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ยืนระยะจนกว่าวันแห่งชัยจะเป็นของเรา

คู่มือนี้ใช้ประกอบเวิร์กชอปการเรียนรู้กระบวนการท�ำงานจัดตั้ง จัดโดย Act Lab
พิมพ์ครั้งแรก ส.ค. 2565
เนื้อหา: กิตติชัย งามชัยพิสิฐ และทีม Act Lab
รูปเล่ม: ประดิษฐ์ ลีลานิมิต
ปก: PHAR

การเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก
มาจากขบวนการและการจัดตั้ง

ภัควดี วีระภาสพงษ์

“เพื่อนๆ ที่เห็นศรีลังกาแล้วอยากให้มวลชนไทย
รวมตัวกันบุกยึดท�ำเนียบบ้าง ตอนนี้ก็คงพบความจริง
แล้วว่าทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิด ตระกูลราชปักษาก็แค่
เปลี่ยนหน้าคนมาปกครอง ตอนนี้หน่วยความมั่นคงก็เริ่ม
สอยแกนน�ำและสื่อแล้ว
การเปลี่ยนแปลงไม่มีท างเกิดขึ้ น จากแฟลชม็ อบ
ขนาดใหญ่หรอก มันต้องมีขบวนการ มีการจัดตั้ง มีการ
เตรียมพร้อม ฉวยโอกาสจากแฟลชม็อบได้ หรือสร้างพลัง
จากรากฐานขึ้นมา
กว่าชิลีจะมาถึงวันนี้ ใช้เวลาเป็นยี่สิบปี มีพรรค
การเมืองฝ่ายซ้ายหลายเฉดไว้รองรับแนวคิดหลายแบบ
ทะเลาะกันตีกันเองมาไม่น้อย ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
เคยถู ก ด่ า เป็ น คนทรยศมาแล้ ว แต่ ร ากฐานที่ ม าจาก
ขบวนการและการจัดตั้ง มันจะท�ำให้ประนีประนอมรับ
ฟังกันได้เมื่อถึงเวลาส�ำคัญ
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ขบวนการสิทธิพลเมืองอเมริกันกว่าจะบรรลุเป้า
หมายขั้นต�่ำสุดได้ใช้เวลา 15-20 ปี มีการจัดตั้งระดับ
รากหญ้าไม่รู้กี่องค์กร โรซ่า ปาร์กส์ก็มาจากการจัดตั้ง
มีคนเข้าร่วมขบวนการเป็นล้าน กว่าจะยกยอให้ MLK
(มาร์ติน ลูเธอร์ คิง) ไปปราศรัยสวยๆ I had a dream
อะไรนั่น ถ้าเป็นหนังฮอลลีวู้ด มันก็จะเล่าแต่วีรกรรม
MLK แล้วไปจบที่ปราศรัยสวยๆ ราวกับทั้งหมดนี้ท�ำได้
ด้วย MLK คนเดียว แต่นั่นมันหนังฮอลลีวู้ด มีไว้ดูข�ำๆ
ไม่ได้มีไว้ให้เราเชื่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากไม่ได้มาจากแฟลช
ม็อบ ไม่ได้มาจากการปราศรัย แต่มาจากขบวนการและ
การจัดตั้ง คนที่ท�ำให้มันเกิดขึ้น ถ้าโชคดีก็มีชื่อบันทึกไว้
ในประวัตศิ าสตร์นดิ หน่อย (เช่น Ella Baker) แต่สว่ นใหญ่
มักตายไปอย่างภาคภูมิโดยไม่ถูกจารึกชื่อไว้”

ที่่�มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198235925530
8318&set=pb.100006027885606.-2207520000..&type=3
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ดังที่ภัควดีได้กล่าวไว้ เราจะพบว่าประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว
ทางสังคมทั่วโลกได้พิสูจน์มาระดับหนึ่งแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงระดับ
ฐานรากนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีขบวนการและการจัดตั้ง
งานจัดตั้งมีมาเนิ่นนานในสังคมมนุษย์ รัฐไทยเองก็ท�ำงานจัดตั้ง
มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่รัฐควบคุมดูแลอย่างสมาคม
แม่บา้ นทหารบก สถาบันทางการอย่างโรงเรียน สถาบันทีไ่ ม่เป็นทางการ
เช่น อสม. ในชุมชน พัฒนาชุมชน อาสาสมัครรักษาดินแดน จิตอาสา
พระราชทาน หรือกลุ่มองค์กรนอกกฎหมายอย่างลูกเสือชาวบ้าน นวพล
ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการรวมกลุ่มโดยที่รัฐ
เป็นผู้ควบคุมก�ำกับดูแล มุ่งเป้าหมายที่เป็นคุณกับรัฐเป็นหลัก ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ชาติศาสน์กษัตริย์ มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวา หล่อเลี้ยง
ด้วยวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ถืออาวุโสถือชาติก�ำเนิดและชนชั้นสูงต�ำ่
เป็นระบบคุณค่าที่ส�ำคัญ
งานจัดตั้งจึงมีความส�ำคัญยิ่ง รัฐจ�ำเป็นต้องจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐให้ลงหลักปักฐาน
อย่างเป็นระบบ
และด้้วยเหตุุนี้้�ชนชั้้�นนำที่่�กุุมอำนาจรััฐจึึงไม่่สนัับสนุุนการรวม
กลุ่่�มที่่�ตนไม่่สามารถควบคุุมกำกัับดููแลหรืือกลุ่่�มที่่�มีีอุุดมการณ์์ต่่างจาก
รััฐ โดยเฉพาะกลุ่่�มองค์์กรประท้้วงต่่อต้้านอำนาจรััฐ อีีกทั้้�งพยายามหา
หนทางจำกััดการรวมกลุ่่�มของประชาชนไม่่ว่่าจะออกกฎหมายควบคุุม
หรืือสร้้างเงื่่�อนไขที่่�ยุ่่�งยากต่่อการจััดการ ไปจนกระทั่่�งปลุุกระดมกลุ่่�ม
สนัับสนุุนรััฐให้้ออกมาต่่อต้้านกลุ่่�มที่่�ประท้้วงรััฐ ใส่่ร้้ายป้้ายสีี เด็็ดหััว
แกนนำ ตััดท่่อน้้ำเลี้้�ยง จัับกุุมคุุมขัังไม่่ให้้สิิทธิิประกัันตััว ฆาตกรรม
อำพราง อุ้้�มหาย กระทั่่�งประหารชีีวิิตดัังกรณีีที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นในเมีียนมา
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สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�ยิ่่�งทำให้้ขบวนการประชาธิิปไตยต้้องแสวงหาหน
ทางในการท�ำงานจัดตั้งอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะไม่ถูกท�ำลายด้วยเงื้อมมือ
อ�ำนาจรัฐ ที่ผ่านมาในการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยไทย
เรามักมองหาวีรชนเอกชนมากกว่าจะมุ่งรวมกลุ่มสร้างอ�ำนาจกลุ่มและ
วัฒนธรรมกลุ่มขึ้นมา
ในวัฒนธรรมเสรีนิยมที่ยึดถือเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็น
อันดับแรก การรวมกลุ่มกลายเป็นปัญหา คนที่เติบโตมาในวัฒนธรรม
เสรี นิ ย มจึ ง มั ก ปฏิ เ สธงานจัดตั้งและการรวมกลุ่ม ที่ต้องค� ำ นึ ง ถึ ง เป้ า
หมายกลุ่มมากกว่าเจตจ�ำนงส่วนบุคคลเสมอ
งานจัดตั้งหรือ Organizing ก็คือการจัดองค์กร ท�ำให้กลุ่มเข้มแข็ง
เพราะกลุ่มคือรากฐานของขบวนการต่อสู้ที่ส�ำคัญ
Act Lab มองเห็นความส�ำคัญของงานจัดตัง้ ภารกิจของเราคือการ
เป็นองค์กรหนุนเสริมการจัดตั้งที่จะท�ำหน้าที่หนุนให้การเคลื่อนไหวเข้ม
แข็งขึ้นจากภายใน มีก�ำลังพลที่เข้มแข็ง มีกลุ่มย่อยมหาศาลที่ท�ำงาน
เป็นและเชื่อมกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในภาพใหญ่ได้
Act  Lab มองว่ากระบวนการจัดตั้งภายในกลุ่มจะต้องน�ำไปสู่
ปฏิบัติการของกลุ่มด้วย ไม่ใช่จัดตั้งเพื่อจัดตั้งแต่ไม่มีปฏิบัติการ เรา
เชื่ อ ว่ า ความรู ้ ข องกลุ ่ ม จะสั่ ง สมเพิ่ ม พู น ก็ ด ้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร
และถอดบทเรียนของกลุ่มเพื่อไปใช้ในครั้งต่อไป การเรียนรู้แบบผ่าน
ประสบการณ์จะท�ำให้กลุ่มเข้มแข็งและเติบโตด้วยตัวเอง
ภาพฝันที่เรามีร่วมกันคือแต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์ของตัวเอง มี
ประเด็นที่จะขับเคลื่อนเองโดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ขณะเดียวกันแม้จะ
เคลื่อนประเด็นของตัวเองแต่ก็เชื่อมโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยด้วย และพร้อมจะลุกฮือขึ้นมาในการเคลื่อนไหวขนาด
ใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสามารถพูดประเด็นเรื่องทรงผมอ�ำนาจนิยม
ในโรงเรียนเชื่อมกับอ�ำนาจนิยมระดับประเทศได้ น�ำไปสู่การจัดชุมนุม
ในพื้นที่ของตนหรือเป็นฐานยืนระยะในศูนย์กลางอ�ำนาจอย่างกรุงเทพฯ
หรือหัวเมืองแต่ละภูมิภาค

4

Act Lab

องค์กรเคลื่อนไหว

องค์์กรหนุุนเสริิมการจััดตั้้�ง

องค์์กรจััดตั้้�ง

ท�ำงานมวลชน งานสื่อสาร
ปฏิบัติการ ออกข้อเสนอ
ออกแถลงการณ์

หนุุนการเคลื่่�อนไหวให้้
เข้้มแข็็งจากภายใน ทำให้้
กำลัังพลเข้้มแข็็ง ทำงาน
เป็็นและเชื่่�อมขบวนได้้

มีีประเด็็นของตััวเอง
มีีอััตลัักษณ์์ เชื่่�อมกัับขบวน
ประชาธิิปไตย เชื่่�อมกัับ
ขบวนอื่่�นๆ

กลุ่่�มจััดตั้้�งต่่างๆ

คู่่�มืือนี้้�จะนำเสนอเครื่่�องมืือและชุุดวิิเคราะห์์ที่่�จำเป็็นในการทำงาน
จััดตั้้�ง 8 หััวข้้อ ดัังนี้้�
1. องค์์ประกอบของขบวน
2. งานเคลื่่�อนไหว 6 ด้้าน
3. สนามการต่่อสู้้�ทางการเมืือง 3 สนาม
4. บุุคลิิกนัักกิิจกรรม 4 แบบ
5. แปดขั้้�นตอนขบวนการเคลื่่�อนไหวทางสัังคม
6. วััฒนธรรมองค์์กร 4 แบบ
7. 9 ค่่าพลััง: เครื่่�องมืือประเมิินความเข้้มแข็็งของกลุ่่�มจััดตั้้�ง
8. การจััดการความขััดแย้้งในกลุ่่�ม
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องค์ ประกอบของขบวน

ขบวนการหนึ่งๆ ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่มาจากการรวมตัวของ
คนที่มีความฝันความเชื่ออุดมการณ์เดียวกัน มีหลักการร่วมกันในการ
เข้าร่วมขบวนหนึ่งๆ ซึ่งฐานของขบวนการคือกลุ่มจัดตั้งจ�ำนวนมากที่มา
จากการรวมตัวของนักกิจกรรมหรือจากระดับบุคคล พัฒนามาเป็นกลุ่ม
ยกระดับการท�ำงานเป็นเครือข่ายและขบวนเป็นล�ำดับ

ขบวน

เครือข่าย

กลุ่ม

นักกิจกรรม

การเคลื่ อนไหวทางสั งคม 4 ระดั บ

1. ระดัับบุุคคล ฐานของการ
เคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงสัังคม
คืือตััวบุุคคล นัักกิิจกรรมหรืือ
activist หมายถึึงผู้้�กระทำการ
คืือคนที่่�พยายามทำให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องต่่างๆ
คู่มือจัดตั้ง 3
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2. ระดัับกลุ่่�ม เมื่่�อมีีเคสมีีกรณีีปััญหาขึ้้�นมา
จำเป็็นต้้องมีีการจััดองค์์กรเพื่่�อต่่อสู้้�หรืือ
ปกป้้องผลประโยชน์์ร่่วมกัันจึึงต้้องรวมตััว
กัันเป็็นกลุ่่�ม อาจเป็็นกลุ่่�มหลวมๆ หรืือกลุ่่�ม
ทางการ มููลนิิธิิ สมาคม หรืือกลุ่่�มที่่�รวมตััว
กัันด้้วยปััญหาเดีียวกัันเช่่นกลุ่่�มผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือกลุ่มที่
รวมตัวกันเพื่อลงทุนหารายได้สนับสนุนกลุ่ม
เช่น สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์

3. ระดัับเครืือข่่าย เครืือข่่ายคืือกลุ่่�มหลายๆ
กลุ่มหรือกรณีประเด็นที่คล้ายๆ กันรวมกัน
กลายเป็นเครือข่ายที่ท�ำงานกับประเด็น เช่น
เครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ เครือข่ายชุมชน
ใต้สะพาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือ
ข่ายที่ดิน เครือข่ายที่อยู่อาศัย เครือข่ายการ
ศึกษาทางเลือก เป็นต้น จะสังเกตว่าระดับ
เครือข่ายไม่ได้ขึ้นกับพื้นที่แต่ขึ้นกับนโยบาย
หรือขึ้นกับโครงสร้างสังคม ขอบเขตของการ
รวมตัวเป็นนามธรรมมากขึ้น มีการประสาน
งานบริหารเครือข่าย
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4. ระดัับขบวน ขบวนคืือการรวมตััวจากความ
ฝัันความเชื่่�อ คุุณค่่า แนวคิิด อุุดมการณ์์
และหลัักการร่่วม ขบวนการจะไม่่ได้้พููดถึึง
ประเด็็นแต่่จะพููดถึึงคุุณค่่าความเชื่่�อบาง
อย่่างร่่วมกััน เป็็นนามธรรมสููง เช่่นเรื่่�อง
สิิทธิิมนุุษยชน สิิทธิิในที่่�ดิิน สิิทธิิในการ
ศึึกษา สิิทธิิในการเดิินทาง ฯลฯ มีีแนวคิิด
อุุดมการณ์์ อุุดมคติิร่่วมกััน

จากนัั ก กิิ จ กรรมรวมตัั ว กัั น เป็็ น กลุ่่�มที่่�ยึึ ด โยงกัั น
ด้้วยกรณีีปัญ
ั หาหรืือพื้้�นที่่� ขณะที่่�เครืือข่่ายรวมตััวกัันด้้วย
ประเด็็น ส่่วนขบวนการรวมกัันด้้วยอุุดมการณ์์ความคิิด
ความเชื่่�อทััศนคติิคุุณค่่าร่่วม ที่่�ผ่่านมาส่่วนใหญ่่เรามััก
ท�ำงานในระดับกลุ่มและเครือข่ายเพราะเห็นรูปธรรมชัด
การยกระดับจากเครือข่ายไปสู่ขบวนเป็นเรื่องยากและ
ท้าทายเพราะต้องถกเถียงกันถึงระดับคุณค่าความคิด
ความเชื่อที่แต่ละกลุ่มยึดถือ
นอกจากนี้ทักษะที่ใช้ในการท�ำงานแต่ละระดับก็
แตกต่างกัน ทั้ง 4 ระดับมีความส�ำคัญเท่ากัน เราจ�ำเป็น
ต้องตระหนักรู้ตนเองว่าก�ำลังท�ำระดับไหนและมองเห็น
เชื่อมโยงในทุกระดับได้

คู่มือจัดตั้ง 3
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2

งานเคลื่ อนไหว 6 ด้ าน

งานเคลื่ อนไหวทางสั งคมมี 6 ด้ าน คื อ

1. งานเผยแพร่่ เผยแพร่่ความคิิด เผยแพร่่ปััญหา เผยแพร่่
ข้อมูล งานเผยแพร่คือการส่งสารไปถึงคนในสังคม ท�ำให้รู้
ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เช่น งานเสวนาเรื่องรูปแบบการปกครอง
แบบต่างๆ เวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน
เป็นต้น
2. งานรณรงค์์ งานรณรงค์์คืือการทำให้้กลุ่่�มเป้้าหมายของเรา
ลงมือท�ำอะไรบางอย่าง มีปฏิบัติการบางอย่าง หรือเปลี่ยน
พฤติกรรมบางอย่าง เช่นรณรงค์สนับสนุนการยกเลิก 112
ด้วยการลงชื่อ รณรงค์ไม่เข้า 7-11 ทุกวันพุธ เป็นต้น จะ
เห็นว่างานรณรงค์ต่างจากงานเผยแพร่ที่มักจะวัดผลไม่ได้
แต่งานรณรงค์คาดหวังการเปลี่ยนพฤติกรรมและวัดผลได้
3. งานปฏิิบััติิการ คืือการป่่วนหรืือทำให้้เกิิดความไม่่ปกติิใน
ระบบ ขัดขวางไม่ให้ท�ำแบบนั้นได้ง่าย หรืองานสร้างพื้น
ที่ใหม่ๆ ในการแสดงออก เหล่านี้คืองานปฏิบัติการ มีทั้ง
direct action, symbolic action ปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์
เช่น กินแม็คไล่เผด็จการ เป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่ามี
คนแสดงตัวไม่เอารัฐประหาร การเอาผ้าแดงไปผูกที่ป้าย
ราชประสงค์ช่วงหลังเหตุการณ์สังหารคนเสื้อแดงปี 53 ที่
ยูเครนมีการเอารถเข็นเด็กไปวางหน้าสถานทูตเพื่อต่อต้าน
สงคราม เป็นต้น เป็นการท�ำให้เกิดความไม่ปกติขึ้นเพื่อให้
คู่กรณีหยุดกระท�ำบางอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายมีการกระท�ำ
บางอย่าง
4. งานมวลชน คำว่่า “มวลชน” แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มตามการ
แบ่งของสายรุ้งพันธมิตร1 คือ กลุ่มเรา กลุ่มผู้สนับสนุนเรา
และกลุ่มผู้เห็นด้วยกับเรา งานมวลชนมีเป้าหมายให้กลุ่ม
เราแตกตัวและขยายขึ้น ค�ำว่ามวลชนมีความหมายแตก
ต่างจากสาธารณชนซึ่งหมายถึงคนทั่วไป แต่งานมวลชนจะ
1

คู่มือจัดตั้ง 3

ดูเครื่องมือจำ�แนกกลุ่มเป้าหมายด้วย “สายรุ้งพันธมิตร” ใน คู่มือนักสื่อสาร Act Lab
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ท�ำงานกับคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะสนับสนุนบางอย่างกับ
เรา หรือเราคาดหวังว่าเขาจะมาท�ำอะไรร่วมกับเรา เช่น
พรรคการเมืองท�ำงานมวลชนก็มีเป้าหมายเพื่อให้มาลง
คะแนนเสียงให้ เป็นต้น
5. งานจััดตั้้�ง มุ่่�งที่่�การจััดองค์์กร มีีเป้้าหมายร่่วมกัันชััดเจน
มีการแบ่งบทบาทภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ มีกิจกรรมร่วม มี
กระบวนการพัฒนาคน มีการจัดการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อ
สอดคล้องเป้าหมายกลุ่ม งานจัดตั้งจะแคบกว่างานมวลชน
ท�ำงานเฉพาะกลุ่มขณะที่มวลชนไม่ได้มีสถานะเป็นกลุ่ม
องค์กร งานจัดตั้งมี 2 ส่วนคือ งานจัดองค์กร กับ งาน
จัดการศึกษา เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีแนวคิดใกล้เคียงกันและ
ไปด้วยกัน
6. งานขบวน งานเครืือข่่าย เชื่่�อมโยงกัับคนอื่่�นกลุ่่�มต่่างๆ
ด้วยเป้าหมายภารกิจเป็นส�ำคัญ
งานจัดตั้งเป็น 1 ใน 6 เท่านั้นของการท�ำงานเคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละ
ด้านอาศัยทักษะความรู้ไม่เหมือนกัน
การลุกฮือของประชาชนถ้าไม่มีงานจัดตั้งมาช้อนคนสักพักก็เงียบ
หาย เหมือนเราขี่คลื่นของกระแส พอกระแสตกแม้เราจะท�ำเหมือนเดิม
แต่คนไม่มาร่วมดังเช่นสถานการณ์ตอนนี้หลังการลุกฮือปี 2563 งาน
มวลชน งานจัดตั้ง งานขบวน จึงส�ำคัญตามมา
งานจัดตั้งมีหลายแบบขึ้นกับแนวคิด ถ้าเราคิดแบบทหารเราก็จัด
ตั้งองค์กรแบบทหาร ถ้าเราคิดแบบองค์กรธุรกิจแอมเวย์เราก็จะจัดตั้ง
แบบแอมเวย์ซึ่งอาศัยแรงจูงใจเป็นส�ำคัญ แรงจูงใจคนละแบบการจัดตั้ง
องค์กรก็คนละแบบ กลุ่มเป้าหมายก็ต่าง เป้าหมายในการเข้าร่วมก็ต่าง
ดังนั้นเราต้องตั้งเป้างานจัดตั้งในแบบของเราเอง
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ลั กษณะงานจั ดตั้ งที่ นำ�ไปสู่ การเคลื่ อนไหวในยุ คสมั ยของเรา2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

คู่มือจัดตั้ง 3

คำนึึงถึึงความหลากหลายของเป้้าหมาย ประเด็็น อุุดมการณ์์
ไม่ยัดเยียดไม่บังคับให้เชื่อ มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ
ร่วมกัน
มีีพื้้�นที่่�ปลอดภััยทั้้�งทางกายภาพและทางจิิตใจ
จััดคนและงานตามความถนััด แบ่่งบทบาทหน้้าที่่�และภารกิิจ
ของสมาชิกกลุ่มให้ชัดเจน
มีีการประเมิินสถานการณ์์และเชื่่�อมโยงกลุ่่�ม ไม่่โดดเดี่่�ยว
ตัวเอง
เชื่่�อมโยงเครืือข่่าย นำไปสู่่�พลัังของกลุ่่�มที่่�เยอะขึ้้�น
มีีกระบวนการต่่อเนื่่�องในการทำงาน ไม่่จััดตั้้�งทิ้้�งๆ ขว้้างๆ
มีความฝันร่วมกันและไปให้ถึงปลายทางด้วยกัน
มีีช่่วงเวลาแลกเปลี่่�ยนความคิิดผ่่านกิิจกรรมที่่�ทำร่่วมกััน
เน้นหาข้อสรุปจุดร่วมไม่มุ่งเอาชนะ
ไม่่เป็็นทางการเกิินไป ให้้เป็็นธรรมชาติิในการเรีียนรู้้�และใช้้
ชีวิตร่วมกัน
มีีเวลาดููแลจิิตใจกัันและกััน มีีความเป็็นเพื่่�อนให้้กััน
มีีกระบวนการหนุุนเสริิมให้้ปฏิิบััติิการ มีีภารกิิจ พร้้อมรัับ
ภารกิจและปฏิบัติได้ มีการฝึกทักษะเฉพาะที่จ�ำเป็นและมี
ประโยชน์กับขบวนการ
มีีข้้อตกลงร่่วมเพื่่�อให้้ทุุกคนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้ ปรัับ
เปลี่ยนได้ตามความสมัครใจของกลุ่ม ข้อตกลงร่วมไม่ใช่กฎ
ข้อบังคับ
เชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของสมาชิิกในกลุ่่�มและเคารพการตััดสิิน
ใจในงานที่เขาได้รับมอบหมาย
การใช้้ชีีวิิตรวมหมู่่� ร่่วมกิิน ร่่วมอยู่่� ร่่วมทำงาน ร่่วม
ออกแบบวางแผน ร่วมต่อสู้ เป็นกระบวนการที่ทิ้งความเป็น
ฉันสร้างความเป็นเรา มีความเชื่อใจ มีพื้นที่ปลอดภัย ติด
เครื่องมือทางความคิด

จากเวทีนักจัดตั้งครั้งที่ 1 จัดโดย Act Lab
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สร้้างโอกาสเรีียนรู้้�บ่่อยๆ ทำให้้การใช้้ชีีวิิตประจำวัันเป็็นการ
เรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
มีีเครืือข่่ายเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มอื่่�น มีีกิิจกรรมที่่�ทำร่่วมกัับกลุ่่�ม
อื่นๆ
เคารพมติิร่่วม ไม่่มีีระบบโซตััส เคารพเพดานการทำงาน
ของแต่ละคน เข้าใจเงื่อนไขของแต่ละคน
อััปเดตข้้อมููลสถานการณ์์โลกสถานการณ์์ปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ
อ่านเยอะและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้
เรีียนรู้้�ปรัับประยุุกต์์เอาเทคโนโลยีีมาใช้้ในการเคลื่่�อนไหวให้้
สอดคล้องกับเทรนด์ของยุคสมัย
ปรัับทุุกข์์ผููกมิิตรติิดอาวุุธความคิิด โลกทััศน์์-ชีีวทััศน์์ต้้องไป
ด้วยกัน

งานจัดตั้งมี 2 ขา

หากเปรียบนักจัดตั้งเป็นแม่ทัพ แม่ทัพจะต้องกลับ
มาฐานทัพเพื่อมาดูภารกิจและเป้าหมายของทัพตน รวม
ทัง้ จัดการศึกษาพัฒนาทักษะใหม่ๆ แก่สมาชิก ตระเตรียม
เสบียงกรัง อ่านสมรภูมิพร้อมเข้าสู่สนามรบทุกเมื่อ เพื่อ
ไปปักธงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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งานจั ดตั้ งมี 2 ขา
1. งานจั ดองค์ กร

2. งานจั ดการศึ กษา

D มีีเป้้าหมายร่่วม งานจััดตั้้�งที่่�ไม่่มีีเป้้า
หมายร่วมก็คือกลุ่มเพื่อนทั่วไป กลุ่ม
กิจกรรม

D เข้้าใจสัังคม เป็็นการใช้้มุุมมองทาง
ทฤษฎีมาท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์
ทางสังคม เข้าใจโลกทัศน์-ชีวทัศน์
โลกทัศน์คือมุมในการมองโลก ส่วน
ชีวทัศน์คือมุมที่เราใช้มองชีวิต เช่น
ท�ำงานเรื่องนิเวศวิทยาเรื่องสิ่ง
แวดล้อมแต่ชีวิตใช้กล่องโฟมใช้การ
ผลิตที่ท�ำลายธรรมชาติ แสดงว่า
โลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่สอดคล้องกัน
เป็นต้น

D มีีภารกิิจร่่วม ภารกิิจหรืือเป้้าหมาย
ระยะสั้น หรือสิ่งที่กลุ่มต้องการ
ขับเคลื่อนให้ได้มา เมื่อกลุ่มตั้งเป้า
หมายแล้วจ�ำเป็นต้องก�ำหนดภารกิจ
ของกลุ่มด้วย
D มีีการจััดโครงสร้้าง จััดบทบาทการ
ท�ำงาน หากระบวนการตัดสินใจ
สิ่งเหล่านี้จะมาก�ำหนดวัฒนธรรม
องค์กรว่าจะออกแบบกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างไรที่สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีส่วนร่วม
D มีีข้้อตกลงวััฒนธรรมร่่วม วิิถีีปฏิิบััติิ
ของการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม มีค่านิยม
วัฒนธรรมการท�ำงานและการใช้ชีวิต
ที่ตกลงร่วมกันในกลุ่ม
D มีีปฏิิบััติิการ กลุ่่�มจััดตั้้�งจะต้้องนำ
ไปสู่การเคลื่อนไหวมีปฏิบัติการเพื่อ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้
D มีีการดููแลผู้้�ปฏิิบััติิงาน เป็็นพื้้�นที่่�
ดูแลกันฉลองความส�ำเร็จด้วยกัน
ท�ำให้รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน

คู่มือจัดตั้ง 3

D เข้้าใจเป้้าหมาย สมาชิิกต้้องชััดเจน
ในเป้าหมายกลุ่ม รู้ว่าจะศึกษาทฤษฎี
นี้ไปเพื่ออะไร
D พััฒนาทัักษะ ฝึึกฝนทัักษะที่่�สมาชิิก
สนใจเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิงานในบทบาท
หน้้าที่่�ที่่�รัับมอบหมายได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
D ถอดบทเรีียน มีีการถอดบทเรีียนทุุก
ครั้้�งหลัังปฏิิบััติิการ
D ประเมิินผล ประเมิินกิิจกรรมที่่�กลุ่่�ม
ทำร่่วมกััน สิ่่�งที่่�ทำได้้ดีี / ถ้้าทำครั้้�ง
หน้้าจะปรัับตรงไหนเพื่่�อทำให้้ดีีขึ้้�น
D ประสานทฤษฎีีกัับปฏิิบััติิ เมื่่�อลงมืือ
ปฏิิบััติิแล้้วตรงตามที่่�วิิเคราะห์์หรืือไม่่
เป็็นการประสานการเรีียนรู้้�ทฤษฎีีกัับ
ปฏิิบััติิไปด้้วยกััน
15

3

สนามการต่่ อสู้้� ทางการเมืื อง
3 สนาม

สนามการต่่อสู้้� 3 สนาม เป็็นการวิิเคราะห์์สมรภููมิิ
ประเมิินฉากทััศน์์ (scenario) นำไปสู่่�การปัักธง กำหนด
จัังหวะก้้าว ในขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่ิิ��อประชาธิิปไตย
การวางจัังหวะก้้าวเพื่่�อไปปัักธงที่่�กลุ่่�มต้้องการบรรลุุเป็็น
เรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณาพููดคุุยถกเถีียงแลกเปลี่่�ยนกัันอย่่าง
รอบด้้าน
เครื่่�องมืื อ วิิ เ คราะห์์ ส มรภูู มิิ ส นามการต่่ อ สู้้�  3
สนามนี้้�ประยุุกต์์มาจากบทความ “‘เกษีียร เตชะพีีระ’
มองการเมืืองไทยยุุคหลัังฉัันทมติิภููมิิพล” โดยเกษีียร
แยกแยะให้้เห็็นจัังหวะก้้าวของ 1. การเมืืองในระบบ 2.
การเมืืองภาคประชาชน และ 3. การเมืืองวััฒนธรรม ซึ่่�ง
ทั้้�งสามสมรภููมิินี้้�ฉายให้้เห็็นภาพการเปลี่่�ยนแปลงสัังคม
การเมืืองไทยในรอบทศวรรษอย่่างชััดเจน
Act Lab เห็็นว่่าการแยกแยะสนามการต่่อสู้้� 3
สนาม เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�จะช่่วยกำหนดกรอบการ
เคลื่่�อนไหว โดยขอแบ่่งออกเป็็น 1. สนามการเมืือง
ทางการ 2. สนามการเมืืองมวลชน 3. สนามการเมืือง
วััฒนธรรม

คู่มือจัดตั้ง 3

17

‘เกษียร เตชะพีระ’ มองการเมืองไทย
ยุคหลังฉันทมติภูมิพล
“...ตอนนี้้�สัังเกตเห็็นบรรยากาศและจัังหวะก้้าวที่่�แตก
ต่่างกัันของการเมืืองในระบบ การเมืืองภาคประชาชน และ
การเมืืองวััฒนธรรม เมื่่�อการเมืืองในระบบเป็็น ‘ปฏิิกิิริิยา’
การเมืืองภาคประชาชนเป็็น ‘ปฏิิรููป’ แต่่การเมืืองวััฒนธรรม
เป็็น ‘ปฏิิวััติิ’ ไปแล้้ว
การเมืืองในระบบ คืือ กลไกตุุลาการ กลไกบริิหาร
กลไกนิิ ติิบััญ ญััติิ จากการบิิดเบืือนฉวยใช้้ อำนาจในรอบ
กว่่ า สิิ บ ปีี ที่่�ผ่่ า นมาในความขัั ด แย้้ ง ทางเสื้้�อสีี จ นมาถึึ ง สมัั ย
คสช. สถาบัันเหล่่านี้้�เปื่่�อยยุ่่�ยหมดแล้้ว สิ่่�งที่่�เรีียกว่่าความ
ยุุติิธรรมไม่่ยุุติิธรรม สิ่่�งที่่�เรีียกว่่าอำนาจประชาชนไม่่ใช่่
อำนาจประชาชน ทุุกคนเห็็นตััวอย่่างกัันมากมาย ล่่าสุุด
เรื่่�องการแก้้รััฐธรรมนููญ สภาผู้้�แทนราษฎรและวุุฒิิสภาทำให้้
เห็็นว่่าเสีียงข้้างมากในสภายัังเป็็นปฏิิกิิริิยา คืือต่่อต้้านการ
เปลี่่�ยนแปลง
การเมืืองภาคประชาชน ข้้อเรีียกร้้องจากกลุ่่�มการเมืือง
นอกสภาที่่�รัับไม่่ได้้กัับเผด็็จการแบบ คสช. ต้้องการให้้เกิิด
การปฏิิรููป ข้้อเรีียกร้้องที่่�ไปไกลที่่�สุุดก็็ยัังต้้องการระบอบที่่�
มีีสถาบัันพระมหากษััตริิย์์อยู่่�คู่่�ประชาธิิปไตย เป็็นการเมืือง
แบบปฏิิรููป ที่่�ชััดเจนคืือ 3 ข้้อเรีียกร้้องของคณะราษฎร
2563
ขณะเดีี ย วกัั น การเมืื อ งวัั ฒ นธรรมเป็็ น แบบปฏิิ วัั ติิ ไ ป
แล้้ว ตอนเห็็นป้้าย “เราไม่่ต้้องการปฏิิรููป เราต้้องการปฏิิวััติิ”
ผมตกใจเลย เพราะการปฏิิ วัั ติิ มัั น กระทบกระเทืื อ นคน
จำนวนมาก แต่่การเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองของเขาในระยะ
ที่่�ผ่่านมาเป็็นการทะลุุกรอบจำกััดของระเบีียบความคิิดเดิิม
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อุุดมการณ์์เดิิม อำนาจนำเดิิม ดัังนั้้�นในแง่่วััฒนธรรมและ
อุุดมการณ์์ไปไกลกว่่าข้้อเรีียกร้้องแบบปฏิิรููปของการเมืือง
ภาคประชาชน
การเมืื อ งสามแบบนี้้�มีี ต รรกะกฎเกณฑ์์ ค นละอย่่ า ง
การเมืืองในระบบโดยเฉพาะในสภาคืือศิิลปะของความเป็็นไป
ได้้ (the art of the possible) การสร้้างเสีียงข้้างมากขึ้้�นมา
แม้้กระทั่่�งจากฝ่่ายตรงข้้าม แม้้กระทั่่�ง ส.ว. และ ส.ส. พรรค
พลัังประชารััฐที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกัับสิ่่�งที่่�คุุณต้้องการ เกมการเมืือง
ในสภาคืือการสร้้างพัันธมิิตรทางการเมืืองและการสร้้างเสีียง
ข้้างมาก ไม่่มีีมิิตรแท้้หรืือศััตรููถาวร
ส่่วนการเมืืองภาคประชาชนมีีจุุดสำคััญคืือการรวมคน
ให้้ได้้มากที่่�สุุดและเหลืือคนที่่�อยู่่�ฝั่่�งตรงข้้ามน้้อยที่่�สุุด ต้้องมีี
เป้้าที่่�ชััดเจน เป็็นเส้้นค่่อนข้้างชััดเจนในเชิิงอุุดมการณ์์ ต่่าง
จากในสภาที่่�มีีชัักเท้้าเข้้า-ออก เปลี่่�ยนแนวร่่วมไปเรื่่�อยๆ
ขณะที่่�การเมืืองวััฒนธรรม ศััตรููมัันอยู่่�ข้้างในคุุณ คืือ
ความคิิดของคุุณเอง เรื่่�องวััฒนธรรมอุุดมการณ์์แทรกซึึมอยู่่�
ในวิิธีีคิิด ในสถาบัันสัังคม และอยู่่�ในหััวคุุณด้้วย
ตอนนี้้�การเมืืองในระบบเป็็นปฏิิกิิริิยา การเมืืองภาค
ประชาชนเป็็นปฏิิรููป การเมืืองวััฒนธรรมเป็็นปฏิิวััติิ จัังหวะ
ก้้าวไม่่ไปพร้้อมกััน มัันขััดแย้้งกััน ซึ่่�งการเคลื่่�อนไหวของ
แฟลชม็็ อ บที่่�ผ่่ า นมาแสดงออกว่่ า ข้้ อ คิิ ด ทางด้้ า นการเมืื อ ง
วััฒนธรรมทะลุุเพดานไปแล้้ว คุุณกำลัังทำเกมการเมืืองภาค
ประชาชน แต่่มีีชิ้้�นส่่วนองค์์ประกอบของการเมืืองวััฒนธรรม
ที่่�ทะลุุไปแล้้วด้้วย คุุณจะประสานสองสิ่่�งนี้้�เข้้าหากัันให้้ได้้ยััง
ไง แล้้วคุุณจะประสานการเคลื่่�อนไหวเข้้าไปในระบบที่่�เป็็น
ปฏิิกิิริิยายัังไง ผมนั่่�งคิิดว่่าทั้้�งสามอย่่างนี้้�จะไปด้้วยกัันยัังไง
ยัังปวดหััวเลย...”
ที่่�มา: https://www.the101.world/kasian-tejapira-interview/

คู่มือจัดตั้ง 3

19

ความหมายของ 3 สนามการต่ อสู้ ทางการเมื อง

สนามการเมืองทางการ
ศิลปะของความเป็นไปได้
ในการสร้างเสียงข้างมาก
ขึ้นมาแม้กระทั่งจากฝ่าย
ตรงข้าม เกมการเมืองใน
สภาคือการสร้างพันธมิตร
ทางการเมืองและการสร้าง
เสียงข้างมาก ไม่มีมิตรแท้
หรือศัตรูถาวร เป็นเรื่องของ
การต่อรองช่วงชิงเพื่อได้มา
ซึ่งเสียงข้างมาก

สนามการเมืองมวลชน
การรวมคนให้ได้มากที่สุด
และเหลือคนที่อยู่ฝั่งตรง
ข้ามน้อยที่สุด ต้องมีเป้าที่
ชัดเจน เป็นเส้นค่อนข้าง
ชัดเจนในเชิงอุดมการณ์
ต่างจากในสภาที่มีชักเท้า
เข้า-ออก เปลี่ยนแนวร่วม
ไปเรื่อยๆ

สนามการเมืองวัฒนธรรม
เป็นเรื่องวัฒนธรรม
อุดมการณ์ที่แทรกซึมอยู่
ในวิธีคิด ในสถาบันสังคม
รวมทั้งอยู่ในหัวคนด้วย

ในสนามการต่่อสู้้� มีี 3 สนาม
1) สนามการเมืืองทางการ เป็็นเรื่่�องของการต่่อรอง
ช่่วงชิิงเสีียงกััน สนามนี้้�จะไม่่มีีมิิตรศััตรููถาวร เกม
การเมืืองในสภาเป็็นเรื่่�องการช่่วงชิิงเสีียงข้้างมาก
2) สนามการเมืืองมวลชน คืือการรวมฝ่่ายเราให้้มาก
ที่่�สุุด ฝ่่ายตรงข้้ามให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด เป็็นสนาม
ของการช่่วงชิิงคน
3) สนามการเมืืองวััฒนธรรม คืือการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ใน
หััวคน เป็็นเรื่่�องของอุุดมการณ์์ วิิถีีปฏิิบััติิ ระบบ
คุุณค่่าความคิิดความเชื่่�อ
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ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ 3 สนาม (ช่่วงกลางปีี 65 หลัังการลุุกฮืือของประชาชนใน
การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยไทยปีี 63-64)
สนามการเมือง
วัฒนธรรม

f

f

f

f
f

สนามการเมือง
มวลชน

f

f

f

f

สนามการเมือง
ทางการ

คู่มือจัดตั้ง 3

ประเด็็นขยัับไปเรื่่�องท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น ประวััติิศาสตร์์การ
ต่อต้านส่วนกลางของท้องถิ่น + กระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่ว
ประเทศ
แนวคิิ ด ก้้ า วหน้้ า ของฝ่่ า ยประชาธิิ ป ไตยเร่ิิ�มเข้้ า ยึึ ด
กุ ม พื้ น ที่ ใ นวงการศิ ล ปะโฆษณา เกิ ด การแปรสนาม
วัฒนธรรมไปเป็นพลังผู้บริโภค เช่นการที่ซีรีส์วายหรือ
ละครที่มีเนื้อหาประชาธิปไตยสามารถฉายช่องฟรีทีวีแล้ว
โฆษณาเข้าเยอะไม่โดนถอดออก เป็นต้น
ฝ่่ า ยประชาธิิ ป ไตยมีี พื้้� นที่่�ในองค์์ ก าร/สโมสรใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
ประวััติิศาสตร์์กระแสหลัักถููกวิิพากษ์์ตั้้�งคำถาม
กระแสฝ่่ายขวาปลุุกไม่่ขึ้้�น
ช่่วงจัังหวะคนรอเลืือกตั้้�ง ม็็อบไม่่ขึ้้�น ไม่่มีีม็็อบขนาดใหญ่่
อีกเลยหลังการลุกฮือปี 63-64
ขบวนเสื้้�อแดง แดง นปช. มีีมวลชนแต่่ไม่่กล้้าออกตััวแรง
แดงเพื่อไทยไม่มีนโยบายม็อบ
ขบวนชาวบ้้านเอาด้้วยกัับคนรุ่่�นใหม่่ แต่่ยัังไม่่เห็็นจุุด
เชื่อมระหว่างภาคประชาชนกับขบวนการประชาธิปไตย
ขบวนแรงงานหลายกลุ่่�มไม่่เป็็นเอกภาพ กลุ่่�มแรงงาน
ส่วนน้อยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

4 แนวทาง
1) มุ่่�งพััฒนาเศรษฐกิิจ สมานฉัันท์์ปรองดองในหมู่่�ชนชั้้�นนำ
(แนวทางทักษิณ)
2) รวมพลัังประชาชนฝ่่ายประชาธิิปไตยต่่อสู้้�อนุุรัักษ์์นิิยม
สลายเหลืองแดง (แนวทางชัชชาติ ก้าวไกล ปิยบุตร)
3) ยัังไม่่ต้้องพููดเรื่่�องสถาบัันตอนนี้้� รอให้้ชนะเป็็นรััฐบาล
ก่อน ยึดสภาแล้วหาช่องทาง แก้ รธน. ปฏิรูปอื่นๆ
(แนวทางวอยซ์)
4) ข้้อสามไฟเย็็น
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การเคลื่่�อนไหวเมื่่�อปีี 2563-64 ขบวนการประชาธิิปไตยไทย
เคลื่่�อนในสนามมวลชนและสนามวััฒนธรรมเสีียมาก สนามวััฒนธรรม
ไปไกลสุุดเพราะมัันอยู่่�ในหััวคน ขณะที่่�สนามมวลชนถ้้าแหลมเกิินก็็
เสีียแนวร่่วมหรืือถููกดำเนิินคดีีถููกติิดกำไล EM ถููกจัับกุุมคุุมขัังโดยไม่่
ให้้ประกัันตััว อย่่างไรก็็ตามหลายครั้้�งการเมืืองมวลชนยกระดัับเพดาน
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะการเมืืองวััฒนธรรมก้้าวหน้้า
การวิิเคราะห์์ว่่าเรากำลัังทำงานในสนามไหนให้้ดููว่่าสนามไหนที่่�
เราเข้้าไปเป็็นผู้้�ตััดสิินใจหลััก ณ เวลานี้้�สนามทางการเราไปไม่่ถึึงเพราะ
ไม่่เชี่่�ยวชาญไม่่มีีทรััพยากร ขณะที่่�สนามมวลชนเราถดถอยลงเรื่่�อยๆ
เราทำสนามวััฒนธรรมเป็็นหลััก ปััญหาคืือถ้้ามุ่่�งทำสนามวััฒนธรรม
อย่่างเดีียวแต่่ไม่่ทำงานในสนามมวลชนพอจััดชุุมนุุมก็็ไม่่มีีคนมา หรืือ
ถ้้าการเมืืองมวลชนเข้้มแข็็งแต่่สนามทางการไม่่เล่่นด้้วยเราก็็ไปต่่อไม่่
ได้้ ดัังนั้้�นในการต่่อสู้้�และบรรลุุผลจำเป็็นต้้องทำทั้้�งสามสนามไปด้้วย
กััน เช่่นการเมืืองมวลชนมีีการชุุมนุุมเรีียกร้้องการแก้้รััฐธรรมนููญขนาน
ใหญ่่ก็็อาจกดดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการเมืืองในสภา เป็็นต้้น
นอกจากชุดวิเคราะห์การท�ำงานเคลื่อนไหวใน 3 สนามแล้ว 4
ตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงสังคมก็เป็นอีกชุดวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

4 ตั วแปรในการเปลี่ ยนแปลงสังคม
ในทางสังคมวิทยาถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมี 4 ตัวแปร
1) เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงระดัับบุุคคล (Agent) เนื่่�องจาก
ตััวบุุคคลยึึดโยงกัับโครงข่่ายความสััมพัันธ์์ทางอำนาจ โดย
เฉพาะเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ของชนชั้้�นนำไทย บุุคคลคืือ
ตััวแทนโครงข่่ายความสััมพัันธ์์ที่่�โยงกัันอย่่างเหนีียวแน่่น
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2) เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสถาบััน เปลี่่�ยนสถาบัันเดิิมหรืือเกิิด
หน่่วยงานใหม่่ๆ เกิิดสถาบัันใหม่่ขึ้้�นมา ยกตััวอย่่างเช่่น
ขบวนการสิ่่�งแวดล้้อมเมืืองไทยต่่อสู้้�จนกระทั่่�งเกิิดสำนัักงาน
นโยบายและแผนสิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) ทำให้้ก่่อนการสร้้าง
เขื่่�อนการสร้้างโรงงานอุุตสาหกรรมต้้องมีีการทำอีีไอเอ
เป็็นต้้น
3) เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีการปฏิิบััติิ ตััวอย่่างเช่่นข้้าราชการ
เคยทำงานรููทีีนตามกำหนดเวลาพอผู้้�ว่่าฯ ชััชชาติิเข้้ามาเกิิด
การเปลี่่�ยนวิิธีีการทำงานเปลี่่�ยนกระบวนการทำงานใหม่่
4) เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงระบบคุุณค่่าความเชื่่�อ ยกตััวอย่่าง
เช่่น 30 บาทรัักษาทุุกโรค เปลี่่�ยนระบบคุุณค่่าความเชื่่�อ
จากเดิิมที่่�การรัักษาพยาบาลต้้องรอรัับการสงเคราะห์์ช่่วย
เหลืือจากรััฐตามบุุญทำกรรมแต่่ง มาเป็็นการรัักษาพยาบาล
คืือสิิทธิิอัันพึึงมีีพึึงได้้ที่่�รััฐต้้องจััดสรรทรััพยากรให้้ทุุกคน
อย่่างเท่่าเทีียมกััน

ในการเคลื่่�อนไหวต่่อสู้้�ต้้องทำทั้้�ง 4 ตััวแปรนี้้�จึึงจะ
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง แต่่เราต้้องตั้้�งเป้้าให้้ชััดก่่อนว่่าตอน
นี้้�เอาเรื่่�องอะไร เช่่นไล่่ประยุุทธ์์ในฐานะตััวแทนเครืือข่่าย
เผด็็จการชนชั้้�นนำไทย หรืือการไปยื่่�นหนัังสืืออาจไม่่
ได้้เปลี่่�ยนตััวสถาบัันแต่่มัันเปลี่่�ยนวิิถีีปฏิิบััติิหรืือเปลี่่�ยน
ระบบคุุณค่่าบางอย่่างได้้

คู่มือจัดตั้ง 3
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4

บุ คลิ กนั กกิ จกรรม 4 แบบ

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับส�ำรวจตนเองหรือกลุ่มว่าถนัดหรือมีจริต
บุคลิกตรงกับงานประเภทใด (พัฒนาโดย บิล โมเยอร์ส) เพื่อประเมิน
จุดแข็งจุดอ่อนและหาทางเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นที่จะช่วยหนุนเสริมกลุ่ม
เราในด้านที่ไม่ถนัดได้

ขั้ นตอนการสำ �รวจตนเองและกลุ่ ม
จ�ำลองสถานการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติน�้ำท่วมฉับพลัน
มีผู้เดือดร้อนจ�ำนวนมากต้องพลัดที่นาคาที่อยู่บ้านเรือนจมหายไปกับ
น�้ำ สัตว์เลี้ยงลอยคอ ไฟฟ้าดับ กู้ภัยเข้าไม่ถึงพื้นที่ ความช่วยเหลือจาก
ราชการเป็นไปอย่างล่าช้า สื่อมวลชนไม่น�ำเสนอข่าว เราในฐานะนัก
กิจกรรมจะท�ำอะไร 4 ข้อต่อไปนี้
1. ลงพื้้�นที่่�ไปช่่วยเหลืือคนเดืือดร้้อนทัันทีี
2. เราต้้องประสานงานหน่่วยงานรััฐที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�จััดการ
เรื่องนี้โดยตรงเพราะมีทรัพยากรอยู่แล้ว เราต้องท�ำให้กลไก
ที่มีอยู่แล้วมันเวิร์ก
3. เราต้้องรวมกลุุ่�มประชุุมเครืือข่่ายวางแผนให้้ชััดเจนก่่อน ทั้้�ง
แผนระยะสั้นและระยะยาว ต้องมีแผนก่อนเกิดภัยพิบัติ
ระหว่างภัยพิบัติ และหลังภัยพิบัติ ต้องจัดบทบาทหน้าที่
และมานั่งคุยกันเพื่อไม่ให้การท�ำงานซ�้ำซ้อนหรือซ�้ำเติม
ปัญหามากไปกว่านี้ เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ
4. เราจะต้้องทำให้้ประชาชนทั้้�งประเทศเห็็นความสำคััญของ
เรื่องนี้ เราจะต้องท�ำให้สังคมและรัฐบาลตระหนักรู้ถึง
ปัญหานี้และลงมือท�ำอะไรบางอย่าง ต้องไปลุยกับผู้มีอ�ำนาจ
โดยตรง
ให้แต่ละคนเลือกตามความชอบของเราโดยบุคลิกส่วนตัว จาก
นั้นเข้ากลุ่มพูดคุยว่าท�ำไมฉันมาอยู่กลุ่มนี้ จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่ม
เราคืออะไร
คู่มือจัดตั้ง 3

25

ตัวอย่างค�ำตอบที่สะท้อนบุคลิกของกลุ่มจากสถานการณ์จ�ำลองนี้
กลุ่ม 1
ท�ำไมฉันมาอยู่ตรงนี้
• รอไม่่ได้้ รีีบไปดููหน้้างาน ยัังไงก็็ต้้องไปเพราะชีีวิิตมีีค่่า
• ชอบช่่วยเหลืือ
• จะได้้รายงานข้้อเท็็จจริิงก่่อน
จุดแข็งของกลุ่มเรา
• เห็็นหน้้างานก่่อน แก้้ปััญหาเร่่งด่่วนก่่อนกลุ่่�มอื่่�น
• ทำให้้กลุ่่�มสองสามสี่่�ทำงานได้้
จุดอ่อนของกลุ่มเรา
• ไม่่มีีแผน
• อาจตายได้้
• กลายเป็็นผู้้�ประสบภััยเอง
กลุ่ม 2
ท�ำไมฉันมาอยู่ตรงนี้
• เราทำอะไรได้้บ้้างที่่�เป็็นไปได้้ ลงไปเชื่่�อมประสานกัับคนที่่�มีี
ความสามารถ คนเก่งๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
จุดแข็งของกลุ่มเรา
• อาจได้้รัับความช่่วยเหลืือทัันท่่วงทีีจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• รััฐมีีทรััพยากรอยู่่�แล้้วสามารถระดมคนได้้ ประสานเอกชน
• รู้้�จัักใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้เป็็นประโยชน์์
จุดอ่อนของกลุ่มเรา
• ล่่าช้้าถ้้าเจอหน่่วยงานไม่่พร้้อมหรืือกลไกมีีปััญหาคอร์์รััปชั่่�
นงบประมาณ
• ซัับซ้้อนยุ่่�งยากในระบบราชการ ระเบีียบเยอะ
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กลุ่ม 3
ท�ำไมฉันมาอยู่ตรงนี้
• คิิดว่่าถ้้ามีีเพื่่�อนเราอยู่่�ตรงนั้้�นแม้้เราจะลงไปเลยสุุดท้้ายก็็ต้้องกลัับมา
วางแผนการช่วยเหลือใหม่อยู่ดี
จุดแข็งของกลุ่มเรา
• ลำดัับความสำคััญของงานและคน เซฟคน
• ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดซ้้ำ หลัังเกิิดภััยพิิบััติินี้้�เราจะป้้องกัันยัังไงถ้้าเกิิดซ้้ำ
ลดความเสี่ยงที่จะเสียเวลา
• มีีแผนสำรองรองรัับ
• ทำงานร่่วมกัับทุุกกลุ่่�มได้้
• สามารถออกแบบช่่องทางสื่่�อสารระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ ในการปฏิิบััติิงาน
• จััดระเบีียบให้้ทุุกกลุ่่�มทำงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
จุดอ่อนของกลุ่มเรา
• ใช้้เวลานานในการเข้้าพื้้�นที่่�กว่่าคิิดแผนให้้ถี่่�ถ้้วนก่่อน ประชุุมนาน
• อาจไม่่ได้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ อาจจะเพ้้อเจ้้อไปเอง
• ใช้้เวลารวมกลุ่่�มนาน
• ไม่่ค่่อยมีีเวลาได้้ปฏิิบััติิงานจริิงเพราะมััวแต่่ระดมสมองวางแผน
กลุ่ม 4
ท�ำไมฉันมาอยู่ตรงนี้
• เราต้้องทำให้้ทุุกคนตระหนัักว่่าความเดืือดร้้อนนี้้�สะท้้อนถึึงปััญหาเชิิง
โครงสร้าง
จุดแข็งของกลุ่มเรา
• เป็็นการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�สื่่�อให้้นำเสนอปััญหา
จุดอ่อนของกลุ่มเรา
• มุุทะลุุจนบางครั้้�งทำลายแนวร่่วม
คู่มือจัดตั้ง 3
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4
2

บทบาทของนั กกิ จกรรมสี่ แบบ3

พลเมืองเข้มแข็ง มุ่งเน้น
การรักษาคุณค่าที่ดีของ
สังคมเอาไว้

นักจัดตั้ง ชอบวางแผน
ระยะยาว สร้างความร่วม
มือกับคนกลุ่มต่างๆ มอง
การณ์ไกล

นักปฏิรูป มุ่งใช้ประโยชน์
จากระบบที่มีอยู่ มองว่า
รัฐคือแหล่งรวมทรัพยากร
ของสังคมต้องดึงมาใช้
ระบบมีช่องโหว่อะไรก็แก้
ตรงนั้น

ขบถ เปิดแผลของสังคม
สร้างความตระหนักรู้ให้
คนในสังคมมองเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น

ข้อควรระวัง: พลเมือง ไร้เดียงสาทางการเมืองเพราะมุ่งเน้นแก้ปัญหา
เฉพาะจุด, นักปฏิรูป พอท�ำงานร่วมกับรัฐมากเข้าจนไปแก้ต่างให้
รัฐเพราะเห็นเงื่อนไขข้อจ�ำกัดต่างๆ ท�ำให้ความแหลมคมของการแก้
ปัญหาอาจลดลง, นัดจัดตั้ง อุดมคติเยอะมักหงุดหงิดกับทุกเรื่องจน
หลุดไปตั้งชุมชนใหม่ของตัวเอง, ขบถ มักน้อยใจเวลาคนไม่สนใจ
ปัญหา ไม่เป็นข่าว โทษตัวเอง หมดไฟเอาดื้อๆ
3

ดู คู่มือทำ�งานจัดตั้ง 1 น.16-17
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5

แปดขั้ นตอน
ขบวนการเคลื่ อนไหว

“แผนปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางสังคม” (Movement Action Plan:
MAP)4 ของ บิล โมเยอร์ส เสนอ 8 ขั้นตอนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สัมพันธ์กับสาธารณชนและบทบาทของคน 4 กลุ่ม เขาพบว่าขบวนการ
เคลื่อนไหวที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องประกอบด้วยคนทั้ง 4 แบบ ขาด
แบบใดแบบหนึ่งไปไม่ได้ และแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหวอาศัยจุดเด่น
ของคนแต่ละแบบในการก�ำหนดจังหวะก้าวกล่าวคือ
จากช่วงแรกสถานการณ์ปกติคนไม่รู้สึกถึงปัญหา ระบบยังเดิน
ไปได้ปกติ ภาวะปกตินี้นักปฏิรูปจะท�ำงานหนักเช่นเข้าไปเป็นคณะ
กรรมการเสนอนโยบายต่างๆ พลเรือนกับนักจัดตั้งจะยังไม่ค่อยมี
บทบาทช่วงนี้ พอสถานการณ์เริ่มไม่ปกติ นักปฏิรูปก็พยายามจะท�ำให้
ระบบดีขึ้น กระทั่งเกิดเหตุการณ์จุดชนวนบางอย่าง คุณค่าของสังคม
เปลี่ยนพลเมืองจะออกมามีบทบาท ขบถก็จะออกมามีบทบาทเช่น
กัน ช่วงขาขึ้นของขบวนนักปฏิรูปกับนักจัดตั้งจะไม่ค่อยมีบทบาท จน
กระทั่งขาลงของขบวนการเคลื่อนไหว เมื่อขบถกับพลเมืองหาแนวทาง
ตัวจบเกมไม่เจอ นักปฏิรูปกับนักจัดตั้งก็จะเข้ามาตรงนี้ ในช่วงที่คิดว่า
ล้มเหลวพลเมืองจะเล่นบทช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน จนกระทั่งอาจ
จะเกิดเหตุการณ์ใหม่ ถ้าชนะใจมหาชนได้พลเมืองจะมีบทบาทก�ำหนด
ว่าคุณค่าสังคมควรจะเป็นอย่างนี้ นักจัดตั้งกับนักปฏิรูปก็จะไม่ค่อยมี
บทบาทเท่าไร จนสุดท้ายถ้าส�ำเร็จนักปฏิรูปก็จะเข้ามาช้อนความส�ำเร็จ
หา solution หาทางไปท�ำให้ความส�ำเร็จกลายเป็นสถาบัน เกิดกฎหมาย
ใหม่ เกิด รธน. ใหม่ ฯลฯ ขบถก็จะลดบทบาทลง พลเมืองก็จะออกมา
เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเป็นต้น
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สั่งสมความตึงเครียดในระบบ

นักปฏิรูป
ขบถ
พลเมือง
นักจัดตั้ง

นไข 4 ขึ้นบิน! 5เข้าใจว่า 6 ชนะใจมหาชน 7
3เงืสุก่องอม
ล้มเหลว

4 บทบาทของนั กกิ จกรรม - การมี ส่วนร่ วม

ความมั่นคง
ของระบบ

สั่งสมความตึงเครียดในระบบ

1 สภาวะ
ปกติ 2

ความล้มเหลว
ของแนวทาง
ที่มีอยู่

การแก้ปัญหา

เหตุการณ์จุดชนวนซ้ำ

ความล้มเหลว
ของแนวทาง
ที่มีอยู่

เหตุการณ์จุดชนวน

1 สภาวะ
ปกติ 2

เห็นว่าเป็นปัญหา
สำเร็จ

8 เดินหน้าต่อ

เหตุการณ์จุดชนวนซ้ำ

ความมั่นคง
ของระบบ

ปรับปรุงจาก Bill Moyers, The Practical Strategist
(San Francisco: Social Movement Empowerment
Project 1990)

เห็นว่าเป็นปัญหา

การแก้ปัญหา

นไข 4 ขึ้นบิน! 5เข้าใจว่า 6 ชนะใจมหาชน 7
3เงืสุก่องอม
ล้มเหลว

สำเร็จ

8 เดินหน้าต่อ

70%
60%
50%

สาธารณชน
ตระหนักถึงปัญหา

40%
30%
20%

สาธารณชน
เห็นตรงข้าม
กับผู้กุมอำนาจ

เหตุการณ์จุดชนวนซ้ำ

เหตุการณ์จุดชนวน

80%

เหตุการณ์จุดชนวนซ้ำ

90%

สาธารณชน
สนับสนุน
ขบวนการทางเลือก

10%

3 วิ ธีชนะใจสาธารณชน

คู่มือจัดตั้ง 3

ปรับปรุงจาก Bill Moyers, The Practical Strategist
(San Francisco: Social Movement Empowerment
Project 1990)
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หนทางแห่งความส�ำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวมี 3 ทาง
1. สาธารณชนตระหนัักถึึงปััญหาและพยายามแก้้ไขมััน คน
อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยพวกนักกิจกรรมสร้างพื้นที่
ให้สาธารณชนมีปฏิบัติการได้
2. สาธารณชนเห็็นตรงข้้ามกัับผู้้�มีีอำนาจและโค่่นล้้มผู้้�มีีอำนาจ
ซึ่งอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
3. สาธารณชนสนัับสนุุนขบวนการทางเลืือก ถ้้าเรามีีทางเลืือก
ที่ดีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
วิวัฒนาการ 8 ขั้นของแบบจ�ำลองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ที่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวหรือนักปฏิบัติการ 4 แบบในแต่ละขั้นนี้จะช่วย
ให้เราคาดคะเนและวางแผนรณรงค์ระยะยาวได้ เริ่มตั้งแต่การท้าทาย
อ�ำนาจ สั่งสมก�ำลัง ฉลองความส�ำเร็จเป็นช่วงๆ

ขั้นที่ 1

สภาวะปกติ

คนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาและมีไม่ถึง 15% ที่ต้องการเปลี่ยน
นโยบาย เพราะยังเชื่อว่าระบบแก้ปัญหาได้และยังไม่รู้สึกถึงอ�ำนาจตัว
เอง
การเคลื่อนไหวขั้นนี้จะเน้นเจรจาผ่านสถาบันทางการต่างๆ จัดตั้ง
กลุ่มรณรงค์ จัดชุมนุมเล็กๆ คาดหวังความส�ำเร็จต�่ำและไม่ค่อยมีพลัง
สิ่งที่ควรท�ำคือ จัดตั้งองค์กร สร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร
บทบาทที่เด่นชัด พลเมืองและนักจัดตั้ง
สิ่งที่ควรระวัง คือการเชื่อว่าระบบเดิมจะแก้ปัญหาได้ และความ
รู้สึกว่าตนเองมีอ�ำนาจน้อย
จุดเปลี่ยน คนเริ่มตระหนักว่าการเคลื่อนไหวผ่านระบบและการ
รณรงค์แบบเดิมไม่มีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ประชาชนควร
ออกมาต่อสู้กับระบบด้วยตนเอง
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ขั้นที่ 2

เห็นความล้มเหลวของระบบ

คนเริ่มเห็นว่าระบบเป็นปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ได้ คนรุ่นใหม่เริ่ม
ออกมาเคลื่อนไหว
เกิดการตรวจสอบการท�ำงานของสถาบันหรือช่องทางที่เกื้อหนุน
สถาบันอยู่ ขั้นนี้ยังเน้นให้ความส�ำคัญกับการใช้กลไกทางการเพื่อเผย
แพร่ข้อมูลปัญหา กลุ่มรุ่นใหม่เริ่มเติบโตและท�ำงานร่วมกับกลุ่มรุ่นเก่า
ได้ คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงปัญหา
ขั้นนี้เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางจะไม่เกิดขึ้นตราบที่ประชาชนยังเชื่อมั่นในช่องทางแก้
ปัญหาที่มีอยู่
สิ่งที่ควรทําในขั้นนี้คือ ตรวจสอบและเผยแพร่ความผิดพลาดของ
สถาบันทางการและกลุ่มอ�ำนาจในสังคม ท�ำวิจัย ฟ้องร้อง ยื่นหนังสือ
ยื่นกระทู้ ยื่นญัตติ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายและทางจริยธรรม
ทั้งยังเกิดองค์กร ผู้น�ำ ความรู้ความช�ำนาญที่ตรงข้ามกับรัฐ
บทบาทที่เด่นชัด นักปฏิรูป และ พลเมือง
จุดเปลี่ยน คนตระหนักว่ากลุ่มอ�ำนาจและสถาบันหรือองค์กร
สาธารณะกลับล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเอง และการเมืองใน
ระบบสภาจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

ขั้นที่ 3

เงื่อนไขสุกงอม การให้ความรู้และการจัดตั้งเริ่มได้ที่

คนสนใจมากขึ้น เกิดกลุ่มใหม่ๆ มีการเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่
อย่างกว้างขวาง คนร้อยละ 20-30 เริ่มเห็นด้วยว่ามีปัญหาหรือความอ
ยุติธรรมเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วมาก เนื่องจากคนจ�ำนวนมากที่ก่อน
หน้านี้ไม่คิดจะฟังเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น ผู้คนเติบโต ขยายกลุ่ม ทวี
จ�ำนวนมากขึ้น มีปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ชุมชนที่เข้าใจประเด็น
ปัญหาเข้าร่วมการเคลื่อนไหว และเกิดเครือข่ายหลวมๆ ระหว่างกลุ่มที่
มีมวลชน
คู่มือจัดตั้ง 3

33

ขั้ น ตอนนี้ อ าจสั้ น หรื อ ยาว แต่ ก ารเผยแพร่ ก ว้ า งขวางอย่ า ง
สม�่ำเสมอโดยผ่านการให้ความรู้และการจัดตั้งกลุ่มใหม่ๆ เป็นเงื่อนไข
จ�ำเป็นต่อการเปิดตัวขบวนการอย่างเต็มที่
ระหว่างนี้กลุ่มอ�ำนาจหรือสถาบันทางการจะยังรู้สึกปลอดภัย ยัง
น�ำเสนอนโยบายตัวเอง และสามารถควบคุมอ�ำนาจการตัดสินใจไว้ได้
สิ่งที่ควรทําในขั้นนี้ คือ เน้นจัดการศึกษา เชื่อมร้อยเครือข่าย
เตรียมคนเพื่อการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการกลุ่มย่อย ท�ำให้คนเห็นเหยื่อ
ของระบบมากขึ้น
บทบาทที่เด่นชัด พลเมือง นักปฏิรูป และขบถ
จุดเปลี่ยนสู่ขั้นต่อไป ประชาชนเริ่มไม่พอใจปัญหาและระบบ
โครงสร้าง ซึ่งน�ำไปสู่จุดแตกหักหรือรอคอยเหตุการณ์ปะทุในขั้นต่อไป

ขั้นที่ 4

ทะยาน ช่วงขาขึ้นอย่างเต็มที่

มักเกิดจากเหตุการณ์ท่ีทําให้คนสนใจในวงกว้าง คนจ�ำนวนมาก
จะเข้าร่วมขบวน ช่วงนี้มักเกิดการจัดตั้งแนวร่วมขนาดใหญ่ขึ้น คนดังจะ
ทยอยเข้าร่วมการเคลื่อนไหว บรรดาผู้กุมอ�ำนาจอาจรู้สึกตกใจกับแรง
ต่อต้านอย่างใหม่และการโหมประโคมข่าวของสื่อมวลชน จึงพยายาม
ดิสเครดิตขบวนการ
ในขั้นนี้จ�ำเป็นต้องมีฐานมาจากขั้นที่ 2 และ 3 คือมีการให้ความ
รู้ ท�ำงานจัดตั้ง และท้าทายช่องทางที่มีอยู่ นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งจะจุด
ชนวนสถานการณ์ขึ้นมาได้ต่อเมื่อขบวนการได้ท�ำการบ้านมาก่อนหน้า
นั้นแล้ว
นั ก กิ จ กรรมมั ก จะหวั ง ได้ ชั ย ชนะอย่ า งรวดเร็ ว ในขั้ น นี้ จึ ง โหม
ท�ำงานอย่างหนัก การประชุมอย่างเผ็ดร้อนและยาวนานเกิดขึ้นโดยมี
คนใหม่ๆ มาเข้าร่วมและพยายามจะตัดสินใจโดยไม่มีการก�ำหนดกฎ
เกณฑ์ขั้นตอนที่จ�ำเป็นขึ้นมาก่อน ประเด็นปัญหาถูกมองอย่างแยกขาด
จากประเด็นปัญหาอื่นๆ
สิ่งที่ควรทํา เดินขบวนใหญ่ ชุมนุมในหลายๆ พื้นที่ การดื้อ
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แพ่ง ปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า สร้างและประสานให้เกิดขบวนการ
จากระดับรากหญ้าขึ้นมา และเพื่อชนะใจสาธารณชน ด้วยการโยงข้อ
เรียกร้องของขบวนการเข้ากับคุณค่าที่สังคมยอมรับอย่างกว้างขวาง
เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม หรือประชาธิปไตย ในขั้นนี้จะพบว่า
สาธารณชนตระหนักถึงปัญหามากขึ้น ผู้ต่อต้านนโยบายเพิ่มจ�ำนวน
เป็น 40-60%
บทบาทที่เด่นชัด การเคลื่อนไหวในขั้นนี้มักกระท�ำโดยขบถที่มี
ประสิทธิภาพ
หลุมพรางกับดัก คือการคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีแนวคิดที่ไม่เป็นระบบ วิธีคิดแบบตัดสิน มีภาพลักษณ์หัว
รุนแรง มองปัญหาแบบแยกส่วน ปกติขั้นนี้จะกินเวลานาน 2 ปี
จุดเปลี่ยน นักกิจกรรมเห็นข้อจ�ำกัดของการประท้วงที่ท�ำอยู่ เริ่ม
หมดหวังแล้วเคลื่อนไปสู่ขั้นที่ 5 คือ เข้าใจว่าล้มเหลว

ขั้นที่ 5

รับรู้ความล้มเหลว

ในขั้นนี้ขบถและพลเมืองที่คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวจะประสบ
ความส�ำเร็จอย่างรวดเร็วแต่การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น ท�ำให้หลายๆ คน
สิ้นหวังและออกจากขบวนไปอย่างน่าเสียดาย
นักกิจกรรมจ�ำนวนมากเชื่อว่าการเคลื่อนไหวล้มเหลว จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมประท้วงน้อยลง สื่อรายงานข่าวน้อยลง และยังไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับนโยบายใดๆ ผู้กุมอ�ำนาจจะตราหน้าว่าล้มเหลว สื่อ
หันมาท�ำข่าวความแตกแยกในขบวนการแทน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สั่น
คลอนความเชื่อมั่นของประชาชน
สาธารณชนทั่วไปจะรู้สึกกลัว ไม่ไว้ใจปฏิบัติการของขบวนการนี้
ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้มีอ�ำนาจต้องการ คือท�ำให้การเคลื่อนไหวล้มเหลว
ท�ำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย โดยเน้นเรื่องความรุนแรง
สิ่งที่ควรทําในขั้นนี้คือ จ�ำแนกให้เห็นความส�ำเร็จที่ผ่านมา ปฏิเสธ
การก่อการเชิงลบ จินตนาการภาพการเคลื่อนไหวที่ประสบความสําเร็จ
ขึ้นใหม่ ซอยเป้าหมายให้เล็กลง
คู่มือจัดตั้ง 3
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บทบาทที่เด่นชัด พลเมือง และ ขบถ
สิ่งที่ควรระวัง การไม่สามารถจินตนาการภาพการเคลื่อนไหวที่
ประสบความส�ำเร็จได้ การรู้สึกสิ้นหวังเมื่อตื่นจากฝันแล้วเผชิญสภาพ
ความเป็นจริง บางกลุ่มจะเริ่มปฏิบัติการด้วยความโกรธและความ
รุนแรง หรือกลายเป็นกลุ่มปฏิกิริยากับสังคมอย่างถาวรอันน�ำไปสู่ความ
แปลกแยกและไร้ประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 6

ชนะใจคนส่วนใหญ่

ขบวนการเปลี่ยนจากการประท้วงเฉพาะหน้าสู่การต่อสู้ในระยะ
ยาว โดยมุ่งไปที่ชนะใจมหาชน เกิดกลุ่มใหม่ๆ หลายกลุ่ม รวมเอาคน
ที่ไม่ได้มีบทบาทเคลื่อนไหวมาก่อนไว้ด้วย ประเด็นปัญหาจะเริ่มถูก
หยิบยกมาปราศรัยในการหาเสียงเลือกตั้ง และผู้สมัครบางคนได้รับ
เลือกเข้ามาจากฐานของประชาชนส่วนนี้
ในขั้นนี้ประชาชนร้อยละ 60-75 เริ่มเห็นด้วยว่าต้องเปลี่ยนแปลง
พร้อมที่จะพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ
บทบาทที่เด่นชัดในช่วงนี้คือนักจัดตั้ง จะเคลื่อนไหวด้วยการ
วิเคราะห์ที่หลากหลาย มีแนวคิดพหุนิยม แสวงหาแนวร่วม จึงเอื้อให้
เกิดกลุ่มใหม่ๆ จ�ำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มกระแสหลักที่ไม่ได้มีแนวคิด
ตรงกันเสียทีเดียว
สิ่งที่ควรทํา รักษาประเด็นและข้อเสนอให้อยู่ในวาระสังคมและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
สิ่งที่ควรระวัง คือองค์กรระดับชาติและผู้ปฏิบัติการครอบง�ำการ
เคลื่อนไหวโดยตัดมวลชนรากหญ้าออกไปจากขบวน ไม่ก็นักปฏิรูป
อาจประนีประนอมกับระบบมากเกินไป ตลอดจนผู้กุมอ�ำนาจโฆษณา
การปฏิรูปจอมปลอม และสร้างวิกฤตการณ์เพื่อขู่ขวัญประชาชน
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ขั้นที่ 7

ผลักดันทางเลือกจนส�ำเร็จ

ขั้นนี้เป็นการเคลื่อนไหวระยะยาวไม่ใช่เพียงสถานการณ์ต่อสู้ การ
เคลื่อนไหวยกระดับไปสู่การพัฒนาทางเลือกต่างๆ มีคนมากมายเข้า
ร่วมการเปลี่ยนแปลงและหากผู้มีอ�ำนาจยังด�ำเนินนโยบายแบบเดิมก็
จะต้องจ่ายแพงกว่าการปรับนโยบายใหม่
ขบวนการอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับทางเลือกเหล่า
นั้น และกลุ่มแต่ละกลุ่มก็อาจจะโน้มน้าวใจสาธารณชนให้คล้อยตาม
ทางเลือกที่แตกต่างกันไป ฝ่ายผู้กุมอ�ำนาจอาจเสนอทางเลือกหลอกๆ
เป้ า หมายคื อ ท� ำ ให้ ข ้ อ เรี ย กร้ อ งนั้ น เข้ า ไปอยู ่ ใ นกรอบของการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เกิดแบบแผนหรือวิธีคิดใหม่ต่อประเด็นปัญหานั้น
ขบวนการต้องวางโครงการวิสัยทัศน์ใหม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่างๆ อย่างไร จะต้องน�ำเสนอวิถีปฏิบัติและวิถีชีวิตใหม่โดยที่ผู้กุม
อ�ำนาจจ�ำต้องยินยอมแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม
บทบาทที่เด่นชัด นักจัดตั้งและนักปฏิรูป
สิ่ ง ที่ ค วรท� ำ ปฏิ บั ติ ก ารไร้ ค วามรุ น แรงในจั ง หวะที่ เ หมาะสม
เคลื่อนไปถึงคนส่วนใหญ่ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเพิ่มขีดความ
สามารถแก่นักเคลื่อนไหวและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายที่เหลือ
ประสบผลส�ำเร็จไปด้วย
สิ่งที่ควรระวัง ประนีประนอมมากเกินไปจนได้แค่การปฏิรูป
ขนาดเล็ก อาจเกิดความท้อแท้เพราะไม่จ�ำแนกความส�ำเร็จ มองไม่
เห็นกระบวนการในช่วงจบ และอาจถูกผู้มีอ�ำนาจเหมารวมความส�ำเร็จ
ขณะที่ด้านผู้มีอ�ำนาจก็พยายามปรับกลยุทธ์มาเป็น 1. เปลี่ยนนโยบาย
2. ยอมรับความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้ง 3. ลงจากเก้าอี้
จุดเปลี่ยนสู่ขั้นถัดไป คือ 1. เกิดการต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจ 2. ผู้มี
อ�ำนาจเปลี่ยนนโยบาย หรือ 3. ท�ำให้อ�ำนาจเดิมสึกกร่อนระยะยาว

คู่มือจัดตั้ง 3
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ขั้นที่ 8

ขยายผล กระชับองค์กร เดินหน้าต่อ

ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนกรอบวัฒนธรรมของ
สังคม รักษาและขยายผลความส�ำเร็จ เป็นเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะต่อยอด
ขบวนการทางสังคมอื่นๆ
บทบาทที่เด่นชัด นักปฏิรูปจะติดตามขยายผลความส�ำเร็จ มีการ
สร้างองค์กรรากหญ้าและเสริมพลังมวลชนอย่างต่อเนื่อง มีการหนุน
เสริมประเด็นอื่นๆ ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ฝ่ายผู้กุมอ�ำนาจก็
เริ่มปรับนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ของตนเองเสียใหม่ และมักจะอ้าง
เอาความส�ำเร็จของขบวนการมาเป็นของตัว ขณะเดียวกันพวกเขาก็
อาจไม่ท�ำตามข้อตกลงที่ได้รับปากไว้ ไม่ยอมแก้ไขกฎหมายอย่างเต็มที่
หรือท�ำให้ผลที่ควรได้รับจากโครงสร้างใหม่อ่อนแอลงด้วยการแต่งตั้งผู้
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อควรระวัง ละเลยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาบันโดยสมบูรณ์
พอใจเพียงการปฏิรูปขนาดเล็ก ล้มเหลวในการควบคุม ตรวจสอบ
ติดตามผล นักเคลื่อนไหวบางส่วนออกจากขบวนการ
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วั ฒนธรรมองค์ กร 4 แบบ

ที่มา: https://www.facebook.com/ACupOfCultureACOC
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วั ฒนธรรมองค์ กร 4 แบบ
1. องค์์กรแนวราบ Clan culture มุ่่�งเน้้นที่่�ความยืืดหยุ่่�นกัับ
การจัดองค์กรภายใน เน้นให้ความร่วมมือให้เกียรติกันและ
กันเป็นองค์กรแนวราบ องค์กรแบบนี้คือพวกสตาร์ตอัพ
เน้นพี่น้องเน้นความสัมพันธ์เป็นหลัก
2. องค์์กรขาลุุย มุ่่�งเน้้นการบุุกเบิิกไปข้้างหน้้า สร้้างนวััตกรรม
ไม่กลัวความล้มเหลว ลองผิดลองถูก มีไอเดียสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ เช่น facebook, google พร้อมลุยเปิดประเด็น
3. องค์์กรที่่�เป็็นลำดัับชั้้�น มีีกฎกติิกาชััดเจน ไม่่อนุุญาตให้้ผิิด
พลาด เช่นหน่วยงานรัฐ แมคโดนัลด์ 7-11 ที่ต้องออกแบบ
องค์กรแบบนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาด ผิดพลาดไม่ได้
เพราะจะกระทบกับเป้าหมาย
4. องค์์กรที่่�เน้้นแข่่งขััน มุ่่�งผลลััพธ์์ มุ่่�งชนะ คาดหวัังสููง
บดขยี้ทุกคนที่ขวางทาง เช่น apple, amazon มุ่งยึดพื้นที่
เป็นหลัก
Note: ลองส�ำรวจว่ากลุ่มเรามีบุคลิก มีภารกิจ มีเป้าหมายอะไรจึง
ท�ำให้ออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบนั้น แต่ละกลุ่มมองภารกิจไม่
เหมือนกัน เดินไปสู่เป้าหมายไม่เหมือนกันจึงออกแบบองค์กรคนละ
แบบเช่นเดียวกับนักกิจกรรมสี่แบบข้างต้น

คู่มือจัดตั้ง 3

41

7

เก้ าค่ าพลั ง: เครื่ องมื อประเมิ น
ความเข้ มแข็ งของกลุ่ มจั ดตั้ ง

ค�ำว่า “กลุ่มจัดตั้ง” กินความกว้างกว่าการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรม
หรือปฏิบัติการเป็นครั้งคราว แต่การเป็นกลุ่มจัดตั้งหมายถึงกลุ่มที่
ท�ำงานจัดตั้งทั้งสองส่วน คืองานจัดองค์กรและงานจัดการศึกษา กลุ่ม
จัดตั้งจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นก็ด้วยกระบวนการท�ำงานทั้งสองส่วนนี้
อย่างเข้มข้น
เครื่องมือ 9 ค่าพลังนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะช่วยชี้วัดระดับความ
เข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้งเพื่อที่จะประเมินได้ว่ากลุ่มเรายังอ่อนด้านใดหรือ
น่าจะพัฒนาด้านใดเพิ่มขึ้น เห็นเป็นขั้นบันไดที่จะไปสู่เป้าหมายกลุ่มว่า
แต่ละขั้นต้องท�ำอะไรบ้าง
เครื่องมือนี้กลั่นมาจากประสบการณ์การท�ำงานของบรรดานักจัด
ตั้งในยุคของเรา ผู้ที่ท�ำงานจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทน�ำในขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษนี้ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่เกณฑ์
วัดที่ดีที่สุดหรือไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินกลุ่มจัดตั้งใน
แวดวงการเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ เราเชื่อว่าไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะวัด
ความเข้มแข็งของกลุ่มได้มากไปกว่าการที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ ลงมือท�ำ
และถอดบทเรียนด้วยตัวเอง

คู่มือจัดตั้ง 3
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9 ค่ าพลั ง: เกณฑ์ ชี้วัดความเข้ มแข็ งของกลุ่ มจั ดตั้ ง
คะแนน
เกณฑ์ชี้วัด
1. มีีประเด็็นของตััวเอง มีีเป้้า
หมายทีก่ ลุม่ ต้องการบรรลุ มี
ธงทีก่ ลุม่ จะไปปักธงให้ได้
(ประเด็นตัวเอง 70% +
ปชต. 30%)
2. มีีกระบวนการทำงานที่่�เป็็น
ประชาธิปไตย ฟังเสียงทุกคน
ไม่ใช้อำ� นาจเหนือ สร้าง
อ�ำนาจร่วม พัฒนาอ�ำนาจ
ภายใน
3. เชื่่�อมโยงกัับขบวนการ
ประชาธิปไตย

4. เชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่ายในท้้อง
ถิน่ ภาคีเครือข่ายการท�ำงาน
มีเพือ่ นท�ำงาน เช่น เอ็นจีโอ
นักธุรกิจ คนเสือ้ แดง นักการ
เมืองฝ่าย ปชต.
5. มีีสมาชิิกชััดเจน 5 คนขึ้้�นไป
พร้อมจะน�ำได้ (มีแกน) มี
ความต่อเนือ่ งในการส่งต่อการ
ท�ำงาน เช่นมีแกนน�ำแถว 2
แถว 3 แถว 4 มีบทบาท
ภารกิจชัดเจน มีการขยาย
สมาชิก สมาชิกมี commitment กับกลุม่ มีกระบวนการ
รีครูตคนเข้ากลุม่ มีการคัด
กรองสมาชิก
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0

1

2

ไม่มี

เห็นความ
ส�ำคัญ ก�ำลัง
คิด

น�ำเดีย่ ว

มีการประชุม ใช้การโหวต
แต่รนุ่ พีเ่ คาะ

3

มีแล้วแต่ยงั ไม่ มีแล้ว ท�ำแล้ว
ชัด ยังลองผิด
ลองถูกอยู่
มีกระบวนการ
ตัดสินใจร่วม
*มีกระบวนการ
แสวงหาฉันทา
มติ

เป็นเอกเทศ
ไม่เชือ่ มโยง

ไม่มี อยูโ่ ดด
เดีย่ ว

อธิบายต่อ
สังคมได้ แต่
ยังไม่เชือ่ มเชิง
รูปธรรม เช่น
ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ
การร่วม
เห็นความ
ส�ำคัญแต่ไม่มี

สมาชิกไม่
มีสมาชิก
ชัดเจน นับไม่ ชัดเจนอย่าง
ได้ ไม่แน่ใจว่า น้อย 5 คน
ใช่มยั้ มีการ
รวมกลุม่ แต่
ไม่มภี ารกิจ/
บทบาท

ไปร่วมเป็น
มวลชน

มีภารกิจใน
ขบวน เป็น
องค์กรร่วมจัด
รับภารกิจ

มีแต่ยงั ไม่ได้
ท�ำอะไรร่วม
กัน

มีการท�ำงาน
ร่วม (เชิง
ประเด็นหรือ
เชิงพืน้ ทีก่ ไ็ ด้)

มีสมาชิก
ชัดเจน 5 คน
ขึน้ ไป และ
สมาชิกแต่ละ
คนมีบทบาทมี
ภารกิจชัดเจน

มีสมาชิก 5
คนขึน้ ไป มี
ภารกิจชัดเจน
มีแกนแถว 2
แถว 3 มีการ
ท�ำงานต่อเนือ่ ง
*ทุกคนพร้อม
จะเป็นแกนน�ำ
ได้

Act Lab

คะแนน
เกณฑ์ชี้วัด
6. เป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย กลุ่่�มรัับฟััง
กันและกัน พูดคุยเรือ่ งทีค่ ยุ ที่
อืน่ ไม่ได้ เป็นพืน้ ทีท่ สี่ มาชิก
รูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะคุย กล้า
แสดงความเห็นโดยไม่โดนรุน่
พีเ่ บรก กล้าเสนอ กล้าท�ำผิด
พลาดโดยไม่โดนท�ำร้าย มี
วัฒนธรรมเคารพกันไม่ชาย
เป็นใหญ่ ไม่มกี ารเหยียดเพศ
หรือ body shaming มี
วัฒนธรรมรักษาความ
ปลอดภัยของกลุม่
7. มีีกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมทีม่ งุ่ ผลลัพธ์ มีตวั ชี้
วัด ลงมือท�ำ และมีการถอด
บทเรียน

0

1

ไม่มี
มีพนื้ ที่
กระบวนการ ปลอดภัย
รับฟัง ไม่มี
กระบวนการ
เยียวยา กลุม่
ไม่ซพั พอร์ต

2

3

มีพนื้ ที่
ปลอดภัย แลก
เปลีย่ นได้ทกุ
เรือ่ ง มี
กระบวนการ
เยียวยา

มีพนื้ ที่
ปลอดภัย มี
กระบวนการ
เยียวยา และ
กลุม่ ซัพพอร์ต
ดูแลจิตใจ
*มีชวี ติ รวมหมู่

ไม่มกี จิ กรรม

คิดแล้วท�ำเลย มีการออกแบบ
ไม่มกี าร
วางแผน
วางแผน
กิจกรรม ตัง้
ผลผลิต ตัวชี้
วัด เป้าหมาย
ชัดเจน

8. มีีกระบวนการจััดการศึึกษาที่่� ไม่มี คุยไป
ชัดเจน
เรือ่ ย

เห็นความ
ส�ำคัญแต่ยงั
ไม่มแี บบแผน
ท�ำไม่เป็น ท�ำ
บ้างไม่ทำ� บ้าง

มีแผนการ
จัดการศึกษา
ชัดเจน แต่ไม่
ได้ยกระดับไป
ต่อ

9. มีีทรััพยากรเพื่่�อบรรลุุเป้้า
หมาย

ควักกระเป๋า
ตัวเอง

หาทุนเป็น
ครัง้ ๆ ระดม
ทุนเป็นครัง้
คราว โปร่งใส
ในการท�ำบัญชี
การเงิน

ไม่มี

มีการออกแบบ
วางแผน
กิจกรรม
ประเมินความ
เสีย่ ง ถอดบท
เรียน และ
พัฒนา
กิจกรรมต่อ
มีการออกแบบ
แผนจัดการ
ศึกษา มีขอ้
เสนอ บทสรุป
ยกระดับความ
รูไ้ ปสูก่ จิ กรรม
ได้ มีแผน
จัดการศึกษาที่
มีเป้าหมาย
มีทรัพยากร
ท�ำงาน อย่าง
น้อย 1 ปี
โปร่งใสในการ
ท�ำบัญชีการ
เงิน
*มีแผนระดม
ทุนระยะยาว

คู่มือจัดตั้ง 3
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Act Lab

รวมคะแนน
0-9		 กลุ่มเราน่าจะพูดคุยทบทวนก�ำหนดทิศทางกันใหม่
10-18 พยายามอีกหน่อยนะ กลุ่มเราก�ำลังจะได้เลเวลถัดไป
19-23 กลุ่มเราอัพเลเวลแล้วไปต่อไม่รอละนะ
24-27 กลุ่มเราเข้มแข็งสุดๆ น่าจะแบ่งปันบทเรียนของกลุ่มเรากับกลุ่มอื่นๆ ด้วย
		 * = โบนัส
หมายเหตุ: เครื่องมือนี้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับใช้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้ง พัฒนา
โดย Act Lab ไม่เหมาะที่จะน�ำไปใช้กับกลุ่มเพื่อน กลุ่มปฏิบัติการเฉพาะกิจ กลุ่ม
กิจกรรม กลุ่มท�ำงาน กลุ่มที่มีฟังก์ชั่นการท�ำงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือกลุ่ม/องค์กร
วิชาชีพ
ข้ อควรระวั งในการใช้ เครื่ องมื อ 9 ค่ าพลั ง

•
•
•
•
•
•
•

คู่มือจัดตั้ง 3

เป็็นเกณฑ์์เบื้้�องต้้นในการประเมิินกลุ่่�มจััดตั้้�งที่่�เข้้มแข็็งนำไปสู่่�การ
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
บางข้้อขึ้้�นอยู่่�กัับมุุมมอง สมาชิิกกลุ่่�มจึึงควรประเมิินร่่วมกััน
ใช้้ประเมิินทุุก 3 เดืือน ขึ้้�นอยู่่�กัับคนที่่�เอาไปใช้้เพื่่�อปรัับแผน ร่่วมกััน
ประเมิน 3 เดือนครั้ง
สมาชิิกกลุ่่�มอาจให้้น้้ำหนัักแต่่ละเรื่่�องไม่่เท่่ากัันโดยเฉพาะเรื่่�องละเอีียด
อ่อนอย่างเรื่องความปลอดภัย เรื่องเพศ ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มจะปรับให้
เหมาะสม
ทำให้้กลุ่่�มต้้องทบทวนกรณีีคะแนนต่่ำว่่าจะเพ่ิิ�มเลเวลอย่่างไร ทั้้�งนี้้�พึึงระวััง
ภาวะกดดันจนกลุ่มสูญเสียความเป็นตัวเอง
ในหนึ่่�งหััวข้้ออาจมีี 5 ระดัับก็็ได้้หรืืออาจให้้คะแนน 2.5 ก็็ได้้ เพื่่�อให้้
ละเอียดยิ่งขึ้น แล้วแต่การประเมินร่วมกันของสมาชิก
แต่่ละกลุ่่�มมีีบุุคลิิกที่่�แตกต่่างกััน เช่่น สายบู๊๊� สายลุุย สายซััพ สายโจมตีีวง
กว้าง ฯลฯ อาจจะต้องเพิ่มตัวชี้วัดที่ละเอียดขึ้น
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จาก 9 ค่าพลัง แบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
หมวด 1
ตั้้�งแกน
ใช้้อำนาจร่่วม
การจััดการภายในกลุ่่�ม
การบริิหารจััดการองค์์กร
(1) มีีประเด็็นร่่วมของกลุ่่�ม
(2) กระบวนการทำงานที่่�
เป็็นประชาธิิปไตย
(7) มีีกระบวนการออกแบบ
กิิจกรรมที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์

หมวด 2
สะสมทรััพยากร
พััฒนาอำนาจภายใน
ทรััพยากร การสะสม
ความเป็็นไปได้้สู่่�เป้้าหมาย
(ความยั่่�งยืืนของกลุ่่�ม)
วััฒนธรรมการอยู่่�ร่่วมกััน
(5) มีีสมาชิิกชััดเจน
(6) มีีพื้้�นที่่�ปลอดภััย
(8) มีีกระบวนการจััดการ
ศึึกษา
(9) มีีทรััพยากรเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมาย

หมวด 3
ขยายอาณััติิ
แสวงหาแหล่่งอำนาจภายนอก
การเคลื่่�อนไหว แตกตััว
เชื่่�อมโยงกัับขบวน รวมทั้้�ง
ความสามารถในการสร้้าง
อิิมแพกต์์ต่่อสัังคม
(3) การเชื่่�อมโยงกัับ
ขบวนการประชาธิิปไตย
(4) การเชื่่�อมโยงกัับเครืือ
ข่่าย

วิธีการเพิ่มความแข้มแข็งและเกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่มจัดตั้ง
เควส = ภารกิจ เพื่ออัพเลเวล หรือวิธีการในการเพิ่มระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม
1. กระบวนการผลัักดัันหนุุนเสริิมให้้กลุ่่�มอััพเลเวลขึ้้�น
2. เกณฑ์์ชี้้�วััดว่่าอััพเลเวลขึ้้�นแล้้ว
หมวด 1

1. มีีประเด็็นร่่วม
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วิธีการเพิ่มเลเวล

เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม

• ตั้้�งเป้้าหมายกลุ่่�มร่่วมกััน ภาวะที่่�พึึง
ปรารถนาของกลุม่ คืออะไร
• ชวนคุุยภาพฝััน
• ตั้้�งธง วิิเคราะห์์ปัญ
ั หา หาประเด็็นที่่�
กลุม่ รูส้ กึ เป็นเจ้าภาพในเรือ่ งนีโ้ ดยมี
สัดส่วนประเด็นทีก่ ลุม่ สนใจ 70%
กับเกีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหวเพือ่
ปชต. 30%
• คิิดกิิจกรรมที่่�ตอบธงของกลุ่่�ม
• เผยแพร่่ประเด็็นของกลุ่่�มสู่่�
สาธารณะ

• มีีกิจิ กรรมที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็น
ของกลุม่
• มีีแผนกิิจกรรมที่่�ชััดเจน มีีเป้้า
หมายการท�ำกิจกรรม
• มีีการเผยแพร่่ประเด็็นที่่�กลุ่่�มทำอยู่่�
สูส่ าธารณะ
• วิิธีกี ารได้้มาซึ่่�งประเด็็นร่่วมจะต้้อง
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกคนใน
กลุม่
• สมาชิิกกลุ่่�มต้้องตอบได้้ว่า่ กลุ่่�มทำ
ประเด็นนีอ้ ยู่
Act Lab

หมวด 1

วิธีการเพิ่มเลเวล

เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม

2. มีีกระบวนการที่่� • ถอดบทเรีียน เคลีียร์์ปัญ
ั หา
• บรรยากาศในการประชุุม/ในกลุ่่�มมีี
เป็็นประชาธิิปไตย • รู้้�จักั ตนเอง รู้้�จัักคนอื่่�น มีีวิธีิ ชี วนคุุย ความเป็นประชาธิปไตย ทุกคนเท่า
เทียมกัน
• ฝึึกทัักษะการนำประชุุม การฟััง
การตัง้ ค�ำถาม เพือ่ ชวนคุยในกลุม่ • มีีบันั ทึึกการพููดคุุย บัันทึึกข้้อเสนอ
เป็นการยืนยันว่าข้อเสนอของทุกคน
ส�ำคัญพอทีจ่ ะถูกบันทึกไว้ ได้รบั
การรับฟังไม่ตกหล่นหายไปไหน
• มีีการจััดสรรเวลาให้้คนในกลุ่่�มได้้
พูด ทุกคนช่วยกันจัดสรรเวลา
• กำหนดข้้อตกลงร่่วมกัันก่่อนการคุุย
ประชุม
• มีีตัวั เลืือกของข้้อเสนอที่่�หลากหลาย
มากกว่าสองทางเพือ่ โอบอุม้ ทุก
คนในกลุม่
• มีีการกำหนดวาระการพููดคุุย
• มีีผลผลิิต เป้้าหมายของการประชุุม
• ทุุกคนเสนอความเห็็นได้้โดยไม่่มีี
ระบบอาวุโส
7. มีีกระบวนการ • Logic model ชวนให้้เห็็นว่่า
• ผลลััพธ์์ที่่�ออกมาจากการทำ
ออกแบบกิิจกรรมที่่� กิจกรรมจะมุง่ ผลลัพธ์ยงั ไง
กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายที่
มุ่่�งสู่่�ผลลััพธ์์
วางไว้
• ทำให้้เกิิดการประชุุมต่่อเนื่่�อง
ค้นหาโจทย์ทสี่ มาชิกกลุม่ สนใจ
• กระบวนการออกแบบผลลััพธ์์ต้อ้ ง
สอดคล้องกับปัญหา ผลลัพธ์ถกู
• ทำความเข้้าใจสภาพกลุ่่�ม
ออกแบบมาเชือ่ มโยงกับปัญหา
• ชวนทดลองทำไปก่่อน หล่่อเลี้้�ยงให้้
• เลืือกกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับ
สมาชิกอยูก่ บั กลุม่ กลุม่ พร้อม
ผลลัพธ์
ซัพพอร์ต
• เป้้าของกิิจกรรมสอดคล้้องกัับเป้้า
• ชวนคุุยอำนาจ 3 แบบ อำนาจ
หมายของกลุม่
เหนือ อ�ำนาจร่วม อ�ำนาจภายใน
• เอาเครื่่�องมืือตั้้�งธงปัักดาวไปชวนทำ • ได้้บทเรีียนไม่่ว่า่ จะสำเร็็จหรืือล้้ม
เหลว เพือ่ การเติบโตของกลุม่ ทุก
แผน
กิจกรรมทีท่ ำ� ต้องได้บทเรียนและมี
• เพิ่่�มเทคนิิคคิิดกิิจกรรมที่่�จะนำไปสู่่� แนวทางการพัฒนากลุม่ ต่อไป
ผลลัพธ์มากขึน้ ใช้ตน้ ไม้ปญ
ั หา
• มีีแผนรองรัับการจััดการความเสี่่�ยง
ต้นไม้ผลลัพธ์ SWOT
ในการท�ำกิจกรรม
• ให้้มีกี ระบวนการตััดสิินใจร่่วม
สมาชิกต้องมีสว่ นออกแบบงานนัน้ ๆ
ด้วยแม้จะคนละหน้างาน
คู่มือจัดตั้ง 3
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เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม

• มีีการเช็็กอิินเช็็กเอาต์์ถามความ
รูส้ กึ
• ใช้้ 4P ในการออกแบบกิิจกรรม
• สร้้างวััฒนธรรมร่่วมกััน เช่่น เพลง
หนังสือ หนัง
• วางเป้้าหมายก่่อน ระหว่่าง หลัังทำ
กิจกรรม พอทุกคนเห็นบทบาท
หน้าทีต่ วั เองแล้วก็จะเห็นเป้าหมาย
หลังจากนัน้ ถอดบทเรียนว่าได้ตาม
เป้ามัย้
• เติิมทัักษะการพููด การฟา การถาม
การทวน
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5. มีีสมาชิิกชััดเจน • หนุุนเสริิมให้้เกิิดการหาสมาชิิก
•
คอมมิิตกัับกลุ่่ม�
• สร้้างระบบรองรัับเพื่่�อนที่่�จะเข้้ามา •
ทำงานต่่อเนื่่�อง
ทำกิิจกรรม ระดัับต่่างๆ เพื่่�อนใหม่่ที่่�
เข้้ามาช่่วงแรก หาภารกิิจที่่�สมาชิิก •
สนใจเฉพาะ นำไปสู่่�บทบาทดููภาพ
รวม ขยายและกระจายกลุ่่�ม
•
• มีีแผนพััฒนาระดัับความสััมพัันธ์์
ปรัับทุุกข์์ผูกู มิิตร
•
• มีีระบบรัับรองสมาชิิก เช่่นมีีเพื่่�อน
มารัับรองว่่าเพื่่�อนเราปลอดภััยมีีที่่�มา
•
ที่่�ไปชััดเจน
• วิิเคราะห์์ก่อ่ นว่่ากลุ่่�มขาดอะไร
พลัังงานของกลุ่่�มขาดบุุคลิิกแบบไหน •
ที่่�จะมาเติิมเต็็มให้้กลุ่่�มแล้้วจึึงเปิิดรัับ •
ตำแหน่่งนั้้�น
•
• วิิเคราะห์์กลุ่่�มว่่าขาดคนทิิศไหนใน 4
ทิิศ น่่าจะเติิมทิิศไหน หาบุุคลิิกที่่�คิิด •
ว่่าเชื่่�อมเพื่่�อนได้้
• มีีการรีีครููตคน ค้้นหาว่่าคนที่่�เรา
อยากได้้จะไปอยู่่�ที่่�ไหนเและราจะเจอ •
เขาได้้ที่่�ไหน
50

เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม
มีีแกนแถวสองที่่�มีีบทบาทชััดเจน
มีีพื้้�นที่่�กลางในการรวมคน ทำให้้
สมาชิิกมาเจอกัันพููดคุุยกััน
มีีกระบวนการเชื่่�อมโยงเป้้าหมาย
ส่่วนตััวกัับเป้้าหมายกลุ่่�ม
การรัับคนใหม่่เกิิดจากการรัับรอง
และฉัันทามติิในกลุ่่�ม
มีีบันั ทึึกประวััติิ ฐานข้้อมููลสมาชิิก
(เก็็บข้้อมููลเป็็นความลัับ)
ภารกิิจกลุ่่�มหลากหลายขึ้้�น เปิิดหน้้า
งานได้้มากขึ้้�น
สมาชิิกกลุ่่�มเพิ่่�มขึ้้�น
สมาชิิกกลุ่่�มรู้้�บทบาทหน้้าที่่�ตััวเอง
อััตราไหลออกของสมาชิิกน้้อยกว่่า
ขาเข้้า
เลืือกคนตามความถนััด แต่่มีโี อกาส
พััฒนาความเชี่่�ยวชาญบางอย่่าง
หมุุนเวีียนเปลี่่�ยนงานได้้
รู้้�จักั ตััวเอง รู้้�จุุดอ่่อนจุุดแข็็ง
Act Lab
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• เร่ิิ�มจากภารกิิจเล็็กๆ ก่่อน
• สมาชิิกอยากชวนเพื่่�อนมาร่่วม
กิิจกรรมของกลุ่่�ม
• จิิตใจรัับใช้้กลุ่่�ม 4D5ร่่วม - ใช้้
• มีีลำดัับขั้้�นของภารกิิจที่่�จะให้้สมาชิิก
แรงงานดีี ศึึกษาดีี สร้้างแกนดีี
ตามความยากง่่าย
สััมพัันธ์์ดีี ร่่วมใช้้แรงงาน ร่่วมกิิน
ร่่วมศึึกษา ร่่วมทุุกข์์
• ความปลอดภััย มีีบัตั รนัักศึึกษา
• กลุ่่�มมีีระบบเศรษฐกิิจ/ทรััพยากรพื้้�น
ฐานที่่�รองรัับคนได้้ กลุ่่�มมีีทรััพยากร
พื้้�นฐานสำหรัับภารกิิจเล็็กๆ กลุ่่�มมีี
สวััสดิิการพื้้�นฐานสำหรัับสมาชิิก มีี
ปััจจััยพื้้�นฐานที่่�เอื้้�อให้้เกิิดวงคุุย
• มีีตัวั ตนในกลุ่่�ม มีีการเฉลิิมฉลอง
• วััฒนธรรมกลุ่่�ม มีีความใส่่ใจ เคารพ
กัันและกััน
• ความฝัันส่่วนตััวกัับความฝัันกลุ่่�ม
ต้้องไปด้้วยกััน
6. พื้้�นที่่�ปลอดภััย

คู่มือจัดตั้ง 3

• สร้้างมติิร่ว่ มในการอยู่่�ร่ว่ มกััน ข้้อ •
ตกลงร่วม การท�ำค่าย อยูร่ ว่ มกันใน
พืน้ ที่
•
• ค่่ายเกมเพื่่�อการพััฒนา
•
• ทัักษะการฟััง การฟา
•
• ทำให้้รู้้�จักั กัันมากขึ้้�นด้้วยเครื่่�องมืือ
กราฟชีวติ สายธารชีวติ ภูเขาน�ำ้ แข็ง •
(วิเคราะห์ปรากฏการณ์ปญ
ั หาชีวติ )
• การสร้้างพลัังกลุ่่�ม มีีกิจิ กรรมที่่�ทำ •
ร่วมกัน เช่น ใช้เกมเพือ่ ให้เห็นพลัง
กลุม่ การเดินป่า เล่นกีฬา การ
•
ปฏิบตั กิ ารด้วยกัน
• มีีการซััพพอร์์ตกัันเรื่่�องคดีี ประสาน •
ช่วยกัน มีคนท�ำข้อมูล
• มีีบ้า้ น มีีพื้้�นที่่�ทางกายภาพให้้รวมตััว •
บ้้านที่่�มีีชีวิี ติ บ้้านที่่�มีีกิจิ กรรมอยู่่�
ตลอด
•
• พื้้�นส่่วนตััว / พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง
หลัักสููตรกลาง ที่่�ทำได้้ในบ้้าน
ทำให้้บ้า้ นมีีชีวิี ติ มีีการจััดการเก็็บ
บ้้าน

มาหากัันบ่่อยขึ้้�น อยากมาเจอกััน
ไม่ใช่มาเพราะมีกจิ กรรมเท่านัน้
มีีสมาชิิกเพ่ิิ�มขึ้้�น
สมาชิิกกลุ่่�มไม่่รู้้�สึกึ เคว้้งคว้้างมีีงานทำ
แชร์์เรื่่�องส่่วนตััวกัันได้้ แบ่่งปัันความ
ทุกข์ ความไม่สบายใจ
กล้้าทำอะไรพิิเรนทร์์ๆ ไม่่เกร็็ง
สบายๆ
กล้้าขััดแย้้งกััน ขััดแย้้งแล้้วกลุ่่�มไม่่
แตกแต่กลุม่ พัฒนาเติบโตต่อ
กลุ่่�มเกิิดบทเรีียนจากความขััดแย้้ง
วงนิินทาในกลุ่่�มน้้อยลงจนถึึงไม่่มีี
เลย
กลุ่่�มเป็็นเบาะรองรัับให้้กับั ความผิิด
พลาด (ทุุกคนได้้ฝึกึ ผิิดพลาดได้้)
มีีกระบวนการสะท้้อนกลัับ
วิิจารณ์์กันั ตรงไปตรงมา
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8. กระบวนการ
จััดการศึึกษา
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• ส่่งต่่อให้้นักั บำบััดมืืออาชีีพ (เช่่น
บ้้านฟื้้�น)
• กำหนดความถี่่�ในการเยีียวยา
• วงเปิิดใจ วงสามััคคีีวิจิ ารณ์์ (คนพา
ท�ำ ตัวกลางทีค่ นยอมรับ)
• มีีกระบวนการรัับฟัังตััวต่่อตััว
• ทบทวน boundary ของแต่่ละคน
กราวดิง้
• จริิงใจ ดููแลกััน ไว้้ใจกััน
• เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ขัดั แย้้งกัันได้้
• กรณีีแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้งไม่่ได้้ใน
กลุม่ ให้กลับไปดูเป้าหมาย เอางาน
เป็นตัวตัง้
• มีีชื่่�อจััดตั้้�งเพื่่�อไม่่ให้้เกี่่�ยวโยงถึึง
ครอบครัวได้
• มีีการประเมิินความเสี่่�ยงตลอดทุุก
กิจกรรม

• ขััดแย้้งระดัับหลัักการ อยู่่�ด้้วยกัันไม่่
ได้ แต่ถา้ ขัดแย้งเรือ่ งส่วนตัวต้องถูก
จัดการในฐานะชีวติ รวมหมู่ (วง
สามัคคีวจิ ารณ์)
• มีีกระบวนการลงโทษ ไม่่ปล่่อยผ่่าน
• ข้้อมููลกลุ่่�มไม่่รั่่�วไหลสู่่�คนนอก
• มีีวัฒ
ั นธรรมรัักษาความปลอดภััย
ของกลุม่

• กำหนดเนื้้�อหาหลัักสููตรที่่�สอดคล้้อง •
กับเป้าหมายกลุม่
•
• มีีทีมี จััดการศึึกษา
• มีีแบบแผน
• มีีรูปู แบบการจััดการศึึกษา เช่่น ดูู
หนังการเมือง อ่านหนังสือ ชวนไป •
ปฏิบตั ิ ท�ำ มีการวางข้อตกลงในการ
เรียนรู้
•
• มีีการบัันทึึกสรุุปเนื้้�อหาความคิิดเห็็น
•
• มีีการสรุุปเนื้้�อหา
• กลุ่่�มศึึกษาต้้องเห็็นประเด็็นร่่วมกััน
มีีความสนใจในประเด็็นร่่วมกััน
•
• ประเมิินสมาชิิกกลุ่่�มคนเก่่าคนใหม่่
จะได้้จัดั แผนให้้ตรงกัับระดัับ
• จััดวงศึึกษาเดืือนละครั้้�ง มีีการร่่วม
จััดวงศึึกษาหลัักสููตรกลางสำหรัับ •
สามกลุ่่�ม เดืือนละครั้้�ง ประเด็็น
สนใจเฉพาะกลุ่่�ม มีีหลัักสููตรกลาง

มีีข้อ้ เสนอจากวงจััดการศึึกษา
มีีการถอดบทเรีียนกลุ่่�มศึึกษา ศึึกษา
มาระยะหนึง่ แล้วไปต่อได้มยั้ หรือ
ต้องปรับเปลีย่ นอะไร มีการประเมิน
ผลการเรียนรู้
ผลลััพธ์์ของการศึึกษาสอดคล้้องกัับ
เป้าหมาย
สมาชิิกในกลุ่่�มสามารถแลกเปลี่่�ยน
แสดงความเห็นในเนือ้ หาทีศ่ กึ ษาได้
สามารถเอาเนื้้�อหาที่่�ศึึกษาเอามาใช้้
ในปฏิิบัติั กิ ารได้้ เอาสิ่่�งที่่�ได้้จากการ
จััดการศึึกษาไปปฏิิบัติั ิ
Active learning มีีการถกเถีียง
เนื้้�อหาที่่�จััดการศึึกษา ไม่่ใช่่การ
สื่่�อสารทางเดีียว เข้้าใจอะไรใหม่่
เรีียนรู้้�อะไรเพิ่่�ม
ประเด็็นจากวงจััดการศึึกษา
Act Lab
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• เนื้้�อหาหลัักสููตร
•
1) เนื้้�อหาความรู้้�ในการวิิเคราะห์์
•
สังคมน�ำไปสูก่ ารต่อสู้
2) การศึึกษาเฉพาะประเด็็น เช่่น 112
โครงสร้างทุนไทย อ�ำนาจนิยม เฟ
มินสิ ต์ ฯลฯ เอาไว้วเิ คราะห์อำ� นาจ
นิยมในโรงเรียน เช่น จะต่อสูก้ บั
โรงน�ำ้ ตาลก็ตอ้ งจัดการศึกษา
เฉพาะประเด็น
3) จััดการศึึกษาในแง่่ทักั ษะต่่างๆ
• วงธรรมชาติิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กระบวนการ
• มีีเอกสารอ้้างอิิงให้้ไปศึึกษาต่่อ ชี้้�เป้้า
กระตุน้ เพ่มิ เติม
• การมีี output ของการจััดการศึึกษา
ศึกษาแล้วมีทเี่ ผยแพร่ มี output
ออกมาทุกครัง้ เช่นท�ำจุลสาร
นิทรรศการ
• เอาคนจากที่่�อื่่�นมาแลกเปลี่่�ยน
• พากลุ่่�มไปดููงาน แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
เสวนาข้ามกลุม่ ข้ามพืน้ ที่ ช่วย
กระตุน้ กลุม่

ส่่งต่่อเชื่่�อมโยงกัับกลุ่่�มปััญหาได้้
พื้้�นฐานที่่�ควรรู้้�เช่่นประวััติศิ าสตร์์
การเมืองไทย การคิดออกแบบ
ยุทธศาสตร์

9. มีีทรััพยากรเพื่่�อ • ขายของ
บรรลุุเป้้าหมาย
• เปิิดรัับบริิจาค
• เขีียนโครงการ
• ประเมิินความคุ้้�มค่่าของการใช้้จ่า่ ย
• ดููแลทรััพย์์สินิ ดููแลอุุปกรณ์์ไม่่ให้้
เสือ่ มสภาพเร็ว
• Survey ของบริิจาค หาแหล่่ง
ทรัพยากร เช่น วัด มูลนิธิ สิง่ ของที่
ขายได้
• ทำกัับข้้าวกิินเอง ลดต้้นทุุน
• มีียุทุ ธศาสตร์์ในการหาทุุนระดมทุุน
• มีีการประเมิินกำลัังของทรััพยากร
คู่มือจัดตั้ง 3

• มีีแผนการใช้้ทรััพยากรจากแหล่่งทุุน
ต่างๆ ชัดเจนกับกิจกรรมทีว่ างไว้
• มีีระบบการบริิหารจััดการบััญชีีทั้้�ง
รายรับและรายจ่ายทีส่ มั พันธ์กนั
• มีีการทำสถิิติเิ ก็็บข้้อมููลค่่าบำรุุง
อุปกรณ์
• สำนึึกว่่านี่่�คืือเงิินบริิจาค
• กำหนดอััตราส่่วนที่่�จะใช้้เงิินกอง
กลาง บางคนไม่กนิ มีบทสนทนาที่
จะตัง้ ค�ำถามว่าเขาให้เงินมาท�ำสิง่ นี้
หรือเปล่า
• มีีข้อ้ ตกลงร่่วมกัันเรื่่�องการใช้้เงิิน
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• ใช้้หลัักการ 4P ในการขายของหา
ทุน
• ประสานแนวร่่วม แบ่่งปัันทรััพยากร
ขอเช่าหยิบยืม นัดพบเครือข่ายใน
ท้องถิน่ ขอใช้หอ้ งประชุม ฯลฯ
• เขีียนแผนการเงิิน มีีแผนการเงิิน
การใช้จา่ ย การลงทุน
• ใช้้แหล่่งทุุนนั้้�นๆ กัับกิิจกรรมนั้้�นๆ
หาแหล่งทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรม
• บัังคัับให้้เปิิดบััญชีี โปร่่งใสตรวจสอบ
ได้
• จััดอีีเวนต์์ระดมทุุน (เปิิดบ้้าน จััด
คอนเสิรต์ )
• มีีงบคงคลััง
• ทำสหกรณ์์ กลุ่่�มออมทรััพย์์ในกลุ่่�ม
• ทำ mapping ว่่าในพื้้�นที่่�ตััวเองใคร
อยูใ่ นระดับไหนบ้าง แผนทีม่ วลชน
องค์กรไหนทีเ่ ราสัมพันธ์อยู่
• มีีทักั ษะการเขีียนโครงการ การคุุย
กับแหล่งทุน

หมวด 3

3. เชื่่�อมโยงกัับ
ขบวนการ
ประชาธิิปไตย
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วิธีการเพิ่มเลเวล

เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม

• มีีการอธิิบายกลุ่่�มตััวเองกัับขบวน ปชต. •
• มีีการวิิเคราะห์์ขบวนว่่ากลุ่่�มอยู่่�ตรงไหน
ของขบวน
•
• มีีทีมี ประสานเชื่่�อมกัับขบวน
• การมีีภารกิิจ บทบาทหน้้าที่่� มีีปฏิิบัติั ิ
•
การร่วมกันกับแนวร่วม
• หาจุุดเกาะเกี่่�ยวเชื่่�อม ระหว่่างเป้้า
•
หมายกลุม่ กับเป้าหมายขบวน
• ท่่าทีีเชิิงอำนาจ ลดอีีโก้้ตัวั เองลง
•
• ตระหนัักว่่าเราคืือส่่วนหนึ่่�งของขบวน
• ตั้้�งเป้้าหมายร่่วม

มีีขบวนการเคลื่่�อนไหวขนาดใหญ่่
ทีไ่ ม่ทงิ้ ตัวตนของกลุม่
มีีการรัับภารกิิจร่่วมกัับเครืือข่่าย
มีสว่ นร่วมในการคุยการออกแบบ
และก�ำหนดภารกิจร่วมกัน
สามารถติิดต่่อประสานเครืือข่่าย
ได้ไม่ถกู ปฏิเสธ
พููดคุุยถกเถีียงแลกเปลี่่�ยนได้้
อย่างสนิทใจ
มีีการเคลื่่�อนไหวในระดัับภาคที่่�
เข้มแข็ง
Act Lab

หมวด 3

วิธีการเพิ่มเลเวล

เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ่ม

• กำหนดจัังหวะการเคลื่่�อนไหวและ
กำหนดภารกิิจร่่วมกัับคนอื่่�น
• ขยายความสามารถร่่วมกัันของกลุ่่�ม
ท�ำให้ทกุ กลุม่ เป็นผลรวมของ
1+1>2
• ตระหนัักว่่าเราไม่่ใช่่เห็็บเหาของขบวน
เราคือองคาพยพหนึง่ ของขบวน
• รัับฟัังข้้อกัังวล ยอมรัับข้้อจำกััดเพื่่�อน
ไม่ใช้ทา่ ทีกดดัน
• การคุุยเตรีียมไม่่ใช่่การล็็อบบี้้�
• ไม่่ต้อ้ งเป็็นนางแบก ไม่่ต้อ้ งดีีเฟนต์์
• เราช่่วยเขาเขาช่่วยเรา เอาแรง
วัฒนธรรมเอามือ้ เอาแรงหนุนเสริมกัน

• การข้้ามกลุ่่�มข้้ามจัังหวััดทำให้้การ
ท�ำงาน
• ตััวแทนกลุ่่�มเข้้าร่่วมพููดคุุยอััปเด
ตกับขบวนอย่างต่อเนือ่ ง สามสี่
เดือนครัง้ ให้รบั รูว้ า่ กลุม่ ไหนท�ำ
อะไรอยู่
• เสีียงที่่�เท่่ากัันของกลุ่่�ม ในฐานะ
ส่วนหนึง่
• เตรีียมประเด็็นก่่อนประชุุม
• มีีการใช้้เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมกัับ
การประชุมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. เชื่่�อมเครืือข่่าย • เดิินสายเชื่่�อมเครืือข่่าย
ในท้้องถิ่่�น มีีเพื่่�อน • หาประเด็็นกลุ่่�มเราไปคุุยเชื่่�อมกัับเขา
ทำงาน
(ประเด็นกลุม่ )
• ทำสายรุ้้�งพัันธมิิตร ทำ mapping เรา
จะได้มแี ผนไปหาคน ก�ำหนดท่าทีเรา
• ทำความเข้้าใจสภาพพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
• มีีฐานความรู้้�ประเด็็นพื้้�นที่่�ไปคุุย เครืือ
ข่ายไหนทะเลาะกับเครือข่ายไหน
• เกาะติิดมิิตร เกาะติิดศััตรูู เกาะติิด
ภูมปิ ระเทศ
• มีีการคุุยกัับกลุ่่�มก่่อนไปลงมติิร่ว่ มกัับ
เครือข่าย
• ไม่่เป็็นภาระเครืือข่่าย
• สรุุปรายงานให้้เพื่่�อนฟัังโดยคนที่่�ไป
เชือ่ มเครือข่าย
• สำนึึกว่่ากลุ่่�มเดีียวไม่่ชนะแต่่ต้อ้ งรวมกััน
• การเชื่่�อมเครืือข่่ายไม่่ได้้เชื่่�อมด้้วยวง
ประชุมอย่างเดียวแต่เชือ่ มด้วยการไป
เยีย่ มเยือน
• มีีหลายช่่องทางในการเชื่่�อมเครืือข่่าย
เช่น แชร์เพจ

• รู้้�จักั เครืือข่่าย เชื่่�อมองค์์กรเพื่่�อน
ในภูมภิ าคกลุม่ ละอย่างน้อย 5
องค์กร
• มีีกิจิ กรรมร่่วมกัับเครืือข่่าย
• เกิิดการข้้ามเครืือข่่าย
• เชื่่�อมโยงดาวธงหากัันได้้
• เครืือข่่ายมีีการเอามื้้�อเอาแรงกััน
• มีีการค้้นหาแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกััน
เพือ่ ค้นหาประเด็นเชิงโครงสร้าง
• มีีการผลัักดัันประเด็็นร่่วม /
ปัญหาเชิงโครงสร้างร่วมกัน

คู่มือจัดตั้ง 3
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8

การจั ดการความขั ดแย้ ง

เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มโดยเฉพาะหลังจาก
กลุ่มผ่านช่วงฮันนีมูนไปแล้ว6 ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วส่งผลกระ
ทบต่อกลุ่ม กลุ่มหยุดชะงักไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมต่อได้ หรือความ
ขัดแย้งไม่ได้รับการคลี่คลายจนบานปลายไปสู่การทะเลาะเพื่อเอาชนะ
กัน กลุ่มแตก คู่กรณีป่วนวง มีคนหลุดออกจากกลุ่ม ฯลฯ สถานการณ์
เช่นนี้นักจัดตั้งจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะการจัดการความขัดแย้งเข้ามาช่วย
โดยจั ด ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในกลุ ่ ม และออกแบบโครงสร้ า งกลุ ่ ม เพื่ อ
จัดการความขัดแย้งนั้น
หากความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนบุคคล เช่น ลักษณะนิสัยไม่เข้ากัน
มีอคติส่วนตัว พูดไม่เข้าหู ไม่ชอบหน้ากัน ฯลฯ โดยที่ไม่ได้ส่งผลต่อ
กลุ่มโดยรวมเราอาจไม่จ�ำเป็นต้องยกขึ้นมาเป็นประเด็น แต่หากความ
ขัดแย้งนั้นส่งผลให้กลุ่มหยุดชะงักหรือแตกเป็นส่วนเสี้ยวเราจ�ำเป็นต้อง
ท�ำให้ความขัดแย้งนั้นปรากฏและให้กลุ่มมีส่วนร่วมจัดการความขัดแย้ง
เพื่อให้กลุ่มไปข้างหน้า ไม่ใช่เพื่อให้กลับมารักกันกลมเกลียวสามัคคี แต่
เพื่อให้ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ขัดขวางการไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม

วิ ธีจัดการความขั ดแย้ ง
1. แยกแยะความขั ดแย้ ง 3 ระดั บ

แยกแยะให้ เ ห็ น ว่ า ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ระดั บ บุ ค คล
ระดับกลุ่ม หรือระดับโครงสร้าง เพื่อน�ำไปสู่การจัดการความขัดแย้งใน
แต่ละระดับ
1) ระดัับบุุคคล ความขััดแย้้งส่่วนตััว การจััดการตััวเองคืือแก้้ที่่�
ตัวบุคคล เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิด
2) ระดัับความสััมพัันธ์์ การจััดการความสััมพัันธ์์อาจใช้้วิิธีี
เปลี่ยนกติกาหรือตั้งกติกาใหม่โดยการตกลงร่วมกันของ
กลุ่ม
6

ดู พัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้น ใน คู่มือทำ�งานจัดตั้ง 1, น. 5

คู่มือจัดตั้ง 3

57

3) ระดัับโครงสร้้าง ความขััดแย้้งที่่�มีีปััจจััยมาจากโครงสร้้าง
กลุ่ม การจัดการโครงสร้างคือปรับโครงสร้างเพื่อเกื้อหนุน
ให้เกิดการมองเห็นและรับรู้กันและกัน จัดความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจใหม่
การแยกแยะเป็น 3 ระดับให้เห็นชัดเจนจะช่วยคลี่คลายความ
สับสนวุ่นวาย การหลุดประเด็น หลงประเด็น และท�ำให้ความขัดแย้งไม่
ขยายตัวบานปลายจนจัดการยากขึ้น
เราอาจใช้วิธีตั้งค�ำถามเจาะลึกถึงเบื้องหลังปรากฏการณ์ความขัด
แย้ง เช่น เราท�ำอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ถามโดยไม่
พิพากษา ฟังอย่างลึกซึ้ง และสะท้อนให้เขาเห็นเอง
1. สะท้้อนให้้วงเห็็นว่่าตอนนี้้�มีีอารมณ์์อะไรเกิิดขึ้้�นในกลุ่่�ม มีี
ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้น
2. แยกแยะให้้เห็็นว่่าตอนนี้้�กำลัังคุุยเรื่่�องอะไรกัันอยู่่�
3. ถกเถีียงอย่่างรู้้�ตััวว่่าฉัันมีีอารมณ์์อะไร ประเด็็นอะไร หรืือ
พากลุ่มไปข้างหน้าด้วยค�ำถามว่า “ถ้าท�ำใหม่อยากปรับ
อะไร”
เมื่อความขัดแย้งขยายตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
และคนไม่ฟังกัน เราอาจใช้วิธีออกแบบโครงสร้างของกลุ่มให้เอื้อต่อการ
ใช้อ�ำนาจร่วม ท�ำให้เกิดข้อตกลงกลุ่มร่วมกัน ท�ำให้เกิดกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกัน
แม้ว่าข้อตกลงกลุ่มจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโครงสร้าง แต่
ข้อตกลงก็เป็นเพียงข้อตกลง อาจเกิดขึ้นมาจากการไม่กล้าแย้ง คิดว่า
มันดี หรือคนมีอ�ำนาจมากเสนอขึ้นมา ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งท�ำตามข้อ
ตกลงไม่ได้กลุ่มก็จ�ำเป็นต้องกลับมาคุยกันใหม่ ปรับข้อตกลงใหม่ ซึ่ง
อาจจะท�ำไม่ได้อีกก็ต้องกลับมาคุยใหม่อยู่เรื่อยๆ นี่คือการปรับขยับวง
ขยับกติกา
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2. แยกแยะความขั ดแย้ งหลั ก/ความขั ดแย้ งรอง

เริ่มจากชวนให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสังเกตปรากฏการณ์ จากนั้น
ตั้งค�ำถามให้ช่วยกันค้นหาว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์นั้นคืออะไร
ความขัดแย้งรองมักจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว
เช่น พฤติกรรมบางพฤติกรรม วิธีการไม่เหมือนกัน วิธีปฏิบัติไม่เหมือน
กัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้เป็นครั้งๆ แล้วจบไป
แต่ถ้าความขัดแย้งนั้นมีลักษณะที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ ก็จะมีแนวโน้มที่จะ
เกิดจากความขัดแย้งหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแย้งเรื่องวิธีการ
คิด การให้คุณค่าที่ไม่เหมือนกัน หรือเป้าหมายระยะยาวไม่เหมือนกัน
เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งหลักแล้วมักจะแตกหน่อต่อยอดเป็น
ความขัดแย้งรองอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก ท�ำให้ยากจะแยกแยะว่าประเด็น
ใดเป็นความขัดแย้งหลักหรือรอง เราอาจไม่จ�ำเป็นต้องแก้ความขัดแย้ง
หลักถ้าความขัดแย้งนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานกลุ่ม
3. ทำ �ให้ คู่กรณี ได้ ยินกั นและกั น และให้ กลุ่ มช่ วยโอบอุ้ ม
คู่ กรณี

การเสริมพลังอ�ำนาจ (empower) ให้คนมีแหล่งอ�ำนาจน้อย โดย
จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อให้คนที่เป็นชายขอบของกลุ่มได้มีโอกาสได้ใช้
แหล่งอ�ำนาจของตนที่มีอยู่ นักจัดตั้งจะต้องท�ำให้เสียงทุกเสียงในกลุ่ม
ถูกได้ยิน เปิดโอกาสให้คนชายขอบของกลุ่มมีเสียงมากขึ้น ส่งเสริม
สนับสนุนให้เสียงเหล่านี้ดังขึ้นมา สร้างสถานการณ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น
ไม่ใช่เปิดเวทีให้พูดอย่างเดียว แต่ต้องเสริมพลังอ�ำนาจให้เขามีบทบาท
มากขึ้น ให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และท�ำให้เขามั่นใจว่าเสียงของ
เขาจะถูกได้ยินจริงๆ
นอกจากนี้การใช้อารมณ์ขันเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะจัดการความขัด
แย้งในกลุ่ม เป็นการพลิกอารมณ์ เปลี่ยนอารมณ์ของวงจากจริงจังไป
เป็นอารมณ์ขัน ทั้งนี้ต้องอาศัยการประเมินกลุ่มและคลี่คลายอารมณ์
ในขณะนั้น

คู่มือจัดตั้ง 3
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ตัวอย่างปรากฏการณ์
และผลที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการจัดการ 3 ระดับ
และผลที่เกิดขึ้น

จัดการความสัมพันธ์

จัดการโครงสร้างกลุ่ม
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Act Lab

“เราจะฟื้ นงานจัดตั้งขึ้นมาใหม่
ในยุคสมัยของเราเอง
เราจัดตัง้ เพื่อเคลือ
่ นไหว มิใช่จัดตัง้ เพื่อจัดตัง้
เราจัดตั้งเพื่อออกไปลุย เปลีย
่ นแปลงสังคมนี้
ให้ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอย่างแท้จริง”

