นั กจั ดตั้ งทำ �อะไร?
นักจัดตั้ง (organizer) หรือนักจัดองค์กร หมายถึงคนที่ท�ำงานยกระดับจากกลุ่ม
ท�ำงานไปเป็นกลุ่มจัดตั้งที่มีภารกิจ รู้บทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
มวลชนจัดตั้ง คือมวลชนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีภารกิจของตัวเอง รู้ว่าตัวเองท�ำ
อะไรและเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของกลุ่มอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกันได้
จากมวลชนกระจัดกระจายเราสร้างมวลชนที่มีจิตสํานึก นักรณรงค์/นักจัดการ
ศึกษาท�ำให้มวลชนรู้ว่าตนอยู่ที่ไหน จากมวลชนที่มีจิตส�ำนึก ตรงนี้เองที่ “นักจัดตั้ง” จะ
เข้ามา
หมายความว่าเวลาเราจะขยับจากมวลชนที่อยู่กระจัดกระจาย ถูกทําร้าย ถูกริบ
ทีด่ นิ ไปทาํ โรงงาน หรือคนทัว่ ไป นักรณรงค์/นักจัดการศึกษามีหน้าทีท่ ำ� ให้คนเห็นปัญหา
ท�ำให้คนรู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหน เผชิญอะไรบ้าง ใครคือคู่ขัดแย้งหลักใครคือคู่ขัดแย้งรอง
จากมวลชนที่รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหน นักจัดตั้งจะเข้ามาท�ำให้เป็นมวลชนจัดตั้ง คือ
ให้รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไร ช่วยอะไรได้บ้าง อาจไม่ใช่ตัวหลักแต่มาช่วยงานก็ได้
จากมวลชนจัดตั้งกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ มีภารกิจรับผิดชอบ
จากผู้ปฏิบัติงานก็จะน�ำไปสู่การเป็นแกนในอนาคต เป็นคนคอยช่วยดูแลสมาชิก
 ดููแผนภาพประกอบ

คู่มือทำ�งานจัดตั้ง

1

ปััญหาของงานจััดตั้้�งที่่�ผ่่านมาคืือต่่างคนต่่างทำกระจััดกระจายไม่่สามารถตั้้�ง
เป้าหมายร่วมกันได้ ในอดีตขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ค.ท.) มี
เป้าหมายร่วมคือยึดอํานาจรัฐ กระจายปัจจัยการผลิต สลายชนชั้น พอเป้าหมายชัด
เขาก็จัดองค์กรขึ้นมาตอบสนองเป้าหมาย ในขณะที่ขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมของ
เราทุกวันนี้ยังไม่สามารถตั้งเป้าหมายร่วมกันได้
เมื่อไม่มีเป้าหมายร่วมเราก็แปรสภาพไปเป็นนักมนุษยธรรมกันเกือบหมดคือท�ำ
เท่าที่ท�ำได้ เป็นจิตอาสาช่วยเหลือกัน ขณะเดียวกันหน่วยงานจัดตั้งก็แปรสภาพกลาย
เป็น “หน่วยเรียนรู้/หน่วยจัดการศึกษา” ไปเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแต่ไม่มี
ภารกิจ

จากปั จเจกชนสู่ กลุ่ ม

คนทำงานจััดตั้้�งควรต้้องมองเห็็นภาพว่่า ผู้้�คนที่่�มาเข้้าร่่วมขบวนการนั้้�นไม่่ได้้มา
ในฐานะปััจเจกบุุคคล แต่่มาด้้วยความรู้้�สึึกว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มคนที่่�มุ่่�งแก้้
ปััญหาหรืือต้้องการเปลี่่�ยนแปลงบางอย่่าง พวกเขาต่่างก็็มีีกลุ่่�มก้้อนและเครืือข่่ายอย่่าง
ไม่่เป็็นทางการอยู่่�แล้้ว มีีการติิดต่่อสััมพัันธ์์กัันผ่่านความเชื่่�อมโยงบางอย่่าง

โจทย์ของการท�ำงานจัดตั้งคือ เราจะเปลี่ยนสภาพกลุ่มที่ท�ำงานอยู่มาเป็น “กลุ่ม
จัดตั้ง” ได้อย่างไร?
คู่มือนี้จะน�ำเสนอ 5 ขั้นตอนของการท�ำงานจัดตั้ง
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างเป้าหมายร่วมกัน
แบ่งบทบาท
มีปฏิบัติการเพื่อบรรลุผล
จัดการศึกษา
ถอดบทเรียน สรุปบทเรียน

7
13
21
37
39

ปัญหาคือเรามักท�ำงานจัดตั้งในกลุ่มแวดวงของเราเองซึ่งถึงที่สุดแล้วมันมีขีด
จ�ำกัด ไม่สามารถขยายฐานมวลชนออกไปได้กว้างขวางพอจะรองรับภารกิจที่ใหญ่เกิน
กว่าจะจ�ำกัดอยู่ในแวดวงเล็กๆ ของเรา
การท�ำงานแบบหว่านแห แจกใบปลิวไปทั่ว จึงไม่ใช่การท�ำงานจัดตั้ง งานจัดตั้ง
ในยุคหนึ่งคือลงเคาะประตูตามบ้าน จัดตั้งชุมชนละแวกบ้าน ขยายฐานมวลชนที่หลาก
หลายในชุมชน
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นยังคง
เป็นปัจจัยส�ำคัญ แต่ก็ต้องไม่ละเลยที่จะแสวงหาแนวร่วม รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มสนัับสนุนที่
พร้อมจะให้ความชอบธรรมกับปฏิบัติการของเรา สิ่งนี้จะท�ำให้ขบวนการเติบโตและ
บรรลุภารกิจ
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กลุ่ มเครื อสหาย

พัั ฒนาการกลุ่่�ม 3 ขั้้� นตอน

กลุ่่�มเครืือสหายคืือกลุ่่�มเพื่่�อนที่่�ไว้้วางใจกัันและมีีเป้้าหมายร่่วมกััน

กลุ่มเครือสหายมีอิสระในตัวเอง แต่เกี่ยวร้อยกันอย่างหลวมๆ พร้อมจะแตกตัว
และพร้อมจะมารวมตัวกันใหม่
ขบวนการต่อต้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาปี 1977 คนราว 2,500 คนจัดตั้งมา
จากการรวมตัวของกลุ่มเครือสหายจ�ำนวนมากบุกเข้ายึดโรงปฏิกรณ์ปรมาณูที่นิว
แฮมป์เชียร์ หลังจากนั้นขบวนการต่อต้านนิวเคลียร์ก็ใช้รูปแบบนี้ในปฏิบัติการที่ประสบ
ความส�ำเร็จมากมายตลอดทศวรรษ 1970-80
กลุ่มเครือสหายจัดตั้งในแนวระนาบและไม่มีการรวมศูนย์
กิจกรรมของกลุ่มเครือสหาย มีตั้งแต่ติดป้ายผ้าขนาดใหญ่ ปิดถนน เล่นละคร
ข้างถนน นั่งล้อมต้นไม้ไม่ให้ถูกตัด เปลีย่ นข้อความบนป้ายโฆษณา เล่นดนตรี

คนทำงานจััดตั้้�งจำเป็็นต้้องรู้้�ว่่ากลุ่่�มมีีพััฒนาการ 3 ขั้้�นตอน
1. ช่่วงชุุมชนเทีียม (หรืือช่่วงฮัันนีีมููน) ช่่วงแรกที่่�พบเจอกััน ทำความรู้้�จัักกััน
มักจะมีบรรยากาศของความเป็นมิตร ไม่ขัดแย้ง รับฟังกัน ถนอมน�้ำใจ
ชื่นชมกัน ฯลฯ ในช่วงนี้ ค�ำถามในใจของแต่ละคนคือ ฉันอยู่ตรงไหนใน
กลุ่ม ถามหาผู้น�ำ เรียกร้องบทบาทผู้น�ำ คาดหวังกับผู้น�ำ ในช่วงนี้บทบาท
ผู้น�ำจะสูงมาก แต่ถ้าสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มได้ สามารถค้นหา
คุณค่า มีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่ง ภาวะกลุ่มจะเริ่มเปลี่ยน เมื่อเกิดงาน
ที่มีเป้าหมาย เกิดภารกิจร่วม ความขัดแย้งจะเริ่มปรากฏ เริ่มอึดอัด บาง
ส่วนจะเริ่มเรียกร้องกลับไปเป็นเหมือนเดิม

ในปฏิบัติการขนาดเล็ก สมาชิกของกลุ่มเครือสหายอาจแบ่งหน้าที่กันท�ำ
ในปฏิบัติการขนาดใหญ่ กลุ่มเครือสหายหลายๆ กลุ่มสามารถร่วมมือกันท�ำงาน
เป็น “รวงเถา” (cluster) โดยแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันไป
ในกรณีที่มวลชนมีจ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ โดย
แต่ละกลุ่มเครือสหายจะส่งตัวแทนมาประชุมร่วมกัน
กลุ่มเครือสหายที่เกาะกันเป็นรวงเถาสามารถท�ำงานร่วมกันเป็นระยะเวลานาน
สร้างความไว้วางใจและท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน
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2. ช่่วงโกลาหล ช่่วงเวลานี้้�เป็็นช่่วงยากลำบากที่่�สุุดของกลุ่่�ม เกิิดการปฏิิเสธ
กันและกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก มีบรรยากาศของการแยกตัว ทะเลาะกัน
แย่งกันน�ำ เพราะรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวเอง รู้ว่าสามารถแสดงความ
เป็นตัวเองออกมาได้ ค�ำถามที่เรามักจะถามในช่วงนี้ก็คือท�ำอย่างไรให้คน
อื่นยอมรับความคิดฉัน จะเริ่มปฏิเสธคนที่มีบทบาทน�ำอยู่ ณ ปัจจุบัน บาง
ครั้งปฏิเสธ เถียง โจมตี ในช่วงนี้คนท�ำงานจัดตั้งจะต้องเข้าใจภาวะโกลาหล
รับฟัง แยกแยะความขัดแย้ง ชักชวนหาทางออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่
กดทับความขัดแย้งเอาไว้ ส่งเสริมการใช้อ�ำนาจร่วม กลุ่มจะค่อยๆ เรียนรู้
จนเกิดการปรับคุณค่าร่วมกัน มีการหาคุณค่าร่วม กติการ่วม ความสัมพันธ์
ร่วม และแต่ละคนรู้สึกได้เติบโต เข้าสู่ภาวะชุมชนจริง
3. ช่่วงชุุมชนจริิง คืือชุุมชนที่่�มีีการจััดการ ชุุมชนที่่�เคารพความเป็็นตััวเองของ
แต่ละคนภายใต้เป้าหมายร่วมกัน ชุมชนจริงเป็นภาวะที่กลุ่มจะมีพลัง พร้อม
จะขัดแย้งกันโดยไม่ทะเลาะ พร้อมจะยืนยันสิทธิตัวเอง ยืนยันเป้าหมาย
ตัวเองและเป้าหมายกลุ่มได้ แต่ภาวะแบบนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป อาจย้อนกลับ
ไปชุมชนเทียมก็ได้ หรือย้อนกลับไปโกลาหลก็ได้เมื่อจัดการความขัดแย้ง
ไม่ได้ เกิดกรณีที่ท�ำให้ไม่ไว้วางใจกัน พื้นที่ปลอดภัยไม่พอส�ำหรับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ไม่สื่อสาร มีบางคนใช้อ�ำนาจเหนืออย่างรุนแรงในช่วงชุมชนจริง
เมื่อนั้นกลุ่มจะกลับไปสู่ช่วงชุมชนเทียม หรือในกรณีที่มีสมาชิกใหม่เข้ามา
เยอะก็จะกลับไปสู่ชุมชนเทียม ทั้ง 3 ช่วงนี้เป็นพัฒนาการ ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด
ที่ไหนและกลับไปกลับมาได้ตลอด
การสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยเป็็นหนึ่่�งในเงื่่�อนไขสำคััญของการเคลื่่�อนกลุ่่�มจาก
ชุุมชนเทีียมไปสู่่�ภาวะโกลาหล จากภาวะโกลาหลไปสู่่�ชุุมชนจริิง คนทำงานจััดตั้้�งมีีหน้้าที่่�
เอื้้�ออำนวยเมื่่�อกลุ่่�มอยู่่�ในภาวะโกลาหล
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รู้้� เป้้ าหมาย
เราจะจั ดตั้ งไปเพื่ ออะไร?

1

ตั้้�งดาว

เทคนิ คการตั้ งดาว

ดาว เปรีียบได้้กัับความฝัันสููงสุุด เป้้าหมายปลายทางที่่�เราฝัันถึึง
ดาว ท�ำหน้าที่น�ำทาง ท�ำให้เห็นสภาวะที่จะไปให้ถึง สร้างพลัง เรียกความมุ่งมั่น
ศรัทธา

•

เป็็นนามธรรม

•

เป็็นประโยค วลีี หรืือคำก็็ได้้

•

แสดงอุุดมการณ์์ ระยะยาวถึึงยาวมาก ยกตััวอย่่างเช่่น สุุขภาวะ

ดาวมีลักษณะนามธรรมสูง

สันติภาพโลก พลังต่างกันอยู่ที่ผู้อ่าน สิ่งส�ำคัญคือเราเขียนให้ใครอ่าน

ยกตัวอย่าง
• ประเทศไทยเป็็นรััฐสวััสดิิการโดยสมบููรณ์์
• สัังคมไทยเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
• โลกสงบสุุข

ล้้อกัับวิิสััยทััศน์์ของแหล่่งทุุน จึึงต้้องอ่่านและถอดรหััสแหล่่งทุุนให้้ออก

•

เรีียกพลัังของภาคีี เครืือข่่าย หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ถ้้าตั้้�งดาวได้้
ครอบคลุมจะลดความขัดแย้งไปได้มาก เช่น “สุขภาวะ” เปิดพื้นที่ให้หลาย

ดาวแรกประเทศ ดาวที่สองสังคมเป็นเรื่องของคน ส่วนดาวสุดท้าย โลก หลาย
คนอาจคิดว่าเพ้อฝัน เราไม่มีทรัพยากรพอ เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าบังเอิญเราเป็นเพื่อนกับ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นี่คืออาณัติ อาณัติที่มีนี้ท�ำให้เราสามารถเอื้อมไปถึงดาว “โลก
สงบสุข” ได้ แต่แม้จะไกลเกินเราก็อาจตั้งไว้เป็นซูเปอร์ดาวก็ได้
การเลือกประธานมีผลต่อการสร้างพลัง ตัวอย่างเช่น
• พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ได้้รัับการอนุุมััติิ
• พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ได้้รัับการบัังคัับใช้้
• กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ได้้รัับการคุ้้�มครองโดย พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองกลุ่่�ม
ชาติพันธุ์
จะเห็นว่า 3 ประโยคนี้ประธานต่างกัน พลังต่างกัน ถ้าตั้งดาวแล้วถูกใจกลุ่มเป้า
หมายและได้รับความเห็นชอบพลังจะมาทันที สิ่งส�ำคัญคือต้องได้ใจคน ได้ใจกลุ่มเป้า
หมายที่เราจะท�ำงานด้วย
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เครือข่ายภาคีเข้ามาเสียบแฉกดาวได้
•

ไม่่สููญเสีียโมเมนตััม ตั้้�งดาวให้้ไกลพอสมควร เช่่น สุุขภาวะ สัันติิภาพ
โลก ไกลมากไม่จบไม่สิ้น โมเมนตัมคือแรงเหวี่ยง ไม่สูญเสียแรงขับ มีแรง
ขับไปเรื่อยๆ แต่ก็มีความพอดีอยู่ ใกล้เกินไปเสียโมเมนตัม ไกลเกินไปเพ้อ
เจ้อ ต้องมีศิลปะในการหาจุดสมดุลนี้

•

ดาวเป็็นตััวกำหนดปรััชญา นโยบาย บุุคลิิก เป็็นตััวคุุมวิิธีีการที่่�ใช้้ เช่่น
สันติภาพโลก ซึ่งเป็นดาวของเควกเกอร์ ถ้าคนในองค์กรนี้บอกว่าไปรบเพื่อ
สร้างสันติภาพมันก็ขัดกันกับดาว

•

แผ่่กว้้างจนกิิจกรรมต่่างๆ เข้้ามาอยู่่�ในร่่มได้้

คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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ปัั กธง

เทคนิ คปั กธง
•

ธง หรืือ “เป้้าประสงค์์” หรืือ “วััตถุุประสงค์์” หรืือ “ผลลััพธ์์"
ธงเป็นตัวที่เราพนันขันต่อและต้องมีตัวชี้วัดเพราะมันมีนามธรรมอยู่ครึ่งหนึ่ง
เทคนิคสองเทคนิคที่เราใช้ในการตั้งดาวปักธง เทคนิคหนึ่งคือการใช้คุณศัพท์กับ
วิเศษณ์
ตัวอย่างเช่น “ประเทศไทยเป็นเสรี” เป็นประโยคพื้นฐาน เมื่อเติมวิเศษณ์
กับคุณศัพท์เข้าไป “ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนท�ำมาหากินได้อย่างที่ตนถนัด”
ปรากฏว่าได้ใจคนหนึ่งแต่ไม่ได้ใจอีกคนเราอาจต้องเปลี่ยนคุณศัพท์ “ประเทศไทยเป็น
เสรีที่ชาวไทยสามารถด�ำรงวิถีชีวิตได้อย่างที่ตนเชื่อ” คือการเล่นค�ำ เล่นกับคุณศัพท์
เล่นกับวิเศษณ์ แต่ทุกครั้งที่เราเติมเราต้องมีตัวชี้วัด เสรีที่ประชาชนเป็นอิสระจาก
ความอดอยาก เสรีที่ประชาชนสามารถประกอบพิธีทางศาสนาของตนได้ เสรีที่เลือก
วิธีท�ำมาหากินอย่างที่ตนถนัด นี่คือตัวชี้วัด
ประเทศไทยเป็นเสรี

•

•
•

ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนท�ำมาหากินได้อย่างที่ตนถนัด
ประเทศไทยเป็นเสรีที่ชาวไทยสามารถด�ำรงวิถีชีวิตได้อย่างที่ตนเชื่อ

•
•

ประเทศไทยเป็นเสรีที่ประชาชนเป็นอิสระจากความอดอยาก
คุณศัพท์ = ตัวชี้วัด
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แสดงจุุด B ซึ่่�งเป็็นภาวะพึึงประสงค์์ และต้้องเป็็นประโยคบอกเล่่า
เพราะพููดถึึงสภาวะบวก + ธงจะเป็็นประโยค คืือสภาวะพึึงประสงค์์ที่่�เกิิด
แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายหรืือพื้้�นที่่�เป้้าหมาย ซึ่่�งเป็็นประธานของประโยค
ปริ่่�มอาณััติิ (ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เราทำได้้ถ้้าไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนต้้องมีีอะไรเติิม
เข้้าไปหน่่อยจะปะทุุ) เพราะว่่าการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นมัันจะต้้องท้้าทายพลิิก
สถานการณ์์ เดิิมเป็็นจุุด A แต่่เรารู้้�ว่่าไปไม่่ได้้แล้้วเพราะไม่่เหมาะกัับ
บริิบทเราต้้องยกไปให้้ถึึงจุุด B การจะยกระดัับมัันต้้องมีีกิิจกรรมซึ่่�งก็็คืือ
ยุุทธวิิธีี และต้้องมีีผลเป็็นหลัักกิิโล มีีธง มีีดาว ซึ่่�งต้้องยกไปเรื่่�อยๆ ตรงนี้้�
คืือยุุทธศาสตร์์ เราต้้องบรรยายจุุด B ให้้เห็็น
เกิิดอารมณ์์ความท้้าทายต่่อผู้้�อ่่าน. เพื่่�อชิิงดาว มัันจึึงต้้องมีีวิิเศษณ์์
คุณศัพท์เข้าไป ไม่อย่างนั้นก็เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาซึ่งมันไม่มีพลัง
(เช่น “เราท�ำโครงการเพื่อให้นายเอมีข้าวกิน” แต่ถ้าเขียนว่า “เราท�ำ
โครงการเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้นายเออย่างสมบูรณ์” มันมีพลังขึ้น
มา)
กึ่่�งนามธรรม/รููปธรรม.
เกาให้้ถููกที่่�คัันกลุ่่�มเป้้าหมาย. (ไม่่เพ้้อเจ้้อ ถ้้าไม่่ถููกที่่�คัันกลุ่่�มเป้้าหมายก็็
ไม่เอา ต้องมีกลเม็ดในการเขียนให้เขารู้สึกว่าไม่ร่วมกับเราไม่ได้)
จัับต้้องได้้ ไม่่เพ้้อเจ้้อ. (ถ้้าเพ้้อเจ้้อก็็ไม่่มีีใครอยากเล่่นด้้วย)
ลัักษณะ 10+1 คงความท้้าทายไว้้. จากที่่�คิิดว่่าไปได้้ 10 ให้้เราปัักธงไว้้
ก้าวที่ 11 เพื่อท้าทายกลุ่ม ถ้าเราปักไว้ก้าวที่ 13 ไกลเกินดูเป็นไปไม่ได้เพ้อ
ฝัน ถ้าเราปักไว้ก้าวที่ 9 ก็ท�ำได้อยู่แล้วไม่ท้าทาย

คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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การตั้งดาวปักธง คือวิธีคิดภารกิจว่าเราอยากเห็นอะไร ซึ่งต่างจากว่าเราอยากท�ำ
อะไร
เราไม่ได้ท�ำกลุ่มเพื่อกลุ่ม แต่เราท�ำกลุ่มเพื่อภารกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย (ดาว)
เราหวังผลอะไร (ธง=ผลลัพธ์) ถ้าเช่นนั้นต้องได้ผลอะไร (ผลผลิต) แล้วต้องท�ำ
อย่างไรจึงจะได้ผลผลิตนั้น (กิจกรรม) นี่คือการคิดแบบระย้า

แบ่่ งบทบาท

2

รู้ บทบาทหน้ าที่ ว่าใครทำ �อะไรอยู่ ตรงไหน

ผลผลิต ธง ดาว สามตัวนี้คือ
“ผลสัมฤทธิ์”
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4 ระดัั บชั้้�นการเคลื่่�อนไหวทางสัั งคม

จัับประเด็็น สรุุปประเด็็น การเจรจา การรวบรวมข้้อมููล ทำข้้อมููลระดัับ
กลุ่่�ม ติิดตามประเมิินสถานการณ์์ การทำโครงการ เป็็นต้้น
3. ระดัับเครืือข่่าย เครืือข่่ายคืือกลุ่่�มหลายๆ กลุ่่�มหรืือกรณีีประเด็็นที่่�คล้้ายๆ
กันรวมกันกลายเป็นเครือข่ายที่ท�ำงานกับประเด็น เช่นกลุ่มที่โดนรัฐบาล
ไล่ที่ก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายรถไฟ เครือข่ายชุมชนใต้สะพาน เครือข่าย
แรงงานนอกระบบ เครือข่ายที่ดิน เครือข่ายที่อยู่อาศัย เครือข่ายการศึกษา
ทางเลือก เป็นต้น จะสังเกตว่าไม่ได้ขึ้นกับพื้นที่แล้วแต่ขึ้นกับนโยบายหรือ
ขึ้นกับโครงสร้างสังคม ขอบเขตของการรวมตัวเป็นนามธรรมมากขึ้น มี
การประสานงานบริหารเครือข่าย
ทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงานเครือข่าย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ มอง
ภาพรวมของประเด็นและเชื่อมโยงได้

การเคลื่่�อนไหวทางสัังคมมีี 4 ระดัับ
1. ระดัับบุุคคล ฐานของการเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงสัังคมคืือตััวบุุคคล นััก
กิจกรรมมาจากค�ำว่า activist หมายถึงผู้กระท�ำการ คนที่พยายามท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทักษะส�ำหรับนักกิจกรรมระดับบุคคล เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การพูด การ
ประสานงาน การใช้โซเชียลมีเดีย การท�ำสื่อ การท�ำบัญชี การท�ำวิจัย
การลงพื้นที่ ฯลฯ เป็นทักษะที่แต่ละคนศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนได้ตามบทบาท
หน้าที่
2. ระดัับกลุ่่�ม เมื่่�อมีีเคสมีีกรณีีปััญหาขึ้้�นมาจำเป็็นต้้องมีีการจััดองค์์กรเพื่่�อ
ต่่อสู้้�หรืือปกป้้องผลประโยชน์์ร่่วมกัันจึึงต้้องรวมตััวกัันเป็็นกลุ่่�ม อาจเป็็น
กลุ่่�มหลวมๆ หรืือกลุ่่�มทางการ มููลนิิธิิ สมาคม หรืือกลุ่่�มที่่�รวมตััวกัันด้้วย
ปััญหาเดีียวกััน เช่่นกลุ่่�มผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโรงไฟฟ้้าชีีวมวล หรืือกลุ่่�มที่่�
รวมตััวกัันเพื่่�อลงทุุนด้้วยกััน เช่่น สหกรณ์์ กลุ่่�มอาชีีพ กลุ่่�มออมทรััพย์์

4. ระดัับขบวน ขบวนคืือการรวมตััวจากความฝัันความเชื่่�อ คุุณค่่า แนวคิิด
อุดมการณ์และหลักการร่วม ขบวนการจะไม่ได้พูดถึงประเด็นแต่จะพูดถึง
คุณค่าความเชื่อบางอย่างร่วมกัน เป็นนามธรรมสูง เช่นเรื่องสิทธิมนุษย
ชน สิทธิในที่ดิน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเดินทาง ฯลฯ แนวคิด
อุดมการณ์ อุดมคติร่วมกัน
ทักษะในการท�ำงานขบวน เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างสังคม การ
ออกแบบสังคมใหม่ การแปรรูปธรรมเป็นนามธรรม
จากนักกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มจากกรณีปัญหาหรือพื้นที่หรือประเด็น ระดับ
เครือข่ายรวมกันด้วยประเด็น ระดับขบวนการจะรวมกันด้วยอุดมการณ์ความคิดความ
เชื่อทัศนคติคุณค่าร่วม ส่วนใหญ่พวกเราท�ำงานในระดับกลุ่มและเครือข่าย เพราะ
ปัญหารูปธรรมชัด สิ่งที่ยากคือยกระดับเครือข่ายไปสู่ขบวนเพราะต้องถกเถียงกันถึง
ระดับคุณค่าความคิดความเชื่อ
ทักษะที่ใช้ในการท�ำงานแต่ละระดับเป็นทักษะคนละชุด คนท�ำงานจัดตั้งจ�ำเป็น
ต้องตระหนักรู้ตนเองว่าก�ำลังท�ำระดับไหนและมองเห็นเชื่อมโยงในทุกระดับได้

ทัักษะที่่�จำเป็็นในการทำงานระดัับกลุ่่�ม เช่่น การฟา การนำประเด็็น
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4 บทบาทนัั กกิิ จกรรม
4
จุดอ่อน
- พลเมืองไร้เดียงสา (Naive ci*zen) ไม่ตระหนัก

ในขบวนการเคลื่่�อนไหวหนึ่่�งๆ ประกอบด้้วยคน 4 บทบาทดัังนี้้� แต่่ละบทบาทมีีจุุดแข็็ง
จุุดอ่่อนแตกต่่างกัันในแต่่ละช่่วงของการเคลื่่�อนไหว

บทบาทนักกิจกรรมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (โดย บิลล์ โมเยอร์ส)

ว่าผู้กุมอำนาจและสถาบันทั้งหลายต่างสนอง
ผลประโยชน์ของชนชั้นนำ
- ผู้รักชาติยิ่งชีพ (Super-patriot) เชื่อฟังผู้มี
อำนาจ รักชาติจนไม่ลืมหูลืมตา

- บางครั้งไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบหรือโครงสร้าง ทำงานแบบแยกส่วน

อาจทำให้เกิดความรู้สึกดีสำหรับปัจเจกบุคคล
แต่ไม่ได้ทำให้เห็นตัวระบบที่กดขี่พวกเขา และ
ทำให้เกิดวงจรของการพึ่งพิง

คนที่เห็นความต้องการของผู้อื่นและพยายามช่วยเหลือ
โดยตรงด้วยทรัพยากรที่ตนมีอยู่ เช่น เปิดบ้านให้อยู่

จุดแข็ง
- มีความเป็นเลิศในการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างบุคคลและพยายามช่วยเห
ลือทุกๆ คนเท่าที่จะทำได้ คนกลุ่มนี้

สำคัญมากในการทำให้คนอื่นได้รับการ
บริการ
- ส่งเสริมคุณค่าด้านบวก เช่น
ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรม
- มีเกราะป้องกันการโจมตีจากพวกสุด

พลเมือง / ผู้ช่วยเหลือ Helper

จุดแข็ง
- มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือมีความ
เชี่ยวชาญในงานของตัวเองหรืองาน
บริการทางสังคม พวกเขาอยู่ในสถานะ
ที่จะเปลี่ยนระบบหรือจินตนาการทาง
เลือกออกจากระบบที่เป็นอยู่
- ใช้ช่องทางทางการเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ใช้การล็อบบี้ การ
ดำเนินการทางกฎหมาย ฯลฯ

นักปฏิรูป / Advocate

จุดอ่อน
- ด้วยความคุ้นเคยว่าระบบทำงานอย่างไรพวกเขา
จึงมักแนะนำให้คนอื่นยอมรับระบบอย่างที่มันเป็น
และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก แทนที่
จะใช้ความรู้ของตนในการสร้างสรรค์การต่อสู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

- พวกเขาพยายามแก้ปัญหาของผู้รับบริการโดยไม่
ได้ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีวิสัยทัศน์ระยะยาว ไม่
สนับสนุนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
- ยึดโยงกับผู้มีอำนาจมากกว่าประชาชน
- ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างแบบมีลำดับชั้นและปิตา
ธิปไตย

คนที่เห็นความจำเป็นของระบบและทำงานในระบบทั้งที่รู้
ว่าระบบไม่ยุติธรรม แต่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยปรับทิศทาง

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ช่วยบำบัด

ของระบบนั้นได้ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย

คนที่ใช้ปฏิบัติการทางตรงเพื่อที่จะป่าวประกาศความ
จริงอย่างมีพลังและความเชื่อมั่น เช่น คนที่เข้าร่วมใน

คนที่ทำงานจัดตั้งและรวมกลุ่มคนเพื่อเพิ่มอำนาจในการ
เปลี่ยนแปลงระบบที่ทำร้ายกดขี่ผู้คน รวมกลุ่มคนเพื่อ

เยียวยา เลี้ยงอาหารคนอดอยากยากจน ฯลฯ

การประท้วงสาธารณะ เดินขบวน ดื้อแพ่ง ปฏิบัติการ
ท้าทายซึ่งหน้า ฯลฯ

จุดอ่อน
- นิยามตัวเองเป็นคนชายขอบ ยึดอัตลักษณ์
ความเป็นชายขอบมากเกินไป

- ใช้กลยุทธ์โดยปราศจากยุทธศาสตร์ที่เป็น
จริง บางครั้งอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ความ

รุนแรงและทำลายทรัพย์สิน
- มองว่าตัวเองถูกเสมอ และมองว่าคนอื่นไม่

ก้าวหน้าพอหรือมีศีลธรรมน้อยกว่า บางทีก็

พวกเขาใช้ความรู้เรื่องระบบของตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
คนอื่น

ขบถ

เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ยุติธรรมนั้น

นักจัดตั้ง / Organizer

จุดแข็ง
- พวกเขาทำให้การเคลื่อนไหวมีพลังและ
มุ่งแบกรับความเสี่ยงของสาธารณะ
ด้วยการอุทิศตนอย่างใหญ่หลวง
- พวกเขาชี้ให้เห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่

จุดแข็ง
- พวกเขาเก่งในการระบุรากของปัญหา มี

สาธารณชน
- ปฏิเสธการละเมิดคุณค่าด้านบวก

ทำงานจัดตั้งมวลชนรากหญ้า
- ใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อเคลื่อนไหว
ระยะยาว. สนับสนุนทางเลือกและการ

เห็น ชูประเด็นปัญหาให้อยู่ในสายตา

กีดกันความคิดคนอื่นแทนที่จะส่งเสริม
- การกระทำขับดันมาจากอารมณ์ด้านลบ

ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความ
สามารถที่จะรวมคนและสร้างสรรค์พื้นที่
ให้ผู้คนได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง
- เพิ่มอำนาจประชาชน จัดการศึกษา

จุดอ่อน
- พวกเขามักวิพากษ์ผู้ช่วยเหลือและนักปฏิรูปที่เข้าไป
ช่วยระบบที่มีปัญหามากกว่าจะเปลี่ยนมัน บางครั้งก็

ออกมานำเองแทนที่จะ empower คนที่ได้รับผลกระทบ

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

เปลี่ยนกระบวนทัศน์

ความโกรธ สิ้นหวังและความรู้สึกไร้อำนาจ
- ปฏิเสธการจัดตั้ง ต่อต้านกฎระเบียบ
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สี่่�ทิิ ศ

จุ ดแข็ ง และ จุ ดอ่ อน

มีีการพยายามแบ่่งบุุคลิิกลัักษณะจริิตนิิสัยั ของคนที่่�มีีบทบาทในกลุ่่�มเป็็น 4 ประเภท
แทนด้้วยสััตว์์ 4 ทิิศ

กระทิง

ของแต่ ละทิ ศในการทำ �งานกลุ่ ม

บุกตะลุย กล้าชน ใจร้อน ไม่
รอบคอบ แข็งแรง อึดอดทน
มีพลัง ชอบแข่งขัน เอาชนะ
อยู่เป็นฝูง มีจ่าฝูง เป็นผู้น�ำ
รักพวกพ้อง รักอิสระ

คิิดงานเร็็ว ลงมืือ
ทำำ�ทัันทีี กล้้าตััดสิิน
ใจ รัักพวกพ้้อง รััก
ความยุุติิธรรม ชอบ
ท้้าทาย ชอบแข่่งขััน

ทิศเหนือ

หมี
มั่นคง สงบนิ่ง
น่าเกรงขาม ฉลาด
วางแผนระยะยาว
แข็งแกร่ง อดทน รัก
สันโดษ เคลื่อนไหวช้า
ตัดสินใจช้า ชอบสะสม

ทิิศตะวัันตก

ทิิศตะวัันออก

ทิศใต้
หนู

เหยี่ยว

มองไกล แม่นย�ำ มองจากมุม
สูง ผงาด ว่องไว แข็งแกร่ง ชอบ
ส�ำรวจ ยืดหยุ่น มีจินตนาการ
เบื่อง่าย

ชอบคิิดวิิเคราะห์์
ชอบเก็็บข้้อมููล
คิิดรอบคอบ มีี
เป้้าหมายชััดเจน
วางแผนละเอีียด
ถ้้าคิิดจะทำำ�แล้้วต้้อง
สำำ�เร็็จและปิิดจุุด
อ่่อนทั้้�งหมด

ตััดสิินใจช้้า เชื่่�อมั่่�น
ในข้้อมููลตััวเองจึึงไม่่
ค่่อยฟัังคนอื่่�น ยึึด
หลัักการมากกว่่า
คน ไม่่ค่่อยยืืดหยุ่่�น
ตามสถานการณ์์ ไป
ต่่อไม่่ได้้ถ้้าผิิดแผน

รัับฟัังความเห็็น
ใส่่ใจความรู้้�สึึกคน
อื่่�น รอบคอบ ขยััน
อดทน ชอบช่่วย
เหลืือคนอื่่�น ชอบ
ทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
ทำำ�งานมวลชนได้้ดีี

ไม่ชอบอยู่เฉย รวดเร็ว
ตื่นตัว รักพวกพ้อง ขี้
ตกใจ ชอบสะสม แพร่
พันธุ์เร็ว ฉลาด ชอบ
อาศัยในที่แคบ/ปลอดภัย
ระมัดระวัง อยู่เป็นฝูง รับ
ฟัง ใส่ใจ

ใจร้้อน ไม่่รอบคอบ
ตััดสิินใจเร็็ว มุ่่�งเป้้า
หมายและความ
สำำ�เร็็จมากกว่่าคน
ขี้้�น้้อยใจ หมดไฟ
บ่่อย

คิิดเร็็ว คิิดการณ์์
ไกล กล้้าหาญ
มีีวิิสััยทััศน์์ มีี
จิินตนาการ มอง
ภาพกว้้าง ยืืดหยุ่่�น
ชอบลองผิิดลองถููก

เบื่่�อง่่าย ไม่่ใส่่ใจราย
ละเอีียด ถ้้าไม่่มีีเป้้า
หมายจะเคว้้งคว้้าง
ไม่่ทำำ�อะไรจนถููก
มองว่่าขี้้�เกีียจ ไม่่
สนใจความสััมพัันธ์์

ไม่่กล้้าตััดสิินใจ
คนเดีียว สนใจคน
มากกว่่าเป้้าหมาย
งานตััวเองไม่่ค่่อย
เสร็็จเพราะมััวแต่่
ช่่วยคนอื่่�น ถููกมอง
ข้้ามจึึงมัักหมด
กำำ�ลัังใจ ขี้้�น้้อยใจ
โทษตััวเอง

แกนตั้้�งเน้้นลงมืือทำ มุ่่�งปฏิิบััติิการและความสััมพัันธ์์ ใส่่ใจความสััมพัันธ์์ของกลุ่่�ม
แกนนอนใส่่ใจเรื่่�องการคิิด สิ่่�งที่่�อยู่่�ในหััว และความสำเร็็จมากกว่่าความสััมพัันธ์์
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ลั กษณะของเป้ าหมายของคนสี่ ทิ ศ
หมีี
เป้้าหมายมีีไว้้ทำให้้สำเร็็จ สิ่่�งที่่�ตั้้�งไว้้แล้้วต้้องไปให้้ถึึง เป็็นเป้้าหมายที่่�มีีอยู่่�
จริิง เป้้าหมายที่่�บรรลุุได้้ เป็็นจริิงได้้ คิิดคำนวณมาเรีียบร้้อยแล้้ว เป็็นเป้้าหมาย
แบบยาวก็็ได้้ (เช่่นยึึดเมืืองนี้้�ให้้ได้้)
กระทิิง
เป้้าหมายเป็็นรููปธรรมเฉพาะหน้้า เป้้าหมายมีีไว้้เอาชนะ เป็็นเป้้าหมาย
แบบภารกิิจ ทำอะไรอย่่างไร กระทิิงไม่่ได้้ปฏิิเสธเป้้าหมายระยะยาวแต่่มัันไม่่ส่่ง
พลัังให้้เขา (เช่่นตีีประตููเมืืองนี้้�ให้้แตก)
เหยี่่�ยว
เป้้าหมายไม่่ค่่อยเป็็นรููปธรรม เป้้าหมายเป็็นนามธรรม (เช่่นยึึดประเทศ
ไม่่ใช่่แค่่ยึึดเมืือง ยึึดเมืืองเป็็นเป้้าหมายหนึ่่�งของเขาเท่่านั้้�น ด้้านไม่่ดีีคืือ เตรีียม
ตีีเมืืองอื่่�นต่่อทั้้�งที่่�ยัังยึึดเมืืองนั้้�นไม่่สำเร็็จ) จึึงดููเหมืือนไม่่ใส่่ใจเป้้าหมายเฉพาะ
หน้้าเท่่าไร เป็็นเพราะเขาเห็็นเป้้าหมายใหญ่่ มองเป้้าหมายเชิิงนามธรรม
หนูู
เป้้าหมายเฉพาะหน้้า
แข็็งแกร่่ง

เป้้าหมายคืือทำให้้กองทััพยัังอยู่่�

กองทััพต้้อง

เพราะมีีคนทั้้�งสี่่�แบบกลุ่่�มจึึงอยู่่�ได้้ สี่่�ทิิศทำให้้รู้้�ว่่าใครเหมาะกัับงานแบบไหน ทำให้้
เราประเมิินกลุ่่�มได้้และใช้้พลัังของแต่่ละทิิศเพื่่�อสร้้างกลุ่่�มจััดตั้้�งที่่�ใช้้อำนาจร่่วม
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มีี ปฏิิ บััติิการเพื่่� อบรรลุุ ผล
กลุ่ มจั ดตั้ งจำ �เป็ นต้ องมี ปฏิ บัติการ

ปฏิ บัติการไร้ ความรุ นแรง 3 แบบ

การเตรี ยมตั วก่ อนปฏิ บัติการ

1. โน้้มน้้าว ให้้เหตุุผล ให้้ข้้อมููล ให้้ความเห็็นใจให้้ฉุุกคิิด มีีโฆษณาอื่่�น เช่่น
แทนที่่�จะพััฒนาประเทศด้้วยอุุตสาหกรรมหนัักเปลี่่�ยนไปทำเกษตรดีีกว่่า มีี
ทางเลืือกใหม่่ให้้คนจำนวนหนึ่่�งก็็จะเปลี่่�ยนใจ มีีทางเลืือกใหม่่ที่่�ดีีกว่่า ให้้
เหตุุผลเพื่่�อเปลี่่�ยนใจเขา หรืือไปบอกว่่าถ้้าทำอย่่างนี้้�ไม่่ดีี ซึ่่�งปกติิคนไม่่ฟััง
เรา ต้้องมีีกลยุุทธ์์ต่่างๆ เช่่น สุุนทรพจน์์ จดหมายเปิิดผนึึก คำประกาศ
สาธารณะ ทำป้้าย ใบปลิิว จุุลสาร หนัังสืือพิิมพ์์ คลิิป ประท้้วง แสดง
ดนตรีี ฯลฯ นี่่�คืือกระบวนการทั้้�งหมดที่่�ใช้้โน้้มน้้าวทำให้้เขาเปลี่่�ยนใจ
2. แทรกแซง คืือการทำให้้คนที่่�ตััดสิินใจไปแล้้วทำงานอย่่างไม่่ปกติิซึ่่�งส่่ง
ผลให้เกิดการไม่คุ้ม ท�ำแล้วไม่คุ้ม เพิ่มต้นทุนให้เขา เช่น ยืนประท้วง
ปิดถนน ยึดที่ดิน กอดต้นไม้ เปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่ แทรกแซง
กระบวนการท�ำงานท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น เอาโซ่ไปล็อกประตูร้านค้าให้เข้าไม่
ได้ ขุดตัวเองฝังลงไปในดินเพื่อประท้วงการตัดต้นไม้ เผาสถานที่ประชุมที่
ไม่มีคนอยู่
3. ไม่่ให้้ความร่่วมมืือ ทำให้้เขาทำไม่่ได้้ ปฏิิเสธไม่่ให้้ความร่่วมมืือ เช่่น งด
ซื้อสินค้า ไม่จ่ายหนี้ ไม่จ่ายภาษี ไม่ยืน ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร ไม่ขาย
ของให้ ไม่สนทนาด้วย
ปฏิิบััติิการไร้้ความรุุนแรง 3 แบบ
โน้้มน้้าว
ทำให้้อีีกฝ่่ายเปลี่่�ยนใจ

แทรกแซง
เพิ่่�มต้้นทุุนให้้อีีกฝ่่าย

•
•
•
•

•
•
•
•

รณรงค์์ให้้ข้้อมููล
เดิินเท้้าทางไกล
แขวนป้้าย
ฯลฯ

ปิิดถนน
ใช้้บริิการจนล้้น
ปิิดเวทีี
ฯลฯ

ไม่่ให้้ความร่่วมมืือ
ทำให้้อีีกฝ่่ายทำต่่อไม่่ได้้
•
•
•
•
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บอยคอตสิินค้้า
ไม่่จ่่ายหนี้้� ไม่่จ่่าย
ภาษีี
ปฏิิเสธการเกณฑ์์
ทหาร
ฯลฯ

Act Lab

ปฏิิบััติิการแต่่ละครั้้�งต้้องใช้้พลัังงานมหาศาล ดัังนั้้�นเรา
ต้้องมั่่�นใจว่่าการไปเข้้าร่่วมของเราต้้องได้้ผล เราเข้้าร่่วมเพื่่�อ
หนุุนเสริิมปฏิิบััติิการ เราแต่่ละคนทำสิ่่�งต่่างๆ ได้้อีีกมาก และ
ยุุทธวิิธีีทั้้�งหลายย่่อมเสี่่�ยงมากน้้อยต่่างกัันไป เราจึึงตระหนััก
และเต็็มใจรัับความเสี่่�ยงขณะเข้้าร่่วม
แน่่นอนเราไม่่อาจเปลี่่�ยนโลกนี้้�ได้้โดยลำพััง การเรีียนรู้้�การทำงานร่่วมกัับคนอื่่�น
ถืือเป็็นงานยากที่่�สุุดของนัักกิิจกรรม
วั ฒนธรรมรั กษาความปลอดภั ย (Security Culture)
Security Culture หรืือวััฒนธรรมรัักษาความมั่่�นคง เป็็นคำเดีียวกัับที่่�ฝ่่ายรััฐมััก
ใช้้เป็็นเหตุุผลสร้้างความชอบธรรมในการละเมิิดสิิทธิิของประชาชน ซึ่่�งนัักกิิจกรรมเอง
ก็็รัับเอาวััฒนธรรมนี้้�มาโดยไม่่รู้้�ตััว กล่่าวคืือ
เนื่่�องจากปฏิิบััติิการแต่่ละครั้้�งเป็็นการเคลื่่�อนไหวต่่อต้้านผู้้�มีีอำนาจจึึงไม่่แปลก
ที่่�จะถููกเพ่่งเล็็งสะกดติิดตามจากเจ้้าหน้้าที่่�รััฐเป็็นพิิเศษ เราจึึงมัักปฏิิบััติิการท่่ามกลาง
บรรยากาศของความลัับ ระแวงสงสััย คอยสัังเกตคนโน้้นคนนี้้�ว่่าเป็็นสัันติิบาลหรืือไม่่
เป็็นสายข่่าวใคร มาจากสายไหนกลุ่่�มไหน
วััฒนธรรมรัักษาความปลอดภััยหรืือ “ปิิดลัับ” เป็็นปััญหาหนึ่่�งของปฏิิบััติิการเลย
ทีีเดีียวเพราะมัันทำให้้
• กลายเป็็นอุุปสรรคขััดขวางไม่่ให้้ผู้้�คนได้้ทำในสิ่่�งที่่�ตั้้�งใจจะมาทำ
• เราปฏิิบััติิต่่อคนอื่่�นด้้วยความหวาดระแวง แทนที่่�จะโอบรัับอย่่างมิิตรสหาย
จนบ่่อยครั้้�งมีีบางคนหลุุดออกจากกลุ่่�มไปอย่่างน่่าเสีียดาย
• เราปฏิิบััติิการแต่่ในวงแคบๆ เฉพาะคนที่่�เราไว้้ใจเท่่านั้้�น ปฏิิบััติิการก็็ไม่่
ขยายวงหรืือเปิิดให้้คนอื่่�นเข้้าร่่วม
• เกิิดลำดัับชั้้�นขึ้้�นในกลุ่่�ม มีีวงใน-วงนอก มีีชั้้�นความลัับหลายระดัับ เพราะ
การปิิดลัับนั้้�นหมายความว่่ามีีบางคนรู้้�บางคนไม่่รู้้� มีีคนไม่่กี่่�คนที่่�รู้้�ข้้อมููล
มากกว่่าคนอื่่�นในขณะที่่�คนอีีกมากแทบไม่่รู้้�อะไรเลย สิ่่�งนี้้�คืือรากฐานของ
ลััทธิิชนชั้้�นนำอัันนำไปสู่่�ความไม่่เป็็นประชาธิิปไตยในกลุ่่�ม
คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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ความเสี่่� ยงและความกลัั ว

ถ้้าเรายัังหลีีกเลี่่�ยงวััฒนธรรมนี้้�ไม่่ได้้ สิ่่�งที่่�เราพึึงปฏิิบััติิคืือ
D เคารพคนอื่่�น เคารพในความจำเป็็นด้้านความปลอดภััยของคนอื่่�น
D อย่่าคิิดว่่าเขาระแวงเราเป็็นการส่่วนตััว
D อย่่าเปลี่่�ยนท่่าทีีของเราเพีียงเพราะคนอื่่�นมีีท่่าทีีไม่่เป็็นมิิตร
D ไม่่กล่่าวหานัักกิิจกรรมคนอื่่�น
D อย่่าแสดงให้้ใครเห็็นว่่าเรารู้้�ว่่าใครเป็็นคนจััดตั้้�ง วางแผนหรืือนำปฏิิบััติิการ
โดยเด็็ดขาด อย่่าไปคิิดว่่ามัันเท่่ที่่�รู้้�เรื่่�องพวกนี้้� เรื่่�องเท่่ๆ ที่่�เราควรทำคืือ
เป็็นเอกภาพกัับนัักกิิจกรรมคนอื่่�นๆ และถืือว่่าข้้อมููลที่่�เราได้้มาเป็็นความ
ลัับ ไม่่โอ้้อวดหรืือเที่่�ยวบอกใคร ถ้้ามีีคนถามว่่าปฏิิบััติิการนี้้�ใครเป็็นคน
ต้้นคิิดหรืือใครจััดตั้้�งก็็ให้้เปลี่่�ยนเรื่่�องคุุย การโกหกตำรวจถืือว่่าผิิดกฎหมาย
แต่่การปฏิิเสธจะให้้ปากคำไม่่ถืือว่่าผิิดกฎหมาย ถ้้าตำรวจถามว่่าใครเป็็น
คนต้้นคิิดก็็ให้้บอกว่่า “ฉัันไม่่พููดเรื่่�องนี้้�” พููดประโยคนี้้�ซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่าจนกว่่า
อีีกฝ่่ายจะเบื่่�อไปเอง
D พึึงระลึึกว่่ามีีสายตำรวจรู้้�ว่่าเรากำลัังทำอะไร ถ้้าเรายืืนยัันว่่าสิ่่�งที่่�เราทำ
เป็็นการแสดงออกตามสิิทธิิก็็ไม่่มีีอะไรต้้องปิิดบััง ยิ่่�งพวกเขารู้้�มากเท่่าไรก็็
จะยิ่่�งรู้้�ว่่าพวกเราไม่่ใช้้ความรุุนแรง เป็็นประชาธิิปไตย และสร้้างสรรค์์ยิ่่�ง
นััก
D อย่่าแชร์์ข่่าวลืือมั่่�วๆ ระมััดระวัังการกระจายข้้อมููลข่่าวสาร

Note: หััวใจของวััฒนธรรมการรัักษาความปลอดภััย คืือกระจายข้้อมููลบนพื้้�นฐาน
ของสิ่่�งที่่�จำเป็็นต้้องรู้้�เท่่านั้้�น ในบางกรณีีคนทั้้�งเมืืองอาจจำเป็็นต้้องรัับรู้้�ปฏิิบััติิการ
ของเราล่่วงหน้้ามัันจึึงจะประสบความสำเร็็จ แต่่ในบางกรณีีกุุญแจความสำเร็็จอยู่่�ที่่�
อย่่าให้้คนนอกรู้้�เรื่่�องปฏิิบััติิการนี้้� ให้้รู้้�เฉพาะในแวดวงที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงเท่่านั้้�น
ทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในปฏิิบััติิการต้้องทำความเข้้าใจร่่วมกัันว่่าความปลอดภััยระดัับไหนที่่�
เหมาะสม มีีข้้อตกลงร่่วมกััน ต้้องระบุุเงื่่�อนไขด้้านความปลอดภััยให้้ชััดเจนตั้้�งแต่่ต้้น
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ตระหนัักว่่าความเต็็มใจที่่�จะรัับความเสี่่�ยงของเราเปลี่่�ยนไปตลอดช่่วงปฏิิบััติิการ
และพฤติิกรรมของตำรวจจงใจทำให้้เรากลััว ถ้้าเรายอมให้้ความกลััวชนะเราเท่่ากัับ
ยอมให้้ระบอบที่่�เราต่่อสู้้�อยู่่�ชนะ ฮอปกิ้้�นส์์เคยกล่่าวไว้้ในสารคดีี This is What
Democracy Looks Like (2000) ว่่า “ความกลััวที่่�คุุณกำลัังรู้้�สึึก ก็็คืือการได้้ลิ้้�มรส
เสรีีภาพเป็็นครั้้�งแรก”
แนวทางจััดการความเสี่่�ยง
D ตรวจสอบดููว่่าปฏิิบััติิการอาจถููกตรวจสอบหรืือติิดตามด้้วยวิิธีีการใดบ้้าง
เช่่น กล้้องวงจรปิิด การใช้้โทรศััพท์์ (ทั้้�งเบอร์์ที่่�โทรและสิ่่�งที่่�พููด) สถานที่่�
ที่่�ไปและคนที่่�พบเจอ ระมััดระวัังเป็็นพิิเศษเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ประชุุม สิ่่�งที่่�ทิ้้�ง
ลงถัังขยะและไฟล์์ในคอมพิิวเตอร์์ สร้้างรหััสขึ้้�นมาและเตรีียมพยานสำหรัับ
อ้้างที่่�อยู่่�ไว้้ในกรณีีที่่�จำเป็็น
D ปฏิิบััติิการที่่�ต้้องการความปลอดภััยระดัับสููง อาจต้้องใช้้การสาบานว่่าจะ
เก็็บความลัับ อย่่าละเมิิดข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยเด็็ดขาดไม่่ว่่า
ปฏิิบััติิการนั้้�นจะผ่่านไปนานแค่่ไหน
D ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุกคนที่่�มาเข้้าร่่วมมีีคนอื่่�นในกลุ่่�มรัับประกัันว่่าเป็็นคน
ที่่�ไว้้ใจได้้ และเป็็นคนที่่�เต็็มใจให้้การเท็็จยิ่่�งกว่่าจะส่่งเพื่่�อนในกลุ่่�มเข้้าคุุก
เราควรดำเนิินการตามระดัับความปลอดภััยสููงสุุดที่่�ตกลงกัันไว้้แล้้วค่่อยลด
ระดัับภายหลััง
D ทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในปฏิิบััติิการควรรัับรู้้�และเตรีียมตััวสำหรัับความเสี่่�ยง
รวมทั้้�งข้้อหาอาญาที่่�อาจโดนถึึงตััวด้้วย สิ่่�งสำคััญคืือรู้้�สึึกพร้้อมแค่่ไหนก็็
ทำแค่่นั้้�น อย่่าทำเกิินกว่่านั้้�น เพราะถ้้าเกิิดบาดเจ็็บหรืือถููกจัับหรืือมีีเรื่่�อง
เดืือดร้้อนอื่่�นๆ ในการร่่วมปฏิิบััติิการในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ได้้เตรีียมใจไว้้
ผลกระทบที่่�ตามมาอาจเลวร้้ายมาก วิิธีีที่่�ดีีกว่่าคืือเริ่่�มต้้นทีีละน้้อย สะสม
ประสบการณ์์การเข้้าร่่วมในปฏิิบััติิการ ดีีกว่่ากระโจนเข้้าไปทำกิิจกรรม
แบบบุ่่�มบ่่าม เจอประสบการณ์์แย่่ๆ แล้้วก็็เลิิกทำกิิจกรรมไปเลย
คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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D ถ้้าปฏิิบััติิการนั้้�นเสี่่�ยงถููกจัับสููงควรเตรีียมการสนัับสนุุนด้้านกฎหมายไว้้
ดัังนี้้�
* หมายเลขโทรศััพท์์เพื่่�อขอความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย ใช้้ปากกาแบบ
ลบออกไม่ได้เขียนหมายเลขไว้บนร่างกาย
* ผู้้�สัังเกตการณ์์ด้้านกฎหมายที่่�คอยตรวจสอบติิดตามและบัันทึึกการ
ท�ำงานของต�ำรวจ ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายควรเปิดสาย
รับโทรศัพท์ตลอดเวลาที่มีปฏิบัติการ ควรรู้จักชื่อเต็มของผู้ร่วมกิจกรรม
ที่อาจถูกจับเพื่อจะได้ตรวจสอบสถานะของพวกเขาได้
* เงิินประกัันตััว ควรเตรีียมเงิินประกัันตััวไว้้ล่่วงหน้้าจะช่่วยประหยััดเวลา
และพลังงานได้มากในยามฉุกเฉิน เราอาจเปิดการแสดงเพื่อเรี่ยไรเงิน
กันเงินก�ำไรจากร้านค้าของนักกิจกรรมเอาไว้ หรือเปิดรับบริจาคจากผู้ที่
เห็นด้วยกับปฏิบัติการ สิ่งส�ำคัญคือเงินทุนส�ำหรับประกันตัวนี้ต้องเก็บ
ไว้กับคนที่ไว้ใจได้และตามตัวได้ง่าย

ศั พท์ เกี่ ยวกั บความเสี่ ยง
เขีียว: กิิจกรรมที่่� “ปลอดภััย” ที่่�คาดว่่าไม่่เสี่่�ยงที่่�จะถููกตำรวจจัับกุุม
เพราะว่่ามัันถููกกฎหมายหรืือได้้รัับอนุุญาตจากรััฐ
เหลืือง: การดื้้�อแพ่่งและปฏิิบััติิการทางตรง ซึ่่�งอาจนำไปสู่่�การจัับกุุม
หรืือโจมตีี แต่่ก็็จะจบลงด้้วยความปลอดภััย
แดง: ยุุทธวิิธีีที่่�คาดว่่าจะทำให้้ตำรวจก้้าวร้้าว อาจรวมถึึงอาชญากรรม
ต่่อทรััพย์์สิิน การพยายามฝ่่าแนวตำรวจ หรืือปฏิิบััติิการทางตรง เช่่น
การปิิดล้้อมพื้้�นที่่�ที่่�อ่่อนไหวเป็็นพิิเศษ เนื่่�องจากปฏิิบััติิการ “แดง” ที่่�
วางแผนไว้้ล่่วงหน้้ามัักจะเป็็นความลัับ และจััดโดยกลุ่่�มเล็็กๆ ซึ่่�งคนเข้้า
ร่่วมอื่่�นๆ ตกอยู่่�ในสภาพเสี่่�ยงได้้เพราะมีีคนอยู่่�ไม่่กี่่�คนในปฏิิบััติิการนี้้�

* ทนายความที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ถููกจัับกุุมทัันทีีและว่่าความให้้
ในศาล หาทนายที่เข้าใจและไว้ใจได้เอาไว้ เราอาจต้องติดต่อเตรียม
ไว้หลายคนส�ำหรับปฏิบัติการใหญ่ๆ ติดต่อไว้ล่วงหน้า ระบุวันเวลาที่
อาจต้องขอความช่วยเหลือ แต่อย่าบอกรายละเอียดของปฏิบัติการให้
ทนายความรับรู้ เพราะอาจท�ำให้ทนายความมีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิด
เพื่อให้ทนายความท�ำงานได้ง่าย จงอย่าดึงทนายความเข้ามาพัวพันกับ
อะไรก็ตามที่ขัดต่อตัวบทกฎหมาย
* กลุ่่�มคนที่่�พร้้อมจะให้้การสนัับสนุุนด้้านกำลัังใจ การเงิิน และการเดิิน
ทางระหว่างการด�ำเนินคดีในศาล
* ควรศึึกษากระบวนการและเอกสารที่่�ต้้องใช้้ในการประกัันตััว จำนวน
เงินที่ต้องใช้ ฯลฯ คนที่มีโรคประจ�ำตัวและต้องกินยาเป็นประจ�ำ ควร
พกยาติดตัวไว้หรือเตรียมใบรับรองแพทย์ที่ระบุยาที่ต้องใช้ติดตัวไว้ด้วย
D คิิดไว้้ล่่วงหน้้าว่่าควรใช้้สื่่�อมวลชนอย่่างไร บางคดีีเราควรเรีียกร้้องความ
สนใจจากสื่อมากๆ บางคดีควรเงียบๆ คิดดีๆ ว่าแต่ละกรณีวิธีไหนจึงจะให้
ประโยชน์สูงสุด
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ใบวางแผนปฏิิ บััติิการ
การทำใบวางแผนปฏิิบััติิการสำคััญอย่่างมากที่่�ต้้องทำไปตามลำดัับ เริ่่�มจากส่่วน
แรกสุุด อย่่าเริ่่�มต้้นที่่�ยุุทธวิิธีี (เช่่น เดิินขบวน ปิิดกั้้�น ชููป้้าย ฯลฯ) เราเคยลองแล้้ว
และไม่่ได้้ผลดีีเท่่าไร
เป้้าหมายที่่�เราต้้องบรรลุุคืืออะไร?* เป้้าหมายของเราชััดเจน จัับต้้องได้้ ชนะได้้
หรืือเปล่่า?

* ปฏิิบััติิการหลายต่่อหลายครั้้�งทำขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองเป้้าหมายที่่�มีีหลายข้้อ เราต้้องจำไว้้เสมอว่่า
กระบวนการพััฒนาองค์์กรและทัักษะของเรานั้้�นสำคััญพอๆ กัับเป้้าหมายภายนอกที่่�เร่่งด่่วน

กลุ่่�มเป้้าหมาย: คนกลุ่่�มไหนที่่�เราพยายามสร้้างผลกระทบ/ระดม/ชัักจููง? มีีกลุ่่�มเป้้า
หมายอื่่�นอีีกหรืือไม่่ที่่�เราต้้องนำเสนอประเด็็น
วิิเคราะห์์สายรุ้้�งพัันธมิิตร: ประเด็็นนี้้�ส่่งผลกระทบกัับใครมากที่่�สุุด ใครขััดขวาง
เรา ใครเป็็นพัันธมิิตรของเรา ใครที่่�อาจจะกลายเป็็นพัันธมิิตรของเรา ใครที่่�เราต้้อง
เก็็บไว้้ให้้เป็็นกลาง
ทรััพยากร: อะไรที่่�เรามีีอยู่่�ในตอนนี้้� อะไรคืือจุุดอ่่อนที่่�สุุดของเราในด้้านทรััพยากร
การระดมคน: เราต้้องการ/ต้้องมีีคนจำนวนเท่่าไรเพื่่�อปฏิิบััติิการนี้้�? เราระดมคน
มาได้้มากน้้อยแค่่ไหน? มีีเป้้าหมายของจำนวนคนที่่�เข้้าร่่วมหรืือเปล่่า? มีีแผนการ
ระดมคนที่่�ดีีหรืือยััง รวมถึึงเตรีียม sms โทรศััพท์์ อีีเมล เฟซบุ๊๊�ก ทวิิตเตอร์์ ไว้้ย้้ำ
เตืือนคนที่่�จะมาร่่วมก่่อนวัันปฏิิบััติิการแล้้วหรืือยััง? เราจะเปลี่่�ยนแปลงแผนการ
อย่่างไรถ้้ามีีจำนวนคนไม่่พอ?
ยุุทธวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดของเราที่่�จะใช้้ทรััพยากรที่่�มีีให้้บรรลุุเป้้าหมาย มีีอะไรบ้้าง เลืือก
ยุุทธวิิธีีที่่�จะทำให้้บรรลุุเป้้าหมาย
สาร/ข้้อเรีียกร้้อง: สารที่่�เราต้้องการสื่่�อออกไปคืืออะไร? ใครคืือกลุ่่�มผู้้�รัับสารอื่่�น ๆ
นอกเหนืือจากกลุ่่�มเป้้าหมาย เราต้้องการให้้พวกเขารู้้�อะไร เราต้้องการให้้พวกเขา
ทำอะไร? สารที่่�สื่่�อออกไปกัับกลุ่่�มเป้้าหมายสอดรัับกัันในลัักษณะที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย
หรืือเปล่่า? เราสรุุปสาระนั้้�นให้้เป็็น “สโลแกน” ได้้ไหม? คำขวััญ หััวข้้อ ประโยค
เด็็ดของเราคืืออะไร? เขีียนลงบนแผ่่นป้้ายได้้พอดีีไหม? ข้้อเรีียกร้้องชััดเจนและ
เข้้าใจง่่ายหรืือเปล่่า? มีีข้้อเรีียกร้้องอื่่�นสำรองไว้้เป็็นทางเลืือกหลายๆ ทางหรืือยััง?
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การนำเสนอ: เราจะนำเสนอด้้วยอารมณ์์แบบไหน (แบบประณามให้้อาย แบบ
สนัับสนุุน ให้้ความรู้้� เผชิิญหน้้า ไว้้อาลััย งานฉลอง) สื่่�อสารอย่่างไร? เวทีีปราศรััย
การแสดง อ่่านบทกวีี บอร์์ดเล่่าเรื่่�องราว วิิดีีโอ ฯลฯ
จะเผยแพร่่สารออกไปอย่่างไร? ใช้้ใบปลิิว โปสการ์์ด เว็็บไซต์์ อีีเมล เฟซบุ๊๊�ก ทวิิต
เตอร์์ โปสเตอร์์ โฆษณา ฯลฯ
จัังหวะเวลา: เราจะปฏิิบััติิการเมื่่�อไร?
สถานที่่�ปฏิิบััติิการ: สถานที่่�ปฏิิบััติิการของเราเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างไร?
มัันเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันหรืือไม่่? หากกำลัังตััดสิินใจเลืือกสถานที่่�ปฏิิบััติิการ
ที่่�ไหนที่่�จะช่่วยให้้เกิิดการสื่่�อสารดีีที่่�สุุดและส่่งเสริิมปฏิิบััติิการของเรา (ข้้อพิิจารณา
ในการเลืือกสถานที่่�ปฏิิบััติิการคืือขนาด ความโดดเด่่น การเข้้าถึึง ใกล้้ถนน
สััญญาณโทรศััพท์์ รั้้�ว ความปลอดภััย บาทวิิถีี สถานที่่�สาธารณะใกล้้เคีียง ที่่�จอดรถ
ที่่�พััก ฯลฯ) เราสำรวจอาคารและทำแผนผัังของชั้้�นต่่างๆ หรืือยััง? ลิิฟต์์ บัันได
ห้้องน้้ำ ที่่�จอดรถ ป้้ายรถเมล์์ อยู่่�ตรงไหน? สถานที่่�นั้้�นรองรัับสมาชิิกผู้้�พิิการได้้
หรืือไม่่? มีีกล้้องวงจรปิิดหรืือเปล่่า? ฯลฯ
กำหนดการของงานด้้านการจััดการ ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนถึึงระหว่่างการทำปฏิิบััติิการ
การคาดหมายสถานการณ์์: อะไรจะเกิิดขึ้้�นบ้้าง? ปฏิิบััติิการจะออกมาแบบไหน?
ปฏิิบััติิการเป็็นเชิิงสััญลัักษณ์์หรืือขััดขวางชีีวิิตประจำวัันของสัังคม? ปฏิิบััติิการ
สาธารณะหรืือปฏิิบััติิการลัับ? ปฏิิบััติิการของเราสนุุกสนานและมีีพลัังหรืือเปล่่า?
กลุ่่�มของเราสบายใจกัับแผนการที่่�วางไว้้ไหม? แผนการนี้้�จะอยู่่�นอกประสบการณ์์
ของกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือไม่่? มัันต้้องมีีจุุดเริ่่�มต้้น จุุดตรงกลางและจุุดสิ้้�นสุุดหรืือ
เปล่่า? ปฏิิบััติิการสามารถสื่่�อสารโดยไม่่ต้้องใช้้คำพููดได้้หรืือไม่่? ปฏิิบััติิการของ
เราตรงกัับเหตุุการณ์์อื่่�นที่่�มาช่่วงชิิงความสนใจไปไหม? ประชาชนจะมาร่่วมได้้ไหม?
แผนสำรอง สำหรัับปฏิิกิิริิยาที่่�คาดการณ์์ได้้ (เช่่น ฝนตก คนมาน้้อย ตำรวจสกััด
ทางไป อีีกฝ่่ายจััดม็็อบมาเผชิิญหน้้า ฯลฯ)
ถ้้าพวกเขา................................................................
เราจะ ......................................................................
หมายเหตุุ: อย่่าเขีียนอะไรที่่�เป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมายลงในนี้้�
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การจั ดวางบทบาทและเตรี ยมอุ ปกรณ์
โครงสร้ างพื้ นฐานของปฏิ บัติการ/การชุ มนุ ม
1) จุุดนััดพบ/ศููนย์์ต้้อนรัับ: คล้้ายที่่�ทำการใหญ่่ของม็็อบ ที่่�นี่่�จะมีีแผนที่่�
กำหนดการ กิิจกรรม ใบปลิิว กระดานติิดประกาศเบอร์์โทรศััพท์์สำคััญๆ
และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ผู้้�คนจะเข้้าร่่วมได้้
2) ศููนย์์อื่่�นๆ: อาจจะตั้้�งอยู่่�ที่่�เดีียวกัับจุุดนัับพบหรืือโดยรอบก็็ได้้
o ที่่�ประชุุม (สำหรัับสภาวาจก หรืือการประชุุมอื่่�นๆ)
o ที่่�ผลิิ ต อุุ ป กรณ์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก าร
หรืืองานศิิลปะ
สภาวาจก เป็็นการประชุุมใหญ่่ทุุกคืืนซึ่่�งทุุกกลุ่่�ม
o คลิินิิกปฐมพยาบาล
o พื้้�นที่่�เตรีียมอาหารน้้ำดื่่�ม
o รถสุุขา
o ศูู น ย์์ สื่่� อมวลชนอิิ ส ระ
ปฏิิบััติิการทุุกครั้้�งจะมีีการ
ตั้้�งศููนย์์นี้้�ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยให้้
คนทำหน้้ า ที่่�สื่่�อได้้ ด้้ ว ยตัั ว
เอง (ดูู www.indymedia.
org)

เครืือสหายจะต้้องส่่งตััวแทนมาร่่วม การประชุุม
นี้้�ไม่่เปิิดให้้สื่่�อมวลชน (แม้้แต่่สื่่�อทางเลืือก) และ
ตำรวจเข้้าร่่วม
ในที่่�ประชุุมนี้้�ตััวแทนจะรายงานสถานการณ์์
ล่่าสุุดและวางแผนกรอบของปฏิิบััติิการ นั่่�น
หมายความว่่ามีีการตััดสิินใจบางอย่่างเกิิด
ขึ้้�น เช่่น กลุ่่�มใหญ่่จะพบกัันที่่�ไหน เวลาและ
สถานที่่�ที่่�จะ “เขีียว” (ไม่่มีีการเผชิิญหน้้า และ
“ปลอดภััย” ที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้สำหรัับคนที่่�
จะไม่่ถููกจัับ) หรืือ “เหลืือง” (ปฏิิบััติิการท้้าทาย
ซึ่่�งหน้้าที่่�อาจสุ่่�มเสี่่�ยงถููกตำรวจตอบโต้้)

3) วงจััดการศึึกษา: ทำให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของปฏิิบััติิการในที่่�ชุุมนุุม แลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� วิิเคราะห์์สถานการณ์์ และศึึกษาปฏิิบััติิการไร้้ความรุุนแรงจากที่่�
ต่่างๆ ทั่่�วโลก
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จััดตั้้�งทีีมงาน: พััฒนาโครงสร้้างการ
ตััดสิินใจ กำหนดตััวบุุคคลหรืือทำบััตร
ให้้ทีีมงานทั้้�งหมด แจกแจงบทบาท พื้้�นที่่�
ความรัับผิิดชอบ
• ผู้้�นำำ�ทีีม/การเดิินขบวน
• ฝ่่ายประสานงานกัับตำำ�รวจ
• การ์์ด ผู้้�รัักษาความสงบ สัันติิสัักขีี
พยาน ฝ่่ายความปลอดภััย ฝ่่ายจราจร
• ฝ่่ายแจกใบปลิิว
• ฝ่่ายประสานงานกัับสื่่�อมวลชน
• โฆษก/ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ/ฟา
• ทีีมงานติิดตั้้�งอุุปกรณ์์/เครื่่�องมืือ
• ทีีมงานเก็็บกวาดทำำ�ความสะอาด
• คนขัับรถ
• ผู้้�นำำ�การร้้องเพลง/ตะโกนคำำ�ขวััญ
• การแจกจ่่ายและรวบรวมอุุปกรณ์์การ
ประท้้วง
• การแจกจ่่ายและรวบรวมเครื่่�องมืือ
ต่่างๆ
• ฝ่่ายต้้อนรัับผู้้�เข้้าร่่วมลงชื่่�อ
• ทีีมประกัันตััว ทนายความ

วััสดุุอุุปกรณ์์และฝ่่ายบำรุุงกำลััง: มีีของ
เหล่่านี้้�ครบหรืือยััง?
• ป้้าย ป้้ายผ้้า ธง อุุปกรณ์์ประท้้วง:
ทำำ�ให้้มัันเห็็นชััด มีีส่่วนร่่วมง่่าย รููปภาพ
สื่่�อความหมายแทนคำำ�นัับพััน
• ใบปลิิวสำำ�หรัับวัันปฏิิบััติิการ
• โทรโข่่งกัับถ่่าน/แบตเตอรี่่�, ไมค์์ลอย
ไมค์์เคลื่่�อนที่่�
• กระดาษลงชื่่�อ กระดานแปะคลิิปบอร์์ด
ปากกา
• อุุปกรณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเสีียง เช่่น กลอง
เครื่่�องดนตรีี
• หุ่่�นหรืืออุุปกรณ์์งานศิิลป์์อื่่�นๆ
• คำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย คำำ�แนะนำำ�จาก
ตำำ�รวจ
• กล้้องถ่่ายรููป ถ่่ายวิิดีีโอ
• อาหาร เครื่่�องดื่่�ม น้ำำ��เปล่่า
• พาหนะขนส่่ง คนขัับและแผนที่่�เส้้นทาง
• ปลอกแขนฝ่่ายรัักษาความปลอดภััย
• เอกสารแถลงการณ์์สำำ�หรัับสื่่�อมวลชน
• อุุปกรณ์์สื่่�อสาร (วิิทยุุ โทรศััพท์์)
• เงิินสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายด้้านกฏหมาย

คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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เตรี ยมพร้ อมด้ านต่ างๆ
• การสื่่�อสาร: เราจะสื่่�อสารกัันอย่่างไรระหว่่างปฏิิบััติิการ? ต้้องใช้้เครื่่�องมืือ
อะไรบ้้าง? มีีข้้อตกลงในการสื่่�อสารอะไรบ้้าง?
• การประสานงาน/เตรีียมตััว: ประชุุมเตรีียมงานเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์
ซัักซ้้อมความเข้้าใจถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องทำ
• การฝึึกอบรม: ผู้้�เข้้าร่่วมเตรีียมพร้้อมสำหรัับบทบาทในปฏิิบััติิการของตน
หรืือเปล่่า?
• กฎหมาย/ตำรวจ: เราจะขออนุุญาตหรืือไม่่ เราจะจััดทีีมประสานงานกัับ
ตำรวจในวัันนั้้�นหรืือไม่่?
• ฝ่่ายสนัับสนุุนด้้านกฎหมาย: ยุุทธศาสตร์์ แผนการ การระดมคน การฝึึก
อบรม การยื่่�นประกัันตััว อาหาร คนขัับรถ การขึ้้�นศาล ฯลฯ...มีีข้้อมููลด้้าน
กฎหมายครบถ้้วนหรืือยััง? มีีทนายความที่่�ติิดต่่อได้้ทัันทีีหรืือเปล่่า?
• ความปลอดภััย/แผนการเดิินทาง: จำเป็็นต้้องใช้้อะไรบ้้าง? ใครจะ
ประสานงาน ฝึึกอบรม ระดมคน? ตำรวจเตรีียมการรัับมืืออย่่างไร?
จะคุ้้�มครองผู้้�เข้้าร่่วมอย่่างไร จะจััดการกัับคนที่่�ยั่่�วยุุให้้เกิิดความรุุนแรง
อย่่างไร?
• สื่่�อ: เราจะประชาสััมพัันธ์์ประเด็็นของเราอย่่างไร? ถ้้าต้้องการให้้
สื่่�อมวลชนมาทำข่่าวทำสิ่่�งเหล่่านี้้�หรืือยััง:
โทรไปผู้้�สื่่�อข่่าวก่่อนวัันปฏิิบััติิการจริิงเพื่่�อให้้ข้้อมููล ภููมิิหลััง สร้้างกระแส
ข่่าว
ส่่งแถลงการณ์์ให้้สื่่�อมวลชนล่่วงหน้้า 1 วััน โทรหาบรรณาธิิการโต๊๊ะข่่าว
ก่่อนวัันปฏิิบััติิการ 1 วััน
เตรีียมแถลงการณ์์หรืือเอกสารสำหรัับแจกสื่่�อ (รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�เป็็นภููมิิ
หลััง) สำหรัับแจกในวัันปฏิิบััติิการ
กำหนดตััวบุุคคลและฝึึกอบรม/เตรีียมตััวให้้โฆษกที่่�จะเป็็นคนพููดกัับสื่่�อ
ในวัันปฏิิบััติิการ
f

f

f

f

ในการเตรีียมตััวไปประท้้วง นัักกิิจกรรมทุุกคนควรจะ
คิิดไว้้ล่่วงหน้้า ว่่าอะไรบ้้างที่่�จำเป็็นต้้องมีีและต้้องนำไป ต้้องรู้้�ว่่าน่่า
จะเกิิดอะไรขึ้้�น รู้้�ว่่าจะหาความช่่วยเหลืือได้้ที่่�ไหน และคิิดวิิธีีการที่่�จะ
ติิดต่่อกัับเพื่่�อนให้้ได้้หากพลััดหลงกััน
f
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f

f

f

f

รู้้�ว่่าอาวุุธหมายเลขหนึ่่�งที่่�ตำรวจใช้้คืือ “ความกลััว” ถ้้าเราควบคุุมความ
กลััวของเราได้้ไม่่ว่่าจะสเปรย์์พริิกไทยหรืือยุุทธวิิธีีอื่่�นใดของตำรวจเราก็็
รัับมืือได้้ไม่่ยาก
ว่่องไวถ้้าเห็็นสััญญาณอัันตรายหรืือมีีการเตืือน คอยสัังเกตว่่าร่่างกาย
และจิิตใจของคุุณส่่งสััญญาณว่่ามีีปััญหาอะไรหรืือไม่่ และทำให้้คนที่่�
กำลัังตื่่�นกลััวสงบลงให้้ได้้
ระวัังข่่าวลืือ ส่่วนมากจะเป็็นข่่าวลวงที่่�สร้้างความกลััว จงรัับมืือข่่าวลืือ
ด้้วยความจริิงที่่�คุุณรู้้�
จดบัันทึึกการกระทำ ความโหดเหี้้�ยมของตำรวจ อัันตรายและความเสีีย
หายที่่�ตำรวจกระทำ

ระบบบั ดดี้ และกลุ่ มเครื อสหาย
บััดดี้้� คืือกลุ่่�มคน 2 หรืือ 3 คนที่่�เกาะกลุ่่�มและดููแลกัันและกัันตลอดช่่วงปฏิิบััติิ
การ การเป็็นบััดดี้้�หมายถึึงเราจะไม่่ทอดทิ้้�งคนในกลุ่่�มและสร้้างหลัักประกัันว่่าไม่่มีีใคร
ถููกหลงลืืม
• รู้้�ว่่าบััดดี้้�ของตนมีีโรคประจำตััวอะไรเป็็นพิิเศษหรืือไม่่
• คอยตรวจสอบว่่าบััดดี้้�ยัังเกาะกลุ่่�มอยู่่�
• คอยดููแลใส่่ใจทั้้�งในเรื่่�องอาหาร เครื่่�องดื่่�ม เสื้้�อผ้้า การรัักษาพยาบาล
• ออกจากที่่�ชุุมนุุมพร้้อมบััดดี้้�หากเขาต้้องการไป ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุผลอะไร
• คอยสัังเกตดููอารมณ์์ของบััดดี้้�และพยายามปลอบให้้เขาสงบลงเมื่่�อจำเป็็น
• บอกฝ่่ายสนัับสนุุนทางกฎหมายหากบััดดี้้�ถููกจัับ
• เรีียกหาผู้้�สัังเกตการณ์์และแพทย์์พยาบาลเมื่่�อบััดดี้้�ถููกทำร้้ายบาดเจ็็บ
กลุ่่�มเครืือสหาย คืือกลุ่่�มเล็็กๆ ที่่�เตรีียมตััวและออกปฏิิบััติิการร่่วมกััน กลุ่่�ม
เครืือสหายมีีการนำของตััวเอง สามารถปฏิิบััติิการเองหรืือเป็็นกลุ่่�มอิิสระภายในกลุ่่�ม
ประท้้วงใหญ่่ การทำงานเป็็นกลุ่่�มเครืือสหายจะช่่วยให้้เราปกป้้องตััวเองได้้ดีีที่่�สุุดใน
ระหว่่างปฏิิบััติิการ. บทบาทและหน้้าที่่�อาจจััดแบ่่งในระหว่่างสมาชิิก สมาชิิกคอยช่่วย
เหลืือกัันและกัันในด้้านอารมณ์์และในกรณีีถููกจัับหรืือบาดเจ็็บ. ขนาดกำลัังดีีของกลุ่่�ม
คืือ 6-12 คน ภายในกลุ่่�มควรแบ่่งกลุ่่�มย่่อยกลุ่่�มละ 3-4 คนที่่�เกาะกลุ่่�มกัันในระบบ
บััดดี้้� กลุ่่�มเครืือสหายต้้องเกาะเกี่่�ยวกััน ทำงานกัันเป็็นทีีม อาจตั้้�งชื่่�อกลุ่่�มสั้้�นๆ เรีียก
ง่่ายๆ ไว้้ตะโกนหากัันตอนพลััดหลงกัันในที่่�ชุุมนุุม
คู่มือทำ�งานจัดตั้ง

33

การตั ดสิ นใจด้ วยฉั นทามติ ระหว่ างปฏิ บัติการ
ปฏิิบััติิการเป็็นสถานการณ์์ที่่�เคลื่่�อนไหวเร็็วและมัักไม่่เป็็นไปตามแผน กลุ่่�มจะ
ต้้องตััดสิินใจอย่่างรวดเร็็วว่่าจะมีีปฏิิกิิริิยาอย่่างไรต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป การ
ตััดสิินใจด้้วยฉัันทามติิจะช่่วยสร้้างหลัักประกัันว่่าไม่่มีีใครถููกทิ้้�งไว้้ข้้างหลััง ฉัันทามติิ
ไม่่ได้้หมายความว่่าทุุกคนต้้องเห็็นด้้วย แต่่หมายความว่่าทุุกคนสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
นั้้�น
ก่อนปฏิบัติการเริ่มต้น ควรประชุมและตกลงกันว่าจะเตรียมการท�ำอะไรและมี
ขีดจ�ำกัดแค่ไหน (เช่น ไม่พร้อมที่จะถูกจับ เป็นต้น) เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
เช่นนี้ในความเป็นจริง เราจะได้มีแนวคิดว่ากลุ่มต้องการหรือไม่ต้องการท�ำอะไร มัน
จะดีมากถ้าลองฝึกซ้อมปฏิบัติในกลุ่มสักครั้งสองครั้ง
สมมติสถานการณ์ที่เรามีเวลาตัดสินใจแค่ 2 นาที เช่น “เราก�ำลังเดินขบวน
ต�ำรวจให้เวลาเราสองนาทีที่จะออกจากถนน ไม่อย่างนั้นจะจับให้หมด เราจะตัดสินใจ
อย่างไร?”
การแสวงหาฉั นทามติ เร่ งด่ วน

1) กำหนดตััวฟาประชุุมไว้้ล่่วงหน้้า!
2) ฟาแจ้้งสถานการณ์์สั้้�นๆ ให้้ทุุกคนเข้้าใจ: “เรามีีเวลา 2 นาทีี จะถอนตััว
หรืือจะยอมถููกจัับ”
3) ฟาถามหาข้้อเสนอ: “มีีข้้อเสนอไหม?” ในบางกรณีีอาจมีีเวลาถกเถีียงกััน
แต่่ในหลายกรณีี เราไม่่มีีเวลา ฟาต้้องประเมิินเวลาและปฏิิบััติิให้้เหมาะสม
4) อาจมีีคนเสนอว่่า “ฉัันเสนอให้้เราคล้้องแขนและนั่่�งลง” ในบางกรณีีเรา
อาจมีีเวลาแก้้ไขข้้อเสนอฉัันมิิตร
5) ฟาทวนย้้ำข้้อเสนอให้้ชััดเจน แล้้วหยั่่�งหาฉัันทามติิ: “โอเค มีีข้้อเสนอให้้
เรานั่่�งลงกลางถนนและคล้้องแขนกััน มีีใครขวางทางไหม?” -“ไม่่มีี” “มีีใคร
หลีีกทางไหม”-“มีี ฉัันขอถอนตััว ถ้้าถููกจัับ ฉัันจะถููกไล่่ออกจากงาน”
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ฟาสรุุปสถานการณ์์และระบุุให้้ชััดเจน
ว่่าต้้องตััดสิินใจเรื่่�องอะไร
ข้้อเสนอ

“มีีใครขวางทางไหม”

“ไม่่”

“มีี”

“มีีใครหลีีกทางไหม?”

ข้้อเสนอแย้้ง

“ตกลงไหม?”

การขวางทาง คืือการขีีดฆ่่าข้้อเสนอนั้้�นทิ้้�ง มัันเป็็นการวีีโต้้อย่่างสิ้้�นเชิิง ทุุกคน
มีีสิิทธิิขวางทาง ในการแสวงหาฉัันทามติิเร่่งด่่วน สมาชิิกมัักขวางทางด้้วย 2 เหตุุผล
1. ข้้อเสนอนั้้�นจะทำให้้กลุ่่�มแตก หรืือ 2. กลุ่่�มไม่่สามารถตััดสิินใจ ถ้้าข้้อเสนอถููกขวาง
ทาง เราต้้องหาข้้อเสนอใหม่่! บางกลุ่่�มตั้้�งเงื่่�อนไขว่่าในการแสวงหาฉัันทามติิเร่่งด่่วน
เราต้้องมีีข้้อเสนอแย้้งก่่อนจึึงจะขวางทางได้้
การหลีีกทาง คืือยิินยอมให้้กลุ่่�มทำตามข้้อเสนอ แต่่ผู้้�หลีีกทางเลืือกที่่�จะไม่่มีี
ส่่วนร่่วมในปฏิิบััติิการ
การแก้้ไขข้้อเสนอฉัันมิิตร คืือการช่่วยปรัับปรุุงข้้อเสนอ มัันไม่่ใช่่ข้้อเสนอใหม่่
แต่่ทำให้้ข้้อเสนอเดิิมดีีขึ้้�น
ปฏิิบััติิการมัักเต็็มไปด้้วยความเข้้มข้้น บางครั้้�งน่่ากลััว บางครั้้�งน่่ารื่่�นรมย์์ เมื่่�อ
มัันเสร็็จสิ้้�นลงเราต้้องรัักษาความเชื่่�อมโยงกัับเพื่่�อนใหม่่ๆ ที่่�ได้้รู้้�จััก เราอาจต้้องพบปะ
สนทนากัับคนอื่่�นที่่�ผ่่านประสบการณ์์เดีียวกััน เพื่่�อฉลอง โกรธแค้้น หััวเราะและโศก
เศร้้าร่่วมกััน
คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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สิ่ งที่ พึงทำ �หลั งปฏิ บัติการ
• รวมตััวกัันในสถานที่่�ปลอดภััยสัักแห่่งเพื่่�อดููว่่าทุุกคนยัังอยู่่�กัันครบ มีีใคร
บ้้างที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ
• ทบทวนสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น มีีอะไรบ้้างที่่�ได้้ผลดีีและมีีบทเรีียนอะไรบ้้างที่่�ต้้องเรีียนรู้้�
• ทำลายหลัักฐานทุุกอย่่างที่่�อาจถููกตำรวจนำมาใช้้ตั้้�งข้้อหา
• เก็็บเครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวพัันกัับปฏิิบััติิการไว้้ในที่่�ซ่่อนนอกบ้้าน
• ติิดตามควัันหลงต่่างๆ เช่่น การช่่วยเหลืือผู้้�ถููกดำเนิินคดีีในศาล รวบรวม
ข้้อมููลและเอกสารเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ถููกจัับกุุม รวบรวมเงิินประกัันตััว ติิดต่่อ
ขอความช่่วยเหลืือจากภายนอก
• ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมแก่่สาธารณชนว่่าเรามีีเป้้าหมายและความคิิดอะไรเบื้้�อง
หลัังปฏิิบััติิการ เขีียนแถลงการณ์์ส่่งให้้สื่่�อมวลชน
• หาทางแก้้ไขความขััดแย้้งที่่�เกิิดขึ้้�น
• ฉลองชััยชนะ หากทุุกคนกลัับบ้้านกัันอย่่างปลอดภััย
• วิิจารณ์์กัันและกัันอย่่างสร้้างสรรค์์
• เรีียนรู้้�จากความผิิดพลาดและวางแผนสำหรัับโครงการครั้้�งต่่อไป
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จัั ดการศึึ กษา

4

ประสานทฤษฎีี กัับปฏิิ บััติิเข้้ าด้้ วยกัั น

กระบวนการเปลี่ ยนมวลชนกระจั ดกระจายเป็ นมวลชนจั ดตั้ ง

1. ขั้้�นแรก ตั้้�งวงเสวนา วิิพากษ์์วิิจารณ์์ ช่่วยให้้คิิดให้้ลึึกขึ้้�น ถอดรื้้�อความคิิด
ความเชื่่�อแบบเดิิม นำไปสู่่�การแสวงหาคุุณค่่าร่่วมกััน
2. ขั้้�นที่่�สอง กํําหนดภารกิิจของกลุ่่�ม ภารกิิจของกิิจกรรมให้้ชััด คุุณค่่าที่่�กลุ่่�ม
ต้้องรัักษาไว้้คืืออะไร ซึ่่�งมาจากการผ่่านกระบวนการตั้้�งวงเสวนาพููดคุุยถก
เถีียงถอดรื้้�อและทดลองทำ
3. ขั้้�นที่่�สาม ลงมืือปฏิิบััติิการ เริ่่�มตั้้�งแต่่กระบวนการคิิดออกแบบ วางแผน
และต้้องทดลองทำจริิง
4. ทบทวนถอดบทเรีียนและทดลองทำใหม่่ ตามวงจรการเรีียนรู้้�แบบผ่่าน
ประสบการณ์์
ในขั้นแรกคือการตั้งวงเสวนาพูดคุย อ่านหนังสือ วิพากษ์ถกเถียง ยกระดับ
ประเด็น เป็นการตั้งวงคุยเพื่อที่จะขบคิด ถกเถียงตรวจสอบความคิดกันด้วยประเด็น
ปัญหาต่างๆ เช่น ทําไมชาวนาถึงจน? ทําไมโซตัสถึงยังอยู่ ทําไมเราไม่ควรกินโค้ก?
เป้าหมายก็เพื่อถอดรื้อความคิด/ความเชื่อ ฝึกคิด/วิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่เราจะไม่
ตกเป็นเครื่องมือของผู้กดขี่ ท�ำให้เราตั้งค�ำถามกับสิ่งต่างๆ และชวนคิดว่ามีใครที่คิด
แบบเราอีกบ้าง
บรรยากาศวงจึงมีได้หลายแบบ ตั้งแต่วงดีเบตมีความเห็นแย้งกัน วงต่อยอดมี
ความเห็นที่ลงลึกขึ้น เป็นต้น วงเสวนาจะนําไปสู่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของเรา
ด้วย และเห็นว่าคุณค่าอะไรที่เป็นตัวขัดขวางคุณค่าที่เรายึดถือ
ในขั้้�นนี้้�หลายกลุ่่�มมัักเผชิิญกัับภาวะที่่�เถีียงกัันไม่่สุุดและเลิิกคุุย อาจเพราะ
ความคิิดความเชื่่�อเดิิมพอถููกสั่่�นคลอนก็็เลยสั่่�นไหว กลััวที่่�จะเผชิิญความคิิดใหม่่ๆ หรืือ
มีีระบบอาวุุโสพี่่�น้้องอยู่่�ทำให้้ไม่่สามารถถกเถีียงได้้เต็็มที่่� หากเป็็นเช่่นนั้้�นคนทำงานจััด
ตั้้�งจะต้้องพยายามชวนสร้้างวััฒนธรรมใหม่่ของการพููดคุุย สร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยเพื่่�อที่่�
จะเคลื่่�อนกลุ่่�มไปข้้างหน้้า เพื่่�อให้้กลุ่่�มเติิบโตพร้้อมจะทำภารกิิจ
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สรุุ ปบทเรีี ยน
ถอดบทเรีี ยน

5

วงจรการเรี ยนรู้ แบบผ่ านประสบการณ์

การศึ กษาของประชาชน

ลงมืือทำำ�
ผ่่านประสบการณ์์
ทบทวน
ประสบการณ์์

ประยุุกต์์ใช้้

สรุุปเป็็นหลัักการ

วงจรการเรีี ย นรู้้� จากประสบการณ์์
(Experiential Learning Cycle) คิิดค้้น
โดย เดวิิด โคล์์บ (David Kolb) เขาพบว่่า
คนเราเรีียนรู้้�ได้้จากการผ่่านประสบการณ์์
ลงมืือทำ เกิิดเป็็นประสบการณ์์ ทบทวน
ประสบการณ์์ ทำให้้ประสบการณ์์ถููกมอง
เห็็นร่่วมกััน สรุุปเป็็นหลัักการ แปรจาก
รููปธรรมเป็็นนามธรรม ซึ่่�งเกิิดจากการ
เชื่่�อมโยงหลายๆ ประสบการณ์์เข้้าด้้วยกััน
การสรุุ ป หลัั ก การอาจเริ่่�มต้้ น จาก
คำถาม เช่่น อะไรทำได้้ดีี อะไรควร
ปรัับปรุุง อะไรทำได้้สำเร็็จ เป็็นต้้น
การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เป็็ น รูู ป ธรรมว่่ า
จะเชื่่�อมโยงประสบการณ์์ จ ริิ ง ของเรา
อย่่างไร คำถามในขั้้�นนี้้� เช่่น ครั้้�งหน้้าจะ
ทำอย่่างไรให้้ดีีขึ้้�น ถ้้าทำใหม่่คราวหน้้าจะ
ปรัับอย่่างไร เป็็นต้้น
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วงจรการเรีี ย นรู้้�นี้้�เริ่่�มจากขั้้�นไหน
ก่่อนก็็ได้้แต่่ต้้องครบ 4 ขั้้�น และหมุุน
ไปไม่่สิ้้�นสุุด ข้้อควรรระวัังคืือเรามัักคิิด
ว่่ า ประสบการณ์์ ข องเราถูู ก ที่่�สุุ ด นำไปสู่่�
การเอาตนเองเป็็นศููนย์์กลาง จำเป็็นต้้อง
ตระหนัักรู้้�ว่่านี่่�เป็็นประสบการณ์์ส่่วนตััว
หรืื อ ประสบการณ์์ ข องกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
ดัั ง นั้้�นจึึ ง ไม่่ มีี ท ฤษฎีี เ ดีี ย วที่่�ใช้้ ไ ด้้ ค รอบ
จัักรวาล การเรีียนรู้้�แบบนี้้�วางอยู่่�บนพื้้�น
ฐานความเชื่่�อที่่�ว่่าไม่่มีีความจริิงหนึ่่�งเดีียว
ไม่่มีีความรู้้�ที่่�ถููกต้้องที่่�สุุด มีีแต่่ที่่�เหมาะ
กัับบริิบท ณ ขณะใดขณะหนึ่่�งเท่่านั้้�น
ความเชื่่�อนี้้�จะทำให้้ เ ราเปิิ ด รัั บ ความรู้้�
ใหม่่ๆ ซึ่่�งต่่างจากการเรีียนรู้้�แบบเดิิมที่่�
ตััดสิินว่่าสิ่่�งนี้้�ถููกสิ่่�งนั้้�นดีีหรืือมีีความจริิงที่่�
ถููกต้้องเพีียงหนึ่่�งเดีียว
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การศึึกษาของประชาชนหรืือ Popular Education เรีียกสั้้�นๆ ว่่า “Pop Ed” เกิิด
ขึ้้�นที่่�ลาติินอเมริิกา ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากแนวคิิดของ เปาโล เฟรเร เป็็นการศึึกษาที่่�
พยายามจะส่่งเสริิมให้้ประชาชนเรีียนรู้้�กัันและกััน รวมตััวกัันเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงสัังคมให้้
ดีีขึ้้�น
วงจรการเรียนรู้การศึกษาของประชาชนมีอยู่ 5 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ท้าทายความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียม
ขั้ นตอนที่ 1: เริ่ มจากประสบการณ์ ผู้เข้ าร่ วม

การเริ่่�มต้้นด้้วยประสบการณ์์หรืือความรู้้�ของผู้้�เข้้าร่่วมเป็็นหลััก เริ่่�มจากการ
สำรวจกลุ่่�มว่่าตอนนี้้�แต่่ละคนมีีฐานความรู้้� ประสบการณ์์เป็็นอย่่างไร พื้้�นฐานชีีวิิต
ความสนใจของแต่่ละคน ความคาดหวัังในการมาร่่วมกัันเรีียนรู้้�ในครั้้�งนี้้�  เป็็นขั้้�น
ตอนของการสำรวจร่่วมกััน นำมาสู่่�การทำความรู้้�จัักกััน มีีกระบวนการแนะนำตััว
กระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันอย่่างลึึกซึ้้�ง
คู่มือทำ�งานจัดตั้ง
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ขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการที่แต่ละคนสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างรู้สึก
ปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน ถูกมองว่าโง่หรือไม่มีความรู้ นักจัดตั้งมีหน้า
ที่สร้างบรรยากาศของพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมา
เมื่อแต่ละคนสามารถเล่าประสบการณ์ของตัวเองออกมาได้ เกิดความเชื่อมโยง
ความรู้สึกใกล้ชิดสัมพันธ์กัน ซึ่งถ้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยส�ำเร็จจะน�ำไปสู่การที่แต่ละคน
เริ่มจะกล้าเสี่ยงมากขึ้น กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนมากขึ้น
ขั้ นตอนที่ 2: ค้ นหาแบบแผน

ขั้้�นตอนนี้้�คืือการพยายามที่่�จะค้้นหาแบบแผนจากประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นซ้้ำๆ
หลัังจากเราแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กััน จะพบว่่าประสบการณ์์ที่่�เราพบเจอบางกรณีี
เป็็นแบบแผนของการกดขี่่� แบบแผนของความไม่่ยุุติิธรรมทางสัังคม หรืือเป็็นแบบแผน
ที่่�เราถููกหล่่อหลอมมาร่่วมกััน บางทีีอาจจะเป็็นเรื่่�องของประสบการณ์์ที่่�เราถููกใช้้อำนาจ
ในโรงเรีียน ครููเคยทำกัับเรา เพื่่�อนเราทำกัับเราอย่่างนี้้� เราแบ่่งปัันประสบการณ์์ที่่�เรา
ไม่่สบายใจหรืือทุุกข์์ใจจากกรณีีแบบนี้้� จากนั้้�นเราก็็จะมาชวนกัันดููว่่าประสบการณ์์
ซ้้ำๆ เหล่่านี้้�คืืออะไร นำไปสู่่�การที่่�เราจะเชื่่�อมโยงประสบการณ์์กัับคนอื่่�น เราก็็จะเริ่่�ม
รู้้�สึึกว่่าเรามีีสิ่่�งต่่างๆ ร่่วมกััน ซึ่่�งกระบวนการนี้้�จะช่่วยให้้แต่่ละคนไม่่ได้้อยู่่�โดดเดี่่�ยว
ในประสบการณ์์ของตััวเอง แต่่ละคนจะเริ่่�มรู้้�สึึกว่่าเรามีีเพื่่�อน เริ่่�มรู้้�สึึกมีีพลัังที่่�จะ
เปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งต่่างๆ มากขึ้้�น นำไปสู่่�การที่่�เราจะจััดการกัับประสบการณ์์ที่่�เป็็นแบบ
แผนซ้้ำๆ ร่่วมกัับคนอื่่�นได้้
ขั้ นตอนที่ 3: เพิ่ มเติ มข้ อมู ลใหม่ สร้ างความรู้

เป็็นขั้้�นตอนของการเพิ่่�มเติิมข้้อมููลใหม่่หรืือขั้้�นตอนของการที่่�จะสร้้างความรู้้�
ใหม่่ๆ ขึ้้�นมา จากขั้้�น 2 ที่่�เราเห็็นแบบแผนของประสบการณ์์ที่่�มีีร่่วมกัันแล้้วเราอาจจะ
ช่่วยกัันตั้้�งชื่่�อหรืือดููว่่าหลัักการทั่่�วไปของแบบแผนนี้้�คืืออะไร มีีกระบวนการที่่�จะทำให้้
เห็็น-ตั้้�งชื่่�อแบบแผนประสบการณ์์นั้้�นๆ เป็็นตััวความรู้้�ขึ้้�นมา เราก็็เอาไปเทีียบเคีียง
ประสบการณ์์แบบอื่่�นได้้ พอเรามองเห็็นแบบแผนที่่�กว้้างขึ้้�นก็็กลายเป็็นความรู้้�ใหม่่ว่่า
สิ่่�งต่่างๆ ที่่�มัันเกิิดขึ้้�น ณ จุุดใดจุุดหนึ่่�งของที่่�เราเจอในประสบการณ์์ของเราในห้้องมััน
เชื่่�อมโยงกัับคนจำนวนมาก เกิิดความรู้้�ใหม่่ๆ ขึ้้�นมา

ขั้ นตอนที่ 4: จั ดกระบวนการ วางแผน และออกปฏิ บัติการ

ขั้้�นตอนนี้้�เป็็ น ขั้้�นตอนที่่�สำคัั ญ มากต่่ อ ผู้้�ถูู ก กดขี่่�ที่่�รู้้�สึึ ก ว่่ า ตนไม่่ มีี อ ำนาจจะ
เปลี่่�ยนแปลง ถ้้าหากไม่่มีีขั้้�นตอนนี้้� กระบวนการเรีียนรู้้�แบบนี้้�ก็็จะเป็็นแค่่การมาพููดคุุย
กัันในห้้อง ได้้ระบาย ได้้ปลดปล่่อยความรู้้�สึึกเจ็็บปวด หาเพื่่�อนเท่่านั้้�น แต่่กระบวนการ
เรีียนรู้้�นี้้�บอกว่่าหลัังจากที่่�พวกเราแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กัันแล้้ว เห็็นแบบแผนว่่ามีี
ปััญหาอะไรแล้้วก็็มาสรุุปกัันว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�เรีียกว่่าอะไร เป็็นความรู้้�เรื่่�องอะไร มีีทฤษฎีี
อะไรที่่�อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�บ้้าง จากนั้้�นต้้องนำมาสู่่�การออกแบบว่่าจะทำอย่่างไร
การมีีส่่วนร่่วมการวางแผนร่่วมกัันกัับกลุ่่�มคืือกระบวนการเสริิมสร้้างพลัังอำนาจ
แบบหนึ่่�ง สิ่่�งสำคััญคืือต้้องกลัับมาประเมิินผล สรุุปบทเรีียน ถอดบทเรีียนกัันว่่าสิ่่�งที่่�
เราทำไป เราวิิเคราะห์์และวางแผนแบบนี้้�มัันได้้ผลอะไรบ้้าง แล้้วอะไรที่่�สำเร็็จอะไรที่่�
ไม่่สำเร็็จ เกิิดเป็็นประสบการณ์์ของผู้้�เข้้าร่่วมอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
ขั้ นตอนที่ 5: ประยุ กต์ สิ่งที่ เคยเรี ยนรู้ -ปฏิ บัติการ

หลัังผ่่านขั้้�นตอนที่่� 1-4 เกิิดเป็็นความรู้้�ที่่�กลายเป็็นเนื้้�อเป็็นตััวแล้้ว เมื่่�อเราออก
นอกกลุ่่�ม กลัับไปที่่�กลุ่่�มของเรา ในหมู่่�บ้้านของเรา ในชุุมชนของเรา แล้้วเอาความรู้้�
ที่่�เราได้้มาจากการวิิเคราะห์์แบบแผน จากความรู้้�ทฤษฎีี จากประสบการณ์์ที่่�ได้้ทดลอง
ปฏิิบััติิการเปลี่่�ยนแปลงอะไรบางอย่่างไปทำซ้้ำในชีีวิิตประจำวััน ทดลองใหม่่ เกิิดเป็็น
ทัักษะใหม่่ๆ ของเรา ไม่่ว่่าจะเป็็นทัักษะในการยืืนยัันสิิทธิิตััวเอง ทัักษะของการเขีียน
การพููดในสิ่่�งที่่�เราคิิดเพื่่�อที่่�จะบอกคู่่�กรณีีของเราหรืือผู้้�มีีอำนาจ กระทั่่�งทัักษะการรวม
กลุ่่�มในการทำงานเปลี่่�ยนแปลงสัังคมหรืือท้้าทายความสััมพัันธ์์ทางอำนาจที่่�ไม่่เท่่า
เทีียม เหล่่านี้้�จะเป็็นทัักษะที่่�ติิดตััวเรามาจากการเรีียนรู้้�ทั้้�ง 4 ขั้้�นที่่�เราได้้นำไปใช้้
ทั้งหมดของ 5 ขั้นตอนนี้คือการพยายามที่จะกลับมาท้าทายความสัมพันธ์ทาง
อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมในสังคม
ขั้นตอนเหล่านี้เป็นแค่แนวทาง ไม่จ�ำเป็นต้องเคร่งครัดว่าต้องเรียงล�ำดับ 1-2-34-5 อาจจะเป็น 1 แล้วก็ไป 5 หรือ 1 แล้วไป 3 หรือจะถอยกลับมา 2-3-1 ก็ได้ แต่ให้
เรารู้ตัวว่าก�ำลังอยู่ในขั้นตอนไหนของวงจรการเรียนรู้นี้เพื่อที่เราจะได้มองเห็นว่าต้อง
มุ่งเน้นอะไรพิเศษ

ขั้้�นตอนนี้้�พยายามจะลดทอนข้้อจำกััดที่่�ว่่าประสบการณ์์ของมนุุษย์์มีีขีีดจำกััด
และช่่วยพััฒนาให้้ประสบการณ์์ของเราเป็็นแบบแผน เป็็นความรู้้�ที่่�กว้้างขึ้้�น
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เครื่ องมื อวิ เคราะห์ ปฏิ บัติการ ประเมิ นได้ -เสี ย

เครื่่�องมืือนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือง่่ายๆ เครื่่�องมืือหนึ่่�งในการมองกลุ่่�มต่่างๆ หรืือเอาไว้้ใช้้
ออกแบบปฏิิบััติิการ
เริ่่�มจาก เป้้าหมาย หลายกรณีีจะไม่่พููดออกมาชััดๆ แต่่สิ่่�งที่่�เห็็นชััดที่่�สุุดคืือข้้อ
เรีียกร้้อง
คู่่�กรณีีหลัักคืือใคร ในบางกรณีีคู่่�กรณีีเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายไปด้้วยแต่่บางกรณีีไม่่ใช่่
ยกตััวอย่่างเช่่นกลุ่่�มพี่่�น้้องปากมููลข้้อเรีียกร้้องของเขาคืือยกเลิิกโครงการเขื่่�อนปาก
มููล เป้้าหมายของเขาคืือเขาอยากได้้วิถีิ ชีี วิี ติ ของเขาคืืนมา กิิจกรรมหลัักคืือม็็อบ ปิิดถนน
ไม่่ให้้เข้้าไปที่่�ตั้้�งเขื่่�อน คู่่�กรณีีหลัักของเขาคืือกรมชลประทานที่่�เป็็นเจ้้าของโครงการ แต่่
กลุ่่�มเป้้าหมายคืือสื่่�อมวลชน ตอนนั้้�นข่่าวเรื่่�องปากมููลยัังไม่่มีีเขาเลยปิิดถนนให้้เป็็นข่่าว
ตอนนั้้�นขบวนประชาชนกำลัังเดิินทางข้้ามจัังหวััดก็็เผยแพร่่เนื้้�อหาให้้เขา นำเสนอข่่าว
มาที่่�กรุุงเทพฯ
ผล สิ่่�งที่่�ชาวบ้้านปากมููลอยากให้้คู่่�กรณีีซึ่่�งคืือกรมชลทำคืือลงมาเจรจา สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
คืือทหารตำรวจมาล้้อมและพยายามสลายการชุุมนุุม สิ่่�งที่่�กรมชลอยากให้้เราทำ คืือทำให้้
ไม่่มีกี ารพููดเรื่่�องนี้้� เสีียงเราไม่่ดังั กลุ่่�มเป้้าหมายเราคืือสื่่�อมวลชน พอปิิดถนน ผู้้�ว่่าลงสื่่�อ
ออกแทบทุุกฉบัับ สิ่่�งที่่�เราอยากให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทำคืือเผยแพร่่เรื่่�องเขื่่�อนปากมููล กรม
ชลไม่่เดืือดร้้อนตอนนั้้�นแต่่เป้้าหมายเราที่่�อยากให้้ข่า่ วดัังสำเร็็จ เราได้้ข่า่ ว คนในสัังคม
รัับรู้้�เรื่่�องเขื่่�อนปากมููลจากที่่�ไม่่เคยได้้ยินิ มาก่่อน เสีียแนวร่่วมประชาชนที่่�สััญจรเดิินทาง
เราได้้ข่า่ วเราเสีียแนวร่่วม ส่่วนคู่่�กรณีีไม่่ได้้อะไร เสีียเวลาเสีียชื่่�อเสีียหน้้า ส่่งผลให้้เขา
เกลีียดชาวบ้้านมาก กลุ่่�มเป้้าหมายเราคืือสื่่�อมวลชน ได้้ข่า่ ว ไม่่เสีียอะไร แต่่เราเสีียแนว
ร่่วมคนอุุบลไป
สรุุปได้้เยอะกว่่าเสีีย คนทั้้�งประเทศได้้รู้้� หลัังจากนั้้�นก็็มีีการประสานนัักศึึกษา
ลงพื้้�นที่่� ดัังนั้้�นปฏิิบััติิการนี้้�ค่่อนข้้างได้้
กระบวนการนี้้�พยายามให้้เราออกจากอััตวิิสััยตััวเองมาประเมิินภววิิสััยเป็็นหลััก
เนื้้�อหาคู่่�มืือนี้้�รวบรวมจาก กิิตติิชััย งามชััยพิิสิิฐ, ธีีรวััฒน์์ ตัันติิวิิรมานนท์์ และเอกสารประกอบดัังนี้้�
• “คู่่�มืือไปม็็อบ ‘ชวนเพื่่�อนลงถนน’ ”, ลภาพรรณ ศุุภมัันตรา แปลจาก “mass action handbook: getting
your community on the road and into the street”, http://uproot.info/actionhandbook/index.
html, เผยแพร่่ครั้้�งแรก https://protestista.com/mass-action-handbook/
• “การวางแผนปฏิิบััติิการ”, ภััควดีี วีีระภาสพงษ์์ เรีียบเรีียงจากคู่่�มืือของ Root Activist Network of Trainers,
http://organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/03/da_handbook.pdf
• “คู่่�มืือปฏิิบััติิการท้้าทายซึ่่�งหน้้า”, ภััควดีี วีีระภาสพงษ์์ เรีียบเรีียงจาก “A Civilian’s Guide to Direct Action”, https://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-a-civilian-s-guide-to-direct-action
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พิิมพ์์ครั้้�งแรก ม.ค. 2565 สำหรัับประกอบการใช้้งานกล่่องคู่่�มืือ Act Lab
ร่่วมแบ่่งปัันเครื่่�องมืืออื่่�นๆ ได้้ที่่� https://actlab.protestista.com
https://www.facebook.com/ActLabThailand

