


 ดููแผนภาพประกอบ

นักจัดต้ังทำ�อะไร?

นักจัดตั้ง (organizer) หรือนักจัดองค์กร หมายถึงคนที่ท�างานยกระดับจากกลุ่ม

ท�างานไปเป็นกลุ่มจัดตั้งที่มีภารกิจ รู้บทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

 มวลชนจัดตั้ง คือมวลชนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีภารกิจของตัวเอง รู้ว่าตัวเองท�า

อะไรและเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของกลุ่มอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันได้ 

จากมวลชนกระจัดกระจายเราสร้างมวลชนที่มีจิตส�านึก นักรณรงค์/นักจัดการ

ศึกษาท�าให้มวลชนรู้ว่าตนอยู่ที่ไหน จากมวลชนที่มีจิตส�านึก ตรงนี้เองที่ “นักจัดตั้ง” จะ 

เข้ามา

หมายความว่าเวลาเราจะขยับจากมวลชนที่อยู่กระจัดกระจาย ถูกท�าร้าย ถูกริบ 

ทีด่นิไปท�าโรงงาน หรอืคนท่ัวไป  นกัรณรงค์/นกัจดัการศกึษามีหน้าทีท่�าให้คนเหน็ปัญหา 

ท�าให้คนรู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหน เผชิญอะไรบ้าง ใครคือคู่ขัดแย้งหลักใครคือคู่ขัดแย้งรอง 

 จากมวลชนที่รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหน นักจัดตั้งจะเข้ามาท�าให้เป็นมวลชนจัดตั้ง คือ

ให้รู้ว่าตัวเองต้องท�าอะไร ช่วยอะไรได้บ้าง อาจไม่ใช่ตัวหลักแต่มาช่วยงานก็ได้ 

จากมวลชนจัดตั้งกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ มีภารกิจรับผิดชอบ

จากผู้ปฏิบัติงานก็จะน�าไปสู่การเป็นแกนในอนาคต เป็นคนคอยช่วยดูแลสมาชิก
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จ�กปัจเจกชนสู่กลุ่ม
คนทำงานจัดตั้งควรต้องมองเห็นภาพว่า ผู้คนที่มาเข้าร่วมขบวนการนั้นไม่ได้มา 

ในฐานะปัจเจกบุคคล แต่มาด้วยความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มุ่งแก้

ปัญหาหรือต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง พวกเขาต่างก็มีกลุ่มก้อนและเครือข่ายอย่าง

ไม่เป็นทางการอยู่แล้ว มีการติดต่อสัมพันธ์์กันผ่านความเชื่อมโยงบางอย่าง 

ปัญหาคือเรามักท�างานจัดตั้งในกลุ่มแวดวงของเราเองซ่ึงถึงที่สุดแล้วมันมีขีด

จ�ากัด ไม่สามารถขยายฐานมวลชนออกไปได้กว้างขวางพอจะรองรับภารกิจที่ใหญ่เกิน

กว่าจะจ�ากัดอยู่ในแวดวงเล็กๆ ของเรา

การท�างานแบบหว่านแห แจกใบปลิวไปทั่ว จึงไม่ใช่การท�างานจัดตั้ง งานจัดตั้ง

ในยุคหนึ่งคือลงเคาะประตูตามบ้าน จัดตั้งชุมชนละแวกบ้าน ขยายฐานมวลชนที่หลาก

หลายในชุมชน

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ที่สมาชิกมีความสัมพันธ์์กันเหนียวแน่นยังคง 

เป็นปัจจัยส�าคัญ แต่ก็ต้องไม่ละเลยที่จะแสวงหาแนวร่วม รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มสนัับสนุนที่ 

พร้อมจะให้ความชอบธ์รรมกับปฏิบัติการของเรา สิ่งนี้จะท�าให้ขบวนการเติบโตและ

บรรลุภารกิจ

ปัญหาของงานจัดต้ังที่ผ่านมาคือต่างคนต่างทำกระจัดกระจายไม่สามารถตั้ง 

เป้าหมายร่วมกันได้ ในอดีตขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ค.ท.) มี

เป้าหมายร่วมคือยึดอ�านาจรัฐ กระจายปัจจัยการผลิต สลายชนชั้น พอเป้าหมายชัด

เขาก็จัดองค์กรขึ้นมาตอบสนองเป้าหมาย ในขณะที่ขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมของ

เราทุกวันนี้ยังไม่สามารถตั้งเป้าหมายร่วมกันได้ 

เมื่อไม่มีเป้าหมายร่วมเราก็แปรสภาพไปเป็นนักมนุษยธ์รรมกันเกือบหมดคือท�า

เท่าที่ท�าได้ เป็นจิตอาสาช่วยเหลือกัน ขณะเดียวกันหน่วยงานจัดตั้งก็แปรสภาพกลาย

เป็น “หน่วยเรียนรู้/หน่วยจัดการศึกษา” ไปเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแต่ไม่มี

ภารกิจ 

โจทย์ของการท�างานจัดตั้งคือ เราจะเปลี่ยนสภาพกลุ่มที่ท�างานอยู่มาเป็น “กลุ่ม 

จัดตั้ง” ได้อย่างไร? 

คู่มือนี้จะน�าเสนอ 5 ขั้นตอนของการท�างานจัดตั้ง

1. สร้างเป้าหมายร่วมกัน 7

2. แบ่งบทบาท 13

3. มีปฏิบัติการเพื่อบรรลุผล 21

4. จัดการศึกษา 37

5. ถอดบทเรียน สรุปบทเรียน 39

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 32
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กลุ่มเครือสห�ย
กลุ่มเครือสหายคือกลุ่มเพื่อนที่ไว้วางใจกันและมีเป้าหมายร่วมกัน

กลุ่มเครือสหายมีอิสระในตัวเอง แต่เกี่ยวร้อยกันอย่างหลวมๆ พร้อมจะแตกตัว

และพร้อมจะมารวมตัวกันใหม่ 

ขบวนการต่อต้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาปี 1977 คนราว 2,500 คนจัดตั้งมา 

จากการรวมตัวของกลุ่มเครือสหายจ�านวนมากบุกเข้ายึดโรงปฏิกรณ์ปรมาณูท่ีนิว 

แฮมป์เชียร์ หลังจากนั้นขบวนการต่อต้านนิวเคลียร์ก็ใช้รูปแบบนี้ในปฏิบัติการที่ประสบ 

ความส�าเร็จมากมายตลอดทศวรรษ 1970-80

กลุ่มเครือสหายจัดตั้งในแนวระนาบและไม่มีการรวมศูนย์

กิจกรรมของกลุ่มเครือสหาย มีตั้งแต่ติดป้ายผ้าขนาดใหญ่ ปิดถนน เล่นละคร

ข้างถนน นั่งล้อมต้นไม้ไม่ให้ถูกตัด เปลี่ยนข้อความบนป้ายโฆษณา เล่นดนตรี

ในปฏิบัติการขนาดเล็ก สมาชิกของกลุ่มเครือสหายอาจแบ่งหน้าที่กันท�า  

ในปฏิบัติการขนาดใหญ่ กลุ่มเครือสหายหลายๆ กลุ่มสามารถร่วมมือกันท�างาน

เป็น “รวงเถา” (cluster) โดยแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันไป  

ในกรณีที่มวลชนมีจ�านวนมากจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ โดย

แต่ละกลุ่มเครือสหายจะส่งตัวแทนมาประชุมร่วมกัน 

กลุ่มเครือสหายที่เกาะกันเป็นรวงเถาสามารถท�างานร่วมกันเป็นระยะเวลานาน 

สร้างความไว้วางใจและท�างานอย่างมีประสิทธ์ิภาพได้เช่นกัน

 

พััฒน�ก�รกลุ่ม 3 ข้ัั้นตอน

คนทำงานจัดตั้งจำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มมีพัฒนาการ 3 ขั้นตอน

1. ช่่วงชุ่มช่นเทียม (หรือช่่วงฮัันนีมูน) ช่วงแรกที่พบเจอกัน ทำความรู้จักกัน 

มักจะมีบรรยากาศของความเป็นมิตร ไม่ขัดแย้ง รับฟังกัน ถนอมน�้าใจ 

ชื่นชมกัน ฯลฯ ในช่วงนี้ ค�าถามในใจของแต่ละคนคือ ฉันอยู่ตรงไหนใน

กลุ่ม ถามหาผู้น�า เรียกร้องบทบาทผู้น�า คาดหวังกับผู้น�า ในช่วงนี้บทบาท

ผู้น�าจะสูงมาก แต่ถ้าสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มได้ สามารถค้นหา

คุณค่า มีความสัมพันธ์์กันระดับหนึ่ง ภาวะกลุ่มจะเริ่มเปลี่ยน เมื่อเกิดงาน

ที่มีเป้าหมาย เกิดภารกิจร่วม ความขัดแย้งจะเริ่มปรากฏ เริ่มอึดอัด บาง

ส่วนจะเริ่มเรียกร้องกลับไปเป็นเหมือนเดิม

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 54
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2. ช่่วงโกลาหล ช่วงเวลานี้เป็นช่วงยากลำบากที่สุดของกลุ่ม เกิดการปฏิเสธ์

กันและกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก มีบรรยากาศของการแยกตัว ทะเลาะกัน 

แย่งกันน�า เพราะรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวเอง รู้ว่าสามารถแสดงความ

เป็นตัวเองออกมาได้ ค�าถามที่เรามักจะถามในช่วงนี้ก็คือท�าอย่างไรให้คน

อื่นยอมรับความคิดฉัน จะเริ่มปฏิเสธ์คนที่มีบทบาทน�าอยู่ ณ ปัจจุบัน บาง

ครั้งปฏิเสธ์ เถียง โจมตี ในช่วงนี้คนท�างานจัดตั้งจะต้องเข้าใจภาวะโกลาหล 

รับฟัง แยกแยะความขัดแย้ง ชักชวนหาทางออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่

กดทับความขัดแย้งเอาไว้ ส่งเสริมการใช้อ�านาจร่วม กลุ่มจะค่อยๆ เรียนรู้ 

จนเกิดการปรับคุณค่าร่วมกัน มีการหาคุณค่าร่วม กติการ่วม ความสัมพันธ์์ 

ร่วม และแต่ละคนรู้สึกได้เติบโต เข้าสู่ภาวะชุมชนจริง

3. ช่่วงชุ่มช่นจริง คือชุมชนที่มีการจัดการ ชุมชนที่เคารพความเป็นตัวเองของ

แต่ละคนภายใต้เป้าหมายร่วมกัน ชุมชนจริงเป็นภาวะที่กลุ่มจะมีพลัง พร้อม

จะขัดแย้งกันโดยไม่ทะเลาะ พร้อมจะยืนยันสิทธ์ิตัวเอง ยืนยันเป้าหมาย 

ตัวเองและเป้าหมายกลุ่มได้ แต่ภาวะแบบนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป อาจย้อนกลับ

ไปชุมชนเทียมก็ได้ หรือย้อนกลับไปโกลาหลก็ได้เมื่อจัดการความขัดแย้ง

ไม่ได้ เกิดกรณีที่ท�าให้ไม่ไว้วางใจกัน พื้นที่ปลอดภัยไม่พอส�าหรับปัญหา

ที่เกิดขึ้น ไม่สื่อสาร มีบางคนใช้อ�านาจเหนืออย่างรุนแรงในช่วงชุมชนจริง 

เมื่อนั้นกลุ่มจะกลับไปสู่ช่วงชุมชนเทียม หรือในกรณีที่มีสมาชิกใหม่เข้ามา

เยอะก็จะกลับไปสู่ชุมชนเทียม ทั้ง 3 ช่วงนี้เป็นพัฒนาการ ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด

ที่ไหนและกลับไปกลับมาได้ตลอด

 การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเคล่ือนกลุ่มจาก

ชุมชนเทียมไปสู่ภาวะโกลาหล จากภาวะโกลาหลไปสู่ชุมชนจริง คนทำงานจัดตั้งมีหน้าที่ 

เอื้ออำนวยเมื่อกลุ่มอยู่ในภาวะโกลาหล

รู้้�เป้้าหมาย
เร�จะจัดต้ังไปเพ่ืัออะไร?1
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ต้ังด�ว

ดาว เปรียบได้กับความฝัันสูงสุด เป้าหมายปลายทางที่เราฝัันถึง 

ดาว ท�าหน้าที่น�าทาง ท�าให้เห็นสภาวะที่จะไปให้ถึง สร้างพลัง เรียกความมุ่งมั่น

ศรัทธ์า 

ดาวมีลักษณะนามธ์รรมสูง

ยกตัวอย่าง

• ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการโดยสมบูรณ์

• สังคมไทยเป็นธ์รรมและเท่าเทียม

• โลกสงบสุข

ดาวแรกประเทศ ดาวที่สองสังคมเป็นเรื่องของคน ส่วนดาวสุดท้าย โลก หลาย

คนอาจคิดว่าเพ้อฝััน เราไม่มีทรัพยากรพอ เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าบังเอิญเราเป็นเพื่อนกับ

ประธ์านาธ์ิบดีสหรัฐฯ นี่คืออาณัติ อาณัติที่มีนี้ท�าให้เราสามารถเอื้อมไปถึงดาว “โลก

สงบสุข” ได้ แต่แม้จะไกลเกินเราก็อาจตั้งไว้เป็นซูเปอร์ดาวก็ได้

การเลือกประธ์านมีผลต่อการสร้างพลัง ตัวอย่างเช่น

• พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุ์ได้รับการอนุมัติ

• พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ุ์ได้รับการบังคับใช้

• กลุ่มชาติพันธ์ุ์ได้รับการคุ้มครองโดย พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่ม

ชาติพันธ์ุ์

จะเห็นว่า 3 ประโยคนี้ประธ์านต่างกัน พลังต่างกัน ถ้าตั้งดาวแล้วถูกใจกลุ่มเป้า

หมายและได้รับความเห็นชอบพลังจะมาทันที สิ่งส�าคัญคือต้องได้ใจคน ได้ใจกลุ่มเป้า

หมายที่เราจะท�างานด้วย

เทคนิคก�รต้ังด�ว
• เป็นนามธ์รรม

• เป็นประโยค วลี หรือคำก็ได้

• แสดงอุดมการณ์์ ระยะยาวถึึงยาวมาก ยกตัวอย่างเช่น สุขภาวะ 

สันติภาพโลก พลังต่างกันอยู่ที่ผู้อ่าน สิ่งส�าคัญคือเราเขียนให้ใครอ่าน

• ล้อกับวิสัยทัศน์ของแหล่งทุน จึงต้องอ่านและถอดรหัสแหล่งทุนให้ออก

• เรียกพลังของภาคีี เคีรือข่าย หรือผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าตั้งดาวได้

ครอบคลุมจะลดความขัดแย้งไปได้มาก เช่น “สุขภาวะ” เปิดพื้นที่ให้หลาย

เครือข่ายภาคีเข้ามาเสียบแฉกดาวได้

• ไม่สูญเสียโมเมนตัม ตั้งดาวให้ไกลพอสมควร เช่น สุขภาวะ สันติภาพ

โลก ไกลมากไม่จบไม่สิ้น โมเมนตัมคือแรงเหวี่ยง ไม่สูญเสียแรงขับ มีแรง

ขับไปเรื่อยๆ แต่ก็มีความพอดีอยู่ ใกล้เกินไปเสียโมเมนตัม ไกลเกินไปเพ้อ

เจ้อ ต้องมีศิลปะในการหาจุดสมดุลนี้

• ดาวเป็นตัวกำหนดปรัช่ญา นโยบาย บุคีลิก เป็นตัวคุมวิธ์ีการที่ใช้ เช่น 

สันติภาพโลก ซึ่งเป็นดาวของเควกเกอร์ ถ้าคนในองค์กรนี้บอกว่าไปรบเพื่อ

สร้างสันติภาพมันก็ขัดกันกับดาว

• แผู้่กว้างจนกิจกรรมต่างๆ เข้ามาอยู่ในร่มได้
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ปักธง 

ธ์ง หรือ “เป้าประสงค์” หรือ “วัตถุประสงค์” หรือ “ผลลัพธ์์" 

ธ์งเป็นตัวที่เราพนันขันต่อและต้องมีตัวชี้วัดเพราะมันมีนามธ์รรมอยู่ครึ่งหนึ่ง

เทคนิคสองเทคนิคที่เราใช้ในการตั้งดาวปักธ์ง เทคนิคหนึ่งคือการใช้คุณศัพท์กับ

วิเศษณ์

ตัวอย่างเช่น “ประเทศไทยเป็นเสรี” เป็นประโยคพื้นฐาน เมื่อเติมวิเศษณ์

กับคุณศัพท์เข้าไป “ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนท�ามาหากินได้อย่างที่ตนถนัด” 

ปรากฏว่าได้ใจคนหนึ่งแต่ไม่ได้ใจอีกคนเราอาจต้องเปลี่ยนคุณศัพท์ “ประเทศไทยเป็น

เสรีที่ชาวไทยสามารถด�ารงวิถีชีวิตได้อย่างที่ตนเชื่อ” คือการเล่นค�า เล่นกับคุณศัพท์

เล่นกับวิเศษณ์ แต่ทุกครั้งที่เราเติมเราต้องมีตัวชี้วัด เสรีที่ประชาชนเป็นอิสระจาก

ความอดอยาก เสรีที่ประชาชนสามารถประกอบพิธ์ีทางศาสนาของตนได้ เสรีที่เลือก

วิธ์ีท�ามาหากินอย่างที่ตนถนัด นี่คือตัวชี้วัด 

ประเทศไทยเป็นเสรี

ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนท�ามาหากินได้อย่างที่ตนถนัด

ประเทศไทยเป็นเสรีที่ชาวไทยสามารถด�ารงวิถีชีวิตได้อย่างที่ตนเชื่อ

ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนเป็นอิสระจากความอดอยาก

คุณศัพท์ = ตัวชี้วัด

เทคนิคปักธง  
• แสดงจุด B ซึ่ึ่งเป็นภาวะพึงประสงคี์ และต้องเป็นประโยคีบอกเล่า 

เพราะพูดถึงสภาวะบวก + ธ์งจะเป็นประโยค คือสภาวะพึงประสงค์ที่เกิด

แก่กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นประธ์านของประโยค

• ปริ่มอาณ์ัติ (ไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนต้องมีอะไรเติม

เข้าไปหน่อยจะปะทุ) เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องท้าทายพลิก

สถานการณ์ เดิมเป็นจุด A แต่เรารู้ว่าไปไม่ได้แล้วเพราะไม่เหมาะกับ

บริบทเราต้องยกไปให้ถึงจุด B การจะยกระดับมันต้องมีกิจกรรมซึ่งก็คือ

ยุทธ์วิธ์ี และต้องมีผลเป็นหลักกิโล มีธ์ง มีดาว ซึ่งต้องยกไปเรื่อยๆ ตรงนี้

คือยุทธ์ศาสตร์  เราต้องบรรยายจุด B ให้เห็น

• เกิดอารมณ์์คีวามท้าทายต่อผูู้้อ่าน. เพื่อชิงดาว มันจึงต้องมีวิเศษณ์ 

คุณศัพท์เข้าไป ไม่อย่างนั้นก็เป็นประโยคบอกเล่าธ์รรมดาซึ่งมันไม่มีพลัง 

(เช่น “เราท�าโครงการเพื่อให้นายเอมีข้าวกิน” แต่ถ้าเขียนว่า “เราท�า

โครงการเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้นายเออย่างสมบูรณ์” มันมีพลังขึ้น

มา)

• กึ่งนามธรรม/รูปธรรม. 

• เกาให้ถึูกที่คีันกลุ่มเป้าหมาย. (ไม่เพ้อเจ้อ ถ้าไม่ถูกที่คันกลุ่มเป้าหมายก็

ไม่เอา ต้องมีกลเม็ดในการเขียนให้เขารู้สึกว่าไม่ร่วมกับเราไม่ได้)

• จับต้องได้ ไม่เพ้อเจ้อ. (ถ้าเพ้อเจ้อก็ไม่มีใครอยากเล่นด้วย)

• ลักษณ์ะ 10+1 คีงคีวามท้าทายไว้. จากที่คิดว่าไปได้ 10 ให้เราปักธ์งไว้

ก้าวที่ 11 เพื่อท้าทายกลุ่ม ถ้าเราปักไว้ก้าวที่ 13 ไกลเกินดูเป็นไปไม่ได้เพ้อ

ฝััน ถ้าเราปักไว้ก้าวที่ 9 ก็ท�าได้อยู่แล้วไม่ท้าทาย 
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การตั้งดาวปักธ์ง คือวิธ์ีคิดภารกิจว่าเราอยากเห็นอะไร ซึ่งต่างจากว่าเราอยากท�า

อะไร 

เราไม่ได้ท�ากลุ่มเพื่อกลุ่ม แต่เราท�ากลุ่มเพื่อภารกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย (ดาว) 

เราหวังผลอะไร (ธ์ง=ผลลัพธ์์) ถ้าเช่นนั้นต้องได้ผลอะไร (ผลผลิต) แล้วต้องท�า

อย่างไรจึงจะได้ผลผลิตนั้น (กิจกรรม) นี่คือการคิดแบบระย้า  

ผลผลิต ธ์ง ดาว สามตัวนี้คือ 

“ผลสัมฤทธ์ิ์”

แบ่่งบ่ทบ่าท
รู้บทบ�ทหน้�ท่ีว่�ใครทำ�อะไรอยู่ตรงไหน2
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การเคลื่อนไหวทางสังคมมี 4 ระดับ

1. ระดับบุคีคีล ฐานของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคมคือตัวบุคคล นัก

กิจกรรมมาจากค�าว่า activist หมายถึงผู้กระท�าการ คนที่พยายามท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทักษะส�าหรับนักกิจกรรมระดับบุคคล เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การพูด การ

ประสานงาน การใช้โซเชียลมีเดีย การท�าสื่อ การท�าบัญชี การท�าวิจัย 

การลงพื้นที่ ฯลฯ เป็นทักษะที่แต่ละคนศึกษาเรียนรู้ฝัึกฝันได้ตามบทบาท

หน้าที่

2. ระดับกลุ่ม  เมื่อมีเคสมีกรณีปัญหาขึ้นมาจำเป็นต้องมีการจัดองค์กรเพื่อ

ต่อสู้หรือปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันจึงต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่ม อาจเป็น 

กลุ่มหลวมๆ หรือกลุ่มทางการ มูลนิธ์ิ สมาคม หรือกลุ่มที่รวมตัวกันด้วย

ปัญหาเดียวกัน เช่นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือกลุ่มที่

รวมตัวกันเพื่อลงทุนด้วยกัน เช่น สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์

ทักษะที่จำเป็นในการทำงานระดับกลุ่ม เช่น การฟา การนำประเด็น  

4 ระดับช้ันก�รเคล่ือนไหวท�งสังคม จับประเด็น สรุปประเด็น การเจรจา การรวบรวมข้อมูล ทำข้อมูลระดับ

กลุ่ม ติดตามประเมินสถานการณ์ การทำโครงการ เป็นต้น

3. ระดับเคีรือข่าย  เครือข่ายคือกลุ่มหลายๆ กลุ่มหรือกรณีประเด็นที่คล้ายๆ 

กันรวมกันกลายเป็นเครือข่ายที่ท�างานกับประเด็น เช่นกลุ่มที่โดนรัฐบาล

ไล่ที่ก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายรถไฟ เครือข่ายชุมชนใต้สะพาน เครือข่าย

แรงงานนอกระบบ เครือข่ายที่ดิน เครือข่ายที่อยู่อาศัย เครือข่ายการศึกษา

ทางเลือก เป็นต้น จะสังเกตว่าไม่ได้ขึ้นกับพื้นที่แล้วแต่ขึ้นกับนโยบายหรือ

ขึ้นกับโครงสร้างสังคม ขอบเขตของการรวมตัวเป็นนามธ์รรมมากขึ้น มี

การประสานงานบริหารเครือข่าย

ทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานเครือข่าย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ มอง

ภาพรวมของประเด็นและเชื่อมโยงได้

4. ระดับขบวน  ขบวนคือการรวมตัวจากความฝัันความเชื่อ คุณค่า แนวคิด 

อุดมการณ์และหลักการร่วม ขบวนการจะไม่ได้พูดถึงประเด็นแต่จะพูดถึง

คุณค่าความเชื่อบางอย่างร่วมกัน เป็นนามธ์รรมสูง เช่นเรื่องสิทธ์ิมนุษย

ชน สิทธ์ิในที่ดิน สิทธ์ิในการศึกษา สิทธ์ิในการเดินทาง ฯลฯ แนวคิด 

อุดมการณ์ อุดมคติร่วมกัน

ทักษะในการท�างานขบวน เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างสังคม การ

ออกแบบสังคมใหม่ การแปรรูปธ์รรมเป็นนามธ์รรม

จากนักกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มจากกรณีปัญหาหรือพื้นที่หรือประเด็น ระดับ

เครือข่ายรวมกันด้วยประเด็น ระดับขบวนการจะรวมกันด้วยอุดมการณ์ความคิดความ

เชื่อทัศนคติคุณค่าร่วม ส่วนใหญ่พวกเราท�างานในระดับกลุ่มและเครือข่าย เพราะ

ปัญหารูปธ์รรมชัด สิ่งที่ยากคือยกระดับเครือข่ายไปสู่ขบวนเพราะต้องถกเถียงกันถึง

ระดับคุณค่าความคิดความเชื่อ  

ทักษะที่ใช้ในการท�างานแต่ละระดับเป็นทักษะคนละชุด คนท�างานจัดตั้งจ�าเป็น

ต้องตระหนักรู้ตนเองว่าก�าลังท�าระดับไหนและมองเห็นเชื่อมโยงในทุกระดับได้
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จุดอ่อน 
- พลเมืองไร้เดียงสา (Naive ci*zen) ไม่ตระหนัก
ว่าผู้กุมอำนาจและสถาบันทั้งหลายต่างสนอง
ผลประโยชน์ของชนชั้นนำ 

- ผู้รักชาติยิ่งชีพ (Super-patriot) เชื่อฟังผู้มี
อำนาจ รักชาติจนไม่ลืมหูลืมตา 

- บางครั้งไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบหรือโครงสร้าง ทำงานแบบแยกส่วน  

อาจทำให้เกิดความรู้สึกดีสำหรับปัจเจกบุคคล
แต่ไม่ได้ทำให้เห็นตัวระบบที่กดขี่พวกเขา และ
ทำให้เกิดวงจรของการพึ่งพิง

จุดแข็ง 
- มีความเป็นเลิศในการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างบุคคลและพยายามช่วยเห
ลือทุกๆ คนเท่าที่จะทำได้ คนกลุ่มนี้
สำคัญมากในการทำให้คนอื่นได้รับการ
บริการ 

- ส่งเสริมคุณค่าด้านบวก เช่น 

ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรม 
- มีเกราะป้องกันการโจมตีจากพวกสุด

จุดอ่อน 
- ด้วยความคุ้นเคยว่าระบบทำงานอย่างไรพวกเขา
จึงมักแนะนำให้คนอื่นยอมรับระบบอย่างที่มันเป็น
และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก แทนที่
จะใช้ความรู้ของตนในการสร้างสรรค์การต่อสู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  

- พวกเขาพยายามแก้ปัญหาของผู้รับบริการโดยไม่
ได้ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีวิสัยทัศน์ระยะยาว ไม่
สนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

- ยึดโยงกับผู้มีอำนาจมากกว่าประชาชน 
- ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างแบบมีลำดับชั้นและปิตา
ธิปไตย

จุดอ่อน 
- พวกเขามักวิพากษ์ผู้ช่วยเหลือและนักปฏิรูปที่เข้าไป
ช่วยระบบที่มีปัญหามากกว่าจะเปลี่ยนมัน บางครั้งก็
ออกมานำเองแทนที่จะ empower คนที่ได้รับผลกระทบ
ให้ออกมานำด้วยตัวเอง 

- ยึดคัมภีร์ (Dogma*c) เชื่อว่ามีวิธีการเดียวที่จะไปถึง 
- อุดมคติแบบเพ้อฝัน (Utopian) มีภาพฝันสมบูรณ์แบบ
แต่ไม่เชื่อมโยงกับความต้องการของขบวน 

- ปลีกตัวไปใช้ชีวิตทางเลือกอย่างสันโดษ

จุดแข็ง 
- พวกเขาทำให้การเคลื่อนไหวมีพลังและ
มุ่งแบกรับความเสี่ยงของสาธารณะ
ด้วยการอุทิศตนอย่างใหญ่หลวง  

- พวกเขาชี้ให้เห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่
เห็น ชูประเด็นปัญหาให้อยู่ในสายตา
สาธารณชน 

- ปฏิเสธการละเมิดคุณค่าด้านบวก  

จุดแข็ง 
- พวกเขาเก่งในการระบุรากของปัญหา มี
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความ
สามารถที่จะรวมคนและสร้างสรรค์พื้นที่
ให้ผู้คนได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง 

- เพิ่มอำนาจประชาชน จัดการศึกษา 

ทำงานจัดตั้งมวลชนรากหญ้า 
- ใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อเคลื่อนไหว
ระยะยาว. สนับสนุนทางเลือกและการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์

จุดแข็ง 
- มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือมีความ
เชี่ยวชาญในงานของตัวเองหรืองาน
บริการทางสังคม พวกเขาอยู่ในสถานะ
ที่จะเปลี่ยนระบบหรือจินตนาการทาง
เลือกออกจากระบบที่เป็นอยู่ 

- ใช้ช่องทางทางการเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ใช้การล็อบบี้ การ
ดำเนินการทางกฎหมาย ฯลฯ

พลเมือง / ผู้ช่วยเหลือ Helper นักปฏิรูป / Advocate

ขบถ

คนที่เห็นความต้องการของผู้อื่นและพยายามช่วยเหลือ
โดยตรงด้วยทรัพยากรที่ตนมีอยู่ เช่น เปิดบ้านให้อยู่ 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ช่วยบำบัด
เยียวยา เลี้ยงอาหารคนอดอยากยากจน ฯลฯ

คนที่ใช้ปฏิบัติการทางตรงเพื่อที่จะป่าวประกาศความ
จริงอย่างมีพลังและความเชื่อมั่น เช่น คนที่เข้าร่วมใน
การประท้วงสาธารณะ เดินขบวน ดื้อแพ่ง ปฏิบัติการ
ท้าทายซึ่งหน้า ฯลฯ

คนที่เห็นความจำเป็นของระบบและทำงานในระบบทั้งที่รู้
ว่าระบบไม่ยุติธรรม แต่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยปรับทิศทาง
ของระบบนั้นได้ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย 

พวกเขาใช้ความรู้เรื่องระบบของตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
คนอื่น

คนที่ทำงานจัดตั้งและรวมกลุ่มคนเพื่อเพิ่มอำนาจในการ
เปลี่ยนแปลงระบบที่ทำร้ายกดขี่ผู้คน รวมกลุ่มคนเพื่อ
เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ยุติธรรมนั้น

จุดอ่อน 
- นิยามตัวเองเป็นคนชายขอบ ยึดอัตลักษณ์
ความเป็นชายขอบมากเกินไป  

- ใช้กลยุทธ์โดยปราศจากยุทธศาสตร์ที่เป็น
จริง บางครั้งอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ความ
รุนแรงและทำลายทรัพย์สิน 

- มองว่าตัวเองถูกเสมอ และมองว่าคนอื่นไม่
ก้าวหน้าพอหรือมีศีลธรรมน้อยกว่า บางทีก็
กีดกันความคิดคนอื่นแทนที่จะส่งเสริม 

- การกระทำขับดันมาจากอารมณ์ด้านลบ 

ความโกรธ สิ้นหวังและความรู้สึกไร้อำนาจ 
- ปฏิเสธการจัดตั้ง ต่อต้านกฎระเบียบ

นักจัดตั้ง / Organizer

4 บทบาทนักกิจกรรมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (โดย บิลล์ โมเยอร์ส)

Act Lab

4 บทบ�ทนักกิจกรรม ในขบวนการเคลื่อนไหวหนึ่งๆ ประกอบด้วยคน 4 บทบาทดังนี้ แต่ละบทบาทมีจุดแข็ง

จุดอ่อนแตกต่างกันในแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหว 

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 1716
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ส่ีทิศ

มกีารพยายามแบ่งบคุลกิลกัษณะจริตนสิยัของคนทีมี่บทบาทในกลุม่เป็น 4  ประเภท 

แทนด้วยสัตว์ 4 ทิศ

กระทิง

ทิศเหนือ

ทิศตะวัันตก ทิศตะวัันออก

ทิศใต้

หนู

หมี

บุกตะลุย กล้าชน ใจร้อน ไม่
รอบคอบ แข็งแรง อึดอดทน 
มีพลัง ชอบแข่งขัน เอาชนะ 
อยู่เป็นฝูง มีจ่าฝูง เป็นผู้น�า 
รักพวักพ้อง รักอิสระ

มองไกล แม่นย�า มองจากมุม
สูง ผงาด วั่องไวั แข็งแกร่ง ชอบ
ส�ารวัจ ยืดหยุ่น มีจินตนาการ 
เบื่อง่าย

ไม่ชอบอยู่เฉย รวัดเร็วั 
ตื่นตัวั รักพวักพ้อง ขี้
ตกใจ ชอบสะสม แพร่
พันธุ์เร็วั ฉลาด ชอบ
อาศัยในที่แคบ/ปลอดภัย 
ระมัดระวััง อยู่เป็นฝูง รับ
ฟัง ใส่ใจ

มั่นคง สงบนิ่ง  
น่าเกรงขาม ฉลาด 
วัางแผนระยะยาวั 
แข็งแกร่ง อดทน รัก
สันโดษ เคลื่อนไหวัช้า 
ตัดสินใจช้า ชอบสะสม

เหยี่ยวั

แกนตั้งเน้นลงมือทำ มุ่งปฏิบัติการและความสัมพันธ์์ ใส่ใจความสัมพันธ์์ของกลุ่ม

แกนนอนใส่ใจเรื่องการคิด สิ่งที่อยู่ในหัว และความสำเร็จมากกว่าความสัมพันธ์์ 

ใจร้อน ไม่รอบคอบ 
ตัดสินใจเร็วั มุ่งเป้า
หมายและควัาม
ส�าเร็จมากกวั่าคน 
ขี้น้อยใจ หมดไฟ
บ่อย

ไม่กล้าตัดสินใจ
คนเดียวั สนใจคน
มากกวั่าเป้าหมาย 
งานตัวัเองไม่ค่อย
เสร็จเพราะมัวัแต่
ช่วัยคนอื่น ถููกมอง
ข้ามจึงมักหมด
ก�าลังใจ ขี้น้อยใจ 
โทษตัวัเอง

คิดงานเร็วั ลงมือ
ท�าทันที กล้าตัดสิน
ใจ รักพวักพ้อง รัก

ควัามยุติธรรม ชอบ
ท้าทาย ชอบแข่งขัน

รับฟังควัามเห็น 
ใส่ใจควัามรู้สึกคน
อื่น รอบคอบ ขยัน

อดทน ชอบช่วัย
เหลือคนอื่น ชอบ

ท�างานเป็นกลุ่ม 
ท�างานมวัลชนได้ดี

คิดเร็วั คิดการณ์์
ไกล กล้าหาญ 
มีวัิสัยทัศน์ มี
จินตนาการ มอง
ภาพกวั้าง ยืดหยุ่น 
ชอบลองผิดลองถููก

เบื่อง่าย ไม่ใส่ใจราย
ละเอียด ถู้าไม่มีเป้า
หมายจะเควั้งควั้าง
ไม่ท�าอะไรจนถููก
มองวั่าขี้เกียจ ไม่
สนใจควัามสัมพันธ์

ตัดสินใจช้า เชื่อมั่น
ในข้อมูลตัวัเองจึงไม่
ค่อยฟังคนอื่น ยึด
หลักการมากกวั่า
คน ไม่ค่อยยืดหยุ่น
ตามสถูานการณ์์ ไป
ต่อไม่ได้ถู้าผิดแผน

ชอบคิดวัิเคราะห์ 
ชอบเก็บข้อมูล 
คิดรอบคอบ มี
เป้าหมายชัดเจน 
วัางแผนละเอียด  
ถู้าคิดจะท�าแล้วัต้อง
ส�าเร็จและปิดจุด
อ่อนทั้งหมด

จุดแข็ั้ง และ จุดอ่อน 
ขั้องแต่ละทิศในก�รทำ�ง�นกลุ่ม

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 1918
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ลักษณะขั้องเป้�หม�ยขั้องคนส่ีทิศ

มีป้ฏิิบั่ติิการู้เพ่ื่�อบ่รู้รู้ลุุผลุ
กลุ่มจัดต้ังจำ�เป็นต้องมีปฏิบัติก�ร3

หมี 

เป้าหมายมีไว้ทำให้สำเร็จ สิ่งที่ตั้งไว้แล้วต้องไปให้ถึง เป็นเป้าหมายที่มีอยู่

จริง เป้าหมายที่บรรลุได้ เป็นจริงได้ คิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้ว เป็นเป้าหมาย

แบบยาวก็ได้ (เช่นยึดเมืองนี้ให้ได้)

กระทิง 

เป้าหมายเป็นรูปธ์รรมเฉพาะหน้า เป้าหมายมีไว้เอาชนะ เป็นเป้าหมาย

แบบภารกิจ ทำอะไรอย่างไร กระทิงไม่ได้ปฏิเสธ์เป้าหมายระยะยาวแต่มันไม่ส่ง

พลังให้เขา (เช่นตีประตูเมืองนี้ให้แตก)

เหยี่ยว 

เป้าหมายไม่ค่อยเป็นรูปธ์รรม เป้าหมายเป็นนามธ์รรม  (เช่นยึดประเทศ

ไม่ใช่แค่ยึดเมือง ยึดเมืองเป็นเป้าหมายหนึ่งของเขาเท่านั้น ด้านไม่ดีคือ เตรียม

ตีเมืองอื่นต่อทั้งที่ยังยึดเมืองนั้นไม่สำเร็จ) จึงดูเหมือนไม่ใส่ใจเป้าหมายเฉพาะ

หน้าเท่าไร เป็นเพราะเขาเห็นเป้าหมายใหญ่ มองเป้าหมายเชิงนามธ์รรม

หนู

เป้าหมายเฉพาะหน้า เป้าหมายคือทำให้กองทัพยังอยู่ กองทัพต้อง

แข็งแกร่ง 

เพราะมีคนทั้งสี่แบบกลุ่มจึงอยู่ได้ สี่ทิศทำให้รู้ว่าใครเหมาะกับงานแบบไหน ทำให้ 

เราประเมินกลุ่มได้และใช้พลังของแต่ละทิศเพื่อสร้างกลุ่มจัดตั้งที่ใช้อำนาจร่วม
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ปฏิบัติก�รไร้คว�มรุนแรง 3 แบบ
1. โน้มน้าว ให้เหตุผล ให้ข้อมูล ให้ความเห็นใจให้ฉุกคิด มีโฆษณาอื่น เช่น 

แทนที่จะพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนักเปลี่ยนไปทำเกษตรดีกว่า มี

ทางเลือกใหม่ให้คนจำนวนหนึ่งก็จะเปลี่ยนใจ มีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า ให้

เหตุผลเพื่อเปลี่ยนใจเขา หรือไปบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ดี ซึ่งปกติคนไม่ฟัง

เรา ต้องมีกลยุทธ์์ต่างๆ เช่น สุนทรพจน์ จดหมายเปิดผนึก คำประกาศ

สาธ์ารณะ ทำป้าย ใบปลิว จุลสาร หนังสือพิมพ์ คลิป ประท้วง แสดง

ดนตรี ฯลฯ นี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้โน้มน้าวทำให้เขาเปลี่ยนใจ  

2. แทรกแซึ่ง  คือการทำให้คนที่ตัดสินใจไปแล้วทำงานอย่างไม่ปกติซึ่งส่ง

ผลให้เกิดการไม่คุ้ม ท�าแล้วไม่คุ้ม เพิ่มต้นทุนให้เขา เช่น ยืนประท้วง 

ปิดถนน ยึดที่ดิน กอดต้นไม้ เปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่ แทรกแซง

กระบวนการท�างานท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น เอาโซ่ไปล็อกประตูร้านค้าให้เข้าไม่

ได้ ขุดตัวเองฝัังลงไปในดินเพื่อประท้วงการตัดต้นไม้ เผาสถานที่ประชุมที่

ไม่มีคนอยู่

3. ไม่ให้คีวามร่วมมือ ทำให้เขาทำไม่ได้ ปฏิเสธ์ไม่ให้ความร่วมมือ เช่น งด

ซื้อสินค้า ไม่จ่ายหนี้ ไม่จ่ายภาษี ไม่ยืน ปฏิเสธ์การเกณฑ์ทหาร ไม่ขาย

ของให้ ไม่สนทนาด้วย  

ก�รเตรียมตัวก่อนปฏิบัติก�ร
ปฏิบัติการแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานมหาศาล ดังนั้นเรา

ต้องมั่นใจว่าการไปเข้าร่วมของเราต้องได้ผล เราเข้าร่วมเพื่อ

หนุนเสริมปฏิบัติการ เราแต่ละคนทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก และ

ยุทธ์วิธ์ีทั้งหลายย่อมเสี่ยงมากน้อยต่างกันไป เราจึงตระหนัก

และเต็มใจรับความเสี่ยงขณะเข้าร่วม

แน่นอนเราไม่อาจเปลี่ยนโลกนี้ได้โดยลำพัง การเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น

ถือเป็นงานยากที่สุดของนักกิจกรรม

วัฒนธรรมรักษ�คว�มปลอดภัย (Security Culture)
Security Culture หรือวัฒนธ์รรมรักษาความมั่นคง เป็นคำเดียวกับที่ฝั่ายรัฐมัก

ใช้เป็นเหตุผลสร้างความชอบธ์รรมในการละเมิดสิทธ์ิของประชาชน ซึ่งนักกิจกรรมเอง

ก็รับเอาวัฒนธ์รรมนี้มาโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือ

เนื่องจากปฏิบัติการแต่ละคร้ังเป็นการเคล่ือนไหวต่อต้านผู้มีอำนาจจึงไม่แปลก

ที่จะถูกเพ่งเล็งสะกดติดตามจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพิเศษ เราจึงมักปฏิบัติการท่ามกลาง

บรรยากาศของความลับ ระแวงสงสัย คอยสังเกตคนโน้นคนนี้ว่าเป็นสันติบาลหรือไม่ 

เป็นสายข่าวใคร มาจากสายไหนกลุ่มไหน 

วัฒนธ์รรมรักษาความปลอดภัยหรือ “ปิดลับ” เป็นปัญหาหนึ่งของปฏิบัติการเลย

ทีเดียวเพราะมันทำให้

• กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผู้คนได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจจะมาทำ

• เราปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความหวาดระแวง แทนที่จะโอบรับอย่างมิตรสหาย 

จนบ่อยครั้งมีบางคนหลุดออกจากกลุ่มไปอย่างน่าเสียดาย

• เราปฏิบัติการแต่ในวงแคบๆ เฉพาะคนที่เราไว้ใจเท่านั้น ปฏิบัติการก็ไม่

ขยายวงหรือเปิดให้คนอื่นเข้าร่วม

• เกิดลำดับชั้นขึ้นในกลุ่ม มีวงใน-วงนอก มีชั้นความลับหลายระดับ เพราะ

การปิดลับนั้นหมายความว่ามีบางคนรู้บางคนไม่รู้ มีคนไม่กี่คนที่รู้ข้อมูล

มากกว่าคนอื่นในขณะที่คนอีกมากแทบไม่รู้อะไรเลย สิ่งนี้คือรากฐานของ

ลัทธ์ิชนชั้นนำอันนำไปสู่ความไม่เป็นประชาธ์ิปไตยในกลุ่ม

ปฏิิบัติการไร้คีวามรุนแรง 3 แบบ

โน้มน้าว
ทำให้อีกฝ่่ายเปลี่ยนใจ

• รณ์รงค์ให้ข้อมูล
• เดินเท้าทางไกล
• แขวันป้าย
• ฯลฯ

• ปิดถูนน
• ใช้บริการจนล้น
• ปิดเวัที
• ฯลฯ

• บอยคอตสินค้า
• ไม่จ่ายหนี้ ไม่จ่าย

ภาษี
• ปฏิิเสธการเกณ์ฑ์์

ทหาร
• ฯลฯ

แทรกแซึ่ง
เพิ่มต้นทุนให้อีกฝ่่าย

ไม่ให้คีวามร่วมมือ
ทำให้อีกฝ่่ายทำต่อไม่ได้
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ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงวัฒนธ์รรมนี้ไม่ได้ สิ่งที่เราพึงปฏิบัติคือ

D เคารพคนอื่น เคารพในความจำเป็นด้านความปลอดภัยของคนอื่น

D อย่าคิดว่าเขาระแวงเราเป็นการส่วนตัว

D อย่าเปลี่ยนท่าทีของเราเพียงเพราะคนอื่นมีท่าทีไม่เป็นมิตร

D ไม่กล่าวหานักกิจกรรมคนอื่น

D อย่าแสดงให้ใครเห็นว่าเรารู้ว่าใครเป็นคนจัดตั้ง วางแผนหรือนำปฏิบัติการ
โดยเด็ดขาด อย่าไปคิดว่ามันเท่ที่รู้เรื่องพวกนี้ เรื่องเท่ๆ ที่เราควรทำคือ

เป็นเอกภาพกับนักกิจกรรมคนอื่นๆ และถือว่าข้อมูลที่เราได้มาเป็นความ

ลับ ไม่โอ้อวดหรือเที่ยวบอกใคร ถ้ามีคนถามว่าปฏิบัติการนี้ใครเป็นคน

ต้นคิดหรือใครจัดตั้งก็ให้เปลี่ยนเรื่องคุย การโกหกตำรวจถือว่าผิดกฎหมาย

แต่การปฏิเสธ์จะให้ปากคำไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ถ้าตำรวจถามว่าใครเป็น

คนต้นคิดก็ให้บอกว่า “ฉันไม่พูดเรื่องนี้” พูดประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่า

อีกฝั่ายจะเบื่อไปเอง

D พึงระลึกว่ามีสายตำรวจรู้ว่าเรากำลังทำอะไร ถ้าเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำ

เป็นการแสดงออกตามสิทธ์ิก็ไม่มีอะไรต้องปิดบัง ยิ่งพวกเขารู้มากเท่าไรก็

จะยิ่งรู้ว่าพวกเราไม่ใช้ความรุนแรง เป็นประชาธ์ิปไตย และสร้างสรรค์ยิ่ง

นัก

D อย่าแชร์ข่าวลือมั่วๆ ระมัดระวังการกระจายข้อมูลข่าวสาร

คว�มเส่ียงและคว�มกลัว

ตระหนักว่าความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงของเราเปลี่ยนไปตลอดช่วงปฏิบัติการ  

และพฤติกรรมของตำรวจจงใจทำให้เรากลัว ถ้าเรายอมให้ความกลัวชนะเราเท่ากับ

ยอมให้ระบอบที่เราต่อสู้อยู่ชนะ ฮอปกิ้นส์เคยกล่าวไว้ในสารคดี This is What 

Democracy Looks Like (2000) ว่า “ความกลัวที่คุณกำลังรู้สึก ก็คือการได้ลิ้มรส

เสรีภาพเป็นครั้งแรก” 

แนวทางจัดการคีวามเสี่ยง

D ตรวจสอบดูว่าปฏิบัติการอาจถูกตรวจสอบหรือติดตามด้วยวิธ์ีการใดบ้าง 
เช่น กล้องวงจรปิด การใช้โทรศัพท์ (ทั้งเบอร์ที่โทรและสิ่งที่พูด) สถานที่

ที่ไปและคนที่พบเจอ ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ประชุม สิ่งที่ทิ้ง

ลงถังขยะและไฟล์ในคอมพิวเตอร์ สร้างรหัสขึ้นมาและเตรียมพยานสำหรับ

อ้างที่อยู่ไว้ในกรณีที่จำเป็น

D ปฏิบัติการที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง อาจต้องใช้การสาบานว่าจะ
เก็บความลับ อย่าละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยเด็ดขาดไม่ว่า

ปฏิบัติการนั้นจะผ่านไปนานแค่ไหน

D ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่มาเข้าร่วมมีคนอื่นในกลุ่มรับประกันว่าเป็นคน
ที่ไว้ใจได้ และเป็นคนที่เต็มใจให้การเท็จยิ่งกว่าจะส่งเพื่อนในกลุ่มเข้าคุก 

เราควรดำเนินการตามระดับความปลอดภัยสูงสุดที่ตกลงกันไว้แล้วค่อยลด

ระดับภายหลัง

D ทุกคนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการควรรับรู้และเตรียมตัวสำหรับความเสี่ยง 
รวมทั้งข้อหาอาญาที่อาจโดนถึงตัวด้วย สิ่งสำคัญคือรู้สึกพร้อมแค่ไหนก็

ทำแค่นั้น อย่าทำเกินกว่านั้น เพราะถ้าเกิดบาดเจ็บหรือถูกจับหรือมีเรื่อง

เดือดร้อนอื่นๆ ในการร่วมปฏิบัติการในระดับความเสี่ยงที่ไม่ได้เตรียมใจไว้ 

ผลกระทบที่ตามมาอาจเลวร้ายมาก วิธ์ีที่ดีกว่าคือเริ่มต้นทีละน้อย สะสม

ประสบการณ์การเข้าร่วมในปฏิบัติการ ดีกว่ากระโจนเข้าไปทำกิจกรรม

แบบบุ่มบ่าม เจอประสบการณ์แย่ๆ แล้วก็เลิกทำกิจกรรมไปเลย

Note:  หัวใจของวัฒนธ์รรมการรักษาความปลอดภัย คือกระจายข้อมูลบนพื้นฐาน

ของสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น ในบางกรณีคนทั้งเมืองอาจจำเป็นต้องรับรู้ปฏิบัติการ

ของเราล่วงหน้ามันจึงจะประสบความสำเร็จ แต่ในบางกรณีกุญแจความสำเร็จอยู่ที่

อย่าให้คนนอกรู้เรื่องปฏิบัติการนี้ ให้รู้เฉพาะในแวดวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าความปลอดภัยระดับไหนที่

เหมาะสม มีข้อตกลงร่วมกัน ต้องระบุเงื่อนไขด้านความปลอดภัยให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น 
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D ถ้าปฏิบัติการนั้นเสี่ยงถูกจับสูงควรเตรียมการสนับสนุนด้านกฎหมายไว้
ดังนี้

* หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ใช้ปากกาแบบ

ลบออกไม่ได้เขียนหมายเลขไว้บนร่างกาย

* ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมายที่คอยตรวจสอบติดตามและบันทึกการ

ท�างานของต�ารวจ ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายควรเปิดสาย

รับโทรศัพท์ตลอดเวลาที่มีปฏิบัติการ ควรรู้จักชื่อเต็มของผู้ร่วมกิจกรรม

ที่อาจถูกจับเพื่อจะได้ตรวจสอบสถานะของพวกเขาได้

* เงินประกันตัว ควรเตรียมเงินประกันตัวไว้ล่วงหน้าจะช่วยประหยัดเวลา
และพลังงานได้มากในยามฉุกเฉิน เราอาจเปิดการแสดงเพื่อเรี่ยไรเงิน 

กันเงินก�าไรจากร้านค้าของนักกิจกรรมเอาไว้ หรือเปิดรับบริจาคจากผู้ที่

เห็นด้วยกับปฏิบัติการ สิ่งส�าคัญคือเงินทุนส�าหรับประกันตัวนี้ต้องเก็บ

ไว้กับคนที่ไว้ใจได้และตามตัวได้ง่าย

* ทนายความที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกจับกุมทันทีและว่าความให้

ในศาล หาทนายที่เข้าใจและไว้ใจได้เอาไว้ เราอาจต้องติดต่อเตรียม

ไว้หลายคนส�าหรับปฏิบัติการใหญ่ๆ ติดต่อไว้ล่วงหน้า ระบุวันเวลาที่

อาจต้องขอความช่วยเหลือ แต่อย่าบอกรายละเอียดของปฏิบัติการให้

ทนายความรับรู้ เพราะอาจท�าให้ทนายความมีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิด 

เพื่อให้ทนายความท�างานได้ง่าย จงอย่าดึงทนายความเข้ามาพัวพันกับ

อะไรก็ตามที่ขัดต่อตัวบทกฎหมาย

* กลุ่มคนที่พร้อมจะให้การสนับสนุนด้านกำลังใจ การเงิน และการเดิน

ทางระหว่างการด�าเนินคดีในศาล

* ควรศึกษากระบวนการและเอกสารที่ต้องใช้ในการประกันตัว จำนวน

เงินที่ต้องใช้ ฯลฯ คนที่มีโรคประจ�าตัวและต้องกินยาเป็นประจ�า ควร

พกยาติดตัวไว้หรือเตรียมใบรับรองแพทย์ที่ระบุยาที่ต้องใช้ติดตัวไว้ด้วย

D คิดไว้ล่วงหน้าว่าควรใช้สื่อมวลชนอย่างไร บางคดีเราควรเรียกร้องความ
สนใจจากสื่อมากๆ บางคดีควรเงียบๆ คิดดีๆ ว่าแต่ละกรณีวิธ์ีไหนจึงจะให้

ประโยชน์สูงสุด

ศัพัท์เก่ียวกับคว�มเส่ียง

เขียว: กิจกรรมที่ “ปลอดภัย” ที่คาดว่าไม่เสี่ยงที่จะถูกตำรวจจับกุม 

เพราะว่ามันถูกกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากรัฐ

เหลือง: การดื้อแพ่งและปฏิบัติการทางตรง ซึ่งอาจนำไปสู่การจับกุม

หรือโจมตี แต่ก็จะจบลงด้วยความปลอดภัย

แดง: ยุทธ์วิธ์ีที่คาดว่าจะทำให้ตำรวจก้าวร้าว อาจรวมถึงอาชญากรรม

ต่อทรัพย์สิน การพยายามฝั่าแนวตำรวจ หรือปฏิบัติการทางตรง เช่น

การปิดล้อมพื้นที่ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ เนื่องจากปฏิบัติการ “แดง” ที่

วางแผนไว้ล่วงหน้ามักจะเป็นความลับ และจัดโดยกลุ่มเล็กๆ ซึ่งคนเข้า

ร่วมอื่นๆ ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงได้เพราะมีคนอยู่ไม่กี่คนในปฏิบัติการนี้
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ใบว�งแผนปฏิบัติก�ร 

การทำใบวางแผนปฏิบัติการสำคัญอย่างมากที่ต้องทำไปตามลำดับ เริ่มจากส่วน

แรกสุด อย่าเริ่มต้นที่ยุทธ์วิธ์ี (เช่น เดินขบวน ปิดกั้น ชูป้าย ฯลฯ) เราเคยลองแล้ว

และไม่ได้ผลดีเท่าไร

เป้าหมายที่เราต้องบรรลุคืออะไร?*  เป้าหมายของเราชัดเจน จับต้องได้ ชนะได้

หรือเปล่า?
* ปฏิบัติการหลายต่อหลายครั้งทำขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่มีหลายข้อ เราต้องจำไว้เสมอว่า

กระบวนการพัฒนาองค์กรและทักษะของเรานั้นสำคัญพอๆ กับเป้าหมายภายนอกที่เร่งด่วน

กลุ่มเป้าหมาย: คนกลุ่มไหนที่เราพยายามสร้างผลกระทบ/ระดม/ชักจูง? มีกลุ่มเป้า

หมายอื่นอีกหรือไม่ที่เราต้องนำเสนอประเด็น

วิเคีราะห์สายรุ้งพันธมิตร:  ประเด็นนี้ส่งผลกระทบกับใครมากที่สุด ใครขัดขวาง

เรา ใครเป็นพันธ์มิตรของเรา ใครที่อาจจะกลายเป็นพันธ์มิตรของเรา ใครที่เราต้อง

เก็บไว้ให้เป็นกลาง

ทรัพยากร: อะไรที่เรามีอยู่ในตอนนี้ อะไรคือจุดอ่อนที่สุดของเราในด้านทรัพยากร

การระดมคีน: เราต้องการ/ต้องมีคนจำนวนเท่าไรเพื่อปฏิบัติการนี้?  เราระดมคน

มาได้มากน้อยแค่ไหน?  มีเป้าหมายของจำนวนคนที่เข้าร่วมหรือเปล่า?  มีแผนการ

ระดมคนที่ดีหรือยัง รวมถึงเตรียม sms โทรศัพท์ อีเมล เฟซบุ�ก ทวิตเตอร์ ไว้ย้ำ

เตือนคนที่จะมาร่วมก่อนวันปฏิบัติการแล้วหรือยัง? เราจะเปลี่ยนแปลงแผนการ

อย่างไรถ้ามีจำนวนคนไม่พอ?

ยุทธวิธีที่ดีที่สุดของเราที่จะใช้ทรัพยากรที่มีให้บรรลุเป้าหมาย มีอะไรบ้าง เลือก

ยุทธ์วิธ์ีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

สาร/ข้อเรียกร้อง: สารที่เราต้องการสื่อออกไปคืออะไร? ใครคือกลุ่มผู้รับสารอื่น ๆ 

นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย เราต้องการให้พวกเขารู้อะไร เราต้องการให้พวกเขา

ทำอะไร?  สารที่สื่อออกไปกับกลุ่มเป้าหมายสอดรับกันในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย

หรือเปล่า?  เราสรุปสาระนั้นให้เป็น “สโลแกน” ได้ไหม?  คำขวัญ หัวข้อ ประโยค

เด็ดของเราคืออะไร?  เขียนลงบนแผ่นป้ายได้พอดีไหม?  ข้อเรียกร้องชัดเจนและ

เข้าใจง่ายหรือเปล่า?  มีข้อเรียกร้องอื่นสำรองไว้เป็นทางเลือกหลายๆ ทางหรือยัง?

การนำเสนอ: เราจะนำเสนอด้วยอารมณ์แบบไหน (แบบประณามให้อาย แบบ

สนับสนุน ให้ความรู้ เผชิญหน้า ไว้อาลัย งานฉลอง) สื่อสารอย่างไร? เวทีปราศรัย 

การแสดง อ่านบทกวี บอร์ดเล่าเรื่องราว วิดีโอ ฯลฯ 

จะเผยแพร่สารออกไปอย่างไร? ใช้ใบปลิว โปสการ์ด เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ�ก ทวิต

เตอร์ โปสเตอร์ โฆษณา ฯลฯ

จังหวะเวลา: เราจะปฏิบัติการเมื่อไร?

สถึานที่ปฏิิบัติการ: สถานที่ปฏิบัติการของเราเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร?  

มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่?  หากกำลังตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติการ  

ที่ไหนที่จะช่วยให้เกิดการสื่อสารดีที่สุดและส่งเสริมปฏิบัติการของเรา (ข้อพิจารณา

ในการเลือกสถานที่ปฏิบัติการคือขนาด ความโดดเด่น การเข้าถึง ใกล้ถนน 

สัญญาณโทรศัพท์ รั้ว ความปลอดภัย บาทวิถี สถานที่สาธ์ารณะใกล้เคียง ที่จอดรถ 

ที่พัก ฯลฯ)  เราสำรวจอาคารและทำแผนผังของชั้นต่างๆ หรือยัง?  ลิฟต์ บันได 

ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายรถเมล์ อยู่ตรงไหน?  สถานที่นั้นรองรับสมาชิกผู้พิการได้

หรือไม่? มีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า? ฯลฯ

กำหนดการของงานด้านการจัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระหว่างการทำปฏิบัติการ

การคีาดหมายสถึานการณ์์: อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง?  ปฏิบัติการจะออกมาแบบไหน?  

ปฏิบัติการเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือขัดขวางชีวิตประจำวันของสังคม?  ปฏิบัติการ

สาธ์ารณะหรือปฏิบัติการลับ?  ปฏิบัติการของเราสนุกสนานและมีพลังหรือเปล่า?  

กลุ่มของเราสบายใจกับแผนการที่วางไว้ไหม?  แผนการนี้จะอยู่นอกประสบการณ์

ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่?  มันต้องมีจุดเริ่มต้น จุดตรงกลางและจุดสิ้นสุดหรือ

เปล่า?  ปฏิบัติการสามารถสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดได้หรือไม่?  ปฏิบัติการของ

เราตรงกับเหตุการณ์อื่นที่มาช่วงชิงความสนใจไปไหม? ประชาชนจะมาร่วมได้ไหม?

แผู้นสำรอง สำหรับปฏิกิริยาที่คาดการณ์ได้ (เช่น ฝันตก คนมาน้อย ตำรวจสกัด

ทางไป อีกฝั่ายจัดม็อบมาเผชิญหน้า ฯลฯ)

ถ้าพวกเขา................................................................ 

เราจะ ......................................................................

หมายเหตุ:  อย่าเขียนอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายลงในนี้   
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โครงสร้�งพ้ืันฐ�นขั้องปฏิบัติก�ร/ก�รชุมนุม
1) จุดนัดพบ/ศูนย์ต้อนรับ: คล้ายที่ทำการใหญ่ของม็อบ ที่นี่จะมีแผนที่ 

กำหนดการ กิจกรรม ใบปลิว กระดานติดประกาศเบอร์โทรศัพท์สำคัญๆ 

และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คนจะเข้าร่วมได้

2) ศูนย์อื่นๆ: อาจจะตั้งอยู่ที่เดียวกับจุดนับพบหรือโดยรอบก็ได้ 

 o ที่ประชุม (สำหรับสภาวาจก หรือการประชุมอื่นๆ) 

จัดตั้งทีมงาน: พัฒนาโครงสร้างการ

ตัดสินใจ กำหนดตัวบุคคลหรือทำบัตร

ให้ทีมงานทั้งหมด แจกแจงบทบาท พื้นที่ 

ความรับผิดชอบ

• ผู้น�าทีม/การเดินขบวัน

• ฝ่ายประสานงานกับต�ารวัจ

• การ์ด ผู้รักษาควัามสงบ สันติสักขี

พยาน ฝ่ายควัามปลอดภัย ฝ่ายจราจร

• ฝ่ายแจกใบปลิวั

• ฝ่ายประสานงานกับสื่อมวัลชน

• โฆษก/ผู้ด�าเนินรายการ/ฟา

• ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์์/เครื่องมือ

• ทีมงานเก็บกวัาดท�าควัามสะอาด

• คนขับรถู

• ผู้น�าการร้องเพลง/ตะโกนค�าขวััญ

• การแจกจ่ายและรวับรวัมอุปกรณ์์การ

ประท้วัง

• การแจกจ่ายและรวับรวัมเครื่องมือ

ต่างๆ

• ฝ่ายต้อนรับผู้เข้าร่วัมลงชื่อ

• ทีมประกันตัวั ทนายควัาม

วัสดุอุปกรณ์์และฝ่่ายบำรุงกำลัง: มีของ

เหล่านี้ครบหรือยัง?

• ป้าย ป้ายผ้า ธง อุปกรณ์์ประท้วัง: 

ท�าให้มันเห็นชัด มีส่วันร่วัมง่าย รูปภาพ

สื่อควัามหมายแทนค�านับพัน

• ใบปลิวัส�าหรับวัันปฏิิบัติการ

• โทรโข่งกับถู่าน/แบตเตอรี่, ไมค์ลอย 

ไมค์เคลื่อนที่

• กระดาษลงชื่อ กระดานแปะคลิปบอร์ด  

ปากกา

• อุปกรณ์์ที่ท�าให้เกิดเสียง เช่น กลอง 

เครื่องดนตรี

• หุ่นหรืออุปกรณ์์งานศิลป์อื่นๆ

• ค�าแนะน�าทางกฎหมาย ค�าแนะน�าจาก

ต�ารวัจ

• กล้องถู่ายรูป ถู่ายวัิดีโอ 

• อาหาร เครื่องดื่ม น�้าเปล่า

• พาหนะขนส่ง คนขับและแผนที่เส้นทาง

• ปลอกแขนฝ่ายรักษาควัามปลอดภัย

• เอกสารแถูลงการณ์์ส�าหรับสื่อมวัลชน

• อุปกรณ์์สื่อสาร (วัิทยุ โทรศัพท์)

• เงินส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านกฏิหมาย

ก�รจัดว�งบทบ�ทและเตรียมอุปกรณ์  

 o ที่ผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการ

หรืองานศิลปะ

 o คลินิกปฐมพยาบาล

 o พื้นที่เตรียมอาหารน้ำดื่ม

 o รถสุขา

 o ศูนย์สื่ อมวลชนอิสระ 

ปฏิบัติการทุกคร้ังจะมีการ

ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้

คนทำหน้าที่ส่ือได้ด้วยตัว

เอง (ดู www.indymedia.

org)

สภาวาจก เป็นการประชุมใหญ่ทุกคืนซึ่งทุกกลุ่ม

เครือสหายจะต้องส่งตัวแทนมาร่วม การประชุม

นี้ไม่เปิดให้สื่อมวลชน (แม้แต่สื่อทางเลือก) และ

ตำรวจเข้าร่วม

ในที่ประชุมนี้ตัวแทนจะรายงานสถานการณ์

ล่าสุดและวางแผนกรอบของปฏิบัติการ นั่น

หมายความว่ามีการตัดสินใจบางอย่างเกิด

ขึ้น เช่น กลุ่มใหญ่จะพบกันที่ไหน  เวลาและ

สถานที่ที่จะ “เขียว” (ไม่มีการเผชิญหน้า และ 

“ปลอดภัย” ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคนที่

จะไม่ถูกจับ) หรือ “เหลือง” (ปฏิบัติการท้าทาย

ซึ่งหน้าที่อาจสุ่มเสี่ยงถูกตำรวจตอบโต้)

3) วงจัดการศึกษา: ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในที่ชุมนุม แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ และศึกษาปฏิบัติการไร้ความรุนแรงจากที่

ต่างๆ ทั่วโลก
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เตรียมพัร้อมด้�นต่�งๆ
• การสื่อสาร: เราจะสื่อสารกันอย่างไรระหว่างปฏิบัติการ? ต้องใช้เครื่องมือ

อะไรบ้าง? มีข้อตกลงในการสื่อสารอะไรบ้าง? 

• การประสานงาน/เตรียมตัว: ประชุมเตรียมงานเพื่อประเมินสถานการณ์ 

ซักซ้อมความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องทำ

• การฝ่ึกอบรม: ผู้เข้าร่วมเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในปฏิบัติการของตน

หรือเปล่า?

• กฎหมาย/ตำรวจ: เราจะขออนุญาตหรือไม่ เราจะจัดทีมประสานงานกับ

ตำรวจในวันนั้นหรือไม่?

• ฝ่่ายสนับสนุนด้านกฎหมาย: ยุทธ์ศาสตร์ แผนการ การระดมคน การฝัึก

อบรม การยื่นประกันตัว อาหาร คนขับรถ การขึ้นศาล ฯลฯ...มีข้อมูลด้าน

กฎหมายครบถ้วนหรือยัง? มีทนายความที่ติดต่อได้ทันทีหรือเปล่า?

• คีวามปลอดภัย/แผู้นการเดินทาง: จำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง? ใครจะ

ประสานงาน ฝัึกอบรม ระดมคน?  ตำรวจเตรียมการรับมืออย่างไร?  

จะคุ้มครองผู้เข้าร่วมอย่างไร จะจัดการกับคนที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

อย่างไร?

• สื่อ: เราจะประชาสัมพันธ์์ประเด็นของเราอย่างไร? ถ้าต้องการให้

สื่อมวลชนมาทำข่าวทำสิ่งเหล่านี้หรือยัง:
f  โทรไปผู้สื่อข่าวก่อนวันปฏิบัติการจริงเพื่อให้ข้อมูล ภูมิหลัง สร้างกระแส

ข่าว
f  ส่งแถลงการณ์ให้สื่อมวลชนล่วงหน้า 1 วัน โทรหาบรรณาธ์ิการโต�ะข่าว

ก่อนวันปฏิบัติการ 1 วัน
f  เตรียมแถลงการณ์หรือเอกสารสำหรับแจกสื่อ (รวมทั้งข้อมูลที่เป็นภูมิ

หลัง) สำหรับแจกในวันปฏิบัติการ
f  กำหนดตัวบุคคลและฝัึกอบรม/เตรียมตัวให้โฆษกที่จะเป็นคนพูดกับสื่อ

ในวันปฏิบัติการ

ในการเตรียมตัวไปประท้วง นักกิจกรรมทุกคนควรจะ
f  คิดไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีและต้องนำไป ต้องรู้ว่าน่า

จะเกิดอะไรขึ้น รู้ว่าจะหาความช่วยเหลือได้ที่ไหน และคิดวิธ์ีการที่จะ

ติดต่อกับเพื่อนให้ได้หากพลัดหลงกัน

f  รู้ว่าอาวุธ์หมายเลขหนึ่งที่ตำรวจใช้คือ “ความกลัว” ถ้าเราควบคุมความ

กลัวของเราได้ไม่ว่าจะสเปรย์พริกไทยหรือยุทธ์วิธ์ีอื่นใดของตำรวจเราก็

รับมือได้ไม่ยาก
f  ว่องไวถ้าเห็นสัญญาณอันตรายหรือมีการเตือน คอยสังเกตว่าร่างกาย

และจิตใจของคุณส่งสัญญาณว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ และทำให้คนที่

กำลังตื่นกลัวสงบลงให้ได้
f  ระวังข่าวลือ ส่วนมากจะเป็นข่าวลวงที่สร้างความกลัว จงรับมือข่าวลือ

ด้วยความจริงที่คุณรู้
f  จดบันทึกการกระทำ ความโหดเหี้ยมของตำรวจ อันตรายและความเสีย

หายที่ตำรวจกระทำ

ระบบบัดด้ี และกลุ่มเครือสห�ย
บัดดี้ คือกลุ่มคน 2 หรือ 3 คนที่เกาะกลุ่มและดูแลกันและกันตลอดช่วงปฏิบัติ

การ การเป็นบัดดี้หมายถึงเราจะไม่ทอดทิ้งคนในกลุ่มและสร้างหลักประกันว่าไม่มีใคร

ถูกหลงลืม

• รู้ว่าบัดดี้ของตนมีโรคประจำตัวอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

• คอยตรวจสอบว่าบัดดี้ยังเกาะกลุ่มอยู่

• คอยดูแลใส่ใจทั้งในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า การรักษาพยาบาล

• ออกจากที่ชุมนุมพร้อมบัดดี้หากเขาต้องการไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร

• คอยสังเกตดูอารมณ์ของบัดดี้และพยายามปลอบให้เขาสงบลงเมื่อจำเป็น

• บอกฝั่ายสนับสนุนทางกฎหมายหากบัดดี้ถูกจับ

• เรียกหาผู้สังเกตการณ์และแพทย์พยาบาลเมื่อบัดดี้ถูกทำร้ายบาดเจ็บ

กลุ่มเคีรือสหาย คือกลุ่มเล็กๆ ที่เตรียมตัวและออกปฏิบัติการร่วมกัน กลุ่ม

เครือสหายมีการนำของตัวเอง สามารถปฏิบัติการเองหรือเป็นกลุ่มอิสระภายในกลุ่ม

ประท้วงใหญ่ การทำงานเป็นกลุ่มเครือสหายจะช่วยให้เราปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดใน

ระหว่างปฏิบัติการ. บทบาทและหน้าที่อาจจัดแบ่งในระหว่างสมาชิก สมาชิกคอยช่วย

เหลือกันและกันในด้านอารมณ์และในกรณีถูกจับหรือบาดเจ็บ. ขนาดกำลังดีของกลุ่ม

คือ 6-12 คน ภายในกลุ่มควรแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3-4 คนที่เกาะกลุ่มกันในระบบ

บัดดี้ กลุ่มเครือสหายต้องเกาะเกี่ยวกัน ทำงานกันเป็นทีม อาจตั้งชื่อกลุ่มสั้นๆ เรียก

ง่ายๆ ไว้ตะโกนหากันตอนพลัดหลงกันในที่ชุมนุม

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 3332
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ก�รตัดสินใจด้วยฉันท�มติระหว่�งปฏิบัติก�ร
ปฏิบัติการเป็นสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวเร็วและมักไม่เป็นไปตามแผน กลุ่มจะ

ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การ

ตัดสินใจด้วยฉันทามติจะช่วยสร้างหลักประกันว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  ฉันทามติ

ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเห็นด้วย แต่หมายความว่าทุกคนสนับสนุนการตัดสินใจ

นั้น  

ก่อนปฏิบัติการเริ่มต้น ควรประชุมและตกลงกันว่าจะเตรียมการท�าอะไรและมี

ขีดจ�ากัดแค่ไหน (เช่น ไม่พร้อมที่จะถูกจับ เป็นต้น)  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์

เช่นนี้ในความเป็นจริง เราจะได้มีแนวคิดว่ากลุ่มต้องการหรือไม่ต้องการท�าอะไร  มัน

จะดีมากถ้าลองฝัึกซ้อมปฏิบัติในกลุ่มสักครั้งสองครั้ง  

สมมติสถานการณ์ที่เรามีเวลาตัดสินใจแค่ 2 นาที  เช่น “เราก�าลังเดินขบวน  

ต�ารวจให้เวลาเราสองนาทีที่จะออกจากถนน ไม่อย่างนั้นจะจับให้หมด เราจะตัดสินใจ

อย่างไร?”

ก�รแสวงห�ฉันท�มติเร่งด่วน

1) กำหนดตัวฟาประชุมไว้ล่วงหน้า!

2) ฟาแจ้งสถานการณ์สั้นๆ ให้ทุกคนเข้าใจ: “เรามีเวลา 2 นาที จะถอนตัว

หรือจะยอมถูกจับ”

3) ฟาถามหาข้อเสนอ: “มีข้อเสนอไหม?” ในบางกรณีอาจมีเวลาถกเถียงกัน 

แต่ในหลายกรณี เราไม่มีเวลา ฟาต้องประเมินเวลาและปฏิบัติให้เหมาะสม

4) อาจมีคนเสนอว่า “ฉันเสนอให้เราคล้องแขนและนั่งลง”  ในบางกรณีเรา

อาจมีเวลาแก้ไขข้อเสนอฉันมิตร

5) ฟาทวนย้ำข้อเสนอให้ชัดเจน แล้วหยั่งหาฉันทามติ: “โอเค มีข้อเสนอให้

เรานั่งลงกลางถนนและคล้องแขนกัน มีใครขวางทางไหม?” -“ไม่มี” “มีใคร

หลีกทางไหม”-“มี ฉันขอถอนตัว ถ้าถูกจับ ฉันจะถูกไล่ออกจากงาน”

การขวางทาง คือการขีดฆ่าข้อเสนอนั้นทิ้ง มันเป็นการวีโต้อย่างสิ้นเชิง  ทุกคน

มีสิทธ์ิขวางทาง ในการแสวงหาฉันทามติเร่งด่วน สมาชิกมักขวางทางด้วย 2 เหตุผล 

1. ข้อเสนอนั้นจะทำให้กลุ่มแตก หรือ 2. กลุ่มไม่สามารถตัดสินใจ ถ้าข้อเสนอถูกขวาง

ทาง เราต้องหาข้อเสนอใหม่!  บางกลุ่มตั้งเงื่อนไขว่าในการแสวงหาฉันทามติเร่งด่วน 

เราต้องมีข้อเสนอแย้งก่อนจึงจะขวางทางได้

การหลีกทาง คือยินยอมให้กลุ่มทำตามข้อเสนอ แต่ผู้หลีกทางเลือกที่จะไม่มี

ส่วนร่วมในปฏิบัติการ

การแก้ไขข้อเสนอฉันมิตร คือการช่วยปรับปรุงข้อเสนอ มันไม่ใช่ข้อเสนอใหม่ 

แต่ทำให้ข้อเสนอเดิมดีขึ้น

ปฏิบัติการมักเต็มไปด้วยความเข้มข้น บางครั้งน่ากลัว บางครั้งน่ารื่นรมย์  เมื่อ

มันเสร็จสิ้นลงเราต้องรักษาความเชื่อมโยงกับเพื่อนใหม่ๆ ที่ได้รู้จัก เราอาจต้องพบปะ

สนทนากับคนอื่นที่ผ่านประสบการณ์เดียวกัน เพื่อฉลอง โกรธ์แค้น หัวเราะและโศก

เศร้าร่วมกัน

ฟาสรุปสถูานการณ์์และระบุให้ชัดเจน
วั่าต้องตัดสินใจเรื่องอะไร

ข้อเสนอ

“มีใครขวัางทางไหม”

“ไม่”

“มีใครหลีกทางไหม?” ข้อเสนอแย้ง

“ตกลงไหม?”

“มี”

คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 3534
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ส่ิงท่ีพึังทำ�หลังปฏิบัติก�ร
• รวมตัวกันในสถานที่ปลอดภัยสักแห่งเพื่อดูว่าทุกคนยังอยู่กันครบ มีใคร

บ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ

• ทบทวนสิ่งท่ีเกิดข้ึน มอีะไรบ้างทีไ่ด้ผลดแีละมบีทเรยีนอะไรบ้างทีต้่องเรียนรู้

• ทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจถูกตำรวจนำมาใช้ตั้งข้อหา

• เก็บเครื่องมือที่เกี่ยวพันกับปฏิบัติการไว้ในที่ซ่อนนอกบ้าน

• ติดตามควันหลงต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีในศาล รวบรวม

ข้อมูลและเอกสารเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกจับกุม รวบรวมเงินประกันตัว ติดต่อ

ขอความช่วยเหลือจากภายนอก

• ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สาธ์ารณชนว่าเรามีเป้าหมายและความคิดอะไรเบื้อง

หลังปฏิบัติการ เขียนแถลงการณ์ส่งให้สื่อมวลชน

• หาทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

• ฉลองชัยชนะ หากทุกคนกลับบ้านกันอย่างปลอดภัย

• วิจารณ์กันและกันอย่างสร้างสรรค์

• เรียนรู้จากความผิดพลาดและวางแผนสำหรับโครงการครั้งต่อไป
จััดการู้ศึึกษา
ประสานทฤษฎีีกัับปฏิิบัติิเข้้าด้้วยกััน4
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กระบวนก�รเปล่ียนมวลชนกระจัดกระจ�ยเป็นมวลชนจัดต้ัง

1. ขั้นแรก ตั้งวงเสวนา วิพากษ์วิจารณ์ ช่วยให้คิดให้ลึกขึ้น ถอดรื้อความคิด

ความเชื่อแบบเดิม นำไปสู่การแสวงหาคุณค่าร่วมกัน

2. ขั้นที่สอง ก�าหนดภารกิจของกลุ่ม ภารกิจของกิจกรรมให้ชัด คุณค่าที่กลุ่ม

ต้องรักษาไว้คืออะไร ซึ่งมาจากการผ่านกระบวนการตั้งวงเสวนาพูดคุยถก

เถียงถอดรื้อและทดลองทำ

3. ขั้นที่สาม ลงมือปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดออกแบบ วางแผน 

และต้องทดลองทำจริง

4. ทบทวนถอดบทเรียนและทดลองทำใหม่ ตามวงจรการเรียนรู้แบบผ่าน

ประสบการณ์

ในขั้นแรกคือการตั้งวงเสวนาพูดคุย อ่านหนังสือ วิพากษ์ถกเถียง ยกระดับ

ประเด็น เป็นการตั้งวงคุยเพื่อที่จะขบคิด ถกเถียงตรวจสอบความคิดกันด้วยประเด็น

ปัญหาต่างๆ เช่น ท�าไมชาวนาถึงจน? ท�าไมโซตัสถึงยังอยู่ ท�าไมเราไม่ควรกินโค้ก? 

เป้าหมายก็เพื่อถอดรื้อความคิด/ความเชื่อ ฝัึกคิด/วิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่เราจะไม่

ตกเป็นเครื่องมือของผู้กดขี่ ท�าให้เราตั้งค�าถามกับสิ่งต่างๆ และชวนคิดว่ามีใครที่คิด

แบบเราอีกบ้าง 

บรรยากาศวงจึงมีได้หลายแบบ ตั้งแต่วงดีเบตมีความเห็นแย้งกัน วงต่อยอดมี

ความเห็นที่ลงลึกขึ้น เป็นต้น วงเสวนาจะน�าไปสู่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของเรา

ด้วย และเห็นว่าคุณค่าอะไรที่เป็นตัวขัดขวางคุณค่าที่เรายึดถือ

ในขั้นนี้หลายกลุ่มมักเผชิญกับภาวะที่เถียงกันไม่สุดและเลิกคุย อาจเพราะ 

ความคิดความเชื่อเดิมพอถูกสั่นคลอนก็เลยสั่นไหว กลัวที่จะเผชิญความคิดใหม่ๆ หรือ

มีระบบอาวุโสพี่น้องอยู่ทำให้ไม่สามารถถกเถียงได้เต็มที่ หากเป็นเช่นนั้นคนทำงานจัด

ตั้งจะต้องพยายามชวนสร้างวัฒนธ์รรมใหม่ของการพูดคุย สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่

จะเคลื่อนกลุ่มไปข้างหน้า เพื่อให้กลุ่มเติบโตพร้อมจะทำภารกิจ

 

สรุู้ป้บ่ทเรีู้ยน
ถอดบ่ทเรีู้ยน	 5

38



Act Lab

วงจรก�รเรียนรู้แบบผ่�นประสบก�รณ์

วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(Experiential Learning Cycle) คิดค้น

โดย เดวิด โคล์บ (David Kolb) เขาพบว่า

คนเราเรียนรู้ได้จากการผ่านประสบการณ์  

ลงมือทำ เกิดเป็นประสบการณ์ ทบทวน

ประสบการณ์ ทำให้ประสบการณ์ถูกมอง

เห็นร่วมกัน สรุปเป็นหลักการ แปรจาก

รูปธ์รรมเป็นนามธ์รรม ซึ่งเกิดจากการ

เชื่อมโยงหลายๆ ประสบการณ์เข้าด้วยกัน

การสรุปหลักการอาจเริ่มต้นจาก

คำถาม เช่น อะไรทำได้ดี อะไรควร

ปรับปรุง อะไรทำได้สำเร็จ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ เป็นรูปธ์รรมว่า

จะเชื่อมโยงประสบการณ์จริงของเรา

อย่างไร  คำถามในขั้นนี้ เช่น ครั้งหน้าจะ

ทำอย่างไรให้ดีขึ้น ถ้าทำใหม่คราวหน้าจะ

ปรับอย่างไร เป็นต้น

วงจรการเรียนรู้นี้เริ่มจากขั้นไหน

ก่อนก็ได้แต่ต้องครบ 4 ขั้น และหมุน

ไปไม่สิ้นสุด ข้อควรรระวังคือเรามักคิด

ว่าประสบการณ์ของเราถูกที่สุดนำไปสู่

การเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง จำเป็นต้อง

ตระหนักรู้ว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัว

หรือประสบการณ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนั้นจึงไม่มีทฤษฎีเดียวที่ ใช้ได้ครอบ

จักรวาล การเรียนรู้แบบนี้วางอยู่บนพื้น

ฐานความเช่ือที่ว่าไม่มีความจริงหน่ึงเดียว 

ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่สุด มีแต่ที่เหมาะ

กับบริบท ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น 

ความเชื่อนี้จะทำให้เราเปิดรับความรู้

ใหม่ๆ ซึ่งต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมที่

ตัดสินว่าส่ิงน้ีถูกสิ่งนั้นดีหรือมีความจริงท่ี

ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว

ลงมือท�า
ผ่านประสบการณ์์

ทบทวัน
ประสบการณ์์ประยุกต์ใช้

สรุปเป็นหลักการ

ก�รศึกษ�ขั้องประช�ชน

การศึกษาของประชาชนหรือ Popular Education เรียกสั้นๆ ว่า “Pop Ed” เกิด

ขึ้นที่ลาตินอเมริกา ได้รับอิทธ์ิพลมาจากแนวคิดของ เปาโล เฟรเร เป็นการศึกษาที่

พยายามจะส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้กันและกัน รวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้

ดีขึ้น

วงจรการเรียนรู้การศึกษาของประชาชนมีอยู่ 5 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ท้าทายความสัมพันธ์์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทียม

ข้ัั้นตอนท่ี 1: เร่ิมจ�กประสบก�รณ์ผู้เข้ั้�ร่วม

การเร่ิมต้นด้วยประสบการณ์หรือความรู้ของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก เร่ิมจากการ

สำรวจกลุ่มว่าตอนนี้แต่ละคนมีฐานความรู้ ประสบการณ์เป็นอย่างไร พื้นฐานชีวิต

ความสนใจของแต่ละคน ความคาดหวังในการมาร่วมกันเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นขั้น

ตอนของการสำรวจร่วมกัน นำมาสู่การทำความรู้จักกัน มีกระบวนการแนะนำตัว 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างลึกซึ้ง
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ขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการที่แต่ละคนสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างรู้สึก

ปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน ถูกมองว่าโง่หรือไม่มีความรู้ นักจัดตั้งมีหน้า

ที่สร้างบรรยากาศของพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมา 

เมื่อแต่ละคนสามารถเล่าประสบการณ์ของตัวเองออกมาได้ เกิดความเชื่อมโยง

ความรู้สึกใกล้ชิดสัมพันธ์์กัน ซึ่งถ้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยส�าเร็จจะน�าไปสู่การที่แต่ละคน

เริ่มจะกล้าเสี่ยงมากขึ้น กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนมากขึ้น

ข้ัั้นตอนท่ี 2: ค้นห�แบบแผน

ขั้นตอนนี้คือการพยายามที่จะค้นหาแบบแผนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ 

หลังจากเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะพบว่าประสบการณ์ที่เราพบเจอบางกรณี

เป็นแบบแผนของการกดขี่ แบบแผนของความไม่ยุติธ์รรมทางสังคม หรือเป็นแบบแผน

ที่เราถูกหล่อหลอมมาร่วมกัน บางทีอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราถูกใช้อำนาจ

ในโรงเรียน ครูเคยทำกับเรา เพื่อนเราทำกับเราอย่างนี้ เราแบ่งปันประสบการณ์ที่เรา

ไม่สบายใจหรือทุกข์ใจจากกรณีแบบนี้ จากนั้นเราก็จะมาชวนกันดูว่าประสบการณ์ 

ซ้ำๆ เหล่านี้คืออะไร นำไปสู่การที่เราจะเชื่อมโยงประสบการณ์กับคนอื่น เราก็จะเริ่ม

รู้สึกว่าเรามีสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้แต่ละคนไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว

ในประสบการณ์ของตัวเอง แต่ละคนจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีเพื่อน เริ่มรู้สึกมีพลังที่จะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ มากขึ้น นำไปสู่การที่เราจะจัดการกับประสบการณ์ที่เป็นแบบ

แผนซ้ำๆ ร่วมกับคนอื่นได้

ข้ัั้นตอนท่ี 3: เพ่ิัมเติมข้ั้อมูลใหม่ สร้�งคว�มรู้

เป็นขั้นตอนของการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่หรือข้ันตอนของการท่ีจะสร้างความรู้

ใหม่ๆ ขึ้นมา จากขั้น 2 ที่เราเห็นแบบแผนของประสบการณ์ที่มีร่วมกันแล้วเราอาจจะ

ช่วยกันตั้งชื่อหรือดูว่าหลักการทั่วไปของแบบแผนนี้คืออะไร มีกระบวนการที่จะทำให้

เห็น-ตั้งชื่อแบบแผนประสบการณ์นั้นๆ เป็นตัวความรู้ขึ้นมา เราก็เอาไปเทียบเคียง

ประสบการณ์แบบอื่นได้ พอเรามองเห็นแบบแผนที่กว้างขึ้นก็กลายเป็นความรู้ใหม่ว่า 

สิ่งต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งของที่เราเจอในประสบการณ์ของเราในห้องมัน

เชื่อมโยงกับคนจำนวนมาก เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา

ขั้นตอนนี้พยายามจะลดทอนข้อจำกัดที่ว่าประสบการณ์ของมนุษย์มีขีดจำกัด 

และช่วยพัฒนาให้ประสบการณ์ของเราเป็นแบบแผน เป็นความรู้ที่กว้างขึ้น

ข้ัั้นตอนท่ี 4: จัดกระบวนก�ร ว�งแผน และออกปฏิบัติก�ร

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากต่อผู้ถูกกดขี่ที่รู้ สึกว่าตนไม่มีอำนาจจะ

เปลี่ยนแปลง ถ้าหากไม่มีขั้นตอนนี้ กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ก็จะเป็นแค่การมาพูดคุย

กันในห้อง ได้ระบาย ได้ปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวด หาเพื่อนเท่านั้น แต่กระบวนการ

เรียนรู้นี้บอกว่าหลังจากที่พวกเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว เห็นแบบแผนว่ามี

ปัญหาอะไรแล้วก็มาสรุปกันว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไร เป็นความรู้เรื่องอะไร มีทฤษฎี

อะไรที่อธ์ิบายเรื่องเหล่านี้บ้าง จากนั้นต้องนำมาสู่การออกแบบว่าจะทำอย่างไร

การมีส่วนร่วมการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มคือกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ

แบบหนึ่ง สิ่งสำคัญคือต้องกลับมาประเมินผล สรุปบทเรียน ถอดบทเรียนกันว่าสิ่งที่

เราทำไป เราวิเคราะห์และวางแผนแบบนี้มันได้ผลอะไรบ้าง แล้วอะไรที่สำเร็จอะไรที่

ไม่สำเร็จ เกิดเป็นประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง

ข้ัั้นตอนท่ี 5: ประยุกต์ส่ิงท่ีเคยเรียนรู้-ปฏิบัติก�ร

หลังผ่านขั้นตอนที่ 1-4 เกิดเป็นความรู้ที่กลายเป็นเนื้อเป็นตัวแล้ว เมื่อเราออก

นอกกลุ่ม กลับไปที่กลุ่มของเรา ในหมู่บ้านของเรา ในชุมชนของเรา แล้วเอาความรู้

ที่เราได้มาจากการวิเคราะห์แบบแผน จากความรู้ทฤษฎี จากประสบการณ์ที่ได้ทดลอง

ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปทำซ้ำในชีวิตประจำวัน ทดลองใหม่ เกิดเป็น

ทักษะใหม่ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการยืนยันสิทธ์ิตัวเอง ทักษะของการเขียน

การพูดในสิ่งที่เราคิดเพื่อที่จะบอกคู่กรณีของเราหรือผู้มีอำนาจ กระทั่งทักษะการรวม

กลุ่มในการทำงานเปลี่ยนแปลงสังคมหรือท้าทายความสัมพันธ์์ทางอำนาจที่ไม่เท่า

เทียม เหล่านี้จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรามาจากการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นที่เราได้นำไปใช้

ทั้งหมดของ 5 ขั้นตอนนี้คือการพยายามที่จะกลับมาท้าทายความสัมพันธ์์ทาง

อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมในสังคม

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นแค่แนวทาง ไม่จ�าเป็นต้องเคร่งครัดว่าต้องเรียงล�าดับ 1-2-3-

4-5 อาจจะเป็น 1 แล้วก็ไป 5 หรือ 1 แล้วไป 3 หรือจะถอยกลับมา 2-3-1 ก็ได้ แต่ให้

เรารู้ตัวว่าก�าลังอยู่ในขั้นตอนไหนของวงจรการเรียนรู้นี้เพื่อที่เราจะได้มองเห็นว่าต้อง

มุ่งเน้นอะไรพิเศษ
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เคร่ืองมือวิเคร�ะห์ปฏิบัติก�ร ประเมินได้-เสีย เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆ เครื่องมือหนึ่งในการมองกลุ่มต่างๆ หรือเอาไว้ใช้

ออกแบบปฏิบัติการ

เริ่มจาก เป้าหมาย หลายกรณีจะไม่พูดออกมาชัดๆ แต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือข้อ

เรียกร้อง 

คู่กรณีหลักคือใคร ในบางกรณีคู่กรณีเป็นกลุ่มเป้าหมายไปด้วยแต่บางกรณีไม่ใช่ 

ยกตัวอยา่งเช่นกลุม่พีน่อ้งปากมูลข้อเรยีกรอ้งของเขาคอืยกเลกิโครงการเขือ่นปาก

มลู เปา้หมายของเขาคอืเขาอยากไดว้ถิชีวีติของเขาคนืมา กจิกรรมหลกัคอืมอ็บ ปดิถนน

ไม่ให้เข้าไปที่ตั้งเขื่อน คู่กรณีหลักของเขาคือกรมชลประทานที่เป็นเจ้าของโครงการ แต่

กลุ่มเป้าหมายคือสื่อมวลชน ตอนนั้นข่าวเรื่องปากมูลยังไม่มีเขาเลยปิดถนนให้เป็นข่าว 

ตอนนั้นขบวนประชาชนกำลังเดินทางข้ามจังหวัดก็เผยแพร่เนื้อหาให้เขา นำเสนอข่าว

มาที่กรุงเทพฯ 

ผล ส่ิงทีช่าวบ้านปากมูลอยากให้คูก่รณีซึง่คอืกรมชลทำคือลงมาเจรจา ส่ิงทีเ่กิดขึน้

คอืทหารตำรวจมาล้อมและพยายามสลายการชมุนมุ สิง่ทีก่รมชลอยากให้เราทำ คอืทำให้

ไม่มีการพูดเร่ืองนี ้เสียงเราไม่ดัง กลุม่เป้าหมายเราคือส่ือมวลชน พอปิดถนน ผูว่้าลงส่ือ

ออกแทบทุกฉบับ สิง่ทีเ่ราอยากให้กลุม่เป้าหมายทำคือเผยแพร่เรือ่งเขือ่นปากมูล กรม

ชลไม่เดือดร้อนตอนนัน้แต่เป้าหมายเราทีอ่ยากให้ข่าวดังสำเร็จ เราได้ข่าว คนในสังคม

รบัรูเ้รือ่งเขือ่นปากมูลจากทีไ่ม่เคยได้ยนิมาก่อน เสียแนวร่วมประชาชนทีสั่ญจรเดินทาง 

เราได้ข่าวเราเสยีแนวร่วม ส่วนคูก่รณไีม่ได้อะไร เสยีเวลาเสยีชือ่เสยีหน้า ส่งผลให้เขา

เกลยีดชาวบ้านมาก กลุม่เป้าหมายเราคือส่ือมวลชน ได้ข่าว ไม่เสียอะไร แต่เราเสียแนว

ร่วมคนอุบลไป 

สรุปได้เยอะกว่าเสีย คนทั้งประเทศได้รู้ หลังจากนั้นก็มีการประสานนักศึกษา

ลงพื้นที่ ดังนั้นปฏิบัติการนี้ค่อนข้างได้

กระบวนการนี้พยายามให้เราออกจากอัตวิสัยตัวเองมาประเมินภววิสัยเป็นหลัก

เนื้อหาคู่มือนี้รวบรวมจาก กิตติชัย งามชัยพิสิฐ, ธ์ีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์ และเอกสารประกอบดังนี้

• “คู่มือไปม็อบ ‘ชวันเพื่อนลงถูนน’ ”, ลภาพรรณ์ ศุภมันตรา แปลจาก “mass action handbook: getting 

your community on the road and into the street”, http://uproot.info/actionhandbook/index.

html, เผยแพร่ครั้งแรก https://protestista.com/mass-action-handbook/

• “การวัางแผนปฏิิบัติการ”, ภัควัดี วัีระภาสพงษ์ เรียบเรียงจากคู่มือของ Root Activist Network of Trainers, 

http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf

• “คู่มือปฏิิบัติการท้าทายซึ่ึ่งหน้า”, ภัควัดี วัีระภาสพงษ์ เรียบเรียงจาก “A Civilian’s Guide to Direct Ac-

tion”,  https://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-a-civilian-s-guide-to-direct-action
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