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การเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก  

มาจากขบวนการและการจัดตั้ง

ภัควดี วีระภาสพงษ์

“เพื่อนๆ ที่เห็นศรีลังกาแล้วอยากให้มวลชนไทย 

รวมตัวกันบุกยึดท�าเนียบบ้าง ตอนน้ีก็คงพบความจริง

แล้วว่าทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิด ตระกูลราชปักษาก็แค่

เปลี่ยนหน้าคนมาปกครอง ตอนนี้หน่วยความม่ันคงก็เริ่ม

สอยแกนน�าและส่ือแล้ว

การเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเกิดขึ้นจากแฟลชม็อบ

ขนาดใหญ่หรอก มันต้องมีขบวนการ มีการจัดต้ัง มีการ 

เตรยีมพร้อม ฉวยโอกาสจากแฟลชมอ็บได้ หรอืสร้างพลงั 

จากรากฐานข้ึนมา

กว่าชิลีจะมาถึงวันนี้ ใช้เวลาเป็นย่ีสิบปี มีพรรค 

การเมืองฝ่ายซ้ายหลายเฉดไว้รองรับแนวคิดหลายแบบ 

ทะเลาะกันตีกันเองมาไม่น้อย ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

เคยถูกด่าเป็นคนทรยศมาแล้ว แต่รากฐานที่มาจาก

ขบวนการและการจัดตั้ง มันจะท�าให้ประนีประนอมรับ

ฟังกันได้เม่ือถึงเวลาส�าคัญ
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ขบวนการสิทธิพลเมืองอเมริกันกว่าจะบรรลุเป้า

หมายขั้นต�่าสุดได้ใช้เวลา 15-20 ปี มีการจัดตั้งระดับ

รากหญ้าไม่รู้ก่ีองค์กร โรซ่า ปาร์กส์ก็มาจากการจัดตั้ง 

มีคนเข้าร่วมขบวนการเป็นล้าน กว่าจะยกยอให้ MLK 

(มาร์ติน ลูเธอร์ คิง) ไปปราศรัยสวยๆ I had a dream 

อะไรนั่น ถ้าเป็นหนังฮอลลีวู้ด มันก็จะเล่าแต่วีรกรรม 

MLK แล้วไปจบที่ปราศรัยสวยๆ ราวกับทั้งหมดนี้ท�าได้

ด้วย MLK คนเดียว แต่นั่นมันหนังฮอลลีวู้ด มีไว้ดูข�าๆ 

ไม่ได้มีไว้ให้เราเช่ือ

การเปล่ียนแปลงระดับฐานรากไม่ได้มาจากแฟลช

ม็อบ ไม่ได้มาจากการปราศรัย แต่มาจากขบวนการและ 

การจัดต้ัง คนที่ท�าให้มันเกิดข้ึน ถ้าโชคดีก็มีช่ือบันทึกไว ้

ในประวตัศิาสตร์นดิหน่อย (เช่น Ella Baker) แต่ส่วนใหญ่ 

มักตายไปอย่างภาคภูมิโดยไม่ถูกจารึกช่ือไว้”

ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198235925530
8318&set=pb.100006027885606.-2207520000..&type=3
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ดังที่ภัควดีได้กล่าวไว้ เราจะพบว่าประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว

ทางสังคมทั่วโลกได้พิสูจน์มาระดับหนึ่งแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงระดับ

ฐานรากน้ันจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือมีขบวนการและการจัดตั้ง

งานจัดตั้งมีมาเนิ่นนานในสังคมมนุษย์ รัฐไทยเองก็ท�างานจัดต้ัง 

มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่รัฐควบคุมดูแลอย่างสมาคม 

แม่บ้านทหารบก สถาบนัทางการอย่างโรงเรยีน สถาบนัทีไ่ม่เป็นทางการ 

เช่น อสม. ในชุมชน พัฒนาชุมชน อาสาสมัครรักษาดินแดน จิตอาสา

พระราชทาน หรือกลุ่มองค์กรนอกกฎหมายอย่างลูกเสือชาวบ้าน นวพล 

ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการรวมกลุ่มโดยที่รัฐ

เป็นผู้ควบคุมก�ากับดูแล มุ่งเป้าหมายท่ีเป็นคุณกับรัฐเป็นหลัก ยึดม่ันใน

อุดมการณ์ชาติศาสน์กษัตริย์ มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวา หล่อเลี้ยง

ด้วยวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ ถืออาวุโสถือชาติก�าเนิดและชนชั้นสูงต�า่

เป็นระบบคุณค่าที่ส�าคัญ

งานจัดต้ังจึงมีความส�าคัญย่ิง รัฐจ�าเป็นต้องจัดตั้งกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ข้ึนมาเพื่อเป็นฐานสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐให้ลงหลักปักฐาน

อย่างเป็นระบบ

และด้วยเหตุน้ีชนช้ันนำที่กุมอำนาจรัฐจึงไม่สนับสนุนการรวม

กลุ่มที่ตนไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลหรือกลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ต่างจาก

รัฐ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐ อีกทั้งพยายามหา

หนทางจำกัดการรวมกลุ่มของประชาชนไม่ว่าจะออกกฎหมายควบคุม

หรือสร้างเงื่อนไขที่ยุ่งยากต่อการจัดการ ไปจนกระทั่งปลุกระดมกลุ่ม

สนับสนุนรัฐให้ออกมาต่อต้านกลุ่มที่ประท้วงรัฐ ใส่ร้ายป้ายสี เด็ดหัว

แกนนำ ตัดท่อน้ำเล้ียง จับกุมคุมขังไม่ให้สิทธิประกันตัว ฆาตกรรม

อำพราง อุ้มหาย กระทั่งประหารชีวิตดังกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นในเมียนมา
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สิ่งต่างๆ เหล่านี้ยิ่งทำให้ขบวนการประชาธิปไตยต้องแสวงหาหน 

ทางในการท�างานจัดต้ังอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะไม่ถูกท�าลายด้วยเง้ือมมือ

อ�านาจรัฐ ที่ผ่านมาในการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยไทย

เรามักมองหาวีรชนเอกชนมากกว่าจะมุ่งรวมกลุ่มสร้างอ�านาจกลุ่มและ

วัฒนธรรมกลุ่มขึ้นมา 

ในวัฒนธรรมเสรีนิยมที่ยึดถือเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็น

อันดับแรก การรวมกลุ่มกลายเป็นปัญหา คนที่เติบโตมาในวัฒนธรรม

เสรีนิยมจึงมักปฏิเสธงานจัดตั้งและการรวมกลุ่มที่ต้องค�านึงถึงเป้า

หมายกลุ่มมากกว่าเจตจ�านงส่วนบุคคลเสมอ

งานจัดต้ังหรือ Organizing ก็คือการจัดองค์กร ท�าให้กลุ่มเข้มแข็ง 

เพราะกลุ่มคือรากฐานของขบวนการต่อสู้ที่ส�าคัญ

Act Lab มองเหน็ความส�าคญัของงานจดัตัง้ ภารกจิของเราคอืการ

เป็นองค์กรหนุนเสริมการจัดตั้งที่จะท�าหน้าที่หนุนให้การเคล่ือนไหวเข้ม

แข็งข้ึนจากภายใน มีก�าลังพลที่เข้มแข็ง มีกลุ่มย่อยมหาศาลท่ีท�างาน

เป็นและเชื่อมกับขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในภาพใหญ่ได้

Act  Lab มองว่ากระบวนการจัดต้ังภายในกลุ่มจะต้องน�าไปสู ่

ปฏิบัติการของกลุ่มด้วย ไม่ใช่จัดต้ังเพื่อจัดต้ังแต่ไม่มีปฏิบัติการ เรา

เชื่อว่าความรู ้ของกลุ ่มจะสั่งสมเพิ่มพูนก็ด้วยการลงมือปฏิบัติการ

และถอดบทเรียนของกลุ่มเพื่อไปใช้ในครั้งต่อไป การเรียนรู้แบบผ่าน

ประสบการณ์จะท�าให้กลุ่มเข้มแข็งและเติบโตด้วยตัวเอง

ภาพฝันที่เรามีร่วมกันคือแต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์ของตัวเอง มี

ประเด็นที่จะขับเคลื่อนเองโดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ขณะเดียวกันแม้จะ

เคลื่อนประเด็นของตัวเองแต่ก็เช่ือมโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือ

ประชาธิปไตยด้วย และพร้อมจะลุกฮือข้ึนมาในการเคล่ือนไหวขนาด

ใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสามารถพูดประเด็นเรื่องทรงผมอ�านาจนิยม

ในโรงเรียนเช่ือมกับอ�านาจนิยมระดับประเทศได้ น�าไปสู่การจัดชุมนุม

ในพื้นที่ของตนหรือเป็นฐานยืนระยะในศูนย์กลางอ�านาจอย่างกรุงเทพฯ 

หรือหัวเมืองแต่ละภูมิภาค
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คู่มือน้ีจะนำเสนอเคร่ืองมือและชุดวิเคราะห์ที่จำเป็นในการทำงาน

จัดต้ัง 8 หัวข้อ ดังน้ี

1. องค์ประกอบของขบวน

2. งานเคลื่อนไหว 6 ด้าน

3. สนามการต่อสู้ทางการเมือง 3 สนาม

4. บุคลิกนักกิจกรรม 4 แบบ

5. แปดขั้นตอนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

6. วัฒนธรรมองค์กร 4 แบบ

7. 9 ค่าพลัง: เครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้ง 

8. การจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม

องค์์กรหนุนเสริมการจัดตั้ง

หนุนการเคลื่อนไหวให้ 
เข้มแข็งจากภายใน ทำให้
กำลังพลเข้มแข็ง ทำงาน
เป็นและเชื่อมขบวนได้

องค์์กรจัดตั้ง
กลุ่มจัดตั้งต่างๆ

มีประเด็นของตัวเอง  
มีอัตลักษณ์ เชื่อมกับขบวน
ประชาธิปไตย เชื่อมกับ 

ขบวนอื่นๆ

องค์์กรเค์ลื่อนไหว

ท�างานมวลชน งานสื่อสาร 
ปฏิบัติการ ออกข้อเสนอ  

ออกแถลงการณ์
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1องค์ประกอบของขบวน



ขบวน

เครือข่าย

กลุ่ม

นักกิจกรรม

ขบวนการหน่ึงๆ ไม่ได้เกิดข้ึนมาลอยๆ แต่มาจากการรวมตัวของ

คนที่มีความฝันความเชื่ออุดมการณ์เดียวกัน มีหลักการร่วมกันในการ

เข้าร่วมขบวนหน่ึงๆ ซ่ึงฐานของขบวนการคือกลุ่มจัดตั้งจ�านวนมากที่มา

จากการรวมตัวของนักกิจกรรมหรือจากระดับบุคคล พัฒนามาเป็นกลุ่ม 

ยกระดับการท�างานเป็นเครือข่ายและขบวนเป็นล�าดับ

การเคล่ือนไหวทางสังคม 4 ระดับ 

1. ระดับบุค์ค์ล ฐานของการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังคม

คือตัวบุคคล นักกิจกรรมหรือ 

activist หมายถึงผู้กระทำการ 

คือคนที่พยายามทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ 
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2. ระดับกลุ�ม  เมื่อมีเคสมีกรณีปัญหาขึ้นมา

จำเป็นต้องมีการจัดองค์กรเพื่อต่อสู้หรือ

ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันจึงต้องรวมตัว

กันเป็นกลุ่ม อาจเป็นกลุ่มหลวมๆ หรือกลุ่ม

ทางการ มูลนิธิ สมาคม หรือกลุ่มที่รวมตัว

กันด้วยปัญหาเดียวกันเช่นกลุ่มผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือกลุ่มที่

รวมตัวกันเพื่อลงทุนหารายได้สนับสนุนกลุ่ม 

เช่น สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์

3. ระดับเค์รือข�าย  เครือข่ายคือกลุ่มหลายๆ 

กลุ่มหรือกรณีประเด็นที่คล้ายๆ กันรวมกัน

กลายเป็นเครือข่ายที่ท�างานกับประเด็น เช่น

เครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ เครือข่ายชุมชน

ใต้สะพาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือ

ข่ายที่ดิน เครือข่ายที่อยู่อาศัย เครือข่ายการ

ศึกษาทางเลือก เป็นต้น จะสังเกตว่าระดับ

เครือข่ายไม่ได้ขึ้นกับพื้นที่แต่ขึ้นกับนโยบาย

หรือขึ้นกับโครงสร้างสังคม ขอบเขตของการ

รวมตัวเป็นนามธรรมมากขึ้น มีการประสาน

งานบริหารเครือข่าย
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จากนักกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่ียึดโยงกัน

ดว้ยกรณีปญัหาหรือพืน้ที ่ขณะทีเ่ครอืขา่ยรวมตวักนัดว้ย

ประเด็น ส่วนขบวนการรวมกันด้วยอุดมการณ์ความคิด

ความเชื่อทัศนคติคุณค่าร่วม ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เรามัก 

ท�างานในระดับกลุ่มและเครือข่ายเพราะเห็นรูปธรรมชัด 

การยกระดับจากเครือข่ายไปสู่ขบวนเป็นเรื่องยากและ

ท้าทายเพราะต้องถกเถียงกันถึงระดับคุณค่าความคิด

ความเช่ือที่แต่ละกลุ่มยึดถือ 

นอกจากน้ีทักษะท่ีใช้ในการท�างานแต่ละระดับก็

แตกต่างกัน ทั้ง 4 ระดับมีความส�าคัญเท่ากัน เราจ�าเป็น

ต้องตระหนักรู้ตนเองว่าก�าลังท�าระดับไหนและมองเห็น

เช่ือมโยงในทุกระดับได้

4. ระดับขบวน  ขบวนคือการรวมตัวจากความ

ฝันความเชื่อ คุณค่า แนวคิด อุดมการณ์

และหลักการร่วม ขบวนการจะไม่ได้พูดถึง

ประเด็นแต่จะพูดถึงคุณค่าความเชื่อบาง

อย่างร่วมกัน เป็นนามธรรมสูง เช่นเรื่อง

สิทธิมนุษยชน สิทธิในที่ดิน สิทธิในการ

ศึกษา สิทธิในการเดินทาง ฯลฯ มีแนวคิด 

อุดมการณ์ อุดมคติร่วมกัน
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2งานเคล่ือนไหว 6 ด้าน



งานเคล่ือนไหวทางสังคมมี 6 ด้าน คือ

1. งานเผยแพร� เผยแพร่ความคิด เผยแพร่ปัญหา เผยแพร่

ข้อมูล งานเผยแพร่คือการส่งสารไปถึงคนในสังคม ท�าให้รู้

ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เช่น งานเสวนาเรื่องรูปแบบการปกครอง

แบบต่างๆ เวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน 

เป็นต้น 

2. งานรณรงค์์ งานรณรงค์คือการทำให้กลุ่มเป้าหมายของเรา

ลงมือท�าอะไรบางอย่าง มีปฏิบัติการบางอย่าง หรือเปลี่ยน

พฤติกรรมบางอย่าง เช่นรณรงค์สนับสนุนการยกเลิก 112 

ด้วยการลงชื่อ รณรงค์ไม่เข้า 7-11 ทุกวันพุธ เป็นต้น จะ

เห็นว่างานรณรงค์ต่างจากงานเผยแพร่ที่มักจะวัดผลไม่ได้ 

แต่งานรณรงค์คาดหวังการเปลี่ยนพฤติกรรมและวัดผลได้

3. งานปฏิิบัติการ คือการป่วนหรือทำให้เกิดความไม่ปกติใน

ระบบ ขัดขวางไม่ให้ท�าแบบนั้นได้ง่าย หรืองานสร้างพื้น

ที่ใหม่ๆ ในการแสดงออก เหล่านี้คืองานปฏิบัติการ มีทั้ง 

direct action, symbolic action ปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ 

เช่น กินแม็คไล่เผด็จการ เป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่ามี

คนแสดงตัวไม่เอารัฐประหาร การเอาผ้าแดงไปผูกที่ป้าย

ราชประสงค์ช่วงหลังเหตุการณ์สังหารคนเสื้อแดงปี 53 ที่

ยูเครนมีการเอารถเข็นเด็กไปวางหน้าสถานทูตเพื่อต่อต้าน

สงคราม เป็นต้น เป็นการท�าให้เกิดความไม่ปกติขึ้นเพื่อให้

คู่กรณีหยุดกระท�าบางอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายมีการกระท�า

บางอย่าง 

4. งานมวลชน คำว่า “มวลชน” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามการ

แบ่งของสายรุ้งพันธมิตร1 คือ กลุ่มเรา กลุ่มผู้สนับสนุนเรา 

และกลุ่มผู้เห็นด้วยกับเรา งานมวลชนมีเป้าหมายให้กลุ่ม

เราแตกตัวและขยายขึ้น ค�าว่ามวลชนมีความหมายแตก

ต่างจากสาธารณชนซึ่งหมายถึงคนทั่วไป แต่งานมวลชนจะ

1 ดูเครื่องมือจำ�แนกกลุ่มเป้�หม�ยด้วย “ส�ยรุ้งพันธมิตร” ใน คู่มือนักสื่อส�ร Act Lab
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ท�างานกับคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะสนับสนุนบางอย่างกับ

เรา หรือเราคาดหวังว่าเขาจะมาท�าอะไรร่วมกับเรา เช่น

พรรคการเมืองท�างานมวลชนก็มีเป้าหมายเพื่อให้มาลง

คะแนนเสียงให้ เป็นต้น

5. งานจัดตั้ง มุ่งที่การจัดองค์กร มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 

มีการแบ่งบทบาทภารกิจอ�านาจหน้าที่ มีกิจกรรมร่วม มี

กระบวนการพัฒนาคน มีการจัดการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อ

สอดคล้องเป้าหมายกลุ่ม งานจัดตั้งจะแคบกว่างานมวลชน 

ท�างานเฉพาะกลุ่มขณะที่มวลชนไม่ได้มีสถานะเป็นกลุ่ม

องค์กร งานจัดตั้งมี 2 ส่วนคือ งานจัดองค์กร กับ งาน

จัดการศึกษา เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีแนวคิดใกล้เคียงกันและ

ไปด้วยกัน

6. งานขบวน งานเค์รือข�าย เชื่อมโยงกับคนอื่นกลุ่มต่างๆ 

ด้วยเป้าหมายภารกิจเป็นส�าคัญ 

งานจัดตั้งเป็น 1 ใน 6 เท่าน้ันของการท�างานเคล่ือนไหว ซึ่งแต่ละ

ด้านอาศัยทักษะความรู้ไม่เหมือนกัน

การลุกฮือของประชาชนถ้าไม่มีงานจัดตั้งมาช้อนคนสักพักก็เงียบ

หาย เหมือนเราขี่คลื่นของกระแส พอกระแสตกแม้เราจะท�าเหมือนเดิม

แต่คนไม่มาร่วมดังเช่นสถานการณ์ตอนนี้หลังการลุกฮือปี 2563 งาน

มวลชน งานจัดต้ัง งานขบวน จึงส�าคัญตามมา

งานจัดตั้งมีหลายแบบข้ึนกับแนวคิด ถ้าเราคิดแบบทหารเราก็จัด

ตั้งองค์กรแบบทหาร ถ้าเราคิดแบบองค์กรธุรกิจแอมเวย์เราก็จะจัดต้ัง

แบบแอมเวย์ซึ่งอาศัยแรงจูงใจเป็นส�าคัญ แรงจูงใจคนละแบบการจัดตั้ง

องค์กรก็คนละแบบ กลุ่มเป้าหมายก็ต่าง เป้าหมายในการเข้าร่วมก็ต่าง 

ดังนั้นเราต้องต้ังเป้างานจัดต้ังในแบบของเราเอง
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ลักษณะงานจัดต้ังท่ีนำาไปสู่การเคล่ือนไหวในยุคสมัยของเรา2

• คำนึงถึงความหลากหลายของเป้าหมาย ประเด็น อุดมการณ์ 

ไม่ยัดเยียดไม่บังคับให้เชื่อ มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ

ร่วมกัน

• มีพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ

• จัดคนและงานตามความถนัด แบ่งบทบาทหน้าที่และภารกิจ

ของสมาชิกกลุ่มให้ชัดเจน

• มีการประเมินสถานการณ์และเชื่อมโยงกลุ่ม ไม่โดดเดี่ยว 

ตัวเอง 

• เชื่อมโยงเครือข่าย นำไปสู่พลังของกลุ่มที่เยอะขึ้น

• มีกระบวนการต่อเนื่องในการทำงาน ไม่จัดตั้งทิ้งๆ ขว้างๆ  

มีความฝันร่วมกันและไปให้ถึงปลายทางด้วยกัน

• มีช่วงเวลาแลกเปลี่ยนความคิดผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 

เน้นหาข้อสรุปจุดร่วมไม่มุ่งเอาชนะ

• ไม่เป็นทางการเกินไป ให้เป็นธรรมชาติในการเรียนรู้และใช้

ชีวิตร่วมกัน

• มีเวลาดูแลจิตใจกันและกัน มีความเป็นเพื่อนให้กัน

• มีกระบวนการหนุนเสริมให้ปฏิบัติการ มีภารกิจ พร้อมรับ

ภารกิจและปฏิบัติได้ มีการฝึกทักษะเฉพาะที่จ�าเป็นและมี

ประโยชน์กับขบวนการ 

• มีข้อตกลงร่วมเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ปรับ

เปลี่ยนได้ตามความสมัครใจของกลุ่ม ข้อตกลงร่วมไม่ใช่กฎ

ข้อบังคับ 

• เชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มและเคารพการตัดสิน

ใจในงานที่เขาได้รับมอบหมาย 

• การใช้ชีวิตรวมหมู่ ร่วมกิน ร่วมอยู่ ร่วมทำงาน ร่วม

ออกแบบวางแผน ร่วมต่อสู้ เป็นกระบวนการที่ทิ้งความเป็น

ฉันสร้างความเป็นเรา มีความเชื่อใจ มีพื้นที่ปลอดภัย ติด

เครื่องมือทางความคิด 

2 จ�กเวทีนักจัดตั้งครั้งที่ 1 จัดโดย Act Lab
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• สร้างโอกาสเรียนรู้บ่อยๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นการ

เรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

• มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่ม

อื่นๆ

• เคารพมติร่วม ไม่มีระบบโซตัส เคารพเพดานการทำงาน

ของแต่ละคน เข้าใจเงื่อนไขของแต่ละคน

• อัปเดตข้อมูลสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 

อ่านเยอะและเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสถานการณ์ได้

• เรียนรู้ปรับประยุกต์เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเคลื่อนไหวให้

สอดคล้องกับเทรนด์ของยุคสมัย

• ปรับทุกข์ผูกมิตรติดอาวุธความคิด โลกทัศน์-ชีวทัศน์ต้องไป

ด้วยกัน

งานจัดตั้งมี 2 ขา

หากเปรียบนักจัดตั้งเป็นแม่ทัพ แม่ทัพจะต้องกลับ

มาฐานทัพเพื่อมาดูภารกิจและเป้าหมายของทัพตน รวม

ท้ังจดัการศกึษาพฒันาทกัษะใหม่ๆ แก่สมาชกิ ตระเตรยีม 

เสบียงกรัง อ่านสมรภูมิพร้อมเข้าสู่สนามรบทุกเมื่อ เพื่อ

ไปปักธงตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

Act Lab14



1. งานจัดองค์กร

D	มีเป้าหมายร�วม งานจัดตั้งที่ไม่มีเป้า

หมายร่วมก็คือกลุ่มเพื่อนทั่วไป กลุ่ม

กิจกรรม

D	มีภารกิจร�วม ภารกิจหรือเป้าหมาย

ระยะสั้น หรือสิ่งที่กลุ่มต้องการ

ขับเคลื่อนให้ได้มา เมื่อกลุ่มตั้งเป้า

หมายแล้วจ�าเป็นต้องก�าหนดภารกิจ

ของกลุ่มด้วย

D	มีการจัดโค์รงสร้าง จัดบทบาทการ
ท�างาน หากระบวนการตัดสินใจ 

สิ่งเหล่านี้จะมาก�าหนดวัฒนธรรม

องค์กรว่าจะออกแบบกระบวนการ

ตัดสินใจอย่างไรที่สมาชิกทุกคนใน

กลุ่มมีส่วนร่วม

D	มีข้อตกลงวัฒนธรรมร�วม วิถีปฏิบัติ

ของการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม มีค่านิยม

วัฒนธรรมการท�างานและการใช้ชีวิต

ที่ตกลงร่วมกันในกลุ่ม 

D	มีปฏิิบัติการ กลุ่มจัดตั้งจะต้องนำ

ไปสู่การเคลื่อนไหวมีปฏิบัติการเพื่อ

บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

D	มีการดูแลผู้ปฏิิบัติงาน เป็นพื้นที่

ดูแลกันฉลองความส�าเร็จด้วยกัน

ท�าให้รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน

2. งานจัดการศึกษา

D	เข้าใจสังค์ม เป็นการใช้มุมมองทาง
ทฤษฎีมาท�าความเข้าใจปรากฏการณ์

ทางสังคม เข้าใจโลกทัศน์-ชีวทัศน์ 

โลกทัศน์คือมุมในการมองโลก ส่วน

ชีวทัศน์คือมุมที่เราใช้มองชีวิต เช่น

ท�างานเรื่องนิเวศวิทยาเรื่องสิ่ง

แวดล้อมแต่ชีวิตใช้กล่องโฟมใช้การ

ผลิตที่ท�าลายธรรมชาติ แสดงว่า

โลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่สอดคล้องกัน 

เป็นต้น

D	เข้าใจเป้าหมาย สมาชิกต้องชัดเจน

ในเป้าหมายกลุ่ม รู้ว่าจะศึกษาทฤษฎี

นี้ไปเพื่ออะไร

D	พัฒนาทักษะ ฝึกฝนทักษะที่สมาชิก

สนใจเพื่อให้ปฏิบัติงานในบทบาท

หน้าที่ที่รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

D	ถอดบทเรียน มีการถอดบทเรียนทุก

ครั้งหลังปฏิบัติการ

D	ประเมินผล ประเมินกิจกรรมที่กลุ่ม

ทำร่วมกัน สิ่งที่ทำได้ดี / ถ้าทำครั้ง

หน้าจะปรับตรงไหนเพื่อทำให้ดีขึ้น

D	ประสานทฤษฎีีกับปฏิิบัติ เมื่อลงมือ

ปฏิบัติแล้วตรงตามที่วิเคราะห์หรือไม่ 

เป็นการประสานการเรียนรู้ทฤษฎีกับ

ปฏิบัติไปด้วยกัน

งานจัดต้ังมี 2 ขา
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3สนามการต่่อส้้ทางการเมือง 
3 สนาม



สนามการต่อสู้ 3 สนาม เป็นการวิเคราะห์สมรภูมิ 

ประเมินฉากทัศน์ (scenario) นำไปสู่การปักธง กำหนด

จังหวะก้าว ในขบวนการเคล่ือนไหวเพื่ิอประชาธิปไตย 

การวางจังหวะก้าวเพื่อไปปักธงที่กลุ่มต้องการบรรลุเป็น

เรื่องที่ต้องพิจารณาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่าง

รอบด้าน

เคร่ืองมือวิเคราะห์สมรภูมิสนามการต่อสู้ 3 

สนามนี้ประยุกต์มาจากบทความ “‘เกษียร เตชะพีระ’ 

มองการเมืองไทยยุคหลังฉันทมติภูมิพล” โดยเกษียร

แยกแยะให้เห็นจังหวะก้าวของ 1. การเมืองในระบบ 2. 

การเมืองภาคประชาชน และ 3. การเมืองวัฒนธรรม ซึ่ง

ทั้งสามสมรภูมิน้ีฉายให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงสังคม

การเมืองไทยในรอบทศวรรษอย่างชัดเจน

Act Lab เห็นว่าการแยกแยะสนามการต่อสู้ 3 

สนาม เป็นเครื่องมือหน่ึงที่จะช่วยกำหนดกรอบการ

เคลื่อนไหว โดยขอแบ่งออกเป็น 1. สนามการเมือง

ทางการ 2. สนามการเมืองมวลชน 3. สนามการเมือง

วัฒนธรรม
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‘เกษียร เตชะพีระ’ มองการเมืองไทย 

ยุค์หลังฉันทมติภูมิพล

“...ตอนนี้สังเกตเห็นบรรยากาศและจังหวะก้าวที่แตก

ต่างกันของการเมืองในระบบ การเมืองภาคประชาชน และ

การเมืองวัฒนธรรม เมื่อการเมืองในระบบเป็น ‘ปฏิกิริยา’ 

การเมืองภาคประชาชนเป็น ‘ปฏิรูป’ แต่การเมืองวัฒนธรรม

เป็น ‘ปฏิวัติ’ ไปแล้ว

การเมืองในระบบ คือ กลไกตุลาการ กลไกบริหาร 

กลไกนิติบัญญัติ จากการบิดเบือนฉวยใช้อำนาจในรอบ

กว่าสิบปีที่ผ่านมาในความขัดแย้งทางเส้ือสีจนมาถึงสมัย 

คสช. สถาบันเหล่านี้เป่�อยยุ่ยหมดแล้ว สิ่งท่ีเรียกว่าความ

ยุติธรรมไม่ยุติธรรม สิ่งที่เรียกว่าอำนาจประชาชนไม่ใช่

อำนาจประชาชน ทุกคนเห็นตัวอย่างกันมากมาย ล่าสุด

เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทำให้

เห็นว่าเสียงข้างมากในสภายังเป็นปฏิกิริยา คือต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลง

การเมืองภาคประชาชน ข้อเรียกร้องจากกลุ่มการเมือง

นอกสภาที่รับไม่ได้กับเผด็จการแบบ คสช. ต้องการให้เกิด

การปฏิรูป ข้อเรียกร้องที่ไปไกลที่สุดก็ยังต้องการระบอบที่

มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประชาธิปไตย เป็นการเมือง

แบบปฏิรูป ที่ชัดเจนคือ 3 ข้อเรียกร้องของคณะราษฎร 

2563

ขณะเดียวกันการเมืองวัฒนธรรมเป็นแบบปฏิวัติไป

แล้ว ตอนเห็นป้าย “เราไม่ต้องการปฏิรูป เราต้องการปฏิวัติ” 

ผมตกใจเลย เพราะการปฏิวัติมันกระทบกระเทือนคน

จำนวนมาก แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาในระยะ

ที่ผ่านมาเป็นการทะลุกรอบจำกัดของระเบียบความคิดเดิม 
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อุดมการณ์เดิม อำนาจนำเดิม ดังน้ันในแง่วัฒนธรรมและ

อุดมการณ์ไปไกลกว่าข้อเรียกร้องแบบปฏิรูปของการเมือง

ภาคประชาชน

การเมืองสามแบบนี้มีตรรกะกฎเกณฑ์์คนละอย่าง 

การเมืองในระบบโดยเฉพาะในสภาคือศิลปะของความเป็นไป

ได้ (the art of the possible) การสร้างเสียงข้างมากขึ้นมา

แม้กระทั่งจากฝ่ายตรงข้าม แม้กระทั่ง ส.ว. และ ส.ส. พรรค

พลังประชารัฐที่ไม่เห็นด้วยกับส่ิงที่คุณต้องการ เกมการเมือง

ในสภาคือการสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการสร้างเสียง

ข้างมาก ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร

ส่วนการเมืองภาคประชาชนมีจุดสำคัญคือการรวมคน

ให้ได้มากที่สุดและเหลือคนที่อยู่ฝั�งตรงข้ามน้อยท่ีสุด ต้องมี

เป้าที่ชัดเจน เป็นเส้นค่อนข้างชัดเจนในเชิงอุดมการณ์ ต่าง

จากในสภาที่มีชักเท้าเข้า-ออก เปล่ียนแนวร่วมไปเรื่อยๆ

ขณะที่การเมืองวัฒนธรรม ศัตรูมันอยู่ข้างในคุณ คือ

ความคิดของคุณเอง เรื่องวัฒนธรรมอุดมการณ์แทรกซึมอยู่

ในวิธีคิด ในสถาบันสังคม และอยู่ในหัวคุณด้วย

ตอนนี้การเมืองในระบบเป็นปฏิกิริยา การเมืองภาค

ประชาชนเป็นปฏิรูป การเมืองวัฒนธรรมเป็นปฏิวัติ จังหวะ

ก้าวไม่ไปพร้อมกัน มันขัดแย้งกัน ซึ่งการเคล่ือนไหวของ

แฟลชม็อบที่ผ่านมาแสดงออกว่าข้อคิดทางด้านการเมือง

วัฒนธรรมทะลุเพดานไปแล้ว คุณกำลังทำเกมการเมืองภาค

ประชาชน แต่มีช้ินส่วนองค์ประกอบของการเมืองวัฒนธรรม

ที่ทะลุไปแล้วด้วย คุณจะประสานสองสิ่งนี้เข้าหากันให้ได้ยัง

ไง แล้วคุณจะประสานการเคลื่อนไหวเข้าไปในระบบที่เป็น

ปฏิกิริยายังไง ผมนั่งคิดว่าทั้งสามอย่างน้ีจะไปด้วยกันยังไง 

ยังปวดหัวเลย...”

ที่มา: https://www.the101.world/kasian-tejapira-interview/
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ความหมายของ 3 สนามการต่อสู้ทางการเมือง   

ในสนามการต่อสู้ มี 3 สนาม

1) สนามการเมืองทางการ เป็นเรื่องของการต่อรอง

ช่วงชิงเสียงกัน สนามนี้จะไม่มีมิตรศัตรูถาวร เกม

การเมืองในสภาเป็นเรื่องการช่วงชิงเสียงข้างมาก 

2) สนามการเมืองมวลชน คือการรวมฝ่ายเราให้มาก

ที่สุด ฝ่ายตรงข้ามให้เหลือน้อยที่สุด เป็นสนาม

ของการช่วงชิงคน 

3) สนามการเมืองวัฒนธรรม คือการช่วงชิงพื้นที่ใน

หัวคน เป็นเรื่องของอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติ ระบบ

คุณค่าความคิดความเชื่อ

สนามการเมืองมวลชน

การรวมคนให้ได้มากที่สุด
และเหลือคนที่อยู่ฝั�งตรง
ข้ามน้อยที่สุด ต้องมีเป้าที่
ชัดเจน เป็นเส้นค่อนข้าง
ชัดเจนในเชิงอุดมการณ์ 
ต่างจากในสภาที่มีชักเท้า
เข้า-ออก เปลี่ยนแนวร่วม

ไปเรื่อยๆ

สนามการเมืองวัฒนธรรม

เป็นเรื่องวัฒนธรรม
อุดมการณ์ที่แทรกซึมอยู่
ในวิธีคิด ในสถาบันสังคม 
รวมทั้งอยู่ในหัวคนด้วย

สนามการเมืองทางการ

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

ซึ่งเสียงข้างมาก
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ตัวอย�างการวิเค์ราะห์ 3 สนาม (ช�วงกลางปี 65 หลังการลุกฮืือของประชาชนใน

การเค์ลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไทยปี 63-64)

สนามการเมือง
วัฒนธรรม

f	 ประเด็นขยับไปเรื่องท้องถิ่นมากขึ้น ประวัติศาสตร์การ
ต่อต้านส่วนกลางของท้องถิ่น + กระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่ว
ประเทศ

f	 แนวคิดก้าวหน้าของฝ่ายประชาธิปไตยเร่ิมเข้ายึด
กุมพื้นที่ในวงการศิลปะโฆษณา เกิดการแปรสนาม
วัฒนธรรมไปเป็นพลังผู้บริโภค เช่นการที่ซีรีส์วายหรือ
ละครที่มีเนื้อหาประชาธิปไตยสามารถฉายช่องฟรีทีวีแล้ว
โฆษณาเข้าเยอะไม่โดนถอดออก เป็นต้น

f	 ฝ่ ายประชา ธิปไตยมี พ้ืนที่ ในองค์การ /ส โมสรใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น

f	 ประวัติศาสตร์กระแสหลักถูกวิพากษ์ตั้งคำถาม
f	 กระแสฝ่ายขวาปลุกไม่ขึ้น

สนามการเมือง
มวลชน

f	 ช่วงจังหวะคนรอเลือกตั้ง ม็อบไม่ขึ้น ไม่มีม็อบขนาดใหญ่
อีกเลยหลังการลุกฮือปี 63-64

f	 ขบวนเส้ือแดง แดง นปช. มีมวลชนแต่ไม่กล้าออกตัวแรง 
แดงเพื่อไทยไม่มีนโยบายม็อบ

f	 ขบวนชาวบ้านเอาด้วยกับคนรุ่นใหม่ แต่ยังไม่เห็นจุด
เชื่อมระหว่างภาคประชาชนกับขบวนการประชาธิปไตย

f	 ขบวนแรงงานหลายกลุ่มไม่เป็นเอกภาพ กลุ่มแรงงาน
ส่วนน้อยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

สนามการเมือง
ทางการ

 4 แนวทาง
1) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สมานฉันท์ปรองดองในหมู่ชนชั้นนำ 

(แนวทางทักษิณ)
2) รวมพลังประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้อนุรักษ์นิยม 

สลายเหลืองแดง (แนวทางชัชชาติ ก้าวไกล ปิยบุตร)
3) ยังไม่ต้องพูดเรื่องสถาบันตอนนี้ รอให้ชนะเป็นรัฐบาล

ก่อน ยึดสภาแล้วหาช่องทาง แก้ รธน. ปฏิรูปอื่นๆ 
(แนวทางวอยซ์)

4) ข้อสามไฟเย็น
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การเคลื่อนไหวเมื่อปี 2563-64 ขบวนการประชาธิปไตยไทย

เคลื่อนในสนามมวลชนและสนามวัฒนธรรมเสียมาก สนามวัฒนธรรม

ไปไกลสุดเพราะมันอยู่ในหัวคน ขณะที่สนามมวลชนถ้าแหลมเกินก็

เสียแนวร่วมหรือถูกดำเนินคดีถูกติดกำไล EM ถูกจับกุมคุมขังโดยไม่

ให้ประกันตัว อย่างไรก็ตามหลายครั้งการเมืองมวลชนยกระดับเพดาน

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะการเมืองวัฒนธรรมก้าวหน้า 

การวิเคราะห์ว่าเรากำลังทำงานในสนามไหนให้ดูว่าสนามไหนที่

เราเข้าไปเป็นผู้ตัดสินใจหลัก ณ เวลาน้ีสนามทางการเราไปไม่ถึงเพราะ

ไม่เชี่ยวชาญไม่มีทรัพยากร ขณะที่สนามมวลชนเราถดถอยลงเรื่อยๆ 

เราทำสนามวัฒนธรรมเป็นหลัก ปัญหาคือถ้ามุ่งทำสนามวัฒนธรรม

อย่างเดียวแต่ไม่ทำงานในสนามมวลชนพอจัดชุมนุมก็ไม่มีคนมา หรือ

ถ้าการเมืองมวลชนเข้มแข็งแต่สนามทางการไม่เล่นด้วยเราก็ไปต่อไม่

ได้ ดังนั้นในการต่อสู้และบรรลุผลจำเป็นต้องทำทั้งสามสนามไปด้วย

กัน เช่นการเมืองมวลชนมีการชุมนุมเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญขนาน

ใหญ่ก็อาจกดดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเมืองในสภา เป็นต้น

นอกจากชุดวิเคราะห์การท�างานเคลื่อนไหวใน 3 สนามแล้ว 4  

ตัวแปรในการเปล่ียนแปลงสังคมก็เป็นอีกชุดวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

4 ตัวแปรในการเปล่ียนแปลงสังคม
ในทางสังคมวิทยาถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งมี 4 ตัวแปร

1) เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุค์ค์ล (Agent) เนื่องจาก

ตัวบุคคลยึดโยงกับโครงข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจ โดย

เฉพาะเครือข่ายความสัมพันธ์ของชนชั้นนำไทย บุคคลคือ

ตัวแทนโครงข่ายความสัมพันธ์ที่โยงกันอย่างเหนียวแน่น 
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2) เกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบัน เปลี่ยนสถาบันเดิมหรือเกิด

หน่วยงานใหม่ๆ เกิดสถาบันใหม่ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น

ขบวนการสิ่งแวดล้อมเมืองไทยต่อสู้จนกระทั่งเกิดสำนักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทำให้ก่อนการสร้าง

เขื่อนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการทำอีไอเอ 

เป็นต้น

3) เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการปฏิิบัติ ตัวอย่างเช่นข้าราชการ

เคยทำงานรูทีนตามกำหนดเวลาพอผู้ว่าฯ ชัชชาติเข้ามาเกิด

การเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่

4) เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบค์ุณค์�าค์วามเชื่อ ยกตัวอย่าง

เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค เปลี่ยนระบบคุณค่าความเชื่อ

จากเดิมที่การรักษาพยาบาลต้องรอรับการสงเคราะห์ช่วย

เหลือจากรัฐตามบุญทำกรรมแต่ง มาเป็นการรักษาพยาบาล

คือสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่รัฐต้องจัดสรรทรัพยากรให้ทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน

ในการเคล่ือนไหวต่อสู้ต้องทำทั้ง 4 ตัวแปรนี้จึงจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เราต้องตั้งเป้าให้ชัดก่อนว่าตอน

นี้เอาเรื่องอะไร เช่นไล่ประยุทธ์ในฐานะตัวแทนเครือข่าย

เผด็จการชนชั้นนำไทย หรือการไปยื่นหนังสืออาจไม่

ได้เปลี่ยนตัวสถาบันแต่มันเปลี่ยนวิถีปฏิบัติหรือเปลี่ยน

ระบบคุณค่าบางอย่างได้
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4บุคลิกนักกิจกรรม 4 แบบ



เครื่องมือนี้ใช้ส�าหรับส�ารวจตนเองหรือกลุ่มว่าถนัดหรือมีจริต

บุคลิกตรงกับงานประเภทใด (พัฒนาโดย บิล โมเยอร์ส) เพื่อประเมิน

จุดแข็งจุดอ่อนและหาทางเช่ือมโยงกับกลุ่มอื่นที่จะช่วยหนุนเสริมกลุ่ม

เราในด้านที่ไม่ถนัดได้

ข้ันตอนการสำารวจตนเองและกลุ่ม 
จ�าลองสถานการณ์ เม่ือเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติน�้าท่วมฉับพลัน 

มีผู้เดือดร้อนจ�านวนมากต้องพลัดที่นาคาที่อยู่บ้านเรือนจมหายไปกับ

น�้า สัตว์เล้ียงลอยคอ ไฟฟ้าดับ กู้ภัยเข้าไม่ถึงพื้นที่ ความช่วยเหลือจาก

ราชการเป็นไปอย่างล่าช้า สื่อมวลชนไม่น�าเสนอข่าว เราในฐานะนัก

กิจกรรมจะท�าอะไร 4 ข้อต่อไปน้ี

1. ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนทันที

2. เราต้องประสานงานหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่จัดการ

เรื่องนี้โดยตรงเพราะมีทรัพยากรอยู่แล้ว เราต้องท�าให้กลไก

ที่มีอยู่แล้วมันเวิร์ก

3. เราต้องรวมกลุ่มประชุมเครือข่ายวางแผนให้ชัดเจนก่อน ทั้ง

แผนระยะสั้นและระยะยาว ต้องมีแผนก่อนเกิดภัยพิบัติ 

ระหว่างภัยพิบัติ และหลังภัยพิบัติ ต้องจัดบทบาทหน้าที่

และมานั่งคุยกันเพื่อไม่ให้การท�างานซ�้าซ้อนหรือซ�้าเติม

ปัญหามากไปกว่านี้ เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ

4. เราจะต้องทำให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นความสำคัญของ

เรื่องนี้ เราจะต้องท�าให้สังคมและรัฐบาลตระหนักรู้ถึง

ปัญหานี้และลงมือท�าอะไรบางอย่าง ต้องไปลุยกับผู้มีอ�านาจ

โดยตรง 

ให้แต่ละคนเลือกตามความชอบของเราโดยบุคลิกส่วนตัว จาก

นั้นเข้ากลุ่มพูดคุยว่าท�าไมฉันมาอยู่กลุ่มนี้ จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่ม

เราคืออะไร 
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ตัวอย�างค์�าตอบที่สะท้อนบุค์ลิกของกลุ�มจากสถานการณ์จ�าลองนี้

กลุ�ม 1

ท�าไมฉันมาอยู่ตรงนี้ 

• รอไม่ได้ รีบไปดูหน้างาน ยังไงก็ต้องไปเพราะชีวิตมีค่า

• ชอบช่วยเหลือ

• จะได้รายงานข้อเท็จจริงก่อน

จุดแข็งของกลุ่มเรา

• เห็นหน้างานก่อน แก้ปัญหาเร่งด่วนก่อนกลุ่มอื่น

• ทำให้กลุ่มสองสามสี่ทำงานได้

จุดอ่อนของกลุ่มเรา

• ไม่มีแผน

• อาจตายได้

• กลายเป็นผู้ประสบภัยเอง

กลุ�ม 2

ท�าไมฉันมาอยู่ตรงนี้ 

• เราทำอะไรได้บ้างที่เป็นไปได้ ลงไปเชื่อมประสานกับคนที่มี

ความสามารถ คนเก่งๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

จุดแข็งของกลุ่มเรา

• อาจได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• รัฐมีทรัพยากรอยู่แล้วสามารถระดมคนได้ ประสานเอกชน

• รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์

จุดอ่อนของกลุ่มเรา

• ล่าช้าถ้าเจอหน่วยงานไม่พร้อมหรือกลไกมีปัญหาคอร์รัปชั่

นงบประมาณ

• ซับซ้อนยุ่งยากในระบบราชการ ระเบียบเยอะ 
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กลุ�ม 3

ท�าไมฉันมาอยู่ตรงนี้ 

• คิดว่าถ้ามีเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นแม้เราจะลงไปเลยสุดท้ายก็ต้องกลับมา

วางแผนการช่วยเหลือใหม่อยู่ดี

จุดแข็งของกลุ่มเรา

• ลำดับความสำคัญของงานและคน เซฟคน

• ลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ำ หลังเกิดภัยพิบัตินี้เราจะป้องกันยังไงถ้าเกิดซ้ำ 

ลดความเสี่ยงที่จะเสียเวลา

• มีแผนสำรองรองรับ 

• ทำงานร่วมกับทุกกลุ่มได้ 

• สามารถออกแบบช่องทางสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

• จัดระเบียบให้ทุกกลุ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อนของกลุ่มเรา

• ใช้เวลานานในการเข้าพื้นที่กว่าคิดแผนให้ถี่ถ้วนก่อน ประชุมนาน

• อาจไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจจะเพ้อเจ้อไปเอง

• ใช้เวลารวมกลุ่มนาน 

• ไม่ค่อยมีเวลาได้ปฏิบัติงานจริงเพราะมัวแต่ระดมสมองวางแผน 

กลุ�ม 4

ท�าไมฉันมาอยู่ตรงนี้ 

• เราต้องทำให้ทุกคนตระหนักว่าความเดือดร้อนนี้สะท้อนถึงปัญหาเชิง

โครงสร้าง 

จุดแข็งของกลุ่มเรา

• เป็นการช่วงชิงพื้นที่สื่อให้นำเสนอปัญหา 

จุดอ่อนของกลุ่มเรา

• มุทะลุจนบางครั้งทำลายแนวร่วม
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บทบาทของนักกิจกรรมส่ีแบบ3

4
31

2
พลเมืองเข้มแข็ง มุ่งเน้น

การรักษาคุณค่าท่ีดีของ

สังคมเอาไว้ 

นักปฏิิรูป มุ่งใช้ประโยชน์

จากระบบที่มีอยู่ มองว่า

รัฐคือแหล่งรวมทรัพยากร

ของสังคมต้องดึงมาใช้ 

ระบบมีช่องโหว่อะไรก็แก้

ตรงนั้น 

นักจัดตั้ง ชอบวางแผน

ระยะยาว สร้างความร่วม

มือกับคนกลุ่มต่างๆ มอง

การณ์ไกล

ขบถ เปิดแผลของสังคม 

สร้างความตระหนักรู้ให้

คนในสังคมมองเห็นปัญหา

ที่เกิดขึ้น

ข้อค์วรระวัง: พลเมือง ไร้เดียงสาทางการเมืองเพราะมุ่งเน้นแก้ปัญหา

เฉพาะจุด, นักปฏิิรูป พอท�างานร่วมกับรัฐมากเข้าจนไปแก้ต่างให้

รัฐเพราะเห็นเงื่อนไขข้อจ�ากัดต่างๆ ท�าให้ความแหลมคมของการแก้

ปัญหาอาจลดลง, นัดจัดต้ัง อุดมคติเยอะมักหงุดหงิดกับทุกเรื่องจน

หลุดไปต้ังชุมชนใหม่ของตัวเอง, ขบถ มักน้อยใจเวลาคนไม่สนใจ

ปัญหา ไม่เป็นข่าว โทษตัวเอง หมดไฟเอาดื้อๆ

3 ดู คู่มือทำ�ง�นจัดตั้ง 1 น.16-17
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5 แปดข้ันต่อน 
ขบวนการเคล่ือนไหว



“แผนปฏิบัติการเคล่ือนไหวทางสังคม” (Movement Action Plan: 

MAP)4 ของ บิล โมเยอร์ส เสนอ 8 ข้ันตอนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ี

สัมพันธ์กับสาธารณชนและบทบาทของคน 4 กลุ่ม เขาพบว่าขบวนการ

เคลื่อนไหวที่ประสบความส�าเร็จจะต้องประกอบด้วยคนทั้ง 4 แบบ ขาด

แบบใดแบบหน่ึงไปไม่ได้ และแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหวอาศัยจุดเด่น

ของคนแต่ละแบบในการก�าหนดจังหวะก้าวกล่าวคือ

จากช่วงแรกสถานการณ์ปกติคนไม่รู้สึกถึงปัญหา ระบบยังเดิน

ไปได้ปกติ ภาวะปกตินี้นักปฏิรูปจะท�างานหนักเช่นเข้าไปเป็นคณะ

กรรมการเสนอนโยบายต่างๆ พลเรือนกับนักจัดตั้งจะยังไม่ค่อยมี

บทบาทช่วงนี้ พอสถานการณ์เริ่มไม่ปกติ นักปฏิรูปก็พยายามจะท�าให้

ระบบดีขึ้น กระทั่งเกิดเหตุการณ์จุดชนวนบางอย่าง คุณค่าของสังคม

เปลี่ยนพลเมืองจะออกมามีบทบาท ขบถก็จะออกมามีบทบาทเช่น

กัน ช่วงขาขึ้นของขบวนนักปฏิรูปกับนักจัดต้ังจะไม่ค่อยมีบทบาท จน

กระทั่งขาลงของขบวนการเคล่ือนไหว เม่ือขบถกับพลเมืองหาแนวทาง

ตัวจบเกมไม่เจอ นักปฏิรูปกับนักจัดต้ังก็จะเข้ามาตรงนี้ ในช่วงที่คิดว่า

ล้มเหลวพลเมืองจะเล่นบทช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน จนกระทั่งอาจ

จะเกิดเหตุการณ์ใหม่ ถ้าชนะใจมหาชนได้พลเมืองจะมีบทบาทก�าหนด

ว่าคุณค่าสังคมควรจะเป็นอย่างนี้ นักจัดตั้งกับนักปฏิรูปก็จะไม่ค่อยมี

บทบาทเท่าไร จนสุดท้ายถ้าส�าเร็จนักปฏิรูปก็จะเข้ามาช้อนความส�าเร็จ 

หา solution หาทางไปท�าให้ความส�าเร็จกลายเป็นสถาบัน เกิดกฎหมาย

ใหม่ เกิด รธน. ใหม่ ฯลฯ ขบถก็จะลดบทบาทลง พลเมืองก็จะออกมา

เรียกร้องให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเป็นต้น 

 

4 https://www.indybay.org/olduploads/movement_action_plan.pdf
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ความมั่นคง
ของระบบ สั่งสมความตึงเครียดในระบบ เห็นว่าเป็นปัญหา การแก้ปัญหา

สภาวะ
ปกติ

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

4 บทบาทของนักกิจกรรม - การมีส่วนร่วม

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน
ซ้ำ

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน
ซ้ำ

1 2 3 4 5 6 7 8เงื่อนไข
สุกงอม

เข้าใจว่า
ล้มเหลว ชนะใจมหาชน สำเร็จ เดินหน้าต่อขึ้นบิน!

ความล้มเหลว
ของแนวทาง
ที่มีอยู่

นักปฏิรูป

ขบถ

พลเมือง

นักจัดตั้ง

ความมั่นคง
ของระบบ สั่งสมความตึงเครียดในระบบ เห็นว่าเป็นปัญหา การแก้ปัญหา

สภาวะ
ปกติ

สาธารณชน
ตระหนักถึงปัญหา

สาธารณชน
เห็นตรงข้าม
กับผู้กุมอำนาจ

สาธารณชน
สนับสนุน

ขบวนการทางเลือก

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

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

3 วิธีชนะใจสาธารณชน

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน
ซ้ำ

เห
ตุก
าร
ณ
์จุด
ชน
วน
ซ้ำ

1 2 3 4 5 6 7 8เงื่อนไข
สุกงอม

เข้าใจว่า
ล้มเหลว ชนะใจมหาชน สำเร็จ เดินหน้าต่อขึ้นบิน!

ความล้มเหลว
ของแนวทาง
ที่มีอยู่
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หนทางแห�งค์วามส�าเร็จของขบวนการเค์ลื่อนไหวมี 3 ทาง

1. สาธารณชนตระหนักถึงปัญหาและพยายามแก้ไขมัน คน

อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยพวกนักกิจกรรมสร้างพื้นที่

ให้สาธารณชนมีปฏิบัติการได้

2. สาธารณชนเห็นตรงข้ามกับผู้มีอำนาจและโค่นล้มผู้มีอำนาจ

ซึ่งอาจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

3. สาธารณชนสนับสนุนขบวนการทางเลือก ถ้าเรามีทางเลือก

ที่ดีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

วิวัฒนาการ 8 ขั้นของแบบจ�าลองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวหรือนักปฏิบัติการ 4 แบบในแต่ละขั้นนี้จะช่วย

ให้เราคาดคะเนและวางแผนรณรงค์ระยะยาวได้ เร่ิมต้ังแต่การท้าทาย

อ�านาจ สั่งสมก�าลัง ฉลองความส�าเร็จเป็นช่วงๆ

ขั้นที่ 1 สภาวะปกติ

คนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาและมีไม่ถึง 15% ที่ต้องการเปลี่ยน

นโยบาย เพราะยังเช่ือว่าระบบแก้ปัญหาได้และยังไม่รู้สึกถึงอ�านาจตัว

เอง  

การเคลื่อนไหวขั้นนี้จะเน้นเจรจาผ่านสถาบันทางการต่างๆ จัดตั้ง

กลุ่มรณรงค์ จัดชุมนุมเล็กๆ คาดหวังความส�าเร็จต�่าและไม่ค่อยมีพลัง

สิ่งที่ควรท�าคือ จัดตั้งองค์กร สร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เผย

แพร่ข้อมูลข่าวสาร

บทบาทที่เด่นชัด พลเมืองและนักจัดต้ัง

สิ่งที่ควรระวัง คือการเชื่อว่าระบบเดิมจะแก้ปัญหาได้ และความ

รู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจน้อย 

จุดเปล่ียน คนเริ่มตระหนักว่าการเคล่ือนไหวผ่านระบบและการ

รณรงค์แบบเดิมไม่มีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ประชาชนควร

ออกมาต่อสู้กับระบบด้วยตนเอง
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ขั้นที่ 2 เห็นค์วามล้มเหลวของระบบ

คนเริ่มเห็นว่าระบบเป็นปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ได้ คนรุ่นใหม่เร่ิม

ออกมาเคล่ือนไหว

เกิดการตรวจสอบการท�างานของสถาบันหรือช่องทางที่เกื้อหนุน

สถาบันอยู่ ขั้นนี้ยังเน้นให้ความส�าคัญกับการใช้กลไกทางการเพ่ือเผย

แพร่ข้อมูลปัญหา กลุ่มรุ่นใหม่เริ่มเติบโตและท�างานร่วมกับกลุ่มรุ่นเก่า

ได้ คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงปัญหา

ข้ันน้ีเป็นพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการมีส่วนร่วม

อย่างกว้างขวางจะไม่เกิดข้ึนตราบที่ประชาชนยังเช่ือมั่นในช่องทางแก้

ปัญหาท่ีมีอยู่

สิ่งที่ควรท�าในขั้นนี้คือ ตรวจสอบและเผยแพร่ความผิดพลาดของ

สถาบันทางการและกลุ่มอ�านาจในสังคม ท�าวิจัย ฟ้องร้อง ยื่นหนังสือ 

ยื่นกระทู้ ยื่นญัตติ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายและทางจริยธรรม 

ทั้งยังเกิดองค์กร ผู้น�า ความรู้ความช�านาญที่ตรงข้ามกับรัฐ

บทบาทที่เด่นชัด นักปฏิรูป และ พลเมือง

จุดเปล่ียน คนตระหนักว่ากลุ่มอ�านาจและสถาบันหรือองค์กร

สาธารณะกลับล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเอง และการเมืองใน

ระบบสภาจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง

ขั้นที่ 3 เงื่อนไขสุกงอม การให้ค์วามรู้และการจัดตั้งเริ่มได้ที่

คนสนใจมากข้ึน เกิดกลุ่มใหม่ๆ มีการเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่

อย่างกว้างขวาง คนร้อยละ 20-30 เริ่มเห็นด้วยว่ามีปัญหาหรือความอ

ยุติธรรมเกิดข้ึน

การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วมาก เนื่องจากคนจ�านวนมากที่ก่อน

หน้านี้ไม่คิดจะฟังเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น ผู้คนเติบโต ขยายกลุ่ม ทวี

จ�านวนมากขึ้น มีปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ชุมชนที่เข้าใจประเด็น

ปัญหาเข้าร่วมการเคล่ือนไหว และเกิดเครือข่ายหลวมๆ ระหว่างกลุ่มท่ี

มีมวลชน
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ขั้นตอนนี้อาจสั้นหรือยาว แต่การเผยแพร่กว้างขวางอย่าง

สม�่าเสมอโดยผ่านการให้ความรู้และการจัดตั้งกลุ่มใหม่ๆ เป็นเง่ือนไข

จ�าเป็นต่อการเปิดตัวขบวนการอย่างเต็มที่

ระหว่างนี้กลุ่มอ�านาจหรือสถาบันทางการจะยังรู้สึกปลอดภัย ยัง

น�าเสนอนโยบายตัวเอง และสามารถควบคุมอ�านาจการตัดสินใจไว้ได้ 

สิ่งที่ควรท�าในข้ันนี้ คือ เน้นจัดการศึกษา เชื่อมร้อยเครือข่าย 

เตรียมคนเพื่อการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการกลุ่มย่อย ท�าให้คนเห็นเหยื่อ

ของระบบมากข้ึน 

บทบาทที่เด่นชัด พลเมือง นักปฏิรูป และขบถ

จุดเปลี่ยนสู่ขั้นต่อไป ประชาชนเริ่มไม่พอใจปัญหาและระบบ

โครงสร้าง ซึ่งน�าไปสู่จุดแตกหักหรือรอคอยเหตุการณ์ปะทุในขั้นต่อไป

ขั้นที่ 4 ทะยาน ช�วงขาขึ้นอย�างเต็มที่

มักเกิดจากเหตุการณ์ที่ท�าให้คนสนใจในวงกว้าง คนจ�านวนมาก

จะเข้าร่วมขบวน ช่วงนี้มักเกิดการจัดตั้งแนวร่วมขนาดใหญ่ข้ึน คนดังจะ

ทยอยเข้าร่วมการเคลื่อนไหว บรรดาผู้กุมอ�านาจอาจรู้สึกตกใจกับแรง

ต่อต้านอย่างใหม่และการโหมประโคมข่าวของสื่อมวลชน จึงพยายาม

ดิสเครดิตขบวนการ  

ในขั้นนี้จ�าเป็นต้องมีฐานมาจากขั้นที่ 2 และ 3 คือมีการให้ความ

รู้ ท�างานจัดตั้ง และท้าทายช่องทางที่มีอยู่ น่ันคือเหตุการณ์หนึ่งจะจุด

ชนวนสถานการณ์ข้ึนมาได้ต่อเมื่อขบวนการได้ท�าการบ้านมาก่อนหน้า

นั้นแล้ว

นักกิจกรรมมักจะหวังได้ชัยชนะอย่างรวดเร็วในขั้นนี้จึงโหม

ท�างานอย่างหนัก การประชุมอย่างเผ็ดร้อนและยาวนานเกิดขึ้นโดยมี

คนใหม่ๆ มาเข้าร่วมและพยายามจะตัดสินใจโดยไม่มีการก�าหนดกฎ

เกณฑ์์ขั้นตอนที่จ�าเป็นขึ้นมาก่อน ประเด็นปัญหาถูกมองอย่างแยกขาด

จากประเด็นปัญหาอื่นๆ

สิ่งที่ควรท�า เดินขบวนใหญ่ ชุมนุมในหลายๆ พ้ืนท่ี การดื้อ
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แพ่ง ปฏิบัติการท้าทายซ่ึงหน้า สร้างและประสานให้เกิดขบวนการ

จากระดับรากหญ้าขึ้นมา และเพื่อชนะใจสาธารณชน ด้วยการโยงข้อ

เรียกร้องของขบวนการเข้ากับคุณค่าที่สังคมยอมรับอย่างกว้างขวาง 

เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม หรือประชาธิปไตย  ในขั้นนี้จะพบว่า

สาธารณชนตระหนักถึงปัญหามากข้ึน ผู้ต่อต้านนโยบายเพิ่มจ�านวน

เป็น 40-60% 

บทบาทที่เด่นชัด การเคลื่อนไหวในขั้นนี้มักกระท�าโดยขบถที่มี

ประสิทธิภาพ

หลุมพรางกับดัก คือการคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว มีแนวคิดที่ไม่เป็นระบบ วิธีคิดแบบตัดสิน มีภาพลักษณ์หัว

รุนแรง มองปัญหาแบบแยกส่วน ปกติขั้นนี้จะกินเวลานาน 2 ปี

จุดเปล่ียน นักกิจกรรมเห็นข้อจ�ากัดของการประท้วงท่ีท�าอยู่ เริ่ม

หมดหวังแล้วเคล่ือนไปสู่ข้ันที่ 5 คือ เข้าใจว่าล้มเหลว

ขั้นที่ 5 รับรู้ค์วามล้มเหลว 

ในข้ันน้ีขบถและพลเมืองที่คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวจะประสบ

ความส�าเร็จอย่างรวดเร็วแต่การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น ท�าให้หลายๆ คน

สิ้นหวังและออกจากขบวนไปอย่างน่าเสียดาย 

นักกิจกรรมจ�านวนมากเช่ือว่าการเคลื่อนไหวล้มเหลว จ�านวน

ผู้เข้าร่วมประท้วงน้อยลง สื่อรายงานข่าวน้อยลง และยังไม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงระดับนโยบายใดๆ ผู้กุมอ�านาจจะตราหน้าว่าล้มเหลว สื่อ

หันมาท�าข่าวความแตกแยกในขบวนการแทน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสั่น

คลอนความเช่ือม่ันของประชาชน

สาธารณชนทั่วไปจะรู้สึกกลัว ไม่ไว้ใจปฏิบัติการของขบวนการนี ้

ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้มีอ�านาจต้องการ คือท�าให้การเคล่ือนไหวล้มเหลว 

ท�าให้ภาพลักษณ์เส่ือมเสีย โดยเน้นเรื่องความรุนแรง 

ส่ิงที่ควรท�าในข้ันน้ีคือ จ�าแนกให้เห็นความส�าเร็จท่ีผ่านมา ปฏิเสธ

การก่อการเชิงลบ จินตนาการภาพการเคลื่อนไหวที่ประสบความส�าเร็จ

ขึ้นใหม่  ซอยเป้าหมายให้เล็กลง
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บทบาทที่เด่นชัด พลเมือง และ ขบถ

สิ่งที่ควรระวัง การไม่สามารถจินตนาการภาพการเคล่ือนไหวท่ี

ประสบความส�าเร็จได้ การรู้สึกสิ้นหวังเมื่อตื่นจากฝันแล้วเผชิญสภาพ

ความเป็นจริง บางกลุ่มจะเร่ิมปฏิบัติการด้วยความโกรธและความ

รุนแรง หรือกลายเป็นกลุ่มปฏิกิริยากับสังคมอย่างถาวรอันน�าไปสู่ความ

แปลกแยกและไร้ประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 6 ชนะใจค์นส�วนใหญ� 

ขบวนการเปลี่ยนจากการประท้วงเฉพาะหน้าสู่การต่อสู้ในระยะ

ยาว โดยมุ่งไปที่ชนะใจมหาชน เกิดกลุ่มใหม่ๆ หลายกลุ่ม รวมเอาคน

ที่ไม่ได้มีบทบาทเคลื่อนไหวมาก่อนไว้ด้วย ประเด็นปัญหาจะเริ่มถูก

หยิบยกมาปราศรัยในการหาเสียงเลือกต้ัง และผู้สมัครบางคนได้รับ

เลือกเข้ามาจากฐานของประชาชนส่วนน้ี 

ในขั้นนี้ประชาชนร้อยละ 60-75 เร่ิมเห็นด้วยว่าต้องเปลี่ยนแปลง 

พร้อมที่จะพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ

บทบาทที่เด่นชัดในช่วงนี้คือนักจัดตั้ง จะเคลื่อนไหวด้วยการ

วิเคราะห์ที่หลากหลาย มีแนวคิดพหุนิยม แสวงหาแนวร่วม จึงเอื้อให้

เกิดกลุ่มใหม่ๆ จ�านวนมาก รวมทั้งกลุ่มกระแสหลักที่ไม่ได้มีแนวคิด

ตรงกันเสียทีเดียว

สิ่งที่ควรท�า รักษาประเด็นและข้อเสนอให้อยู่ในวาระสังคมและให้

ประชาชนมีส่วนร่วม  

สิ่งที่ควรระวัง คือองค์กรระดับชาติและผู้ปฏิบัติการครอบง�าการ

เคลื่อนไหวโดยตัดมวลชนรากหญ้าออกไปจากขบวน  ไม่ก็นักปฏิรูป

อาจประนีประนอมกับระบบมากเกินไป ตลอดจนผู้กุมอ�านาจโฆษณา

การปฏิรูปจอมปลอม และสร้างวิกฤตการณ์เพื่อขู่ขวัญประชาชน
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ขั้นที่ 7 ผลักดันทางเลือกจนส�าเร็จ

ข้ันน้ีเป็นการเคล่ือนไหวระยะยาวไม่ใช่เพียงสถานการณ์ต่อสู้ การ

เคลื่อนไหวยกระดับไปสู่การพัฒนาทางเลือกต่างๆ มีคนมากมายเข้า

ร่วมการเปลี่ยนแปลงและหากผู้มีอ�านาจยังด�าเนินนโยบายแบบเดิมก็

จะต้องจ่ายแพงกว่าการปรับนโยบายใหม่

ขบวนการอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับทางเลือกเหล่า

นั้น และกลุ่มแต่ละกลุ่มก็อาจจะโน้มน้าวใจสาธารณชนให้คล้อยตาม

ทางเลือกที่แตกต่างกันไป ฝ่ายผู้กุมอ�านาจอาจเสนอทางเลือกหลอกๆ

เป้าหมายคือท�าให้ข้อเรียกร้องนั้นเข้าไปอยู ่ในกรอบของการ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เกิดแบบแผนหรือวิธีคิดใหม่ต่อประเด็นปัญหานั้น

ขบวนการต้องวางโครงการวิสัยทัศน์ใหม่ว่าจะเปล่ียนแปลงสิ่ง

ต่างๆ อย่างไร จะต้องน�าเสนอวิถีปฏิบัติและวิถีชีวิตใหม่โดยที่ผู้กุม

อ�านาจจ�าต้องยินยอมแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม 

บทบาทที่เด่นชัด นักจัดต้ังและนักปฏิรูป

สิ่งที่ควรท�า ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในจังหวะที่เหมาะสม 

เคลื่อนไปถึงคนส่วนใหญ่ ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ และเพ่ิมขีดความ

สามารถแก่นักเคล่ือนไหวและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายที่เหลือ

ประสบผลส�าเร็จไปด้วย

สิ่งที่ควรระวัง ประนีประนอมมากเกินไปจนได้แค่การปฏิรูป

ขนาดเล็ก อาจเกิดความท้อแท้เพราะไม่จ�าแนกความส�าเร็จ มองไม่

เห็นกระบวนการในช่วงจบ และอาจถูกผู้มีอ�านาจเหมารวมความส�าเร็จ 

ขณะที่ด้านผู้มีอ�านาจก็พยายามปรับกลยุทธ์มาเป็น 1. เปล่ียนนโยบาย 

2. ยอมรับความพ่ายแพ้จากการเลือกตั้ง 3. ลงจากเก้าอี้

จุดเปลี่ยนสู่ขั้นถัดไป คือ 1. เกิดการต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจ 2. ผู้มี

อ�านาจเปล่ียนนโยบาย หรือ 3. ท�าให้อ�านาจเดิมสึกกร่อนระยะยาว
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ขั้นที่ 8 ขยายผล กระชับองค์์กร เดินหน้าต�อ 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนกรอบวัฒนธรรมของ

สังคม รักษาและขยายผลความส�าเร็จ เป็นเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะต่อยอด

ขบวนการทางสังคมอื่นๆ 

บทบาทที่เด่นชัด นักปฏิรูปจะติดตามขยายผลความส�าเร็จ มีการ

สร้างองค์กรรากหญ้าและเสริมพลังมวลชนอย่างต่อเน่ือง มีการหนุน

เสริมประเด็นอ่ืนๆ ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ๆ  ฝ่ายผู้กุมอ�านาจก็

เริ่มปรับนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ของตนเองเสียใหม่ และมักจะอ้าง

เอาความส�าเร็จของขบวนการมาเป็นของตัว ขณะเดียวกันพวกเขาก็

อาจไม่ท�าตามข้อตกลงที่ได้รับปากไว้ ไม่ยอมแก้ไขกฎหมายอย่างเต็มท่ี 

หรือท�าให้ผลที่ควรได้รับจากโครงสร้างใหม่อ่อนแอลงด้วยการแต่งตั้งผู้

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง

ข้อควรระวัง ละเลยการเปล่ียนแปลงในระดับสถาบันโดยสมบูรณ์ 

พอใจเพียงการปฏิรูปขนาดเล็ก ล้มเหลวในการควบคุม ตรวจสอบ

ติดตามผล นักเคลื่อนไหวบางส่วนออกจากขบวนการ
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6วัฒนธรรมองค์กร 4 แบบ



ที่มา: https://www.facebook.com/ACupOfCultureACOC
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วัฒนธรรมองค์กร 4 แบบ
1. องค์์กรแนวราบ Clan culture มุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่นกับ

การจัดองค์กรภายใน เน้นให้ความร่วมมือให้เกียรติกันและ

กันเป็นองค์กรแนวราบ องค์กรแบบนี้คือพวกสตาร์ตอัพ 

เน้นพี่น้องเน้นความสัมพันธ์เป็นหลัก

2. องค์์กรขาลุย มุ่งเน้นการบุกเบิกไปข้างหน้า สร้างนวัตกรรม 

ไม่กลัวความล้มเหลว ลองผิดลองถูก มีไอเดียสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ เช่น facebook, google พร้อมลุยเปิดประเด็น

3. องค์์กรที่เป็นลำดับชั้น มีกฎกติกาชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผิด

พลาด เช่นหน่วยงานรัฐ แมคโดนัลด์ 7-11 ที่ต้องออกแบบ

องค์กรแบบนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาด ผิดพลาดไม่ได้

เพราะจะกระทบกับเป้าหมาย

4. องค์์กรที่เน้นแข�งขัน มุ่งผลลัพธ์ มุ่งชนะ คาดหวังสูง 

บดขยี้ทุกคนที่ขวางทาง เช่น apple, amazon มุ่งยึดพื้นที่

เป็นหลัก

 

Note: ลองส�ารวจว่ากลุ่มเรามีบุคลิก มีภารกิจ มีเป้าหมายอะไรจึง

ท�าให้ออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบนั้น แต่ละกลุ่มมองภารกิจไม่

เหมือนกัน เดินไปสู่เป้าหมายไม่เหมือนกันจึงออกแบบองค์กรคนละ

แบบเช่นเดียวกับนักกิจกรรมส่ีแบบข้างต้น
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7เก้าค่าพลัง: เคร่ืองมือประเมิน
ความเข้มแข็งของกลุ่มจัดต้ั่ง



ค�าว่า “กลุ่มจัดต้ัง” กินความกว้างกว่าการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม

หรือปฏิบัติการเป็นครั้งคราว แต่การเป็นกลุ่มจัดต้ังหมายถึงกลุ่มท่ี

ท�างานจัดต้ังทั้งสองส่วน คืองานจัดองค์กรและงานจัดการศึกษา กลุ่ม

จัดตั้งจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นก็ด้วยกระบวนการท�างานท้ังสองส่วนนี้

อย่างเข้มข้น

เคร่ืองมือ 9 ค่าพลังน้ีเป็นเกณฑ์์เบื้องต้นที่จะช่วยชี้วัดระดับความ

เข้มแข็งของกลุ่มจัดต้ังเพื่อที่จะประเมินได้ว่ากลุ่มเรายังอ่อนด้านใดหรือ

น่าจะพัฒนาด้านใดเพิ่มข้ึน เห็นเป็นขั้นบันไดท่ีจะไปสู่เป้าหมายกลุ่มว่า

แต่ละข้ันต้องท�าอะไรบ้าง

เครื่องมือนี้กลั่นมาจากประสบการณ์การท�างานของบรรดานักจัด

ตั้งในยุคของเรา ผู้ที่ท�างานจัดต้ังกลุ่มต่างๆ ท่ีมีบทบาทน�าในขบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษนี้ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่เกณฑ์์

วัดที่ดีที่สุดหรือไม่อาจใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินกลุ่มจัดตั้งใน

แวดวงการเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ เราเชื่อว่าไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะวัด

ความเข้มแข็งของกลุ่มได้มากไปกว่าการที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ ลงมือท�า 

และถอดบทเรียนด้วยตัวเอง
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9 ค่าพลัง: เกณฑ์ช้ีวัดความเข้มแข็งของกลุ่มจัดต้ัง
ค์ะแนน 0 1 2 3

เกณฑ์ชี้วัด

1. มปีระเดน็ของตวัเอง มเีป้า
หมายทีก่ลุม่ต้องการบรรล ุมี
ธงทีก่ลุม่จะไปปักธงให้ได้ 
(ประเด็นตวัเอง 70% + 
ปชต. 30%)

ไม่มี เหน็ความ
ส�าคญั ก�าลัง
คดิ

มแีล้วแต่ยงัไม่
ชดั ยังลองผดิ
ลองถูกอยู่

มแีล้ว ท�าแล้ว

2. มกีระบวนการทำงานทีเ่ป็น
ประชาธปิไตย ฟังเสยีงทกุคน 
ไม่ใช้อ�านาจเหนอื สร้าง
อ�านาจร่วม พฒันาอ�านาจ
ภายใน

น�าเดีย่ว มกีารประชมุ
แต่รุน่พีเ่คาะ

ใช้การโหวต มกีระบวนการ
ตดัสนิใจร่วม

*มกีระบวนการ
แสวงหาฉันทา
มติ

3. เชือ่มโยงกบัขบวนการ
ประชาธปิไตย

เป็นเอกเทศ 
ไม่เชือ่มโยง

อธบิายต่อ
สงัคมได้ แต่
ยงัไม่เชือ่มเชงิ
รปูธรรม เช่น 
ยงัไม่ได้ปฏบิตัิ
การร่วม

ไปร่วมเป็น
มวลชน

มภีารกจิใน
ขบวน เป็น
องค์กรร่วมจดั 
รบัภารกจิ

4. เชือ่มโยงกบัเครอืข่ายในท้อง
ถิน่ ภาคเีครอืข่ายการท�างาน 
มเีพือ่นท�างาน เช่น เอน็จโีอ 
นกัธรุกจิ คนเสือ้แดง นกัการ
เมอืงฝ่าย ปชต.

ไม่ม ีอยูโ่ดด
เดีย่ว

เหน็ความ
ส�าคญัแต่ไม่มี

มแีต่ยงัไม่ได้
ท�าอะไรร่วม
กนั

มกีารท�างาน
ร่วม (เชงิ
ประเด็นหรอื
เชงิพืน้ทีก่ไ็ด้)

5. มสีมาชิกชัดเจน 5 คนขึน้ไป 
พร้อมจะน�าได้ (มแีกน) มี
ความต่อเนือ่งในการส่งต่อการ
ท�างาน เช่นมแีกนน�าแถว 2 
แถว 3 แถว 4 มบีทบาท
ภารกจิชดัเจน มกีารขยาย
สมาชกิ สมาชกิม ีcommit-
ment กบักลุม่ มกีระบวนการ
รคีรตูคนเข้ากลุม่ มกีารคดั
กรองสมาชกิ

สมาชกิไม่
ชดัเจน นบัไม่
ได้ ไม่แน่ใจว่า
ใช่มัย้ มกีาร
รวมกลุม่แต่
ไม่มภีารกจิ/
บทบาท

มสีมาชกิ
ชดัเจนอย่าง
น้อย 5 คน

มสีมาชกิ
ชดัเจน 5 คน
ขึน้ไป และ
สมาชกิแต่ละ
คนมบีทบาทมี
ภารกจิชดัเจน

มสีมาชกิ 5 
คนขึน้ไป มี
ภารกจิชดัเจน 
มแีกนแถว 2 
แถว 3 มกีาร
ท�างานต่อเนือ่ง  

*ทกุคนพร้อม
จะเป็นแกนน�า
ได้
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ค์ะแนน 0 1 2 3
เกณฑ์ชี้วัด

6. เป็นพืน้ท่ีปลอดภยั กลุ่มรบัฟัง
กนัและกนั พูดคยุเรือ่งทีค่ยุที่
อืน่ไม่ได้ เป็นพ้ืนทีท่ีส่มาชกิ
รูส้กึสบายใจท่ีจะคยุ กล้า
แสดงความเหน็โดยไม่โดนรุน่
พีเ่บรก กล้าเสนอ กล้าท�าผดิ
พลาดโดยไม่โดนท�าร้าย มี
วฒันธรรมเคารพกนัไม่ชาย
เป็นใหญ่ ไม่มกีารเหยยีดเพศ
หรอื body shaming มี
วฒันธรรมรกัษาความ
ปลอดภยัของกลุม่

ไม่มี
กระบวนการ
รบัฟัง ไม่มี
กระบวนการ
เยยีวยา กลุ่ม
ไม่ซพัพอร์ต

มพีืน้ที่
ปลอดภยั

มพีืน้ที่
ปลอดภยั แลก
เปลีย่นได้ทกุ
เรือ่ง มี
กระบวนการ
เยยีวยา

มพีืน้ที่
ปลอดภยั มี
กระบวนการ
เยยีวยา และ
กลุม่ซพัพอร์ต 
ดแูลจิตใจ 

*มชีวีติรวมหมู่

7. มกีระบวนการออกแบบ
กจิกรรมทีมุ่ง่ผลลพัธ์ มตีวัชี้
วดั ลงมอืท�า และมกีารถอด
บทเรยีน

ไม่มกีจิกรรม คดิแล้วท�าเลย 
ไม่มกีาร
วางแผน

มกีารออกแบบ
วางแผน
กจิกรรม ตัง้
ผลผลติ ตวัช้ี
วดั เป้าหมาย
ชดัเจน

มกีารออกแบบ
วางแผน
กจิกรรม 
ประเมนิความ
เสีย่ง ถอดบท
เรยีน และ
พฒันา
กจิกรรมต่อ

8. มกีระบวนการจดัการศกึษาที่
ชดัเจน

ไม่ม ีคยุไป
เรือ่ย

เหน็ความ
ส�าคญัแต่ยงั
ไม่มแีบบแผน 
ท�าไม่เป็น ท�า
บ้างไม่ท�าบ้าง

มแีผนการ
จดัการศกึษา
ชดัเจน แต่ไม่
ได้ยกระดบัไป
ต่อ

มกีารออกแบบ
แผนจดัการ
ศกึษา มข้ีอ
เสนอ บทสรปุ 
ยกระดับความ
รูไ้ปสูก่จิกรรม
ได้ มแีผน
จดัการศกึษาที่
มเีป้าหมาย

9. มทีรพัยากรเพือ่บรรลเุป้า
หมาย

ไม่มี ควกักระเป๋า
ตวัเอง

หาทนุเป็น
ครัง้ๆ ระดม
ทนุเป็นครัง้
คราว โปร่งใส
ในการท�าบญัชี
การเงนิ

มทีรพัยากร
ท�างาน อย่าง
น้อย 1 ปี 
โปร่งใสในการ
ท�าบญัชกีาร
เงนิ

*มแีผนระดม
ทนุระยะยาว
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รวมค์ะแนน

0-9  กลุ่มเราน่าจะพูดคุยทบทวนก�าหนดทิศทางกันใหม่

10-18 พยายามอีกหน่อยนะ กลุ่มเราก�าลังจะได้เลเวลถัดไป

19-23 กลุ่มเราอัพเลเวลแล้วไปต่อไม่รอละนะ

24-27 กลุ่มเราเข้มแข็งสุดๆ น่าจะแบ่งปันบทเรียนของกลุ่มเรากับกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย 

  * = โบนัส

หมายเหตุ: เครื่องมือน้ีเป็นเกณฑ์์ส�าหรับใช้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มจัดตั้ง พัฒนา

โดย Act Lab ไม่เหมาะที่จะน�าไปใช้กับกลุ่มเพื่อน กลุ่มปฏิบัติการเฉพาะกิจ กลุ่ม

กิจกรรม กลุ่มท�างาน กลุ่มท่ีมีฟังก์ช่ันการท�างานด้านใดด้านหนึ่ง หรือกลุ่ม/องค์กร

วิชาชีพ

ข้อควรระวังในการใช้เคร่ืองมือ 9 ค่าพลัง
• เป็นเกณฑ์์เบื้องต้นในการประเมินกลุ่มจัดตั้งที่เข้มแข็งนำไปสู่การ

เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

• บางข้อขึ้นอยู่กับมุมมอง สมาชิกกลุ่มจึงควรประเมินร่วมกัน

• ใช้ประเมินทุก 3 เดือน ขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปใช้เพื่อปรับแผน ร่วมกัน

ประเมิน 3 เดือนครั้ง

• สมาชิกกลุ่มอาจให้น้ำหนักแต่ละเรื่องไม่เท่ากันโดยเฉพาะเรื่องละเอียด

อ่อนอย่างเรื่องความปลอดภัย เรื่องเพศ ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มจะปรับให้

เหมาะสม

• ทำให้กลุ่มต้องทบทวนกรณีคะแนนต่ำว่าจะเพ่ิมเลเวลอย่างไร ทั้งนี้พึงระวัง

ภาวะกดดันจนกลุ่มสูญเสียความเป็นตัวเอง

• ในหนึ่งหัวข้ออาจมี 5 ระดับก็ได้หรืออาจให้คะแนน 2.5 ก็ได้ เพื่อให้

ละเอียดยิ่งขึ้น แล้วแต่การประเมินร่วมกันของสมาชิก

• แต่ละกลุ่มมีบุคลิกที่แตกต่างกัน เช่น สายบู� สายลุย สายซัพ สายโจมตีวง

กว้าง ฯลฯ อาจจะต้องเพิ่มตัวชี้วัดที่ละเอียดขึ้น
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จาก 9 ค์�าพลัง แบ�งออกเป็น 3 หมวดดังนี้

วิธีการเพิ่มค์วามแข้มแข็งและเกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�มจัดตั้ง

เควส = ภารกิจ เพื่ออัพเลเวล หรือวิธีการในการเพิ่มระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม

1. กระบวนการผลักดันหนุนเสริมให้กลุ่มอัพเลเวลขึ้น

2. เกณฑ์์ชี้วัดว่าอัพเลเวลขึ้นแล้ว

หมวด 1 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
1. มปีระเดน็ร�วม • ตัง้เป้าหมายกลุม่ร่วมกนั ภาวะทีพ่งึ

ปรารถนาของกลุ่มคอือะไร

• ชวนคยุภาพฝัน

• ตัง้ธง วเิคราะห์ปัญหา หาประเดน็ที่
กลุม่รูส้กึเป็นเจ้าภาพในเรือ่งนีโ้ดยมี
สดัส่วนประเดน็ทีก่ลุ่มสนใจ 70% 
กบัเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนไหวเพือ่ 
ปชต. 30%

• คดิกจิกรรมทีต่อบธงของกลุม่

• เผยแพร่ประเดน็ของกลุ่มสู่
สาธารณะ

• มกีจิกรรมทีส่อดคล้องกบัประเดน็
ของกลุม่

• มแีผนกจิกรรมทีช่ดัเจน มเีป้า
หมายการท�ากจิกรรม

• มกีารเผยแพร่ประเดน็ทีก่ลุม่ทำอยู่
สูส่าธารณะ

• วธิกีารได้มาซึง่ประเดน็ร่วมจะต้อง
เกดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุคนใน
กลุม่

• สมาชกิกลุม่ต้องตอบได้ว่ากลุม่ทำ
ประเด็นนีอ้ยู่

หมวด 2
สะสมทรัพยากร

พัฒนาอำนาจภายใน

ทรัพยากร การสะสม
ความเป็นไปได้สู่เป้าหมาย 
(ความยั่งยืนของกลุ่ม) 

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน    

(5) มีสมาชิกชัดเจน

(6) มีพื้นที่ปลอดภัย 

(8) มีกระบวนการจัดการ
ศึกษา

(9) มีทรัพยากรเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย

หมวด 3
ขยายอาณัติ

แสวงหาแหล�งอำนาจภายนอก

การเคลื่อนไหว แตกตัว 
เชื่อมโยงกับขบวน รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้าง 
อิมแพกต์ต่อสังคม

(3) การเชื่อมโยงกับ
ขบวนการประชาธิปไตย

(4) การเชื่อมโยงกับเครือ
ข่าย

หมวด 1
ตั้งแกน

ใช้อำนาจร�วม

การจัดการภายในกลุ่ม 

การบริหารจัดการองค์กร  

(1) มีประเด็นร่วมของกลุ่ม

(2) กระบวนการทำงานที่
เป็นประชาธิปไตย

(7) มีกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมที่มุ่งผลลัพธ์
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หมวด 1 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
2. มกีระบวนการที่
เป็นประชาธปิไตย

• ถอดบทเรยีน เคลยีร์ปัญหา 

• รูจ้กัตนเอง รูจ้กัคนอืน่ มวีธิชีวนคยุ 

• ฝึกทกัษะการนำประชมุ การฟัง 
การตัง้ค�าถาม เพือ่ชวนคยุในกลุม่

• บรรยากาศในการประชมุ/ในกลุม่มี
ความเป็นประชาธปิไตย ทกุคนเท่า
เทยีมกนั

• มบีนัทกึการพดูคยุ บนัทกึข้อเสนอ
เป็นการยนืยันว่าข้อเสนอของทกุคน
ส�าคญัพอทีจ่ะถูกบนัทกึไว้ ได้รบั
การรบัฟังไม่ตกหล่นหายไปไหน

• มกีารจดัสรรเวลาให้คนในกลุม่ได้
พดู ทุกคนช่วยกนัจดัสรรเวลา 

• กำหนดข้อตกลงร่วมกนัก่อนการคยุ
ประชมุ

• มตีวัเลอืกของข้อเสนอทีห่ลากหลาย
มากกว่าสองทางเพือ่โอบอุม้ทกุ
คนในกลุม่

• มกีารกำหนดวาระการพดูคยุ 

• มผีลผลติ เป้าหมายของการประชมุ

• ทกุคนเสนอความเหน็ได้โดยไม่มี
ระบบอาวโุส

7. มกีระบวนการ
ออกแบบกจิกรรมที่
มุ�งสู�ผลลพัธ์

• Logic model ชวนให้เหน็ว่า
กจิกรรมจะมุง่ผลลพัธ์ยงัไง 

• ทำให้เกดิการประชมุต่อเนือ่ง 
ค้นหาโจทย์ทีส่มาชิกกลุม่สนใจ

• ทำความเข้าใจสภาพกลุม่

• ชวนทดลองทำไปก่อน หล่อเลีย้งให้
สมาชกิอยูกั่บกลุ่ม กลุม่พร้อม
ซพัพอร์ต 

• ชวนคยุอำนาจ 3 แบบ อำนาจ
เหนอื อ�านาจร่วม อ�านาจภายใน

• เอาเครือ่งมอืตัง้ธงปักดาวไปชวนทำ
แผน

• เพิม่เทคนคิคิดกจิกรรมทีจ่ะนำไปสู่
ผลลพัธ์มากขึน้ ใช้ต้นไม้ปัญหา 
ต้นไม้ผลลพัธ์ SWOT

• ให้มกีระบวนการตดัสนิใจร่วม 
สมาชกิต้องมส่ีวนออกแบบงานนัน้ๆ 
ด้วยแม้จะคนละหน้างาน 

• ผลลพัธ์ทีอ่อกมาจากการทำ
กจิกรรมสอดคล้องกบัเป้าหมายที่
วางไว้ 

• กระบวนการออกแบบผลลพัธ์ต้อง
สอดคล้องกบัปัญหา ผลลพัธ์ถกู
ออกแบบมาเชือ่มโยงกบัปัญหา 

• เลอืกกลุม่เป้าหมายทีส่อดคล้องกบั
ผลลพัธ์

• เป้าของกจิกรรมสอดคล้องกบัเป้า
หมายของกลุม่

• ได้บทเรยีนไม่ว่าจะสำเรจ็หรือล้ม
เหลว เพือ่การเตบิโตของกลุม่ ทกุ
กจิกรรมทีท่�าต้องได้บทเรยีนและมี
แนวทางการพฒันากลุม่ต่อไป

• มแีผนรองรบัการจดัการความเสีย่ง
ในการท�ากจิกรรม
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หมวด 1 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
• มกีารเชก็อนิเชก็เอาต์ถามความ

รูส้กึ 

• ใช้ 4P ในการออกแบบกจิกรรม 

• สร้างวฒันธรรมร่วมกนั เช่น เพลง 
หนงัสอื หนงั 

• วางเป้าหมายก่อน ระหว่าง หลงัทำ
กจิกรรม พอทกุคนเหน็บทบาท
หน้าทีต่วัเองแล้วกจ็ะเหน็เป้าหมาย 
หลงัจากนัน้ถอดบทเรยีนว่าได้ตาม
เป้ามัย้

• เตมิทกัษะการพดู การฟา การถาม 
การทวน

หมวด 2 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
5. มสีมาชกิชดัเจน 
ค์อมมติกบักลุ�ม 
ทำงานต�อเนือ่ง

• หนนุเสรมิให้เกดิการหาสมาชกิ 

• สร้างระบบรองรบัเพือ่นทีจ่ะเข้ามา
ทำกจิกรรม ระดบัต่างๆ เพือ่นใหม่ที่
เข้ามาช่วงแรก หาภารกจิทีส่มาชกิ
สนใจเฉพาะ นำไปสูบ่ทบาทดภูาพ
รวม ขยายและกระจายกลุ่ม

• มแีผนพฒันาระดบัความสมัพนัธ์ 
ปรบัทกุข์ผกูมิตร

• มรีะบบรบัรองสมาชกิ เช่นมเีพือ่น
มารับรองว่าเพือ่นเราปลอดภยัมทีีม่า
ทีไ่ปชดัเจน 

• วเิคราะห์ก่อนว่ากลุ่มขาดอะไร 
พลงังานของกลุ่มขาดบคุลิกแบบไหน
ทีจ่ะมาเตมิเตม็ให้กลุม่แล้วจงึเปิดรบั
ตำแหน่งนัน้

• วเิคราะห์กลุม่ว่าขาดคนทศิไหนใน 4 
ทศิ น่าจะเตมิทศิไหน หาบคุลิกทีคิ่ด
ว่าเชือ่มเพือ่นได้

• มกีารรคีรตูคน ค้นหาว่าคนทีเ่รา
อยากได้จะไปอยูท่ีไ่หนเและราจะเจอ
เขาได้ทีไ่หน

• มแีกนแถวสองทีม่บีทบาทชดัเจน

• มพีืน้ทีก่ลางในการรวมคน ทำให้
สมาชกิมาเจอกนัพดูคยุกนั

• มกีระบวนการเชือ่มโยงเป้าหมาย
ส่วนตวักบัเป้าหมายกลุม่

• การรบัคนใหม่เกดิจากการรบัรอง
และฉนัทามตใินกลุม่

• มบีนัทกึประวตั ิฐานข้อมลูสมาชกิ 
(เกบ็ข้อมลูเป็นความลบั)

• ภารกจิกลุม่หลากหลายขึน้ เปิดหน้า
งานได้มากขึน้ 

• สมาชิกกลุม่เพิม่ขึน้

• สมาชกิกลุม่รูบ้ทบาทหน้าทีต่วัเอง

• อตัราไหลออกของสมาชกิน้อยกว่า
ขาเข้า

• เลอืกคนตามความถนดั แต่มโีอกาส
พฒันาความเชีย่วชาญบางอย่าง 
หมนุเวยีนเปลีย่นงานได้

• รูจ้กัตวัเอง รูจ้ดุอ่อนจดุแขง็
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หมวด 2 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
• เร่มิจากภารกจิเลก็ๆ ก่อน

• จติใจรบัใช้กลุม่ 4D5ร่วม - ใช้
แรงงานด ีศกึษาด ีสร้างแกนดี 
สมัพนัธ์ด ีร่วมใช้แรงงาน ร่วมกนิ 
ร่วมศึกษา ร่วมทกุข์ 

• ความปลอดภยั มีบตัรนกัศกึษา

• กลุ่มมรีะบบเศรษฐกจิ/ทรพัยากรพืน้
ฐานทีร่องรบัคนได้ กลุม่มทีรพัยากร
พืน้ฐานสำหรบัภารกจิเลก็ๆ  กลุม่มี
สวสัดกิารพืน้ฐานสำหรบัสมาชกิ มี
ปัจจัยพืน้ฐานทีเ่อือ้ให้เกดิวงคยุ

• มตีวัตนในกลุม่ มกีารเฉลมิฉลอง 

• วฒันธรรมกลุม่ มคีวามใส่ใจ เคารพ
กนัและกนั

• ความฝันส่วนตวักบัความฝันกลุ่ม
ต้องไปด้วยกนั

• สมาชิกอยากชวนเพือ่นมาร่วม
กจิกรรมของกลุม่

• มลีำดบัขัน้ของภารกจิทีจ่ะให้สมาชกิ
ตามความยากง่าย

6. พืน้ทีป่ลอดภยั • สร้างมตร่ิวมในการอยูร่่วมกนั ข้อ
ตกลงร่วม การท�าค่าย อยู่ร่วมกนัใน
พืน้ที่

• ค่ายเกมเพือ่การพฒันา

• ทกัษะการฟัง การฟา

• ทำให้รูจ้กักนัมากขึน้ด้วยเครือ่งมอื
กราฟชวีติ สายธารชวีติ ภเูขาน�า้แข็ง 
(วเิคราะห์ปรากฏการณ์ปัญหาชวีติ)

• การสร้างพลงักลุม่ มกีจิกรรมทีท่ำ
ร่วมกนั เช่น ใช้เกมเพือ่ให้เหน็พลงั
กลุม่ การเดนิป่า เล่นกีฬา การ
ปฏบิตักิารด้วยกนั

• มกีารซพัพอร์ตกนัเรือ่งคด ีประสาน
ช่วยกนั มคีนท�าข้อมลู 

• มบ้ีาน มพีืน้ทีท่างกายภาพให้รวมตวั 
บ้านทีม่ชีวีติ บ้านทีม่กีจิกรรมอยู่
ตลอด

• พืน้ส่วนตวั / พืน้ทีส่่วนกลาง 
หลกัสตูรกลาง ทีท่ำได้ในบ้าน  
ทำให้บ้านมชีวีติ มกีารจดัการเกบ็
บ้าน

• มาหากนับ่อยขึน้ อยากมาเจอกนั 
ไม่ใช่มาเพราะมกีจิกรรมเท่านัน้

• มสีมาชกิเพ่มิขึน้

• สมาชิกกลุม่ไม่รู้สึกเคว้งคว้างมีงานทำ

• แชร์เรือ่งส่วนตวักนัได้ แบ่งปันความ
ทกุข์ ความไม่สบายใจ

• กล้าทำอะไรพเิรนทร์ๆ ไม่เกรง็ 
สบายๆ

• กล้าขดัแย้งกนั ขดัแย้งแล้วกลุม่ไม่
แตกแต่กลุม่พฒันาเตบิโตต่อ

• กลุม่เกดิบทเรยีนจากความขดัแย้ง 

• วงนนิทาในกลุม่น้อยลงจนถงึไม่มี
เลย

• กลุม่เป็นเบาะรองรบัให้กบัความผดิ
พลาด (ทกุคนได้ฝึก ผดิพลาดได้)  
มกีระบวนการสะท้อนกลบั

• วจิารณ์กนัตรงไปตรงมา 
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• ส่งต่อให้นกับำบดัมอือาชพี (เช่น

บ้านฟ่�น)

• กำหนดความถีใ่นการเยยีวยา

• วงเปิดใจ วงสามคัคีวจิารณ์ (คนพา
ท�า ตวักลางทีค่นยอมรบั)

• มกีระบวนการรบัฟังตวัต่อตวั

• ทบทวน boundary ของแต่ละคน 
กราวดิง้ 

• จรงิใจ ดแูลกนั ไว้ใจกนั 

• เปิดพืน้ทีใ่ห้ขดัแย้งกนัได้

• กรณแีก้ปัญหาความขดัแย้งไม่ได้ใน
กลุม่ให้กลบัไปดเูป้าหมาย เอางาน
เป็นตวัตัง้

• มชีือ่จัดตัง้เพือ่ไม่ให้เกีย่วโยงถงึ
ครอบครวัได้

• มกีารประเมนิความเสีย่งตลอดทกุ
กจิกรรม

• ขดัแย้งระดบัหลกัการ อยูด้่วยกนัไม่
ได้ แต่ถ้าขดัแย้งเรือ่งส่วนตวัต้องถกู
จดัการในฐานะชวีติรวมหมู ่(วง
สามคัควีจิารณ์) 

• มกีระบวนการลงโทษ ไม่ปล่อยผ่าน

• ข้อมลูกลุม่ไม่รัว่ไหลสูค่นนอก

• มวีฒันธรรมรกัษาความปลอดภยั
ของกลุม่

8. กระบวนการ
จดัการศึกึษา

• กำหนดเนือ้หาหลกัสตูรทีส่อดคล้อง
กบัเป้าหมายกลุ่ม

• มทีมีจัดการศกึษา

• มแีบบแผน

• มรีปูแบบการจดัการศกึษา เช่น ดู
หนงัการเมอืง อ่านหนงัสอื ชวนไป
ปฏบิตั ิท�า มกีารวางข้อตกลงในการ
เรยีนรู้ 

• มกีารบนัทกึสรปุเนือ้หาความคดิเหน็

• มกีารสรปุเนือ้หา

• กลุม่ศกึษาต้องเหน็ประเดน็ร่วมกนั 
มคีวามสนใจในประเดน็ร่วมกนั

• ประเมนิสมาชกิกลุม่คนเก่าคนใหม่
จะได้จดัแผนให้ตรงกบัระดบั 

• จดัวงศกึษาเดอืนละครัง้ มกีารร่วม
จดัวงศกึษาหลกัสตูรกลางสำหรบั
สามกลุม่ เดอืนละครัง้ ประเดน็
สนใจเฉพาะกลุม่ มหีลกัสตูรกลาง

• มข้ีอเสนอจากวงจดัการศกึษา

• มกีารถอดบทเรยีนกลุม่ศกึษา ศกึษา
มาระยะหนึง่แล้วไปต่อได้มัย้หรอื
ต้องปรบัเปลีย่นอะไร มกีารประเมนิ
ผลการเรยีนรู้ 

• ผลลพัธ์ของการศกึษาสอดคล้องกบั
เป้าหมาย

• สมาชิกในกลุม่สามารถแลกเปลีย่น
แสดงความเหน็ในเนือ้หาทีศ่กึษาได้

• สามารถเอาเนือ้หาทีศ่กึษาเอามาใช้
ในปฏบิตักิารได้ เอาสิง่ทีไ่ด้จากการ
จดัการศกึษาไปปฏบิตัิ

• Active learning มกีารถกเถยีง
เนือ้หาทีจ่ดัการศกึษา ไม่ใช่การ
สือ่สารทางเดยีว เข้าใจอะไรใหม่ 
เรยีนรูอ้ะไรเพิม่

• ประเดน็จากวงจดัการศกึษา
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• เนือ้หาหลกัสตูร

1) เนือ้หาความรูใ้นการวเิคราะห์
สงัคมน�าไปสูก่ารต่อสู้

2) การศกึษาเฉพาะประเดน็ เช่น 112 
โครงสร้างทนุไทย อ�านาจนยิม เฟ
มนิสิต์ ฯลฯ เอาไว้วเิคราะห์อ�านาจ
นยิมในโรงเรยีน เช่น จะต่อสูกั้บ
โรงน�า้ตาลก็ต้องจดัการศกึษา
เฉพาะประเดน็

3) จดัการศกึษาในแง่ทกัษะต่างๆ

• วงธรรมชาตเิป็นส่วนหนึง่ของ
กระบวนการ

• มเีอกสารอ้างองิให้ไปศกึษาต่อ ชีเ้ป้า
กระตุน้เพิ่มเตมิ

• การม ีoutput ของการจดัการศกึษา 
ศกึษาแล้วมทีีเ่ผยแพร่  ม ีoutput 
ออกมาทกุครัง้ เช่นท�าจลุสาร 
นทิรรศการ

• เอาคนจากทีอ่ืน่มาแลกเปลีย่น

• พากลุ่มไปดงูาน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เสวนาข้ามกลุม่ข้ามพืน้ที ่ช่วย
กระตุน้กลุ่ม

• ส่งต่อเชือ่มโยงกบักลุม่ปัญหาได้

• พืน้ฐานทีค่วรรูเ้ช่นประวตัศิาสตร์
การเมอืงไทย การคดิออกแบบ
ยทุธศาสตร์

9. มทีรพัยากรเพือ่
บรรลเุป้าหมาย

• ขายของ

• เปิดรบับรจิาค

• เขยีนโครงการ

• ประเมินความคุม้ค่าของการใช้จ่าย 

• ดแูลทรพัย์สนิ ดแูลอปุกรณ์ไม่ให้
เสือ่มสภาพเรว็ 

• Survey ของบรจิาค หาแหล่ง
ทรพัยากร เช่น วดั มลูนธิ ิสิง่ของที่
ขายได้ 

• ทำกบัข้าวกนิเอง ลดต้นทนุ

• มยีทุธศาสตร์ในการหาทนุระดมทนุ

• มกีารประเมนิกำลังของทรพัยากร

• มแีผนการใช้ทรพัยากรจากแหล่งทนุ
ต่างๆ ชดัเจนกบักจิกรรมทีว่างไว้

• มรีะบบการบรหิารจดัการบญัชทีัง้
รายรบัและรายจ่ายทีส่มัพนัธ์กนั

• มกีารทำสถติเิกบ็ข้อมลูค่าบำรงุ
อปุกรณ์

• สำนกึว่านีค่อืเงนิบริจาค

• กำหนดอตัราส่วนทีจ่ะใช้เงนิกอง
กลาง บางคนไม่กนิ มบีทสนทนาที่
จะตัง้ค�าถามว่าเขาให้เงนิมาท�าสิง่นี้
หรอืเปล่า 

• มข้ีอตกลงร่วมกนัเรือ่งการใช้เงนิ
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• ใช้หลักการ 4P ในการขายของหา

ทนุ

• ประสานแนวร่วม แบ่งปันทรพัยากร 
ขอเช่าหยบิยืม นดัพบเครอืข่ายใน
ท้องถิน่ขอใช้ห้องประชมุ ฯลฯ

• เขียนแผนการเงนิ มแีผนการเงนิ 
การใช้จ่าย การลงทนุ 

• ใช้แหล่งทนุนัน้ๆ กบักจิกรรมนัน้ๆ 
หาแหล่งทนุให้เหมาะสมกบักจิกรรม 

• บงัคบัให้เปิดบญัช ีโปร่งใสตรวจสอบ
ได้

• จดัอเีวนต์ระดมทนุ (เปิดบ้าน จดั
คอนเสร์ิต)

• มงีบคงคลงั

• ทำสหกรณ์ กลุ่มออมทรพัย์ในกลุ่ม

• ทำ mapping ว่าในพืน้ทีต่วัเองใคร
อยูใ่นระดบัไหนบ้าง แผนทีม่วลชน 
องค์กรไหนทีเ่ราสมัพนัธ์อยู่

• มทีกัษะการเขยีนโครงการ การคยุ
กบัแหล่งทนุ

หมวด 3 วิธีการเพ่ิมเลเวล เกณฑ์วัดการเติบโตของกลุ�ม
3. เชือ่มโยงกบั
ขบวนการ
ประชาธปิไตย

• มกีารอธบิายกลุ่มตวัเองกบัขบวน ปชต. 

• มกีารวเิคราะห์ขบวนว่ากลุม่อยูต่รงไหน
ของขบวน

• มทีมีประสานเชือ่มกบัขบวน

• การมีภารกจิ บทบาทหน้าที ่มปีฏบิตัิ
การร่วมกนักบัแนวร่วม

• หาจดุเกาะเกีย่วเชือ่ม ระหว่างเป้า
หมายกลุ่มกับเป้าหมายขบวน

• ท่าทเีชงิอำนาจ ลดอโีก้ตวัเองลง

• ตระหนกัว่าเราคอืส่วนหนึง่ของขบวน

• ตัง้เป้าหมายร่วม

• มขีบวนการเคลือ่นไหวขนาดใหญ่
ทีไ่ม่ทิง้ตวัตนของกลุม่

• มกีารรบัภารกจิร่วมกบัเครอืข่าย 
มส่ีวนร่วมในการคยุการออกแบบ
และก�าหนดภารกจิร่วมกนั

• สามารถตดิต่อประสานเครอืข่าย
ได้ไม่ถกูปฏิเสธ

• พดูคยุถกเถยีงแลกเปลีย่นได้
อย่างสนทิใจ

• มกีารเคลือ่นไหวในระดบัภาคที่
เข้มแขง็
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• กำหนดจงัหวะการเคลือ่นไหวและ

กำหนดภารกจิร่วมกบัคนอืน่

• ขยายความสามารถร่วมกนัของกลุม่ 
ท�าให้ทกุกลุม่เป็นผลรวมของ  
1 + 1 > 2

• ตระหนกัว่าเราไม่ใช่เหบ็เหาของขบวน 
เราคอืองคาพยพหนึง่ของขบวน

• รบัฟังข้อกงัวล ยอมรบัข้อจำกดัเพือ่น 
ไม่ใช้ท่าทกีดดนั 

• การคยุเตรยีมไม่ใช่การลอ็บบี้ 

• ไม่ต้องเป็นนางแบก ไม่ต้องดเีฟนต์ 

• เราช่วยเขาเขาช่วยเรา เอาแรง 
วฒันธรรมเอามือ้เอาแรงหนนุเสรมิกนั

• การข้ามกลุม่ข้ามจงัหวดัทำให้การ
ท�างาน

• ตวัแทนกลุม่เข้าร่วมพดูคยุอปัเด
ตกบัขบวนอย่างต่อเนือ่ง สามสี่
เดอืนครัง้ ให้รบัรูว่้ากลุม่ไหนท�า
อะไรอยู่

• เสยีงทีเ่ท่ากนัของกลุม่ ในฐานะ
ส่วนหนึง่

• เตรียมประเดน็ก่อนประชมุ

• มกีารใช้เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบั
การประชมุออนไลน์อย่างมี
ประสทิธภิาพ

4. เชือ่มเค์รอืข�าย
ในท้องถิน่ มเีพือ่น
ทำงาน

• เดนิสายเชือ่มเครอืข่าย

• หาประเดน็กลุ่มเราไปคยุเชือ่มกบัเขา 
(ประเด็นกลุ่ม)

• ทำสายรุง้พนัธมติร ทำ mapping เรา
จะได้มแีผนไปหาคน ก�าหนดท่าทเีรา

• ทำความเข้าใจสภาพพืน้ทีน่ัน้ๆ

• มฐีานความรูป้ระเดน็พืน้ทีไ่ปคยุ เครอื
ข่ายไหนทะเลาะกบัเครอืข่ายไหน

• เกาะตดิมติร เกาะตดิศตัร ูเกาะตดิ
ภมูปิระเทศ

• มกีารคยุกบักลุม่ก่อนไปลงมตร่ิวมกบั
เครอืข่าย

• ไม่เป็นภาระเครอืข่าย

• สรปุรายงานให้เพือ่นฟังโดยคนทีไ่ป
เชือ่มเครอืข่าย

• สำนกึว่ากลุม่เดยีวไม่ชนะแต่ต้องรวมกนั

• การเชือ่มเครอืข่ายไม่ได้เชือ่มด้วยวง
ประชมุอย่างเดยีวแต่เชือ่มด้วยการไป
เยีย่มเยอืน 

• มหีลายช่องทางในการเชือ่มเครอืข่าย 
เช่น แชร์เพจ

• รูจ้กัเครอืข่าย เชือ่มองค์กรเพือ่น
ในภมูภิาคกลุม่ละอย่างน้อย 5 
องค์กร 

• มกีจิกรรมร่วมกบัเครอืข่าย

• เกดิการข้ามเครอืข่าย

• เชือ่มโยงดาวธงหากนัได้

• เครอืข่ายมกีารเอามือ้เอาแรงกนั

• มกีารค้นหาแลกเปลีย่นข้อมลูกนั
เพือ่ค้นหาประเดน็เชงิโครงสร้าง

• มกีารผลกัดนัประเดน็ร่วม / 
ปัญหาเชงิโครงสร้างร่วมกนั
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เป็นเร่ืองปกติที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มโดยเฉพาะหลังจาก

กลุ่มผ่านช่วงฮันนีมูนไปแล้ว6 ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วส่งผลกระ

ทบต่อกลุ่ม กลุ่มหยุดชะงักไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่อได้ หรือความ

ขัดแย้งไม่ได้รับการคลี่คลายจนบานปลายไปสู่การทะเลาะเพ่ือเอาชนะ

กัน กลุ่มแตก คู่กรณีป่วนวง มีคนหลุดออกจากกลุ่ม ฯลฯ สถานการณ์

เช่นน้ีนักจัดต้ังจ�าเป็นต้องใช้ทักษะการจัดการความขัดแย้งเข้ามาช่วย

โดยจัดความสัมพันธ์ภายในกลุ ่มและออกแบบโครงสร้างกลุ่มเพ่ือ

จัดการความขัดแย้งน้ัน

หากความขัดแย้งเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เช่น ลักษณะนิสัยไม่เข้ากัน 

มีอคติส่วนตัว พูดไม่เข้าหู ไม่ชอบหน้ากัน ฯลฯ โดยท่ีไม่ได้ส่งผลต่อ

กลุ่มโดยรวมเราอาจไม่จ�าเป็นต้องยกขึ้นมาเป็นประเด็น แต่หากความ

ขัดแย้งน้ันส่งผลให้กลุ่มหยุดชะงักหรือแตกเป็นส่วนเสี้ยวเราจ�าเป็นต้อง

ท�าให้ความขัดแย้งนั้นปรากฏและให้กลุ่มมีส่วนร่วมจัดการความขัดแย้ง

เพื่อให้กลุ่มไปข้างหน้า ไม่ใช่เพื่อให้กลับมารักกันกลมเกลียวสามัคคี แต่

เพื่อให้ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ขัดขวางการไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม

วิธีจัดการความขัดแย้ง

1. แยกแยะความขัดแย้ง 3 ระดับ

แยกแยะให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นระดับบุคคล 

ระดับกลุ่ม หรือระดับโครงสร้าง เพื่อน�าไปสู่การจัดการความขัดแย้งใน

แต่ละระดับ

1) ระดับบุค์ค์ล ความขัดแย้งส่วนตัว การจัดการตัวเองคือแก้ที่

ตัวบุคคล เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิด

2) ระดับค์วามสัมพันธ์ การจัดการความสัมพันธ์อาจใช้วิธี

เปลี่ยนกติกาหรือตั้งกติกาใหม่โดยการตกลงร่วมกันของ

กลุ่ม

6 ดู พัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้น ใน คู่มือท�างานจัดตั้ง 1, น. 5

คู่มือจัดตั้ง 3 57



3) ระดับโค์รงสร้าง ความขัดแย้งที่มีปัจจัยมาจากโครงสร้าง

กลุ่ม การจัดการโครงสร้างคือปรับโครงสร้างเพื่อเกื้อหนุน

ให้เกิดการมองเห็นและรับรู้กันและกัน จัดความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจใหม่

การแยกแยะเป็น 3 ระดับให้เห็นชัดเจนจะช่วยคลี่คลายความ

สับสนวุ่นวาย การหลุดประเด็น หลงประเด็น และท�าให้ความขัดแย้งไม่

ขยายตัวบานปลายจนจัดการยากข้ึน 

เราอาจใช้วิธีตั้งค�าถามเจาะลึกถึงเบื้องหลังปรากฏการณ์ความขัด

แย้ง เช่น เราท�าอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ถามโดยไม่

พิพากษา ฟังอย่างลึกซึ้ง และสะท้อนให้เขาเห็นเอง

1. สะท้อนให้วงเห็นว่าตอนนี้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในกลุ่ม มี

ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้น

2. แยกแยะให้เห็นว่าตอนนี้กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่

3. ถกเถียงอย่างรู้ตัวว่าฉันมีอารมณ์อะไร ประเด็นอะไร หรือ

พากลุ่มไปข้างหน้าด้วยค�าถามว่า “ถ้าท�าใหม่อยากปรับ

อะไร”

เม่ือความขัดแย้งขยายตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม

และคนไม่ฟังกัน เราอาจใช้วิธีออกแบบโครงสร้างของกลุ่มให้เอ้ือต่อการ

ใช้อ�านาจร่วม ท�าให้เกิดข้อตกลงกลุ่มร่วมกัน ท�าให้เกิดกระบวนการ

ตัดสินใจร่วมกัน

แม้ว่าข้อตกลงกลุ่มจะเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการโครงสร้าง แต่

ข้อตกลงก็เป็นเพียงข้อตกลง อาจเกิดขึ้นมาจากการไม่กล้าแย้ง คิดว่า

มันดี หรือคนมีอ�านาจมากเสนอข้ึนมา ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งท�าตามข้อ

ตกลงไม่ได้กลุ่มก็จ�าเป็นต้องกลับมาคุยกันใหม่ ปรับข้อตกลงใหม่ ซึ่ง

อาจจะท�าไม่ได้อีกก็ต้องกลับมาคุยใหม่อยู่เร่ือยๆ น่ีคือการปรับขยับวง

ขยับกติกา 
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2. แยกแยะความขัดแย้งหลัก/ความขัดแย้งรอง

เร่ิมจากชวนให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสังเกตปรากฏการณ์ จากนั้น

ตั้งค�าถามให้ช่วยกันค้นหาว่าเบ้ืองหลังปรากฏการณ์นั้นคืออะไร

ความขัดแย้งรองมักจะเป็นความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว 

เช่น พฤติกรรมบางพฤติกรรม วิธีการไม่เหมือนกัน วิธีปฏิบัติไม่เหมือน

กัน ซ่ึงสามารถแก้ไขได้เป็นคร้ังๆ แล้วจบไป 

แต่ถ้าความขัดแย้งน้ันมีลักษณะท่ีเกิดข้ึนซ�้าๆ ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดจากความขัดแย้งหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแย้งเรื่องวิธีการ

คิด การให้คุณค่าที่ไม่เหมือนกัน หรือเป้าหมายระยะยาวไม่เหมือนกัน 

เป็นต้น ซ่ึงเมื่อเกิดความขัดแย้งหลักแล้วมักจะแตกหน่อต่อยอดเป็น

ความขัดแย้งรองอ่ืนๆ อีกจ�านวนมาก ท�าให้ยากจะแยกแยะว่าประเด็น

ใดเป็นความขัดแย้งหลักหรือรอง เราอาจไม่จ�าเป็นต้องแก้ความขัดแย้ง

หลักถ้าความขัดแย้งน้ันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท�างานกลุ่ม

3. ทำาให้คู่กรณีได้ยินกันและกัน และให้กลุ่มช่วยโอบอุ้ม 
     คู่กรณี

การเสริมพลังอ�านาจ (empower) ให้คนมีแหล่งอ�านาจน้อย โดย

จัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อให้คนที่เป็นชายขอบของกลุ่มได้มีโอกาสได้ใช้

แหล่งอ�านาจของตนที่มีอยู่ นักจัดต้ังจะต้องท�าให้เสียงทุกเสียงในกลุ่ม

ถูกได้ยิน เปิดโอกาสให้คนชายขอบของกลุ่มมีเสียงมากขึ้น ส่งเสริม

สนับสนุนให้เสียงเหล่าน้ีดังข้ึนมา สร้างสถานการณ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ไม่ใช่เปิดเวทีให้พูดอย่างเดียว แต่ต้องเสริมพลังอ�านาจให้เขามีบทบาท

มากข้ึน ให้เขาได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม และท�าให้เขามั่นใจว่าเสียงของ

เขาจะถูกได้ยินจริงๆ

นอกจากน้ีการใช้อารมณ์ขันเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะจัดการความขัด

แย้งในกลุ่ม เป็นการพลิกอารมณ์ เปลี่ยนอารมณ์ของวงจากจริงจังไป

เป็นอารมณ์ขัน ทั้งนี้ต้องอาศัยการประเมินกลุ่มและคลี่คลายอารมณ์

ในขณะน้ัน
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จัดการค์วามสัมพันธ์

จัดการโค์รงสร้างกล�ุม

ตัวอย่างปรากฏการณ์

และผลที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการจัดการ 3 ระดับ 

และผลที่เกิดขึ้น
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“เราจะฟื้ นงานจัดตั้งขึ้นมาใหม่
ในยุคสมัยของเราเอง

เราจัดตั้งเพื่อเคลือ่นไหว มิใช่จัดตั้งเพื่อจัดตั้ง
เราจัดตั้งเพื่อออกไปลยุ เปลีย่นแปลงสงัคมน้ี
ให้ประชาชนเปน็เจ้าของอาํนาจอย่างแท้จรงิ”


