าสนใจ ตอนเขาเปิดคณะเน่ีย 

เขาค่อนข้างเปิดกว้าง รับคนก็มาจากหลากหลายสายเพือ่มาขบัเคลือ่นสงัคม 

พอเราได้ยินค�าโปรยนี้ เราก็รู้สึกว่า เออดีที่มันไม่ล็อกสเปกอะไรชัด มันน่าจะ 

contibute อะไรได้บ้าง  ช่วงแรก ๆ พอเข้าไปที่คณะก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเอง

จะอยูจุ่ดไหนของการท�างาน ยงัไม่เห็นภาพชดัเจนเนาะ เพราะคณะก็เพิง่เปิด” 
(R3)

 “เคยยืน่ใบสมคัรเข้าท�างาน ตัง้แต่คณะเปิดใหม่ในช่วงแรก ประมาณ

ปี 57-58 มั้ง ตอนนั้นยังเรียนปริญญาเอกไม่จบและก็ยังไม่รู้จักคณะนี้จริง ๆ 

จ�าได้ว่าชื่อคณะน่าสนใจ ไม่เคยได้ยินมาก่อน และเมื่อเรียนจบในระดับ

ปริญญาเอกและคณะเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ว่าด้วยเรื่อง

ของคุณสมบัติที่ต้องการคนท�างานชุมชน และต้องน�านักศึกษาลงชุมชน จึง

ตัดสินใจสมัครเป็นอาจารย์ที่นี่ทันที” 
(R6)

 B1  การตัดสินใจเข้าท�างาน

  B1.1 คณะใหม่ เชิญชวนเข้าท�างาน

 “เริม่ต้นจากการท�างานของโครงการผูน้�าแห่งอนาคต และมองเหน็ว่า

วัฒนธรรมการท�างานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ก็เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน เน่ืองจากมีผู้บริหารคนเดียวกัน เริ่มต้นจากการท�างาน

โครงการผู้น�าฯ กกท�าในต�าแหน่งหน้าที่ผู้ประสานงาน ซึ่งได้รับความเกรงใจ

  B1.2 รู้จักวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
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จากอาจารย์คณะนะ คอื สมัผสัได้ว่าจะไม่มีสถานนะแบบจะต้องมเีร่ืองอ�านาจ

เข้ามาเกีย่วข้อง ไม่โดน treat เป็นเจ้าหน้าท่ี ไม่เคยรูส้กึโดน treat อย่างนัน้เลย 

และรู้สึกว่าเขาก็จะ treat เราเท่าเทียมกันตลอด” 
(R4)

 “ก่อนหน้าที่จะมาท�างานที่คณะ ผมเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปกรรม

ศาสตร์มหาวทิยาลยัทกัษณิมาก่อน แต่เนือ่งด้วยมเีหตจุ�าเป็นทีจ่ะต้องตดัสินใจ 

โดยมีเหตุผลเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่

เคารพแนะน�า จงึได้ตดัสนิใจมาท�างานทีค่ณะนี ้คณะนีใ้ห้โอกาสผมเป็นอย่างมาก 

แต่ในขณะเดียวกันก็มีระบบของการคัดเลือกคนเข้าท�างานอย่างละเอียด

ถีถ้่วน มกีระบวนการคดัเลอืกหลายขัน้ตอนจากผูส้มคัรหลายร้อยคนคดัเหลือ

ไม่กีค่น เป็นรุน่ของอาจารย์แต่ละรุน่รายการรบัสมคัร ผมน่าจะเป็นคนสดุท้าย

ของรุ่นที่เข้ามาท�างานช้าสุด เนื่องจากยังติดพันภาระงานที่ท�างานเก่า”
(R5)

 “ตอนยื่นใบสมัครเป็นอาจารย์ที่คณะก็ไม่รู้หรอกว่าระบบการคัด

เลือกของอาจารย์ที่นี่เป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ของคณะแจ้งเราอยู่ตลอดเวลา

ว่าเราจะต้องส่งงานเขียน และมีการคัดเลือกเป็นรอบ ๆ ถ้าจ�าไม่ผิดจ�าได้ว่า 

คดัจากผูส้มคัรประมาณ 100 คนเหลอื 50 กว่าคน จาก 50 กว่าคนเหลอื 27 คน

จาก 27 คนเหลือ 12 คน และจาก 12 คนเหลือ 4 คน และจาก 4 คนก็เหลือ

เพียง 2 คนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ เข้าใจว่ากระบวนการคัดเลือก

อาจารย์ที่มีความซับซ้อนเพียงน้ี คณะคงมีความต้องการคนที่มาท�างาน 

ที่สามารถท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายใต้แนวคิดเดียวกันได้”
(R6)

  B1.3 การคัดเลือกเข้าท�างาน
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 “จริง ๆ มันง่ายมากเลยอ่ะค่ะ คือ เราไปเจอโปสเตอร์รับสมัครงาน

ของคณะเนาะ แล้วเขาก�าลังบอกว่าตอนนี้ก�าลังตั้งคณะใหม่ แล้วก็ต้องการ

คนที่มาจากหลากหลายสาขาอะไรอย่างนี้ ท�างานร่วมกันได้ เป็นคนท่ี

สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นในสาขาอื่น ๆ ได้ เราก็รู้สึกว่า การตั้งคณะใหม่นี้ 

เราอยากไปสร้างอะไรทีส่ามารถน�าเอางานของเราไปหย่อนอยูใ่นสิง่ต่าง ๆ ได้ 

อยากไปสร้างการเปลีย่นแปลงบางอย่าง โดยเอาความรูใ้นบรรพชวิีนเนีย่แหละ

ไปใส่ในสิ่งที่เราก�าลังจะสร้างใหม่ เราอยากจะขยายขอบเขตการศึกษาของ

ตนเอง เพราะเชื่อว่าความรู้ด้านบรรพชีวินที่เรียนมามันไม่น่าจะใช่แค่นี้ มัน

น่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้และสามารถจะ connect กับสาขาวิชาอื่นได้ด้วย 

แต่จริง ๆ แล้วเราอยากทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลงและสร้างการเรียนรูใ้ห้กับ

ตัวเราเอง สาขาที่เรียนมา และสาขาวิชาอื่น ๆ”
(R1)

  B1.4 การอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง

 B2  การเรียนรู้และการปรับตัวในที่ท�างาน

  B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย

 “ตอนแรกก็ตั้งค�าถามเหมือนกัน ว่าแล้วเรามาจากคนละ field เลย 

เราลงไปท�างานจะท�าอย่างไรกนัด ีคอืตอนนัน้น่ะ แทบไม่รูจ้กัค�าว่า บรรพชวีนิเลย

ซึง่เป็น field ของแท็ปเนอะ แล้วพอแทป็เล่าให้ฟังกเ็ป็นแบบ อ่าๆๆ กเ็ป็นการ

ท�างานภาคสนาม เราก็เออๆ เขาก็มีประสบการณ์การท�างานภาคสนาม ใน

ขณะที่อ.เต้ยนี่สายมานุษยวิทยา ซึ่งก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นงานภาคสนามเป็น

หลัก กับอ.ไผ่เนี่ย ก็จบมาในเชิงงานวิจัยเชิงคุณภาพ เราก็พอจะเข้าใจว่าทีม
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3 คนน้ีเขาก็โดดเด่นในงานวิจัยในภาคสนามอยู่แล้ว แล้วก็มาดูของตัวเอง 

จริงๆ งานเราน่ะ ส่วนใหญ่พอเน้นไปท่ี ป. เอก แล้วเนี่ย งานเราเป็นเชิง

ปริมาณเป็นหลัก”
(R3)

 “โจทย์การท�างานวิจัยของโครงการผู้น�าแห่งอนาคต ท�าให้ผมได้รับ

โอกาสการท�างานรูปแบบใหม่ นอกจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่คุ ้นเคย 

โดยเฉพาะทีมงานซึ่งมีมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่ก�าลังศึกษาแตกต่างกัน 

ได้แก่ ไผ่ ผู้สนใจด้านศิลปศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 

แต้ว ผูม้คีวามถนดัทางประชากรศาสตร์ แทป็เป็นนกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านซากดึกด�าบรรพ์และผมผู้ใฝ่ใจศึกษาได้มานุษยวิทยาการดนตรี เมื่อร่วม

ทมีกนัแล้ว ดจูะเป็นอะไรทีม่ท้ัีงความน่าสนใจผสมกบัความน่าเป็นห่วงอยูใ่นทมี 

เพราะหากมีใครคนใดคนหน่ึงท�างานโดยยึดเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ 

ก็คงยากที่จะได้ชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนเรื่องราวผ่านมุมมองสหวิทยา อัน

น้ีเป็นหลักการส�าคัญของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่น�ามาใช้

กับโครงการวิจัยชิ้นนี้”
(R5)

 “คณะเรายึดวิสัยทัศน์เรื่องความแตกต่างหลากหลายเป็นที่ตั้ง 

เรามักจะพูดถึงการเรียนรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานความเคารพและความแตกต่าง

หลากหลาย ดังนั้น เมื่อเราออกไปท�างานในชุมชน เราลงท�างานภาคสนาม 

เราได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตา สิ่ง ๆ นั้น กลายเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนรู้ 

อยากค้นหา” 
(R5)

  B2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความแตกต่างหลากหลาย
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 “ความแตกต่างหลากหลายของทีมนักวิจัย กลายเป็นจุดเด่นของ

การท�างาน ผมมักจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง เมื่อได้เจอกับวิธีคิดที่เราก็เผลอที่จะ

ร้องว้าวไม่ได้ว่า เฮ้ย คิดแบบนี้ก็ได้หรือ ผมเรียนมาทางคติชนวิทยาได้นั่งคิด

กับ อ. แท็ป ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์ สุดท้าย เราคุยกันจนผมได้

หัวข้อวิจัยใหม่”
(R6)

 “เรารู้สึกว่าเพื่อน ๆ โดดเด่น เราขอเป็นคนสังเคราะห์แทนมั้ย เป็น

คนรวีวิ แล้วกเ็ป็นคนสงัเคราะห์ เพราะว่าเราอาจจะชอบมองในลกัษณะภาพรวม 

ในตอนนัน้ก็คดิว่าเราอาจจะถนดัในการมองภาพรวม ก็เลยแบ่งบทกนัประมาณนี้ 

แล้วเฟสแรกเราก็ท�าไปในเชิงสังเคราะห์ สังเคราะห์งานทั้งหมด ซึ่งคนที่เป็น

คนสงัเคราะห์ มนักต้็องลงทกุพ้ืนที ่ก็เลยมโีอกาสได้ลงภาคสนามบ้างนดิหน่อย”
(R3)

 B3  การท�างานที่ได้รับมอบหมาย

  B3.1 การท�าตามความถนัด

 “ช่วงท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ ทางคณะต้องการให้เราขับเคลื่อน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ social movement ตอนแบ่งหัวข้อวิจัยกันท�า เป็น

ความชดัเจนทีส่ดุทีเ่ราแบ่งหัวข้อให้เพื่อนนักวิจัยท�าในสิ่งทีต่ัวเองถนัด อ. กก 

ท�าเรื่องการต่อต้านขัดขืน แต้วท�าเรื่องการเรียนรู้ระหว่างวัย แท็ป ท�าเรื่อง

การท�างานของเยาวชน เต้ยท�าพื้นที่พังงาแห่งความสุขและการขับเคลื่อน

ของกลุ ่ม ส่วนผมสนใจเรื่องการเรียนรู้ในชุมชนจึงได้ท�าเรื่องราวเกี่ยวกับ 

community based learning” 
(R6)
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 “เราเข้ามาเพราะค�าว่าการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เลยอะ แล้วก็ คือ พอ

ตอนแรกคณบดีไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่ใช่ไหม แล้วอาจารย์เข้าใจว่าไผ่ท�างาน

ในพิพิธภัณฑ์ มันก็เลยถูกก�าหนดไปว่า ไผ่คือผู้ท�างานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

แล้วตอนไปโคกสลุงมีพิพิธภัณฑ์ ก็เลยให้ไผ่ไปลงพิพิธภัณฑ์ด้วย แกคิดอย่าง

นั้นนะ ไผ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณบดีเห็นอะไร ท�าไมถึงให้ลงไปอะไรอย่างนี้”
(R2)

 “ตอนที่เข้าร่วมโครงการผู้น�าแห่งอนาคตใหม่ ๆ ได้รู้ว่า เฮ้ย มีพื้นที่

ที่เราจะต้องไปท�างานภาคสนามหลายพื้นที่ รู้สึกดีใจ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่

เราชอบ เราชอบเดินทาง ชอบไปภาคสนาม ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ดังนั้น งาน

แรกที่ได้ท�าคือ การสังเคราะห์ข้อมูลจาก 5 พื้นที่ ตอนนั้นบอกเพื่อนร่วมทีม

ว่า เราต้องลงภาคสนามทุกพื้นที่นะ ไม่งั้น เราจะไม่เข้าใจบริบท แล้วก็จะไม่

สามารถสังเคราะห์งานได้” 
(R6)

  B3.2 การท�าเพราะได้รับมอบหมาย

  B3.3 การท�าเพราะอยากเรียนรู้
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 “ขนาดนั้นเลยหรอนี่คือการออกภาคสนามคร้ังแรกของฉันเลยหรอ 

มันแบบมันตื่นเต้นแต่คนละอย่างเนาะ ถ้าเป็นของบรรพชีวินก็ตื่นเต้นแหละ 

ทีแ่บบเข้าป่าอะไรอย่างเนีย่ไม่รูจ้ะเจองเูจออะไรเงีย้ แต่อนัน้ีมนัคอืแบบคนนะ 

เขาจะท�าร้ายเราได้นะ อะไรอย่างนี้” 
(R1)

 “ก่อนหน้านี ้ผมท�างานวิจยัภาคสนาม ผมเดินทางไปตามพืน้ทีต่่าง ๆ 

เมือ่ต้นปีเพิง่นัง่รถเลยีบรมิน�้าโขงเพื่อเดินทางไปยังเมืองหนึ่งของประเทศลาว

 กลุ่มเหตุการณ์หลัก B: การท�างานในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

B1 การตดัสนิใจเข้าท�างาน B2 การเรียนรู้และการปรับตัวใน 

    ที่ท�างาน

B3 การท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

B1.1 การตัดสินใจด้วยตนเอง B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย B3.1 การท�าตามความถนัด

B1.2 การรูจ้กัวฒันธรรมองค์กร 

     เป็นอย่างดี

B1.3 การคัดเลือกเข้าท�างาน

B1.4 การอยากสร้างการ 

     เปลี่ยนแปลง

B2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง B3.2 การท�าเพราะได้รบัมอบหมาย

B3.3 การท�าเพราะอยากเรียนรู้

ตารางสรุปกลุ่มเหตุการณ์หลัก B: 

การท�างานในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

กลุ่มเหตุการณ์หลัก C: การร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัย

 C1  การท�างานภาคสนาม

  C1.1 การมีประสบการณ์ท�างานภาคสนาม
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ระหว่างทางก็เก็บข้อมูลตามหมู่บ้านต่าง ๆ และเมื่อได้ข้อมูลก็เพียงกล่าวค�า

ขอบคุณและยื่นซองสีขาวใส่สิ่งที่เรียกว่าค่าตอบแทนให้ชาวบ้าน มันไม่มาก

หรอก แต่มันคือสิ่งแทนค�าขอบคุณเท่าที่ผมจะท�าได้ ผมได้ประโยชน์จาก

พวกเขาและผมก็ตอบแทนประโยชน์พวกเขาด้วยเงินไม่กี่บาท” 
(R6)

 “ไผ่มีความเป็นเมืองสูง ไผ่ก็เลยอยู่ project สานน ดู Travel แล้ว

ไผ่คดิว่าพอตอนลงไปเราเลอืกพืน้ท่ีกนัอะ มนัก็มคีวามไม่รูว่้าออกนอกค�าถามนี้

หรือเปล่านะ แต่ไผ่ก็รู้สึกว่ามีความแบบดูความเหมาะสม ตอนนั้นกกก็เป็นผู้

ประสานงาน ใช่ไหมคะ ก็จ�าได้คร่าว ๆ ว่าแบบเราก็มาคุยกันว่าใครจะเอา

พื้นที่ไหน แล้วมันก็จะมีแบบมันมีความลงตัวกับ passion อะไรบางอย่าง 

ซึ่งไผ่รู้สึกว่าไผ่ คือตอนแรก กกเขาจะเป็นคนค่อนข้างมองแบบสงสัยที่แบบ

สานนมากหน่อย เป็นนกัธรุกิจกบัชมุชน ไผ่รูส้กึว่ากกจะมคีวามแบบ creative 

รู้สึกว่าไผ่อินกับ Travel คือพอลงพื้นที่ไปแล้ว ไผ่รู้สึกว่าไผ่ชอบ แล้วมันก็

แบบลงพืน้ทีไ่ด้สะดวกด้วยแหละ มนัก็ไม่ได้แบบไกลบ้านเท่าไหร่ แต่ไผ่กช็อบ 

spirit ของน้องเขาก็เลยอินพื้นที่นั้น” 
(R2)

 “ไผ่ก็เป็นคนมีระบบน่ะ เป็นคนที่ช่วย shape ให้งานมันจบ แล้ว

งานมันไม่หลุดกรอบมากนักน่ะ คอืเหมอืนเป็นคนดมูอนเิตอร์งานได้อกีทโีนะ 

งานทีเ่ป็นงานเชงิวชิาการน่ะ คอืบางครัง้เวลาเราลงไปท�างานในพืน้ทีเ่ยอะ ๆ น่ะ 

มนัจะเริม่ไหลไปแล้ว เพราะมนัมอีะไรอยากจะเขยีนเยอะ เพราะเราเหน็อะไร

เยอะแยะ ไหลหลดุลอยไปจากตวักรอบวชิาการบางอย่างทีม่นักต้็องมด้ีวย ไผ่เขา

จะมด้ีานนีแ้น่นด ีเราเลยให้ไผ่ดูแลเรือ่งการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎี

ต่าง ๆ  ในโครงการที่ต้องน�าเอาแนวคิด social entrepreneurship  มาใช้ ” 
(R3)

  C1.2 การวางแผน / เลือกคนที่เหมาะสม
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 “เราคงไม่ต้องมพีืน้ทีใ่ครพืน้ทีม่นั ไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ ไม่มเีขตอาณานคิม

ทางวิชาการของใคร เราต้องเป็นคนท�างานหลักของแต่ละพืน้ทีเ่ท่านัน้ ทีเ่หลอื

คอืการเชือ้เชญิเพือ่น ๆ ในทมีมาร่วมท�างาน เราต้องการความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง

หลากหลายของเพื่อน ๆ แต่ที่ส�าคัญคือ ความสุขในการลงท�างานภาคสนาม

ด้วยกัน” 
(R5)

  C1.3 การไม่มีพื้นที่ใครพื้นที่มัน ร่วมกันท�างาน

 “เรารูส้กึว่าการลงชมุชนหรอืการท�างานในชมุชน มนัมีก�าแพงเหมอืนกัน 

ที่ไผ่เข้าไม่ค่อยถึง ไผ่รู้สึก awkward มากตอนคุยกับพ่อมืดตอนแรก ๆ ไผ่

รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้จะคุยไรกับเขา มันไม่ค่อยได้ อย่างกับผู้น�าก็เหมือนกัน 

ไผ่คิดว่ามันต้องอาศัยความคุ้นเคย คือมันต้องทะลายก�าแพงนั้นได้ ซึ่งไผ่คิด

ว่าแทป็ พีเ่ต้ย ท�าตรงน้ันได้ดมีาก ซึง่ไผ่ท�าแบบนัน้ไม่ได้ หลายครัง้จงึส่งแทป็ 

กับพี่เต้ยลงไปเปิดหน้างานในชุมชน”
(R2)

 “ความเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเท คือในบรรดาเพื่อนทั้งหมดน่ะ ผมว่า

พีเ่ต้ยเป็นคนทีบ่รรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการวจิยัมากทีส่ดุ เพราะว่าโครงการ

วิจัยนี้ ความจริงมันไม่ใช่การผลิตงงานวิจัยนะครับ แต่ว่ามันเป็นกระบวน

การระหว่างทางทีเ่ข้าไปช่วย เข้าไปคยุ เข้าไปอยูใ่น social movement น้ัน 

ซึ่งในเพื่อนทั้งหมดเนี่ย คนที่ท�าได้จริง ๆ คือพี่เต้ย เขาเป็นคนที่ท�าให้ชุมชน

กับนักวิจัยประสานเข้ากันได้ดี ” 
(R4)

 C2  การท�างานร่วมกับชุมชน

  C2.1 ผู้ผูกสัมพันธ์ชุมชน / เครือข่ายสัมพันธ์
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 “ก่อนหน้านี้ เราเหมือนเป็นคนที่ฟังไม่เป็น หมายถึง มุ่งแต่จะถาม 

แล้วจด จดแล้วถามอยู่อย่างนั้น แต่หลังจากได้ท�างานที่คณะและท�างานร่วม

กับกลุ่มเพื่อน ทักษะการฟังถูกพูดคุยกันในทีมนักวิจัยอยู่ตลอดเวลา ทักษะ

การฟังของตนเองจึงเริ่มพัฒนา ประกอบกับในพื้นที่โคกสลุง พ่อมืด ผู้น�า

ภาคประชาสังคมของท่ีนั่น ให้ความส�าคัญการทักษะการฟังมาก ถึงขั้นมี

กิจกรรมสุนทรียะสนทนา ซึ่งเน้นเรื่องของการฟังซ่ึงกันและกัน เราเองก็

เห็นดีด้วย” 
(R6)

 “มุมกระบวนการท�างานโนะ อะไรที่คิดว่าดี เข้าไปในพื้นที่แล้ว 

ชุมชนในปีถัดไปเขายังเปิดรับเราต่อ เขาไม่เกลียดเราอย่างนี้ เพราะว่าจริง ๆ 

มันก็เป็นส่ิงท่ีชุมชนเขาก็พูดเสมอโนะ ว่านักวิชาการ เขามักต้ังค�าถามกับ

อาจารย์มหาลัยหรือนักวิชาการที่ลงไปท�างานในพื้นที่อ่ะโนะ ซึ่งแบบลงไป

ข่มเขาแบบนี้ ซึ่งเรามั่นใจเลยว่าเราไม่ใช่ เพราะเราไม่รู้อะไรเลยไง เราลงไป

แบบไม่รู้อะไรเลย และด้วยเพราะไม่รู้อะไร เราก็ต้องไปเรียนรู้ ก็เลยไม่กล้า

จะไปข่มเขาหรอกโนะ แล้วเขากเ็ปิดรับด ี ซึง่เราก็ว่าดนีะ อย่างน้อยลงไปแล้ว 

ก็ช่วยเขานิดหน่อย ไปช่วยเขาขายของ ไปช่วยเขาท�างานด้วยนิดหน่อย ก็ยัง

ถือว่าได้ช่วย ไม่ได้ลงไปหวังแต่จะเอา” 
(R3)

 “อมื...ท�าไรได้ด ี น่าจะเป็นเรือ่งของการท่ีเราเป็นน�า้ไม่เต็มแก้วมัง้คะ 

คอืรูส้กึว่าตวัเองยงัเปิดรบัความรูใ้หม่ ๆ ได้ เปิดรบัความคดิเหน็ใหม่ ๆ ได้ โดยที่

เราไม่ได้รู้สึกแย่อะกับการรู้สึกโง่อะ อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมั้ง สิ่งที่ท�าได้ดีนะ

  C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่งส�าคัญ

  C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน
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 “social movement น่าจะเป็นงานที่เอาความสนใจตัวเองมา

มากที่สุดแล้ว คือตั้งแต่กลับมาไม่เคยท�างานโดยใช้ทฤษฎีอะไรเท่าไหร่

ใช่ไหมครับ แต่รอบ social movement เนี่ย คือลองเอาข้อมูลมา 

twist มาอยู่ในประเด็นท่ีเราสนใจอยากรู้ อะไรอย่างนี้ครับ เป็นครั้งแรก

ครับของการท�าวิจัย เมื่อก่อนคือ กกท�าตามโจทย์ ท�าตามอะไร แต่อันนี้

คือได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งท่ีสนใจจริง ๆ อ่ะครับ” 
(R4)

แล้วก็ค่ะ อีกอย่างยังรู้สึกตลอดเวลาว่า ตัวเองไม่ได้เก่งพอที่จะท�างานด้าน

มนษุยวิทยา อันนีเ้ป็นสิง่ทีรู่ส้กึเป็นแผลในใจมาก ๆ  คอื เล่าให้อาจารย์ลือชยั 

ท่านก็บอกว่าไม่มทีางแก้ด้วย คอื แทป็ไม่มมีมุมองทางสงัคมนะคะ คอืมมุมอง

มันไม่แหลมคมอะ เพราะว่าเรามีประสบการณ์น้อย เพราะว่าเราไม่รู้จัก

ทฤษฎทีางสงัคมเท่าไหร่ มนัท�าให้เรามมีมุมองทางสงัคมน้อย ซึง่อาจารย์ลอืชยั

บอกมันแก้ไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ  เวลาเท่านั้นที่จะช่วยให้ประเด็น

มันแหลมคมขึ้น” 
(R1)

  C2.4 การท�างานบนพื้นฐานความชอบและความถนัดของตนเอง

 “รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ใหม่มาก ๆ ในการท�างานชุมชนนี้อะ คือ

อย่างน้อยกใ็หม่ท่ีนีอ่ะเนาะ เอ่อ...เป็นงานวจิยัเชงิมนษุย์ครัง้แรกอะไรอย่างนี้ 

แล้วทีมดกีค็อืการทีม่คีนคอยช่วยตลอดเวลา คอยช่วยเก้ือหนนุเสริม คอยช่วย

ให้ค�าแนะน�าตลอดเวลา ทัง้ในแง่ของการทีล่งไปท�างาน เราไปลงพ้ืนทีด้่วยกัน

 C3  การท�างานร่วมกับนักวิจัยที่มีความแตกต่าง

  C3.1 multidisciplinary
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ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบเรารับผิดชอบคนละพื้นที่ จริง ๆ เพื่อนในทีมอะช่วย 

set เยอะมากจรงิ ๆ แล้วเวลาไปลงพืน้ท่ีอะค่ะ เรากจ็ะกลบัมาคยุกนัตลอดว่า 

แบบเออชาวบ้านหรือชุมชนท�าอย่างนี้ เพราะอย่างนี้หรือเปล่า เป็นแบบนี้ 

เพราะอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ เราจะได้คุยกันตลอดแล้วเนี่ย มันก็จะมี

มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ชวนให้เราคิด เราตั้งค�าถามได้ตลอดเวลา” 
(R1)

 “เราบอกตวัเองอยูเ่สมอว่า เราเป็นนกัมานษุยวทิยาและเป็นนกัคตชิน 

แนวคดิหนึง่ทีย่ดืเป็นหลกัของการท�างานคอื แนวคดิเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะ

วิธีการมองโครงสร้างแบบการมองคู่ตรงข้าม การมองแบบคู่ตรงข้าม มักจะ

ช่วยให้เรามองมมุทีเ่ราไม่เคยมอง ตัง้ค�าถามในมมุทีอ่าจหลงลมื ในขณะเดยีวกนั 

พอมาท�างานร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มาจากความแตกต่างหลากหลายสาขา  

เราคิดว่า เฮ้ย ความคิด ความอ่าน ข้อสังเกต ข้อค�าถามที่มาจากต่างสาขา

วิชา ต่างศาสตร์มันคือ กระบวนการมองแบบคู่ตรงข้ามนั่นเอง” 
(R6)

 “เวยีนฐานคอืการเวยีนให้เป็นหวัหน้าโครงการซ่ึงกนัและกนัอย่างนี้  

จรงิ ๆ  ถ้าสมมตว่ิามนัไม่มกีารบวนการนีเ้นาะ ชาตนิีค้งไม่เป็นหวัหน้าโครงการแน่ ๆ  

คงที่จะเลี่ยงไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างนี้ แต่ก็เข้าใจระบบที่เพื่อน ๆ วางกันไว้ 

เพราะอยากให้ทุกคนได้เติบโตร่วมกัน” 
(R1)

  C3.2 การมองแบบคู่ตรงข้าม

  C3.3 การผลัดกันเป็นผู้น�า
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 ความต้องการที่จะให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้สัมผัสและลองเป็นหัวหน้า

โครงการวจิยั คอื อยากให้ทกุคนได้เตบิโตและเรยีนรูก้ารท�างาน การเป็นหวัหน้า

โครงการวิจัยไม่ใช่เรื่องง่าย มีแง่มุมของการท�างานที่มากกว่าการเป็นนักวิจัย

เพียงอย่างเดียว มีงานที่ต้องบริหารและจัดการอยู่หลายส่วน ดังนั้นจึงได้พูด

คุยตกลงกันว่า งานวิจัยในแต่ละปี เราจะต้องเวียนกันหัวหน้าโครงการวิจัย 

5 ปีที่ผ่านมา เรามีทั้งหมด 4 โครงการวิจัย ก็ได้เวียนกันเป็นหัวหน้าโครงการ

วิจัยกันตลอด อาจมีบ้างบางคนที่งอแง แต่เมื่อถึงคิวก็ต้องท�า”  
(R6)

 “งานถอดชวีติการท�างานของผูค้น มนัเป็นงาน เออ เราว่ามนักต่็างน่ะ 

คือเราไม่เคยเขียนแบบนี้ คือบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง แต่ว่างาน

เชิงคุณภาพที่มันต้องเห็นชีวิตคนอยู่ในหนังสือน่ะ คือปกติเห็นแค่ประเด็นไง 

การท�าวิจัยของเราที่ผ่านมามันเห็นแค่ข้อมูล เห็นแค่ประเด็น เห็นแค่โมเดล 

สรปุผลอะไรแบบนี ้แต่พอมาท�าอนันี ้สิง่ท่ีเป็นปัญหาเลยคอื มนัคอืการเปลีย่น

สไตล์ วิธีการเขียนไปเยอะเหมือนกัน ซึ่งก็เหมือนเรียนรู้ใหม่นั่นแหละ มุมนี้

อาจจะเป็นปัญหาก็ได้ที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการเขียน ซึ่งก็ดู ศึกษาจากเพื่อน

ในทีมนั่นแหละ แล้วก็มาลองปรับดูว่าได้แค่ไหน ที่มันไม่ฟุ้งจนเกินไป แต่ก็ดู

ไม่แห้งจนเกินไป อะไรแบบนี้” 
(R3)

 C4  การปะทะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน

  C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
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 “เราว่ามุมหนึ่งที่เราต่างกับเพื่อน และได้เรียนรู้จากเพื่อนคือการฟัง

และการ เขาเรียกว่า การท�าตัวเป็นธรรมชาติกับผู้ให้ข้อมูลน่ะ เหมือนแบบ 

เป็นส่วนหน่ึง อย่างแท็ปเขาไปกับพี่เต้ยเนี่ย เขาจะเนียนมากกับการเป็น

คนในพื้นที่นั้น แต่ว่าเราก็พยายามปรับตัวนะ คือพอเห็นอย่างนี้ จริง ๆ เราก็

เป็นคนชอบสังเกตคนน่ะ แล้วอะไรที่ดีก็จะพยายามลองเลียนแบบดูว่ามันใช้

กับเราได้มั้ย” 
(R3)

 “เราเห็นเลยว่ามันคือดึงองค์ความรู้ ดึงความสามารถที่แตกต่าง

หลากหลายกันน่ะ มาก่อให้เกิดงานชิ้นนึงขึ้นน่ะ คืออย่างที่แต่ละคนก็มา

จากแต่ละศาสตร์โนะ เมือ่แลกเปลีย่นกนั มาคยุกันมนัเกดิไอเดยีใหม่ได้ง่ายน่ะ 

เพราะมันไม่เคยเจออันนี้มาก่อนโนะ แล้วอีกคนเป็น expert ของอีก field 

นงึอย่างนี ้พอมาคยุกนักจ็ะแบบว่า หวูว มนัมอีย่างน้ีด้วยหรอ แล้วกอ็ย่างทีส่อง 

คอืรูส้กึว่ามนัจะเกดิ collective ได้มนัต้องมกีารกระท�าน่ะ แล้วพอดว่ีา ทมีนี้ 

ทมีทีท่�ากนัมาเนอะ ตัง้แต่ 4 คน 5 คน 6 คนอ่ะ ดนัเป็นทีมทีท่�างานจรงิ ๆ น่ะ 

มันท�างานโดยมีเป้าหมายร่วมกันคืออยากจะให้พื้นที่ คือเป้าหมายหลัก

 “พีช้่าง มคีวามแบบวิธวีเิคราะห์มนัจะมีการ conceptualize ตลอด 

ซึ่งกกขาดไป เพราะว่าหายไปจากวงการวิชาการนานอยู่พอสมควรครับ 

แล้วเข้ามาวจิยัใหม่ พ่ีช้างอาจจะไม่ได้วิพากษ์เยอะโนะ ถ้าเทยีบกับผม พีช้่างมี

การ conceptualize ท�าให้เป็นภาพเป็น concept ตลอด ซึง่ผมเหน็ว่าอนันี้

เป็นจุดเด่นที่ผมได้เรียนรู้จากเขา” 
(R4)

  C4.2 เพื่อนพักลักจ�า

  C4.3 ภาวะการท�างานด้วยวิธีคิด “การน�าร่วม”
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แม้ว่ามนัจะออกมาเป็นหนงัสอื ออกมาเป็นเล่มงานวจิยั แต่ว่าเป้าหมายจรงิ ๆ 

ที่มันร่วมกันอยู่คืออยากจะให้พื้นที่เขาได้ดีด้วยน่ะ มันไม่ใช่แค่แบบว่า ไม่ใช่

แค่เราลงไปแล้วแบบไปกนิเวลาเขาเฉย ๆ น่ะ อยากจะ contribute ให้กบัพืน้ที่  

ไม่อยากเอาเปรียบพื้นที่น่ะ เราคิดว่าทุกคนมีเหมือนกัน ดังนั้นพอท�างานมัน

ก็ไปทิศทางเดียวกัน” 
(R3)

 “มติขิองผูน้�าร่วมกค็อืมันไม่ได้ท�างานคนเดียว อย่างกรณแีท็ปบอกว่า

เราท�างานแต่ละพื้นท่ีต่างกันเนาะ แต่ว่าเพื่อนก็พยายามบอกว่ามันคนละ

พื้นที่จริงแต่ควรจะไปในพื้นที่ร่วมกันด้วยเพื่อที่จะได้เรียนรู ้มุมมองของ

แต่ละอัน เพื่อที่จะเชื่อมโยงสังเคราะห์อะไรอย่างนี้ อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีคิด

ของ collective leadership ได้เนาะ คอื เวลาคดิ คดิไปด้วยกนั ท�าไปด้วยกัน 

เพื่อที่จะเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ประมาณนี้ได้เนาะ”
(R1)

 กลุ่มเหตุการณ์หลัก  C: การร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัย

C1 
การท�างานภาคสนาม C2 การท�างานร่วมกับ

ชุมชน

C3 การท�างานร่วม 

กับนกัวจิยัทีม่คีวาม

แตกต่างหลากหลาย

C4 การปะทะ/เรยีน

รู/้แลกเปล่ียน

C1.1 การมีประสบการณ ์

     ท�างานภาคสนาม 

     มาก่อนหน้านี้

C1.2 การวางแผน / เลือก 

     คนที่เหมาะสม

C1.3 การไม่มีพื้นที่ใคร 

     พื้นที่มัน ร่วมกัน 

     ท�างาน

C2.1 ผูผ้กูสมัพนัธ์ชุมชน /  

     เครือข่ายสัมพันธ์

C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่ง 

     ส�าคัญ

C2.3 การปฏิบัติตนเป็น

     นักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C2.4 การท�างานบนพ้ืนฐาน 

     ความชอบและความ 

     ถนัดของตนเอง

C3.1 multidisciplinary

C3.2 การมองแบบคู ่

     ตรงข้าม

C3.3 การผลัดกันเป็น 

     ผู้น�า

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง  

     พร้อมเรยีนรูส้ิง่ใหม่

C4.2 เพื่อนพักลักจ�า

C4.3 ภาวะการท�างาน 

      ด้วยวธิคีดิ “การน�า 

     ร่วม”

สรุปกลุ่มเหตุการณ์หลัก C: การร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัย
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 “เพื่อนที่มีความต่างหลากหลายทั้งทางกระบวนการ ความคิด คือ 

เพื่อนก็ช่วยเพิ่มเติมมิติทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์เข้าไป แต่ว่าสิ่ง

ส�าคัญคือมันท�าให้เราเปิดมุมมองการตั้งค�าถาม หรือการเข้าใจคนมากขึ้น 

อะไรอย่างนี้ใช่ไหม อย่าง moment ที่จ�าได้เลยว่าเพื่อนช่วยคือตอนแรกที่

ไปลงโคกสลุง แล้วบอกพี่เต้ยว่าเราจะไปนอน focus group กัน แท็ปก็แบบ

อยู่บนรถก็แบบ เฮ้ย focus group คืออะไรอะ เราจะไปท�าไรกันหรออะไร

อย่างนี้ ก็ตกใจมากว่าแบบมันมีศัพท์นี้ด้วยหรอ แล้วเราต้องท�ายังไง แล้วเรา

ก็ท�าวิจัยที่นั่น เราก็แบบ พี่เต้ย...อะไรคือ focus group อะ แล้วแท็ปจะต้อง

ท�ายังไงอะ พี่เต้ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันธรรมดาอะไรอย่างนี้ เราก็

แบบพี่เต้ยต้องช่วยด้วยนะ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะท�ายังไงอะค่ะ”  
(R1)

 “แต่ละคนก็แตกต่างอ่ะโนะ ที่ได้เรียนรู้เนี่ย จากแท็ปเนี่ย คือแท็ป

เป็นคนที่ใจเย็นและฟังคนเก่งมากเนอะ ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ต่างจากเราในสมัย

ก่อนมากเลย คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปเร็ว คือพอหัวมันคิดแล้ว มันต้อง

ได้พูดน่ะ เรื่องการฟัง มันจะฟังเพื่อจับประเด็นเป็นหลักโนะ ฟังเพ่ือคุย

ประเด็นต่ออย่างนี้ มันจะไม่ใช่เป็นการฟังที่แบบฟังอย่างลึกซึ้งอย่างเงี้ย”   
(R3)

กลุ่มเหตุการณ์หลัก D: การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 D1  การปรับวิธีคิดในการท�างาน

  D1.1 ความต่างคือต้นทุน

  D1.2 การฟังซึ่งกันและกัน
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 “ระหว่างท�างาน มกีารเตมิองค์ความรูม้หีลายอย่างมากเลย โครงการ

ผู้น�าเองก็ดึงให้ท้ังชุมชนและพวกเรานักวิจัยมาเข้า workshop เพื่อเติม

เครื่องมือการท�างานแบบต่าง ๆ  หรือมันมีการเติมระหว่างการพูดคุย ซึ่งมัน

ไม่ใช่การเติมแบบบอกไปเลย แต่มันเป็นการเติมลักษณะชวนคิด ชวนคุยตั้ง

ค�าถาม” 
(R3)

 “มนัจะมเีครือ่งมอืทีม่นัถูกเตมิมาแล้วก่อนหน้านัน้ ก็คอื การไปอบรม

วจิยัเชิงคณุภาพเนาะกบัอาจารยลอืชยั ตอนน้ันเราจะถกูรือ้เรือ่งความจรงิมาแล้ว 

ความจริงมันมีหลายชุด ความจริงมัน...มันไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวเลย เนี่ยต้อง

ถกูรือ้ความคดินัน้มาแล้ว มนัท�าให้ตอนท่ีไปลง เอ่อ...ลงชุมชนอะค่ะ ลงโคกสลงุอะ

เราไม่ได้รู้สึกว่า เราจะไปค้นหาว่าแบบ เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเขาท�าสิ่งนี้จริง

ไว้ลึก ๆ  เขาเป็นคนดีหรือเปล่าวะ หรือจริง ๆ  เป็นเขาเป็นคนเลวอะไรอย่างนี้

 “เป็นการท�างานที่กับทีมนี้ เอ่อ...เพื่อนดีมากอะ คือทีมดีมาก คือ

แต่ละคนก็ฟังกัน แล้วก็แบบว่าเวลาเสนอความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ เพื่อนก็

จะฟังเพือ่นกจ็ะคอยช่วยอะไรอย่างนี ้อย่างแทป็กบัไผ่ เราจะรูส้กึเราม ี conflict 

กันอยู่เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นค่ะ อย่างแท็ปตอนที่ไปโคกสลุง เราก็จะ

บอกว่า เฮ้ยทีมโคกสลุงเขาท�ากันอย่างนี้ เพราะอย่างนี้หรือเปล่า แท็ปจ�าไม่

ได้ว่าเป็นประเด็นตรงไหน แล้วไผ่ก็จะแย้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ ตอนที่ได้ฟังไผ่

แย้งขึ้นมา เราก็จะรู้สึกว่า มันเป็นประเด็นที่เราเก็บไปคิดต่ออะ พอเราเก็บ

ไปคิดต่อแล้ว เราไปท�าความเข้าใจเพิ่ม มันท�าให้เราได้ประเด็นที่มันลึกซึ้งขึ้น 

ดีขึ้นอะไรอย่างนี้”   
(R1)

  D1.3 การเติมเครื่องมือหนุนเสริม 
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เราไม่ได้ตั้งใจจะไปหาความจริงตรงน้ันอะ ไม่ได้จะไปตัดสินเนาะ แต่เรา

เข้าใจนะว่าความจริงคือ...ไม่รู้อะความจริงของใครก็ของมันอะ เพราะฉะนั้น 

สิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้ส�าคัญว่า เขาโกหกไหมในมุมไหน แต่มันคือสิ่งที่เขา แต่

มันคือความจริงของเขาอะ เพราะฉะนั้นเราต้องรับฟังมัน” 
(R1)

 “เป็นที่น่าแปลกใจของการมาท�างานที่นี่ ระหว่างการพักผ่อน หรือ

ระหว่างการเดนิทางไปภาคสนาม เรามกัจะมีเรือ่งคุยกนัหลายเรือ่ง แต่ประเดน็หน่ึงที่

เราพูดคุยกันอยู่บ่อย ๆ คือ การท�าความเข้าใจเพื่อนด้วยกันผ่านเครื่องมือ

การท�าความเข้าใจ โดยเฉพาะเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “สตัว์สีท่ศิ” และ “นพลกัษณ์”

 สตัว์สีท่ศิ เป็นเครือ่งมอืท�าความเข้าใจระบบ ระเบียบ วธิกีารท�างาน

ของคน โดยแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนทิศทั้งสี่ ประกอบด้วย

ทิศเหนือ เปรียบกับกระทิง ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมายไว้พุ่งชน ซึ่งตรง

ข้ามกับ ทิศใต้ เปรียบกับหนู ผู้มีจิตใจอ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่าย 

ได้ใจเพื่อน ๆ  ส่วนทิศตะวันออก เปรียบกับ หมี ผู้มีความม่ันคงในจิตใจ 

สงบเสง่ียม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงอาจตรงข้ามกับทิศตะวันตก 

เปรียบกับนกอินทรี ผู้ล่องลอยด้วยอารมณ์ อ่อนไหวดังสายลม 

 ความเข้าใจสัตว์สี่ทิศ ท�าให้เราเรียนรู้ที่จะจัดวางเพื่อน ๆ ให้ท�างาน

แต่ละส่วนได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาในการท�างานก็สามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือในการท�าความเข้าใจภาวะของเพื่อนด้วยเช่นกัน” 
(R6)

 D2  เครื่องมือการท�าความเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน

  D2.1 สัตว์สี่ทิศ



84

 “แต้วลักษณ์หก กกลักษณ์เดียวกัน ช้างลักษณ์สี่ แท็ปลักษณ์เก้า 

ส่วนเต้ย ลักษณ์อะไรกันแน่ คุณหมอเคยบอกว่า เต้ยลักษณ์เก้า แต่ก็แก้ไข

เป็นลักษณ์แปด พวกเราชอบคุยเรื่องนพลักษณ์กัน มันคือการท�าความเข้าใจ

เพ่ือนร่วมงานอย่างเยี่ยมยอด เป็นช่วงเวลาของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

อย่างมีความสุข” 
(R5)

 “ส่วนใหญ่ขดัแย้งมัย้ ถ้าพดูตามตรงมนัไม่ค่อยขดัแย้งนะ เราท�างาน

ในวงอาจารย์ในคณะน่ะ เป็นวงที่มีการสะท้อนการท�างาน มีการ pitching 

โดยถกเถียงกันจนเป็นเรื่องปกติ มันมองไม่เห็นเป็นความขัดแย้งน่ะ หรือว่า

คนอื่นมองเป็นความขัดแย้งก็ไม่รู้โนะ แต่เรามองว่าการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่อง

ปกติมากที่ความเห็นจะไม่ตรงกัน เพราะมันเรียนกันคนละสายน่ะ มันถูก 

groom มาให้มองคนละอย่างอยู่แล้วน่ะ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าขัดแย้งไง แต่ว่าถ้า

ค�าถามว่า ในทีมถ้าจะหาวิธีลงยังไง ก็ขึ้นกับเราให้เกียรติกับคนที่เป็นเจ้าของ

พื้นที่ด้วย” 
(R3)

 “เพือ่น ๆ นกัวจัิยทมีนี ้ถอืเป็นทีมในฝัน หรอื dream team มเีรือ่ง 

หรอืมปัีญหาอะไรกพ็ดูคุยกนัได้เสมอ” 
(R6)

  D2.2 นพลักษณ์

  D2.3 การสะท้อนคิด (reflection) /AAR (After Action Review)

  D2.4 พื้นที่ปลอดภัย (safe zone)
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 “อาจารย์ลือชัยสอนเราว่า การเข้าไปในชุมชน อย่าท�าให้ชุมชน

แตกตื่นจนไปกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา เปรียบเสมือนการโยนก้อนหิน

ลงน�้า ถ้าโยนก้อนใหญ่ลงไป มันเกิดเสียงตูมเมื่อปะทะผิวน�้า น�้าจะกระเพื่อม

เป็นคล่ืนซัดเข้าหาฝั่ง เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่โต แต่หากเป็นหินก้อนเล็ก 

เสียงจ๋อมกลืนกลายไปกับน�้า กระเพื่อมเล็กน้อยพอเป็นพิธี ไม่ท�าให้เกิดแรง

สั่นสะเทือนจนท�าให้เป็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง การลงชุมชนก็เช่นเดียวกัน”
(R6)

 “เราว่าทกุคนเขามวีธิกีารเข้าถึงคนในชมุชนได้ด ี ได้ดมีาก ได้ดกีว่าไผ่ 

คือทุกคนเข้าถึงคนในชุมชนดีมากหมดเลยอะ คือไผ่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่

ไผ่แบบพยายามเรียนรู้จากเขา พี่เต้ยกับแท็ปเนี่ย โดยเฉพาะเลยเรื่องการ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนในนั้น เขามีวิธีเข้าชุมชนแบบไม่ท�าให้ใครแตกตื่น 

ท�าให้ไผ่คิดว่าเข้าไปเป็นคนในได้ไม่ยาก ถ้าเราพูดถึงคนในคนนอกอะ” 
(R2)

 “พีแ่ท็ปกจ็ะเป็นคนที ่ กกชอบความ เขาเรยีกว่าอะไรอ่ะ ถ่อมตนน่ะ 

เป็นส่ิงทีเ่ขามีเยอะ แล้วมันท�าให้เราเหน็ว่าวธิกีารท�างานโดย คล้าย ๆ การลด

อัตตาตัวเอง แล้วเห็นชุมชนจริง ๆ เห็นเป็นบ้านจริง ๆ น่ะ มันเป็นอย่างไร 

อย่างนี้อ่ะครับ อืม อันนี้ก็พี่แท็ปโนะ” 
(R4)

 D3  วิธีคิดการท�างานชุมชน

  D3.1 การท�าตัวเป็นหินก้อนเล็ก
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 “สมดุลดูจะเป็นเร่ืองท่ีถูกพูดถึงอยู่เสมอ เมื่อเริ่มต้นท�างานวิจัย

ถอดบทเรียน ไม่ใช่แค่เนื้อหาของงานวิจัยตลอดทั้งเล่มที่แสดงให้เห็นถึงการ

ปะทะ การประยกุต์ การประนปีระนอมความคดิเพือ่ผลติไอเดยีท�างานแบบใหม่

 “เอ่อ...มันจะมีความเหมือนกันในแง่ของความ respect ของคนใน

พื้นที่คือการที่จะต้องรู้จักคนในพื้นที่ก่อนว่าเขาชอบอะไร วัฒนธรรมเขาเป็น

ยังไง โดยจริตเขาเป็นคนยังไง อันนี้ คือสิ่งที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่อาจารย์สอน

มาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่า เราต้องระวังในการใช้ค�าพูด ระวัง

ในการใช้พฤติกรรม กริยาอะไรอย่างนี้ การแต่งตัวอะไรอย่างนี้ เรารู้อยู่แล้ว 

แต่ว่าส่ิงที่ต่างกันคือ ถ้าเป็นมุมทางมนุษยวิทยาเนี่ย มันจะมีการเหมือน

ท�าความเข้าใจความคิดของคนเนาะ ความคิดหรือว่าสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลัง 

ความคิดตรงนั้น ซึ่งมันจ�าเป็นต้องแบบมีสมาธิอยู่ที่นั่นมาก ๆ อะไรอย่างนี้ 

ถ้าเป็นมมุบรรพชวีนิอะไรอย่างนีอ้าจจะแค่ลงไปเพือ่ขอความร่วมมือ ท�ายงัไง

กไ็ด้ให้เขาให้ความร่วมมอืกบัเราหลกั ๆ ง่าย ๆ แค่เราเคารพเขาอะไรอย่างนี”้
(R1)

  D3.3 การสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าและมูลค่า

 “สิ่งที่ดีมากในทีมของเรา ในนักวิจัยคือ ทุกคนมีความเคารพชุมชน

เป็นพื้นฐานอ่ะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่กกคิดว่าส�าคัญมาก ถ้าคนที่ไม่มีอันนี้แล้ว 

มาท�างาน ถ้าอยู่ในทีมนี้ โห รู้สึกว่ามันไม่ได้ แล้วโชคดีมากที่เพื่อนทุกคนน่ะ 

ไม่ได้เคารพ product แต่เคารพชุมชนเป็นพื้นฐาน ฉะนั้น ทีมนี้คิดว่าข้อดี

ที่สุดคือ เรื่องนี้เลย เป็นจุดที่ดีมาก ๆ เป็นจุดที่คิดว่า เออ ทีมอื่นมันต้องได้

อย่างนี้น่ะ ในการท�างานชุมชน มีความเคารพจริง ๆ น่ะ” 
(R4)

  D3.2การเคารพชุมชนเป็นพื้นฐาน
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แต่องค์ความรูเ้หล่านัน้ กลบัมีสิง่น่าสนใจหลายอย่างท่ีผมได้เรียนรูจ้ากเพือ่น

ร่วมงาน โดยเฉพาะวิธีการสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว ซึ่งผูกมัดอยู่กับวิธีการจัด

ล�าดับความส�าคัญของการสร้างมูลค่าและคุณค่า” 
(R5)

 “ช่วงท่ีเราท�างานถอดบทเรียนของการน�าแนวคิดการประกอบการ

สงัคม หรอื social entrepreneurship เข้ามาท�างานกบัคนภาคประชาสงัคม 

ส่ิงหน่ึงที่เราให้ความส�าคัญ และตั้งค�าถามเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลา คือ 

ความสมดุลที่เกิดข้ึน เนื่องจากเรามองเห็นว่า ความสมดุลเป็นสิ่งส�าคัญที่

ต้องตระหนกัถึงการสร้างมลูค่าด้วยคณุค่า เพราะประสบการณ์จากการท�างาน

พบว่า หลายพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งท�าให้ความหมายกับความ

ทรงจ�านั้นได้จางหายไปจากวัตถุ สิ่งของ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ถิ่นที่อยู่ หรือ

แม้แต่บางเรื่องราวในสังคมหรือชุมชนก็ถูกลบเลือนหายไปจากค�าบอกเล่า

ของคนที่ได้ชื่อว่าผู้เป็นเจ้าของ มันน่าเสียดายที่ความหมายที่เคยผูกติดอยู่

กับวิถีชีวิตกลายเป็นความหมายใหม่ส�าหรับผู้บริโภคต่างถิ่น สิ่งนี้เรียกว่า 

ความไม่สมดุล” 
(R6)

 กกลุ่มเหตุการณ์หลัก  D: การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

D1 การปรบัวธิคีดิในการ   

    ท�างาน

D2 เครื่องมือการท�าความเข้าใจ 

    ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

D3 วธิคีดิการท�างานชมุชน

D1.1 ความต่างคือต้นทุน

D1.2 การฟังซึ่งกันและกัน

D1.3 การเติมเครื่องมือหนุน 

     เสริม

D2.1 สัตว์สี่ทิศ

D2.2 นพลักษณ์

D2.3 การสะท้อนคิด (reflection) /  

     AAR (After Action Review)

D2.4 พื้นที่ปลอดภัย (safe zone)

D3.1 การท�าตัวเป็นหินก้อนเล็ก

D3.2 การเคารพชุมชนเป็นพื้นฐาน

D3.3 การสร้างสมดุลระหว่าง 

     คุณค่าและมูลค่า

ตารางสรุปกลุ่มเหตุการณ์หลัก D: การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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 จากกลุ่มเหตุการณ์หลัก กลุ่มเหตุการณ์ย่อย และ เหตุการณ์รองที่ถอดออก

จากเรือ่งเล่าของนกัวจัิยจ�านวน 6 คน ท�าให้เหน็ประเดน็ต่าง ๆ ของการท�างานร่วมกนั 

ทั้งนี้ พื้นฐานที่มาที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดความหลากหลาย ทั้งทางด้านวิธีคิด แนวทาง

การท�างาน หรืออุดมการณ์บางอย่าง ในขณะเดียวกัน การท�างานที่คณะวิทยาการ

เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน ก็ได้

น�าพาให้คณะนักวิจัยสร้างแนวคิดในการท�างานอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกัน

และกนั องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  ทีแ่สดงผ่านเรือ่งราวสะท้อนให้เหน็ความเป็นเอกลกัษณ์

หรือความเป็นปัจเจกของนักวิจัยแต่ละคน

 ทัง้น้ี ผูว้จัิยรวบรวมกลุม่เหตกุารณ์หลกั กลุม่เหตกุารณ์ย่อย และ เหตกุารณ์รอง 

ไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท�างาน และสังเคราะห์มุมมองและวิธีคิดของ

นักวิจัยในฐานะของนักวิทยาการเรียนรู้ในล�าดับถัดไป

 กลุ่มเหตุการณ์หลัก A: ชีวิตเบื้องหลัง / ประวัติความเป็นมา

A1 การเตบิโต/ครอบครัว A2 การศึกษา A3 ประสบการณ์ชวีติ A4 มมุมองและวธิคิีด

A1.1  ครอบครัวอาชีพ 

      ทั่วไป

A1.2 ครอบครัวคนท�างาน 

     ภาคประชาสังคม

A1.3 ครอบครัวนักวิชาการ

A2.1 สาขามนุษยศาสตร์- 

      สังคมศาสตร์

A2.2 สาขาวิทยาศาสตร์

A3.1 gap year โลดแล่น

     หาประสบการณ์

A3.2 การเรยีนรูต่้างแดน

A3.3 นักกิจกรรม

A4.1 นักถ่ายภาพ / 

     นักศิลปะเด็ก

A4.2 นักดนตรี

A4.3 นักวิทยาศาสตร์

A4.4 นกัประชากรศาสตร์

A4.5 นักมานุษยวิทยา

A4.6 นักตั้งค�าถาม
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 กลุ่มเหตุการณ์หลัก B: การท�างานในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

B1 การตดัสนิใจเข้าท�างาน B2 การเรียนรู้และการปรับตัวใน 

    ที่ท�างาน

B3 การท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

B1.1 การตัดสินใจด้วยตนเอง B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย B3.1 การท�าตามความถนัด

B1.2 การรูจ้กัวฒันธรรมองค์กร 

     เป็นอย่างดี

B1.3 การคัดเลือกเข้าท�างาน

B1.4 การอยากสร้างการ 

     เปลี่ยนแปลง

B2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง B3.2 การท�าเพราะได้รบัมอบหมาย

B3.3 การท�าเพราะอยากเรียนรู้

 กลุ่มเหตุการณ์หลัก  C: การร่วมท�างานวิจัยกับนักวิจัย

C1 
การท�างานภาคสนาม C2 การท�างานร่วมกับ

ชุมชน

C3 การท�างานร่วม 

กับนกัวจิยัทีม่คีวาม

แตกต่างหลากหลาย

C4 การปะทะ/เรยีน

รู/้แลกเปล่ียน

C1.1 การมีประสบการณ ์

     ท�างานภาคสนาม 

     มาก่อนหน้านี้

C1.2 การวางแผน / เลือก 

     คนที่เหมาะสม

C1.3 การไม่มีพื้นที่ใคร 

     พื้นที่มัน ร่วมกัน 

     ท�างาน

C2.1 ผูผ้กูสมัพนัธ์ชุมชน /  

     เครือข่ายสัมพันธ์

C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่ง 

     ส�าคัญ

C2.3 การปฏิบัติตนเป็น

     นักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C2.4 การท�างานบนพ้ืนฐาน 

     ความชอบและความ 

     ถนัดของตนเอง

C3.1 multidisciplinary

C3.2 การมองแบบคู ่

     ตรงข้าม

C3.3 การผลัดกันเป็น 

     ผู้น�า

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง  

     พร้อมเรยีนรูส้ิง่ใหม่

C4.2 เพื่อนพักลักจ�า

C4.3 ภาวะการท�างาน 

      ด้วยวธิคีดิ “การน�า 

     ร่วม”
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 กกลุ่มเหตุการณ์หลัก  D: การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

D1 การปรบัวธิคีดิในการ   

    ท�างาน

D2 เครื่องมือการท�าความเข้าใจ 

    ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

D3 วธิคีดิการท�างานชมุชน

D1.1 ความต่างคือต้นทุน

D1.2 การฟังซึ่งกันและกัน

D1.3 การเติมเครื่องมือหนุน 

     เสริม

D2.1 สัตว์สี่ทิศ

D2.2 นพลักษณ์

D2.3 การสะท้อนคิด (reflection) /  

     AAR (After Action Review)

D2.4 พื้นที่ปลอดภัย (safe zone)

D3.1 การท�าตัวเป็นหินก้อนเล็ก

D3.2 การเคารพชุมชนเป็นพื้นฐาน

D3.3 การสร้างสมดุลระหว่าง 

     คุณค่าและมูลค่า

องค์ประกอบของนิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” จากกลุ่มเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที่ปรากฏ

 อีกหนึ่งมิติของการท�างานวิจัย “ทวิวัจน์การวิจัย” คือ การถอดถ่ายความคิด

ทีม่ต่ีอสถานะการท�างานในรปูแบบของ “นักวทิยาการเรยีนรู”้ ผูวิ้จยัมองเห็นว่าทววิจัน์

การวิจัยที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีองค์ประกอบของการนิยามความหมายของ

ค�าว่า นักวิทยาการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ในแต่ละมิติของการท�างานชุมชน

 การถอดเอาองค์ประกอบของนิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” นั้น ผู้วิจัยตั้งข้อ

สังเกตจากเร่ืองเล่าที่ประมวลมาท้ังหมดและชี้ให้เห็นว่า เมื่อดึงเอาเหตุการณ์หลัก 

เหตกุารณ์ย่อย และเหตุการณ์รองมาเทียบเคยีงกบัการให้ความหมายของค�าว่า นกัวิทยาการ

เรียนรู้จากผู้วิจัยแต่ละคนจะสามารถเห็นถึงโครงสร้างความคิดที่ท�าให้เห็นวิธีคิด และ

สามารถจัดกลุ่มเพื่อหาความซ�้าของกลุ่มค�าและกลุ่มความหมาย ทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกันในนิยามความหมายของค�าว่า “นักวิทยาการเรียนรู้” ได้จากการท�างานชุมชน

ของนักวิจัยทั้ง 6 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

คนท่ีลงไปเรยีนรูใ้นชมุชน เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง

และพร้อมทีจ่ะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ ทีเ่กิดขึน้ในระหว่าง

กระบวนการ ถ้าอธิบายเป็นค�าสัน้ ๆ น่าจะหมายถงึ 

คนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้อง

ค�านึงว่าการเรียนรู ้นั้นจะมาจากสิ่งที่ตัวเองเช่ือ 

หรอื เคยยดึถือมาจากส่ิงทีต่วัเองเรยีนจบมาหรอืไม่

B1.4 การอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง

B3.3 การท�าเพราะอยากเรียนรู้

C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

คนท่ีลงไปเรยีนรูใ้นชมุชน เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง

และพร้อมทีจ่ะเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ ทีเ่กิดขึน้ในระหว่าง

กระบวนการ ถ้าอธิบายเป็นค�าสัน้ ๆ น่าจะหมายถงึ 

คนท่ีพร้อมจะเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา โดยทีไ่ม่ต้องค�านึง

ว่าการเรียนรู้นั้นจะมาจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อ หรือ เคย

ยึดถือมาจากสิ่งที่ตัวเองเรียนจบมาหรือไม่

C2.3 ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C3.1 multidisciplinary

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

D1.1 ความต่างคือต้นทุน ความต่างคือต้นทุน

ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

คนท่ีพร้อมจะเปิดรบัการเรียนรู้ หรือปรับตวัให้เข้ากับ

สิ่งที่เกิดขึ้น คิดว่านักวิทยาการเรียนรู้หลายๆ ครั้ง

มักล้อไปกับวัฒนธรรมที่คณะเรา หรืองานที่คณะ

เราท�าอยู่ คือหน้างานที่ใหม่ ๆ หน้างานที่ท้าทาย 

และเรียกร้องคนที่มันจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู ้

ประเด็นใหม่ ๆ ได้เรื่อย ๆ น่ะ โดยสามารถที่จะฟัง

ทั้งเพื่อนและคนอื่นที่ความคิดต่างจากเรา ซี่งเป็น

ปกตมิากเลย ถ้าเราพร้อมจะปรับตัว พร้อมจะเรียนรู้ 

ก็จะฟังกันได้เป็นปกติอยู่แล้ว

C3.3 การท�าเพราะอยากเรียนรู้

C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่งส�าคัญ / D1.2 การฟังซึ่ง 

     กันและกัน

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

R1

R2

R3
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ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

ต้องเปิดใจ เป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด และต้องพร้อมจะ

เรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมที่จะฟัง พร้อมที่จะเจอสิ่ง

ใหม่ๆ ต้องรู้จักตั้งค�าถาม ชวนคิด มีพื้นที่มาคุยกัน 

ทั้งในแง่มุมวิชาการและการท�างาน

C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่งส�าคัญ

A4.7 นักตั้งค�าถาม

D2.3 การสะท้อนคิด (reflection) / AAR (After  

     Action Review) / D2.4 พ้ืนที่ปลอดภัย  

     (safe zone)

ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

รับฟัง น�ามาคดิทบทวนด้วยการเปิดรับมมุมองต่าง ๆ 

อย่างหลากหลาย ด�ารงตนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วย

ความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนเติบโต

ทางความคิดไปด้วยกัน

C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่งส�าคัญ

B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย

C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C3.3 การผลัดกันเป็นผู้น�า

C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

ค�านิยาม “นักวิทยาการเรียนรู้” โครงสร้างความคิดผ่านกลุ่มเหตุการณ์ 

เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งรอบข้าง เปิด

รบัความหลากหลายทีช่่วยเปิดมมุมองและความคดิ 

ตัง้ค�าถามด้วยมมุมองทีแ่ตกต่าง เรยีนรูจ้ากส่ิงแวดล้อม

รอบข้างด้วยการฟังอย่างตั้งใจ

B1.4 การอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง

B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย

C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

C3.2 การมองแบบคู่ตรงข้าม

C4.2 เพื่อนพักลักจ�า

D1.2 การฟังซึ่งกันและกัน

R4

R5

R6
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 จากค�านิยามค�าว่า “นักวิทยาการเรียนรู้” จากนักวิจัย ท�าให้เห็นโครงสร้าง

ความคดิโดยเทยีบเคยีงกับกลุม่เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกดิขึน้จากการทววิจัน์การท�างานวิจยั  

ทั้งนี้ เมื่อน�าโครงสร้างความคิดมาจัดเป็นกลุ่มความคิดเพื่ออธิบายค�านิยาม ได้ทั้งหมด 

7 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

กลุม่

ความ

คดิ

R1 R2 R3 R4 R5 R6

1 B1.4 การอยาก 

สร้างการ 

เปลี่ยนแปลง

B1.4 การ

อยากสร้าง

การ

2 B3.3 การท�า

เพราะอยาก

เรียนรู้

C2.3 การปฏบิตัิ

ตนเป็นนกัเรยีน

รู้ / ผู้เรียน

C2.3 การปฏบิตัิ

ตนเป็นนกัเรยีน

รู้ / ผู้เรียน

B3.3 การท�า

เพราะอยาก

เรียนรู้

C2.3 การปฏบิตัิ

ตนเป็นนกัเรียน

รู้ / ผู้เรียน

C2.3 การปฏบิตัิ

ตนเป็นนกัเรียน

รู้ / ผู้เรียน

C2.3 การ

ปฏบัิติตนเป็น

นกัเรยีนรู้ / ผู้

เรียน

3 C4.1 วิธีคิดที่

แตกต่าง พร้อม

เรียนรู้สิ่งใหม่

C3.1 

multidisci-

plinary

C4.1 วิธีคิดที่

แตกต่าง พร้อม

เรียนรู้สิ่งใหม่

D1.1 ความต่าง

คือต้นทุน

C4.1 วิธีคิดที่

แตกต่าง พร้อม

เรียนรู้สิ่งใหม่

B2.1 การ

ท�างานบน

ความหลาก

หลาย

C4.1 วิธีคิดที่

แตกต่าง พร้อม

เรียนรู้สิ่งใหม่

B2.1 การ

ท�างานบน

ความหลาก

หลาย

4 C2.2 ทักษะการ

ฟังเป็นสิง่ส�าคญั 

/  D1.2 การฟัง

ซึ่งกันและกัน

C2.2 ทักษะการ

ฟังเป็นสิง่ส�าคญั

C2.2 ทักษะการ

ฟังเป็นสิง่ส�าคญั

D1.2 การฟังซึ่ง

กันและกัน



94

กลุม่

ความ

คดิ

R1 R2 R3 R4 R5 R6

5 A4.7 นักตั้ง

ค�าถาม

D2.3 การสะท้อน

คดิ (reflection) 

/ AAR (After 

Action Review) 

D2.4 พื้นที่

ปลอดภัย 

(safe zone)

6 C3.3 การผลัด

กันเป็นผู้น�า

7 C3.2 การมอง

แบบคูต่รงข้าม

C4.2 เพื่อนพัก

ลักจ�า

 กลุ่มที่ 1 นกัวทิยาการเรียนรู ้ ต้องเป็นผูท้ีอ่ยากสร้างการเปลีย่นแปลง โดยเริม่ 

 จากตนเองและขยายสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

 กลุ่มที่ 2 นกัวิทยาการเรยีนรู ้ต้องปฏบิตัตินเป็นนกัเรยีนรู ้หรือผูท้ีใ่ฝ่รู ้ใฝ่เรียน

 กลุ่มที่ 3 นกัวทิยาการเรยีนรูเ้ป็นผูเ้ปิดใจยอมรบัสิง่ใหม่ ยอมรบัความแตกต่าง  

 พร้อมเรียนรู้บนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย

 กลุ่มที่ 4 นักวิทยาการเรียนรู้เป็นผู้ที่ต้องมีทักษะการรับฟัง 

 กลุ่มที่ 5 นักวิทยาการเรียนรู ้ต้องเป็นนักตั้งค�าถาม เพ่ือต่อยอดความคิด  

 มีพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างมีเสรีภาพ
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 กลุ่มที่ 6 นักวิทยาการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถเติบโตทางความ 

 คิดไปด้วยกัน

 กลุ่มที่ 7 นกัวิทยาการเรยีนรูห้มัน่เรยีนรูจ้ากสิง่แวดล้อมและสงัคมรอบข้าง

 จากกลุ่มความคิดทั้ง 7 กลุ่ม ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์นัยของ “นักวิทยาการ

เรียนรู้” จากมิติความคิดร่วมของนักวิจัย ซึ่งได้ค�านิยามดังต่อไปนี้

 “นักวิทยาการเรียนรู้ คือ ผู้ท่ีอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง เปิดใจ

ยอมรับส่ิงใหม่จากสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง  เป็นผู้ปฏิบัติตนที่พร้อม

เรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายด้วยทักษะการฟังที่ดี นอกจากนี้

ต้องเป็นนักตั้งค�าถามเพื่อต่อยอดความคิด อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถ

เติบโตและพัฒนาความคิดไปพร้อมกัน”

นักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การท�างานชุมชน”

 จากนิยามความหมายของนักวิทยาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการนิยามจากมุมมอง

ของตนเองผ่านประสบการณ์การท�างานภายใต้แนวคิดของคณะวิทยาการเรียนรู้และ

ศึกษาศาสตร์ และการท�างานชุมชนร่วมกับนักวิจัยที่มีความแตกต่างหลากหลาย การ

ประมวลความคิดเพื่อสะท้อนถึงนัยของค�าดังกล่าวจึงเป็นภาพหน่ึงที่สะท้อนถึง

ลักษณะของวิธีคิดในการท�างานวิจัยในฐานะของนักวิทยาการเรียนรู้

 เมื่อกล่าวถึงค�าว่า “กระบวนทัศน์” มักกล่าวถึงเรื่องของความเชื่อ แนวคิด วิธี

การที่อยู่เบื้องหลังของการแสดงออก ทั้งความคิด และพฤติกรรม นอกจากนี้ การให้

และการมองกระบวนทศัน์ในมติเิชงิวชิาการกม็นัีกคิดหลายคนให้ค�าอธิบายอย่างแตกต่าง 

ผู้วิจัยขอยกมุมมองกระบวนทัศน์ของ Thomas Kuhn (ค.ศ. 1922-1996) นักปรัชญา

ชาวอเมริกันมาวิเคราะห์กระบวนทัศน์ในการท�างานชุมชน ซึ่ง Kuhn เสนอมโนทัศน์
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เรือ่ง กระบวนทศัน์ (paradigm) เป็นครัง้แรกในหนงัสอื The Structure of Scientific 

Revolutions เมื่อ ค.ศ. 1962 หนังสือดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางใน

แทบทุกสาขา

 หนังสือเล่มนี้ Kuhn ต้องการเสนอแนวความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชนิดที่

เรียกว่าเป็นการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ นั้นมีจุดตั้งต้นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง

ในระดับกระบวนทัศน์ เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยนไป จะมีผลให้คนเปลี่ยนค�าถามในการ

ค้นคว้า เมื่อค�าถามเปลี่ยน ข้อมูลที่ต้องการเพื่อตอบค�าถามก็เปลี่ยนไป สิ่งนี้น�าไปสู่

การเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืต่าง ๆ ส�าหรับการค้นคว้าและวธีิการวเิคราะห์หาค�าตอบด้วย 

สรุปว่า เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยน ความคิดพฤติกรรม และกระบวนการค้นคว้าทั้งหมด

ก็เปลี่ยนไป ซึ่งจะน�าไปสู่การค้นพบใหม่และความรู้ใหม่

 ในมมุมองนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า การปฏวิตัใินวิทยาศาสตร์และในศาสตร์อืน่ ๆ  จะเกดิขึน้

ไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการเปลีย่นแปลงในระดบักระบวนทศัน์ ดงันัน้ ช่วงเวลาตัง้แต่ทศวรรษที่

Thomas Kuhn (1922-1996) กับหนังสือของเขา 

The Structure of Scientific Revolutions



ทวิวัจน์การวิจัย: 
เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การท�างานชุมชน

97

1960 เป็นต้นมา ดเูหมอืนว่ามโนทศัน์เรือ่งกระบวนทศัน์จะได้รบัการกล่าวถงึและถกเถยีง 

กันในหมู่นักสังคมศาสตร์มากกว่าในหมู่นักวิทยาศาสตร์ด้วยซ�้า กล่าวว่าอิทธิพลของ

หนังสือ The Structure of Scientific Revolutions ท�าให้เกิดเป็นแฟชั่นในวงการ

สังคมศาสตร์ที่จะพูดถึงกระบวนทัศน์ และปัจจุบันค�านี้ได้รับการน�าไปใช้เกือบจะเรียก

ว่าเป็นค�าสามัญที่แทบไม่ต้องอธิบายว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร

 Kuhn ใช้ค�าว่ากระบวนทัศน์ใน 2 ความหมาย คือ ความหมายแรก หมายถึง 

กรอบความรู้หรือกรอบวิธีคิด (cognitive framework) เป็นแนวทางส�าหรับการแก้

ปัญหาของคนในกลุ่มเดียวกัน ยึดถือร่วมกัน เช่น ในหมู่นักดาราศาสตร์ นักเคมี หรือ

นักมานุษยวิทยา เป็นต้น

 ความหมายที่สอง Kuhn ใช้ค�าว่า “กระบวนทัศน์” หมายถึง สิ่งที่ควรยึดถือ 

กระบวนทัศน์ในความหมายนี้ เป็นเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม วิธีการ หรือท่าทีต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งคนในกลุ่มเดียวกันเชื่อหรือยึดถือร่วมกัน ในความหมายนี้ กระบวนทัศน์

ก็คล้าย ๆ กับโลกทัศน์ หรือมุมมองที่สมาชิกของกลุ่มตกลงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ทางด้านวชิาการ เช่น นกัฟิสกิส์ นกัเคมี นกัสงัคมศาสตร์ เป็นต้น หรอืกลุม่ลักษณะอืน่ ๆ 

เช่น กลุ่มคนในวัฒนธรรมเดียวกัน

 การกล่าวถงึค�าว่ากระบวนทศัน์อย่างละเอยีดกเ็พยีงหาข้อสรปุด้วยสิง่ทีเ่รยีกว่า 

กรอบความรู้หรือกรอบวิธีคิดของกลุ่มนักวิจัยที่ท�างานในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่าง

แนวทางส�าหรับการท�างานชุมชน ในขณะท่ีอีกมิติของกระบวนทัศน์จะกล่าวถึงสิ่งที่

ควรยึดถือในการท�างาน ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม วิธีการ หรือท่าทีต่อการ

ท�างานในชุมชนของนักวิจัยกลุ่มน้ี ท้ายท่ีสุดของการกล่าวถึงกระบวนทัศน์ ผู้วิจัย

กล่าวถึงการท�างานด้วยการข้ามกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพื่อสะท้อนให้เห็น

การเปลีย่นแปลงและการพฒันาทางความคดิ ซึง่ถอืเป็นเป้าหมายส�าคญัของการท�างาน  

กระบวนทศัน์ในมิตกิารท�างานต่าง ๆ มรีายละเอยีดและข้อสงัเกต 3 ประการ ดงัต่อไปนี้
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 1. กระบวนทศัน์ภายใต้วธิคีดิเรือ่งความแตกต่างหลากหลาย

 กระบวนทัศน์ความแตกต่างหลากหลายเป็นกระบวนทศัน์ส�าคญัท่ีเป็นพืน้ฐาน

ของการร่วมท�างานชุมชนของนักวิจัยกลุ่มนี้ เมื่อน�าเอาเหตุการณ์หลัก เหตุการณ์ย่อย 

และเหตุการณ์รองมาพิจารณา ผู้วิจัยพบว่ามีการปรากฏมิติความแตกต่างหลากหลาย 

ดังต่อไปนี้

  A4 มุมมองและวิธีคิด

  B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย

  B2.2 วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง

  C3.1 multidisciplinary

  C4.1 วิธีคิดที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

  D1.1
 ความต่างคือต้นทุน

 ฐานคิดของความแตกต่างหลากหลายเริ่มต้นจากการพิจารณาเร่ืองมุมมอง

และวิธีคิดที่ยอมรับ นอกจากนี้ ความเข้าใจการท�างานบนความแตกต่างหลากหลาย 

ส่วนหนึง่เกดิขึน้จากการบ่มเพาะจากวฒันธรรมขององค์กรทีเ่น้นเรือ่งของความแตกต่าง 

อกีทัง้ประกอบกบัโครงสร้างการท�างานในองค์กรมโีครงสร้างท่ีเอือ้ให้เกดิปฏสัิมพันธ์กนั

ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) อย่างเป็นรปูธรรม ดงันัน้ การท�างานบน

พื้นฐานหรือกระบวนทัศน์ที่มองเรื่องความแตกต่างจึงเป็นเรื่องราวที่ส�าคัญ ในขณะที่

การประเมินคุณค่าของความแตกต่างล้วนมองด้วยความหมายในเชิงบวก เช่น  วิธีคิด

ที่แตกต่างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแม้แต่ความต่างคือต้นทุน 

 ข้อมูลจากเรื่องเล่าหลายตอนกล่าวถึงความตื่น-ตระหนกที่จะต้องท�างานกับ

นักวิจัยที่มีความคิดแตกต่างกัน หลายครั้งกล่าวถึงมุมมองที่เป็นแง่บวกก็ตาม แต่ความ

แตกต่างหลากหลายได้รับการจัดการให้เกิดเป็นประโยชน์ด้วยความสัมพันธ์เชิงบวก

ทั้งความคิดและพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นพื้นฐานแรกของนักวิจัยกลุ่มนี้ที่
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ปฏิบัติซึ่งกันและกัน ในขณะที่มิติของความขัดแย้งแทบจะไม่ปรากฏหรือแสดงให้เห็น

ถงึสิง่ทีเ่รยีกว่า “สงครามกระบวนทศัน์” ทีจ่ะน�าไปสูก่ารปะทะกนัทางความคดิ นอกจากนี้ 

การจัดการกบักระบวนทัศน์ทีแ่ตกต่างหลากหลาย ได้รบัการจดัการอยู่ภายใต้เครือ่งมอื

ของการท�าความเข้าใจบุคคล เช่น การกล่าวถงึเครือ่งมอื “สตัว์สีท่ศิ” หรอื “นพลกัษณ์”  

ทั้งนี้ พื้นที่ปลอดภัย (safe zone) พื้นที่ของการสะท้อนคิด (reflection) ก็ดูเป็นสิ่ง

ส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการปลดปล่อยความคิดหรือมุมมองของตนเอง จนกลายเป็นพื้นที่

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการวิจัย

 แม้ว่ามุมมองเรื่องกระบวนทัศน์ความแตกต่างหลากหลายเป็นแนวทางท่ีจะ

ใช้ท�างานในชุมชนซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของนักวิจัยไว้ด้วยกันก็ตาม 

ในขณะเดียวกัน ภายใต้วิธีคิดเรื่องความแตกต่างหลากหลายก็แสดงออกเป็นความคิด

และพฤตกิรรมท่ีนกัวจิยัปฏิบตัต่ิอคนในพืน้ที ่ เมือ่น�าเอาเหตุการณ์หลัก เหตกุารณ์ย่อย 

และเหตกุารณ์รองมาพจิารณา  พบมติคิวามคดิทีส่ะท้อนถงึความคดิและพฤตกิรรม ได้แก่

  C2.2 ทักษะการฟังเป็นสิ่งส�าคัญ

  C2.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้ / ผู้เรียน

  D3.1 การท�าตัวเป็นหินก้อนเล็ก

  D3.2 การเคารพชุมชนเป็นพื้นฐาน

 เมือ่เข้าใจถงึกระบวนทัศน์ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการฟังผูอ้ืน่จะเป็น

เรื่องง่ายในการปฏิบัติ ส่งผลต่อมุมมองของการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนรู้หรือเป็นผู้เรียน

ทีล่งไปคลกุคลีกบัพืน้ทีเ่รยีนรูใ้นชุมชน ในขณะทีม่มุมองเรือ่งการท�าตวัเป็นหนิก้อนเล็ก 

และการเคารพชุมชนเป็นพ้ืนฐานนัน้ คอืการให้เกยีรติผูค้นทีม่คีวามแตกต่างจากตนเอง

 2. กระบวนทศัน์การท�างานแบบนกัวจิยัร่วม (collective researcher)

 กระบวนทศัน์การท�างานแบบนกัวจิยัร่วม (collective researcher) เป็นมมุมอง

ตคีวามจากรปูแบบความสมัพนัธ์ทีเ่กิดขึน้ระหว่างการท�างานวจัิย เมือ่น�าเหตุการณ์หลัก
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เหตุการณ์ย่อย และเหตุการณ์รองจากการทวิวัจน์วิจัยมาพิจารณา  พบมิติความคิดที่

สะท้อนการท�างานแบบนักวิจัยร่วม คือ

  B2.1 การท�างานบนความหลากหลาย

  C1.2 การวางแผน / เลือกคนที่เหมาะสม

  C1.3 การไม่มีพื้นที่ใครพื้นที่มัน ร่วมกันท�างาน

  C3.3 การผลัดกันเป็นผู้น�า

  C4.2 เพื่อนพักลักจ�า

  C4.3 ภาวะการท�างานด้วยวิธีคิด “การน�าร่วม”

  D1.2 การฟังซึ่งกันและกัน

  D2.3 การสะท้อนคิด (reflection) / AAR (After Action Review)

  D2.4 พื้นที่ปลอดภัย (safe zone)

 การตีความความสัมพันธ์ในกระบวนการท�างานของกลุ่มนักวิจัยสู่กระบวน

ทัศน์การท�างานแบบนักวิจัยร่วม (collective researcher) พิจารณาจากเรื่องเล่าที่

กล่าวถึงการท�างานอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่มองความหลากหลายเป็นต้นทุน ไม่ว่า

จะเป็นมิติขององค์ความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ความเป็นอัตลักษณ์ปัจเจก ซึ่งน�าไปสู่

การร่วมวางแผนในการท�างาน การคดัเลือกนกัวจัิยทีเ่หมาะสมกบัการท�างานในแต่ละพืน้ที่ 

ในประเดน็ดงักล่าว ไม่เพยีงจะเป็นการกลัน่กรองจากความเชีย่วชาญของสาขาทีส่�าเรจ็

การศึกษามาเท่านั้น แต่ยังสนใจถึงแรงผลักดัน (passion) ของการท�างานอีกด้วย 

นอกจากน้ี มุมมองของการผลัดกันเป็นผู้น�าถือเป็นมุมมองที่เน้นการเติบโตทางด้าน

ความคิด การได้สมัผสักบัประสบการณ์ท่ีมาพร้อมกบับทบาทหน้าท่ีของหวัหน้าโครงการวิจัย 

ถือเป็นการสร้าง “นักวิจัยร่วม” ในนัยของความก้าวหน้ามากกว่ามิติความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจ

 ในขณะทีโ่ครงสร้างการท�างานหรอืภาวะของการท�างานด้วยวธีิคดิการน�าร่วม 

(collective leadership) จดัเป็นชดุความคดิ-ความเชือ่ท่ีเป็นเบือ้งหลงัของการท�างาน
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ซึ่งเน้นการเติบโตร่วมกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงมิติของการท�าให้ทีมที่ร่วมงานได้บรรลุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวทางต่าง ๆ ได้แก่ การฟังซึ่งกันและกันด้วย

กระบวนการสะท้อนคดิบนพืน้ทีป่ลอดภัย การแบ่งปันข้อมลูกนั (information sharing) 

การร่วมมอืกนัท�างานโดยไม่คดิถงึพ้ืนทีข่องใคร (collaboration) และการร่วมตดัสนิใจ

 3. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์บนฐานการท�างานร่วมและการท�างาน

ในชุมชน

เพราะไม่รู้ ไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย จึงพยายาม

เพราะผู้คนที่หลากหลาย จึงเรียนรู้

เพราะเครื่องมือที่ได้มา จึงเติมเต็ม

เพราะตระหนักรู้ตนเอง จึงเปลี่ยนแปลง (R3)

 เสียงสะท้อนจากนักวิจัยที่พยายามสื่อสารต่อการเปลี่ยนแปลงภายในภายใต้

เงื่อนไขของชีวิตหลังจากได้ร่วมท�างานกับกลุ่มนักวิจัยที่มีความแตกต่าง ซึ่งท�าให้เกิด

มุมมองของการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิด-วิธีการ ทวิวัจน์การวิจัยครั้งนี้ มุ่งหมายจะ

ถ่ายถอดมวลประสบการณ์ของกลุ่มนักวิจัยที่ได้ใช้ชีวิตในพื้นที่ความสัมพันธ์กว่าห้าปี

เพื่อเห็นกระบวนการต่าง ๆ  ในการท�างานเพื่อสร้างให้เป็น “ตัวอย่าง หรือ แบบอย่าง” 

ที่ชวนให้ผู้อ่านตั้งค�าถามมากกว่าการคล้อยตามหรือปฏิบัติตามโดยไม่เกิดข้อสงสัย

 เหตุที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากทวิวัจน์การวิจัยได้ข้อสรุปในเชิงวิธีการอันเป็น

สากลว่า ผู้คน บริบท ความแตกต่างหลากหลาย ท�าให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพในการ

ท�างาน เหตเุพราะต่างคนต่างทีม่า ต่างความคดิ จึงน�าไปสู่ความหมายทีแ่ตกต่าง แต่เม่ือ

ความแตกต่างมารวมกัน การปะทะสังสันทน์เชิงความคิดจึงเกิดขึ้น และน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
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 การข้ามศาสตร์-ข้ามสาขา

 การเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ส�าคัญเท่ากับการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) 

ความพร้อมของนกัวจิยัถกูบ่มเพาะด้วยวฒันธรรมองค์กร ทีม่กักล่าวถึงการท�างานด้วยการ

ท�าความเข้าใจผู้อ่ืนเป็นส�าคัญ ความรู้แปลกใหม่จากต่างกระบวนทัศน์มักท�าให้เกิด

ความสนใจที่เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะของการอยากเรียนรู้ นิยามความหมายของค�าว่า 

“นักวิทยาการเรียนรู้” ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงวิธีคิดที่เกิดขึ้น เมื่อ

ต่างศาสตร์ ต่างสาขาได้มารวมอยู่ในพื้นที่ของการท�างานวิจัย

 การข้ามศาสตร์-ข้ามสาขา หมายถึง การก้าวข้ามจุดยืนของตนเองเพื่อก้าว

ล่วงไปยังอีกจุดยืนหนึ่ง การได้ถกเถียงกันด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งที่นักวิจัยได้สะท้อน

ผ่านเรื่องเล่าอยู่เป็นนิจ ในขณะเดียวกันรูปธรรมของการก้าวข้ามในมิติดังกล่าวคือ 

การอธิบายถึงการท�างานเป็นทีมอยู่บนสหวิทยา การปล่อยวางความคิด ความเชื่อของ 

ตนเองเพื่อรับสิ่งใหม่ ถือเป็นภาพการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยความหมาย

 วิทยาศาสตร์ บรรพชีวิน ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ 

คติชนวิทยา ดนตรีศึกษา ศิลปะศึกษา ฯลฯ ถูกเอ่ยถึงในเรื่องเล่าการท�างานวิจัย

ในพื้นที่ชุมชนอย่างปนเปและสะเปะสะปะ แต่นั่นเป็นสิ่งที่ชวนให้เกิดการตีความเพื่อ

เห็นภาพของการข้ามศาสตร์-ข้ามสาขาบนนัยของการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์

นั่นเอง

 ปรัชญาการค้นหาความจริง

  บนพืน้ฐานความหลายหลากของทีม่าของนกัวจิยั ชีใ้ห้เหน็วิธคีดิทีเ่ป็น

สหวิทยาการ ด้วยสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแต่ละคน พอที่จะสะท้อนกระบวน

ทัศน์ภายใต้องค์ความรู้ได้ในระดับหนึ่ง ผูว้จิยัเชือ่ว่าอย่างน้อยทีส่ดุมคีวามคดิทางสาขา

วทิยาศาสตร์ทีเ่ชือ่ หรอืมองความจรงิด้วยกระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนยิม (positivism) 

ขณะที่สาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เชื่อหรือมองความจริงด้วยกระบวนทัศน์
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การตีความนิยม (interpretivism) หรือ การประกอบสร้างนิยม (constructivism) 

 เมือ่เป็นเช่นนัน้แล้ว เป้าหมายของการค้นหาความจริงย่อมมปีลายทางทีแ่ตกต่างกนั 

นัน่คือ สาขาวทิยาศาสตร์2 เน้นการพิจารณาข้อมลูทีเ่ป็นปรากฏการณ์ด้วยวธีิการสังเกต

และการทดลอง ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์ของการท�างานคือการได้มาซึ่งกฎเกณฑ์และทฤษฎี

ต่าง ๆ ส่งผลกระทบจากการค้นคว้าหาความรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน

มิติต่าง ๆ

 สาขาสังคมศาสตร์เก็บข้อมูลจากพฤติกรรมสถาบันหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ในสังคมด้วยวิธีการสังเกตและการวิเคราะห์ จึงได้ผลลัพธ์เป็นข้อสังเกต กฎเกณฑ์ 

หรือทฤษฎีทางสังคม นอกจากนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 สาขามนุษยศาสตร์เก็บข้อมูลจากมนุษย์ ประสบการณ์มนุษย์ ส่ิงที่มนุษย์

สร้างสรรค์ และน�าไปสู่การตีความและประเมินคุณค่า ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความหมาย

และคุณค่าต่าง ๆ ที่เกิด แต่ในท้ายที่สุด ผลกระทบจากการหาความจริงในสาขานี้ คือ 

ความส�านึกในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 เมื่อย้อนกลับมาในพื้นท่ีของการท�างานวิจัย บรรดานักวิจัยได้แลกเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ผ่านค�าพดู การกระท�า หรอืพฤตกิรรมใดใด ทัง้ทีรู่แ้ละไม่รูตั้วอยูต่ลอดเวลา 

แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถหยิบยกข้ึนมาเป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนในประเด็นปรัชญา

ค้นหาความจริง นั่นคือ การร่วมกันสมาทานและตระหนักถึงความหมายของการคงอยู่

ของชมุชนไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการกล่าวถงึองค์ความรูข้องนกัวจิยัทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างทาง 

นกัวจัิยกลุม่นีก้ล่าวถงึการให้ความหมายของชมุชนร่วมกนั การท�าเรยีนรูแ้ละความเข้าใจ 

“คน” ผู้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในฐานะของมนุษย์ที่ควรมีสิทธิ์-เสรีภาพบนพื้นฐานที่

เขาควรจะได้รับ น่ันคือ ปลายทางร่วมของการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างส�านึกใน

คุณค่าของความเป็นมนุษย์

2 มุมมองจากความคิดเรื่องเป้าหมายการค้นหาความจริงจากหนังสือ จุดยืนของมนุษยศาสตร์ ของ ศาสตราจารย์ 

ดร. เจตนา นาควัชระ (2560)
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 สิ่งเหล่านี้คือ การเปลี่ยนแปลงปรัชญาการค้นหาความจริงบนฐานความเชื่อ

ของตนเองที่สะท้อนผ่านเรื่องเล่าของนักวิจัย การเปลี่ยนแปลงจากกระบวนทัศน์เดิมสู่

กระบวนทัศน์ใหม่ คือ ความหมายของการเคลื่อนไหวทางความคิดที่เห็นจากทวิวัจน์

การวิจัยครั้งนี้
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คณะนักวิจัย

คณะนักวิจัยร่วมเดินทางเก็บข้อมูล

ณ เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
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