ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม

สันติภาพศึกษา (Peace Education) แนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

ISBN 978-616-564-126-5
เขียนและเรียบเรียง
บรรณาธิการ
ลิขสิทธิ์

อวยพร เขื่อนแก้ว
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ       วันนาอีมาห์ ตาเยะ
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
และอวยพร เขื่อนแก้ว

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
  อวยพร เขื่อนแก้ว.
ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education) : แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา.-- พิมพ์ครั้งที่ ๒.-กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๖๕.
๓๖๘ หน้า.
๑. การศึกษา. ๒. การบริหารการศึกษา. I. ชื่อเรื่อง.
แบบปก และรูปเล่ม

ธรรมรัตน์ บุญแพทย์

พิมพ์ครั้งที่ ๒

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ�ำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่    ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                           
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                           
กระทรวงศึกษาธิการ วังจันทรเกษม  ถนนราชด�ำเนินนอก  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
พิมพ์ที่          

ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้
ด�ำเนินการ การศึกษาในเรื่องสันติภาพศึกษา (Peace Education)
ส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก จุดเริม่ ต้นได้จดั ประชุมปรึกษาหารือผูเ้ กีย่ วข้องจาก
หลายภาคส่วน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดท�ำสื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ส�ำหรับเด็ก และเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรัง
กรุงเทพมหานคร
ทีป่ ระชุมมีขอ้ สรุปว่า ควรมีการศึกษาและตีความเรือ่ งวัฒนธรรม
ในมิ ติ ที่ ก ว้ า งและลึ ก มากขึ้ น และมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า วั ฒ นธรรม
ความรุนแรงเป็นปมรากปัญหาส�ำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่น�ำไป
สู่ความขัดแย้งในมิติต่างๆ จึงควรจัดให้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
ท� ำ งานเชิ ง ทดลองเพื่ อ แสวงหาแนวทางการท� ำ งานในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระบบวัฒนธรรมการศึกษา ปลายปี ๒๕๖๓
ต่อเนือ่ งมาถึงต้นปี ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทีจ่ ดั โดยสถาบัน
สื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง “อ�ำนาจ เพศ ความไม่เป็นธรรม และแนวทาง
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการสื่อและวัฒนธรรมสันติภาพ
โดยเป็นหลักสูตรอบรมต่อเนือ่ ง ๒ ครัง้ เพือ่ ศึกษาท�ำความเข้าใจแนวทาง
เรื่องสันติภาพศึกษา รวมทั้งแนวคิดและหลักการ แนวทางการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา และตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลส�ำคัญในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนได้จัดพิมพ์ หนังสือ “ห้องเรียน
เปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education) : แนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา”
เขียนโดย คุณอวยพร เขื่อนแก้ว ผู้อ�ำนวยการศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
และความยุ ติ ธ รรม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งาน
ด้านการสร้างสันติภาพ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ต้นฉบับนี้ ได้เสนอแนวคิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
ให้แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั พิมพ์หนังสือดังกล่าว
ในครัง้ ที่ ๒ เพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship Education)
และการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา การจัดการศึกษาได้รบั ผลกระทบทัง้ จากวิกฤต
การเมืองและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (Covid-19) มีวฒ
ั นธรรมความรุนแรงทีฝ่ งั แฝงอยูใ่ นทุกระบบของ
สังคมรวมทัง้ การศึกษาทีม่ าก่อนหน้าและสืบเนือ่ งมา จ�ำเป็นต้องเปิดเผย
ตัวมาให้ทกุ คนได้เห็นและเรียนรูไ้ ปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นของขวัญรับช่วงปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ ที่จะช่วยผู้อ่านได้
เข้าใจโลกและชีวติ ในฐานะทีเ่ ป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ทีท่ กุ ฝ่ายจะมาร่วม
เรียนรู้ ช่วยกันท�ำให้เป็นห้องเรียนแห่งวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม เอื้ออาทร
และแบ่งปันทุกข์เฉลี่ยสุขร่วมกัน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อาจารย์คือ จัดกิจกรรมจ�ำลองขึ้น และใช้วิธก
ี ารท้าทาย
ให้ผู้เรียนร่วมหาทางออกหรือค�ำตอบกันเอง”
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บทน�ำ
หนังสือเล่มนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของคุณทัศนวรรณ บรรจง ผู้ขันแข็ง
ท�ำงานเรือ่ งสิทธิทางเพศ สิทธิมนุษยชน และการศึกษาเพือ่ ประชาธิปไตย
มาชักชวนให้ผู้เขียนสอนอบรมและเขียนหนังสือเรื่องอ�ำนาจ ส�ำหรับคน
ท�ำงานด้านการศึกษาของเครือข่ายสถาบันสือ่ เพือ่ เด็กและเยาวชน (สสย.)
คุณทัศนวรรณ บรรจง คุณเข็มพร วิรณ
ุ ราพันธ์ และทีมงาน สสย. เห็นพ้อง
กันว่า แนวคิดเรื่องอ�ำนาจและวิธีการเรียนการสอนแบบวัฒนธรรม
อ�ำนาจร่วมจะมีส่วนส�ำคัญในการสร้างการศึกษาวิถีประชาธิปไตยที่เด็ก
และเยาวนชนควรได้รับการหล่อหลอมจากโรงเรียน สถานที่ที่พวกเขา
ใช้เวลามากที่สุดในชีวิตวัยเยาว์
ผู้เขียนเห็นว่าการใช้อ�ำนาจร่วมไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะเรื่อง
การตัดสินใจและการใช้อำ� นาจระหว่างครูและนักเรียนเท่านัน้ แต่หมายถึง
การบ่มเพาะและฝึกฝนวัฒนธรรมการใช้อ�ำนาจแบบใหม่ในทุกพื้นที่
ของชีวิต ตั้งแต่เรื่องเพศ  การท�ำงานเป็นทีมและการน�ำร่วม การรับมือ
กั บ ความขั ด แย้ ง และความเห็ น ต่ า ง การใช้ ชี วิ ต ที่ เ คารพและชื่ น ชม
ความแตกต่ า งหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาวิชาที่สร้างความเข้าใจ ความใส่ใจและ
ความเห็นใจ หนังสือเล่มนี้จึงครอบคลุมหัวข้อที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น
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ผูเ้ ขียนเรียนรูเ้ รือ่ งการศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง ในช่วงทีเ่ รียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. ๒๕๓๓)  
นัน่ เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ตนื่ รูถ้ งึ ปัญหาและความล้มเหลวของระบบการศึกษา
กระแสหลักในประเทศไทยและทัว่ โลก ได้เรียนรูเ้ รือ่ งขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางการศึกษาของโลกที่ เปาโลห์ เฟรรี เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ขบวนการแต่ความรู้
ในสมัยนั้นมาจากการอ่าน การถกเถียงในห้องเรียนและการแบ่งปันของ
อาจารย์ผู้สอนที่สนใจปัญหาสังคม  
การเรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั เิ กิดขึน้ โดยความบังเอิญ ในราว
กลางปี พ.ศ. ๒๕๓๗  อันเป็นช่วงเวลาที่เข้าไปช่วยดูแลงานของอาศรม
วงศ์สนิท ชุมชนทางเลือกที่ตั้งขึ้นในจังหวัดนครนายก เพื่อให้คนท�ำงาน
สังคมสมัยนั้น ได้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ใส่ใจเรื่องการพัฒนาชีวิตในด้าน
การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและท�ำงานช่วยเหลือกลุ่มคนรากหญ้า ทั้งใน
ประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียที่เจอปัญหา
การกดขีจ่ ากรัฐบาลทหาร การถูกยึดดินแดนและการท�ำลายล้างเผ่าพันธุ์
หรือจากโครงการพัฒนาที่ผิดพลาดของรัฐ
ความบังเอิญทีว่ า่ คือมีอาจารย์เควกเกอร์ จากสหรัฐอเมริกาชือ่
จอร์จ เลกี้ มาสอนอบรมเรือ่ งการสร้างชุมชนให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องอาศรมฯ
อาจารย์จอร์จ เลกี้ ตั้งเงื่อนไขว่างานอบรมของเขาต้องมีผู้หญิงร่วมเรียน
ด้วย อาศรมฯ เป็นองค์กรที่ผู้หญิงท�ำงานสนับสนุน ส่วนผู้ชายท�ำงาน
โครงการและเป็นผูน้ ำ  
� คนจัดงานเห็นว่าการอบรมครัง้ นัน้ มีจำ� นวนผูห้ ญิง
น้อยเกินไป จึงชักชวนให้ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรม
การอบรมครัง้ นัน้ ใช้เวลานานห้าวัน เป็นห้าวันทีไ่ ด้รอื้ ฟืน้ ความรู้
ทีไ่ ด้ศกึ ษาผ่านการอ่านในสมัยทีเ่ รียนเรือ่ งการศึกษานอกระบบ และเป็น
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ห้าวันที่ได้เห็นแนวคิดทฤษฎีสามเรื่องมาหลอมหลวมกัน คือ การเรียนรู้
ของผูใ้ หญ่ (adult learning)  การศึกษาผ่านประสบการณ์ (experiential
learning) และการศึกษาอบรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
(training for transformation) โดยทีส่ องแนวคิดหลังนีเ้ ป็นปรัชญาและ
แนวทางหลักทีศ่ นู ย์การอบรมเควกเกอร์ Training for Change ใช้อบรม
คนท�ำงานเคลื่อนไหวสังคม จนองค์กรมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในห้าวันนั้น
อาจารย์จอร์จ เลกี้ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เรียงร้อยอย่าง
สอดคล้องโดยที่อาจารย์ไม่ได้สอน และไม่ได้บอกค�ำตอบ แต่เราได้เรียน
รูจ้ ริงผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน ในวันสุดท้ายของการอบรม ผูเ้ ขียน
ได้พูดกับอาจารย์และวงผู้เรียนว่า การอบรมนี้เป็นการอบรมที่ไม่เห็นว่า
ผูเ้ รียนเป็นแก้วน�ำ้ ทีว่ า่ งเปล่า เป็นการอบรมทีเ่ ห็นว่าผูเ้ รียนเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
หน้าที่ของอาจารย์คือจัดกิจกรรมจ�ำลองขึ้น และใช้วิธีการท้าทายให้
ผูเ้ รียนร่วมกันหาทางออกหรือหาค�ำตอบกันเอง เป็นกระบวนเรียนการสอน
ที่ผู้เขียนเสาะหามาตลอดในช่วงที่ท�ำงานเป็นวิทยากรให้องค์กรพัฒนา
ระหว่างประเทศก่อนที่จะมาอยู่อาศรมฯ
การเข้าร่วมอบรมครั้งนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของชีวิตทั้ง
ในเรือ่ งการท�ำงานและการค้นพบศักยภาพของตนเอง และเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สังคม ผูเ้ ขียนได้ทำ� งานประกบ อาจารย์จอร์จ เลกี้ และทีมของเขา ทีก่ ลับ
มาสอนในเมืองไทยอีกหลายปีหลังจากนั้น เริ่มจากการเป็นผู้แปลและ
ขยับมาเป็นผู้ช่วยสอน ที่อาจารย์ทุ่มเทฝึกฝนคนไทยหลายรุ่นให้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนและสังคม โดย
อาจารย์เ น้ นย�้ ำ ให้ ใช้ ค วามรู ้ ที่ ท ่ า นถ่ า ยทอดให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นา
คนท�ำงานเพื่อสังคม ผ่านการใช้สันติวิธีที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคม
ที่เป็นธรรม  
บทน�ำ
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ผู้เขียนทึ่งในกระบวนการอบรมนี้ทุกครั้งที่ท�ำงานกับอาจารย์
ไม่ว่าจะในฐานะผู้แปล ผู้ช่วยสอนหรือผู้เรียน เพราะได้เห็นกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ ปลีย่ นแปลงผูเ้ รียนได้จริง จึงตามไปเรียนรูฝ้ กึ ฝนกับอาจารย์ตอ่
ในหลักสูตรกระบวนกรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ
เควกเกอร์ ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย เพิม่ อีกสามรอบ โดยรอบสุดท้ายได้รว่ มเรียน
หลักสูตรเข้มข้นสิบวัน เพือ่ ท�ำงานเปลีย่ นแปลงชีวติ ด้านในของกระบวนกร
(trainer transformation) หลักสูตรหลังนี้ อาจารย์จัดขึ้นพิเศษตาม
ค�ำเรียกร้องของลูกศิษย์ใกล้ชดิ ทีเ่ คยเห็นอาจารย์แก้ปมให้ผเู้ รียนกลางวง
ด้วยวิธกี ารอันแยบยลลึกซึง้   นอกจากในเมืองไทยแล้ว ผูเ้ ขียนได้มโี อกาส
ร่วมทีมกับอาจารย์ไปสอนอบรมแนวนี้ ในประเทศกัมพูชา ได้รว่ มการอบรม
เข้มข้นส�ำหรับทีมปฏิบตั กิ ารสันติวธิ นี านานาชาติ ทีไ่ ปเข้าท�ำงานในประเทศ
ศรีลังกา (พ.ศ. ๒๕๔๖) และการอบรมกระบวนกรสันติวิธีนานาชาติ
ขององค์กร Nonviolent Peaceforce (NP) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจาก
การเรี ย นสามหลั ก สู ต รของอาจารย์ แ ล้ ว หลั ง จากนั้ น ทุ ก ปี ที่ ผู ้ เขี ย น
ไปประชุมหรือสอนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ ผูเ้ ขียนจะไปเยีย่ มอาจารย์ทกุ ครัง้ ครัง้ สุดท้าย
คือในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์อายุได้ ๘๓ ปี แต่ยงั แข็งแรง เดินหลังตรง
ความคิดชัดแจ้ง และซ้อมเดินวันละสิบกว่ากิโลเมตรรอบๆ บ้าน เพื่อ
เตรียมตัวเดินประท้วงข้ามประเทศ อันเป็นยุทธศาสตร์หนึง่ เพือ่ หยุดยัง้
การสร้างเหมืองขนาดใหญ่ในรัฐเพลซิลเวเนีย
อาจาย์จอร์จ เลกี้ เป็นผูช้ ายผิวขาว โตมาจากครอบครัวชนชัน้
กรรมกร ร่วมท�ำงานกับสหภาพแรงงานของเมืองฟิลาเดลเฟีย ซึง่ ถือว่าเป็น
สหภาพแรงงานทีเ่ ข้มแข็งมาก แม้ตวั สูงเกือบสองเมตรแต่อาจารย์เต็มไป
ด้วยความอ่อนโยนและถ่อมตัว จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาแต่ไม่เคย
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จอร์จ เลกี้
(George Lakey)

แนะน�ำตัวว่าเป็นด็อกเตอร์ อาจารย์มีประสบการณ์สอนอบรมให้กับ
ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมทั่วโลก เข้าร่วมปฏิบัติการกับเรือกรีนพีช
เพื่อเข้าไปหยุดเรือรบของสหรัฐอเมริกาที่ก�ำลังล�ำเลียงอาวุธลงที่ฝั่ง
เมืองโฮจิมนิ ท์ในสมัยทีส่ งครามเวียดนามอยูใ่ นช่วงตึงเครียด ใช้ชวี ติ ตาม
สิง่ ทีพ่ ร�ำ่ สอนลูกศิษย์  สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ให้โอกาสเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ท�ำงานต่อสู้เรื่องการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกา ร้องไห้กับ
ความทุกข์ของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่ปิดบัง เล่นเปียโนหลังสอนจบ
ทุกครั้ง ใช้เวลาเข้าเงียบเพื่อภาวนาทุกปี และเขียนบทความและหนังสือ
ในเรื่องที่สอนไปมากมาย
การได้เป็นลูกศิษย์และเห็นการใช้ชวี ติ ของอาจารย์สง่ ผลให้ผเู้ ขียน
มุ่งมั่นที่จะอุทิศชีวิตนี้ให้มีส่วนสร้างความเป็นธรรมในสังคมผ่านการฝึก
อบรม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอนที่เราสองคนนั่งรอต่อเครื่องที่สนามบิน
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ดอนเมืองเพื่อจะไปสอนที่กัมพูชา ผู้เขียนบอกอาจารย์ว่ามีเพื่อนสนิท
ชาวอเมริ กั น จะหาทุ น ให้ เราไปเรี ย นต่ อ ปริ ญ ญาเอกด้ า นสตรี นิ ย มที่
สหรัฐอเมริกา เพื่อนบอกว่าเมื่อเรียนจบเราจะได้ใช้อ�ำนาจทางวิชาการ
และอ�ำนาจของสถาบันการศึกษา ท�ำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
ได้บ้าง เราบอกอาจารย์ว่าไม่อยากเรียนต่อเพราะหากเจอวิชาหรือ
ผู้สอนที่ไม่ถูกใจเราจะเดินออกห้องเหมือนที่เคยท�ำสมัยมัธยม และหาก
ต้ อ งเครี ย ดกั บ การเรี ย นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ด็ อ กเตอร์ เราคงเป็ น มะเร็ ง ก่ อ นที่
เรียนจบ   อาจารย์ฟังผู้เขียนพูดเงียบๆ ไม่แนะน�ำซึ่งเป็นนิสัยปกติของ
อาจารย์ แต่ถามกลับว่าเธอคิดว่าในปีหนึ่งเธอสามารถสอนอบรมแนวนี้
ให้กบั ผูห้ ญิงรากหญ้าในภูมภิ าคนีไ้ ด้กคี่ น เราบอกว่าปีละประมาณสองพัน
กว่าคน อาจารย์ถามต่อว่าเธอต้องใช้เวลาเรียนกีป่ จี นกว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์
เราบอกว่าสี่ห้าปี อาจารย์มองหน้าแล้วพูดต่อว่า “ฉันคิดว่าเธอรู้ดีว่า
เธอจะเลือกท�ำอะไร”  
หลังจากได้เรียนรู้ฝึกฝนการอบรมแนวของอาจารย์ ผู้เขียนได้
เรียนรูฝ้ กึ ฝนการจัดอบรมแนวสตรีนยิ มฐานจิตวิญญาณร่วมกับเพือ่ นสนิท
ชื่อ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ แคทรีน นอรส์เวอร์ตี้ อาจารย์เป็นชาวพุทธ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาเพื่อความเป็นธรรมจากมหาวิทยาลัยโรลินน์
ในมลรัฐฟลอริดา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ เราสองคนได้
ตระเวนไปฝึกอบรมการฟื้นฟูอ�ำนาจและศักยภาพ การท�ำงานเป็นทีม
การน�ำร่วมแนวสตรีนยิ ม ความเป็นธรรมทางเพศ การปรึกษาแนวสตรีนยิ ม
เพื่อความเป็นธรรม และหลักสูตรการเป็นกระบวนกรให้กลุ่มผู้น�ำหญิง
รากหญ้าในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชาและนักกิจกรรมหญิงจาก
ทิเบตที่ลี้ภัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
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อวยพร เขื่อนแก้ว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ผูเ้ ขียนร่วมกับ จิงเจอร์ นอร์วดู๊ นักสตรีนยิ มจาก
สหรัฐอเมริกาผูท้ ำ� งานช่วยเหลือกลุม่ ผูห้ ญิงจากประเทศเมียนมาร์ทลี่ ภี้ ยั
อยูต่ ามตะเข็บชายแดน จัดตัง้ ศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความเป็นธรรม
ขึน้ ทีบ่ า้ นเกิดในอ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ เปิดสอนหลักสูตร
ความเป็นธรรมและการเปลีย่ นแปลงสังคมแนวจิตวิญญาณฐานสตรีนยิ ม
ให้แก่นักเคลื่อนไหวสังคมในภูมิภาคเอเชียหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ผูน้ ำ� หญิงจากหลากหลายเผ่าและศาสนา จากประเทศเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นักเคลือ่ นไหวสิทธิทางเพศ (GLBTIQ) นักเคลือ่ นไหว
เพื่อประชาธิปไตย นักกิจกรรมผู้พิการ นักกิจกรรมที่ท�ำงานประเด็น
เอชไอวี ผู้น�ำชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์   พนักงานสอบสวนหญิงและ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีท่ ำ� งานดูแลผูถ้ กู กระท�ำรุนแรงทางเพศ และรวมถึง
กลุม่ สตรีนยิ มจากประเทศตะวันตกผูส้ นใจเรียนรูก้ ารประยุกต์พทุ ธธรรม
ในการท�ำงานเพื่อสังคม

บทน�ำ
ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม
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หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เรี ย งร้ อ ยจากประสบการณ์ ก ารสอนอบรม
เรื่องความเป็นธรรมและการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านประสบการณ์ตรง
ที่ผู้เขียนร่วมสอนกับเพื่อนกระบวนกรมานานกว่า ๒๕ ปี เนื้อหาทั้งหมด
ในหนังสือเล่มนี้ ยกเว้นหัวข้อทีว่ า่ ด้วยการใช้สอื่ ในบททีเ่ จ็ด คือหัวข้อหลัก
ที่เราสอนในทุกหลักสูตรของศูนย์ฯ
บทแรกของหนังสือ ว่าด้วยความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมการใช้
อ�ำนาจในมิติต่างๆ ของชีวิต การวิเคราะห์รูปแบบวัฒนธรรมอ�ำนาจ
ในระบบการศึกษาของรัฐไทย และผลกระทบของการใช้อ�ำนาจรูปแบบ
ดังกล่าวต่อครู เด็กนักเรียน และสังคม
บทที่สองพูดถึงเรื่องแหล่งที่มาของอ�ำนาจของบุคคล สถาบัน
และรัฐ วิธีการใช้อ�ำนาจหรือประเภทของอ�ำนาจ และแนวทางการใช้
อ�ำนาจทีส่ ร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม
และสันติสุข
บทที่สาม พูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวของการศึกษาเพื่อ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด เป็ น กระแสไปทั่ ว โลก เริ่ ม ด้ ว ยการน� ำ เสนอ
หลักการและแนวทางการสอนเด็กของวอลดอร์ฟ และมอนเตสเซอรี
ที่คุณศรีสุดา ชมพันธ์ แปลและเรียบเรียบ ต่อด้วยทฤษฎีและแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของนักคิดและกลุ่มองค์กร ที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบและแนวทางการสอนอบรมของศูนย์เรา เช่น กฤษณะ
มูรติ, เปาโลห์ เฟรรี, ไรแอน ไอสเลอร์ , เบล ฮุก ศูนย์อบรมเพือ่ การเปลีย่ น
แปลงของเควกเกอร์ และแนวทางการอบรมเรือ่ งสังคมแนวสตรีนยิ มฐาน
จิตวิญญาณของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม
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บทที่สี่ อธิบายถึงองค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการศึกษา
เพือ่ การเปลีย่ นแปลง โดยเน้นเรือ่ งคุณลักษณะและบทบาทหน้าทีข่ องครู
ผู้สอนวัฒนธรรมใหม่ในห้องเรียน  
บททีห่ า้ ว่าด้วยหัวข้อส�ำคัญทีผ่ อู้ า่ นสามารถน�ำไปเป็นแนวทาง
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในห้องเรียนได้ ตั้งแต่
การสอนหลักสูตรสาม R แนวใหม่  การฟังด้วยใจและการใช้เทคนิคสภา
แห่งการรับฟัง การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งและการสะท้อนกลับแบบสันติวธิ ี
การเรียนรูเ้ รือ่ งเพศและเพศวิถ  ี ความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์
ที่น�ำไปสู่ความเคารพและความเท่าเทียม การเรียนรู้นิเวศวิทยาแนวลึก
ทีท่ ำ� ให้มนุษย์เชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั สัตว์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม
บททีห่ ก เป็นบททีผ่ เู้ ขียนเห็นความจ�ำเป็น ต้องใส่ในหนังสือเล่มนี้
เพราะเห็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในบ้านเรา มีจำ� นวนเพิม่
มากขึน้ ทุกปี แต่โรงเรียนของรัฐและเอกชนยังไม่ตนื่ ตัว ผนวกเนือ้ หาส�ำคัญ
นีไ้ ว้ในหลักสูตร ครูและนักเรียนจ�ำเป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนี้
เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้น ผู้เขียนยังได้
ผนวกความรูเ้ รือ่ งทรอม่า (trauma) หรืออาการเจ็บป่วยทางกาย จิตใจและ
จิตวิญญาณของเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง เพราะอาการเหล่านี้ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ การเติบโตและสุขภาวะทุกด้านของเด็กและเยาวชน
บทที่เจ็ด เป็นหัวข้อที่สถาบันสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเห็นว่า
มีความส�ำคัญมากต่อเด็กและเยาวชนทีเ่ กิดมาในโลกยุคดิจทิ ลั คือบททีว่ า่
ด้วยการสอนให้พวกเขาใช้สอื่ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  คุณศรีสดุ า
ชมพันธ์ ท�ำการค้นคว้า แปลและเรียบเรียงข้อมูลความรูจ้ ากประเทศต่างๆ
บทน�ำ
ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม
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ที่มีความก้าวหน้าในเรื่องการจัดหลักสูตรสอนเด็กและเยาวชนเรื่อง
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างฉลาด รู้เท่าทันและมีจริยธรรม และน�ำมาแบ่งปัน
ในบทนี้เพื่อให้ครูและนักการศึกษาในเมืองไทยได้เห็นแนวทาง เนื้อหา
และตัวอย่างการสอนเรือ่ งนี้ ทีส่ ามารถปรับใช้กบั เด็กและเยาวชนไทยเรา
ให้เป็นพลเมืองดิจิทัลผู้ร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เท่าเทียมและสันติ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณคุณทัศนวรรณ บรรจง คุณเข็มพร วิรณ
ุ ราพันธ์
คุณอารียา เอระน้อย และทีมงานสถาบันสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ที่เห็น
ความส�ำคัญของเนือ้ หาเรือ่ งวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมและวิธกี ารเรียนการสอน
ของศูนย์ฯ และลงทุนน�ำความรู้และประสบการณ์ของเราไปสู่ครูและ
นักการศึกษาไทยที่สนใจจะใช้ห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรม
อวยพร เขื่อนแก้ว
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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๑

เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม

“วัฒนธรรมของมนุษยชาติในโลกนี้มี ๒ ลักษณะ

คือ วัฒนธรรมอ�ำนาจครอบง�ำ (Dominant Model) และ

วั ฒ นธรรมอ� ำ นาจร่ว ม (Partnership Model) หรือ
วัฒ นธรรมแบ่ ง ปั น และใส่ ใ จ (Sharing and Caring
Culture)”
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เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม

วัฒนธรรมในระบบการศึกษาในโรงเรียน และในห้องเรียน มีความเกีย่ วพัน
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมใหญ่ของแต่ละสังคม เพราะหน้าที่หนึ่งของระบบ
การศึกษาคือ การด�ำรงและสืบทอดวัฒนธรรมของสังคมให้สืบต่อไป
ลองมาดูวา่ ภาพใหญ่ของวัฒนธรรมในสังคมเรามีลกั ษณะอย่างไรและส่งผล
อย่างไรต่อครู เด็กและเยาวชน ต่อระบบการศึกษาการบริหารจัดการ
และสังคมโดยรวม
ในแวดวงของผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
ไรแอน ไอสเลอร์ (Riane Eisler) เป็นบุุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับไปทั่วโลก เธอได้น�ำแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการท�ำงาน
เคลื่อนไหวสังคมของเธอ มาใช้จัดการศึกษาอบรม เพื่อความเป็นธรรม
ไอสเลอร์เกิดในประเทศออสเตรีย ตอนที่เธอยังเด็กพ่อของเธอเกือบถูก
ทหารนาซีเอาตัวไปฆ่า ครอบครัวของเธอเป็นหนึ่งในจ�ำนวนผู้อพยพ                  
ชาวยิวกลุ่มแรกที่หนีออกจากประเทศ และไปติดอยู่ที่ประเทศคิวบา
เป็นเวลากว่าสิบปี ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ไปลี้ภัย ณ ประเทศสหรัฐ
อเมริ ก า ประสบการณ์ ก ารเป็ น ชาวยิ ว ที่ ต ้ อ งหนี เ อาชี วิ ต รอดจาก
ความโหดเหีย้ มของนาซี การเป็นผูอ้ พยพไปอยูป่ ระเทศใหม่ การเป็นผูห้ ญิง
และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ท�ำให้ ไรแอน ไอสเลอร์ ได้สัมผัสความทุกข์จาก
ความเกลียดชัง ความรุนแรง ความสูญเสีย และความไม่เท่าเทียม
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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ประสบการณ์เหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้เธอสนใจศึกษาค้นคว้า เพื่อท�ำ
ความเข้าใจว่า อะไรท�ำให้มนุษยชาติสร้างวัฒนธรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำร้าย
ท�ำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองและธรรมชาติ
การศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมท�ำลายล้างของมนุษย์นานหลายปี
ท�ำให้เธอกลายเป็นนักประวัติศาสตร์วัฒนธรรม นักคิด นักการศึกษา
นักเคลื่อนไหวสังคม และนักสตรีนิยมระดับโลก ที่โด่งดังจากการเขียน
หนังสือ The Chalice and The Blade : Our History, Our Future
ซึ่งได้รับการแปลกว่า ๒๐ ภาษา หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการใช้เวลา
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในโลก
ตะวันตก ในช่วงระยะเวลา ๓๐,๐๐๐ ปี ทีผ่ า่ นมา ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์
ถึงยุคปัจจุบัน ผลจากการค้นคว้าเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือ ไรแอน
ไอสเลอร์ ได้พัฒนาทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
และสร้างกรอบคิดขึ้นมาเพื่ออธิบายพัฒนาการความสัมพันธ์ของมนุษย์
ในทุกมิติ ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มต่อๆ มาของเธอทั้งหมด๑
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและงานเขียนของ ไรแอน ไอสเลอร์ คือ
ความพยายามที่จะเข้าใจรากเหง้าของปัญหาและวิกฤติทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติ ซึ่งมีความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ไม่วา่ จะเป็นด้านความยากจน ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ ความรุนแรง
๑

หนังสือต่างๆ ของไรแอน ไอสเลอร์ เช่น Sacred Pleasure: Sex, Myth, and
the Politics of the Body, The Power of Partnership: Seven Relationships
that Will Change Your Life, The Partnership Way: New Tools for
Living & Learning, Tomorrow's Children: A Blueprint for Partnership
Education in the 21st Ccentury, The Real Wealth of Nations: Creating
a Caring Economics
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ไรแอน ไอสเลอร์
(Riane Eisler)

ในครอบครัว โดยเฉพาะต่อเด็กและผู้หญิง สงครามและความขัดแย้ง
วิ ก ฤติ ข องสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เวศของโลก การเข้ า ใจรากเหง้ า
ของปัญหา ท�ำให้เธอเสนอทางออกไว้หลากหลายด้าน เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กลุ่มคนต่างๆ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์แบบใหม่
ที่เธอเชื่อว่าจะน�ำพามนุษยชาติออกจากสภาวะวิกฤติ กรอบคิดและ
งานเขียนของไอสเลอร์ มีอิทธิพลต่อนักคิด นักปฏิรูป นักการศึกษาและ
นักเคลื่อนไหวสังคมเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ ทั่วโลก จนขนานนามเธอว่าเป็นหนึ่งใน ๒๐ นักประวัติศาสตร์โลก
ที่มองภาพใหญ่ (Macrohistorian) เธอสรุปผลการศึกษาวิวัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในโลกนี้ว่า มีสองลักษณะหรือสองรูปแบบ
คือ Dominant Model ทีผ่ เู้ ขียนแปลความว่า วัฒนธรรมอ�ำนาจครอบง�ำ 
หรือวัฒนธรรมควบคุมและครอบง�ำ  และรูปแบบ Partnership Model
ที่ผู้เขียนแปลความว่า วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม หรือบางครั้ง ไอสเลอร์
เรียกว่า “Sharing and Caring Culture” ที่ผู้เขียนแปลว่า วัฒนธรรม
แบ่งปันและใส่ใจ
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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วัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ (Dominant Model)

ไรแอน  ไอสเลอร์ อธิบายว่ารูปแบบวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำมีลักษณะ
ส�ำคัญสี่ประการ คือ
๑. สังคมอ�ำนาจนิยม (authoritarian) ทีม่ โี ครงสร้างแบบลดหลัน่
ชัน้ อ�ำนาจ (hierarchical) และเป็นฐานทีเ่ อือ้ ให้เกิดการใช้อำ� นาจเหนือกว่า
ควบคุมความคิด อารมณ์ความรู้สึก การตัดสินใจ และระบบเศรษฐกิจ
แบบบนลงล่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในระดับครอบครัว ชุมชน ชนเผ่า
องค์กร สถาบันหรือระดับรัฐและชาติ
๒. สังคมแบบชายเป็นใหญ่ ซึง่ หมายถึงการให้คณ
ุ ค่า สถานภาพ
และอ�ำนาจแก่เพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังนัน้ เพศชายจึงเป็นผูค้ วบคุม
ทุกๆ สถาบันในสังคม
๓. มีระดับความกลัว มีการยอมรับหรือเห็นด้วยว่าความรุนแรง
เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหรือการสร้างสถาบัน เช่น การใช้ความรุนแรง
เพื่อสั่งสอนหรือควบคุมความประพฤติของเด็กในสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษา การยอมรับความรุนแรงทีส่ ามีกระท�ำต่อภรรยาว่า
เป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องส่วนตัว ตลอดจนการเห็นด้วยกับการท�ำ
สงคราม
๔. มีระบบความคิด ความเชือ่ เรือ่ งราว การสอนและการให้คณ
ุ ค่า
ที่เห็นว่า รูปแบบวัฒนธรรมควบคุมและครอบง�ำนี้เป็นเรื่องปกติและ
ถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ในทางศีลธรรม เช่น การยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อย การที่
ชุมชนใช้กอ้ นหินขว้างปาเพือ่ ฆ่าผูห้ ญิงม่าย (ในประเทศอินเดีย) การเฆีย่ นตี
เด็กเพื่อบังคับให้พวกเขาเห็นคล้อยตามความคิดบางอย่างของผู้ใหญ่
(Eisler, ๒๐๐๐, pp. ๔-๕)
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ไรแอน ไอสเลอร์ ค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมของ
มนุษย์หลายยุค ตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั นีว้ า่ ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์
เกือบทุกยุคทุกสมัยอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมแบบควบคุมครอบง�ำ  ตั้งแต่
ในระดับครอบครัว ชุมชนหรือชนเผ่า สถาบัน อาณาจักรหรือรัฐชาติ
ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณของชนเผ่า สถาบันศาสนา ระบบ
เศรษฐกิจ การศึกษา กองทัพและทหาร การเมืองการปกครอง กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และสถาบันกษัตริย์ เธออธิบายลักษณะ
ของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำนี้ในหลายมิติ ผู้เขียนเลือกมาให้เห็น
เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้
มิติทางสังคม

ลักษณะของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ

โครงสร้างสังคม

เป็นโครงสร้างตามล�ำดับชัน้ อ�ำนาจการควบคุม
และครอบง�ำที่เข้มงวดและตายตัว โดยที่ระดับ
ของอ�ำนาจนิยมจะเชือ่ มโยงกับระดับการควบคุม
ครอบง�ำโดยผู้ชาย

โครงสร้างความสัมพันธ์
ทางเพศ

• เชื่อว่าผู้ชายมีอ�ำนาจและสถานภาพสูงกว่า
ผู้หญิง และเชื่อว่าความเป็นชายมีค่ามากกว่า
ความเป็นหญิง เช่น การควบคุมและการเป็น
ผู้ชนะ เป็นลักษณะของความเป็นชายที่ถูกให้
คุณค่ามากกว่าการดูแลใส่ใจ การประนีประนอม
ที่ถือว่าเป็นลักษณะของความเป็นหญิง
•  ต่อต้านหรือไม่ส่งเสริมงบประมาณโครงการ
ที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของ
เด็กหญิงและผู้หญิง
• ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางสั ง คมส� ำ หรั บ ผู ้ ช าย
มากกว่ากิจกรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิง
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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มิติทางสังคม
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ลักษณะของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ

โครงสร้างความสัมพันธ์
ทางเพศ (ต่อ)

• ใช้วาทกรรมหรือค�ำพูดที่ดูถูกเหยียดหยาม
ผู้ชายที่มีลักษณะอ่อนโยน ใส่ใจ และไม่ใช้
ความรุนแรงว่าอ่อนแอและไม่ใช่ผู้ชายจริง

ความรุนแรง

มี ค วามรุ น แรงทางสั ง คมสู ง ความรุ น แรง
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนับตั้งแต่การท�ำร้าย
เด็กและผู้หญิงในครอบครัว การข่มขืน และ
การท�ำสงคราม ไปจนถึงการท�ำร้ายจิตใจของ
ผู้มีอ�ำนาจภายในครอบครัว ในที่ท�ำงาน และ
ในสังคม

เพศสัมพันธ์และเพศวิถี

การบังคับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการเลือกคู่
การมีเพศสัมพันธ์ และการมีลูก
• เซ็ ก ส์ มี ไ ว้ เ พื่ อ ให้ ก� ำ เนิ ด บุ ต รชายและ
การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศของผู้ชาย
• ผู้ชายเป็นผู้ก�ำหนดและควบคุมเรื่องเซ็กส์
• เห็นว่าการสอนให้ผหู้ ญิงเก็บกดความต้องการ
ทางเพศหรือแสดงออกในเรือ่ งนี้ ด้วยความอาย
และไร้เดียงสาคือความโรแมนติก

เด็กและเยาวชน

• เชือ่ ว่ามีความจ�ำเป็นต้องเฆีย่ นตีเด็กและเห็น
ว่าสิ่งนี้ไม่ผิดศีลธรรม
• สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กที่ใช้การลงโทษและ
การท�ำให้เกรงกลัว
• ไม่ตั้งค�ำถามกับวัฒนธรรมที่สั่งสอนเด็กให้
เชื่อฟังผู้มีอ�ำนาจ
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มิติทางสังคม
ระบบเศรษฐกิจ

จิตวิญญาณ

อ�ำนาจและความรัก

ลักษณะของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ
• เป็ น ระบบที่ ใช้ ก ารควบคุ ม จากบนลงล่ า ง
โดยกลุ่มคนที่มีอ�ำนาจมากเป็นผู้ควบคุมทั้ง
ทรั พ ยากร แรงงาน ระเบี ย บ กติ ก า และ
กฎหมาย
• เป็นระบบที่ผู้ชายควบคุมทรัพยากร ดังนั้น
ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก จะถู ก แสวงหาประโยชน์ แ ละ
ประสบกับความยากจน
• เป็นระบบที่แสวงหาประโยชน์และท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลก
• เป็ น ระบบที่ ส ร้ า งความเหลื่ อ มล�้ ำ และ
ความยากจน
ผูช้ ายและจิตวิญญาณของพวกเขามีความสูงส่ง
กว่าผูห้ ญิงและธรรมชาติ (ดังแนวคิดว่าพระเจ้า
อยู ่ เ หนื อ ธรรมชาติ ) ความเชื่ อ นี้ อ นุ ญ าต
และสร้างความชอบธรรมให้กับการครอบครอง
ควบคุ ม และแสวงหาประโยชน์ จ ากผู ้ ห ญิ ง
และธรรมชาติ
อ�ำนาจสูงสุดคืออ�ำนาจในการควบคุม ครอบง�ำ 
และท�ำลาย ความรักและความพิศวาส มักถูก
ใช้เป็นข้ออ้างของการกระท�ำรุนแรง การท�ำร้าย
และแสวงหาประโยชน์ของผู้ที่มีอ�ำนาจ เช่น
การฆ่าหรือท�ำร้ายภรรยาโดยสามีหรือแฟน
ที่อ้างว่าท�ำไปเพราะผู้หญิงหรือภรรยานอกใจ
การใช้สงครามหรือความรุนแรงเพื่อสันติภาพ
หรือเพื่อพระเจ้า เป็นต้น

เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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นอกจากโครงสร้างในมิติทางสังคมข้างต้นแล้ว ไอสเลอร์ ยัง
พบว่ามีรปู แบบ ลักษณะ และวิธกี ารของวัฒนธรรมแบบควบคุมครอบง�ำ
ที่สังเกตเห็นได้ ดังต่อไปนี้
• สร้างความกลัวและใช้ความกลัวเพื่อควบคุมปกครองคน
• ให้คุณค่าเรื่องแพ้และชนะ
• ใช้อ�ำนาจเหนือกว่า
• นิยมใช้การควบคุมและสั่งการ
• มีการจัดล�ำดับคนในสังคม
• มีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์
• ใช้กลยุทธ์ตลบตะแลง
• ท�ำลายมากกว่าสร้างสรรค์
• ใช้วิธีปกปิดความลับ
• สั่งสอนอบรมให้คนคิดและปฏิบัติเหมือนกันหมด
• ใช้กฎหมายและค�ำสั่งในการควบคุมสังคม
• ใช้ความรุนแรงในการควบคุมและจัดการความขัดแย้ง
• ความแตกต่างหมายความว่ากลุม่ หนึง่ สูงหรือดีกว่าอีกกลุม่
ที่ต�่ำต้อยกว่า
• เห็นเพศหญิงและเพศชายเป็นขั้วตรงข้าม
• ให้คุณค่าความเป็นชายในการควบคุมและปกครอง
• ยกย่องผู้ชายที่มีภาพลักษณ์ใช้ความรุนแรงว่าเป็นวีรบุรุษ
• มีความเชื่อว่า ผู้หญิงดีคือ ผู้หญิงที่บริสุทธิ์และเป็นแม่
ผู้หญิงเลว เป็นแม่มดหรือโสเภณี
• ผู้น�ำมักเป็นผู้ชายที่ออกค�ำสั่ง
• สอนมนุษย์ให้ควบคุมและเอาชนะธรรมชาติ
• เชื่อว่าโลกเป็นวัตถุที่มนุษย์สามารถควบคุมและแสวงหา
ประโยชน์ได้
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หากเราน�ำกรอบวัฒนธรรมนี้มาส�ำรวจและไตร่ตรองเกี่ยวกับ
สังคมไทย ก็จะพบว่าสังคมเรามีโครงสร้างทางสังคม ลักษณะ รูปแบบ
และวิธีการที่เป็นไปตามวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำเกือบทั้งสิ้น ไม่ว่า
ในระดับครอบครัว ในระบบหรือสถาบันหลักต่างๆ ของสังคม รวมถึง
ภาพรวมของสังคมไทย และแม้เราจะอ้างว่าประเทศหรือสังคมเรามีระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมากว่าแปดสิบปี แต่ประเทศไทย
เรายังเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมรูปแบบควบคุมครอบง�ำนี้ อย่างเห็นได้
ชัดเจน
วัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำในระบบการศึกษาของไทย

ระบบการท�ำงานของราชการไทยแทบทุกกระทรวง มีการบริหารจัดการ
แบบรวมศูนย์อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลางและใช้วัฒนธรรมอ�ำนาจแบบควบคุม
ครอบง�ำในทุกล�ำดับชั้นของโครงสร้างองค์กร และระบบการศึกษาของ
รัฐไทย ก็ด�ำรงอยู่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ
และทบวงมหาวิทยาลัย ที่มีวัฒนธรรมเช่นนี้ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับ
มัธยม เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ เสนอการเปลี่ยนแปลงกรอบคิด เนื้อหา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ส�ำหรับผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยลักษณะของวัฒนธรรมครอบง�ำทีเ่ ห็นได้ชดั ในระบบ
การท�ำงานของกระทรวงนี้ คือ
๑. โครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งรวมศูนย์อ�ำนาจ ไว้ที่
ส่วนกลางเป็นผู้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ หลักสูตร
งบประมาณ การประเมินผล ตลอดจนตัวชี้วัด โครงสร้างอ�ำนาจเช่นนี้
ส่งผลเสียมากมาย
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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ประการแรก การบริหารจัดการแบบควบคุมครอบง�ำปิดกั้น
การส่งเสริมพัฒนาภาวะการน�ำ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และ
อิ ส รภาพของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและกลุ ่ ม ครู โ ดยเฉพาะคนรุ ่ น ใหม่
ไฟแรง มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะใหม่ ตั้ ง ใจท� ำ งานเพราะรั ก ในวิ ช าชี พ นี้
เราได้ยินข่าวกลุ่มครูเรียกร้องให้ลดงานประเมินผลและแบบทดสอบ
ที่ ค รู ต ้ อ งท� ำ ตามนโยบายซึ่ ง ก� ำ หนดมาจากส่ ว นกลาง เนื่ อ งจาก
งานเหล่านี้ ดึงเอาเวลาและพลังงานของครูทคี่ วรน�ำมาใช้สอนเด็ก ซึง่ เป็น
งานหลักที่พวกเขารักและเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามาประกอบอาชีพครู
ประการที่สอง โครงสร้างอ�ำนาจรวมศูนย์ ท�ำให้หลักสูตร
การเรียนการสอนถูกก�ำหนดจากนักวิชาการการศึกษาในกรุงเทพฯ ซึ่ง
กลุ่มคนดังกล่าวเป็นคนไทยภาคกลาง เป็นชนชั้นกลางระดับบนหรือ
ชนชั้นสูง เป็นข้าราชการกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ขาดความละเอียดอ่อน
และไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ ศาสนา
วัฒนธรรม ภาษาและอัตลักษณ์อนื่ ๆ ของนักเรียน และชุมชนทัว่ ประเทศ
กรอบคิดของนักการศึกษาอนุรักษ์นิยมคือ การปกป้องรักษาวัฒนธรรม
ไทยพุทธภาคกลาง ซึ่งเชื่อว่าความเป็นไทยภาคกลางและความเป็น
พุทธนั้น เหนือกว่าคนไทยชาติพันธุ์อื่นหรือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ
ของประเทศนี้
ประการที่สาม ความสูญเสียด้านงบประมาณจ�ำนวนมาก
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในแต่ละปี แต่สังคมกลับได้การศึกษา
คุณภาพต�ำ 
่ เพราะการจัดสรรงบประมาณโดยส่วนกลาง ถูกน�ำไปใช้เป็น
ค่าตอบแทนในส่วนของเงินเดือนและค่าวิทยฐานะสูงถึง ๘๐% แต่จดั สรร
งบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนเพียง ๓%   (ศ.ดร.สมพงษ์
จิตระดับ สุองั คะวาทิน, การศึกษาไทย: กระบวนทัศน์ทหี่ ลงทาง, ๒๕๖๐)
การจัดสรรงบประมาณนี้ ชีใ้ ห้เห็นชัดว่า ผูม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย
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พูดถึงการปฏิรปู การศึกษามาตลอดทุกรัฐบาล มีการเขียนเนือ้ หาสาระของ
หลักสูตร การพัฒนาครู และกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ทีเ่ ข้ากรอบ
กระแสของการศึกษาโลก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การจัดสรรงบประมาณ
เพียงน้อยนิดให้แก่งานพัฒนาผูเ้ รียน ท�ำให้คนไทยไม่มคี วามหวังทีจ่ ะเห็น
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยภายใต้การท�ำงานในวัฒนธรรรม
ควบคุมครอบง�ำของรัฐไทย
ประการที่สี่ ความสูญเสียโอกาสของเด็กและเยาวชนที่จะได้
มีความรู้และฝึกฝนทักษะอันเป็นประโยชน์ สอดรับกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมและปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญในยุคนี้ เราทราบกันดีว่า
เมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคนี้ คุณภาพของการศึกษาไทย
ตกต�่ำลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับประเทศ
เวี ย ดนาม มาเลเซียและสิงคโปร์ สังคมไทยในศตวรรษนี้ต้องพึ่งพา
ประชากรคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ความรู้ ความสามารถและทักษะ เพือ่ ให้
ประเทศสามารถรับมือกับสภาพและปัญหาใหม่ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และประการสุดท้าย ความสูญเสียโอกาสในการใช้การศึกษา
เพือ่ กระจายอ�ำนาจและสร้างความเป็นประชาธิปไตยในท้องถิน่ จากการที่
ผูน้ ำ� ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิน่ ผูเ้ ป็นตัวแทนโดยตรงจากชุมชน
ไม่มีอ�ำนาจร่วมในการก�ำหนดนโยบาย งบประมาณ หลักสูตรการเรียน
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้แก่ลูกหลานของ
พวกเขา ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน กล่าวว่า การควบคุม
ของรัฐบาลในการบริหารจัดการการศึกษาในด้านต่างๆ นั้นสูงถึง ๗๖%
ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ๑๗% ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพียง ๕% และภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วมเพียงแค่ ๒% (ศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ สุองั คะวาทิน,
การศึกษาไทย: กระบวนทัศน์ที่หลงทาง, ๒๕๖๐)
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
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ระบบการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการรวมศูนย์อำ� นาจ จึงเป็น
อุปสรรคหลัก ที่ปิดกั้นและขัดขวางการพัฒนาเด็กและเยาวชน บุคลากร
จ�ำนวนมากของกระทรวง ท้องถิ่นและระบบการเมือง การปกครอง
แบบประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
๒. หลักสูตรเนื้อหาต�ำราเรียนที่ยังล้าหลัง ไม่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของเด็กเยาวชน ชุมชนสังคมไทยและโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ปรั ช ญาการศึ ก ษาของไทยยั ง คงเน้ น
การสั่ ง สอนอบรมให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น มี ค วามยึ ด มั่ น ในสามเสาหลั ก
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แบบแข็งตัว ที่ไม่อนุญาตให้มี
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แต่ ใ นศตวรรษนี้ ห ลายประเทศรวมถึ ง รั ฐ ไทย
จ�ำเป็นต้องปรับตัวไปตามนโยบายการศึกษาของโลก ที่ท�ำให้รัฐไทย
ลงนามร่วมกับองค์กรสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคม สิง่ แวดล้อม ระบบ
เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวง
ศึกษาธิการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยมานานกว่าสามสิบปี แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ยังไม่เคยมีการปฏิรูปโครงสร้างอ�ำนาจและระบบ
บริหารจัดการแบบรัฐราชการของกระทรวงศึกษาธิการเลย ศ.ดร.สมพงษ์
จิตระดับ สุอังคะวาทิน กล่าวว่า รัฐราชการการศึกษาของไทยมีลักษณะ
อนุรักษ์นิยม ประเพณีนิยม คิดตามโลกไม่ทันเพราะติดกับกรอบคิดเก่า
(การศึกษาไทย: กระบวนทัศน์ที่หลงทาง, ๒๕๖๐) ยกตัวอย่างที่เห็นได้
ในปัจจุบันคือในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ กระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนจะต้องมี
คุณลักษณะและทักษะส�ำหรับการเรียนรูใ้ นทศวรรษ ๒๑ คือ หลักสูตรเรียน
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3Rs และ 8Cs โดย 3Rs คือ การอ่านออก (reading) การเขียนได้
(writing) และการคิดเลขเป็น (arithmetics) และหลักสูตร 8Cs เป็น
ชุดของความรูแ้ ละทักษะทีส่ ำ� คัญมาก แต่สงิ่ ทีร่ ฐั ไทยท�ำได้จริง เป็นเพียง
แค่ก�ำหนดเป้าหมายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในแผ่นกระดาษเท่านั้น ยังไม่พบ
หลักสูตรการอบรมและพัฒนาครูในทักษะแปดด้านนี้ และยังไม่มหี ลักสูตร
สื่อการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมและมัธยมที่จะ
ท�ำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ 8Cs ได้จริง
นอกจากนี้ เราทราบกันดีวา่ ในทุกปีทผี่ า่ นมา กระทรวงสาธารณสุข
มีตวั เลขยืนยันสถิตคิ วามรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงต่อเด็กทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่โรงเรียนก็ยงั ไม่มหี ลักสูตรสอนเรือ่ งเพศและเพศวิถี เช่น สิทธิทางเพศ
และความรุนแรงบนฐานเพศ สิทธิเด็ก รวมถึงการเรียนรู้การเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย การแก้ไขความขัดแย้ง และสิทธิพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย หลักสูตรอนุรกั ษ์นยิ มโดยรวม ยังคงเน้นการสอน
ให้เด็กไทยเป็นพลเมืองที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ และท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
โดยการมีความรักสามัคคีภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั
ได้ประกาศค่านิยมหลักส�ำหรับคนไทย ๑๒ ประการ ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
ต้องน�ำไปให้นกั เรียนนักศึกษาท่องจ�ำ ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงระบบอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจควบคุมครอบง�ำของรัฐ ผ่านระบบการศึกษาของ
รัฐไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เป็นกรอบคิดของวัฒนธรรมอ�ำนาจควบคุม
ครอบง�ำแบบชายเป็นใหญ่นั่นเอง
ในขณะที่ วิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล้ อ มกลายเป็ น ประเด็ น ปั ญ หาใหญ่
ของโลก เป้าหมายและ/หรือหลักสูตรการศึกษาของประเทศก้าวหน้า
พูดถึงการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนต้องเข้าใจผลกระทบของวัฒนธรรม
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
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บริโภคนิยม ระบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการใช้เทคโนโลยี
ที่ ท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งาน
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ�ำวัน แต่ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งพูดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม กลับถูกก�ำกับและครอบง�ำด้วยแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทีใ่ นบริบทของสังคมไทยหมายถึงการท�ำเกษตรกรรม
ธรรมชาติ ที่เน้นการผลิตให้พอเพียง เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงให้ขาย
ซึ่งมุ่งส่งเสริมในหมู่ประชากรชนชั้นล่างของประเทศ ผู้ไม่ใช่กลุ่มคนที่
ท�ำลายสิ่งแวดล้อมของสังคม
๓. เนือ้ หาในหนังสือเรียนทีน่ ำ� เสนอเพศตามกรอบวัฒนธรรม
ชายเป็นใหญ่ ตัง้ แต่อตั ลักษณ์ทางเพศจะมีแค่ชายกับหญิง ซึง่ มีบทบาท
หน้าที่ ภาพลักษณ์ คุณค่า และอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน การใช้ภาพ
ครอบครัวพ่อแม่ลูกสมบูรณ์แบบของบรรทัดฐานรักต่างเพศ ในขณะที่
มนุษย์ในโลกนี้ มีความหลากหลายทางเพศ มีความรักความสัมพันธ์
และครอบครัวหลายรูปแบบ
แม้จะมีความพยายามขององค์กรภาคประชาชนเข้าไปท�ำงาน
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ สร้างหลักสูตรและวิธกี ารสอน ให้เข้ากับ
ยุคสมัย แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังไม่เปิดรับการปฏิรูปนี้ ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2health Foundation)
จัดท�ำโครงการอบรมครูเกือบทั่วประเทศในเรื่องเพศและเพศวิถี ด้วย
เนื้อหาหลักสูตรและเทคนิคการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า สอดคล้องกับ
องค์ความรูส้ ากล แต่กระทรวงศึกษาธิการ กลับไม่บรรจุหลักสูตรดังกล่าว
ไว้ในโรงเรียน ทั้งๆ ที่ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่น เช่น
ปัญหาท้องในวัยเรียน เป็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทยมานาน
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หลายปี มีครูหลายคนทีเ่ คยอยูใ่ นโครงการนีม้ าอบรม พวกเขาเล่าให้ฟงั ว่า
หากผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่เห็นด้วย ครูจะไม่สามารถสอนหลักสูตรนีไ้ ด้เลย
แม้โครงการจะใช้เวลาสอนเนื้อหาเรื่องนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม
๔. การศึกษาเพือ่ ท�ำให้เด็กเหมือนกันหมด โดยอ้างความเป็น
ชาติที่ใช้ภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยภาคกลางเป็นแกน ตั้งแต่
การแต่งตัว เนือ้ หาในต�ำราทีใ่ ช้สอน การบังคับ กฎระเบียบและการลงโทษ
การท�ำให้เหมือนกันหมดในด้านหนึ่ง ก่อให้เกิดการท�ำลายอัตลักษณ์
ท�ำลายความรักและความภูมิใจวัฒนธรรมพื้นถิ่น ยกตัวอย่างในจังหวัด
ภาคเหนือ เด็กจะถูกลงโทษตัง้ แต่เล็กๆ เมือ่ พูดภาษาพืน้ ถิน่ ในห้องเรียน
๕. เน้นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านการควบคุม
เด็กด้วยกฎระเบียบ โดยเฉพาะเรือ่ งทางกายของเด็กตัง้ แต่เรือ่ งทรงผม
ชุดนักเรียน และล่าสุดในวันทีก่ ำ� ลังเขียนหนังสือบทนี้ (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓) มีขา่ วว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดแนวทางด้วยภาพประกอบ
ของตัวอย่างหน้ากากกันเชื้อไวรัสโควิดว่า ต้องเป็นแบบไหนและสีอะไร
จึงจะเหมาะสมส�ำหรับการเป็นนักเรียน โดยไม่ค�ำนึงเรื่องค่าใช้จ่าย
และประเด็ น ส� ำ คั ญ คื อ การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สี
ของหน้ากากผ้า
๖. เทคนิควิธกี ารเรียนการสอนโดยรวมยังเน้นการท่องจ�ำ
โดยครู เ ป็ น ผู ้ ป ้ อ นข้ อ มู ล ความรู ้ แ ละค� ำ ตอบ เน้ น การแข่ ง ขั น และ
ความเป็นเลิศระดับปัจเจก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รวมถึง
การให้ ก ารบ้ า นที่ ผู ้ ป กครองไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ได้ ซึ่ ง คื อ
การเปิดช่องให้ครูแสวงหาประโยชน์จากงานสอนการบ้านให้เด็ก
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๗. ครูในความหมายของการศึกษากระแสหลักและความเข้าใจ
ของผูค้ นทัว่ ไปคือ ผูม้ คี วามรู้ ผูใ้ ห้คำ� ตอบ เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน
และการเรียน เป็นผู้มีอ�ำนาจเหนือนักเรียน และเป็นผู้ปกครองดูแล
ความประพฤติของเด็ก ด้วยอ�ำนาจตามบทบาทหน้าที่และสถานภาพ
ทางสังคมของครูดังกล่าว ท�ำให้นักเรียนต้องให้ความเคารพนับถือ
เชื่อฟัง และยอมท� ำ ตามด้ ว ยความกลั ว บรรยากาศการเรี ย นที่ ใช้
การควบคุมเพื่อสร้างความกลัว และวิธีการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพหรืออ�ำนาจภายในแก่ผู้เรียน เช่น ภาวะ
ผู้น�ำ ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง
การส่งเสริมและอนุญาตให้ครูมอี ำ� นาจเหนือเด็กทุกด้าน น�ำไปสู่
การแสวงหาประโยชน์ ตั้งแต่การคิดเงินค่าสอนการบ้านหลังเลิกเรียน
การลงโทษด้วยการท�ำร้ายรุนแรง รวมถึงการละเมิดทางเพศ โดยที่ครู
ไม่ ถู ก ลงโทษหรื อ ถู ก ด� ำ เนิ น คดี องค์ ก รภาคประชาสั ง คมที่ ท� ำ งาน
เรื่องสิทธิเด็กเปิดเผยว่า เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครู เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมานานและมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากความรุนแรง
ที่ครูท�ำกับเด็กแล้ว ยังมีรูปแบบความรุนแรงที่เด็กกระท�ำต่อกันเอง
หากแต่ครูและโรงเรียนเพิกเฉย เช่น เด็กถูกกลัน่ แกล้งจากเพือ่ นๆ หรือ
ถูกท�ำร้ายจากรุน่ พี่ เด็กผูห้ ญิงถูกเปิดกระโปรงโดยเพือ่ นชาย เด็กข้ามเพศ
ถู ก ท� ำ ร้ า ยจนท� ำ ให้ เ ด็ ก เสี ย ชี วิ ต หรื อ ฆ่ า ตั ว ตายเพราะความอั บ อาย  
สถาบันการศึกษาที่เราเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยช่วยให้เด็กเรียนรู้
เติบโตนั้น กลายเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กและเยาวชน เพราะ
โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กลายเป็น
พื้นที่ที่ครูและผู้บริหารโรงเรียน ใช้อ�ำนาจในทางผิดและใช้ความรุนแรง
กับเด็ก หรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ด้วยการเพิกเฉยไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม
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ระบบการศึกษารูปแบบนี้ส่งผลอย่างไรต่อเด็กและเยาวชน ?

• ความกลัวและการสยบยอมต่อผูม้ อี ำ� นาจหรือการต่อต้านเงียบ
• ขาดความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ ไร้ความฝัน ไร้
แรงบันดาลใจ และไม่กล้าตัดสินใจ
• ถู ก หล่ อ หลอมให้ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจนิ ย ม และ
ความรุนแรง
• เด็กเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา
เด็ ก พิ ก ารและเด็ ก ยากจน ตลอดจนเด็ ก ต่ า งจั ง หวั ด
นอกจากเสีย่ งทีจ่ ะถูกท�ำร้ายโดยครูและเพือ่ นแล้ว พวกเขา
จะถูกหล่อหลอมให้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ขาดความรัก
ความผูกพันกับชุมชน วัฒนธรรม และท้องถิ่นของตน
• การเรียนเพียงเพือ่ สอบผ่านท�ำให้เด็กไม่สามารถเอาความรู้
ที่เรียนในโรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
• ปัญหาเด็กท้องในวัยรุ่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กผู้ชาย
สามารถเรียนต่อได้ แต่เด็กผูห้ ญิงจ�ำต้องออกจากโรงเรียน
กลางคันและส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปเรียนต่อให้จบได้
• เด็กไม่รู้จักรักตนเอง ไม่ใส่ใจและเคารพสิทธิผู้อื่น (โดย
เฉพาะคนทีแ่ ตกต่างจากเขา) ขาดความผูกพันกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่รู้จักสังคมและโลกที่เขาอาศัยอยู่ อย่าง
แท้จริง
• เด็กจะซึมซับและส่งผ่านระบบเพศแบบชายเป็นใหญ่
เมื่ อ โรงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษาเป็ น สถานที่ ซึ่ ง เด็ ก และ
เยาวชนใช้เวลามากที่สุด มากกว่าที่บ้านของพวกเขาเอง แต่กลับเป็น
ช่วงระยะเวลายาวนาน ที่ระบบการศึกษาแบบอ�ำนาจควบคุมครอบง�ำ
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ได้ทำ� ลายความกระตือรือร้น ความกระหายทีจ่ ะเรียนรู้ ความฝัน พลังชีวติ
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของพวกเขา ลองนึกภาพสังคม
ในอนาคต เมื่อเด็กและเยาวชนถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมอ�ำนาจ
แบบนี้ดูแล้ว ลองนึกภาพว่าเป็นอย่างไร
วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม หรือวัฒนธรรมการแบ่งปันเกื้อกูลและใส่ใจ
(Partnership Model or Sharing and Caring Culture)

ไรแอน ไอสเลอร์ ค้นพบร่องรอยของรูปแบบและลักษณะวัฒนธรรม
แบบทีส่ อง ซึง่ ต่างออกไปจากวัฒนธรรมอ�ำนาจควบคุมครอบง�ำ วัฒนธรรม
แบบที่สองนี้เรียกว่า Partnership Model ผู้เขียนแปลความค�ำนี้ว่า
วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม และภายหลังมักเรียกชื่อวัฒนธรรมหลังนี้ว่า
Sharing and Caring Culture คือวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันและใส่ใจ
(Eisler, ๒๐๐๐, pp. ๔-๕) วัฒนธรรมเช่นนี้มีลักษณะหรือองค์ประกอบ
สีป่ ระการทีแ่ ตกต่างจากวัฒนธรรมควบคุมและครอบง�ำอย่างคนละขัว้ คือ
๑. มีโครงสร้างที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเสมอภาค
๒. มีความเท่าเทียมทางเพศ
๓. มีระดับความรุนแรงเชิงสถาบันต�่ำ  เพราะไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้ความกลัวและก�ำลังเพื่อธ�ำรงอ�ำนาจการควบคุมและครอบง�ำ
ที่เข้มงวดเอาไว้
๔. มีระบบความคิด ความเชื่อ เรื่องราว และคุณค่า ที่สนับสนุน
และชี้ชัดอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าวัฒนธรรมแบบนี้ เป็นเรื่องถูกต้อง
และเหมาะสม
โดยลักษณะสังคมหรือชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมอ�ำนาจร่วมมีลกั ษณะ
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
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มิติทางสังคม
โครงสร้างสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

ลักษณะของวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
• ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็นด้านสภาพร่างกาย เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา  
และชนชั้น
เพศชายและหญิง ความเป็นชายและความเป็น
หญิง มีคุณค่าเสมอกัน

ความรุนแรง

มีความรุนแรงเชิงสถาบันอยู่ในระดับต�่ำ  และ
ไม่ยอมรับให้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม
ความสั ม พั น ธ์ ท างเพศและ การเคารพซึ่งกันและกัน การมีอิสรภาพเป็น
เพศวิถี
หลั ก การและแนวทางหลั ก ของการมี เ พศ
สัมพันธ์ การเลือกคูแ่ ละการมีบตุ ร เซ็กส์เป็นผล
ของความผูกพันระหว่างคนสองคนทีต่ า่ งให้และ
แลกเปลี่ยนความสุขและความพึงพอใจซึ่งกัน
และกัน
เด็กและเยาวชน
• ยกเลิ ก กฎหมายที่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารใช้
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน และรณรงค์
ให้ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก สนั บ สนุ น ให้ มี
การเลี้ยงดูเด็กแบบอ�ำนาจร่วม
• มีระบบดูแลสุขภาพและโภชนาการถ้วนหน้า
ส�ำหรับเด็กทุกคน
• สนับสนุนระบบการศึกษาทีม่ เี ด็กเป็นศูนย์กลาง
การเรี ย นรู ้ มี ห ลั ก สู ต รเรื่ อ งความเท่ า เที ย ม
ทางเพศ และการอยูร่ ว่ มในพหุวฒ
ั นธรรม เพือ่
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ที่จะเคารพ
ในตัวเอง ผูอ้ นื่ สัตว์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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มิติทางสังคม
ระบบเศรษฐกิจ

จิตวิญญาณ

อ�ำนาจและความรัก

ลักษณะของวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
เป็นระบบที่ใช้ความใส่ใจ การเกื้อกูลแบ่งปัน
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น รากฐานของ
ระเบียบ กติกาและกฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ให้ความส�ำคัญแก่จิตวิญญาณของผู้หญิงและ
ธรรมชาติที่ก่อก�ำเนิดและเกื้อกูลชีวิตพอๆ กับ
อ� ำ นาจของผู ้ ช าย จิ ต วิ ญ ญาณเชื่ อ มโยงกั บ
ความเห็นอกเห็นใจและความเสมอภาคระหว่าง
มนุษย์ เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระเจ้าและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้งหลายแสดงผ่านเทพนิยายและสัญลักษณ์
แห่งความรักที่ไร้เงื่อนไข
อ� ำ นาจสู ง ที่ สุ ด คื อ การให้ การดู แ ลใส่ ใ จ
การเกือ้ กูลแบ่งปันและให้พลังแก่ชวี ติ ความรัก
คือการแสดงออกถึงภาวะสูงสุดแห่งพัฒนาการ
ของความเป็นมนุษย์

นอกจากมิติด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ไอสเลอร์ ยังแจกแจง
ถึงรูปแบบ ลักษณะ และวิธกี ารของวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
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สร้างความไว้วางใจ
ชนะทั้งสองฝ่ายหรือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ส่งเสริมการใช้อ�ำนาจร่วม
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
เน้นการดูแลใส่ใจ
เน้นการเกื้อกูลกันและความสัมพันธ์แนวราบ
สื่อสารอย่างเปิดเผย

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส่งเสริมสันติภาพและการใช้สันติวิธี
เปิดเผยและพร้อมจะรับผิดชอบ
คนเคารพธรรมชาติ
ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์
ชื่นชมและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย
เห็นว่าเพศหญิงและเพศชายเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่าง
ซึ่งต่างก็มีคุณค่า
ชืน่ ชมและเห็นคุณค่าของความเป็นหญิง เช่น การดูแลใส่ใจ
การเป็นผู้ฟัง การประนีประนอม
ยกย่องชื่นชมผู้ชายที่มีคุณลักษณะและนิสัยอ่อนโยนและ
ใส่ใจผู้อื่น
ให้คุณค่าเพศหญิงว่ามีความคิดสร้างสรรค์และเกื้อกูล
ผู้หญิงมีอ�ำนาจและสิทธิในตัวเอง
ทัง้ ผูห้ ญิงผูช้ ายเป็นผูน้ ำ� ได้และส่งเสริมให้ทำ� งานแบบร่วมมือกัน
ใช้การเคารพกันและกันเป็นหัวใจของกฎหมาย
เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรือ่ งปกติและใช้สนั ติวธิ ใี นการแก้ไข
เชือ่ ว่าโลกเป็นสิง่ มีชวี ติ และมนุษย์เราเป็นส่วนหนึง่ ของโลก

ลองนึกภาพว่าหากกระทรวงศึกษาของไทยจะน�ำคุณลักษณะ
ข้างต้นทีก่ ล่าวมา ไปเป็นเนือ้ หาสาระและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนไทยแล้ ว ในอนาคตเราจะมี สั ง คมอั น มี ค วามสุ ข
ความเท่าเทียม สันติ ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
จากงานศึ ก ษาค้ น คว้ า วั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ ใ นหลายยุ ค
หลายแห่งทั่วโลก ไรแอน ไอสเลอร์ ค้นพบหลักฐานที่บอกถึงการมีอยู่

เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
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ของวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั เช่น ในเอเชียเธอพูดถึง
ชนเผ่าในประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก หรือ
ในประเทศไทยเองก็มีวัฒนธรรมของชนเผ่าปะกาเกอะญอซึ่งมีวิถีชีวิต
เคารพกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ ญิงในระดับต�ำ 
่
เป็นต้น ไอสเลอร์เห็นว่าในยุคปัจจุบนั นี้ กลุม่ ประเทศทีม่ รี ปู แบบวัฒนธรรม
อ�ำนาจร่วมที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน คือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เช่น
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ตั้งแต่เรื่องการกระจายอ�ำนาจทางการเมือง
การปกครอง การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรม มีระบบสาธารณสุขถ้วนหน้า
มีระบบเศรษฐกิจทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และระบบการศึกษา
ที่กระบวนการสอนและหลักสูตรสะท้อนถึงการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ สิทธิเด็กและเยาวชน การเคารพและชื่นชมความแตกต่าง
หลากหลาย ความเป็นพลเมืองที่มีวินัย ใส่ใจต่อสิทธิตนเองและผู้อื่น
และความห่วงใยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือ
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย นอกจากประเทศที่ ไอสเลอร์
ระบุ แ ล้ ว เราจะเห็ น วั ฒ นธรรมอ� ำ นาจร่ ว มในประเทศอื่ น ๆ อี ก เช่ น
นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียน
บางแห่งในกรุงเทพ น�ำเอารูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตรของ
ประเทศฟินแลนด์มาทดลองใช้ในโรงเรียนแล้ว
นอกเหนือจาก ไรแอน ไอสเรอร์ ที่น�ำเสนอวัฒนธรรมอ�ำนาจ
สองรูปแบบแล้ว โจแอนนา เมซี (Joanna Macy) นักปรัชญาและ
นักกิจกรรมด้านนิเวศวิทยาแนวจิตวิญญาณ เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีระบบ
(systems theory) เธอเห็นว่ากระบวนทัศน์ในการมองโลกที่ส่งผลต่อ
แนวความคิดความเข้าใจเรือ่ งอ�ำนาจมีอยูส่ องแบบทีแ่ ตกต่างกัน แบบทีห่ นึง่
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คือกระบวนทัศน์ทเี่ ห็นว่าโลกนีป้ ระกอบขึน้ ด้วยธาตุตา่ งๆ ทีแ่ ยกจากกัน
เช่น ก้อนหิน พืช ผู้คน สัตว์ และรวมถึงธาตุและสสารต่างๆ   นักคิด
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์นี้คือ อริสโตเติล นิวตัน และกาลิเลโอ นักคิด
ผูช้ ายเหล่านีเ้ ชือ่ ว่า นอกจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กันแล้ว ยังมีปฏิกิริยาผลักไสกันและกัน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
และกันอีกด้วย ด้วยโลกทัศน์เช่นนี้ อ�ำนาจจึงถูกให้ความหมายเชื่อมโยง
กับการครอบง�ำของสิ่งหนึ่งต่อสิ่งอื่นๆ ความหมายของอ�ำนาจเช่นนี้
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งพยายาม
กระท�ำการใดๆ ก็ตามเพื่อจ�ำกัดทางเลือกของอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นๆ
ที่เรียกกันว่าการใช้อ�ำนาจเหนือกว่า ซึ่งหมายความว่าหากฝ่ายหนึ่ง
มีอ�ำนาจมากเท่าไหร่ ก็จะท�ำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอ�ำนาจน้อยลงเท่านั้น และ
ส่งผลให้เกิดฝ่ายที่พ่ายแพ้และฝ่ายที่ชนะ โลกทัศน์แบบนี้หล่อเลี้ยง
ความคิดที่ว่า การมีอ�ำนาจเชื่อมโยงกับการอยู่ยงคงกระพันอย่างถาวร
ดังนั้นการป้องกันตัวเอง การติดอาวุธ และการสร้างความเข้มงวด
แบบตายตัวจะท�ำให้บุคคลมีอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้น และเชื่อว่าเขาจะไม่มี
โอกาสถูกครอบง�ำ  ถูกท�ำลาย หรือถูกท�ำให้พ่ายแพ้หรือเปลี่ยนแปลง
โดยอีกฝ่ายหนึ่ง
โจแอนนา เมซี เห็นว่ากระบวนทัศน์และความหมายของอ�ำนาจ
แบบนีไ้ ม่ถกู ต้องและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโลก เพราะ
ระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีวิวัฒนาการ ซึ่งหมายความว่าระบบของ
สิ่งมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ตายตัว มีความยืดหยุ่น สามารถ
ฟืน้ ตัวเองได้และมีปญ
ั ญา การทีร่ ะบบชีวติ เป็นดังนีไ้ ด้ ก็เพราะเป็นระบบ
ที่ เ ปิ ด ตั ว ต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของสสาร พลั ง งานและข้ อ มู ล
มีการประสานความแตกต่างหลากหลาย ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ การหมุน

เข้าใจโลกผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม
และวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม

45

หรือเคลื่อนตัวของความสัมพันธ์อันซับซ้อน และมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
โจแอนนา เมซี กล่าวว่า กระบวนทัศน์ในการเข้าใจโลกและระบบชีวิต
ในรูปแบบนี้มองเห็นว่า อ�ำนาจหมายถึงการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน
การเปิ ด กว้ า ง การมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบพึ่ ง พาและเชื่ อ มโยงกั น มี
ความยืดหยุน่ และเปลีย่ นแปลง อันเรียกกันว่าอ�ำนาจร่วม (power with,
shared power or power sharing) สตาร์ฮอว์ก (Starhawk) นักสตรีนยิ ม
แนวจิ ต วิ ญ ญาณที่ ท� ำ งานด้ า นสั นติ วิ ธี ความเท่ า เที ย มทางเพศและ
สิ่งแวดล้อม เธอเห็นพ้องกับ โจแอนนา เมซี ว่ากระบวนทัศน์หรือ
วัฒนธรรมแบบครอบง�ำที่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างแยกส่วนนี้ ท�ำให้คน
มีความเหินห่างและแปลกแยกจากธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สัตว์ และมนุษย์
ด้วยกันเอง สาระส�ำคัญของกระบวนทัศน์แบบครอบง�ำนีค้ อื การท�ำให้คน
ไม่รสู้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของโลกและอ�ำนาจเหนือกว่าทีเ่ ป็นแกนกลาง
ของโลกทัศน์แบบครอบง�ำ ก็สง่ ผลให้มนุษย์มองโลก ชีวติ และการพัฒนา
สังคมแบบแยกส่วน ทีเ่ ห็นได้ชดั คือระบบการศึกษาแบบแยกส่วน รวมไป
ถึงจิตวิทยาแบบ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่เห็นว่าแรงขับ
และตั ณ หาราคะของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อั น ตราย นอกจากนี้ ระบบคิ ด ของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้ยึดเอาโลกทัศน์แบบแบ่งแยกและ
ครอบง�ำมาใช้กับธรรมชาติ ผ่านการใช้สารเคมีกับดิน น�้ำ  และอากาศ
ซึง่ เป็นการท�ำลายธรรมชาติและผูค้ นทีบ่ ริโภคผลิตผลทีม่ าจากธรรมชาติ
เหล่านี้     
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๒

อ�ำนาจร่วม
เพื่อความเท่าเทียมและสันติ

“อ� ำ นาจภายใน (power within) นี้ เ อง ที่ บุ ค คล

หรือ กลุ่ ม บุ ค คลชายขอบทั่ ว โลกใช้เ ป็น ฐาน ในการเผชิญ
กับความไม่เป็นธรรมและความรุนแรง จากสังคมอ�ำนาจนิยม
และทุนนิยมแบบชายเป็นใหญ่”
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อ�ำนาจร่วม
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กลุ ่ ม คนท� ำ งานในขบวนการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสั ง คมโลก
ในหลายยุคที่ผ่านมา ต่างก็ใช้กรอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
เป็นแก่นในการอธิบายความไม่เป็นธรรมในสังคมและร่วมกันต่อต้าน
ท้าทายให้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในของสังคม
ขบวนการเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย ใช้กรอบวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในระบบการเมืองการปกครองที่ถูกควบคุมและ
ครอบง�ำโดยรัฐบาลหรือผู้ปกครองที่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และอ�ำนาจ
ในการปกครองตนเองของพลเมือง
ขบวนการนักเคลื่อนไหวสังคมกลุ่มมาร์กซิส ใช้ ก รอบ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจด้านชนชั้นทางเศรษฐกิจ โดยมองว่า
ชนชั้นสูงประกอบด้วยกลุ่มนายทุนและกลุ่มชนชั้นศักดินา (ที่ควบคุม
อ�ำนาจทางการเมืองการปกครองสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
เศรษฐกิ จ ) เป็ นสาเหตุ ข องความยากจนและความไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ
กลุ่มชนชั้นล่างในสังคม
ขบวนการเคลือ่ นไหวเรือ่ งสิทธิดา้ นชาติพนั ธุแ์ ละสีผวิ ดัง
เห็นได้ชัดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกาใต้ ใช้กรอบวิเคราะห์
อ�ำนาจร่วม
เพื่อความเท่าเทียมและสันติ

49

อ�ำนาจด้านสีผิวและชาติพันธุ์ เพื่อชี้ให้เห็นความไม่เป็นธรรมในระบบ
ของสังคมต่อกลุ่มคนผิวด�ำ  กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์อื่นๆ ตัวอย่างในประเทศไทยคือ กลุ่มคนไทยชาติพันธุ์
ไทยใหญ่ ไทยลาว ไทยมุสลิม ไทยมอญ ไทยเขมร ไทยกะเหรีย่ ง ไทยม้ง
ไทยลาหู่ ไทยมอร์แกน เป็นต้น เพราะการเขียนประวัติศาสตร์ ระบบ
การศึกษา สื่อกระแสหลัก กฎหมาย นโยบาย ระบบและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ระบบการเมื อ งการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ตลอดจน
กระบวนการสร้างชาตินิยม ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมครอบง�ำโดยกลุ่ม
คนชาติพันธุ์ไทยกลาง ขบวนการเคลื่อนไหวนี้เรียกร้องให้สังคมแก้ไข
ระบบต่างๆ ที่กล่าวมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาส สิทธิ และ
เสรีภาพ ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทุกด้าน๑ คือ
ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมของโลก เกิดในราวทศวรรษ ๑๙๘๐ น�ำโดย
นักกิจกรรมผู้หญิงชายขอบในหลายประเทศทั่วโลก ที่ต่างก็เห็นว่า
การมองปัญหาความเป็นธรรมจากประเด็นเดียวหรือด้านเดียว เช่น
ความยากจนที่มองเฉพาะเรื่องชนชั้น การท�ำงานเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศทีม่ องเฉพาะเรือ่ งเพศและเพศวิถี การมองเรือ่ งปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยไม่เห็นว่าปัญหานี้่ส่งผลกระทบต่อแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์ในสังคม
อย่ า งแตกต่ า งกั น หรื อ การมองปั ญ หาสั ง คมเฉพาะเรื่ อ งสี ผิ ว และ
ชาติพันธุ์นั้น ก็ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาในสังคม เพราะชีวิตของมนุษย์
๑

ขบวนการเคลือ่ นไหวเพือ่ ความเป็นธรรมทุกด้านในทีน่ หี้ มายถึง  anti-oppression
work ซึง่ คือการต่อต้านการกดขี,่ intersectional feminism หรือการเคลือ่ นไหว
เฟมินิสต์ที่วิเคราะห์ทั้งในด้านเพศ ชนชั้น สีผิว และปัจจัยทางสังคมที่กดขี่ และ
feminist movement หรือการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์ใดๆ
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ไม่ได้มปี ระเด็นหรือปัญหาแค่เรือ่ งเดียว ดังที่ ออเดร ลอร์ด (Audre Lorde)
เฟมินิสต์คนด�ำผู้มีอิทธิพลได้กล่าวไว้ว่า “There is no thing as a
single-issue struggle because we do not live single-issue lives.”
(ไม่มีสิ่งใดหรอกที่เป็นปัญหายืนหนึ่ง เราไม่ได้ด�ำรงชีวิตอยู่โดยมีปัญหา
เดียวในชีวิต)
ผู ้ เขี ย นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากนั ก คิ ด และนั ก เคลื่ อ นไหวสั ง คม
สตรีนิยมที่กล่าวมาข้างต้น ในการอบรมเรื่องความเป็นธรรมมานานกว่า
๒๐ ปี ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม๒  ได้น�ำเอากรอบคิด
วิเคราะห์เรื่องอ�ำนาจ มาประยุกต์และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ฐานหลัก
ในการสอนอบรมนักกิจกรรมสังคม ผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ให้
บริการแก่กลุ่มคนชายขอบ
การอบรมเรื่องกรอบวิเคราะห์เรื่องอ�ำนาจของศูนย์ผู้หญิงเพื่อ
สันติภาพและความยุตธิ รรม เริม่ ด้วยการท�ำความเข้าใจแหล่งอ�ำนาจหรือ
ทีม่ าของอ�ำนาจ ซึง่ มีอยูม่ ากมาย ไม่วา่ จะเป็นเพศ ชนชัน้ หรือปัจจัยทาง
สังคมอื่นๆ เช่น อาชีพ ยศหรือต�ำแหน่ง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
การเป็นสมาชิกของกลุม่ องค์กรหรือสถาบัน ฐานะทางเศรษฐกิจ เงินและ
ทรัพย์สิน ชนชั้น ระดับการศึกษา วัย เพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ
ขนาดของร่างกาย รูปร่างหน้าตา สภาพของร่างกายและจิตใจ สีผิว  
ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ครอบครัวญาติและวงศ์ตระกูล
๒

ศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความเป็นธรรมหรือศูนย์บา้ นดิน ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอ
แม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์อบรมคนท�ำงานเพือ่ ความเป็นธรรมและสันติภาพ

อ�ำนาจร่วม
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ชื่ อ เสี ย ง ภาษา ถิ่ น ที่ อ ยู ่ วั ฒ นธรรมประเพณี ความคิ ด ความเชื่ อ
บุคลิกภาพ ความมั่นใจในตนเอง ทักษะและความช�ำนาญ ความรู้
ข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี สติปัญญา ประสบการณ์ จะสังเกตเห็นว่าในระดับ
บุคคลนั้น แหล่งอ�ำนาจบางส่วนมีมาแต่ก�ำเนิด เช่น สีผิว เพศ เพศภาวะ
ชาติตระกูล ชาติพนั ธุ์ บางส่วนเป็นสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาภายหลัง เช่น ระดับ
การศึ ก ษา ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ทั ก ษะ อาชี พ ความรู ้ ความสามารถ
ความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงความคิดความเชื่อทางการเมืองและสังคม
จากแหล่งอ�ำนาจที่ระบุมาข้างต้น ลองมาส�ำรวจกันดูว่า
ในครอบครัวหรือกับคู่รักของเรา ในที่ท�ำงานและในสังคมใหญ่
มีแหล่งอ�ำนาจอะไรบ้าง แหล่งอ�ำนาจเหล่านั้นส่งผลต่อชีวิตอย่างไร และ
เราใช้แหล่งอ�ำนาจเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ในแต่ละบริบทของชีวิต ?
แหล่งอ�ำนาจของระดับกลุ่มองค์กร สถาบัน ชาติและรัฐ ได้แก่
บทบาทหน้าที่ขององค์กร ชื่อเสียง งบประมาณ จ�ำนวนสมาชิกหรือ
ประชากร นโยบาย กติกา ขนาดของพืน้ ทีห่ รืออาณาเขต กองก�ำลังทหาร
และอาวุธ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ถิ่นที่ตั้ง ประวัติศาสตร์
ความสามัคคี เป็นต้น
แต่ละบุคคล กลุ่ม รัฐและชาติ ต่างก็มีแหล่งอ�ำนาจไม่เท่ากัน
ความไม่เท่ากันของแหล่งอ�ำนาจนี้เองที่ส่งผลต่อชีวิตของคนทั้งในระดับ
ปัจเจก ระดับกลุ่ม ระดับชาติ และระดับโลก แหล่งอ�ำนาจเป็นสิ่งที่เรา
ไม่สามารถสร้างหรือท�ำให้เท่าเทียมกันได้ เพราะเกิดจากองค์ประกอบ
มากมาย ตั้งแต่แหล่งอ�ำนาจที่มาแต่ก�ำเนิด แหล่งอ�ำนาจที่บุคคลสร้าง
หรือพัฒนาขึ้นมาเอง แหล่งอ�ำนาจจากครอบครัว และแหล่งอ�ำนาจ
ที่มาจากระบบ สถาบันต่างๆ ของรัฐที่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนในสังคม
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นอกจากการวิเคราะห์แหล่งอ�ำนาจแล้ว กลุ่มนักเคลื่อนไหว
สังคมจัดแบ่งประเภทของอ�ำนาจไว้หลายแบบ การจัดแบ่งประเภทอ�ำนาจ
ช่ ว ยให้ เข้ า ใจปั ญ หาและเป็ น แนวทางที่ จ ะสร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของมนุษย์ทงั้ ในระดับส่วนตัว ครอบครัว องค์กร
และสังคม ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม อธิบายแจกแจง
อ�ำนาจแต่ละประเภทไว้ดังนี้
๑. อ�ำนาจแบบเหนือกว่า (Power Over) หมายถึง การทีบ่ คุ คล
กลุม่ คน สถาบัน รัฐและชาติ ใช้แหล่งอ�ำนาจของตนทีม่ อี ยู่ เช่น เพศ ระดับ
การศึกษา ต�ำแหน่งหน้าที่ สถานภาพ วัย ความอาวุโส พวกพ้อง
เครือญาติ ทรัพย์สิน เงินทอง ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
กองก�ำลังทหาร อาวุธ และอื่นๆ เพื่อการควบคุม ครอบง�ำ  เอาเปรียบ
แสวงหาประโยชน์ กดขี่ สั่งการ ตัดสินใจแทน กดดัน ดูถูกเหยียดหยาม
ท�ำร้ายหรือก�ำหนดคุณค่าและความหมายของประสบการณ์ของบุคคลอืน่
กลุ่มอื่น หรือรัฐและชาติอื่นๆ ที่มักมีแหล่งอ�ำนาจน้อยกว่า
ตัวอย่างการใช้อ�ำนาจเหนือกว่าที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ได้แก่ สามีหรือพ่อใช้แหล่งอ�ำนาจทางเพศ แหล่งอ�ำนาจจากบทบาท
การเป็นสามีหรือพ่อ แหล่งอ�ำนาจจากขนาดของร่างกาย อายุ หรืออ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจเพือ่ ควบคุมเรือ่ งการเงิน เอาเปรียบ นอกใจ หรือการท�ำร้าย
ลูกและภรรยา พ่อแม่ใช้แหล่งอ�ำนาจของบทบาทหน้าทีก่ ารเป็นผูป้ กครอง
และอ�ำนาจทางการเงินและวัฒนธรรมประเพณี (ที่สอนว่าลูกต้องเชื่อฟัง
พ่อแม่) ในการควบคุมหรือตัดสินใจแทนเรื่องการศึกษา การแต่งตัว
การเลือกงาน หรือแม้แต่การคบเพื่อนให้กับลูก

อ�ำนาจร่วม
เพื่อความเท่าเทียมและสันติ

53

ในที่ท�ำงานหรือภายในองค์กร เช่น หัวหน้างานหรือเจ้านาย
ใช้แหล่งอ�ำนาจจากต�ำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ ความอาวุโส และ
แหล่งอ�ำนาจอื่นๆ ในการบังคับ กดดัน แสวงหาประโยชน์ หรือลวนลาม
ทางเพศลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ครูใช้แหล่งอ�ำนาจจากต�ำแหน่ง
และบทบาทหน้าที่ ขนาดของร่างกาย วัย สถานภาพในสังคม ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ การเป็นสมาชิกของสถาบัน หรือเพศในการท�ำร้าย
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือแสวงหาประโยชน์จากเด็กนักเรียน เจ้าของ
โรงงานหรือนายจ้างคนไทยใช้แหล่งอ�ำนาจทางการเงินหรือความเป็น
คนสัญชาติไทยแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
ในระดับสถาบันหรือหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น การทีร่ ฐั หรือ
สถาบันก�ำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือการตัดสินใจด�ำเนินโครงการ
สาธารณะโดยไม่มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หรือ
การสร้างชุดความคิดความเชื่อ ทัศนคติผ่านการเมืองการปกครอง
สาธารณสุข ระบบการศึกษา สือ่ มวลชน ทีใ่ ห้ความหมายกับประสบการณ์
ชีวิตกลุ่มคนชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไทยภูเขาว่าไม่พัฒนา
ล้าหลัง หรือการให้ความหมายของชีวิตทางเพศของกลุ่มคนรักเพศ
เดียวกันหรือกลุ่มคนข้ามเพศว่า เป็นกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางเพศ
อ�ำนาจเหนือกว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศหรือ
รั ฐ ที่ มี แ หล่ ง อ� ำ นาจมากกว่ า มั ก จะแสวงหาประโยชน์ จ ากรั ฐ ที่ ไ ม่ มี
แหล่งอ�ำนาจต่อรองผ่านสนธิสัญญาการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือภายใน
องค์กรระดับโลก เช่น องค์กรสหประชาชาติที่ถูกควบคุมอ�ำนาจโดย
มหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป เป็นต้น
ในการท�ำงานอบรมเพื่อความเป็นธรรมและสันติภาพ ที่ศูนย์
ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม มาเกือบยี่สิบปีในประเทศไทย
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และอีกหลายๆ ประเทศ เมื่อท�ำกิจกรรมเรื่องประเภทของอ�ำนาจ ผู้เรียน
ส่วนใหญ่บอกว่า พวกเขาถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่ใช้อ�ำนาจเหนือกว่า
จากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ที่โรงเรียนพวกเขาถูกครูใช้อ�ำนาจเหนือกว่า
และในที่ท�ำงานโดยเฉพาะในระบบราชการก็มีการใช้อ�ำนาจเหนือกว่า
เป็นปกติ พวกเขาบอกด้วยว่า ในทุกสถาบันของสังคมไทยมีการใช้อำ� นาจ
เหนือกว่า จนเรียกได้ว่าเราเติบโตและถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรม
การใช้อ�ำนาจเหนือกว่า ที่ภาษาวิชาการเรียกว่า เราอยู่ในสังคมอ�ำนาจ
นิยม (authoritarian) นี่คือลักษณะของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำที่
ไรแอน ไอสเลอร์ กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา
การใช้อ�ำนาจเหนือกว่า การใช้ความรุนแรงหรือความไม่เป็น
ธรรมทุกรูปแบบ ทุกระดับ ไม่ว่าจะเกิดภายในครอบครัว ภายในองค์กร
หรือระหว่างองค์กร สถาบันกับประชาชน หรือระหว่างรัฐกับรัฐนั้น
มีสาเหตุมาจากการที่ผู้คนในสังคมถูกหล่อหลอมสืบทอดมานาน ตั้งแต่
ยุ ค โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น และเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ข าดสติ เราก็ ใช้ อ� ำ นาจ
เหนือกว่ากับคนใกล้ตัวได้ง่ายหรือแทบจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง
ง่ายๆ เช่น หากมีเพื่อน ลูกน้อง หรือลูกมาปรึกษาปัญหาเราก็จะแนะน�ำ
ทันที (นี่คือวัฒนธรรมครอบง�ำที่แนบเนียน) แทนที่จะรับฟังและบอก
จุดแข็งทีเ่ ราเห็นจากความพยายามทีจ่ ะแก้ปญ
ั หานัน้ หรือถามกลับไปถึง
วิธีแก้ไข ที่ผู้มาปรึกษาปัญหาคิดจะท�ำหรือท�ำไปแล้ว เพื่อให้เขาได้
ทบทวนและหาทางออกได้ด้วยตนเอง
๒. อ�ำนาจร่วม (Power Sharing, Power with or Shared
Power) หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน รัฐหรือชาติใช้
แหล่งอ�ำนาจที่ตนมีอยู่ เช่น เพศ เงิน ทรัพย์สิน ต�ำแหน่งหน้าที่ อายุ
หรือวัย ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อ�ำนาจร่วม
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ทางสังคม เวลา พวกพ้อง นโยบาย กฎระเบียบ กติกา และอื่นๆ
เพือ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูล แบ่งปัน สนับสนุน และเปิดโอกาสให้อกี บุคคลหนึง่
หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่มักมีแหล่งอ�ำนาจน้อยกว่าเข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือสนับสนุนให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเอง
อ�ำนาจร่วมมีอยู่ทุกระดับ ตั้งแต่ระหว่างบุคคลในครอบครัว
ที่ท�ำงาน ชุมชน ระหว่างสถาบันกับสมาชิกองค์กร ระหว่างรัฐกับ
ประชาชนพลเมือง ระหว่างรัฐกับรัฐ และระหว่างประชาคมระดับโลก
มีการใช้อ�ำนาจร่วมได้หลายรูปแบบและหลายระดับ เช่น การรับฟัง
อย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน การปรึกษาหารือ การให้ความไว้วางใจ เห็นอก
เห็นใจ การมีความห่วงใย การตัดสินใจร่วมกัน การให้ความเคารพ
ให้เกียรติ การแบ่งปันทรัพย์สนิ เวลา ความรู้ ข้อมูล หรือใช้แหล่งอ�ำนาจอืน่ ๆ
ของตนในการปกป้องสิทธิ ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือกลุ่มคนอื่นๆ
ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ ถูกท�ำร้าย หรือประสบความทุกข์ อ�ำนาจร่วม
ยั ง หมายรวมถึ ง การมี ค วามเท่ า เที ย มและความเสมอภาค ในทุ ก
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพสัตว์
และธรรมชาติ อ�ำนาจร่วมคือ วัฒนธรรมแบ่งปันใส่ใจเกื้อกูลที่ ไรแอน
ไอสเลอร์ และนักเคลื่อนไหวสังคมพูดถึงในบทที่ผ่านมา
๓. อ�ำนาจภายใน (Power Within) นักเคลื่อนไหวสังคมที่
เขียนและพูดเรือ่ งอ�ำนาจภายในนีโ้ ดยเฉพาะคือ สตาร์ฮอว์ก เธอกล่าวว่า
เราสามารถเห็นตัวอย่างรูปธรรมของอ�ำนาจภายในซึง่ ด�ำรงอยูใ่ นสิง่ มีชวี ติ
หลายรูปแบบ เช่น จากเมล็ดพืชที่แตกหน่ออ่อน จากเด็กทารกขณะ
เติบโตขึ้น อ�ำนาจภายในเป็นแรงผลักดันให้คนเราคิดสร้างสรรค์ ทอผ้า
ท�ำงานศิลปะ เขียนหนังสือ และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอ�ำนาจที่ว่า
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มาทั้งหมดนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอ�ำนาจที่ถูกให้ความหมายว่า
คือ การครอบง�ำ  ควบคุม และคุกคามเพือ่ ท�ำลาย สตาร์ฮอว์ก กล่าวว่า
อ�ำนาจในความหมายใหม่นี้ เชื่อมโยงกับรากของค�ำว่า อ�ำนาจในภาษา
ลาตินว่า podere ซึ่งแปลว่า “สามารถ” (to be able) หรือ “ศักยภาพ”
ซึ่งเป็นอ�ำนาจที่มาจากภายในของบุคคลและกลุ่มคน อ่านเรื่องอ�ำนาจ
ภายในเพิ่มเติมได้จากหนังสือของสตาร์ฮอว์ก Dreaming the Dark:
Magic, Sex and Politics
ในกระบวนการอบรมของศู น ย์ ผู ้ ห ญิ ง เพื่ อ สั น ติ ภ าพและ
ความยุติธรรม เราให้ความส�ำคัญกับเรื่องอ�ำนาจภายในมาก เพราะเรา
ท�ำงานกับกลุ่มคนชายขอบ หรืออบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งท�ำงานกับกลุ่มคน
ที่มีแหล่งอ�ำนาจน้อย อ�ำนาจภายในหมายถึงสภาวะ ความสามารถ
ศักยภาพที่มีอยู่แล้วภายในบุคคลหรือกลุ่มคน แต่อาจจะถูกลดทอนลง
เพราะพวกเขาเติบโตมาในครอบครัว โรงเรียน และสังคมที่ใช้วัฒนธรรม
ควบคุมครอบง�ำ  ซึ่งเราสามารถฟื้นฟูพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ คนชายขอบ พวกเขาใช้อำ� นาจภายในเพือ่ เผชิญกับความไม่เท่าเทียม
การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การถูกปิดกั้นโอกาส อันเป็นสภาวะที่
พวกเขาอยู่กับความกลัว ความโกรธ และความสิ้นหวัง แต่ด้วยอ�ำนาจ
ภายในดั ง กล่ า วท� ำ ให้ พ วกเขาสามารถยื น หยั ด ต่ อ สู ้ และตอบโต้
กั บ สถานการณ์ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ธรรมด้ ว ยสั น ติ วิ ธี เพราะหากเลื อ กใช้
ความรุ น แรงพวกเขาก็ จ ะถู ก บุ ค คล กลุ ่ ม คน สถาบั น หรื อ รั ฐ ที่ มี
แหล่งอ�ำนาจมากกว่าท�ำร้ายกลับคืน แม้ในกลุ่มคนกระแสหลักซึ่งมี
ชีวิตสะดวกสบาย ปลอดภัย เพราะมีสิทธิ เสรีภาพและโอกาสในสังคม
ก็ใช้อ�ำนาจภายในเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ความสูญเสีย ความหวัง และ
ความผิดหวังในชีวิตเช่นกัน
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ตัวอย่างของอ�ำนาจภายในที่รวบรวมมาจากค�ำตอบของผู้ร่วม
อบรมที่ ใช้ อ� ำ นาจเช่ น นี้ รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในชี วิ ต ตลอดจน
ความกลัว ความรุนแรง และความไม่เป็นธรรมในประสบการณ์ชีวิตจริง
ได้แก่ ความมั่นใจในตนเอง การรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง ความมั่นคง
ภายใน ความมุง่ มัน่ การไม่สยบยอมต่อสิง่ ทีไ่ ม่ชอบธรรม ความกล้าหาญ
การปล่อยวาง ความเมตตากรุณา ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์
ความไว้วางใจ ความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ คุณธรรม สติปัญญา
ความสงบ ความรู้ ความสามารถที่จะให้อภัย ความอดทนอดกลั้น
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเพียร การเชื่อมั่นและศรัทธา
ในคุณธรรม จริยธรรม และความรัก เป็นต้น
การท� ำ งานและการใช้ ชี วิ ต แนวฟื ้ น ฟู อ� ำ นาจและศั ก ยภาพ
ของกันและกันทีเ่ รียกว่าการท�ำงานแนว empowerment คือ การส่งเสริม
พัฒนาและฟื้นฟูอ�ำนาจภายในของกันและกัน ตั้งแต่ในระดับครอบครัว
เพื่อนฝูง ที่ท�ำงาน องค์กรหรือสถาบันที่เราเป็นสมาชิก ในระดับประเทศ
และระดับโลก ผ่านการแบ่งปันแหล่งอ�ำนาจที่เรามี ไม่ว่าจะมากน้อย
แค่ ไ หนก็ ต าม และการใช้ อ� ำ นาจร่ ว มกั น โดยเฉพาะกั บ กลุ ่ ม คนที่ มี
แหล่งอ�ำนาจน้อยกว่าเรานั้น สามารถท�ำได้ผ่านหลากหลายวิธีการ เช่น
การรับฟัง การปรึกษาหารือ การตัดสินใจร่วมกัน การแบ่งปันและใส่ใจ
การช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเคารพให้เกียรติ เห็นคุณค่า
ของกันและกัน การมีใจเปิดกว้าง การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
การใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง การยอมรับความคิดเห็น
และความแตกต่างทางวิถีชีวิตและอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้คน
รวมไปถึ ง การใช้ ชี วิ ต เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยความเคารพและรู ้ คุ ณ
ต่อสรรพสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช ต้นไม้
ใบหญ้า ดิน และน�้ำ
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การใช้อ�ำนาจร่วมจะช่วยฟื้นฟูอ�ำนาจ ศักยภาพ สติปัญญา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความเสมอภาคเท่าเทียม และสันติภาพ
ของคนทุกคนภายในครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมทุกระดับ ท�ำให้
ทุกคนเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีความเคารพ
จริงใจ ศรัทธา เชือ่ มัน่ และไว้วางใจซึง่ กันและกัน นีเ่ ป็นหนทางทีจ่ ะน�ำพา
ผู้คนออกจากวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำที่แบ่งแยก สร้างความกลัว
ความโดดเดีย่ วแปลกแยก ความเฉือ่ ยชา การเอารัดเอาเปรียบ การฉ้อโกง
และคอร์รัปชัน ความรุนแรงและการท�ำลายล้างทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันเอง
และต่อสิ่งแวดล้อม
อ� ำ นาจภายในนี้ เ องที่ บุ ค คลและกลุ ่ ม คนชายขอบทั่ ว โลก
ใช้เป็นฐานในการเผชิญกับความไม่เป็นธรรมและความรุนแรง จากสังคม
อ�ำนาจนิยมและทุนนิยมแบบชายเป็นใหญ่ ที่ท�ำให้เกิดการกดขี่ทางเพศ
การเหยี ย ดสี ผิ ว การกดขี่ ท างชาติ พั น ธุ ์ การกดขี่ ค นยากจน และ
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจากคนในท้องถิ่น แต่กลุ่มคนชายขอบ
เหล่านี้ไม่สยบยอม แม้ต้องเผชิญกับการคุกคาม การใช้ความรุนแรงจาก
บุคคล กลุ่มคน สถาบันหรือรัฐที่มีแหล่งอ�ำนาจมากกว่า (เช่น พรรคพวก
เงิน อาวุธ ก�ำลังทหาร นโยบาย ต�ำแหน่งหน้าที)่ นอกจากไม่สยบยอมแล้ว
ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ โลกกลุม่ คนชายขอบเหล่านีร้ วมพลังอ�ำนาจกัน เพือ่ ต่อสู้
และขัดขวางการใช้อ�ำนาจแบบครอบง�ำที่กดขี่ เอาเปรียบและแสวงหา
ประโยชน์ เพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปสู ่ ค วามเป็ น ธรรม ความเท่ า เที ย ม และสั น ติ ภ าพ ตั ว อย่ า งผู ้ น� ำ
ในภูมิภาคเอเชียที่รู้จักดีในระดับโลก ได้แก่ เด็กสาวมาลาลา ที่ต่อสู้
เรียกร้องให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือในประเทศปากีสถาน (เธอได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ในอินเดีย ดร. เอ็มเบ็ดการ์
(Ambedkar) เป็นผูน้ ำ� ดาลิดทีล่ กุ ขึน้ มาเรียกร้องความเป็นธรรม และพาคน
อ�ำนาจร่วม
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กว่าห้าแสนเข้าพิธีรับศีลห้าของพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวดาลิดหลุดจาก
ระบบวรรณะของฮินดู หรือตัวอย่างการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ และ
สิง่ แวดล้อมของกลุม่ คนชายขอบในประเทศไทย เช่น ชาวบ้านเขือ่ นปากมูล
เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การต่อสู้
เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ข องผู ้ ห ญิ ง กลุ ่ ม คนข้ า มเพศและคนรั ก เพศเดี ย วกั น
การต่อสู้เรื่องที่ดินและการมีสัญชาติของชาวไทยภูเขา เป็นต้น กลุ่มคน
ชายขอบเหล่านี้ล้วนใช้อ�ำนาจภายใน เช่น จริยธรรม ความกล้าหาญ
ความมุ่งมั่น ความรู้ สติ ความมั่นคงภายใน ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
ความเสียสละ คุณธรรมและความศรัทธาในความเป็นธรรม และพลัง
จากการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ำงานเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเท่าเทียม
และสันติ
ความเข้าใจเรื่องอ�ำนาจภายในจะช่วยให้ผู้คนพ้นไปจากกับดัก
ทางความคิด ที่ท�ำให้เราเชื่อว่าคนที่มีแหล่งอ�ำนาจน้อย เช่น ผู้หญิง
ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี คนยากจน เด็ก หรือแม้แต่คนที่ถูกท�ำร้าย
แสนสาหัสนั้น คือเหยื่อหรือผู้เคราะห์ร้ายที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มี
คุณค่า และต้องพึง่ พาคนอืน่ การท�ำงานกับคนชายขอบกลุม่ ต่างๆ มากว่า
ยี่สิบปีของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยสงคราม กลุ่มผู้หญิง
อยูร่ ว่ มกับเอชไอวี กลุม่ แม่เลีย้ งเดีย่ ว กลุม่ แม่ชแี ละภิกษุณใี นพุทธศาสนา
กลุ่มคนข้ามเพศ กลุ่มแรงงานต่างชาติ ผู้เขียนพบว่า แม้คนเหล่านี้ไม่มี
แหล่งอ�ำนาจจากภายนอก เช่น เงิน ต�ำแหน่งหน้าที่ พรรคพวก สัญชาติ
กฎหมายหรือนโยบายปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แต่พวกเขาล้วนมี
อ�ำนาจภายในมากมาย ทีน่ ำ� มาใช้ในการเผชิญปัญหาวิกฤติและความไม่
เป็นธรรมที่ประสบในชีวิต อ�ำนาจภายในนี้เองช่วยให้พวกเขาสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ครอบครัวและกลุ่มของตนเองได้ พวกเขาใช้
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ความเข้มแข็งและความมั่นคงภายในช่วยเหลือคนอื่นที่เผชิญปัญหา
เช่นเดียวกับเขา ผูเ้ ขียนได้เป็นประจักษ์พยานอ�ำนาจภายในของกลุม่ ผูค้ น
เหล่านี้ ที่ต่อสู้เพื่อรักษาสุขภาพ สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย
ในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ อย่างไม่ท้อถอยเป็นเวลา
ยาวนาน ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่ได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งหรือรางวัลใดๆ
ในทางตรงข้าม ผูเ้ ขียนพบว่าหลายคนทีม่ แี หล่งอ�ำนาจภายนอก
มากมายกว่ากลุ่มคนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น กลับมีอ�ำนาจภายในน้อย
ติดอยูใ่ นวังวนของความกลัว ความรูส้ กึ ไม่มนั่ คงในชีวติ หรือความรูส้ กึ ว่า
ตนเองยังมีไม่พอ เพราะเขาถูกหล่อหลอมมาว่าอ�ำนาจภายนอกที่มีอยู่
เช่น ชื่อเสียง เงินทอง การเลื่อนต�ำแหน่ง เหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมบอกว่า
คือความมั่นคงและความส�ำเร็จของชีวิต และจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความสุขในชีวติ ของเขาได้ แต่การหลงยึดว่าการสะสม
แหล่งอ�ำนาจหรือปัจจัยภายนอกเป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ ท�ำให้
คนเหล่านี้ประมาทและไม่พัฒนาอ�ำนาจภายใน หลายครั้งในชีวิตคนเรา
ทัง้ เงิน ข้อมูล ความรู้ ชือ่ เสียง และระดับการศึกษาไม่สามารถช่วยให้เรา
เผชิญและฝ่าข้ามความท้าทายและความยุ่งยากของชีวิตได้
สตาร์ฮอว์ก เห็นว่า วิธเี ดียวทีจ่ ะลดความรุนแรงและเปลีย่ นแปลง
สังคมให้เกิดสันติภาพและความยุติธรรมขึ้นได้ ก็ด้วยการสร้างหรือฟืน้ ฟู
อ�ำนาจภายในให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะอ�ำนาจนี้ไม่ได้มาจาก
การครอบง�ำและควบคุม แต่มาจากพลังปัญญา ที่เอื้อให้เกิดความเข้าใจ
และการเห็นชัดแจ้ง ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความเป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกันระหว่างมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อ�ำนาจ

อ�ำนาจร่วม
เพื่อความเท่าเทียมและสันติ
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เกิดจากปัญญาที่เห็นว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ต้องพึ่งพา
อาศัยกัน และเป็นอ�ำนาจที่ไม่ได้เห็นว่า ฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูที่ต้อง
ท�ำลายล้าง การเปลี่ยนแปลงและท้าทายการครอบง�ำ  การแสวงหา
ประโยชน์ และการใช้ความรุนแรงที่เกิดมาจากอ�ำนาจภายในนี้ จะก่อให้
เกิดปฏิบัติการสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งเราสามารถเห็น
ปฏิบัติการสันติวิธีที่ว่านี้ เกิดขึ้นในหมู่คนชายขอบทั่วโลก
ในสังคมหรือประเทศทีย่ อมรับโลกทัศน์แบบครอบง�ำและการใช้
อ�ำนาจเหนือกว่า เป็นกรอบคิดและวิธีการในการพัฒนาสังคมนั้น จะก่อ
ให้เกิดกลุ่มคนต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับโลกทัศน์และวัฒนธรรมการใช้
อ�ำนาจรูปแบบดังกล่าว และคนเหล่านี้จะลุกขึ้นมาท�ำงานเคลื่อนไหว
ในสังคม กลุ่มคนต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน
และคนข้ า มเพศ กลุ ่ ม คนพิ ก าร กลุ ่ ม คนรากหญ้ า กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
กลุ ่ ม การศึ ก ษาทางเลื อ ก กลุ ่ ม แรงงานนอกระบบ กลุ ่ ม กรรมกร
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ กลุ่มที่ท�ำงานเพื่อปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โจแอนนา เมซี  นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปฏิบตั กิ าร
ของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ที่ด�ำเนินมาในหลายทศวรรษคือการท�ำงาน
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทีม่ เี ป้าหมายแตกต่างกัน ได้แก่ การท�ำกิจกรรม
เพื่อเปลี่ยนแปลงและท้าทายกระบวนทัศน์และโลกทัศน์แบบครอบง�ำ
โดยมุง่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับต่างๆ เช่น การท้าทายโครงสร้าง
ระบบ และกระบวนทัศน์เก่าผ่านการประท้วง การรณรงค์ การนัด
หยุดงาน การนัดหยุดเรียน การแจกใบปลิว การถอนความร่วมมือ
การร่วมลงชื่อคัดค้าน การงดซื้อสินค้า การท�ำกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
เพือ่ การสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ เช่น การเลือกไม่สง่ ลูกเข้าโรงเรียน
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แต่สอนลูกด้วยตัวเองทีบ่ า้ น (home schooling) ระบบสหกรณ์ การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรรมหรือสื่อทางเลือก การเลิกใช้ระบบเงินตราของรัฐ
และหันมาใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของในชุมชน การเข้าร่วมท�ำงาน
เปลีย่ นแปลงสังคมแบบจิตอาสา (แทนวิธคี ดิ แบบเก่าทีม่ องว่า การท�ำงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นงานของนักเคลื่อนไหวทางสังคมหรือองค์กร
พัฒนาเอกชนเท่านั้น) นอกจากนี้ ยังมีการท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างและ
เผยแพร่กระบวนทัศน์ใหม่ผา่ นการฝึกอบรม การพูด การเขียน การถกเถียง
อภิปรายในสื่อสาธารณะ การใช้สื่อภาพยนตร์ ดนตรีและศิลปะ เป็นต้น
ขบวนการท�ำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเหล่านี้ มีเพิ่มมากขึ้น
ทุกวัน ทั้งในประเทศเราเองและในที่อ่ืนทั่วโลก แต่ปฏิบัติการเหล่านี้
มักไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมวงกว้าง เพราะไม่ได้รับการน�ำเสนอจาก
สื่ อ กระแสหลั ก เนื่ อ งจากสื่ อ มวลชนกระแสหลั ก ที่ มี อ ยู ่ รวมทั้ ง สื่ อ
ที่ด�ำเนินการโดยรัฐส่วนใหญ่ ล้วนมีทิศทางการท�ำงานที่มุ่งเสริมฐานคิด
ของกระบวนทัศน์แบบครอบง�ำแทบทั้งสิ้น
อ�ำนาจระหว่างครูกับเด็ก

หากเราลองใช้กรอบวิเคราะห์เรือ่ งแหล่งอ�ำนาจมาท�ำความเข้าใจ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจจะพบว่าครูมแี หล่งอ�ำนาจมากมาย เช่น ต�ำแหน่ง
หน้าที่ วัย ขนาดของร่างกาย คุณวุฒิ สถานภาพทางสังคม การเป็น
สมาชิกของโรงเรียนหรือสถาบัน การเป็นข้าราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลความรู้ ความสามารถ ความน่าเชือ่ ถือเพราะเป็นผูใ้ หญ่และมีอาชีพ
เป็นครู และหากเป็นครูผชู้ ายก็มเี พศเป็นอีกแหล่งอ�ำนาจหนึง่ ส่วนเด็กนัน้
เราแทบจะพูดได้วา่ เขาไม่มแี หล่งอ�ำนาจอะไรเลย เด็กต้องพึง่ พิงปัจจัยสี่
ทั้งหมดจากผู้ปกครอง เขาต้องการการยอมรับ การยกย่อง และความรัก
อ�ำนาจร่วม
เพื่อความเท่าเทียมและสันติ
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จากผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงครู โดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน หรือ
อยู่กับตายาย หรืออยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องท�ำมาหากินไม่มีเวลาดูแล
ปกป้องความปลอดภัยให้เขา ภาวะที่ครูมีแหล่งอ�ำนาจมากมายนี้เอง
จึงเป็นการเอือ้ ให้ครูสามารถท�ำร้ายเด็กในโรงเรียนได้หลากหลายรูปแบบ
ครูท่ ีเลือกใช้อ�ำนาจเพื่อสร้างเสริมก�ำลังชีวต
ิ ให้เด็ก

ครูทสี่ ร้างเสริมพลังชีวติ (empower) ให้เด็กคือ ครูทรี่ กั ห่วงใย
และเคารพเด็ก ครูแบบนีจ้ ะใช้แหล่งอ�ำนาจทีต่ นมีเพือ่ ส่งเสริม ฟืน้ ฟู หรือ
สร้างอ�ำนาจภายในต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียน เพราะพวกเขา
ยังไม่มีแหล่งอ�ำนาจภายนอก เช่น ยศ ต�ำแหน่ง ระดับการศึกษา
สถานภาพทางสังคม หรือรายได้ เด็กต้องพึ่งพิงอ�ำนาจภายนอกเหล่านี้
จากผู้ใหญ่ที่เขาใกล้ชิดคือ ที่บ้านและโรงเรียน แต่เราก็ทราบกันดีว่า
ครอบครัวไทยส่วนใหญ่หากไม่เลี้ยงดูเด็กแบบอ�ำนาจครอบง�ำ  ก็จะ
เลี้ยงดูแบบตามใจให้ลูกเป็นเทวดา ซึ่งทั้งสองแบบนี้ ไม่ได้ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก ครูจงึ กลายเป็นผูท้ ชี่ ว่ ยพัฒนาหรือฟืน้ ฟู (ในกรณีทเี่ ขา
ถูกท�ำร้ายจากที่บ้าน) อ�ำนาจให้เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็น
ความมั่นใจในตัวเอง การเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา
ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ
ความอดทน การมีสติและสมาธิ ซึ่งครูสามารถท�ำผ่านกิจกรรมและ
กระบวนการสอน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะพูดถึงอย่างละเอียด
ในบทที่ ๔ และ ๕
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๓

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

“เราต้ องเห็นว่าเด็ กแต่ ละคนมีปัญญา ความฉลาด

และความสามารถเป็ น ของขวั ญ พิ เ ศษที่ ติ ด ตั ว มา และ

สิ่ งเหล่ านี้ ต้ องได้ รั บ การดู แ ลใส่ ใจและพั ฒ นาอย่ า ง

ต่ อ เนื่ อง เด็ ก ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
พวกเขา...ครู ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็น พี่ เ ลี้ ย งและผู้ จั ด กระบวนการ

เรียนรู ้ ด้วยความเชื่อเช่นนี้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่

ครู แ ละนั ก เรีย นเป็น เสมื อ นหุ้ น ส่ ว นของการผจญภั ย แห่ ง
การเรียนรูร้ ว่ มกัน”
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การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ที่เรียกสั้นๆ กันว่า “การศึกษาทางเลือก" ซึ่งเกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก
ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๑๙ ปัจเจก กลุ่ม องค์กร และผู้น�ำในขบวนการนี้
วิพากษ์ ท้าทาย เชิญชวน ให้ผู้คนมองเห็นปัญหาและผลกระทบของ
ระบบการศึกษากระแสหลักหรือการศึกษาแบบครอบง�ำ  พวกเขาทดลองท�ำ
และน�ำเสนอแนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี เทคนิคการเรียนการสอน และเนือ้ หา
หลักสูตรมากมาย เนื้อหาการศึกษาของพวกเขาเป็นองค์ความรู้ที่ผสาน
หลากหลายแขนงวิชาเข้าด้วยกัน เช่น มนุษยศาสตร์ ปรัชญา สตรีศึกษา
จิตวิทยา สังคมศาสตร์ (สิทธิมนุษยชน) นิเวศวิทยา และจิตวิญญาณ
เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ใี่ ช้ฐานหัว ฐานใจ ฐานกาย และฐานจิตวิญญาณ
เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาหลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชน
ในและนอกระบบโรงเรียนของรัฐ และโครงการการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่
ที่ ย ากจนและไม่ รู ้ ห นั ง สื อ กลุ ่ ม คนเหล่ า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางการศึกษา ทีต่ อ้ งการใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาความทุกข์
ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจก สังคม และระบบนิเวศของโลก ปัญญา
ความมุ ่ ง มั่ น และความฝั น ของพวกเขา ได้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจและ
การเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่องกับผู้คนทั่วโลก
ผู ้ เขี ย นน� ำ เสนอแนวคิ ด และปั ญ ญาของอาจารย์ เ หล่ า นี้ เรี ย งล� ำ ดั บ
ตามอายุและองค์ความรู้ที่ท่านค้นพบ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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การศึกษาแนววอลดอร์ฟ (Waldorf Education)

หายนะจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ท�ำให้ยโุ รปต้องฟืน้ ฟูและสร้างสังคมใหม่
รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner: ๑๘๖๑-๑๙๒๕) เป็นคนในยุคนั้น
ทีพ่ ฒ
ั นาทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนามนุษย์ขนึ้ เขาได้รบั การทาบทามจาก
เจ้าของโรงงานบุหรี่วอลดอร์ฟแอสโทเรีย ในเมืองชตุทท์การ์ท เยอรมนี
ให้สร้างโรงเรียนส�ำหรับลูกของคนงาน โรงเรียนวอลดอร์ฟจึงเกิดขึ้น
ครั้งแรกใน ค.ศ. ๑๙๑๙ มีนักเรียน ๒๕๖ คน โดยใช้หลักสูตรที่พัฒนา
จากแนวคิดด้านมนุษยปรัชญาของสไตเนอร์
หลักการส�ำคัญของวอลดอร์ฟ

๑. ภาพของมนุษย์ทมี่ ชี วี ติ และจิตวิญญาณจะต้องปรากฏอยู่
ในทุกมุมของโรงเรียน สไตเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยสามส่วน
คือ กาย วิญญาณ (ความคิด ความรูส้ กึ และความมุง่ มัน่ ) และจิตวิญญาณ
(จินตนาการ แรงบันดาลใจ และญาณทัศนะ) ทั้งสามส่วนนี้ต่างส่งผล
ต่อกันและกัน โรงเรียนวอลดอร์ฟจึงส่งเสริมศักยภาพของเด็กทัง้ สามด้าน
อย่ า งสมดุ ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ มิ ติ
ด้านจิตวิญญาณเป็นส�ำคัญ
๒. การบ่มเพาะศักยภาพของมนุษย์เพื่อการเติบโตของ
ปัจเจกบุคคลและเพือ่ รับใช้สงั คม โรงเรียนวอลดอร์ฟส่งเสริมให้เด็ก
มีความมุ่งมั่น ความรู้สึกลุ่มลึก ความคิดชัดเจน และท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมอย่างมีความหมาย
๓. ช่วงพัฒนาการเด็กและวัยรุน่ สไตเนอร์เชื่อว่าพัฒนาการ
มนุษย์แบ่งเป็นช่วงละ ๗ ปี ช่วง ๐-๗ ปี คือพัฒนาการด้านร่างกาย
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รูดอร์ฟ สไตเนอร์
Rudolf Steiner

ช่วง ๗-๑๔ ปี คือความรู้สึก และช่วง ๑๔-๒๑ ปี คือช่วงการรับรู้และคิด
ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรการเรียน จะต้องสอดคล้องกับแต่ละช่วง
ของพัฒนาการมนุษย์แนวนี้
๔. การศึกษาผ่าน “หัว ใจ และ มือ" เด็กจะได้รบั การส่งเสริม
ให้รู้จักคิด รับรู้และพูดถึงความรู้สึก และลงมือกระท�ำ  ในช่วง ๗ ปีแรก
เด็กจะได้ท�ำกิจกรรมฐานร่างกาย (มือ) ผ่านการเลียนแบบ เด็กจะสนใจ
ทั่วทั้งร่างกายของครู ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย สีหน้าท่าทาง น�้ำเสียง
ดังนั้นครูจึงต้องเป็นต้นแบบที่ดี และครูจะสอนด้วยค�ำพูดให้น้อยที่สุด
แต่ใช้ร่างกายและท่าทางในการน�ำเด็กท�ำกิจกรรม ในช่วงที่ ๒ เด็กจะ
เรียนรู้เรื่องความรู้สึก (ฐานใจ) ผ่านศิลปะต่างๆ เช่น ดนตรี บทกวี ละคร
การเล่ า นิ ท าน ที่ จ ะถู ก น� ำ มาใช้ ม ากในช่ ว งนี้ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก สามารถ
มีความรูส้ กึ กับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนรู้ และช่วงที่ ๓ คือช่วงวัยรุน่ ทีเ่ ด็กเรียนรู้
ผ่านการคิดและการตัดสินใจ (หัว) โดยที่ครูจะมีบทบาทเป็นเพื่อน
มากกว่าเป็นผู้น�ำ และจะช่วยนักเรียนค้นหาอุดมคติของชีวิตพวกเขา
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การศึกษาผ่านหัว ใจ และมือ มีแนวทาง และหลักการสอน
ทีส่ ำ� คัญคือ
• การผสานศิลปะและดนตรีเข้ากับทุกเนื้อหาวิชา ใน
หลายวิชาจะใช้สื่อศิลปะ การเล่าเรื่อง การเต้นร�ำ 
ดนตรี และงานฝีมือเป็นเครื่องมือการสอน
• การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ก่ อ นพั ฒ นาเป็ น
แนวคิดหรือความรู้เชิงนามธรรม
• การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยให้เข้าใจภาพรวม
ก่อนเข้าใจส่วนย่อย จากนัน้ จึงย้อนกลับไปเข้าใจภาพ
รวมอีกครั้ง
• การเรียนรู้ผ่านการใช้จินตนาการ วอลดอร์ฟส่งเสริม
การเล่นการสมมติและจินตนาการ โดยเฉพาะกับเด็ก
ก่อนวัยเรียนและอนุบาล เด็กจะใช้เวลาเล่นกลางแจ้ง
มากเพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาทักษะทาง
สังคม การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่นของ
เด็กจึงส�ำคัญมาก ของเล่นส�ำหรับเด็กจะต้องมาจาก
วัสดุธรรมชาติเท่านั้น การเรียนรู้ของเด็กต้องอาศัย
จังหวะทีเ่ หมาะสมและการให้ทำ� ซ�ำ 
้ แนวทางการสอน
เหล่านีจ้ ะผสานไปกับทฤษฎีพฒ
ั นาการเด็กและวัยรุน่
ดังนั้นครูโรงเรียนวอลดอร์ฟจึงต้องผ่านการฝึกฝน
อย่างเป็นทางการ
๕. ครูมอี สิ ระในการสอนอย่างสร้างสรรค์ แม้จะมีแนวทาง
การศึ ก ษาจากสไตเนอร์ แต่ ค รู ว อลดอร์ ฟ สามารถปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของโรงเรียนได้
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๖. ความสัมพันธ์คอื ฐานส�ำคัญของการเรียนรู้ ครูมีหน้าที่
ท�ำงานกับเด็กทั้งในระดับบุคคลและกับทั้งชั้นเรียน โรงเรียนวอลดอร์ฟ
จะพยายามให้ค รู คนเดิ มสอนเด็ก ห้อ งเดิ มทุ กปี เพื่อ ให้ค รู กับ เด็ ก มี
ความสัมพันธ์กนั และท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีค้ วามสัมพันธ์
ระหว่างครูด้วยกันเอง ระหว่างครูกับผู้ปกครอง และระหว่างทุกกลุ่ม
ล้วนมีความส�ำคัญต่อสุขภาวะของทั้งเด็ก โรงเรียน และชุมชน โรงเรียน
วอลดอร์ฟจึงไม่เพียงท�ำงานกับเด็กเท่านั้นแต่ท�ำงานร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมอีกด้วย
๗. เด็กจะต้องเรียนรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
เพือ่ ไม่ให้เด็กต้องเผชิญกับการถูกแบ่งแยกกีดกันจากความแตกต่างของตน
๘. การเติบโตด้านจิตวิญญาณของครู คนท�ำงาน และผูบ้ ริหาร
วอลดอร์ฟให้ความส�ำคัญกับการเติบโตภายในของผูใ้ หญ่ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้
พวกเขาท�ำหน้าที่ความเป็นครูที่สามารถท�ำงานกับเด็กได้อย่างดีที่สุด
ครูจึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมนุษยปรัชญาของสไตเนอร์
การศึกษาแนวมอนเตสซอรี่ (Montessori Education)

การศึกษาแนวนีค้ ดิ ขึน้ มาโดย มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori:
๑๘๗๐-๑๙๕๐) แพทย์หญิงคนแรกของประเทศอิตาลี ในยุคที่สังคม
ยังไม่ยอมรับความสามารถของผูห้ ญิง เธอสังเกตชีวติ เด็กพิเศษในคลินกิ
จิตเวชของโรงพยาบาล และเห็นคนไข้คล�ำหาเศษอาหารตามพื้น ไม่ใช่
เพราะความหิว แต่เพราะการกระท�ำดังกล่าวกระตุ้นการเรียนรู้ของเขา
เธอจึงเชื่อว่า ควรใช้การศึกษาแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มนี้ ไม่ใช่ใช้การรักษา
อันเป็นแนวทางการท�ำงานหลักของแพทย์ในช่วงนัน้ มาเรีย จึงสร้างวัสดุ
อุปกรณ์พัฒนาประสาทสัมผัสมาใช้กับเด็กที่คลินิก จนเด็กสามารถ
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สอบผ่านแบบทดสอบเดียวกันกับเด็กทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนทัว่ ไปได้  เธอเห็นว่า
โรงเรียนมีสงิ่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องเด็ก ไม่วา่ จะเป็นเด็กพิเศษ
หรือเด็กทั่วไปก็ตาม
มาเรีย ไปเรียนต่อด้านการศึกษาและพัฒนาแนวคิดที่ผสาน
ระหว่างจิตวิทยา การศึกษา และมานุษยวิทยา เธอทดลองใช้การสอนของ
ตนเองอย่างจริงจังเมือ่ ได้รบั เชิญให้ไปสอนเด็กๆ ในพืน้ ทีย่ ากจน และเปิด
บ้านสอนเด็กขึน้ ในกรุงโรม เมือ่ ค.ศ. ๑๙๐๗ ทีต่ วั เธอเองเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
และมีผหู้ ญิงอีกคนหนึง่ เป็นครูสอน บ้านเด็กแห่งนีเ้ ป็นเสมือนห้องทดลอง
ที่เธอท�ำการศึกษาหาเงื่อนไขปัจจัยที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ห้องเรียนของเด็กจึงตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เล็กๆ ออกแบบมาส�ำหรับ
ขนาดร่างกายของเด็ก มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย พร้อม
ค�ำแนะน�ำการใช้ไว้ให้ครู หลังเลิกงานที่โรงพยาบาลเธอจะแวะมาฟังครู
รายงานผลการเรียนรูข้ องเด็กในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ใหม่ จากนัน้
ก็ปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็ก มาเรียเรียกแนวทางที่
ตนเองท�ำการศึกษาวิจยั ผ่านการทดลองท�ำจริงว่า “การศึกษาเพือ่ ชีวติ ”
เธอเห็นว่าการเรียนรูข้ องเด็กไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในห้องเรียน แต่การเรียน
รู้ต้องอยู่ในชีวิตของพวกเขา แนวคิดนี้เองกลายเป็นปรัชญาที่ส�ำคัญ
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของโลก
หลักการส�ำคัญของมอนเตสซอรี่

๑. การเคลื่อนไหวส�ำคัญต่อการเรียนรู้ เด็กต้องใช้ร่างกาย
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น ยก เคลื่อนย้าย ดึง และผลักวัตถุต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แรงของร่ า งกายและช่ ว ยให้ พั ฒ นาความเข้ า ใจ
เรือ่ งความสมดุลและพืน้ ที่ เด็กควรได้เคลือ่ นไหวอย่างอิสระและปลอดภัย
หากเด็กนัง่ นิง่ ๆ ทัง้ วันแล้วพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
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มาเรีย มอนเตสซอรี่

Maria Montessori

๒. อิสระในการใช้ชีวิต สัมพันธ์กับการเรียนรู้ และการมี
สุ ข ภาวะที่ ดี ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เลื อ กงานเองจากวั ส ดุ ที่ มี อ ยู ่
ในห้องเรียน เช่น เด็กสามขวบอาจจะได้เลือกว่าจะล้างโต๊ะหรือใช้อปุ กรณ์
เทียบเสียง เป็นต้น เมื่อเด็กท�ำงานจนจบหรือพอใจแล้วให้เก็บของ
เข้าที่และเลือกวัสดุชิ้นต่อไป โรงเรียนเรียกกิจกรรมของเด็กโดยใช้ค�ำว่า
“งาน” แทนค�ำว่า “เล่น” เพราะต้องให้คณ
ุ ค่าและความเคารพในกิจกรรม
ของเด็กพอๆ กับกิจกรรมของผู้ใหญ่ เพราะความคิดกระแสหลักของเรา
คือเด็กเพียงแต่เล่นและมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ท�ำงาน
๓. ความสามารถในการจดจ่อและมีสมาธิช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก เรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ทีฝ่ กึ ฝนกันได้ ดังนัน้ เด็กมอนเตสซอรี่
จะมีเวลาท�ำงานอย่างเงียบๆ โดยไม่มีใครรบกวน ท�ำให้เด็กเรียนรู้หรือ
ท�ำงานได้โดยไม่ต้องมีครูอยู่ด้วยตลอดเวลา
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๔. คนเราจะเรียนรู้ได้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มอนเตสซอรี่
ให้ความส�ำคัญทั้งกับความสนใจเฉพาะตัวและด้านวิชาการ สมาคม
มอนเตสซอรีส่ ากล (Association Montessori Internationale) ท�ำหน้าที่
ดูแลบทเรียน เนื้อหาวิชาและประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ครูแนว
มอนเตสซอรี่จะสอนวิชาต่างๆ ตามคู่มือ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแผน
การสอนและมีอิสระเต็มที่ในการดูแลความสนใจเฉพาะตัวของเด็ก เช่น
ถ้าครูสังเกตว่าเด็กคนหนึ่งชอบกบ ครูสามารถเชื่อมโยงเรื่องหลายวิชา
และทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เช่น วิชาชีววิทยาก็ให้เด็ก
ดู ก ารปรั บ ตั ว ของกบเมื่ อ อยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น ฝึ ก ทั ก ษะ
การเขียนผ่านการสะกดค�ำ  และการใช้ค�ำต่างๆ ระหว่างที่เขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับกบ และพัฒนาทักษะศิลปะด้วยการวาดรูปกบ เป็นต้น
๕. ไม่มกี ารลงโทษและให้รางวัล เพราะเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ ส่งผล
ลบต่ อการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก เมื่ อ ไม่ มีก ารให้ ร างวั ล แรงจู ง ใจของเด็ ก
ที่จะท�ำกิจกรรมจะลดลง รวมทั้งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
มอนเตสซอรีม่ กี ารประเมินการเรียนรูแ้ ต่ไม่มใี ห้เกรด ไม่มดี าว ไม่มรี างวัล
และไม่มีการต�ำหนิเพราะไม่ต้องการให้เด็กกลัวความผิดพลาด และ
ไม่ชื่นชมเกินจ�ำเป็นเพราะจะท�ำให้เด็กท�ำสิ่งนั้นเพื่อเอาใจครูมากกว่า
ท�ำเพื่อตนเอง
๖. การเรียนรูร้ ว่ มกันและจากกันและกัน นักเรียนมอนเตสซอรี่
ห้องเดียวกันมีช่วงอายุที่ห่างกันราว ๓-๖ ปี เด็กเล็กจึงมีโอกาสเรียนรู้
เลียนแบบ และสอบถามจากเด็กที่โตกว่า ส่วนเด็กโตจะภูมิใจที่ได้
ช่วยเหลือน้อง โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือกันในด้าน
การเรียนรู้จากกันและกัน ไม่ใช่แข่งขันกันเรียน มาเรียเชื่อว่า เด็กที่ไม่มี
วินัยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการท�ำงานกับคนอื่นๆ ไม่ใช่จากการต�ำหนิ
เขาว่าเป็นเด็กซน
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๗. เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ถ้าสิง่ ทีเ่ รียนเกีย่ วโยงกับชีวติ จริง
มอนเตสซอรี่เชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กเข้ากับสิ่งรอบตัวพวกเขา เช่น
เด็กเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่จากวัสดุท่ีเขาเห็นและฝึกใช้ค�ำนั้นในสถานการณ์
จริง เด็กอาจออกไปเดินนอกห้องเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ หรือ
เด็กอาจได้ไปเยี่ยมสถานที่จริง เช่น ศูนย์พยากรณ์อากาศ เพื่อให้เห็น
เครื่ องมื อและการท� ำ งานที่ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก เชื่ อ มโยงได้ ว ่ า ความรู ้ ใ นวิ ช า
วิทยาศาสตร์น�ำมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
๘. ปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ หญ่สง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องเด็ก มาเรีย
เชื่อว่าเด็กจ�ำเป็นต้องได้รับการแนะน�ำจากผู้ใหญ่ แต่ต้องไม่มากหรือ
น้อยไป ถ้าน้อยไปเด็กจะไม่สามารถน�ำความรูน้ นั้ มาใช้ได้จริง แต่ถา้ มาก
เกินไปก็อาจเป็นการยัดเยียดความคิดของผู้ใหญ่ให้เด็ก ครูต้องพร้อมที่
จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเด็กเสมอเมื่อเด็กต้องการ ครูควรแสดงความอบอุ่น
และอ่อนโยนเหมือนพ่อแม่เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย ครูต้องมีทักษะ
ด้านการสังเกต ไวต่อความรู้สึก และความต้องการของเด็ก การจะมี
คุณสมบัตินี้ได้ ครูต้องผ่านการฝึกฝน ครูไม่จ�ำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
แต่ต้องรู้จัก เข้าใจตนเอง และเห็นอคติที่ถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัว
และสังคมทีฝ่ งั อยูใ่ นตัว โดยเฉพาะในเรือ่ งทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน
กับเด็ก
๙. การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ส�ำหรับเด็ก
แม้เด็กในมอนเตสซอรี่มีเสรีภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าไร้ระเบียบ
ห้องเรียนมอนเตสซอรี่เป็นระเบียบมาก อุปกรณ์ต่างๆ จะวางอยู่ที่เดิม
เสมอ เพื่อให้เด็กท�ำงานได้อย่างสงบ เพราะสิ่งที่อยู่ในสายตาเด็ก
ควรเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้เท่านั้น ค�ำว่าระเบียบไม่ได้หมายถึง
ความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสม�่ำเสมอและเป็นแบบแผน
เพือ่ ทีเ่ ด็กจะสามารถคาดการณ์และวางใจในสิง่ แวดล้อมรอบตัวพวกเขาได้
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สิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบช่วยบ่มเพาะความเป็นระเบียบให้แก่เด็ก
เด็กมอนเตสซอรี่อาจย้ายข้าวของระหว่างท�ำงาน แต่ต้องน�ำมันกลับไป
อยู่ที่เดิมเสมอ กิจกรรมที่เด็กท�ำมักจะเกี่ยวข้องกับการเรียงตามล�ำดับ
การท�ำความสะอาด หรือการวางสิ่งของให้ถูกที่
ปรัชญาและแนวทางของวอลดอร์ฟและมอนเตสซอรี่ เป็น
แนวคิดและแนวทางส�ำคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ของโลก ที่เห็นผลกระทบและปัญหาของระบบการศึกษากระแสหลัก
ทีม่ ตี อ่ ผูเ้ รียน ผูส้ อน และสังคมโดยรวม แนวคิด ปรัชญา และกระบวนการ
เรียนการสอนของทั้งสองรูปแบบนี้เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ ให้นกั เรียนมีอสิ ระทีจ่ ะศึกษาเรียนรูส้ งิ่ ทีต่ นสนใจ ให้ความส�ำคัญ
กั บ การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ แ ละการลงมื อ ฝึ ก ใส่ ใจเรื่ อ งจิ ต ใจ
และจิ ต วิ ญ ญาณ ไม่ มี ก ารลงโทษและให้ ร างวั ล และไม่ ใช้ ก ารสอบ
และระบบคะแนนตามการศึ ก ษากระแสหลั ก ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และไม่นิยม
ให้เด็กใช้เทคโนโลยี เช่น ดูทีวี ใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้
ท�ำลายความสร้างสรรค์ของเด็ก
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลดอร์ฟได้ท่ ี

หนังสือ
• ก้าวแรก (Waldorf Education) วอลดอร์ฟ จัดพิมพ์
โดย โรงเรียนไตรพัฒน์
• นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล โดย
ศิรประภา พฤทธิกุล
• Rhythms of Learning: What Waldorf Education
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•
•
•
•

Offers Children, Parents & Teachers by Rudolf
Steiner, Roberto Trostli
Waldorf Education: A Family Guide by Pamela
J. Fenner, Mary Beth Rapisardo
School as a Journey: The Eight-Year Odyssey of
a Waldorf Teacher and His Class by Torin M.
Finser
Understanding Waldorf Education: Teaching from
the Inside Out by Jack Petrash
The Tasks and Content of the Steiner-Waldorf
Curriculum by Martyn Rawson and Tobias Richter

เว็บไซต์
• https://www.waldorfeducation.org/
• แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) https://sites.
google.com/site/learningdiscoverytoyou/hnwykar-reiyn-ru-thi-1/naew-kar-sxn-baeb-wx-ld-xrf
• การศึกษาการพัฒนาและการใช้หลักสูตรในโรงเรียนอนุบาล
ทีใ่ ช้แนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรีแ่ ละวอลดอร์ฟ
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/๑๒๓๔๕๖๗๘๙/๑๑๓๕๒
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเตสซอรีไ่ ด้ท่ ี

• The Absorbent Mind by Maria Montessori
• Montessori: The science behind the genius by
Angeline Stoll Lillard
• Understanding the Montessori Approach by
Barbara Isaacs
การศึกษา
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การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์

จิฑฑุ กฤษณมูรติ (Jiddu Krishnamurti: ๑๘๙๕-๑๙๘๖) ผูม้ ชี ื่อเสียง
เรื่องแนวคิดการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ เกิดในครอบครัววรรณะ
พราหมณ์ ณ เมืองเล็กๆ ในหุบเขาแคว้นอันตรประเทศในภาคใต้ของ
อิ น เดี ย ในวั ย เด็ ก เขาชอบอยู ่ เ งี ย บๆ ดื่ ม ด�่ ำ กั บ ธรรมชาติ แต่ พ อ
เข้าโรงเรียนเขากลายเป็นเด็กไม่สนใจการเรียนและถูกครูตีบ่อยๆ ต่อมา
เมือ่ เขาอายุสบิ ปีแม่ได้เสียชีวติ พ่อซึง่ เป็นสมาชิกสมาคมเทวญาณวิทยา
จึงพาเขาและน้องชายไปอาศัยอยู่ในกระท่อมนอกบริเวณของสมาคม
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมัฑราส
ลีดบีทเทอร์ (Leadbeater) สมาชิกสมาคมเทวญาณวิทยา
ชาวอังกฤษ อดีตนักบวชในโบสถ์ของสหราชอาณาจักร ผู้ซึ่งผู้คนเชื่อว่า
มีพลังจิตทีส่ ามารถรับรูเ้ หตุการณ์ลว่ งหน้า ได้พบกฤษณมูรติ ซึง่ ตอนนัน้
มีอายุ ๑๔ ปี ขณะเดินเล่นบนชายหาด และบอกว่าเขามองเห็นรัศมี
ช่วงโชติโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว จึงป่าวประกาศว่ากฤษณมูรติ
จะเป็นครูของโลกที่สมาคมนี้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานาน จากนั้นเขาจึง
ได้รบั การเลีย้ งดูและอยูใ่ นความดูแลของ แอนนี่ บีแซนท์ (Annie Besant)
ผูเ้ ป็นเสมือนแม่บญ
ุ ธรรมของเขา และยังเป็นประธานสมาคมเทวญาณวิทยา
สาขาอินเดีย โดยสมาคมนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ ทีน่ ครนิวยอร์ก ด้วยความเชือ่ พืน้ ฐาน
ว่ามนุษยชาติกำ� ลังวิวฒ
ั น์ไปสูค่ วามเป็นพีน่ อ้ งกันทัว่ โลก โดยการน�ำของ
บรมครูผู้ที่จะเกิดในโลกนี้เป็นช่วงๆ เพื่อก่อตั้งศาสนาใหม่ สมาคมนี้มี
สมาชิกจ�ำนวนหลายหมื่นคนและมีสาขามากมายทั่วโลก
หลังจากได้รบั การประกาศให้เป็นบรมครูคนใหม่ของโลก เขาและ
น้องชายถูกน�ำตัวไปศึกษาที่ยุโรป กฤษณมูรติห้อมล้อมไปด้วยสมาชิก
สมาคมซึ่งเป็นคนชั้นสูงและร�่ำรวย ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีกรรม
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จิฑฑุ กฤษณมูรติ
(Jiddu Krishnamurti)

โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน การชุมนุมของสมาชิก และมีสาวกรับใช้เขา
อย่างใกล้ชิด แต่หลังจากน้องชายที่เติบโตมาด้วยกันเสียชีวิต ในช่วงที่
ทั้งสองไปพ�ำนักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ความสูญเสียและ
ความทุ ก ข์ โ ศกยิ่ ง นี้ ท� ำ ให้ ป ั ญ ญาญาณเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ข อง
กฤษณมูรติหยั่งลึกลงอย่างถอนรากถอนโคน เขาถอยห่างออกจาก
สมาคมและต่อมาก็ประกาศสลายสมาคม อัครสาวกทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ เชิดชูเขา
ในฐานะบรมครูของโลก คืนที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดและกล่าวสุนทรพจน์
ที่ถือเป็นประวัติการณ์ว่า “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ความจริงเป็นดินแดน
ที่ไร้เส้นทาง ไม่มีองค์กรหรือความเชื่อใดๆ ที่จะสามารถน�ำใครไปถึง
ความจริงนัน้ ได้” ๑ การประกาศนี้คือการลาออกจากการเป็นผู้น�ำศาสนา
ผู้น�ำจิตวิญญาณและต�ำแหน่งบรมครู หลังจากนั้นเขาเดินทางไปทั่วโลก
เพื่อพบพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คนเรื่องการศึกษา
๑

กฤษณมูรติ. (๒๕๕๙). มิตใิ หม่ทางการศึกษาเพือ่ ความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ๑:
พูดกับนักเรียน. สงขลา:  มูลนิธิอันวีกษณา, น. ๒๐๑
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งานเขียน งานพูด และบทสนทนาต่างๆ ของกฤษณมูรติ ตีพมิ พ์
ไปหลายภาษาและมีจำ� หน่ายไปทัว่ โลก เขากลายเป็นนักปรัชญา นักปฏิวตั ิ
ผูท้ า้ ทายความเชือ่ ทางประเพณีวฒ
ั นธรรมและศาสนา และเป็นนักการศึกษา
ที่มีชื่อเสียง เขาเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นเสียงแห่งปัญญาของ
ยุคสมัย ที่มีอิทธิพลต่อปัญญาชน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชนผูแ้ สวงหาทางเลือกในชีวติ ในเมืองไทยเมือ่ สามสิบ
กว่าปีก่อน ปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่สนใจเรื่องประชาธิปไตย งานพัฒนา
สังคมและการศึกษาทางเลือก ล้วนอ่านหนังสือดังของเขา เช่น แด่คน
หนุ่มสาว
กฤษณมูรติมชี วี ติ อยูใ่ นช่วงประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญเพราะเขาเห็น
สงครามโลกสองครัง้ เห็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัญหาของโลกอุตสาหกรรมและทุนนิยม ความล่มสลายของศรัทธาของ
ผู้คนที่มีต่อศาสนา ความเชื่อและจารีตประเพณีโดยเฉพาะเรื่องชนชั้น
วรรณะในประเทศอินเดีย รวมถึงความรุนแรง การท�ำลายล้างและ
ความถดถอยของชีวติ มนุษย์ในทุกๆ ด้าน เขาเป็นผูท้ กี่ ล้าวิพากษ์อำ� นาจ
ของรัฐ ผู้น�ำสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและค่านิยมที่ผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ผู้น�ำศาสนา และครู พยายาม
ยัดเยียดสืบทอดสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นหลัง เขาเห็นว่าการแก้ปัญหาทั้งมวล
ของมนุษย์ต้องแก้ที่รากเหง้าคือการพัฒนาจิตส�ำนึกของมนุษย์ ผ่าน
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผนวกพัฒนาทางจิตใจทีเ่ ขาเรียกว่า
การฝึ ก สมาธิ ภ าวนาให้ จิ ต ตื่ น รู ้ อ ยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น ขณะและการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ทสี่ อนตรรกะเหตุผลทีพ่ สิ จู น์ได้จริง สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
เพื่อลบล้างความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังหัวในตัว
ผู้น�ำศาสนา พ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ที่ต้องการสืบทอดสิ่งเหล่านี้สู่เด็ก
และเยาวชนรุ่นต่อรุ่น
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กฤษณมูรติเห็นว่า “การศึกษาควรช่วยให้คนเข้าใจตนเอง เมือ่
เราเข้าใจตนเองแล้วความกลัวจะหมดไป หากเราไม่เข้าใจตัวเองเราจะมี
ความกลัว แสดงออกด้วยการอวดตัว ก้าวร้าวและทะเยอทะยาน การศึกษา
ควรช่วยเราท�ำลายความคิดแบ่งแยกเชื้อชาติและชนชั้น จุดประสงค์
ของการศึกษามิใช่เพื่อผลิตผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาขาต่างๆ และ
นักล่างาน แต่เพื่อสร้างมนุษย์ทั้งหญิงชายที่มีชีวติ สมบูรณ์และเป็นอิสระ
ช่วยให้คนค้นพบคุณค่าที่แท้จริงด้วยการไตร่ตรองอย่างปราศจากอคติ
และรู้เท่าทันตนเอง” ๒
เหตุผลทีเ่ ขาให้ความส�ำคัญแก่การศึกษามากทีส่ ดุ เพราะเชือ่ ว่า
การศึกษาจะเปลีย่ นจิตส�ำนึกของมนุษย์และจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
สังคม เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ท�ำให้พวกเขาเกิดปัญญา
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจและความผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
ความคิ ด ของเขามี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ ขบวนการเคลื่ อ นไหวทาง
การศึกษาทางเลือกของอินเดีย กฤษณมูรติก่อตั้งโรงเรียนสองแห่ง
ที่อินเดียชื่อ Rishi Valley ในรัฐอันตรประเทศ และโรงเรียน Raighat
ในเมืองพาราณสี โรงเรียนทั้งสองก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะต่อการสื่อค�ำสอนของเขาสู่เด็กและเยาวชนและต่อมาก็มีการตั้ง
โรงเรียนแนวนี้ขึ้นที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาด้วย กฤษณมูรติ
ชอบใช้เวลาไปเยีย่ มเยือนพูดคุยกับครูและนักเรียน โดยเฉพาะในอินเดีย
เวลาที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเขาจะพูดคุยตอบค�ำถามของครูและเด็กนักเรียน
โดยเฉพาะในเรื่องเป้าหมายของการศึกษาเรียนรู้และคุณค่าในชีวิต
ในช่วงเวลาที่สนทนากันเขาจะถามเด็กบ่อยๆ ว่า
๒

กฤษณมูรติ. (๒๕๕๖). การศึกษาและสาระส�ำคัญของชีวิต. กรุงเทพ:  อัมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, น. ๓๑.
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“เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนนี้พวกเธอได้ยินความเงียบ ความงาม
ของหุบเขา เสียงลมพัดและเสียงนกร้องหรือเปล่า การศึกษาไม่ได้หมายถึง
การท่องจ�ำ การสอบผ่าน การมีปริญญา มีงานท�ำ แต่งงาน หลังจากนั้น
เธอจะมีความวิตกกังวลมากมายเกีย่ วรายได้ การมีลกู อยากมีรถคันใหม่
ความทุกข์ ความวิตกกังวลและความอยากเหล่านีจ้ ะท�ำให้พวกเธอตัดขาด
จากความงามของชีวติ และโลก ความกลัว ความโลภ และความอยากนีเ้ อง
ที่น�ำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงและการท�ำลายล้างที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยูใ่ นสังคม พวกเธอต้องการจะเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมเช่นนีห้ รือ”
เขาท้ า ทายให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นออกจากกรอบโครงสร้ า งสั ง คม
และค่านิยมเก่าๆ ที่โรงเรียน พ่อแม่ ผู้น�ำการเมือง และผู้ใหญ่ทั้งหลาย
ติดกับอยู่ พวกผู้ใหญ่ต่างต้องการส่งผ่านค่านิยมเรื่องการแสวงหา
เงินทอง ต�ำแหน่งหน้าที่ และอ�ำนาจจากยศถาบรรดาศักดิ์ให้ลูกหลาน
ตัวเอง เขาบอกว่าเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากการสังเกตและการฟัง
การอยู่กับความเงียบและธรรมชาติ การฝึกสมาธิ และการรู้ตัวเพื่อจะ
ได้รู้เท่าทันความคิด ความรู้สึกของตัวเอง การเรียนรู้แบบนี้จะท�ำให้เด็ก
มีความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ รักตัวเอง รักผูอ้ น่ื และรักธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม
ความรู้และความรักแบบนี้ จะท�ำให้พวกเขาพบปัญญาและอิสรภาพ
ภายในจากจิตวิญญาณของตัวเอง เขาเขียนหนังสือทีพ่ ดู เกีย่ วกับครูและ
ความเป็นครูชอื่ The Teacher’s Highest Calling ทีแ่ ปลเป็นภาษาไทย
ชื่อว่า ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู๓
๓

อ่านแนวคิดของกฤษณมูรติเพิ่มเติมได้จากหนังสือดังของเขาหลายเล่ม ที่แปล
เป็นไทย เช่น การศึกษาและสาระส�ำคัญของชีวิต มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แด่คนหนุ่มสาว กบฏความคิด และ เราก�ำลังแสวงหา
อะไร หนังสือกฤษณมูรติแปลเป็นไทยโดยมูลนิธิอันวีกษณา
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ขบวนการเคลื่อนไหวการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม หรือ การศึกษา
เพื่อความเป็นไท (Education for Liberation)

เปาโลห์ เฟรรี (Paulo Freire: ๑๙๒๑-๑๙๙๗) เป็นนักปรัชญา นักการศึกษา
นอกระบบ และนักเคลือ่ นไหวทางการศึกษาชาวบราซิล ผูอ้ ทุ ศิ ตนท�ำงาน
เพือ่ คนยากจน เขาโด่งดังจากแนวคิดและหนังสือชือ่ การศึกษาเพือ่ ผูถ้ กู
กดขี่ (Pedagogy of the Oppressed) หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เขามีอิทธิพล
ต่ อ ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น ธรรมส� ำ หรั บ
คนยากจนทั่วโลก
เฟรรีเกิดในครอบครัวชนชัน้ กลางแต่ประสบกับความยากล�ำบาก
ในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ ของโลกจนต้องหาอาหารกินจากกองขยะ เขาเรียนจบ
ปริญญาเอกด้านปรัชญาการศึกษาและมีความเชือ่ เช่นเดียวกับนักปฏิรปู
การศึกษาหลายคนในยุคนั้น ว่าระบบการศึกษาของรัฐเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�ำให้เกิดการกดขี่คนยากจนชนชั้นล่าง ระบบการศึกษากระแสหลักนี้
เป็นเครื่องมือของผู้ปกครองและชนชั้นน�ำ  ที่ใช้ควบคุมและครอบง�ำให้
ผู้เรียนสยบยอมต่ออ�ำนาจรัฐ ยอมรับและเฉื่อยชาต่อการกดขี่ในสังคม
ผลิตแรงงานที่มีทักษะแต่ควบคุมได้ง่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ซึง่ นายทุนก�ำหนดค่าจ้างต�ำ่ แต่ไม่จดั สวัสดิการให้แก่คนงาน นีเ่ ป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เอาเปรียบชนชั้นล่างและถ่างช่องว่างระหว่างชนชั้นนายทุน
และกรรมกร ตลอดจนชาวไร่ชาวนาทีต่ อ้ งขายผลผลิตให้นายทุนเหล่านัน้
ยิ่งกว้างออกไป
เฟรรีเห็นว่าหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมทาง
ชนชั้นนี้ต้องท�ำผ่านกระบวนการศึกษา เขามีความเชื่อเดียวกับนักคิด
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เปาโลห์ เฟรรี
(Paulo Freire)

และเคลือ่ นไหวการศึกษาหัวก้าวหน้าคนอืน่ ๆ ว่า การศึกษาท�ำให้คนค้นพบ
อิสรภาพ นั่นคือ มีความตระหนักรู้ สามารถก�ำหนดชีวิตตัวเองได้ ไม่ใช่
เป็นเพียงหุ่นยนต์หรือวัตถุที่ให้ผู้อื่นมาครอบง�ำความคิดความเชื่อ ด้วย
จิตส�ำนึกเช่นนีจ้ ะท�ำให้มนุษย์เราสามารถเปลีย่ นแปลงตนเอง สิง่ แวดล้อม
และสังคมได้
เฟรรีสนใจคิดค้นการศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่ที่ยากจนและไม่รู้
หนังสือ เขาเชื่อว่าแม้ว่ากลุ่มคนยากจนจะถูกกดให้จมอยู่กับวัฒนธรรม
แห่งความเงียบนานเพียงใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นและเข้าใจ
ความจริงของตนเองและโลก หากได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ
การพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคนอืน่ ๆ ทีเ่ จอปัญหาแบบเดียวกัน หากต้องอาศัย
เครื่องมือเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เทคนิคที่ว่าคือการปลุกจิตส�ำนึก
(conscience) ผ่านการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) กระบวนการ
เรียนรู้แบบนี้ จะช่วยให้คนยากจนแต่ละคนค่อยๆ เห็นความจริงของ
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ตนเองและสังคม และสามารถลุกขึน้ มาจัดการกับปัญหาความไม่เป็นธรรม
ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และการตื่นรู้นี้เองที่จะท�ำให้คนไม่สยบยอมต่อ
ความไม่เป็นธรรม ที่ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงความเงียบงันที่ต่างคน
ต่างอดทนอย่างโดดเดี่ยว จนเชื่อว่าความยากจนเป็นชะตากรรมที่ต้อง
ยอมรับ๔
เนื้อหาในการอบรมแนวเฟรรีจะใช้รูปภาพเป็นหลัก เนื่องจาก
ผูเ้ รียนนัน้ ไม่รหู้ นังสือ ครูจะใช้ภาพปัญหาของชาวชนบทเป็นเครือ่ งมือหลัก
ในการพูดคุยและการวิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้เรียนเข้าใจสาเหตุและน�ำไปสู่
การครุน่ คิดหาทางออก เช่น ครูใช้ภาพของผูช้ ายคนหนึง่ ก�ำลังเดินบนถนน
ลูกรังขรุขระในหมูบ่ า้ น ทีค่ อ่ นข้างร้างผูค้ นและดูเหมือนเขาเมาเหล้าด้วย
ครูใช้รปู นัน้ แล้วถามผูเ้ รียนว่า พวกเขาเห็นภาพอะไรในรูปนัน้ บ้าง ผูเ้ รียน
ตอบว่าผู้ชายเมาเหล้าเดินบนถนนขรุขระ ครูก็อาจจะถามต่อไปว่า
พวกท่านคิดว่าเหตุปัจจัยอะไรท�ำให้ผู้ชายคนนี้ดื่มเหล้า ผู้เรียนอาจจะ
ตอบว่า เขามีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจและขาดความสุข ครูอาจจะถาม
ต่อว่า เหตุปจั จัยอะไรท�ำให้เขามีความทุกข์ใจ ผูเ้ รียนอาจจะตอบว่า เพราะ
เขารู้สึกสิ้นหวังที่ไม่มีงานท�ำไม่มีรายได้ ครูถามต่อว่า เหตุปัจจัยอะไร
๔

แนวคิดกระบวนการศึกษาเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกของเฟรรี ยังมีอทิ ธิพลต่อการท�ำงาน
ของกลุม่ เคลือ่ นไหวทางการศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ ทีก่ อ่ ตัง้ ศูนย์อบรมผูใ้ หญ่
ในชนบทและผลิตชุดคูม่ อื อบรมชือ่ Training for Transformation: A Handbook
for Community Workers Training for Transformation (การอบรมเพือ่
การเปลีย่ นแปลง) โดยแซลลี ทิมเมล (Sally Timmel) และแอนน์ โฮป (Anne
Hope) อันเป็นชุดคูม่ อื อบรมหลักสูตรต่อเนือ่ งหลายหัวข้อเชือ่ มโยงกัน เช่น ภาวะ
การน�ำ  การท�ำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ปัญหาความยากจน สิ่งแวดล้อม และ
การเป็นผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเป็นธรรม
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ท�ำให้หมู่บ้านนี้ไม่มีงานให้เขาท�ำ  หรือถามว่าแล้วสภาพถนนในรูปนี้
เป็นอย่างไรบ้าง ท�ำไมไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่ พวกเขาหายไปไหน และ
ท�ำไมถนนในหมูบ่ า้ นนีจ้ งึ เป็นแบบนัน้ เป็นต้น การถามและตอบทีใ่ ช้ภาพ
ปัญหาจริงของคนในชนบทคือการฝึกให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ
ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหาความยากจนนั่นเอง
ในการสอน การอ่าน และการเขียนให้ผใู้ หญ่นนั้ ครูไม่ได้เริม่ ต้น
ด้วยการให้ทอ่ งจ�ำ เขียนพยัญชนะและน�ำสระมาผสมเป็นค�ำเขียนและพูด
แบบที่เราเคยเรียนผ่านการอ่าน ก เอ๋ย ก ไก่ ข ไข่ในเล้า แต่จะเริ่มจาก
การพูดคุยถึงปัญหาราคาผลผลิตที่ชาวชนบทถูกพ่อค้ากดราคาให้ต�่ำ
ค่าเช่าที่ดินที่สูง หรือค่าแรงในโรงงานที่ต�่ำ  เมื่อมีการพูดคุยวิเคราะห์
จนผูเ้ รียนระบุสาเหตุปญ
ั หาและเรียกสถานการณ์นนั้ ว่าการกดขีท่ มี่ าจาก
นายทุน จากนั้นสิ่งที่ครูให้ผู้เรียนผู้ใหญ่หัดเขียนหัดอ่านคือค�ำว่า กดขี่
และนายทุน นี่เป็นตัวอย่างของการเรียนอ่านเขียนเพื่อปลุกจิตส�ำนึก
เรื่องความไม่เป็นธรรม
ในกระบวนการศึกษาเพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกนี  ้ เฟรรีเห็นว่าครูจะเป็น
ผูน้ ำ� ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง ต่อมาเขาจึงเขียนหนังสือชือ่ ครูใน
ฐานะผูท้ ำ� งานวัฒนธรรม: จดหมายถึงผูท้ กี่ ล้าสอน (Teachers as Cultural
Workers: Letters To Those Who Dare Teach) ซึ่งอธิบายแนวคิด
ของเขาเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ส�ำคัญของครู เขาบอกว่า
ครู ที่ จ ะสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงมี คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ หลายประการคื อ
เป็นผู้กล้าที่จะรัก รักในตัวนักเรียน รักกระบวนการสอน และรักการใฝ่รู้
เพราะครูที่แสวงหาปัญญาจะเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน เรียนรู้
จากกระบวนการและทุกกิจกรรมที่สอนเด็ก ครูคือ ผู้กล้ารักเสรีภาพและ
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ความเป็นธรรม เพราะหากไม่มเี สรีภาพแล้วการสอนก็ไร้ความหมาย เป็น
ผู้ที่สนใจและมีนิสัยต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับทั้งตนเองและเพื่อนครู
เป็นผูท้ กี่ ล้าประท้วงเมือ่ นักเรียนไม่ได้รบั คุณภาพการศึกษาทีด่ ตี ามสิทธิ
พลเมือง เป็นผูใ้ ส่ใจในสถานการณ์การเมืองและปัญหาสังคม เพราะหาก
ครูไม่สนใจการเมือง เสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคมแล้ว ครูจะไม่
สามารถท�ำให้นักเรียนตื่นรู้ในเรื่องส�ำคัญของสังคมได้และเป็น ผู้ที่กล้า
ปฏิเสธวิธีคิดแบบราชการ มีศักยภาพในการวิเคราะห์ พินิจพิจารณา
พูดจาอย่างมีเหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
เฟรรียงั บอกด้วยว่าเขาไม่เห็นด้วยทีจ่ ะลดบทบาทครูโดยเฉพาะ
ครู ผู ้ ห ญิ ง ให้ เ ป็ น เสมื อ นพ่ อ แม่ ข องเด็ ก คื อ ท� ำหน้ า ที่ ส อนเด็ ก แบบ
ทะนุถนอมตามอกตามใจ เพราะนัน่ ไม่ใช่การรักเด็ก และนอกจากจะไม่ใช่
บทบาทของครูแล้ว ยังไปลดทอนบทบาทส�ำคัญของครูลง เพราะเมื่อครู
ท�ำตัวเป็นพ่อแม่เด็ก ก็จะไม่มใี ครไปประท้วงผูบ้ ริหาร รัฐบาลหรือต่อรอง
กับนักการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของเด็กและสังคม เพราะพ่อแม่จะไม่
ประท้วงโรงเรียนและผู้บริหาร ด้วยความกลัวว่าลูกตัวเองจะมีปัญหา
เฟรรีเคยได้รบั เชิญจากประธานาธิบดีของบราซิลให้เป็นผูอ้ อกแบบ
โครงการศึกษาแห่งชาติ เพราะในสมัยนั้นบราซิลมีประชาชนผู้ใหญ่
ยากจนมากมายทีอ่ า่ นหนังสือไม่ออก จึงไม่สามารถออกเสียงเลือกตัง้ ได้
ในขณะเดียวกัน เจ้าของทีด่ นิ และชนชัน้ น�ำทีร่ ำ�่ รวยของบราซิลก็ไม่พอใจ
โครงการรณรงค์เพือ่ การรูห้ นังสือผ่านกระบวนการของเขา เพราะกลัวว่า
จะไปกระทบต่ออภิสทิ ธิอ์ นั มากมายของพวกเขา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗
บราซิลเกิดรัฐประหารและรัฐบาลทหารขึ้นมามีอ�ำนาจ เฟรรีถูกคุกคาม
เอาชีวิตจนต้องลี้ภัยไปอาศัยอยู่ในประเทศชิลีและท�ำงานกับขบวนการ

การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

87

ชาวนาในประเทศนั้น ต่อมาเขาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นเวลา ๙ ปี ท�ำงานในฐานะทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาส�ำหรับ
ผู้ใหญ่และการศึกษาเพื่อการปลดปล่อย ช่วงที่อาศัยอยู่นอกประเทศ
เป็นเวลาถึงยีส่ บิ ปี เฟรรีได้ศกึ ษาพูดคุยแลกเปลีย่ นกับกลุม่ นักเคลือ่ นไหว
ทางการศึกษาจากหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงในสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ทีเ่ ขาอาศัยอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึง่ ของการลีภ้ ยั ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ ขาตกผลึก
และเขียนหนังสือชื่อดัง The Pedagogy of the Oppressed ซึ่งกล่าว
กันว่าเป็นคัมภีร์เล่มแรกในโลกที่พูดถึงการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม
ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องการศึกษาความเป็นธรรมทางเพศและสีผวิ

เบล ฮุกส์ (Bell Hooks) เป็นนักวิชาการด้านการศึกษา นักทฤษฎี
นักวิพากษ์วัฒนธรรม และนักสตรีนิยมที่มีงานเขียนมากกว่าสามสิบเล่ม
เธอเป็นหนึ่งในนักคิดนักสตรีนิยมผิวด�ำในจ�ำนวนไม่กี่คน ที่ริเริ่มใช้
กรอบวิเคราะห์ความเป็นธรรมรอบด้านฐานสตรีนิยม (intersectional
feminism) ซึ่งหมายถึงกรอบคิดที่ใช้เรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ
เป็นแกนหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นความไม่เท่าเทียมประเด็นอื่นๆ
ทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั อยูด่ ว้ ย เช่น ชนชัน้ สีผวิ ชาติพนั ธุ์ รสนิยมทางเพศ
ระดับการศึกษา ฯลฯ เพื่อชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเพศ
สีผิว และอัตลักษณ์ชายขอบอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการเจอปัญหาการกดขี่
ทับซ้อนหลายชัน้ ทีผ่ หู้ ญิงผิวด�ำประสบในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา
เธอเขียนหนังสือและพูดเกีย่ วกับผูห้ ญิงผิวด�ำ ในช่วงทีส่ ทิ ธิสตรี
ยังไม่เป็นประเด็นและไม่ได้รับความสนใจจากขบวนการเคลื่อนไหว
เพือ่ คนผิวด�ำทีน่ ำ� โดย มาร์ตนิ ลูเธอร์คงิ จูเนียร์ (ราวปี ค.ศ. ๑๙๖๐) ในยุคนัน้

88

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

เบล ฮุกส์
(Bell Hooks)

แม้จะมีกลุ่มผู้หญิงผิวด�ำเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเป็นจ�ำนวนมาก
แต่กรอบคิดของการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง ก็ไม่ได้เห็นความส�ำคัญ
ของเรื่ อ งสิ ท ธิ ส ตรี ห รื อ สิ ท ธิ ท างเพศว่ า เกี่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
กับขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองแต่อย่างใด ส่วนขบวนการต่อสู้
เรือ่ งสิทธิสตรีของสหรัฐอเมริกาในยุคนัน้ ถูกน�ำและครอบง�ำโดยกลุม่ ผูห้ ญิง
ผิวขาวที่มาจากชนชั้นกลางระดับบนเสียส่วนใหญ่   ส่วน เบล ฮุกส์ นั้น
เกิดในครอบครัวใหญ่ของคนผิวด�ำชนชัน้ กลางระดับล่าง ในมลรัฐจอร์เจีย
อันเป็นรัฐอนุรักษ์นิยมของคนขาว ที่มีความเกลียดชังคนผิวด�ำอย่าง
เข้มข้น ท�ำให้เธอเข้าใจประสบการณ์การเหยียดผิวอย่างถึงรากถึงโคน
เมื่ออายุเพียง ๑๙ ปี เบล ฮุกส์ได้เริ่มงานเขียนชิ้นแรกของเธอ
ชือ่ Ain’t I a Black Women: Black Women and Feminism (ตีพมิ พ์
ค.ศ. ๑๙๘๑) พูดถึงบทบาทของผู้หญิงผิวด�ำตั้งแต่ยุคทาสเรื่อยมา จนถึง
ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนผู้หญิงผิวด�ำ
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เล่มแรก ที่น�ำมาสอนในวงวิชาการของอเมริกา และถือกันว่าเป็นฐาน
ของต�ำราการต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคลื่นลูกที่สามของอเมริกา ต่อมา
หนังสืออีกหลายเล่มของเธอก็ถูกใช้เป็นต�ำราเรียนในมหาวิทยาลัยและ
เป็นหัวข้อการสนทนาในหมู่นักเคลื่อนไหวสิทธิสตรี เช่น Feminism is
for Everybody ที่พูดเรื่องเพศและเพศวิถี ซึ่งน�ำเสนอทฤษฎีสตรีนิยม
ทีม่ รี ากมาจากสามัญส�ำนึกและปัญญาทีม่ าจากประสบการณ์ตรงของผูห้ ญิง
และให้ภาพสังคมใหม่สำ� หรับผูค้ นทีร่ กั ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม
และเรียกร้องให้นกั สตรีนยิ มทีแ่ บ่งแยกกันเป็นกลุม่ ๆ เนือ่ งจากมีแนวคิด
กรอบวิเคราะห์และยุทธศาสตร์การท�ำงานที่แตกต่างกัน ให้หันมาสร้าง
ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างภาพสังคมใหม่ที่เป็น
ทางเลือกออกจากสังคมวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ที่เหยียดผิวและรังเกียจ
คนรักเพศเดียวกัน หนังสืออีกเล่มหนึง่ ของเธอ Feminist Theory: From
Margin to Center เธอพูดถึงการท�ำความเข้าใจความซับซ้อนของ
การเมืองเรื่องเพศ ที่หมายถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในหมู่ผู้หญิงและผู้ชายในฐานะผู้ร่วมขบวนการปลดปล่อยวัฒนธรรม
ชายเป็นใหญ่ รวมถึงขบวนการสิทธิสตรีที่มุ่งขจัดความรุนแรง
นอกจากนี้ เบล ฮุกส์ ยังเป็นนักสตรีนิยมคนแรกๆ ที่เห็นว่า
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ไม่ได้เพียงท�ำร้ายผูห้ ญิง แต่ยงั ท�ำลายความเป็น
มนุษย์ของผูช้ ายอีกด้วย เธอพูดเรือ่ งนีจ้ ากประสบการณ์ทใี่ ช้ชวี ติ กับแฟน
ซึ่งร่วมต่อสู้เรื่องความเป็นธรรมเรื่องสีผิว แต่เมื่อเธอมีช่ือเสียงมากขึ้น
ในสังคม แฟนของเธอกลับไม่สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้
เพราะเขาไม่ตอ้ งการหรือไม่สามารถท�ำงานกับความเป็นชายทีห่ ล่อหลอม
ให้เขาเชื่อว่า ผู้ชายต้องเหนือกว่าหรือเก่งกว่าผู้หญิง และยอมรับ
ความเปราะบางและก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง เบล  ฮุกส์ จึงเชิญชวน
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ให้ผู้ชายหันมาร่วมในขบวนการเปลี่ยนแปลงและปลดปล่อยตัวเองจาก
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ดังปรากฏในหนังสือ The Will to Change:
Men, Masculinity, and Love ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่ง
ท� ำ ให้ ผู ้ ช ายตั ด ขาดจากความรู ้ สึ ก และความรั ก เพื่ อ แสดงออกถึ ง
ความเป็นชายทีต่ อ้ งเป็นผูค้ วบคุมและรูส้ กึ ว่าตนเองเหนือกว่า เธอท้าทาย
ให้ผู้ชายท�ำงานกับความกลัวของตัวเองว่า จะสูญเสียอ�ำนาจเมื่อผู้หญิง
ลุกขึ้นมาเรียกสิทธิเท่าเทียมกับพวกตน เชิญชวนให้ผู้ชายเผชิญกับ
ความรู ้ สึ ก เปราะบางและความกลั ว ของตั ว เอง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง
ความอ่อนแอ การโอบอุ้มและเรียนรู้จากความรู้สึกเปราะบางต่างหาก
ที่เป็นหนทางให้พัฒนาจิตวิญญาณอันช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์
เบล ฮุกส์ ได้รับอิทธิพลและชื่นชมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นธรรมของ เปาโลห์ เฟรรี เธอมีโอกาสสนทนากับเขาถึงสองครัง้
เธอชืน่ ชมกระบวนการศึกษาเพือ่ ปลุกและเปลีย่ นจิตส�ำนึกของคนยากจนที่
เปาโลห์ เฟรรี คิดค้นขึน้ แต่เธอก็มองว่ากรอบวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรม
เรื่องชนชั้นนั้นไม่เพียงพอ เพราะนอกจากความยากจนแล้วยังมีกลุ่มคน
ผิวสีดำ� หรือชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย และผูห้ ญิงทีเ่ จอความไม่เป็นธรรมอันเนือ่ ง
มาจากเพศ ชาติพันธุ์ และสีผิว เธอจึงให้ความหมายของ “การศึกษา
แบบมีส่วนร่วม” (engaged pedagogy) ว่าคือกระบวนการสร้างหรือ
ฟื้นฟูอ�ำนาจให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนี้เพราะการสอนที่ถือผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ท�ำให้ผู้สอนไม่อาจใช้หลักสูตรหรือวิธีการสอนที่ตายตัวกับ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม ส่งผลให้ผู้สอนต้องตื่นตัวในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะของผู้เรียนตลอดเวลา
เธอเห็นว่าจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ในหนังสือ Teaching to Transgress: Education as the Practice of

การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

91

Freedom เธอเขียนเกี่ยวกับการใช้การศึกษาแนวใหม่ท่ีจะน�ำผู้เรียน
ไปสูอ่ สิ รภาพ โดยการสอนนักศึกษาให้เข้าใจเรือ่ งการกดขีด่ า้ นสีผวิ เพศ
และชนชัน้ เพือ่ ให้พวกเขาเป็นอิสระจากวัฒนธรรมครอบง�ำและการกดขี่
ทีห่ ล่อหลอมมาจากรุน่ สูร่ นุ่ เบล ฮุกส์ แนะน�ำวิธกี ารจัดการกับสถานการณ์
การเหยียดผิว การเหยียดเพศในห้องเรียน และการเรียนรูเ้ รือ่ งความเป็น
ธรรมผ่านการคิดวิเคราะห์และการใช้หัวใจเพื่อรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก
ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความสิ้นหวังและการสมานฉันท์ในหมู่ผู้คน
ที่เป็นผลมาจากการแบ่งแยกกดขี่ทุกรูปแบบ
เธอยังท้าทายวิธกี ารสอนวิชาสตรีศกึ ษาของนักสตรีนยิ ม ทีเ่ ธอ
เรียกว่าเป็นกลุม่ อนุรกั ษ์นยิ ม (ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว) เธอมองว่านักสตรีนยิ ม
เหล่านี้ ก�ำลังแบ่งแยกวิถีปฏิบัติส่วนตัวและชีวิตสาธารณะออกจากกัน
ทั้งๆ ที่ขบวนการสตรีนิยมเรียกร้องมาโดยตลอดว่า เรื่องส่วนตัวคือ
การเมือง (the personal is political) และเราไม่สามารถแยกพืน้ ทีส่ ว่ นตัว
กับพื้นที่สาธารณะได้ การสอนแบบอนุรักษ์นิยมคือการสอนที่ผู้สอน
ไม่ยอมน�ำเอาประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองเข้าไป “เสีย่ ง” ในกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน เป็นการสอนที่ผู้สอนไม่ต้องท้าทายวิถีชีวิต อ�ำนาจ
และอภิสิทธิ์ของตน และไม่ต้องสร้างความตระหนักรู้หรือเปลี่ยนแปลง
ตนเองแม้แต่ในเรือ่ งทีต่ นเองสอนอยู่ ในทางตรงกันข้าม แนวคิดและวิธกี าร
ท�ำงานของกลุ่มสตรีนิยมต่อต้านการกดขี่ที่เธอเสนอ เป็นการท�ำงานที่
เรียกร้องให้เกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้สอนพร้อมๆ
กับกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสร้างการเปลีย่ นแปลงในตัวของพวกเขา การท�ำงาน
เช่นนี้คือ การปฏิบัติและการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันตามแนวทางสตรีนิยม
อย่างแท้จริง (feminist practice หรือ engaged feminism) ซึ่งคือ
การร้องให้ผู้ร่วมขบวนการท�ำงานเรื่องผู้หญิง ที่น�ำโดยนักสตรีนิยมที่มี
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อัตลักษณ์อภิสิทธิ์ เช่น เป็นชนชั้นสูง เป็นคนผิวขาว จบการศึกษาสูง
อาวุโส มีประสบการณ์ทำ� งานมานาน และมีตำ� แหน่งเป็นผูน้ ำ� องค์กรหรือ
เป็นผูก้ อ่ ตัง้ องค์กร เป็นผูห้ ญิงรักต่างเพศ ต้องท�ำงานเพือ่ ท้าทายอ�ำนาจ
และอภิสิทธิ์ที่ตนมี
การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงแบบองค์รวมของ เบล ฮุกส์ แม้
จะมีเป้าหมายที่การสร้างหรือฟื้นฟูอ�ำนาจให้ผู้เรียน แต่ผลที่ตามมาคือ
ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะสามารถฟื้นฟูอ�ำนาจในตนเองและขยายขอบเขต
ทางปัญญา จากกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ไปด้วยกัน การเรียนรู้แบบนี้
ยังตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งของคนเรามีโอกาส
ทีจ่ ะเกิดได้มาก เมือ่ เรายอมก้าวออกจากพืน้ ทีท่ เี่ ราคุน้ เคยไปสูพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ ง
คือก้าวไปสูพ่ ฤติกรรมและประสบการณ์ใหม่ แต่หากผูส้ อนมุง่ ทีจ่ ะท้าทาย
ให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่ “พื้นที่เสี่ยง” เพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยกระตุ้นหรือ
ท้าทายให้ผู้เรียนส�ำรวจความเปราะบางในชีวิตของตนหรือให้บอกเล่า
ประสบการณ์เลวร้าย อาทิ ประสบการณ์การถูกคุกคามหรือท�ำร้ายทางเพศ
ขณะที่ ตั ว ผู ้ ส อนเองปฏิ เ สธที่ จ ะสั ม ผั ส และแสดงออกในเรื่ อ งที่ เ ป็ น
ความเปราะบางในชีวิตของตนและปฏิเสธที่จะน�ำตนเองเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง
เพื่อการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ในสภาพเช่นนี้ การฟื้นฟูอ�ำนาจและ
การเปลีย่ นแปลงตนเองอย่างลึกซึง้ ส�ำหรับทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนจึงไม่อาจ
เกิดขึ้นได้๕
๕

หนังสือดังทีเ่ บล ฮุกส์เขียนส�ำหรับเด็กคือ Homemade Love, Skin Again,
Happy to be Nappy และ Be Boy Buzz
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การศึกษาแนววัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม (Partnership Education)

ไรแอน ไอสเลอร์ (Riane Eisler) เป็นผูค้ ดิ ค้นแนวคิดและรูปแบบการศึกษา
แบบอ�ำนาจร่วมเพือ่ เปลีย่ นวัฒนธรรมและสร้างอนาคตใหม่ของมนุษยชาติ
เธอเห็นว่าเด็กทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์อยูแ่ ล้ว เพราะว่าเด็กนัน้
เต็มไปด้วยความรัก ความเบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจ
เด็ ก คื อ ผู ้ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยความหิ ว กระหายความรู ้ พวกเขามี ค วามรู ้
ความยุตธิ รรมและความไม่ยุติธรรมที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด และที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือเด็กเรียกร้องหาความรักและการยอมรับโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่
ในหนังสือที่เธอเขียน Tomorrow’s Children: A Blueprint for
Partnership Education in the 21st Century เธอจึงวางโครงร่างของ
การจัดการศึกษาแนววัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมว่าประกอบไปด้วยสามส่วน
คือ กระบวนการ เนื้อหาหลักสูตร และโครงสร้าง
กระบวนการ หมายถึงภาพใหญ่ของวิธีการเรียนและสอน ซึ่ง
รวมไปถึงแนวคิดปรัชญา บทบาทหน้าที่ของครู กฎระเบียบ กติกา
เทคนิคและวิธีการเรียนการสอน ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญที่เธอเสนอต่อ
นักการศึกษาดังต่อไปนี้
• เราต้องเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีปัญญา ความฉลาด และ
ความสามารถเป็ น ของขวั ญ พิ เ ศษที่ ติ ด ตั ว พวกเขามา
และสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลใส่ใจและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเด็กจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของพวกเขา เพือ่ ทีว่ า่ ความกระหายใคร่เรียนรูข้ องพวกเขา
จะไม่ถูกท�ำลายลง โดยที่ครูจะท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและ
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (facilitator) ด้วยปรัชญาและ
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ไรแอน ไอสเลอร์
(Riane Eisler)

ความเชื่อเช่นนี้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ครูและ
นักเรียนเป็นเสมือนหุน้ ส่วนของการผจญภัยแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน
• เป็นการเรียนการสอนที่การแบ่งปัน ความเห็นอกเห็นใจ
และความใส่ใจเป็นฐานส�ำคัญ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีมให้สอดรับกับสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม
• ครูจะต้องสร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะเด็ก
มีธรรมชาติของความอยากเรียนรู้อยู่แล้ว เมื่อเด็กเป็น
ผู ้ ก� ำ หนดการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองจะท� ำ ให้ พ วกเขาเกิ ด
ความภูมใิ จ ความมัน่ ใจ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนัน้
จะต้องให้เด็กเรียนรูจ้ ากเพือ่ นๆ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ พึง่ พา
อาศัยแบ่งปันกันและกัน
หากกล่าวโดยสรุป กระบวนการก็คอื การจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ฐานความเชือ่ ว่าเด็กทุกคนมีความสามารถ มีปญ
ั ญา ความคิดสร้างสรรค์
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ความพิเศษ และความสนใจใคร่รู้ที่แตกต่างกันไป ครูจึงมีหน้าที่เพียง
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้อ�ำนาจภายในเหล่านี้ ภายในตัวเด็กแต่ละ
คนให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป
เนื้อหา หมายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ไอสเลอร์เห็นว่า
การวางแผนเนื้อหาเป็นเหมือนการถักทอที่ต้องใช้เส้นด้ายหลากหลาย
ไม่ตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผืนผ้า
แห่งการเรียนรู้ การถักทอตัวเนื้อหาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
ต้องมีเนื้อหาสองส่วนคือ
๑. เนื้อหาส่วนที่เป็นเสมือนเส้นด้ายแนวตั้ง หมายถึงการให้
ชุดความรูแ้ บบใหม่เกีย่ วกับโลกและมนุษย์หลากหลายวัฒนธรรมบนโลก
จุดก�ำเนิดของจักรวาลและดวงดาวต่างๆ และวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน
การก� ำ เนิ ด ขึ้ น ของโลก ชี ว วิ ท ยา และวิ วั ฒ นาการด้ า นวั ฒ นธรรม
ของมนุษย์ โดยใช้กรอบวัฒนธรรมอ�ำนาจสองแบบเป็นแกนในการท�ำ
ความเข้าใจ ไม่ใช่แค่การอ่านเพื่อท่องจ�ำข้อมูล
๒. เนื้อหาส่วนที่เป็นเสมือนเส้นด้ายแนวนอน หมายถึงเนื้อหา
พื้นฐาน เช่น เลขคณิต การอ่าน การเขียน วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์สงั คม วรรณคดี สังคม ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา คอมพิวเตอร์
สือ่ และวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ ด็กและเยาวชนต้องเรียนรู้ เช่น เรือ่ งร่างกาย เพศภาวะ
และเพศวิถี ความรักและความสัมพันธ์ การจัดการตัวเองและการวางแผน
ชีวิต จริยธรรม ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
นอกจากเนือ้ หาสองส่วนแล้วยังมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๖ ประเด็น
ที่เธอบอกว่าท�ำหน้าที่ถักทอยึดโยงเส้นด้ายแนวตั้งและแนวนอนเข้าไว้
ด้วยกันและท�ำให้ผนื ผ้านีม้ ชี วี ติ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาส�ำหรับครู
พ่อแม่ซึ่งสอนลูกที่บ้าน และบุคคลที่สนใจพัฒนาการศึกษาแนวนี้
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๑. ใช้ รู ป แบบของวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจครอบง� ำ กั บ วั ฒ นธรรม
อ�ำนาจร่วมเป็นแกนหรือโครงสร้างหลัก เพื่อส�ำรวจตรวจตราว่าสิ่งที่
สอนนั้ น จะสื บ ทอดวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจครอบง� ำ หรื อ ท� ำ ให้ เราก้ า วไปสู ่
วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม
๒. มีคุณค่า คุณลักษณะมาตรฐานทางศีลธรรมและคุณธรรม
ที่ เ ป็ น ตั ว ก� ำ กั บ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู ้ ค นและวิ ถี ป ฏิ บั ติ ต ่ อ โลกและ
สิง่ แวดล้อมทีโ่ อบอุม้ ชีวติ เรา เธอเสนอว่าเราต้องนึกถึงการศึกษาส�ำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ ต ้ อ งการภาวะการน� ำ ด้ า นจริ ย ธรรมและศี ล ธรรม
เพื่อเยียวยาและสร้างสังคมใหม่ที่เท่าเทียม สันติและสร้างสรรค์
๓. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแบบอ�ำนาจร่วม ตั้งแต่
เรื่องการใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การเลี้ยงดู
เด็กและการเป็นพ่อแม่ ความรูเ้ รือ่ งสังคมและการเมือง ภาวะผูน้ ำ 
� เนือ้ หา
ทัง้ หมดนีช้ ว่ ยให้นกั เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ห่วงใยสิง่ แวดล้อม
และมีทักษะชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเห็นและเชื่อมั่นในความเป็นไปได้
ของตนเองและสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๔. การศึกษาทีต่ อ้ งมีความสมดุลเรือ่ งเพศ ซึง่ หมายถึงการช่วย
ให้เยาวชนทัง้ หญิงชายเห็นคุณค่า สิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความเท่าเทียม
ของทุกเพศ และเห็นว่าความเป็นหญิง (เช่น การใส่ใจ การดูแลผู้อื่น)
และความเป็นชาย (เช่น การยืนยันสิทธิตนเอง) นั้น มีคุณค่าเหมือนกัน
และทุกเพศควรได้รับการพัฒนาความเป็นตัวเองอย่างสมดุล
๕. มีเนื้อหา สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สื่อถึงสังคม
ที่คนเราสามารถอยู่ร่วมด้วยได้อย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิดทางการเมือง ศาสนา และภาษา ซึ่งคือการมี
เนื้ อ หาภาพของสั ง คมที่ ชื่ น ชมและเห็ น คุ ณ ค่ า ของความแตกต่ า ง
หลากหลายทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

97

๖. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนความสัมพันธ์แบบ
อ� ำ นาจร่ ว ม เห็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู ้ ห ลากหลายรู ป แบบที่ ท� ำ ให้
เด็กนักเรียนแต่ละคนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการใส่ใจดูแลและมีตัวตน
อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยหัวผ่านการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ด้วยใจผ่านอารมณ์ความรู้สึก เน้นการท�ำงานแบบร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และเป็นการเรียนที่เด็กนักเรียนเป็นผู้ควบคุมจังหวะแห่ง
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
นอกเหนือจากองค์ประกอบหลักเหล่านี้แล้ว ไอสเลอร์ยังเสนอ
ประเด็นส�ำคัญที่โรงเรียนต้องท�ำเพื่อรองรับชีวิตและโลกแห่งความจริงที่
เด็กต้องเผชิญในศตวรรษนี้ เช่น
• มีเนื้อหาหลักสูตรที่มากไปกว่าทักษะพื้นฐาน ๓ เรื่อง คือ
การเขียน การอ่าน และการคิดเลข แต่รวมถึงทักษะชีวิต
และความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ ด็ ก เติ บ โตไปเป็ น
พลเมือง พ่อแม่ผู้ปกครอง คนท�ำงาน และสมาชิกชุมชนที่
มีความสามารถ กระตือรือร้น มีน�้ำใจ ใส่ใจต่อผู้อื่น สังคม
และสิ่งแวดล้อม
• ผนวกการเรียนรู้สี่ฐานคือ
๑. การเรียนรู้ด้านปัญญา คือการคิด ความเข้าใจ และ
ความเฉลียวฉลาด (cognitive learning)
๒. เรียนรูด้ า้ นอารมณ์ความรูส้ กึ (emotional or affective
learning) คือ มีเนือ้ หาให้เด็กเรียนรูเ้ รือ่ งความเอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา เด็กต้องได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการรัก ความเป็นมิตรไมตรี
การดูแลใส่ใจ และความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาต้อง
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•
•
•

•

เรียนรูท้ ี่จะใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก ความต้องการของ
ตนเองและผู้อื่น
๓. เรียนรูผ้ า่ นฐานกาย (bodily or kinesthetic learning)
๔. เรียนรูผ้ า่ นความเพียรพยายาม ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และ
ต้องการที่จะลงมือปฏิบัติ
มีเนือ้ หาหลักสูตรทีส่ อื่ เรือ่ งการใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืน เสนอความรู้วิทยาศาสตร์
ที่เป็นองค์รวมและเชื่อมโยงกับความจริง
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนใน
อนาคต พร้อมๆ กับการเรียนรูป้ ญ
ั หาสังคม และความท้าทาย
ด้านเศรษฐกิจของศตวรรษที่ ๒๑
จะต้องไม่มีการลงโทษเด็กโดยการใช้ความรุนแรง ไม่ว่า
ทางวาจา เช่น การดุด่า ต�ำหนิ การทุบตีท�ำร้าย การข่มขู่
คุกคาม หรือท�ำให้รสู้ กึ ละอาย เพราะการเรียนรูข้ องเด็กจะ
เกิดขึ้นได้ดีในบรรยากาศที่พวกเขาได้รับการใส่ใจ เคารพ
รู้สึกปลอดภัย เปิดกว้าง และได้รับการยอมรับ
ครูต้องสอนเรื่องประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งหรือ
เรือ่ งรัฐบาล แต่หมายถึงประชาธิปไตยในวิถชี ีวติ ของพวก
เขา เช่น การความเคารพและเข้าใจความเท่าเทียมทางเพศ
และความเท่าเทียมทางอัตลักษณ์อื่นๆ การมีอิสรภาพ
ในการแสดงความเห็น การมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบ
ในกติกาของห้องเรียนและโรงเรียน เป็นต้น

โครงสร้าง หมายถึงสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ หมายถึง
การตัง้ กฎกติกา การบริหารจัดการ การตัดสินใจ การสือ่ สาร และการแก้ปญ
ั หา
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ไอสเลอร์เสนอแนวทางการบริหารจัดการว่าจะต้องเป็นโครงสร้าง
ทีเ่ ป็นประชาธิปไตย เพราะโครงสร้างอ�ำนาจนิยมแบบครอบง�ำบนลงล่าง
จะไม่เอือ้ ให้ครูและเด็กนักเรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมได้เลย
โครงสร้างแบบประชาธิปไตยจะเอือ้ ให้มกี ารตัดสินใจร่วมกัน มีการติดต่อ
สื่อสารและการสะท้อนกลับแบบสองทาง และเป็นระบบการบริหารที่มี
ความหยืดหยุ่นที่จะช่วยสร้างภาวะการน�ำในทุกระดับของโรงเรียน
เธอเสนอว่า โครงสร้างนี้จะต้องเปิดให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเปิดให้นกั เรียน ครู และเจ้าหน้าที่
คนอื่นๆ ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโรงเรียนและ
การสร้างกฎกติกาของโรงเรียนอีกด้วย
การเรียนรูผ
้ ่านประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Experiential Learning for Change)

เควกเกอร์ (Quakers) หรือกลุม่ สังคมศาสนาแห่งกัลยาณมิตร (Religious
Society of Friends) เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ก่อตั้งขึ้น
ในประเทศอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๗ โดยช่างท�ำรองเท้าชือ่ จอร์จ
ฟ็อกซ์ (George Fox) ผู้มีความเชื่อว่ามนุษย์ไม่ต้องอาศัยสื่อกลาง
ในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีนักบวช
ที่ผ่านการฝึกอบรมและไม่ต้องมีพิธีกรรมทางการ เขาเชื่อว่าแสงสว่าง
จากภายในจะน�ำมนุษย์ไปสู่ความจริงอันสูงส่ง เควกเกอร์ปฏิเสธการใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ใช้ค�ำสรรพนามกับคนทุกคนเหมือนกัน รวมทั้ง
ถือว่า ผู้หญิง ผู้ชาย มีบทบาทเท่าเทียมกันในการประชุมทางศาสนา
การกระท�ำเหล่านี้ท�ำให้คริสตจักรกลุ่มอื่นๆ ไม่พอใจกลุ่มเควกเกอร์
อย่างยิ่ง เพราะถือเป็นการท้าทายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
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ภายในองค์กรศาสนาอย่างถอนรากถอนโคน กลุ่มผู้เผยแพร่ค�ำสอน
ของเควกเกอร์ส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมี
ส่วนส�ำคัญในขบวนการล้มเลิกระบบทาสและขบวนการเคลื่อนไหว
สิทธิสตรีในอเมริกา แม้จะมีจ�ำนวนสมาชิกไม่มากแต่เควกเกอร์ก็ได้รับ
การยอมรับว่ามีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานเพือ่ สันติภาพและความเท่าเทียม
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศที่เผชิญปัญหาสงคราม
และความขัดแย้ง เช่น กัมพูชา ศรีลังกา รัสเซีย
เพราะเควกเกอร์เป็นขบวนการทางเลือกของกลุ่มศาสนิกที่
ละทิ้งและท้าทายวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำแบบชายเป็นใหญ่ที่มีอยู่
ในทุกศาสนาทั่วโลก การหารูปแบบความสัมพันธ์และวิธีการท�ำงาน
แบบวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมของเควกเกอร์จึงน่าสนใจ และเป็นรูปธรรม
ที่หลายองค์กรในภาคประชาสังคมน�ำไปประยุกต์ใช้ เช่น ในการประชุม
หรือการไปภาวนาร่วมกันของเควกเกอร์นนั้ จะไม่มรี ปู เสมือนของพระเยซู
ไม่มีผู้น�ำมาเทศนาสั่งสอนศีลธรรมหรือน�ำพิธีกรรม ห้องภาวนาจะเป็น
รู ป วงกลมที่ ทุ ก คนเห็ น หน้ า กั น และกั น และบ่ ง บอกถึ ง ความสั ม พั น ธ์
แนวระนาบที่ทุกคนมีความส�ำคัญเท่ากัน ต่างกับวัดและโบสถ์ทั่วไป
ที่จัดวางที่นั่งตามล�ำดับชั้นของอ�ำนาจและความส�ำคัญของแต่ละคน
เช่น พระผูช้ ายเป็นผูน้ ำ� นัง่ อยูแ่ ถวหน้าเป็นผูเ้ ทศนาสัง่ สอน หรือผูป้ ระกอบ
พิธีกรรม โดยมีผู้หญิง เด็ก หรือคนยากจนที่จะนั่งอยู่แถวหลัง เป็นต้น
การประชุมของเควกเกอร์คอื การทีเ่ พือ่ นศาสนิกมานัง่ อยูใ่ นห้อง
กันเงียบๆ เมื่อใดที่สมาชิกคนหนึ่งพูดเรื่องปัญหาชีวิตทุกคนจะฟัง
เพื่อเป็นประจักษ์พยานโดยไม่มีการแนะน�ำ  ไม่ถามต่อ และไม่เล่าเรื่อง
ส่วนตัวเป็นตัวอย่างแก่คนทีก่ ำ� ลังแบ่งปันความทุกข์ เพราะเชือ่ ว่าพระเจ้า
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อยู่ภายในไม่ใช่ภายนอก การเข้าถึงพระเจ้าคือการกลับเข้าไปภายใน
เพื่อฟังเสียงของตนเองท่ามกลางเพื่อนๆ ที่ท�ำหน้าที่ฟังเป็นประจักษ์
พยานเท่านัน้ กลุม่ เควกเกอร์เป็นกลุม่ แรกในแวดวงของภาคประชาสังคม
และกลุ่มศาสนาซึ่งท�ำงานเพื่อสังคมในสหรัฐอเมริกาที่น�ำเอาวิธีการฟัง
เพือ่ เป็นประจักษ์พยานไปท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ คนทีพ่ บความไม่เป็น
ธรรมหรือความรุนแรง ภายหลังมีกลุ่มคนท�ำงานอื่นๆ ในประเทศนั้น
น�ำวิธีการนี้ไปใช้ เช่น กลุ่มพุทธที่ท�ำงานกับคนไข้ระยะสุดท้าย ผู้ต้องขัง
กลุ่มคนไร้บ้าน ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ฯลฯ และ
เรียกชื่อเทคนิควิธีการนี้ว่า การฟังด้วยใจหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep
listening) และมีการปรับรูปแบบการฟังนี้ไปใช้ระดับกลุ่มที่เรียกว่า
สภาแห่งการรับฟัง
การเรียนรูผ
้ ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)

ในแวดวงการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ใหญ่เรียนรู้
ได้ดีที่สุด เมื่อพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง เพราะ
ผู้ใหญ่เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ แต่ข้อสรุปนี้ก็ใช้ได้กับ
กระบวนการเรียนรูข้ องเด็กด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมือ่ เราบอกเด็กอายุ
สามขวบว่าไฟเป็นสิ่งที่ร้อนและอันตราย อย่าเข้าใกล้ สิ่งที่เด็กรับรู้
คือความรูเ้ รือ่ งไฟผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ของผูใ้ หญ่ แต่นนั่ ยัง
ไม่ใช่ความรู้จากประสบการณ์ตรงของเขาเอง ดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเด็ก
เอามือเข้าไปใกล้ไฟเพราะอยากรู้ว่า ความรู้นี้แท้จริงเป็นอย่างไร เมื่อรู้
ด้วยตนเองแล้วว่าไฟนั้นร้อนอย่างไร เด็กก็จะเกิดความระวังเมื่อต้องอยู่
ใกล้ไฟ เพราะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความร้อนและ
อันตรายของไฟมาแล้ว
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ในชีวิตส่วนใหญ่เราได้บทเรียนและปัญญาจากประสบการณ์
ชีวิตของเราเอง ชาวนาส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้เรียนรู้เรื่องการท�ำนา
จากระบบการศึกษาของรัฐหรือจากโรงเรียน ชาวนารูว้ า่ ควรต้องปลูกพืช
ชนิดไหน ในฤดูอะไร ในสภาพดินเช่นไร เพราะพวกเขาหรือบรรพบุรุษ
ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง กว่าจะเกิดเป็นความรู้เกี่ยวกับ
การปลู ก พื ช หั ว ใจของการเรี ย นรู ้ แ บบผู ้ ใ หญ่ จึ ง เป็ น การเรี ย นรู ้
ผ่านประสบการณ์ มีค�ำกล่าวว่าเมื่อเราบอกเล่าทฤษฎี แนวความคิด
หรือข้อมูล ผู้เรียนจะเรียนรู้เพียง ๒๐% จากสิ่งที่เขาได้ยินมาทั้งหมด
หากพวกเขาได้ยินข้อมูลและได้เห็นของจริงด้วย พวกเขาจะเรียนรู้
ประมาณ ๔๐% จากสิ่งที่ได้รับมา แต่หากเขาได้ลงมือท�ำ  ได้ผ่าน
ประสบการณ์เรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากกว่า ๘๐%
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เชื่อมโยงกับแนวคิดมนุษยนิยม
ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค วามดี ง ามอยู ่ ใ นตั ว มนุ ษ ย์ มี ค วามสามารถและ
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงระดับสูงสุด และโดยธรรมชาติมนุษย์
มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แนวคิดนี้แตกต่างจากฐาน
ความเชื่อของแนวคิดพฤติกรรมนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุน
ระบบการศึ ก ษาแบบวั ฒ นธรรมครอบง� ำ  เพราะนั ก คิ ด ในแนวนี้ มี
ความเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความชั่วร้ายอยู่ในตัว ไม่มีสติ
ปั ญ ญาหรื อ สามั ญ ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี ความชั่ ว ร้ า ยนี้ ด� ำ รงอยู ่ ใ น
จิตใต้ส�ำนึกที่มนุษย์ไม่อาจควบคุม หากปล่อยให้เป็นไปตามสภาพ
ธรรมชาติ มนุษย์ก็จะแสดงความชั่วร้ายนี้ออกมาในพฤติกรรมต่างๆ
ดังนั้นจึงต้องใช้กฎระเบียบ การบังคับ การให้รางวัล และการลงโทษ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์

การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

103

หากเราจะจัดการอบรมหรือจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ผูเ้ รียน ก่อนอืน่ เราต้องทลายความคิดและวิธกี ารสอนของระบบการศึกษา
แบบครอบง�ำซึ่งฝังตัวอยู่ในความคิดความเชื่อของนักการศึกษาหรือ
ผู้สอน การเรียนรู้ส�ำหรับผู้ใหญ่จะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อตั้งอยู่บนฐาน
ของการแก้ปญ
ั หาทีม่ าจากชีวติ จริงของพวกเขา และต้องเชือ่ มัน่ ว่าผูเ้ รียน
มีสติปัญญาและความสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนเองได้
หลักการและกระบวนการอบรมแบบผ่านประสบการณ์

หลักการอบรมการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนรู้หลักๆ สี่ส่วนหรือสี่ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่
๑. ประสบการณ์ (experience)
๒. การพิจารณาทบทวนประสบการณ์เพื่อให้ได้บทเรียน
    (reflection)
๓. การสร้างหลักการจากประสบการณ์เฉพาะที่สามารถน�ำไป
    อธิบายประสบการณ์อนื่ ทีเ่ ทียบเคียงกันได้ (generalization)
๔. การน�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตหรือการท�ำงาน
    (application)
กระบวนการเรียนรูท้ งั้ สีส่ ว่ นนีจ้ ะเชือ่ มโยงกันเป็นล�ำดับ โดยถือว่า
ประสบการณ์เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดของการเรียนรู้ ดังนั้นในขั้นตอน
ที่ ๑ หรือขั้นประสบการณ์ จึงเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในประสบการณ์เรื่องนั้นๆ
แทนทีจ่ ะเป็นเพียงผูส้ งั เกตการณ์ภายนอก หรือเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ของผู้อื่นในห้องเรียน หรือจากหนังสือ
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ในขัน้ ตอนที่ ๒ หรือขัน้ การพิจารณาทบทวนเพือ่ สรุปบทเรียน
ผู้สอนจะท�ำหน้าที่ตั้งค�ำถามหรือจัดกระบวนการให้ผู้เรียนตั้งค�ำถาม
และรับฟังกันทันทีหลังเสร็จจากขัน้ ตอนที่ ๑   จุดประสงค์ของขัน้ ตอนนี้
ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการทบทวนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งในแง่ความรู้สึก ข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
ตนเองและผูอ้ นื่ โดยมีคำ� ถามทีผ่ สู้ อนมักจะใช้บอ่ ยๆ เช่น รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
ท่านสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในกลุ่มบ้าง พวกคุณเห็นว่ากลุ่มหรือ
บางคนในกลุ่มจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร และท่านได้เรียนรู้
อะไรจากกิจกรรมนี้ นับเป็นขัน้ ของการรวบรวมผลการเรียนรูท้ ี่เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ในขัน้ ตอนที่ ๓ หรือขัน้ การสร้างหลักการทัว่ ไป หรือหลักการ
สากล ผู้สอนจะตั้งค�ำถามในระดับที่จะช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์เพื่อน�ำไป
สูบ่ ทสรุปซึง่ ช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น ถามว่ามีข้อสรุปอะไรบ้างจากกิจกรรมที่ผ่านมา และจาก
ความเข้าใจดังกล่าว ผูเ้ รียนจะสามารถสร้างค�ำอธิบายเชิงหลักการทีน่ ำ� ไป
ใช้อธิบายประสบการณ์หรือพฤติกรรมอื่นที่เทียบเคียงกันได้อย่างไร
ขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนสังเคราะห์บทเรียนจากประสบการณ์ ซึง่ จะน�ำ
ไปสูป่ ญ
ั ญาทีม่ าจากทัง้ ระดับส่วนตัวและกลุม่ เช่น ในกิจกรรมเรือ่ งการท�ำงาน
เป็นทีม ครูจะถามว่าผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักการการท�ำงานเป็นทีม
ที่ดีอย่างไรบ้าง โดยหลักการสากลหรือทั่วไปนั้นหมายความว่าข้อสรุป
หลักการการท�ำงานเป็นทีมจะเป็นไปในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้
กิจกรรมนีก้ บั กลุม่ คนทีต่ อ่ สูเ้ รือ่ งทีด่ นิ ในประเทศเขมร หรือกลุม่ นักศึกษา
ที่ประเทศแคนาดา

การศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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และในขัน้ ตอนที่ ๔ หรือขัน้ การน�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในชีวติ จริง
ผูเ้ รียนจะได้มโี อกาสพิจารณาว่าจะสามารถน�ำบทเรียนทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ไปปรับใช้กับชีวิตจริง หรือกับการท�ำงานของตนเอง
หรือในองค์กรหรือชุมชนได้อย่างไร ซึ่งในที่สุดแล้วการน�ำการเรียนรู้
ไปปรับใช้จะเอือ้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใหม่ในเมือ่ ต้องท�ำงาน
หรือเจอประสบการณ์รอบใหม่ (ป้อนกลับสูข่ นั้ ตอนที่ ๑) ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเปลีย่ นแปลง เพราะผูเ้ รียนจะใช้พฤติกรรมหรือวิธคี ดิ ใหม่ในชีวติ
การท�ำงาน การมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว องค์กร หรือชุมชน
ของตนได้จริง
จะเห็นว่าในกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ ผู้สอนไม่ใช่ผู้ทรงความรู้
ที่ท�ำหน้าที่ป้อนค�ำตอบส�ำเร็จรูปให้กับผู้เรียน แต่จะท�ำหน้าที่เป็นผู้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการออกแบบกิจกรรมและน�ำผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง จากนั้นจึงช่วยตั้งค�ำถามหรือ
สร้างกระบวนการทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการทบทวน ฉุกคิด และได้บทเรียน
ที่จะส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อ ประสบการณ์ หรือ
พฤติกรรมได้ กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์เช่นนีจ้ งึ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมั่นในปัญญาและความสามารถของผู้เรียน ไม่ใช่การป้อน
ข้อมูล ความรู้ หรือค�ำตอบให้ผู้เรียน แต่ใช้กิจกรรมและกระบวนการ
ดึงความสามารถและปัญญาที่มีอยู่แล้วในผู้เรียนให้ปรากฏออกมา
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สรุปขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์เป็นแผนภาพดังนี้
สรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นแผนภาพดังนี้

การสร้าง
หลักการทั่วไป
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รูปภาพขั้นำตอนำการเรียนำรู้ผ่านำประสบการณ์

แนวคิดเรื่องพื้นที่การเรียนรู ้ (Learning or Growth Zone)

แนำวคำิดเรื่องำพื้นำที่การเรียนำรู้ (Learning or Growth Zone)
พืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ ป็นอีกแนวคิดหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เราท�ำความเข้าใจ
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ที่การเรียนรู้เป็นยอีนรูกแนวคิ
ดหนึ่งบที่ชโตทางโลกทั
่วยให้เราท�าความเข้
าใจกระบวนการเรี
พฤติกรรมของคน
ซึง่ ศจะช่
ดกระบวนการเรี
และการเติ
บโตทางโลกทั
น์ วปัยให้
ญญาผสู้ อนมี
ทักษะแนวทางในการจั
และพฤติกรรมของคน
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เกิดการเปลีย่ ยนแปลงในตั
วผูเ้ รียนได้ทจริี่มงุ่งแนวคิ
ผู้สรูอนมี
แนวทางในการจั
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ที่ตอนเองมี
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แตกต่
างกัยนนรูเมื้ ่อในสภาพแวดล้
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าแนกพื
นรูห้ วลัิตกคนเรา
ๆ ในชีวติ
ออกเป็นสามพื้นที่ ดังนี้
คนเราออกเป็นสามพื้นที่ ดังนี้
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พื้นที่แรก เรียกว่า พื้นที่คุ้นเคย (comfort zone) ซึ่งหมายถึง
สภาพแวดล้อมความรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ทักษะ ความสัมพันธ์ ทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรมทีเ่ ราคุน้ เคย เช่น การได้อยูใ่ นสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย
การได้อยู่กับผู้คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย การอยู่ท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมที่เราคุ้นเคยทั้งด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม อาหาร
การกิน ภาษา ความคิดความเชื่อ หรือการมีข้อมูล ความรู้ หรือทักษะ
ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราอยูใ่ นพืน้ ทีค่ นุ้ เคยเช่นนี้ เราจะรูส้ กึ
มั่นใจ ผ่อนคลาย และสามารถท�ำกิจกรรมและใช้ชีวิตด้วยความรู้สึก
สะดวกสบายและปลอดภัย เราจึงเรียกมันว่าพืน้ ทีส่ ะดวกสบายเพราะเรา
ไม่ต้องปรับตัวทั้งทางกาย จิตใจ และความสัมพันธ์กับผู้คน แต่ข้อจ�ำกัด
ของการอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยตลอดเวลาคือเราจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
เพราะเรามักจะปฏิบัติตัวด้วยความคุ้นชินตามนิสัยหรือความเชื่อเดิมๆ
ท�ำให้เราไม่ต้องขวนขวาย ไม่ต้องท้าทายตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือความคิดความเชือ่ ของตน ท�ำให้ขาดโอกาสเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
และจะกลายเป็นคนเฉื่อยชา น�ำไปสู่การมีโลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ
ที่คับแคบ และไม่ได้เติบโต
พื้นที่ไม่คุ้นเคยหรือพื้นที่การเรียนรู้ (learning zone or
discomfort zone) หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือสิง่ ทีเ่ ป็นทัง้ รูปธรรมและ
นามธรรมใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก ไม่เคยท�ำมาก่อน เช่น การต้องไป
อยู่ในสถานที่ใหม่ พบปะผู้คนใหม่ๆ การต้องไปอยู่ในกลุ่มคนหรือสังคม
ที่มีวัฒนธรรม อาหารการกิน ภาษา ความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากที่เราคุ้นเคย หรืออาจหมายถึงการต้องใช้
เวลาอยู่ร่วมกับคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนาที่แตกต่าง
จากเรา เมื่อใดก็ตามที่คนเราก้าวออกไปสู่พื้นที่ที่ตนเองไม่คุ้นเคย ไม่ว่า
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จะเป็นในทางรูปธรรมหรือนามธรรม เราจะเกิดความรูส้ กึ หลายอย่างปะปน
กันไป เช่น รู้สึกตื่นเต้น ประหม่า เกร็ง ไม่มั่นใจ ไม่มั่นคง ระแวดระวัง
อึดอัด วิตกกังวล กลัว อยากรู้อยากเห็น รู้สึกถูกท้าทาย สนุก ความรู้สึก
เหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ความรู ้ สึ ก ลบเพราะเราก� ำ ลั ง อยู ่ น อกพื้ น ที่
คุ้นเคยของตนเอง จึงมีการเรียกพื้นที่นี้ว่า พื้นที่เสี่ยง (risk zone) ด้วย
แต่ขณะเดียวกันพื้นที่เช่นนี้ก็จะท�ำให้เรามีความตื่นตัว กระตือรือร้น
เพราะจะต้องปรับตัวปรับใจกับสิ่งแวดล้อมใหม่
และแม้ว่าการเรียนรู้ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้จะเป็นไปด้วย
ความอึดอัดและวิตกกังวลในช่วงแรก แต่หากผู้สอนมีวิธีการสนับสนุน
ผูเ้ รียนอย่างเหมาะสม ผูเ้ รียนจะเกิดแรงบันดาลใจและเปิดใจพร้อมเรียนรู้
สิง่ ใหม่  มีความอดทนทีจ่ ะรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นหรือวิถปี ฏิบตั ิ
ทีแ่ ตกต่าง กล้าทดลองพฤติกรรมหรือรับเอาความรูแ้ ละวิธคี ดิ ซึง่ แตกต่าง
ไปจากที่ตนเองคุ้นชิน และเมื่อมีประสบการณ์เรียนรู้ในพื้นที่ไม่คุ้นเคย
เช่นนี้มากขึ้น ผู้เรียนก็จะเกิดความรู้สึกมั่นใจ ภูมิใจ และมีความสุขที่ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในท้ายที่สุด พื้นที่ซ่ึงแต่เดิมเป็นพื้นที่ไม่คุ้นเคยก็จะ
กลายเป็นพื้นที่ส�ำหรับการเรียนรู้และกลายเป็นพื้นที่คุ้นเคยในที่สุด
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ไม่คุ้นเคยจะช่วยให้
แต่ละคนได้ขยายพื้นที่คุ้นเคยของเราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการขยาย
โลกทัศน์ การเพิม่ ความสามารถในการเรียนรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงและสร้างการเติบโตให้ตนเองได้ บางครั้งพื้นที่นี้
เรียกว่าพื้นที่เติบโตของชีวิต (growth zone)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือการสร้างการเรียนรู้ภายใน
สู่พื้นที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเองแล้ว
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ยังเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย ดังที่
เบล ฮุกส์ กล่าวว่า การเอาผู้เรียนและครูเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง จะท�ำให้เกิด
การฟื้นฟูอ�ำนาจของกันและกัน ตัวอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในการจัด
กระบวนการเรียนรูข้ องศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม ได้แก่
การฝึกการฟังอย่างลึกซึง้ ซึง่ หมายถึงการฟังผูอ้ นื่ อย่างมีสติรตู้ วั ฟังด้วย
ความตั้งใจที่จะรับฟัง ไม่ตัดสิน ไม่ตอบโต้ วิพากษ์วิจารณ์ หรือแนะน�ำ
สัง่ สอน สิง่ ทีน่ า่ สนใจคือกระบวนการฟังเช่นนี้ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าอบรมทีศ่ นู ย์ฯ
ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย เพราะวัฒนธรรมไม่ได้หล่อหลอมให้เรารู้จักฟังผู้อื่น
อย่างลึกซึ้ง ในทางตรงกันข้าม วัฒนธรรมสร้างให้เราเคยชินกับการด่วน
ตัดสินคุณค่าทั้งอัตลักษณ์ของผู้อื่นและสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือไม่ก็พร้อมที่จะ
เปลี่ยนเรื่องของผู้อื่นมาพูดถึงประสบการณ์ของตนเอง พร้อมกับให้
ค�ำแนะน�ำหรือสั่งสอน หรือไม่เช่นนั้นก็สอนให้เราต้องฟังเฉพาะคนที่มี
อ�ำนาจเหนือกว่า เช่น ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูบ้ งั คับบัญชา
หรือเจ้านาย เป็นต้น ดังนั้นในวันแรกๆ ของการอบรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งมี
การฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง ผู้เข้าอบรมจ�ำนวนไม่น้อยยอมรับว่าตนเอง
รู้สึกอึดอัดที่ต้องฟังโดยไม่มีโอกาสถาม แสดงความคิดเห็น แนะน�ำ 
ตอบโต้กับสิ่งที่ก�ำลังฟัง แต่เมื่อผ่านการอบรมไปสามวันผู้เข้าอบรม
ได้ประจักษ์ดว้ ยตนเองว่าการฟังอย่างตัง้ ใจและไม่ตดั สินช่วยท�ำให้ตนเอง
ในขณะทีเ่ ป็นผูพ้ ดู นัน้ เกิดความรูส้ กึ ดี โล่งใจ ไม่โดดเดีย่ วเพราะได้ระบาย
ความในใจ รู้สึกว่าได้ฟื้นฟูอ�ำนาจและคุณค่าในตนเอง และเมื่อได้ท�ำ
หน้าที่ฟังก็จะสังเกตเห็นว่าช่วยเพื่อนให้ได้ระบายความทุกข์ และตนก็มี
ความรู้สึกดีเช่นเดียวกัน เมื่อฝึกผ่านไปเจ็ดวัน ผู้เข้าร่วมอบรมเกือบ
ทั้งหมดจะบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียว เพราะก่อนหน้านี้
ไม่ เ คยฟั ง ใครแบบนี้ แ ละไม่ เ คยได้ รั บ การฟั ง แบบนี้ ม าก่ อ นเช่ น กั น
หลายคนบอกว่ า ได้ แ บ่ ง ปั น ความลั บ ในชี วิ ต ที่ ไ ม่ เ คยเล่ า ให้ แ ม้ แ ต่
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คนใกล้ชดิ ให้กบั คนแปลกหน้าซึง่ เพิง่ พบกันในการอบรมการฟัง ท�ำให้ได้
คลายปมในชีวิตที่เก็บกดไว้มายาวนาน
พืน้ ทีต่ นื่ กลัว (alarm zone) คือพืน้ ทีใ่ นชีวติ ทีพ่ น้ ไปจากพืน้ ที่
ไม่คุ้นเคย ซึ่งสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ถูกกดดันให้
ต้ อ งทดลองท� ำ สิ่ ง ที่ ย ากเกิ น ความสามารถมากๆ หรื อ ตกไปอยู ่ ใ น
สถานการณ์ทตี่ อ้ งเสีย่ งมากเกินไปและไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้เลย
ในภาวะเช่นนี้ผู้เรียนจะรู้สึกตื่นตระหนกตกใจกลัว หรือเกิดความเครียด
จนไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ ความรู้สึกตื่นกลัวหรือตึงเครียดเช่นนี้
อาจแสดงออกผ่านความเงียบ การหลีกเลีย่ งไม่เข้าร่วมกิจกรรม การแยกตัว
ออกจากกลุม่ หรือการแสดงความกลัวจนตัวสัน่ เป็นต้น ในภาวะดังกล่าว
นอกจากผู้เรียนจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้ว พวกเขายังอาจรู้สึกหมด
ความเชื่อมั่นและปิดตัวเอง ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ
อีกต่อไป
ตัวอย่างหนึง่ ของการถูกผลักให้เข้าสูภ่ าวะตืน่ กลัวเกินกว่าจะเรียนรู้
เช่นนี้มาจากผู้ร่วมอบรมคนหนึ่งที่เล่าว่า ตัวเขาเองเคยเข้ารับการอบรม
ให้เป็นวิทยากรผูใ้ ห้ความรูเ้ รือ่ งเอดส์ทจี่ ดั โดยองค์กรหนึง่ ของรัฐ ในการอบรม
ครั้งนั้นผู้เข้ารับการอบรมถูกก�ำหนดให้ต้องฝึกพูดตามเนื้อหาและต้อง
แสดงท่าทางให้ได้ตามตัวแบบที่อาจารย์ผู้สอนท�ำให้ดู หากผู้เข้ารับ
การอบรมไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะถูกต�ำหนิและถูกสั่งให้ฝึกซ�้ำๆ
แบบเดิมจนกว่าอาจารย์ผู้สอนจะเห็นว่าการฝึกได้ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
เมือ่ จบการอบรมครัง้ นัน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมรายนีบ้ อกว่าเขาเกิดความกลัว
และไม่รสู้ กึ อยากท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรอีกเลย ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นหน้านัน้ เขาเคย
มีความสามารถในการออกไปพูดหน้าห้องโดยไม่เคยถูกฝึกจากใครมาก่อน
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และถูกสัง่ ให้ฝกึ ซ�า้ ๆ แบบเดิมจนกว่าอาจารย์ผสู้ อนจะเห็นว่าการฝึกได้ผลตามเกณฑ์
ทีต่ งั้ ไว้แล้ว เมือ่ จบการอบรมครัง้ นัน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมรายนีบ้ อกว่าเขาเกิดความกลัว
และไม่รู้สึกอยากท�าหน้าที่เป็นวิทยากรอีกเลย ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยมี
ความสามารถในการออกไปพูดหน้าห้องโดยไม่เคยถูกฝึกจากใครมาก่อน
สรุปแนวคิดพื้นที่เรียนรู้เป็นแผนภาพดังนี้

สรุปแนวคิดพื้นที่เรียนรู้เป็นแผนภาพดังนี้
พื้นที่คุ้นเคย
ไม่เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

พื้นที่ไม่คุ้นเคย
แต่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้

พื้นที่ตื่นกลัว
ไม่เกิดการเรียนรู้

รูปภาพพื้นที่เรียนรูส
้ ามวง

รูปภาพพื้นำที่เรียนำรู้สามวงำ
ห้องำเรียนำเปลี่ยนำวัฒนำธรรม |
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การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
และความยุติธรรม

กระบวนการเรียนรูข้ องศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม (ศูนย์
ผูห้ ญิงบ้านดิน) ให้ความส�ำคัญกับ “การเรียนรู้” มากกว่า “การสอน”
เพราะความหมายของการสอนในกระแสหลั ก มี ฐ านความเชื่ อ ว่ า ครู
อาจารย์ หรือวิทยากร มีอ�ำนาจและมีความรู้มากกว่าผู้เรียน และยังเป็น
ผู้ที่มีค�ำตอบให้กับค�ำถามหรือปัญหาทุกสิ่ง แต่เราเชื่อว่าทุกคนเป็นทั้ง
ผูส้ อนและผูเ้ รียนในตัวเอง เพราะการเรียนรูท้ นี่ ำ� ประสบการณ์ชวี ติ ของคน
มาเป็นฐานของการหาองค์ความรู้นั้น ไม่มีประสบการณ์ใดเหนือไป
กว่ากันและไม่สามารถจัดเป็นสูตรส�ำเร็จตายตัวได้ เพราะเงื่อนไขปัจจัย
ในชีวิตของคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใด จึงไม่สามารถตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลย ประสบการณ์ของ
ทุกชีวติ คือครู และทุกคนเป็นผูเ้ รียนทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์
ของผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเรายังเชื่อด้วยว่าปัญญาของผู้เรียน
ไม่ได้ถูกจ�ำกัดหรือก�ำหนดโดยระดับการศึกษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ
ศาสนา หรือชาติพันธุ์ ทุกชีวิตและทุกประสบการณ์จึงมีความพิเศษ
มีคุณค่าและมีความหมาย
กระบวนการ เนื้อหา และรูปแบบการอบรมของศูนย์ฯ ได้รับ
อิทธิพลจากนักกิจกรรมสังคมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหว
ด้านการศึกษา นักกิจกรรมด้านสันติภาพ นักสตรีนิยม และอาจารย์
ทางจิตวิญญาณทีท่ ำ� งานประเด็นสังคม เราน�ำความรูเ้ หล่านี้ มาประกอบกัน
และพัฒนาเป็นกระบวนการอบรมจากประสบการณ์เพื่อความเป็นธรรม
และเราเชื่อว่าการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
อาศัยองค์ประกอบหลักสามส่วนคือ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และ
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คุณลักษณะและทักษะของกระบวนกร โดยกรอบเนื้อหาหลักที่เราใช้
เป็นฐานการอบรม คือ การรูจ้ กั สังคม การรูจ้ กั ตนเอง และการรูต้ วั น�ำเสนอ
เป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
รู้จัก
สังคม
วิเคราะห์อ�านาจ
ระบบเพศและเพศวิถีแบบชายเป็นใหญ่
โครงสร้างสังคม/ความรุนแรง
อัตลักษณ์

การเปลี่ยนแปลงไปสู่
สันติภาพและความยุติธรรม
(ระดับบุคคลและระดับโครงสร้าง)

รู้ตัว
รักตัวเอง

รู้จัก
ตนเอง

การมีสติรู้ตัวเพื่อพัฒนาปัญญา
เมตตา และการเปลี่ยนแปลงตนเอง

ทบทวนเรียนรู้เรื่องอ�านาจ
เพศ และอัตลักษณ์อื่น ๆ
และรื้อถอนความเชื่อฝังหัว

รูปภาพ กรอบเนื้อหาที่ใช้เป็นฐานการอบรม

รู้จักสังำคำม

รูจ้ ักสังคม
ระบบและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในสังคมเป็นตัวก�าหนดความคิดความเชือ่ ทีน่ า� ไป
สูก่ ารแสดงออกพฤติ
คม การเรี
ร้ ะบบและวั
งคม ด
ระบบและวักรรมของคนในสั
ฒนธรรมต่างงๆ
ในสัยงนรูคมเป็
นตัวก�ฒำนธรรมในสั
หนดความคิ
จะช่วยให้
นเข้าใจกระบวนการที
ต่ วั เขาเองและคนอื
น่ ๆ ในสังคมถูงคม
กหล่อการเรี
หลอมมายนรู้
ความเชื
่อทีผ่นเู้ รี�ำยไปสู
่การแสดงออกพฤติ
กรรมของคนในสั
(Socialization) ที่ส�าคัญคือการเข้าใจปัญหาในระดับโครงสร้างที่ส่งผลต่อคน
ระบบและวั
ฒนธรรมในสังคมจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจกระบวนการทีต่ วั เอง
กลุม่ ต่าง ๆ ในสังคมแตกต่างกันออกไป เข้าใจว่ากลุม่ คนทีพ่ บปัญหาความไม่เป็นธรรม
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และคนอื่นๆ ในสังคมถูกหล่อหลอมมา (socialization) ที่ส�ำคัญคือ
การเข้าใจปัญหาในระดับโครงสร้างที่ส่งผลต่อคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม
แตกต่างกันออกไป เข้าใจว่ากลุม่ คนทีพ่ บปัญหาความไม่เป็นธรรมไม่ได้
เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของพวกเขา ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจปัจเจกและกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ
และเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำงานเพื่อเปลี่ยนระบบและวัฒนธรรม
ในสังคมไปพร้อมๆ กับการท�ำงานเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและกลุ่ม
ในการอบรมของศูนย์ ฯ เรานัน้ เนือ้ หาหลักเรือ่ งระบบสังคมทีเ่ ราก�ำหนด
ให้เรียนในหลักสูตร คือการเรียนรูเ้ รือ่ งอ�ำนาจและวัฒนธรรมการใช้อำ� นาจ
วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม และวัฒนธรรมอ�ำนาจครอบง�ำ สังคมและวัฒนธรรม
แบบชายเป็นใหญ่ ระบบเพศภาวะและเพศวิถี ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
รูปแบบความรุนแรงต่างๆ อัตลักษณ์ความเป็นชายขอบและความเป็น
กระแสหลัก การเปลีย่ นแปลงการใช้อำ� นาจทีผ่ ดิ และการแก้ไขความรุนแรง
ผ่านการสื่อสารและปฏิบัติการสันติวิธี
รูจ้ ักตัวเอง

อุปสรรคภายในที่มักถูกมองข้ามในวงการคนท�ำงานสังคมคือ
มุ่งเน้นเฉพาะการเปลี่ยนโครงสร้างด้านนโยบายหรือโครงการของรัฐ
ที่ส่งผลต่อปัญหาสังคม และการสร้างแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลุม่ เป้าหมายทีอ่ งค์กรตนเองต้องท�ำงานด้วย จากประสบการณ์
การท�ำงานอบรมนักกิจกรรมสังคมจากหลายประเทศของศูนย์ ฯ มานาน
เราค้นพบว่าคนท�ำงานเพื่อสังคมมักทึกทักว่าตัวเราเองไม่มีปัญหาอะไร
ที่ต้องแก้ไข ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อท�ำความรู้จักตนเอง
ทัศนคติ วิธีคิด และวัฒนธรรมภายในกลุ่มหรือองค์กร เพราะคนที่ต้อง
เปลีย่ นแปลงคือกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นชาวบ้านหรือกลุม่ คนชายขอบต่างๆ
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือกลุ่มคนมีอภิสิทธิ์ที่เอาเปรียบคนอื่นๆ ในสังคม
ความเชื่อเช่นนี้ ท�ำให้คนท�ำงานเพื่อสังคมลืมไปว่าตัวเราเองไม่ว่าจะ
ทุ่มเทเสียสละและมีอุดมการณ์สูงส่งแค่ไหนก็ถูกหล่อหลอมจากระบบ
และวัฒนธรรมในสังคมเดียวกันกับกลุ่มคนที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำวัตถุนิยมแบบชายเป็นใหญ่ได้หล่อหลอม
ให้คนทุกคนใช้อ�ำนาจเหนือหรืออ�ำนาจแบบครอบง�ำ  เหยียดเพศ กลัว
หรือรังเกียจคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ และภาวะที่เราต่างก็มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงในตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น
เงินทอง ชื่อเสียง ต�ำแหน่งหน้าที่ ความคิดและอุดมการณ์ เป็นต้น
ในกระบวนการอบรมเราจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนเข้าใจระบบสังคม
และวัฒนธรรมผ่านการพิจารณาความคิดความเชื่อ การกระท�ำ  และ
พฤติกรรมในชีวติ ตนเอง เช่น หากเราเรียนเรือ่ งอ�ำนาจ เราให้ผเู้ รียนแบ่งปัน
ว่าตัวเขามีแนวโน้มจะใช้อ�ำนาจอย่างในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน ในที่
ท�ำงาน เราเชิญชวนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ต่อไปว่าคนอื่นๆ ในสังคมที่รู้จัก
สถาบันหรือองค์กรที่เขาท�ำงาน และสังคมในระดับกว้าง มีแนวโน้มใช้
อ�ำนาจอย่างไรและการใช้อ�ำนาจในระดับต่างๆ นั้น ส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่อตัวเขา คนรอบข้าง ชุมชน และสังคมใหญ่อย่างไรบ้าง จากนั้นเราจึง
ชวนกันพูดคุยเรื่องแนวทางการใช้อ�ำนาจแบบใหม่ ที่สามารถลดทอน
ความทุ ก ข์ แ ละแก้ ไขสาเหตุ ข องปั ญ หา ที่ ผู ้ เ รี ย นสามารถสร้ า ง
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างน้อย ในระดับส่วนตัว เพือ่ นฝูง ชุมชน และในที่
ท�ำงาน
การเรียนรูโ้ ครงสร้างและวัฒนธรรมในสังคมไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอ�ำนาจ
เพศ และเพศวิถี อัตลักษณ์ชายขอบ และอัตลักษณ์อภิสิทธิ์ ความเป็น
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กระแสหลัก ความรุนแรง ความไม่เป็นธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นและ
เข้าใจตนเอง เข้าใจเรือ่ งความคิดความเชือ่ ฝังหัวทีถ่ กู หล่อหลอมจากสังคม
หาวิธีการที่จะรื้อถอนความเชื่อและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น
ในตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าหากคนท�ำงานยังไม่สามารถรู้จักตนเอง ไม่มี
ความตระหนักรู้ ไม่สามารถท้าทายและรือ้ ถอนตัวเองในเรือ่ งต่างๆ ทีก่ ล่าว
มาข้างต้น (ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้สมบูรณ์
ทั้งหมดก่อนจึงจะเป็นคนท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ) คงเป็นเรื่องยากยิ่ง
ที่เขาจะสามารถไปโน้มน�ำหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคน ที่เขาต้อง
ท�ำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
การรูจ้ กั ตนเองของศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม
ยังหมายถึงการรูจ้ กั ลักษณะนิสยั ภาวะอารมณ์ และความรูส้ กึ ทีม่ กั สร้าง
ความทุกข์ให้ผู้เรียน อันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัวและ
สภาพสังคมแวดล้อมในที่ท�ำงาน และสังคมระดับใหญ่ การรู้จักตนเอง
ในระดับนีจ้ ะช่วยให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเราและผูอ้ นื่ เห็นทีม่ าทีไ่ ป
ของสิง่ เหล่านีใ้ นตัวเรา และเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงตัวเรา
เพื่อให้การใช้ชีวิตและการท�ำงานของเรามีความสุขและยั่งยืน
การรูต
้ วั หรือการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การรูต้ วั   คือการพัฒนาจิตใจหรือการฝึกสติทชี่ ว่ ยให้จติ ใจของเรา
มีความสงบ มัง่ คง ผ่อนคลาย ละจากภาวะความเครียด ความสับสนวุน่ วาย
ความไม่พอใจ ความผิดหวัง และความรู้สึกลบอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเผชิญกับเหตุการณ์ท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันการท�ำงาน
ในทศวรรษหลังๆ นี้ มีนักสตรีนิยมหลายคนหันมาให้ความส�ำคัญเรื่อง
จิตวิญญาณ และเห็นว่าจิตวิญญาณเป็นฐานของการท�ำงานการเปลีย่ นแปลง
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ตนเองและโครงสร้างสังคม ผูเ้ ขียนเห็นว่าการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญยิ่งของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ที่เราไม่สามารถก�ำหนดหรือ
คาดการณ์อะไรได้เลย โดยเฉพาะหากเราเลือกที่จะท�ำงานเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมใหม่ในครอบครัว ที่ท�ำงานในชุมชน
ที่เราอยู่อาศัย ซึ่งคนอื่นๆ ยังใช้ชีวิตตามกระแสหลัก การเปลี่ยนแปลง
ในขั้ น แรกคื อ การให้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า จิ ต วิ ญ ญาณและวิ ธี ก าร
พัฒนาจิตวิญญาณ ที่ต่างไปจากค�ำสอนของสถาบันและองค์กรศาสนา
แบบชายเป็นใหญ่   ไรแอน ไอสเลอร์ (The Power of Partnership:
Seven Relationships that Will Change Your Life; ๒๐๐๒, p. ๑๘๔)
ผู้ซึ่งเติบโตมาในครอบครัวชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์กล่าวว่า ค�ำว่า
จิตวิญญาณของเธอ ไม่มีความเกี่ยวโยงกับเทพเจ้า การไปนั่งฝึกสมาธิ
ภาวนาบนยอดเขาหรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบสถ์ โดย
ไม่ยงุ่ เกีย่ วความทุกข์และความสุขของโลก แต่หมายถึงความรักทีส่ ามารถ
สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นความรู้สึกเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างห่วงใย
ในชีวติ และโลก จิตวิญญาณส�ำหรับเธอคือศักยภาพของความรัก การท�ำงาน
เพื่อสร้างความยุติธรรม คือการโหยหาความงดงามและความต้องการ
ทีจ่ ะสร้างสรรค์สงิ่ ดีๆ จิตวิญญาณคือฐานของความใส่ใจและความเห็นใจ
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของเรา
มนุษย์ทกุ คนมีจติ วิญญาณและการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นสิง่ ที่
ทุกคนท�ำได้โดยไม่จำ� กัดเพศ วัย สีผวิ เชือ้ ชาติ หรืออัตลักษณ์ใดๆ เพราะ
เป็นเรื่องการฝึกจิตใจจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีรูปแบบ สิ่งก่อสร้าง สถาบัน
พิธกี รรม และไม่จำ� เป็นต้องอาศัยความเป็นสมาชิกของศาสนาใดศาสนา
หนึง่ เพือ่ ให้เข้าถึงสภาวะดังกล่าว แม้วา่ ส�ำหรับหลายคนระบบของศาสนา
จะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตงอกงาม แต่เราเห็นว่าสถาบันและ
องค์กรศาสนาที่สืบทอดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่และล�ำดับชั้นอ�ำนาจ

118

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

ไม่ค่อยให้พื้นที่กับผู้หญิงที่จะเข้าไปมีบทบาทส�ำคัญ เช่น เป็นผู้สอน
หลักธรรมของศาสนา และรูปแบบและค�ำสอนของศาสนาในเชิงสถาบัน
ก็มักไม่เอื้อต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ ความปลอดภัย ความเท่าเทียม
และความภาคภูมิใจในความเป็นผู้หญิง คนข้ามเพศ ผู้พิการ และ
กลุ่มอัตลักษณ์ชายขอบอื่นๆ บ่อยครั้งผู้สอนศาสนาที่เป็นผู้ชายมักจะ
ผลิตซ�้ำค�ำสอนหรือวิธีการที่เป็นเหตุและปัจจัยเสริมให้เกิดความรุนแรง
ทางเพศ เช่น ค�ำสอนที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรง
ทางเพศที่ผู้หญิงเผชิญอยู่เป็นผลจากกรรมชาติที่แล้ว คนข้ามเพศหรือ
คนพิการเป็นเพราะผลกรรมชาติที่แล้ว หรือการมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุม
จ�ำกัดบทบาทและโอกาสของผู้หญิงนั้นเป็นไปตามบัญญัติของพระเจ้า
เป็นต้น
เราใช้แนวคิดเรื่องท้องฟ้าและก้อนเมฆ อธิบายการท�ำงาน
ของจิ ต ใจและเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณ มนุ ษ ย์ ทุ ก คน
มีสภาวะจิตที่เป็นเสมือนท้องฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ สภาวะจิตที่ว่านี้ มีชื่อ
เรียกหลายชือ่ เช่น จิตเดิมแท้ โพธิจติ จิตทีต่ นื่ รูห้ รือพุทธภาวะ คือสภาวะ
การตื่นรู้ การรู้ตัว ความเย็น ความสงบ ความโล่ง และความว่างในใจ
อันเป็นความปกติของจิตที่ช่วยให้คนเราสัมผัสกับสภาวะการรู้แจ้ง (คือ
การรู้ถึงความไม่เที่ยง ความไม่มีตัวตนถาวรแปลกแยกจากสิ่งอื่นๆ และ
การเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง) ส่วนก้อนเมฆนั้นคือความคิด
ความทรงจ�ำ  การคาดการณ์ ความคาดหวัง จินตนาการ ความฟุ้งซ่าน
หรือความคิดทั่วไปที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เห็นอะไรก็ให้ความหมาย
หรือให้คุณค่าหรือวิเคราะห์ หรือความรู้สึกที่ส่วนใหญ่เกิดจากความคิด
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก้อนเมฆเป็นได้ทั้งเรื่องทุกข์และสุข
แต่ก้อนเมฆไม่ใช่ท้องฟ้า เป็นแค่ส่วนหนึ่งของท้องฟ้าที่มาแล้วก็ไป
เสมือนความคิดความรู้สึกที่มาเยี่ยมเยือนจิตเรา หากเราไม่ยื้อยุดไว้
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ความคิดความรู้สึกทั้งหลาย ก็สลายไปตามธรรมชาติของความไม่เที่ยง
ด้วยการตระหนักรู้เช่นนี้ เราก็จะไม่ยึดติดกับก้อนเมฆ ในแต่ละวันเรา
เพียงแค่รับรู้ว่ามีก้อนเมฆเข้ามาในใจ เราจัดการกับก้อนเมฆซึ่งควร
จัดการด้วยปัญญาและเมตตา สาเหตุหลักของความทุกข์ของคนเรา
คือไปยึดติดก้อนเมฆที่เป็นอดีตบ้าง อนาคตบ้าง หรือแม้แต่ก้อนเมฆ
ที่เป็นปัจจุบัน ความทุกข์เกิดจากความคิดเพราะไปยึดว่าความคิด (และ
ความรู้สึกที่เป็นผลของความคิด) นั้นเป็นตัวฉัน เป็นของฉัน ทั้งที่หาก
เรามองธรรมชาติของท้องฟ้าแล้วมันไม่เคยยึดก้อนเมฆไว้เลย เพราะ
ถือว่าก้อนเมฆเป็นแขกที่มาเยี่ยมแล้วก็จากไป จิตเดิมแท้ของเรานั้นคือ
ภาวะของความใส สว่าง โล่งโปร่ง เบา สบาย ซึ่งท�ำให้เราเห็นทุกสิ่ง
อย่างที่เป็นจริงตามเหตุปัจจัย เมื่อไม่ยึดก้อนเมฆชีวิตเราก็ทุกข์น้อยลง
เพราะเราใช้ชีวิตตามกฎธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยง
ในสภาพชี วิ ต ประจ� ำ วั น ทั่ ว ไปเราหลายคนถู ก บี บ รั ด ด้ ว ย
ความเร่ ง รี บ ความกดดั น ที่ ต ้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ห ลายบทบาทให้ ไ ด้ ต าม
ความคาดหวั ง และเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ สิ่ ง เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ เรามั ก ตกอยู ่
ในภาวะของการตอบโต้กับสถานการณ์แบบไร้สติ การตอบโต้ปัญหา
หรือสิ่งที่เข้ามารุมเร้านั้นคนเราท�ำอยู่หลายแบบ เช่น วิ่งหนี ปฏิเสธ
สวนกลับด้วยความโกรธ หรือการสั่งสอนแนะน�ำ  พูดตัดบท หรือเข้าไป
ควบคุมจัดการตามแบบที่เราคิดว่าถูกต้อง การตอบโต้เช่นนี้ มักท�ำให้
ปัญหาบานปลาย ไม่ได้แก้ความทุกข์ทั้งของเราเองและคนที่เกี่ยวข้อง
หลวงพ่อติช นัท ฮันท์ พระภิกษุชาวเวียดนามที่โด่งดังจากการท�ำงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงสงครามในประเทศของท่านได้ให้แนวทาง
ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ว่าให้เราลองเปลี่ยนจากการตอบโต้ไปเป็น
การโอบอุ ้ ม ความทุ ก ข์ ความยุ ่ ง ยากที่ เข้ า มาในแต่ ล ะวั น โดยใช้ ส ติ
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พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินทปญฺโญ)
พุทธทาสภิกขุ

เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยโอบอุ ้ ม ผ่ า นการรั บ รู ้ ล มหายใจในช่ ว งที่ อ ารมณ์
พลุ่งพล่านโดยการนอนลงกับพื้น ผ่อนคลายร่างกายและหายใจยาวลึก
ขึ้นจนใจเราสงบลง
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ผู้ท้าทายโครงสร้างของสถาบัน
พุทธเถรวาทไทยกล่าวว่า มีการสอนกันมาอย่างผิดๆ ว่า นิพพานเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นได้เฉพาะพระอรหันต์ที่สะสมบารมีมาหลายชาติเท่านั้น
ความหมายที่ถูกต้องของนิพพานคือความสงบเย็นของจิต อันเป็น
ความสุขข้างใน ซึง่ ไม่ได้อาศัยเหตุปจั จัยภายนอก สภาวะนิพพานจึงเป็น
สิง่ ทีท่ กุ คนสัมผัสได้ ฝึกฝนและสะสมได้ในแต่ละวัน แต่ละขณะ แต่ละครัง้
ทีร่ สู้ กึ ตัว และสามารถละจากการยึดมัน่ ในตัวตน (คือความคิดความรูส้ กึ )
การรู้ตัว การกลับมาหาท้องฟ้านี้เอง ที่จะช่วยให้เราด�ำเนินชีวิตด้วย
ความรู้เท่าทัน และจะเป็นเครื่องมือปกป้องคุ้มครองเราจากการเข้าไป
ติดกับความอยาก ความหลงที่เกิดขึ้น รวมถึงไม่ไปยึดติดกับสภาวะ
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แห่งความสุข ความส�ำเร็จ ต�ำแหน่งหน้าที่ ชือ่ เสียงหรือค�ำชมเชย เพราะ
เราตระหนักรูถ้ งึ ธรรมชาติแห่งความไม่เทีย่ งของสิง่ เหล่านัน้ ด้วยเช่นกัน
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ รารูต้ วั ว่าเราก�ำลังจมจ่อมอยูก่ บั ก้อนเมฆ ให้เรา
กลับมาหาท้องฟ้าใสคือจิตเดิมแท้ ด้วยการกลับมารับรู้ลมหายใจหรือ
รู้การเคลื่อนไหวของกาย นี่คือการปล่อยวางการยึดติดก้อนเมฆ ในแต่
ละวันหากเราสามารถอยู่กับท้องฟ้าใสได้มากเท่าไร ใจก็โปร่ง โล่ง สด
และอยู่สภาวะการตื่นรู้มากเท่านั้น ฝึกไปเรื่อยๆ ในชีวิตประจ�ำวันแบบ
ไม่เครียด เวลาผ่านไปจะรู้ได้ว่าความทุกข์ในใจเราลดลง และเมื่อใด
มีก้อนเมฆหนักๆ เข้ามาในชีวิตด้วยภาวะใสของใจเรา เราก็จะรับมือ
อย่างมีสติและปัญญามากขึ้น (หรือแม้แต่การร้องไห้ก็เหมือนสภาวะ
ที่เมฆด�ำหนักๆ ตกลงมากลายเป็นฝน หลังจากนั้นฟ้าก็ใสเหมือนเดิม
ดังนัน้ การร้องไห้กเ็ ป็นการระบายทุกข์ของใจเราเท่านัน้ เอง) ลองพิจารณา
ดูว่า ในแต่ละวันเราจมจ่อมอยู่กับก้อนเมฆเสียส่วนใหญ่ จนขาดอาการ
รู้ตัว ไม่ว่าจะเดิน นอน นั่ง หรือกิน เราก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
พิจารณาด้วยจิตว่าง เราจะพบเองว่าความคิดหรือก้อนเมฆส่วนใหญ่ไม่มี
ประโยชน์เลย ความคิดที่น�ำไปสู่การปฏิบัติดีมีประโยชน์นั้นมีอยู่แต่
น้อยมาก ส่วนใหญ่หากเราไม่จมจ่อมอยูก่ บั อดีตก็ไปกังวล วางแผน หรือ
จินตนาการกับเรื่องอนาคต หรือไม่ก็ครุ่นคิดวิเคราะห์กับเรื่องปัจจุบัน
การพัฒนาจิตวิญญาณสามารถกระท�ำได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงลูก ท�ำอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกก�ำลังกาย
ท�ำงานศิลปะ ท�ำไร่ทำ� สวน การทอผ้า ยืดเหยียดร่างกายผ่านโยคะ การฟัง
คนอื่นอย่างลึกซึ้ง การท�ำงานเพื่อสังคม การท�ำงานและการท�ำกิจกรรม
อื่นใดก็ตามในชีวิตประจ�ำวันที่เป็นการกระท�ำอย่างตื่นรู้และมีจริยธรรม
ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นหนทางน�ำไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณให้มั่งคงทั้งสิ้น
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การพัฒนาจิตวิญญาณคือการสร้างและฟื้นฟูอ�ำนาจภายใน
ของกลุ่มคนที่ถูกบั่นทอนและท�ำลายจากวัฒนธรรมครอบง�ำ  วัฒนธรรม
ชายเป็นใหญ่ และวิถชี วี ติ บริโภคนิยมและวัตถุนยิ ม ทีพ่ ร้อมจะหล่อหลอม
ความโลภ โกรธ หลงอยู่ตลอดเวลา ไรแอน ไอสเลอร์ (๑๙๙๕, p.๓๖๙)
กล่าวว่าการฝึกฝนจิตวิญญาณช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามค�ำสอน
ที่เป็นคุณค่าหลักของวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม เช่น ความรัก ความเมตตา
สันติวิธี การเคารพการใส่ใจและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ดังนั้นการพัฒนาจิต
วิญญาณ จะท�ำให้เรามองเห็นและมัน่ ใจในคุณค่า ปัญญาและความสามารถ
ของตนเอง ได้ พั ฒ นาความกล้ า หาญ ความอดกลั้ น ความรั ก และ
ความเมตตาของตนเอง เราใช้คุณลักษณะเหล่านี้ รับมือ ท้าทาย และ
เปลีย่ นแปลงการใช้อำ� นาจในทางทีผ่ ดิ ทีเ่ กิดขึน้ รอบๆ ตัว ทุกวัน และบ่อย
ครั้งเราอาจจะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจแบบนั้นเสียเอง
ในการท�ำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม นักกิจกรรม
สังคมมักจะทึกทักเอาว่าตัวเรานั้นปลอดจากพฤติกรรมที่เป็นการกดขี่
และเอาเปรียบผู้อื่น ดังนั้น การท�ำงานจึงมุ่งไปเปลี่ยนที่โครงสร้าง ระบบ
ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบ
หรื อ โครงสร้ า งที่ เราต้ อ งการเปลี่ ย นแปลง โดยลื ม มองไปว่ า เราเอง
ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมครอบง�ำ วัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม และ
การแสวงหาอ� ำ นาจและอภิ สิ ท ธิ์ ไ ม่ ต ่ า งจากคนอื่ น ๆ ในระบบสั ง คม
การรู้ตัวนี้เองที่จะช่วยให้นักกิจกรรมสังคมเห็นว่า สิ่งที่เราต้องการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ด�ำรงอยู่ในตัวเรา ในชีวิตประจ�ำวัน ในเพื่อนร่วมงาน
และขบวนการท�ำงานเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน และเราจ�ำเป็นต้องท้าทาย
และเปลี่ยนแปลงความโลภ ความหลงในตัวตนของเราและกลุ่มหรือ
องค์กร ไปพร้อมๆ กับการท�ำงานเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
ภายนอก หาไม่แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันถึงนั้น นอกจากจะไม่
การศึกษา
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เกิดขึ้นดั่งใจแล้ว ตัวเราเองยังเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมครอบง�ำที่เรา
ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นเสียเอง
การท�ำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องความไม่เป็นธรรมมักจะ
ท�ำให้เราติดกับดักของความโกรธ ความเกลียด ความคิดแบ่งแยกเขา
และเรา ดีและชั่ว และระหว่างคนที่กระท�ำผิด คนที่ถูกกระท�ำรุนแรง และ
ตัวเราเอง ค�ำสอนของพุทธศาสนาที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสตรัสรู้ธรรม
เพราะเขามีโพธิจติ จะช่วยให้เรารูส้ กึ เคารพ เห็นใจ และเมตตาคนทีท่ ำ� ผิด
เพราะเข้าใจว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเหตุปัจจัยให้กระท�ำผิด
แต่กระนั้นเขาก็ยังมีโพธิจิตและมีโอกาสตรัสรู้ธรรมอยู่ ความเข้าใจเช่นนี้
จะช่วยลดความเกลียด ความโกรธ และการแบ่งแยกเขาเรา เพราะตัวเราเอง
ก็ยังมีมิจฉาทิฐิด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้เบียดเบียนตนเองและคนอื่นๆ อยู่
ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และหากเราเกิดเป็นผู้ชายที่เติบโตมาในเงื่อนไข
ปัจจัยดังกล่าว เราก็อาจกระท�ำความผิดทางเพศเช่นเดียวกัน เวลาที่เรา
ต้องท�ำงานกับคนทีใ่ ช้อำ� นาจผิดๆ ไม่วา่ เรือ่ งใดก็ตาม หากเราเห็นโพธิจติ
ที่เขามีอยู่เสมอ การเห็นเช่นนี้คือการขัดเกลาจิตใจเราไม่ให้หลงตัวตน
ติดยึดในความดี ความคิดเห็นของเรา และหมั่นเพียรที่จะบ่มเพาะ
ความเมตตากรุ ณ า ความเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น เห็ น ศั ก ยภาพทาง
จิตวิญญาณของเขาที่ไม่ต่างจากเรา วิธีคิดเช่นนี้จะช่วยให้เราก้าวข้าม
ความเกลียด ความโกรธ และความคิดแบ่งแยก ช่วยให้ทำ� งานและใช้ชวี ติ
ที่ไม่แบ่งแยกดีชั่ว ขาวด�ำเป็นคนละขั้วอย่างตายตัว
ภาวะจิตวิญญาณอันเข้มแข็งและมั่นคงจะเป็นฐานที่เอื้อให้เรา
ท�ำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความเพียรและเกิดความสุขใจ
ในงานที่ท�ำได้ส�ำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็ตาม และเมื่อเกิด
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ความท้อแท้ สิ้นหวัง สับสนหรือโกรธเคือง ภาวะจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง
จะช่วยให้เราสามารถรับมือและเปลี่ยนแปลง ความยุ่งยากเหล่านี้ เพียง
การเตือนตนเองให้ปล่อยวางก้อนเมฆต่างๆ ในจิตใจ โดยการกลับมารู้
ลมหายใจ ตืน่ รูก้ บั สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละขณะอย่างเต็มทีใ่ นแต่ละวัน
เพื่อให้ตัวเราได้สัมผัสกับความเป็นอิสระ ความเบิกบาน ความสุข และ
ความพอใจกับการท�ำงานและชีวิตที่เราได้เลือกเองแล้ว และแม้ว่ายัง
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงปัจจัยข้างนอกได้และการท�ำงานของเรายังไม่บรรลุ
เป้าหมาย แต่การเดินทางชีวติ ด้านในของเราได้เข้าสูเ่ ส้นชัยแห่งอิสรภาพ
ทางจิตวิญญาณแล้วในทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจที่เรารู้สึกตัว
การเรี
ยนรู
้ นำห้
่านห้
าฐาน
การเรี
ยนำรู
้ผ่าผ
าฐานำ

หัว

คิด วิเคราะห์
เพื่อท�าความเข้าใจ

หัวใจ

ใส่ใจ ให้ความส�าคัญ
กับอารมณ์ความรู้สึก

มือ

จิตวิญญาณ

ทักษะการฟนฟูอ�านาจ
และศักยภาพ

- ความมั่นคงของจิตใจ
- การปล่อยวาง
- ปัญญา
- ความหวัง แรงบันดาลใจ

กาย

ฝกฐานกายและลมหายใจ

รูปภาพ ฐานำการเรี
ฐานการเรียยนำรู
นร้้ ู ๕ ฐาน

ศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรมใช้กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
กษาาน
ทีป่ ระยุกต์จากกลุม่ เควกเกอร์และนักการศึกษาสตรีนยิ มมาเป็นเรียนรูอ้ การศึ
งค์รวมผ่
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ห้าฐาน คือ
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ศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรมใช้กระบวนการเรียนรู้
ผ่ า นประสบการณ์ ที่ ป ระยุ ก ต์ จ ากกลุ ่ ม เควกเกอร์ แ ละนั ก การศึ ก ษา
สตรีนิยมมาเป็นเรียนรู้องค์รวมผ่านห้าฐาน คือ
หนึง่ ฐานหัว หมายถึงการให้ผเู้ รียนคิดแบบวิเคราะห์ (analysis
and critical thinking) ทั้งต่อสถานการณ์ปัญหาของตนเอง ปัญหา
ในห้องเรียน หรือที่บ้าน หรือปัญหาของชุมชนซึ่งสามารถท�ำได้ง่ายๆ
จากการตัง้ ค�ำถามเปิด หรือใช้รปู ภาพ การเล่าเรือ่ ง หรือการใช้สถานการณ์
จริงให้ผเู้ รียนฝึกคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์คอื การท�ำความเข้าใจหรือหา
ค�ำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผ่านการคิดพิจารณาอย่างเป็นตรรกะ คือ
คิดหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือจากผลหรือปรากฏที่เกิดขึ้น
ให้คิดหาเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกิดสถานการณ์นั้นๆ หรืออาจจะใช้ในแง่
การคาดการณ์กไ็ ด้ เช่น หากท�ำหรือไม่ทำ� แบบนีแ้ ล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง
อะไรท�ำให้มกี องขยะใหญ่โตอยูใ่ กล้ๆ โรงเรียนหรือชุมชนของเรา และเรา
สามารถท�ำอะไรกับสถานการณ์นี้ได้บ้าง เป็นต้น
สอง ฐานมือ การฝึกทักษะส�ำคัญในชีวติ (empowerment skills)
เช่น การพูด การสรุปความ การฟังด้วยใจ การแก้ปญ
ั หา การบอกความรูส้ กึ
และความต้องการ การพูดปฏิเสธ การยืนยันสิทธิ์ รวมถึงการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี เป็นต้น
สาม ฐานใจ คือการเรียนรูผ้ า่ นอารมณ์ความรูส้ กึ เช่น การรับรู้
และความสามารถที่จะบอกความรู้สึกของตนเอง รวมถึงความสามารถ
รับมือกับอารมณ์ความรูส้ กึ ลบของผูอ้ นื่ ได้ โดยเฉพาะหากเป็นการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ชวี ติ จริงของผูเ้ รียน  เราจะเห็นว่าผูเ้ รียนจะเต็มไปด้วย
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ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบทั้งในช่วงที่ร่วมท�ำกิจกรรมหรือก�ำลัง
เล่าประสบการณ์ชวี ติ จริงให้เพือ่ นฟัง เราช่วยให้ผเู้ รียนเข้าถึงปัญญาจาก
การเรียนรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เราเรียกว่า การเรียนรูผ้ า่ นหัวใจ อันเป็น
ส่วนทีห่ ายไปในการศึกษาอบรมทัง้ ในและนอกระบบ กระบวนการอบรม
ของเราสนับสนุนให้ผู้เรียนสัมผัสรับรู้และแบ่งปันความรู้สึก เราเชื่อว่า
การเรียนรูจ้ ากความรูส้ กึ มีความส�ำคัญมาก เพราะเมือ่ พิจารณาท�ำความเข้าใจ
ประสบการณ์ชีวิตจริง เราจะพบว่าทั้งความสุขและความทุกข์เป็นเรื่อง
ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ หั ว ใจหรื อ ความรู ้ สึ ก ทั้ ง สิ้ น เรารื้ อ ถอนความเชื่ อ เรื่ อ ง
การร้องไห้ว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือแสดงถึงความอ่อนแอโดยเฉพาะกับ
ผู้เรียนผู้ชาย เราแนะน�ำวิธีให้ผู้เรียนอยู่กับเพื่อนและเกื้อกูลกันในเวลา
ทีเ่ ขาร้องไห้ การรับรูค้ วามรูส้ กึ คือการฟังเสียงข้างในตนเองโดยไม่วงิ่ หนี
ผลักไส ปฏิเสธ หรือวิง่ ไปทีห่ วั (ความคิด) โดยเฉพาะกับความรูส้ กึ ทางลบ
ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ความรูส้ กึ โกรธ ความรูส้ กึ กลัว ความรูส้ กึ ไม่มนั่ คง ความรูส้ กึ
อิจฉาเปรียบเทียบผูอ้ นื่ การรูต้ วั ทีค่ วามรูส้ กึ นีเ้ องทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนค่อยๆ
รูจ้ กั เข้าใจ และยอมรับตนเอง จากนัน้ เราจึงช่วยดึงผูเ้ รียนไปสูร่ ะดับปัญญา
ด้วยการพิจารณาว่าความรูส้ กึ นีเ้ กิดจากอะไร และบอกถึงอะไรทีน่ อนนิง่
อยู่ภายในจิตใจที่ยังต้องท�ำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงแก้ไข เราเชื่อว่า
ปัญญาของมนุษย์เกิดจากการเปิดใจรับรู้สัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวัน
สี่ ฐานกาย (kinesthetic) คือการใช้รา่ งกายเคลือ่ นไหวลงมือท�ำ
กิจกรรม การท�ำงานใช้แรง หรือในแง่ของการดูแลสุขภาวะ เช่น การเล่น
กีฬา การเดิน การยืดเหยียดโยคะ โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กและเยาวชน การใช้
ฐานกายในการเรียนรูน้ อกจากจะช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ แล้ว ยังช่วยให้เด็ก
ฝึกสติผา่ นการรับรูร้ า่ งกาย ทีจ่ ะช่วยฝึกสมาธิและดึงพวกเขาออกมาจาก
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การอยู่กับอุปกรณ์สื่อสารและทีวีนานเกินไป ในห้องเรียนทุกแห่งเราจะ
พบว่า มีผเู้ รียนจ�ำนวนหนึง่ ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ทมี่ กั นิง่ เงียบ ร่วมฟัง
แต่ไม่เสนอความเห็นหรือตอบค�ำถามเลย แต่เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องใช้
ฐานกาย เช่น เล่นกิจกรรมเพือ่ ฝึกการท�ำงานกลุม่ เพือ่ ต้องข้ามแม่นำ�้ พิษ
หรือให้กลุ่มลงมือท�ำสวน ผู้เรียนกลุ่มนี้จะกระตือรือร้น มีความสุขกับ
กิจกรรมและมักจะออกมาเป็นผู้น�ำกลุ่ม ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเรียนรู้
ได้ดีผ่านฐานกายนั่นเอง
ห้า ฐานจิตวิญญาณ (spirituality) คือการฝึกฝนจิตใจเพือ่ ให้
เกิดความมัน่ คงภายใน มีสมาธิในชีวติ ประจ�ำวัน มีความสงบ ความอดทน
ความสามารถทีจ่ ะปล่อยวาง บ่มเพาะความเบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์
และแรงบันดาลใจ
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๔

องค์ประกอบการศึกษา
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

“การตั้ ง ค� ำ ถามเป็ น วิ ธ ีก ารพื้ นฐานที่ ส� ำ คั ญ มาก
ของการเรีย นรู ้ ที่ จะท� ำให้คนคิ ด วิเคราะห์ อ ย่า งเป็น ตรรกะ
อาจพู ด ได้ ว่ า การตั้ งค� ำถามเป็ น หั ว ใจของการเรี ย นรู ้
เพื่ อการเปลี่ ย นแปลงเลยที เ ดี ย ว เพราะระบบการศึ ก ษา
ของวัฒนธรรมครอบง� ำ หล่ อหลอมให้คนเราฟั ง เชื่อ และ
ท�ำตามโดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องตั้งค�ำถาม”
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องค์ประกอบการศึกษา
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

จากแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ของกลุม่ นักเคลือ่ นไหวด้านการศึกษา
ที่น�ำเสนอในบทที่ ๓ พอจะสรุปได้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน ดังต่อไปนี้
แนวคิ ด และหลั ก ปรั ช ญาที่ เชื่ อ มั่ น ว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ป ั ญ ญา
ศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง และมีสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน
ทั้ ง ที่ เ ป็ น เด็ ก เยาวชน และผู ้ ใ หญ่ ซึ่ ง ถู ก หล่ อ หลอมจากวั ฒ นธรรม
อ�ำนาจนิยมแบบชายเป็นใหญ่ของสังคมวัตถุนิยมยุคหลังอุตสาหกรรม
เป็นผูต้ นื่ รูด้ ว้ ยปัญญา มีความรัก เคารพ และใส่ใจในชีวติ ตนเองและผูอ้ นื่
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม รวมถึงมีความสามารถ ความมัน่ ใจ ความรับผิดชอบ
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะส�ำคัญเพื่อใช้ชีวิตในศตวรรษนี้อย่างมี
ความสุข เท่าเทียม และมั่นคง
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรแบบประชาธิปไตย องค์กรหรือ
สถาบันการศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบใช้อ�ำนาจร่วมกัน (power
sharing) ระหว่างผู้น�ำ  นักการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน
องค์ประกอบการศึกษา
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
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และนักเรียน   โดยที่ผู้บริหารใช้อ�ำนาจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท�ำงาน
และภาวะการน�ำในทุกระดับของสถาบัน เป็นการบริหารที่เปิดกว้าง
ส�ำหรับการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่เปิดเผย
กระบวนการเรี ย นแบบมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ใ ส่ ใจความพิ เ ศษและ
ความต้องการเฉพาะของผูเ้ รียนแต่ละคน เรียนรูผ้ า่ นวัฒนธรรมการร่วมมือ
ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งในระดับปัจเจกและกลุ่ม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ฝึกรับรู้ และอยู่กับ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ฝึกทักษะชีวิตด้านการสื่อสาร
และการมีความสัมพันธ์แบบวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วม ได้ใช้ร่างกายและ
ได้พัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต สภาพสั ง คม และ
สิง่ แวดล้อมของผูเ้ รียนในศตวรรษนี้ การสอนเด็กให้อา่ น เขียน และคิดเลข
ผ่านเนือ้ หาทางสังคมทีม่ คี วามหมายต่อชีวติ จริงของพวกเขา มีหลักสูตร
ที่สอนให้ผู้เรียนมีความรัก เคารพ และเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
ฝึกฝนวัฒนธรรมการแบ่งปัน ใส่ใจ และความเห็นอกเห็นใจ และการท�ำงาน
เป็นทีมที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนรู้เรื่องเพศและเพศวิถี
ทีอ่ อกจากกรอบวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ เข้าใจความเท่าเทียมท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรม การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การใช้สื่อและเทคโนโลยีด้วยปัญญา เรียนรู้
ปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติสิ่งแวดล้อม
ครูผสู้ ร้างการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามรัก ยึดมัน่ ในความยุตธิ รรม
เสรีภาพ และประชาธิปไตย กล้าท้าทายวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยม และเป็น
ครูที่มีคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
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• เป็นผู้น�ำที่เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เรื่องการศึกษาอย่าง
ถอนรากถอนโคน เปลี่ ย นจากความเชื่ อ ว่ า การศึ ก ษา
คือการสอน (teaching) ที่ครูท�ำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูล
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแบบอ�ำนาจนิยมให้แก่
นักเรียน มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ (learning process)
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งครูและนักเรียนในทาง
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และเสรีภาพ
• เป็นผูส้ ร้างวัฒนธรรมใหม่ในห้องเรียนและสังคม ผ่านการใช้
อ�ำนาจร่วมทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว กับเพือ่ นร่วมงาน และผูเ้ รียน
เป็นผู้กล้าปฏิเสธวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมและวิธีคิดแบบ
ราชการทีม่ อี ยูใ่ นระบบการศึกษา กล้าเรียกร้องและปกป้อง
สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมทั้งในงานของตนเอง
ในห้องเรียน และในสังคม
• เป็นผู้จัดกระบวนการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้เรียน
โดยเชื่อว่าค�ำตอบและปัญญาอยู่ในตัวผู้เรียน ท�ำหน้าที่
ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์
ความต้องการและปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่แตกต่าง
กันไป ผ่านกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยเทคนิควิธกี ารหลากหลาย
เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
• เป็นผู้ที่มีความรักในตนเองและผู้อื่น ห่วงใยสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รักการสอน การเรียนรู้ เสรีภาพ ความยุตธิ รรม
และการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบการศึกษา
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
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คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และทักษะส�ำคัญของครู
ผู้ท่ ีเต็มไปด้วยความรัก

เปาโล เฟรรี กล่าวไว้วา่ การสอนเป็นวิชาชีพที่เรียกร้องให้ครู
ผูอ้ ทุ ศิ ตน ต้องพัฒนาความรักคือ รักผูอ้ นื่ และรักทุกกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสอน หากไร้ความรักการสอนก็เป็นแค่อาชีพทีห่ ารายได้เท่านัน้ เอง
จอร์จ เลกี้ อาจารย์เควกเกอร์ผู้ได้รับอิทธิพลจาก เปาโล เฟรรี กล่าวไว้
ในงานอบรมผู้จัดกระบวนการศึกษาเพื่อสังคมของเมืองไทยในปี พ.ศ.
๒๕๔๑ ว่ า ผู ้ จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ คื อ ผู ้ ที่ มี
คุณลักษณะสามประการคือ รักตัวเอง รักวิชาที่สอน และรักผู้เรียน
หลังจากท�ำงานการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมมากว่ายี่สิบปี
ผู้เขียนพบว่า การรักตัวเองคือการที่เราดูแลสุขภาวะตัวเองทั้งห้าด้าน
คือสุขภาวะทางกาย สุขภาวะด้านอารมณ์และความรู้สึก สุขภาวะด้าน
ความคิดและปัญญา สุขภาวะด้านความสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ การมีสุขภาวะดีท�ำให้เรามีพลัง มีความสุข
ความมั่นคงภายในและสนุกกับงานและชีวิตที่เลือกแล้ว สามารถรับมือ
กั บ ความท้ า ทายได้ คนที่ รั ก ตั ว เองจะเห็ น คุ ณ ค่ า และเคารพตนเอง
ซึง่ เป็นฐานให้รจู้ กั รักและเคารพผูอ้ นื่ ส่วนความรักในงานและเนือ้ หาวิชา
ที่ ส อนจะสร้ า งความสุ ข ความใฝ่ รู ้ แ ละความตื่ น เต้ น เพลิ ด เพลิ น กั บ
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาทดลองใช้ และความรักผู้เรียนจะท�ำให้เรา
มีความอดทน ความเมตตากรุณา มีความใส่ใจ และสุขใจที่ได้เห็น
การพัฒนา เติบโต และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
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ผู้ท่ ีฟังนักเรียนด้วยความเคารพและใส่ใจ

ลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมโดยเฉพาะแบบไทย
คือการสอนให้เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ต้องเคารพเชื่อฟังและท�ำตาม
ผูใ้ หญ่ผา่ นค�ำสอนทีว่ า่ “ผูใ้ หญ่อาบน�ำ้ ร้อนมาก่อน” หรือ “เดินตามผูใ้ หญ่
หมาไม่กดั ” ค�ำสอนนีม้ าจากความเชือ่ ว่าผูใ้ หญ่ทกุ คนมีความรูแ้ ละปัญญา
มากกว่าเด็ก และผู้ใหญ่เป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อเด็ก ในความเป็นจริง
เราทราบกันดีวา่ ไม่ใช่ผใู้ หญ่ทกุ คนจะมีความรู้ มีปญ
ั ญา และมีความเมตตา
กรุ ณ าต่ อ เด็ ก ตรงกั น ข้ า มมี ผู ้ ใ หญ่ จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย ที่ ใช้ อ� ำ นาจ
ในทางที่ผิดโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน จ�ำนวนเด็กที่ถูกท�ำร้ายและ
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้ใหญ่ มีมากกว่าจ�ำนวนเด็กที่ท�ำร้ายกันเอง
มีการยืนยันจากองค์กรที่ท�ำงานเรื่องสิทธิมาตลอดว่า เด็กถูกท�ำร้าย
ทางเพศ ถูกท�ำร้ายร่างกายจิตใจ จากผูใ้ หญ่ทพี่ วกเขาใกล้ชดิ และไว้วางใจ
เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ในชุมชน
ในวัฒนธรรมแบบนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องฟังหรือให้ความเคารพเด็ก
สังคมเราจึงเต็มไปด้วยการพูดแนะน�ำ  สั่งสอน ดุด่า ประณาม ตักเตือน
ที่ผู้ใหญ่กระท�ำต่อเด็กและเยาวชนทุกคน โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะลูกหลาน
ของตั ว เองเท่ า นั้ น เด็ ก ที่ ไ ม่ เชื่ อ หรื อ ท� ำ ตาม และโต้ แ ย้ ง เพื่ อ แสดง
ความคิดเห็นที่ต่างไปจากผู้ใหญ่จะถูกตัดสินว่าเป็นเด็กไม่เรียบร้อย ดื้อ
หัวแข็ง และก้าวร้าว วัฒนธรรมทีใ่ ห้อำ� นาจแก่ผใู้ หญ่โดยปราศจากเงือ่ นไข
เช่นนีจ้ งึ ท�ำลายความมัน่ ใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญในการคิด
วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
ที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตย
จุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมเช่นนี้ คือการที่
ครูมีความเคารพในตัวนักเรียนและยอมรับตัวตนของพวกเขา ครูแสดง
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ความเคารพนักเรียนผ่านการฟังความคิดเห็น รับรู้ความรู้สึก ใส่ใจ และ
ให้ความส�ำคัญต่อพฤติกรรมของพวกเขา ไม่วา่ จะเป็นความอยากรูอ้ ยากเห็น
ความก้าวร้าว รวมถึงการท้าทายครู เพราะครูไม่ใช่ผู้สอนให้เด็กกลัว
แต่คอื ผูส้ ง่ เสริมให้เด็กกล้า ครูทเี่ คารพเด็กนักเรียนจริงๆ จะท�ำให้นกั เรียน
เคารพครูจากใจไม่ใช่จากความกลัวและอ�ำนาจของครู การมีความเคารพ
ต่อกันและกัน คือการเห็นคุณค่าและความเท่าเทียมกันของคนทุกคน
ผู้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน

การสร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย เป็ น หั ว ใจของการเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า ง
การเปลี่ ย นแปลง ความปลอดภั ย เกิ ด จากความไว้ ว างใจทั้ ง ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกันเอง ครูต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่ใส่ใจในความยุติธรรม
เสรีภาพ และสิทธิส่วนบุคคล และพร้อมจะปกป้องนักเรียนที่มีแหล่ง
อ�ำนาจน้อย เมือ่ นักเรียนได้รบั การดูถกู เหยียดหยามหรือท�ำร้ายจากเพือ่ น
หรือครูคนอื่นๆ
บทบาทหน้ า ที่ ซึ่ ง ส� ำ คั ญ ของครู คื อ การเฝ้ า สั ง เกตดู พ ลวั ต
การใช้อ�ำนาจระหว่างกันในกลุ่มนักเรียน โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของ
ภาคเรียน ทัง้ นีเ้ พราะพวกเราส่วนใหญ่เติบโตมาในสังคมอ�ำนาจนิยม เด็ก
แทบทุกคนจึงถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมเช่นนี้ตั้งแต่เล็กๆ จาก
ภายในครอบครัว เครือญาติและชุมชน ไรแอน ไอสเลอร์ กล่าวว่า ลักษณะ
หนึง่ ของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำคือการท�ำให้คนเชือ่ ว่าความแตกต่าง
แปลว่าฝ่ายหนึ่งสูงส่งและมีค่ามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่ต�่ำต้อยและด้อยค่า
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างบนฐานเพศ (ที่บอกว่าเพศชายหรือเด็กชาย
มีคณ
ุ ค่า เก่งกว่า หรือสูงกว่าเด็กหญิง) ชาติพนั ธุ์ สีผวิ ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือรูปร่างหน้าตา เป็นต้น โรงเรียนและห้องเรียนคือชุมชนจ�ำลองของ
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สังคมใหญ่ ดังนัน้ เด็กจะมีพฤติกรรมหลายอย่างทีแ่ สดงออกถึงการแบ่งแยก
รวมถึงการท�ำร้ายคนที่มีความแตกต่างทางอัตลักษณ์และอื่นๆ เช่น
การไม่นบั รวมให้เป็นพวกเดียวกัน (exclusion) การพูดจาหยอกล้อ (โดย
เฉพาะต่อเด็กข้ามเพศ) การแสดงกิรยิ าดูถกู เหยียดหยาม (เด็กทีย่ ากจน
กว่าหรือมีชาติพันธุ์ต่างจากพวกเขา) การบังคับข่มขู่และการท�ำร้าย
ร่างกาย (เด็กที่ตัวเล็กกว่าหรือเด็กรุ่นน้อง) เด็กชายเปิดกระโปรง
เด็กผู้หญิง เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครูต้องเข้าไปแทรกแซง
เพื่อยุติการใช้อ�ำนาจเหนือกว่าหรือความรุนแรงนั้นๆ จากนั้นให้ผู้ที่
ถูกกระท�ำบอกความรูส้ กึ ของเขาและผลกระทบทีเ่ ขาได้รบั จากการกระท�ำ
ดังกล่าว โดยให้ผู้กระท�ำและนักเรียนในห้องทั้งหมดฟังอย่างตั้งใจ
จากนั้นจึงถามผู้ที่กระท�ำว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่ท�ำให้กระท�ำเช่นนั้น และ
ถามต่อว่าเมือ่ เขาได้ยนิ เสียงสะท้อนจากเพือ่ นทีถ่ กู เขากระท�ำรุนแรงแล้ว
เขาต้องการจะแก้ไขอย่างไร จากนั้นครูสามารถใช้เหตุการณ์นี้ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ต่อโดยถามนักเรียนว่า ใครเคยพบเจอเหตุการณ์
ท�ำนองนี้บ้าง และพวกเขารับมืออย่างไร พวกเขาคิดว่ามันเกิดจากอะไร
และพวกเขาจะท�ำอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก เป็นต้น
“ในการอบรมคราวหนึง่ เรามีผเู้ รียนทีเ่ ป็นคนข้ามเพศซึง่ ก�ำลัง
เล่าเหตุการณ์ที่เขาถูกท�ำร้าย โดยเฉพาะช่วงวัยเด็กทั้งภายในบ้าน
โรงเรียน และในชุมชน ในขณะเล่า มีผู้เรียนท่านหนึ่งหัวเราะและหลัง
จากนั้นท�ำท่าทางไม่สนใจฟังเรื่องราวของเขา เมื่อคนข้ามเพศเล่าจบลง
ผู้เขียนพูดขอบคุณเขาที่ไว้ใจเล่าเรื่องราวส�ำคัญให้พวกเราฟัง จากนั้น
ถามเขาว่า คุณคงสังเกตเห็นว่าตอนที่คุณเล่าเรื่องตัวเองถูกท�ำร้ายนั้น
มีเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะ คุณช่วยบอกได้ไหมว่า ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร
เขานิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วตอบว่า รู้สึกแย่มากและเจ็บปวด จากนั้นผู้เขียน
ถามเขาว่า เมื่อคุณเล่าเรื่องความรุนแรงและความไม่เป็นธรรมที่คุณ
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ได้รับ คุณอยากให้พวกเราท�ำตัวอย่างไรเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนคุณ เขา
ตอบว่า ขอให้ฟังเงียบๆ เพราะมันท�ำให้รู้สึกว่ามีคนเข้าใจและท�ำให้
ไม่โดดเดี่ยว”
หากครูละเลย เพิกเฉย ไม่จดั การกับสถานการณ์ใช้อำ� นาจผิดๆ
หรือความรุนแรงในหมูน่ กั เรียนแล้วก็เท่ากับว่าครูอนุญาตหรือส่งเสริมให้
ความรุนแรงเกิดขึ้นต่อไป และจะท�ำให้ผู้เรียนที่มีแหล่งอ�ำนาจน้อย
นอกจากจะไม่รู้สึกปลอดภัยแล้ว เขาจะถอยตัวออกจากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอืน่ ๆ เด็กนักเรียนทีท่ ำ� ร้ายเพือ่ นก็จะท�ำร้ายคนอืน่ ต่อไปเรือ่ ยๆ
และที่เลวร้ายกว่านั้นคือ ครูก�ำลังสอนบทเรียนว่าเมื่อมีความรุนแรง
เกิดขึ้นต่อหน้าให้อยู่นิ่งเฉยไว้เพราะไม่ใช่เรื่องของเรา
เป็นเรื่องปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพบว่ามีนักเรียน
บางคนซึ่ ง มั ก มี จ� ำ นวนไม่ ม าก มี ค วามมั่ น ใจและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้
พื้นที่พูดแสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่มากกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด
สะท้ อ นถึ ง รู ป แบบอั น หนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจครอบง�ำ ที่ นั ก เรี ย น
ถูกหล่อหลอมมาว่าหากมีแหล่งอ�ำนาจมากแล้วเขาจะรู้สึกว่าตนเอง
สามารถมีพ้ืนที่พูดมากกว่าคนอื่นๆ ครูต้องเตือนให้เขาฟังปัญหาจาก
เพื่อนคนอื่นๆ โดยการบอกว่า “ค�ำตอบของเธอเยี่ยมมากแต่ตอนนี้
เราอยากฟังคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ตอบบ้าง” ผู้เขียนจะพูดย�้ำเตือนเสมอ
ในการอบรมว่า คนที่เงียบหรือพูดน้อยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้หรือไม่มี
ปัญหา และหากเราอดทนรอคอยและให้พื้นที่ทุกคนได้แบ่งปันเราจะได้
เรียนรู้ปัญญาจากเพื่อนๆ ทุกคน บางครั้งการเจาะจงขอฟังความเห็น
จากคนที่พูดน้อยหรือยังไม่ได้พูดก็ช่วยได้มาก
ครูควรฟังอย่างใส่ใจ ให้ความเคารพความคิดเห็นของนักเรียน
และท�ำให้นักเรียนทุกคนฝึกฟังกันตั้งแต่ช่วงต้นของภาคเรียน ไม่ตัดสิน
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ให้คุณค่าผิดถูกขาวด�ำต่อประสบการณ์หรืออัตลักษณ์ของนักเรียน และ
เมื่อใดที่มีคนเล่าประสบการณ์ส่วนตัว ครูจะชักชวนให้คนอื่นๆ ฟังอย่าง
ใส่ใจ และเมื่อคนนั้นพูดจบลงพูดขอบคุณทุกครั้งเพื่อเป็นตัวแบบ เช่น
พูดว่า “ขอบคุณมากที่ไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวที่ส�ำคัญให้เราฟัง” และพูด
ย�้ำเสมอให้นักเรียนรักษาความลับของกันและกันเพราะการที่นักเรียน
คนหนึง่ คนใดน�ำเรือ่ งส่วนตัวมาเล่าให้กลุม่ ฟังคือการแสดงความไว้วางใจ
เพราะหลายคนไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตที่บ้าน
อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยคือการจัดให้นักเรียน
แต่ละคนมีคหู่ ู (buddy) หรือกลุม่ กัลยาณมิตรขนาดจ�ำนวนไม่เกินห้าคน
โดยจัดระบบสนับสนุนตัง้ แต่ชว่ งต้นของภาคเรียน และจัดเวลาให้นกั เรียน
พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้สึกต่างๆ กับคู่หูหรือ
กลุ่มกัลยาณมิตรเป็นระยะๆ ต่อเนื่องตลอดการเรียนหลักสูตรนั้น ระบบ
สนับสนุนผ่านคู่หูหรือกลุ่มกัลยาณมิตรคือระบบช่วยเหลือ (support
system) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือการเรียนรู้ของกันและกัน
ผ่านการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ไว้วางใจกันภายในกลุ่มเล็ก ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มี
ความมั่ น ใจในตั ว เอง มี ค วามกลั ว หรื อ อายที่ จ ะแสดงความเห็ น ใน
กลุ่มใหญ่ และเป็นระบบที่ให้นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก
หรื อ ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการเรี ย นซึ่ ง อาจเป็ น
ความเห็นหรือความรูส้ กึ ทัง้ ทางบวกและทางลบทีเ่ ขาไม่ตอ้ งการบอกเล่า
ในกลุ่มใหญ่หรือบอกให้ครูทราบ
เมือ่ ใดทีน่ กั เรียนรูส้ กึ ปลอดภัยและมัน่ ใจในกระบวนการ ไว้วางใจ
ในตัวครูและเพื่อนร่วมเรียนแล้ว พวกเขาจะลุกขึ้นมาก�ำหนด ควบคุม
และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนจะตัดสินใจเดินเข้าสู่พื้นที่
ที่เคยอึดอัดหวาดกลัวเพื่อเปิดตัวเองสู่การเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนจะกล้า
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แบ่งปันประสบการณ์ที่ยุ่งยากในชีวิตจริงของตนเอง กล้าที่จะแสดง
ความเปราะบาง กล้าจะทดลองท�ำหรือลงมือปฏิบัติการ กล้าที่จะลองผิด
ลองถูก หรือกล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเองในกรณีทมี่ คี วามเห็นต่างจาก
เพือ่ นหรือต่างจากครู ความกล้าหาญคืออิฐก้อนแรกของการเปลีย่ นแปลง
ผู้ต้ังค�ำถามให้นักเรียนค้นพบปัญญา

ผลกระทบทีอ่ นั ตรายประการหนึง่ ของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ
คือการท�ำให้ผคู้ นเชือ่ ตามผูน้ ำ 
� หรือความเชือ่ ของกระแสสังคมโดยไม่คดิ
วิเคราะห์ วิธีที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้คือการฝึกตั้งค�ำถามทั้งกับชีวิต
เราเองและสังคม เพราะการตั้งค�ำถามคือการเชิญตัวเองให้เข้าสู่พื้นที่
เรียนรู้ ใคร่ครวญ และค้นหาค�ำตอบอย่างเป็นตรรกะ ในกระบวนเรียนรู้
แบบนี้ครูต้องตั้งค�ำถามเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงหรือค้นพบปัญญา
ของพวกเขาเอง การตั้งค�ำถามคือการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ท�ำให้พวกเขาพยายามขบคิดด้วยความตื่นเต้น ท้าทาย
และกระตือรือร้น ห้องเรียนแบบนั้นจึงจะเต็มไปด้วยความคิดเห็นและ
ค�ำตอบมากมาย ในการอบรมกระบวนกรผ่านประสบการณ์ อาจารย์จอร์จ
เลกี้ จะสอนพวกเราว่า เมื่อเราถามค�ำถามตรงเป้าที่กระตุ้นและท้าทาย
ผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (eliciting questions) สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในห้องเรียนคือปัญญามากมายจากผูเ้ รียนทีแ่ ย่งกันตอบ อาจารย์ใช้ศพั ท์
เรียกสถานการณ์เช่นนัน้ ว่า เหมือนการท�ำป๊อปคอร์น คือการคัว่ ข้าวโพด
ที่มาถึงช่วงที่มันแตกตุ๊บตั๊บในหม้อ ในช่วงขณะนั้นหน้าที่ของครูคือฟัง
อย่างตั้งใจเพื่อจับประเด็นของแต่ละคนที่แย่งกันตอบ หน้าที่ของครู
คือเก็บเกี่ยวปัญญา (harvest the wisdom) จากนักเรียนผ่านการสรุป
ประเด็น เชื่อมโยง และถามลึกลงไปจนได้ค�ำตอบที่เป็นปัญญาร่วม
(collective wisdom) ของนักเรียน และเมื่อครูเขียนปัญญาเหล่านั้น
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ของพวกเขาลงบนกระดานแล้วบอกว่า “พวกเธอได้ค�ำตอบเยอะมาก
อย่างน่าทึง่ นีเ่ ป็นค�ำตอบทีม่ าจากพวกเธอทัง้ นัน้ เลย” ครูนา่ จะมองภาพ
ออกนะว่านักเรียนจะมีสีหน้าอย่างไรบ้าง
การตั้งค�ำถามที่ดีมาจากฐานความเชื่อว่าผู้เรียนมีปัญญาและ
สามารถหาค�ำตอบได้หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้อง
หน้าที่ของครูคือการตั้งค�ำถามที่จะช่วยดึงเอาปัญญาและอ�ำนาจภายใน
อื่นๆ ของนักเรียนออกมาและท�ำให้พวกเขาทุกคนเรียนรู้จากกันและกัน
ภูมิใจและทึ่งกับสติปัญญาของพวกเขาเอง ค�ำถามเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เข้าถึงปัญญาเป็นค�ำถามปลายเปิดที่ช่วยให้นักเรียนต้องคิด วิเคราะห์
และหาทางออกที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาเอง เช่น
การถามว่า “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมหรือประสบการณ์นั้นๆ
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่เพื่อนตอบมา มีเหตุปัจจัย
อะไรบ้างทีท่ ำ� ให้พวกเขาเชือ่ หรือตัดสินใจไปในทางใดทางหนึง่ หากเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต นักเรียนจะมีวิธีจัดการกับปัญหาที่
แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างไร”  เป็นต้น
แต่ครูต้องระวังที่จะไม่ตั้งค�ำถามในเชิงตัดสินคุณค่าหรือตัดสิน
ถูกผิด เพราะค�ำถามในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เสมอหากเราไม่รู้ตัว ไม่มี
ความละเอียดอ่อน การตั้งค�ำถามแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
อ�ำนาจครอบง�ำ  มันเป็นค�ำถามเชิงตัดสินคุณค่ามักจะเริ่มต้นประโยค
ด้วยค�ำว่า “ท�ำไม” เช่น “ท�ำไมเธอท�ำแบบนี”้ ค�ำถามแบบนีไ้ ม่ใช่คำ� ถาม
แต่จริงๆ แล้วคือการต�ำหนิ เพราะมันส่งสารว่าผู้ที่ถามส่วนใหญ่จะมี
แหล่งอ�ำนาจมากกว่า (เช่น พ่อแม่ ครู เจ้านาย เจ้าหน้าทีร่ ฐั ) ไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่ผู้ถูกถาม (ลูก ลูกน้อง นักเรียน ประชาชน) ท�ำไปแล้ว ซึ่งต่าง
จากการตั้งค�ำถามที่จะเอื้อให้นักเรียนได้คิดทบทวนสถานการณ์ของ
ตนเองให้แจ่มชัดขึ้นโดยไม่รู้สึกถูกตัดสินจากการกระท�ำของเขา เช่น
องค์ประกอบการศึกษา
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ค�ำถามว่า “มีเหตุปจั จัยอะไรบ้างทีท่ ำ� ให้เธอตัดสินใจพูดหรือท�ำแบบนัน้
มีเหตุปจั จัยอะไรท�ำให้พวกเธอท�ำงานไม่เสร็จตามก�ำหนดเวลา” เป็นต้น
ผูท
้ ่ใี ส่ใจ โอบอุม
้ และเรียนรูจ้ ากความรูส้ ก
ึ เพื่อน�ำไปสูป
่ ญ
ั ญา

ความรู้ความเข้าใจหลายเรื่องของเราเกิดจากการคิดวิเคราะห์
และการได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง แต่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
ปั ญ ญาที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตตัวเอง มาจากการรับรู้และใคร่ครวญ
ความรูส้ กึ ทัง้ สุขและทุกข์ การเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์ชวี ติ จริง
จะท�ำให้นักเรียนสัมผัสกับความรู้สึกมากมายทั้งบวกและลบ ดังนั้น
ครูต้องใส่ใจความรู้สึก มีความสามารถและทักษะในการรับมือกับทุก
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในตัวนักเรียนรวมทัง้ ความรูส้ กึ ของตนเอง และยกระดับ
การรับรู้ความรู้สึกนั้น ไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญให้เกิดปัญญา ครูต้อง
ใส่ใจและไวต่อความรูส้ กึ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหมูน่ กั เรียน เมือ่ ใดทีม่ นี กั เรียน
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนหรือหลายคน มีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผลมาจาก
การเรียนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น ความรู้สึกตื่นเต้น ภูมิใจ มั่นใจ
ไม่พอใจ เสียใจ ผิดหวังหรือรู้สึกผิดเกิดขึ้น ให้ครูระบุความรู้สึกเหล่านั้น
โดยพูดว่า “ครูสังเกตเห็นว่ามีความรู้สึก...เกิดขึ้นกับพวกเราหลายคน
หรือบางคน ใครบ้างที่รู้สึก...นี้” จากนั้นจึงถามต่อว่าอะไรท�ำให้เกิด
ความรู้สึกเหล่านี้
กระบวนการเรียนรูแ้ นวนี้ บ่อยครัง้ นักเรียนจะเผชิญกับสถานการณ์
ทีย่ งุ่ ยากและเจ็บปวด ทีอ่ าจเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านประสบการณ์
ตรง จากการรับรูเ้ รือ่ งราวของเด็กในหนังสือหรือในภาพยนตร์ทคี่ รูจดั ให้
ศึกษา จากการทะเลาะและความขัดแย้งกับเพื่อนในห้อง จากความทุกข์
ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จากการสูญเสียบุคคลส�ำคัญในชีวิตหรือ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่หนักหนาสาหัส ครูจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ ได้จาก
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การสังเกตสีหน้า แววตา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกะทันหัน หากอยู่ใน
บรรยากาศที่ปลอดภัย เมื่อถูกถาม นักเรียนคนนั้นจะเล่าเรื่องให้ฟัง
และการแสดงอาการความทุกข์ในใจของแต่ละคนนั้น ก็แตกต่างกัน เช่น
การเล่าด้วยเสียงสะอึกสะอื้นหรือเล่าแล้วก้มหน้าลง หรือเพิ่งเริ่มเล่าแล้ว
มีอาการทีแ่ สดงให้เห็นว่าพยายามจะกลัน้ น�ำ้ ตาเอาไว้ เพราะรูส้ กึ แย่ทจี่ ะ
ร้องไห้ในกลุม่ ให้ครูเชือ้ เชิญนักเรียนคนนัน้ รับรูล้ มหายใจและผ่อนคลาย
ร่างกายซึง่ อาจจะพูดด้วยประโยคทีว่ า่ “ร้องไห้ไม่เป็นไรนะ เรือ่ งทีเ่ ธอเล่า
ส�ำคัญมาก ปัญหาทีเ่ ธอเจอมันหนักมาก ขอบคุณทีไ่ ว้ใจเล่าให้พวกเราฟัง”
และเชือ้ เชิญให้นกั เรียนทีเ่ หลือเกือ้ กูลเพือ่ นคนนัน้ ด้วยการพูดว่า “ตอนนี้
เพื่อนเรามีอารมณ์ความรู้สึก ขอให้พวกเราอยู่กับเพื่อนและเกื้อกูลเขา
ด้วยการฟังเงียบๆ และอยู่กับลมหายใจหากมีใครที่มีอารมณ์ความรู้สึก
สะเทือนใจเพราะมันไปกระตุ้นประสบการณ์ชีวิตของเธอ ก็ให้รับรู้
ความรู้สึกเหล่านั้นและผ่อนคลายร่างกายที่เกร็งด้วย”
นีค่ อื การสอนให้นกั เรียนอยูก่ บั ความทุกข์ผา่ นการร้องไห้ การอยู่
กับความเงียบ การรับรูล้ มหายใจของตัวเองและผ่อนคลายร่างกาย นีเ่ ป็น
เรื่ อ งส� ำ คั ญ มากเพราะมั น คื อ การฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารที่ จ ะอยู ่ กั บ
ความทุกข์ของตนเองและมีเครื่องมือที่จะอยู่กับเพื่อนที่มีความทุกข์ได้
การช่วยให้คนอยูก่ บั ความทุกข์ ผ่านการร้องไห้คอื การเยียวยาของมนุษย์
ทุกคนไม่เกี่ยวกับเพศ วัย หรือวัฒนธรรม อาจารย์จอร์จ เลกี้ เป็นผู้ชาย
ผิวขาวตัวใหญ่และสูงเกือบ ๒ เมตร อายุ ๗๐ กว่าปี ทุกครัง้ ทีผ่ เู้ ขียน
กลับไปเรียนเพิม่ เติมกับอาจารย์ เราจะใช้เวลาช่วงหนึง่ แบ่งปันความทุกข์
ของกันและกัน เมื่อเล่าเรื่องความท้าทายภายในครอบครัว อาจารย์จะ
ร้องไห้เป็นเรื่องปกติและพูดว่า
“ฉันต้องร้องไห้อาทิตย์ละสามวันเลยกับความทุกข์ของตัวเอง
และความทุกข์ในโลกนี้ ฉันสงสารผู้ชายหลายคนในโลกนี้ ที่ไม่สามารถ
ร้องไห้ได้ เพราะไปหลงเชื่อว่ามันท�ำให้พวกเขาอ่อนแอ”
องค์ประกอบการศึกษา
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ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีภาวะอารมณ์ไม่พอใจหรือหงุดหงิด
อันเป็นผลมาจากการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ การท�ำงานหรือปัญหา
กับเพื่อน เมื่ออยู่ในช่วงสรุปบทเรียนครูต้องถามความรู้สึกทันทีว่า
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง บ่อยครัง้ เมือ่ มีภาวะอารมณ์ลบเช่นความเสียใจ กลัวหรือ
ความโกรธ นักเรียนมักจะไม่แบ่งปันในกลุ่มใหญ่เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย
และกลัวว่าค�ำพูดของเขาจะไปกระทบความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นๆ
ที่ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครูต้องให้โอกาสนักเรียน
คนนั้นแบ่งปันความรู้สึกของเขาด้วยการเชื้อเชิญว่า ช่วงที่ท�ำกิจกรรม
ครูสังเกตเห็นว่าเธอหงุดหงิด กลัว หรือไม่พอใจ พอแบ่งปันให้เราทราบ
ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น และเมื่อเขาตอบให้ครูจับประเด็นที่เขาพูดและ
สะท้อนกลับให้กลุ่มฟังเพื่อทุกคนจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกและความคิดที่
เป็นสาเหตุท�ำให้นักเรียนคนนั้นเกิดความรู้สึกดังกล่าว เช่น ครูสรุป
ประเด็นว่า “ฟังดูเหมือนว่า.....เขาหงุดหงิดหรือโกรธเพราะเขาพยายาม
ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่มีเพื่อนบางคนหรือครูเองพูดตัดบทจนท�ำให้
เขาไม่สามารถแสดงความเห็นได้จบ”
สถานการณ์ ข องความรู ้ สึ ก สองกรณี ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คื อ
การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้เกิดขึน้ ในห้อง เพือ่ ให้นกั เรียนรูส้ กึ ว่า พวกเขา
สามารถแบ่งปันความรู้สึกลบใดๆ ก็ได้ เพราะความรู้สึกเป็นฐานส�ำคัญ
ของการเรียนรู้และการเป็นมนุษย์ ในวัฒนธรรมที่วิ่งหนีหรือปฏิเสธ
ความทุกข์ เราจะถูกสัง่ สอนและหล่อหลอมให้พดู แต่ความรูส้ กึ ดีๆ เท่านัน้
ส่วนความรู้สึกลบ เราถูกสอนมาว่าต้องเก็บกดเอาไว้ เพราะหากพูด
ออกไป เราจะถูกตัดสินตีตราว่าอ่อนแอ เรียกร้องความสนใจ หรือไม่เก่ง
จริง และเรากลัวด้วยว่าเมื่อพูดความรู้สึกลบที่เกิดจากการกระท�ำของ
คนอื่นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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เมื่อครูไวต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นและให้เวลานักเรียนได้พูดถึง
ความรู้สึกของพวกเขา นั่นหมายความว่า ครูใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับ
ชีวิตนักเรียนจริงๆ นี่จะท�ำให้นักเรียนคนอื่นๆ รับรู้ถึงความปลอดภัย
และการยอมรับของครูและกลุม่ ทีอ่ นุญาตให้ทกุ คนได้แสดงตัวตน แสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกที่แท้จริงได้ เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกเช่นนี้
จะท�ำให้การเรียนรูล้ งลึก จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ้ รียน การเรียนรู้
ผ่านความรูส้ กึ คือการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำทีห่ ล่อหลอม
หรือบังคับให้คนเก็บกดความรูส้ กึ ลบเอาไว้โดยเฉพาะเด็ก พฤติกรรมก้าวร้าว
หน้าตาที่เศร้าหมอง หรือความเฉื่อยชาในตัวเด็ก บอกครูว่า พวกเขา
อาจถูกใช้อ�ำนาจควบคุมหรือได้รับความรุนแรงจากบ้านหรือชุมชน
ความปลอดภัยในห้องเรียนและจากครูที่รักและใส่ใจ จะช่วยเยียวยา
และฟื้นฟูอ�ำนาจของเด็กได้
ผู้ท่ ีรก
ั และรูจ้ ักนักเรียน

ครู ที่ รั ก นั ก เรี ย นจะมี ค วามใส่ ใจ ความอดทน ความเพี ย ร
พยายาม และอุทิศตนที่จะท�ำงานให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเติบโต
ครูแนวนี้จึงท�ำหน้าที่อ่านกลุ่มนักเรียนตลอดกระบวนการสอน การอ่าน
กลุม่ หมายถึง การส�ำรวจและรับรูอ้ ารมณ์ความรูส้ กึ ความต้องการ ระดับ
พลังงาน ทิศทาง ระดับความเข้าใจ และพลวัตระหว่างกันของผู้เรียน
ตลอดการจัดกระบวนการ ครูต้องหมั่นถามตัวเองเสมอว่า นักเรียน
กลุ่มนี้ได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว พวกเขาก�ำลังรู้สึกติดขัดหรือคับข้องในเรื่อง
ใดหรือไม่ และพวกเขายังต้องการเรียนรู้ในแง่มุมใดอีก เพื่อจะบรรลุถึง
เป้าหมายโดยรวมของการเรียน ในแต่ละคาบหรือหลักสูตรนั้นๆ
• การอ่านกลุม่ เป็นระยะๆ จะท�ำให้ครูมคี วามยืดหยุน่ ในการจัด
กิจกรรมเพราะนักเรียนแต่ละกลุม่ มีประสบการณ์ ความต้องการ
องค์ประกอบการศึกษา
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และมีพลวัตภายในกลุม่ ทีต่ า่ งกัน แม้วา่ โดยทัว่ ไปในการเรียน
แต่ละครั้ง ครูย่อมมีการวางแผนการเรียนรู้ที่ประกอบไป
ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนือ้ หาวิชา หรือทักษะ ทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดขึน้ ในหมูน่ กั เรียนไว้ลว่ งหน้าแล้ว แต่ในกระบวนการ
เรียนรู้ที่ถือเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูยังต้องอ่านกลุ่ม
เป็นระยะๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ จะสามารถปรับกิจกรรมหรือ
เนือ้ หาให้สอดคล้องกับสภาวะของนักเรียนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
• จัดกิจกรรมแบบฉับพลัน (emergent design) เป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการเรียนรู้แนวนี้ เพราะสถานการณ์หรือ
พลวั ต ของนั ก เรี ย นเปลี่ ย นไป ดั ง นั้ น ครู ที่ เ อานั ก เรี ย น
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง จึ ง เป็ น ผู ้ ท่ี มี ค วามยื ด หยุ ่ น อย่ า งมาก
ไม่ยึดติดกับแผนหรือกิจกรรมที่วางไว้แล้ว
กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้แนวนี้ เป็นกระบวนการที่สภาพหรือ
สถานการณ์ของนักเรียน เป็นตัวก�ำหนดจังหวะก้าวของการเรียนรู้
ทั้งในแง่ของเนื้อหา กิจกรรม และเวลา หรือที่เรียกกันว่านักเรียนเป็น
ผู้ควบคุมจังหวะก้าวของการเรียนรู้ของพวกเขาเอง
ผู้สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบค�ำตอบด้วยตัวเอง

ในการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครูจะไม่วางตัวเป็น “ผู้รู้”
ที่มีค�ำตอบให้กับค�ำถามหรือภาวะคับข้องใจของผู้เรียน แต่จะท�ำหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนค้นหาค�ำตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา
ของตนเองให้ได้มากที่สุด บทบาทเช่นนี้ของครูมาจากความเชื่อมั่นว่า
ความรู้จากประสบการณ์ตรงหรือปัญญานั้นมีอยู่แล้วในกลุ่มผู้เรียน
สิ่งที่ครูควรท�ำคือใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย ที่เอื้อให้นักเรียนสามารถ
ดึงเอาความรูห้ รือปัญญาทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาแบ่งปันกันหรือแก้ปญ
ั หา บางครัง้
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ผูเ้ รียนอาจเกิดความรูส้ กึ หงุดหงิดทีพ่ วกเขายังหาค�ำตอบหรือหาทางออก
ไม่ได้ สถานการณ์เช่นนี้เป็นความท้าทายส�ำหรับครูที่จะไม่รีบด่วนให้
ค�ำตอบส�ำเร็จรูปแก่กลุ่ม ครูควรเตือนตัวเองเสมอว่าเราไม่ใช่ผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่รู้ค�ำตอบ ครูที่เชื่อมั่นในความรู้และปัญญาของนักเรียน
จึงเป็นผูท้ อี่ ดทนและรอคอย เพราะไม่ตอ้ งการผลิตซ�ำ้ วัฒนธรรมครอบง�ำ
ของการศึกษากระแสหลักทีเ่ ชือ่ ว่าครู อาจารย์ มีความรูม้ ากทีส่ ดุ ในห้องเรียน
และมีคำ� ตอบทีถ่ กู ทีส่ ดุ ให้กบั นักเรียน วัฒนธรรมนีท้ ำ� ให้นกั เรียนสนใจฟัง
แต่เฉพาะสิง่ ทีค่ รูอาจารย์พดู หรือตอบ และไม่ใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนๆ ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงใกล้เคียงกับเขามากกว่าครูและมีค�ำตอบ
มากมายให้เขาได้เรียนรู้ ครูสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์
ของตนได้หรืออาจให้ขอ้ มูลหรือความเห็นเพือ่ เสริมประเด็นส�ำคัญทีก่ ลุม่
อาจมองข้ามในช่วงท้ายของกระบวนการค้นหาค�ำตอบของนักเรียน
ผู้อ่อนไหวต่อความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของนักเรียน

ในกลุ่มนักเรียนจะมีความแตกต่างหลากหลายอยู่เสมอ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ ถิน่ ทีอ่ ยู่ สภาพครอบครัว ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ความรูค้ วามสามารถ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ ฯลฯ ครูจงึ ต้อง
มีความละเอียดอ่อนต่อการการใช้ภาษา กิจกรรม เนือ้ หา ทีส่ อดคล้องกับ
สภาพและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น
ในการอบรมของศูนย์เรา เมื่อเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณ เราใช้ค�ำว่าสติ
หรือฝึกสมาธิซึ่งเป็นค�ำพูดที่มักใช้กันในหมู่พุทธศาสนิกชน แต่เมื่อเรา
ท�ำกิจกรรมเรื่องนี้ กับกลุ่มนักกิจกรรมชาวคริสต์จากประเทศพม่า ซึ่ง
พวกเขาถูกครอบง�ำโดยชาวพุทธ ทีน่ อกจากเป็นชนกลุม่ ใหญ่ของประเทศ
แล้ว รัฐบาลพม่ายังใช้พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาตินิยม
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และกดขี่คนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นชาวคริสต์และมุสลิม เมื่อเราให้พวกเขา
ฝึกรู้ลมหายใจเราจึงไม่ใช้ค�ำว่าสติหรือฝึกสมาธิ แต่ใช้ค�ำอธิบายว่า
เป็นการสร้างทะเลสาปแห่งความสงบเย็นภายในตัวเอง
ครู ยั ง สามารถใช้ ค วามแตกต่ า งหลากหลายทางอั ต ลั ก ษณ์
ในหมูน่ กั เรียน มาเป็นเนือ้ หาวิชามาสอนเชือ่ มโยงเรือ่ งความไม่เป็นธรรม
ในสังคมและคุณค่าของความเท่าเทียมกัน เช่น การให้นักเรียนที่เป็น
คนข้ามเพศ เป็นชนกลุม่ น้อยทางชาติพนั ธุห์ รือศาสนา หรือเด็กทีม่ ฐี านะ
ทางเศรษฐกิจยากจน แบ่งปันให้เพื่อนในห้องฟังว่า ชีวิตของเขาหรือ
ครอบครัวขาดโอกาสหรือได้รับการดูถูกเหยียดหยามอย่างไรบ้าง และ
ถามกลุ่มเด็กเหล่านั้นว่า พวกเขาต้องการให้เพื่อนๆ ในห้องที่ไม่เคย
ได้ รั บ ประสบการณ์ แ บบนั้ น (เพราะเพื่ อ นมี อั ต ลั ก ษณ์ ก ระแสหลั ก )
ปฏิ บั ติ ต ่ อ พวกเขาหรื อ กลุ ่ ม คนอั ต ลั ก ษณ์ แ บบเดี ย วกั บ เขาอย่ า งไร
เพื่อแสดงถึงความเข้าใจ ความเคารพ ความเท่าเทียมกัน และการเห็น
คุณค่าของกันและกัน
ครูผู้ท�ำงานกับชุมชน

การท�ำงานกับชุมชนจะช่วยให้ครู (และผูบ้ ริหารโรงเรียน) เข้าใจ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ในทุกๆด้าน ความสัมพันธ์กับผู้น�ำ
ท้องถิ่น ชุมชน และสมาคมผู้ปกครองของเด็ก จะช่วยให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับความต้องการของเด็กและชุมชนได้
เมือ่ มีปญ
ั หาเรือ่ งการเรียนการสอนหรือความท้าทายอืน่ ๆ ครูและโรงเรียน
จะไม่ต้องรับมือโดยล�ำพังเพราะมีผู้น�ำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และชุมชน
มาร่วมกันแก้ปัญหา
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ผู้เอาตัวเองเข้าสู่พ้ ืนที่เสี่ยง

การแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวของครูในกระบวนเรียนรู้ มีจุด
มุ ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งความเท่ า เที ย มในความเป็ น มนุ ษ ย์ คื อ การที่ ค รู
แสดงออกถึงความจริงใจ และครูเอาตัวเองเขาสู่พื้นที่เสี่ยง เพื่อเรียนรู้
ร่วมกับนักเรียน ซึ่งแตกต่างไปจากการเล่าเรื่อง เพื่อโอ้อวดแสดงว่า
ครูเก่งหรือเหนือกว่านักเรียน ครูต้องดูด้วยว่าในเรื่องไหน ประเด็นไหน
ที่ตนเองจ�ำเป็นต้องแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว เพราะหากครูใช้พื้นที่และเวลาเล่าเรื่องตนเองมากกว่านักเรียน
ก็จะกลายเป็นการครอบง�ำ  หัวข้อหรือประเด็นเสี่ยงคือเรื่องที่คนทั่วไป
ถูกบอกหรือสอนจากสังคมว่า น่าอาย ไม่ควรเปิดเผย เป็นเรื่องส่วนตัว
ที่ต้องปิดไว้เป็นความลับ เช่น การใช้อ�ำนาจผิดๆ ประสบการณ์เรื่องเพศ
เพศวิถี ประสบการณ์ที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือการไปท�ำร้ายคนอื่น
ปัญหาภายในครอบครัว การท�ำผิดพลาดหรือความรู้สึกผิด เป็นต้น
การเล่ า เรื่ อ งราวเหล่ า นี้ ข องครู ยั ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และค้นหาปัญญาหรือบทเรียน ซึง่ ตนเองได้รบั จากการผ่าน
ความยุ ่ ง ยากเหล่ า นั้ น มาแล้ ว ในชี วิ ต ดั ง นั้ น ในการเปิ ด เผยแบ่ ง ปั น
ครู ต ้ อ งเล่ า อย่ า งกระชั บ และจบด้ ว ยการบอกว่ า ครู ไ ด้ เรี ย นรู ้ อ ะไร
จากเหตุการณ์นั้น ในการแบ่งปันแบบนี้ เราจะพบว่ามีนักเรียนบางคน
เล่าเรื่องไม่หยุด จับประเด็นที่จะเล่าไม่ได้ และไม่สามารถสรุปบทเรียน
จากเรื่องราวที่เล่าไป ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า เขาต้องการระบายหรือมี
ความรูส้ กึ มากมายเกิดขึน้ ในขณะเล่า ในกรณีนคี้ รูตอ้ งสรุปสาระส�ำคัญของ
เรื่องราวของนักเรียนคนนั้น ให้กลุ่มฟังและขอบคุณที่แบ่งปัน วิธีการนี้
จะช่วยให้นักเรียนหยุดเล่า หากครูเห็นว่านักเรียนคนนั้นเริ่มจะพูด
นอกเรื่องหรือใช้พื้นที่แบ่งปันมากจนเกินไป
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ผู้ใส่ใจใฝ่รูศ
้ ึกษาในงานและสนใจการเรียนรูเ้ ติบโต
ของตนเอง

การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงคื อ การที่ ค รู เ ป็ น ผู ้ เรี ย นรู ้
ไปพร้อมๆ กับนักเรียน การจัดกระบวนการ เปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนกลับ
จากนักเรียนและเพือ่ นร่วมงาน เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ครูเห็นจุดแข็ง
และข้ อ จ� ำ กั ด ของตั ว เอง การจั ด กระบวนการทุ ก ครั้ ง คื อ การเรี ย นรู ้
เพราะกลุ่มนักเรียนเองก็ไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นกัน นอกจากนี้
ความสนใจและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติมและฝึกปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
จะช่วยครูให้เติบโตเปลีย่ นแปลงตนเอง การจัดการศึกษาแนวนี้ เป็นเสมือน
การเดินทางด้านในของชีวิต และเป็นการเดินทางที่ต้องมีกัลยาณมิตร
ร่วมเดินทาง เพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้เติบโตของกันและกัน ครูสามารถ
หาเพือ่ นกลุม่ นีไ้ ด้จาก ผูท้ ไี่ ด้ผา่ นกระบวนการอบรมแนวนีจ้ ากศูนย์ผหู้ ญิง
เพือ่ สันติภาพฯ ของเราและสถาบันอืน่ ๆ ทัง้ ในเมืองไทยและต่างประเทศ
ผู้สร้างสรรค์หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้

ผูเ้ ปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมคือผูก้ ล้าออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม
ที่ท้าทายให้ผู้เรียนออกมาอยู่พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เรียนรู้ การออกแบบ
หลักสูตรคือการก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรูใ้ หญ่ซงึ่ เราต้องการให้เกิดขึน้
เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตร เป้าหมายการเรียนรู้ที่ดีคือเป้าหมาย
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประสบการณ์ ชี วิ ต ของผู ้ เรี ย น ซึ่ ง มาจากการศึ ก ษา
ความต้องการหรือการสังเกตเห็นปัญหาหรือสภาพที่พวกเขาเป็นอยู่
เช่น เมือ่ เราสังเกตเห็นว่าผูเ้ รียนมีแนวโน้มชอบแข่งขัน ไม่ใส่ใจกัน ต่างคน
ต่างท�ำงาน ในเป้าหมายการเรียนรูใ้ ห้ระบุชดั เจนว่า หลังจากจบหลักสูตร
นี้แล้ว ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถท�ำงานเป็นทีมแบบอ�ำนาจร่วม
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ที่มีการช่วยเหลือใส่ใจกันและกัน หรือหากผู้เรียนก�ำลังจะเข้าสู่วัยรุ่น
ซึ่งจะต้องเจอปัญหาเรื่องเพศ เป้าหมายการเรียนรู้คือให้ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องเพศ ความรุนแรงทางเพศ และรู้วิธีการป้องกันแก้ไข เมื่อพวกเขา
เจอปัญหานี้ เป็นต้น เป้าหมายการเรียนรูส้ ำ� คัญมากเพราะเป็นตัวก�ำหนด
ขอบเขตเนือ้ หาวิชา ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใหม่ทคี่ รูตอ้ งการ
ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝน ชุดกิจกรรมที่ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
เครื่องมือหรือกิจกรรมที่จะใช้ เทคนิควิธีการ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และระยะ
เวลาที่ต้องการใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
การวางแผนชุดกิจกรรม ให้เริม่ จากกิจกรรมหรือทักษะง่ายไป
หายาก เช่น หากหลักสูตรมีเป้าหมายเรือ่ งการท�ำงานเป็นทีมแบบอ�ำนาจ
ร่วม กิจกรรมชุดแรกให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกัน
ภายในกลุ่มผู้เรียนก่อน ซึ่งสามารถใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผ่านการฟังด้วยหัวใจสามหรือสี่รอบ เพื่อให้ผเู้ รียนแต่ละคนมีโอกาสจับคู่
แบ่งปันกับเพือ่ นหลายคน พร้อมๆ กับให้ฝึกการฟังด้วยใจ ผ่านหัวข้อ
ต่างๆ เช่น แบ่งปันเรื่องความฝันและแรงบันดาลใจ คนส�ำคัญในชีวิต
ความภูมิใจในตัวเอง จากนั้น จึงเริ่มใช้ชุดกิจกรรมและเนื้อหาความรู้
เรื่องอ�ำนาจ วิธีการใช้อ�ำนาจสังคม และผลกระทบจากการใช้อ�ำนาจผิด
และฝึกการท�ำงานเป็นทีมผ่านประสบการณ์จริง (หลักสูตรที่ยกมาเป็น
ตัวอย่างนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ๑๒ ชั่วโมง)
ศึกษานักเรียน การรู้จักนักเรียนให้มากที่สุด ก่อนที่จะจัด
กระบวนการ จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนและเตรียมการได้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์และประสบการณ์ของนักเรียน ข้อมูลส�ำคัญทีต่ อ้ งทราบ เช่น
จ�ำนวนคน เพศ ระดับการศึกษา อายุ ชาติพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ศาสนาที่นับถือ ปัญหาที่กลุ่มผู้เรียนเผชิญอยู่ ความสามารถในการอ่าน
เขียน ข้อมูลความรู้ และทัศนคติตอ่ เรือ่ งต่างๆ ความแตกต่างหลากหลาย
องค์ประกอบการศึกษา
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ในกลุม่ นักเรียน เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนรูแ้ นวนีม้ าก เพราะประสบการณ์
ทีห่ ลากหลายของพวกเขาจะช่วยขยายมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจให้แก่
พวกเขา
ก�ำหนดระยะเวลาการเรียนรู้ ระยะเวลาเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ของการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะหากนักเรียนถูกหล่อหลอม
บ่มเพาะด้วยโลกทัศน์ วิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมแบบวัฒนธรรม
ครอบง�ำที่ท�ำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชา กลัว ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
แต่ชอบแข่งขัน มีความเชื่อฝังหัวเรื่องเพศ ที่เหยียดหยาม ดูถูก และ
ท� ำ ร้ า ยกันและกัน ใช้ความรุนแรงผ่านการพูดตลกล้อเลียน เป็นต้น
กระบวนการที่จะท�ำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยเวลา เพราะ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริงต้องผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์ การทบทวนใคร่ครวญชีวิตตัวเอง
การเรียนผ่านอารมณ์ความรู้สึก และการฝึกทักษะหรือพฤติกรรมใหม่ๆ
ในแง่ นี้ ค รู ส ามารถแบ่ ง ย่ อ ยเนื้ อ หาออกเป็ น ชุ ด กิ จ กรรม ที่ ส ามารถ
จัดกระบวนการได้ภายในเวลาที่มี เช่น วันละหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกัน
สองสัปดาห์ เป็นต้น
การท�ำงานเป็นทีม การเรียนรู้แนวนี้จะสนุก ตื่นเต้น และ
ได้ผลมาก หากสามารถจัดโดยทีมครูผู้มีความรู้ความสามารถและสนใจ
การศึกษาแนวการท�ำงานเป็นทีม เพราะแต่ละคนสามารถเกือ้ กูลส่งเสริม
ซึง่ กันและกันได้เป็นอย่างดีในการท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ เช่น ออกแบบกิจกรรม
และหลักสูตร หาสือ่ และอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม ในช่วงของการสอน แต่ละคน
ในทีม สามารถแบ่งกันท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ กัน เช่น เขียนกระดาน ฟัง และ
สรุปประเด็นจากผู้เรียน โอบอุ้มอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน และสรุป
การเรียนรู้ของกลุ่ม ประโยชน์ที่ส�ำคัญของการจัดกระบวนการเป็นทีม
อีกประการหนึ่งคือการได้ทบทวนกับทีมหลังจบกระบวนการ เพื่อสรุป
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บทเรียน อาจารย์จอร์จ เลกี้ บอกผูเ้ ขียนว่าเวลาเราจัดกระบวนการศึกษา
แบบนี้ ผูเ้ รียนจะมีเพือ่ นในห้องทีค่ อยเกือ้ กูลการเรียนรูข้ องพวกเขาเสมอ
ดังนัน้ ครูหรือผูจ้ ดั กระบวนการจึงต้องการเพือ่ นทีท่ ำ� หน้าทีน่ เี้ ช่นเดียวกัน
การจัดห้องเรียนทีเ่ ปลีย่ นวัฒนธรรม การจัดห้องเรียนส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ภายในหมู่ผู้เรียน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับครู การนั่งเป็นรูปวงกลมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์แนวราบ ซึ่งให้
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือมีความเป็นชุมชน และช่วยให้ทุกคน
ได้เห็นหน้ากันตลอด ได้ยินเสียงกันชัดเจน และเมื่อใดที่คนหนึ่งคนใด
มีอารมณ์ความรู้สึก ก็สามารถรับรู้และช่วยดูแลความรู้สึกของเพื่อนได้
เครื่องมือและเทคนิคส�ำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู ้
การตั้งค�ำถาม

การตั้งค�ำถามเป็นวิธีการพื้นฐานส�ำคัญมากของการเรียนรู้
ที่จะท�ำให้คนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ อาจพูดได้ว่าการตั้งค�ำถาม
เป็นหัวใจของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียว เพราะระบบ
การศึกษาของวัฒนธรรมครอบง�ำหล่อหลอมให้คนเราฟัง เชือ่ และท�ำตาม
โดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องตั้งค�ำถาม และมีค�ำถามปลายปิดที่มีทางเลือก
ให้ผู้เรียนอยู่สองทางคือใช่หรือไม่ใช่ ดีหรือไม่ดี เอาหรือไม่เอา ตัวอย่าง
ค�ำถามเหล่านี้ เช่น เด็กเรียนไม่ดีคือเด็กที่ขี้เกียจใช่หรือไม่ คนจนคือ
คนทีไ่ ม่ขวนขวายท�ำมาหากินใช่หรือไม่ เป็นต้น การถามเช่นนี้ นอกจาก
ไม่เอือ้ ให้ผเู้ รียนได้คดิ วิเคราะห์ ถกเถียง และเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
แล้วยังเป็นการถามที่ไม่ต้องการความคิดเห็นของผู้เรียน แต่ต้องการให้
ผู้เรียนเลือกค�ำตอบที่มีอยู่แล้ว
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การตัง้ ค�ำถามเป็นวิธกี ารง่ายๆ แต่มผี ลลึกซึง้ ในการเปลีย่ นแปลง
จากการศึกษาแบบวัฒนธรรมครอบง�ำมาสู่การเรียนรู้แบบอ�ำนาจร่วม
การตั้งค�ำถามปลายเปิด ซึ่งหมายถึงค�ำถามที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด
โดยไม่จำ� กัดว่าต้องมีคำ� ตอบถูกหรือผิดไปในทางใดทางหนึง่ เป็นการให้
อิสระแก่ผู้ตอบ กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และอภิปรายในหมู่
นักเรียน ท�ำให้พวกเขามีความกระตือรือร้นเพราะไม่กลัวว่าจะตอบผิด
ยกตัวอย่างค�ำถามลักษณะนี้ เช่น อากาศที่ร้อนขึ้นน่าจะมาจากสาเหตุ
อะไรบ้าง อะไรท�ำให้เมืองเรามีปัญหารถติด การเรียนรู้ที่ดีของคนเรา
ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง เป็นต้น แต่หากเมื่อใดที่นักเรียนตอบค�ำถาม
ด้วยทัศนคติเดิมที่ถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมอ�ำนาจครอบง�ำ  เช่น
หากครูถามว่าสาเหตุอะไรท�ำให้นกั เรียนบางคนท�ำงานไม่เสร็จ และมีคน
ตอบว่าเพราะเขาขีเ้ กียจและไม่รบั ผิดชอบ ในกรณีนคี้ รูรบั มือได้หลายแบบ
เช่น ถามนักเรียนคนอื่นๆ ในห้องว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับค�ำตอบ
ของเพื่อนคนนั้น หรืออาจจะถามนักเรียนคนเดิมว่ามีเหตุปัจจัยอะไร
ที่ท�ำให้เธอคิดหรือเชื่อเช่นนั้น เธอมีตัวอย่างจริงที่พอจะเล่าให้เราฟัง
ได้ไหม เป็นต้น
การตั้งค�ำถามของครูต้องท�ำควบคู่ไปกับทักษะการฟังอย่างมี
สติเพราะครูไม่ได้ถามเพือ่ จะตอบเสียเอง การฟังส�ำคัญพอๆ กับการถาม
เพราะหน้าที่ของครูคือจับประเด็นจากค�ำตอบของนักเรียน การฟังอย่าง
มีสติจะช่วยให้ครูจับประเด็นส�ำคัญได้ครบถ้วนว่านักเรียนรู้สึกและ
คิดอย่างไรกับเรื่องนั้นๆ และต้องสรุปค�ำตอบนักเรียนให้ทั้งกลุ่มทราบ
เป็นช่วงๆ บ่อยครั้งที่นักเรียนจะขอค�ำตอบจากครู ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
การเชื่อฝังหัวว่าครูหรืออาจารย์คือผู้มีค�ำตอบที่ถูกต้อง ในสถานการณ์
เช่นนี้ให้ครูบอกเขาว่า เดี๋ยวนะ เราฟังความเห็นของเพื่อนก่อนนะ คงจะ
มีคนในห้องนี้ที่มีค�ำตอบที่เราก�ำลังหาอยู่ จากนั้นให้หันไปถามผู้เรียน

154

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

คนอื่นๆ ว่า คิดอย่างไรต่อค�ำถามของเพื่อน ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้
ที่ ส ะดวกใจจะแบ่ ง ปั น ให้ เ พื่ อ นฟั ง บ้ า ง เมื่ อ มี ค นตอบครู ก็ ท� ำ หน้ า ที่
สรุปประเด็นส�ำคัญจากค�ำตอบนั้นให้นักเรียนทั้งห้องได้ยินและถาม
นักเรียนคนอื่นๆ ว่ามีใครที่คิดต่างออกไปจากที่เพื่อนตอบมาแล้วบ้าง
วิ ธี ก ารนี้ คื อ การพยายามให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ที่ มี อ ยู ่
อย่างหลากหลายของผู้เรียน เพื่อดึงปัญญาและมุมมองต่อเรื่องนั้นๆ
จากกลุม่ นักเรียนให้มากทีส่ ดุ เราต้องเชือ่ มัน่ ว่า ‘ค�ำตอบอยูใ่ นตัวผูเ้ รียน’
เมื่อตั้งค�ำถามแล้ว ครูต้องระวังไม่เป็นผู้ตอบเสียเองเพราะ
เป้าหมายของการถามคือ การกระตุน้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแบ่งปัน
ปัญญาในกลุม่ นักเรียน เพราะเราเชือ่ ว่าปัญญามีอยูแ่ ล้วในกลุม่ หลายครัง้
ค�ำถามหนึ่งๆ ไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูป ไม่มีค�ำตอบขาวและด�ำ  ที่แบ่งแยก
ได้ชดั เจน การสอนให้นกั เรียนรับฟังความคิดของผูอ้ นื่ ทีแ่ ตกต่างจากเขา
จะช่วยให้นักเรียนได้ขยายมุมมอง เห็นทางออกของปัญหา หรือมีวิธีคิด
และทัศนคติทตี่ า่ งไปจากเดิม ครูสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
ในฐานะเป็ น สมาชิ ก คนหนึ่ ง ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น
โดยไม่คิดว่า ความคิดของตนเป็นค�ำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้น ครูควรแสดง
ความคิดเห็นของตนเองในช่วงท้ายๆ
ระวังอย่าให้มผี ตู้ อบค�ำถามเพียงหนึง่ คนหรือสองคน สภาพเช่นนี้
จะไม่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเต็มที่ หาก
เกิดสภาพเช่นนีใ้ นกลุม่ ครูตอ้ งเตือนเป็นช่วงๆ ว่าขอฟังความเห็นจากคน
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พู ด หรื อ ใช้ วิ ธี แ บ่ ง กลุ ่ ม ย่ อ ยสองหรื อ สามคนให้ นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนกันแล้วค่อยมาน�ำเสนอในกลุ่มใหญ่ วิธีนี้จะช่วยให้คนที่
ไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่กล้าแสดงความคิดเห็น
และจะช่วยให้กลุ่มได้รับประโยชน์จากปัญญาของทุกคน
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การจับประเด็น เชื่อมโยง และสรุปบทเรียน

การจับประเด็น การเชือ่ มโยง และการสรุปการเรียนรูข้ องนักเรียน
เป็นทักษะที่ส�ำคัญมากของการเรียนรู้แนวนี้ เพราะกระบวนการเรียนรู้
แนวนี้ นักเรียนจะเป็นผู้ที่ใช้พื้นที่พูดมากกว่าครู นักเรียนจะเต็มไปด้วย
ค�ำตอบหลากหลาย พวกเขาจะมีค�ำถาม หรือต้องการที่จะบอกเล่า
ความรู้สึก ความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อสงสัยของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงของการเรียน
การจับประเด็นหรือสาระส�ำคัญของสิ่งที่นักเรียนแสดงออกมา
หลั ง จากที่ ค รู ถ ามพวกเขานั้ น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาสาระหลั ก และ
ความรูส้ กึ ของผูพ้ ดู ทีค่ รูตอ้ งพูดสะท้อนกลับไปให้วงรับรู้ ก่อนทีน่ กั เรียน
คนต่อไปจะแสดงความเห็น ยกตัวอย่างเช่น ในการทบทวนเรื่องเพศ
และผลของการถูกหล่อหลอมในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้เรียนผู้ชาย
คนหนึ่งเล่าว่า
“เขาได้เรียนรู้เรื่องเพศจากการอบรมครั้งก่อน การได้เรียนรู้
เรื่องนี้ท�ำให้เขารู้สึกเสียใจและเห็นใจแม่ ที่ทุกข์ใจจากการท�ำหน้าที่แม่
และเมีย แม่หย่าขาดจากพ่อเพราะถูกกระท�ำรุนแรง พอมาอยูก่ บั พ่อเลีย้ ง
ก็ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเพียงล�ำพัง ในขณะที่พ่อเลี้ยงของ
เขานั้น นอกจากจะไม่ชว่ ยท�ำมาหากินแล้วยังติดเหล้าอีกด้วย ตัวเขาเอง
แม้จะเข้าใจแม่บ้างและแม่ก็พร�่ำสอนเขา เรื่องบทบาทความรับผิดชอบ
ทางเพศที่ไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง แต่กระนั้น เขาก็ยังท�ำตัวตามที่
ตนเองถูกหล่อหลอมความเป็นชายมา คือท�ำงานหาเงินได้แล้วน�ำมาใช้
ส่วนตัว กินเหล้าสูบบุหรี่ เที่ยวแบบผู้ชายทั่วๆ ไป และแม้เขาจะน�ำ
ลูกตนเองไปให้แม่เลีย้ งดู แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจทีจ่ ะท�ำงานหนัก เพือ่ หาเงิน
มาช่วยแม่ที่รับภาระการเลี้ยงดูลูกของเขา”
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ผู้ชายคนนี้เล่าเรื่องและหยุดร้องไห้เป็นช่วงๆ แล้วพูดต่อว่า
การได้มาอบรมรอบนี้ ท�ำให้เขาได้ใคร่ครวญเพิม่ ขึน้ และเห็นว่าระบบเพศ
แบบชายเป็นใหญ่ ท�ำให้พอ่ เลีย้ งเขามีพฤติกรรมเช่นนี้ การเห็นโครงสร้าง
สังคมท�ำให้เขาไม่ได้มคี วามโกรธเกลียดพ่อเลีย้ ง และคิดหาทางจะช่วยแม่
ต่อมาเขาจึงไปพูดให้พ่อเลี้ยงเลิกกินเหล้าและหางานท�ำ  ซึ่งก็ได้ผล
เพราะพ่อเลี้ยงเขาเลิกกินเหล้าและออกไปท�ำงานรับจ้าง เขาเล่าต่อว่า
การมาอบรมรอบนี้ ช่วยให้มีความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นและเห็นผล
กระทบของวัฒนธรรมต่อชายเป็นใหญ่ ซึ่งมีผลต่อความคิดความเชื่อ
และพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลของตั ว เขาและพ่ อ เลี้ ย ง ในขณะเดี ย วกั น
ก็สร้างความทุกข์ให้แก่แม่เขามากมาย
ผู้ชายคนนี้แบ่งปันเรื่องราวข้างต้นเป็นเวลาเกือบห้านาที เมื่อ
เห็นว่าอารมณ์เขาผ่อนคลายลง ผู้เขียนพูดขอบคุณที่เขาไว้วางใจและ
เล่าเรื่องส่วนตัวที่ส�ำคัญให้ฟัง จากนั้นก็สรุปกลับสั้นๆ ว่า “คุณเห็นว่า
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ หล่อหลอมพ่อเลี้ยงและตัวคุณ ให้ไม่มีความรับ
ผิดชอบและท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง ที่ส่งผลให้
แม่รับภาระหนักและมีความทุกข์มาก เมื่อเห็นเช่นนี้ คุณรู้สึกเสียใจ
และสะเทือนใจ และเห็นว่าหากคุณโกรธและไปต�ำหนิพฤติกรรมของ
พ่อเลี้ยงก็จะไม่ได้ผล เมื่อเห็นว่าระบบเพศแบบชายเป็นใหญ่เป็นสาเหตุ
ท�ำให้คุณเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหานี้ จึงไปพูดเชิญชวนให้พ่อเลี้ยง
เปลี่ยนพฤติกรรมได้ และตัวคุณเองก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของแม่”
นอกเหนือจากการจับประเด็นส�ำคัญและพูดกลับไปให้กลุ่ม
ฟังแล้ว ครูมีหน้าที่เชื่อมโยงประเด็นที่นักเรียนตอบมาว่า มันเกี่ยวโยง
อย่างไรกับหัวข้อทีก่ ำ� ลังเรียนรูก้ นั อยูห่ รือเกีย่ วโยงอย่างไรกับประสบการณ์
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ทีค่ นอืน่ ๆ แบ่งปันมาก่อนหน้านี้ หลังจากสังเกตว่าการเรียนรูใ้ นหัวข้อนัน้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือเป้าหมายการเรียนรู้แล้ว ให้เขียน
สรุปค�ำตอบหรือบทเรียนทัง้ หมดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จากผูเ้ รียนลงบนกระดาน
และพูดย�ำ้ ว่า “พวกเราหาค�ำตอบในเรือ่ งนีไ้ ด้มากมาย ถือว่าเป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ที่เยี่ยมมาก” วิธีการนี้คือการสร้างเสริมก�ำลังใจผู้เรียน
โดยท�ำให้พวกเขาเห็นว่าความรู้และค�ำตอบอยู่ในตัวพวกเขา
การใช้กลุ่มย่อย

นอกจากทั ก ษะดั ง กล่ า วมาแล้ ว วิ ธี ก ารช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
การเรียนรูอ้ ย่างเต็มทีค่ อื การใช้กลุม่ ย่อยเพือ่ สร้างพืน้ ทีแ่ ละโอกาสส�ำหรับ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ให้เกิดขึ้นได้อย่าง
ทั่วถึง การแบ่งกลุ่มย่อยช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ จากการแลก
เปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ ที่ไม่สามารถท�ำให้ทุกคนพูดหรือมีส่วนร่วมได้หมด
เพราะกลุ่มเล็กมีบรรยากาศของความใกล้ชิด เป็นวิธีการที่ช่วยให้กลุ่ม
ได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากเพือ่ นทุกคน และทีส่ ำ� คัญคือกระบวนการในกลุม่ ย่อย
จะช่วยให้นักเรียนเห็นว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ นอก
จากนี้การแบ่งปันความคิดในกลุ่มย่อย ยังเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
การฟังอย่างมีสติ ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และ
ความไว้วางใจในระหว่างนักเรียน เอื้อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
ทีจ่ ะบอกเล่าประสบการณ์ แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ และพิจารณาทบทวน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
เทคนิคในการแบ่งกลุ่มท�ำได้หลายวิธี เช่น การนับเลข ซึ่งขึ้น
อยู่กับว่าต้องการให้แบ่งเป็นกี่กลุ่ม เช่น หากจะแบ่งเป็นห้ากลุ่ม ก็ให้
นักเรียนนับหนึง่ ถึงห้า คนทีน่ บั เลขเดียวกันให้รวมเป็นกลุม่ เดียวกัน หาก
มีเวลาและต้องการกระตุน้ พลังของนักเรียน ก็สามารถใช้การเล่นเกมสัน้ ๆ
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เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่มได้ และบางครั้งเป็นความตั้งใจที่จะแบ่งกลุ่ม
ตามอัตลักษณ์ต่างๆ เช่น เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพ เชื้อชาติ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน และภาษา หรือแบ่งคละกันตามความแตกต่าง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายในการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ
ความคิดเห็น การจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่ม ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
การเรียนรู้ของกิจกรรมนั้นๆ
การก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกของกลุม่ ย่อยท�ำได้หลายขนาด เช่น
กลุ่มขนาดสาม สี่ หรือห้าคน แต่โดยส่วนใหญ่จะถือว่า กลุ่มที่มีสมาชิก
เกินห้าคนเป็นกลุม่ ทีใ่ หญ่เกินไป ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาในการแลกเปลีย่ นมาก
การใช้กลุม่ ขนาดสองหรือสามคน จะช่วยให้นกั เรียนสามารถแลกเปลีย่ น
ลงลึกได้มากขึ้น ควรใช้กลุ่มขนาดเล็กในกิจกรรมที่ต้องการการตัดสินใจ
ร่วมกันของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีประโยชน์
ในด้านการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย หรือ
อาจช่วยกันระดมความคิดหรือช่วยกันทบทวนบางประเด็นได้ลกึ มากขึน้
ข้อควรค�ำนึงเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มอีกอย่างหนึ่งคือ หากเราต้องการใช้
การแบ่งกลุม่ ย่อยเพือ่ สร้างความคุน้ เคยและไว้วางใจระหว่างนักเรียน ครู
ต้องกระตุน้ ให้นกั เรียนเลือกจับกลุม่ กับคนทีเ่ ขายังไม่คอ่ ยรูจ้ กั คุน้ เคย หรือ
ยังไม่ค่อยได้พูดคุยหรือท�ำงานร่วมกันมากนัก เพื่อให้แต่ละคนได้เกิด
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นการขยายพื้นที่คุ้นเคยของนักเรียน เพิ่ม
ความไว้วางใจและความเป็นชุมชน
หลังจากแบ่งกลุ่มแล้ว จึงบอกโจทย์ที่จะให้นักเรียนท�ำงาน
โดยการบอกโจทย์ ต ้ อ งชั ด เจนและให้ เวลานั ก เรี ย นซั ก ถามข้ อ สงสั ย
เกี่ยวกับโจทย์นั้นๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจโจทย์ตรงกัน ก่อนจะเริ่มท�ำงาน
ข้อควรปฏิบัติอีกอย่างในการให้โจทย์เพื่อท�ำงานกลุ่มคือ ครูไม่ควรให้
โจทย์หลายข้อในเวลาเดียวกัน แต่ควรให้โจทย์หรืองานทีละอย่าง รอจน
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ทุกกลุ่มท�ำงานตามโจทย์หนึ่งๆ เสร็จแล้ว จึงบอกโจทย์ข้อถัดไป การท�ำ
เช่ น นี้ จะช่ ว ยให้ ก ลุ ่ ม นั ก เรี ย นสามารถจดจ่ อ และกระตื อ รื อ ร้ น กั บ
การท�ำงานตามโจทย์แต่ละข้อที่ได้รับ โดยไม่พะวงถึงโจทย์อื่นๆ แจ้งให้
กลุม่ ทราบจ�ำนวนเวลาในการท�ำงาน แต่ตอ้ งมีความยืดหยุน่ กรณีทกี่ ลุม่
ต้องการเวลามากหรือน้อยกว่าที่ก�ำหนด เพราะต้องไม่ลืมว่าเป้าหมาย
ส�ำคัญของกิจกรรม คือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ใช่
การท�ำกิจกรรมให้เสร็จตามเวลาก�ำหนด ครูตอ้ งบอกแนวทางการท�ำงาน
ร่วมกันในกลุม่ ย่อย เช่น ให้ทกุ คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเวลาเท่าๆ
กัน ให้แสดงความคิดเห็นทีละคน ให้ตงั้ ใจฟังกันและกัน เป็นต้น และหาก
จะต้องมีการน�ำเสนอ สิ่งที่พูดคุยในกลุ่มย่อยต่อกลุ่มใหญ่ในภายหลัง
ก็ให้สมาชิกกลุ่มย่อยแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ตั้งแต่ต้น เช่น ก�ำหนดตัว
ผู้จดบันทึก ผู้เขียนข้อความที่จะน�ำเสนอลงบนกระดาษปรู๊ฟ ผู้ท�ำหน้าที่
น�ำเสนอ เป็นต้น
ระหว่างกลุ่มย่อยก�ำลังท�ำงานตามโจทย์ ให้ครูสังเกตพลวัต
ในทุกกลุ่มย่อยอยู่ห่างๆ เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนระหว่าง
การท�ำงานกลุ่มย่อย จะเป็นแนวทางให้ตัดสินใจว่า จะเชื้อเชิญท้าทาย
ให้พวกเขาหาบทเรียนอะไรจากการฝึกท�ำงานกลุม่ ย่อยนี้ เช่น หากพบว่า
เกือบทุกกลุม่ มีการท�ำงานแนวสัง่ การจากสมาชิกหนึง่ คน หรือเป็นการท�ำงาน
ทีต่ า่ งคนต่างท�ำ ไม่มกี ารพูดคุยสือ่ สารบทเรียนว่า พวกเขาได้เรียนรูอ้ ะไร
ในช่วงระหว่างท�ำงานร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว ครูควรสังเกตประเด็นต่อ
ไปนี้
• กลุ่มจะท�ำงานตามโจทย์ได้หรือไม่
• ในแต่ละกลุ่มมีใครครอบง�ำการแลกเปลี่ยนหรือไม่ เช่น ใช้
เวลาพูดมากกว่าคนอื่น พูดแทรกเมื่อคนอื่นก�ำลังพูด หรือ
บอกว่าความคิดตนเองถูกต้องที่สุด เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้
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•
•

•

•

ครู อ าจแทรกแซงเพื่ อ หยุ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบครอบง� ำ
ด้วยการถามค�ำถามต่อกลุ่ม เช่น ตอนนี้กลุ่มเป็นอย่างไร
ท�ำงานไปถึงไหน ได้มกี ารผลัดเปลีย่ นกันพูดทัว่ ถึงกันหรือ
ไม่ หรืออาจให้ข้อสังเกตต่อการแลกเปลี่ยนของกลุ่มอย่าง
ตรงไปตรงมา เช่น บอกว่ากิจกรรมนี้ต้องการให้ทุกคนได้
มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น และแม้ จ ะเป็ น ความเห็ น
ที่ต่างกันก็ขอให้พูดและฟังกันโดยไม่ด่วนตัดสิน เป็นต้น
กระตุ้นให้กลุ่มท�ำงานอย่างกระตือรือร้น โดยอาจพูดย�้ำ
สัน้ ๆ ว่ากิจกรรมนีส้ ำ� คัญอย่างไรหรือจะช่วยให้เรียนรูเ้ รือ่ ง
อะไร
ตรวจสอบดูว่ากลุ่มต้องการเวลาเพิ่มเติมหรือท�ำงานเสร็จ
ก่อนเวลาทีก่ ำ� หนดหรือไม่ หากบางกลุม่ ต้องการเวลาเพิม่
เติมให้ถามความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่และต่อเวลา
ให้ตามความต้องการของคนส่วนใหญ่
หากมีบางกลุม่ ท�ำงานเสร็จก่อนเวลาให้ตรวจสอบดูวา่ พวก
เขาท�ำงานครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ เพราะบางกลุม่
อาจรีบท�ำงานให้เสร็จโดยลืมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
เรียนรู้ หากพบเจอสถานการณ์เช่นนี้ให้ตั้งค�ำถามกับกลุ่ม
นั้นๆ เพื่อให้กลุ่มได้แลกเปลี่ยน คิดทบทวน และเรียนรู้
เพิ่มเติมในเวลาที่เหลืออยู่
เมือ่ ทุกกลุม่ ท�ำงานตามโจทย์เสร็จแล้วให้ทกุ คนกลับมารวม
เป็นวงใหญ่แล้วน�ำเสนอ หากมีเวลาจ�ำกัดสามารถขอฟัง
ค�ำตอบจากแต่ละกลุม่ แล้วเขียนสรุปรวมลงบนกระดานโดย
ไม่ต้องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอทุกข้อเพราะค�ำตอบมัก
จะซ�ำ้ กัน ท�ำให้ใช้เวลามากและผูเ้ รียนจะไม่สนใจฟังค�ำตอบ
ที่ซ�้ำๆ กัน
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ใช้กระดานเพื่อการเรียนรูข
้ องนักเรียน

กระดานเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ นักเรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการเห็น โดยทั่วไปเราใช้กระดานเพื่อ
เขียนโจทย์ เพื่อบันทึกประเด็นส�ำคัญหรือบันทึกผลสรุปของบทเรียน
ทีม่ าจากการพูดคุยแบ่งปันของนักเรียน การเขียนสิง่ เหล่านีล้ งในกระดาน
จะดึ ง ความสนใจของนั ก เรี ย นให้ ม าจดจ่ อ ในที่ เ ดี ย วกั น นอกจากใช้
กระดานเพื่อเขียนตัวหนังสือแล้ว เรายังสามารถใช้กระดานเพื่อวาด
รูปภาพเพื่อประกอบการอธิบายและการเชื่อมโยงบทเรียน
ข้อแนะน�ำส�ำหรับครู

• จัดเตรียมกระดานให้ครบตามต้องการก่อนการสอน
• เวลาใช้กระดานไม่ควรยืนบังกระดาน
• ไม่จ�ำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดทุกอย่างลงบนกระดาน
โดยเฉพาะค�ำตอบที่เป็นความรู้สึกของนักเรียน บันทึก
เฉพาะประเด็นหรือบทสรุปทีส่ ำ� คัญลงบนกระดาษปรูฟ๊ และ
ติดไว้ข้างกระดานเพื่อให้อ้างถึงได้ง่ายขึ้น
• เขียนตัวหนังสือให้ตัวใหญ่พอที่จะอ่านได้ง่าย
• การใช้ ป ากกาหลายสี มี ป ระโยชน์ ใ นการเน้ น หรื อ แยก
ประเภทหมวดหมู่และดึงความสนใจในการอ่าน (ยกเว้น
การเขี ย นตั ว หนั ง สื อ ด้ ว ยสี แ ดง เพราะเป็ น สี ที่ มี ผ ลต่ อ
สายตาและอ่านยาก)
• ในกรณีท�ำงานเป็นทีม มีการแบ่งบทบาทคนที่จะเขียน
กระดานไว้แล้ว ครูผู้ท�ำหน้าที่ตั้งค�ำถามหรือจับประเด็น
จ�ำเป็นต้องหันไปดูกระดานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
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เพือ่ นทีเ่ ขียนกระดานเขียนข้อความเนือ้ หาได้ครบถ้วน คน
เขียนกระดานและคนตัง้ ค�ำถามต้องท�ำงานผสานสอดคล้อง
กันอย่างกลมกลืน
• หากนักเรียนมีอารมณ์ความรู้สึก ให้ครูที่มีหน้าที่เขียน
กระดานลงมานัง่ รับฟังร่วมกับทีมทีจ่ บั ประเด็นเพือ่ เป็นอ่าง
โอบอุม้ ร่วมกัน ให้หยุดเขียนกระดานเพราะสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในขณะนั้นคือการอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของนักเรียน
ท่านนั้นและอยู่กับกลุ่ม
กิจกรรมผ่านประสบการณ์

กิจกรรมผ่านประสบการณ์หมายถึงการจัดกิจกรรมที่นักเรียน
เข้าสูป่ ระสบการณ์ตรงในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ดั ขึน้ ในห้องเรียน เช่น การแก้
ปัญหาเป็นทีมผ่านเกมหรือประสบการณ์จริงของชีวติ ในอดีต เมือ่ นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเอง พวกเขาจะมีความรู้สึกมากมาย
ทัง้ ในทางลบและบวก เพราะการเรียนรูเ้ ข้าไปกระแทกหรือแตะความรูส้ กึ   
นี่ เ ป็ น เหตุ ผ ลว่ า ท� ำ ไมเราจึ ง ต้ อ งถามความรู ้ สึ ก ของนั ก เรี ย นทุ ก ครั้ ง
หลังจากทีเ่ ราท�ำกิจกรรมผ่านประสบการณ์เสร็จสิน้ เช่น เมือ่ กลุม่ นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมกลุ่มได้แล้ว หรือเมื่อนักเรียนจับคู่แบ่งปัน
เรื่องการไม่สยบยอมต่อการถูกใช้อ�ำนาจเหนือกว่าแล้ว ครูจะถามว่า
รู้สึกอย่างไรบ้าง นักเรียนมักจะตอบว่ารู้สึกดีใจ ภูมิใจ สะใจ เสียดาย
หงุดหงิด เป็นต้น หรือหากนักเรียนแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตถึง
วิธกี ารรับมือกับความกลัว เมือ่ การแบ่งปันผ่านการจับคูห่ รือในกลุม่ ย่อย
เสร็จแล้ว ให้นักเรียนกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่และถามความรู้สึกทุกคน
ที่ได้แบ่งปันและความรู้สึกเมื่อพวกเขาเป็นผู้รับฟังเรื่องราวของเพื่อน
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์
• บอกโจทย์หรือชื่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการท�ำ
กิจกรรมนั้น
• บอกขั้นตอน กติกา หรือวิธีการด�ำเนินกิจกรรมที่นักเรียน
ต้องท�ำ เมือ่ บอกโจทย์แล้วให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ โดยถาม
ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจก่อนจะลงมือท�ำกิจกรรม
• ช่วงที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมกระบวนกรต้องเฝ้าดู
ปฏิ กิ ริ ย าของทุ ก คนในกลุ ่ ม ดู ค วามรู ้ สึ ก ที่ พ วกเขา
แสดงออกจากสี ห น้ า ท่ า ทางตลอดเวลาที่ พ วกเขาท� ำ
กิจกรรม ดูพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออก ดูปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน และดูว่าพวกเขาท�ำตามขั้นตอนหรือ
กติกาของการท�ำกิจกรรมนั้นหรือไม่
• เมือ่ จบกิจกรรมให้เชิญทุกคนมานัง่ พร้อมกันในวง หากมีผู้
ที่ร้องไห้ต้องให้เวลาเขาเพิ่มมากขึ้นจนกว่าเขาพร้อมที่จะ
ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทั้งหมดในวง จากนั้นจึง
ถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง แล้วรอฟังค�ำตอบ หากมีคนตอบ
ความคิดหรือบทเรียนที่ได้ ก็ให้ดึงกลับมาโดยการถามว่า
แล้วบทเรียนท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไรบ้าง หรือครูสามารถเดา
ความรู้สึกของคนๆ นั้นได้ก็สามารถสะท้อนกลับไปว่า
“ดูเหมือนว่ากิจกรรมนีท้ ำ� ให้เธอรูส้ กึ โล่งใจ” เป็นต้น ในช่วง
การถามความรู้สึก ทีมผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องบันทึกค�ำตอบ
ของนักเรียนไว้บนกระดาน บทบาทที่ส�ำคัญมากกว่าคือ
การอยูก่ บั ความรูส้ กึ ของนักเรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์
ทีน่ กั เรียนเกิดความรูส้ กึ หนักอึง้ มีการร้องไห้ มีความไม่พอใจ
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หรือมีความกลัวเกิดขึ้น ทีมผู้สอนต้องนั่งอยู่ในวงเพื่อ
ช่วยกันเป็นอ่างโอบอุ้มนักเรียน
• เมื่อสังเกตเห็นว่าความรู้สึกของนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับ
การแบ่งปันในกลุ่มพอแล้ว (ไม่มีใครที่เห็นได้ว่ายังจมอยู่
กับความรูส้ กึ ) ครูจะถามเรือ่ งบทเรียนทีก่ ลุม่ ได้เรียนรูจ้ าก
กิจกรรมนี้ โดยการถามว่ากิจกรรมนีท้ ำ� ให้คณ
ุ ได้เรียนรู้
สิง่ ใดบ้าง
• ค�ำถามต่อมาคือค�ำถามทีส่ ร้างความรูส้ ากลทีใ่ ช้ในการแก้
ปัญหา เช่น หากเป็นการท้าทายให้กลุ่มแก้ปัญหาร่วมกัน
ครูจะถามว่า การท�ำงานเป็นทีมที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง
หรือถามว่าวิธกี ารรับมือกับการถูกใช้อำ� นาจเหนือกว่าทีไ่ ด้
ผลคืออย่างไรบ้าง
• ค�ำถามสุดท้ายคือการถามกลุม่ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากกิจกรรม
นีน้ กั เรียนจะน�ำไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้อย่างไรบ้าง
กิจกรรมบารอมิเตอร์

บารอมิเตอร์คือเครื่องมือส�ำหรับตรวจวัดค่าความกดอากาศ
ที่เกิดจากแรงดันของอากาศในพื้นที่หนึ่งๆ เราใช้ค�ำว่าบารอมิเตอร์เป็น
ชื่อเรียกกิจกรรมในเชิงเปรียบเปรย เพราะกิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือ
ที่แสดงจุดยืนด้านคุณค่า ความคิด ความเชื่อของนักเรียนแต่ละคน
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้มุมมองและทัศนคติที่
แตกต่างกันไปในหมู่เพื่อนผู้ร่วมเรียน บารอมิเตอร์เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้
นักเรียนได้เคลือ่ นไหวร่างกายเพือ่ แสดงจุดยืนของตนเอง และยังสามารถ
เปลี่ ย นจุ ด ยื น ได้ ห ลั ง จากฟั ง ความเห็ น ของเพื่ อ นโดยการย้ า ยที่ ยื น
ของตนเองในช่วงระหว่างการท�ำกิจกรรม
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เป้าหมายการเรียนรูข้ องกิจกรรม: เพื่อส�ำรวจความคิดเห็น
และทัศนคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ประเด็นต่างๆ บารอมิเตอร์เป็นเครือ่ งมือ
ที่ช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดในหมู่ผู้นักเรียน โดยไม่มี
การตัดสินว่าใครถูกใครผิด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินระหว่างนักเรียนหรือ
จากครู เป็นพื้นที่ส�ำหรับการแสดงออกและรับรู้ถึงความเห็นหรือมุมมอง
ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง อาจจะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด หรื อ ทั ศ นคติ
ของตนเอง ประเด็นหรือหัวข้อที่เลือกจึงมักจะเป็นเรื่องที่นักเรียนมี
ความเห็นแตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ท้าทายความคิดความเชื่อและกระตุ้น
ให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน
วัสดุอุปกรณ์: ป้าย (ท�ำจากกระดาษเอสี่) เขียนข้อความว่า
“เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ๑ แผ่น และป้ายชนิดเดียวกันเขียนข้อความ
ว่า “ไม่เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ๑ แผ่น กระดาษกาวส�ำหรับใช้ตดิ ป้าย
อุปกรณ์ที่สมมติเป็นไมโครโฟน เช่น ปากกาเมจิก
ระยะเวลาในการด�ำเนินการ:  อย่างน้อย ๔๕ นาที
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนด�ำเนินกิจกรรม:
ครูน�ำเอาเนื้อหาวิชาที่เห็นว่านักเรียนจะมีความคิดแตกต่าง
หลากหลายมาเป็นกรอบในการคิดประโยค จากนั้นให้เขียนข้อความใน
รูปประโยคบอกเล่า เช่น ในหัวข้อเรือ่ งเพศ ประโยคทีส่ ามารถน�ำมาเป็น
ประเด็นเรียนรู้ เช่น งานบ้านเป็นงานของทุกเพศ ความรักไม่เลือกเพศ
แต่ความรักที่ถูกต้องเหมาะสมคือรักต่างเพศ การคุกคามทางเพศต่อ
ผู้หญิงจะไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้หญิงไม่เปิดช่อง คนรักเพศเดียวกันหรือ
คนข้ามเพศ (กะเทยหรือทอม) ควรพยายามท�ำตัวเป็นคนดีและประพฤติตวั
ให้เหมาะสมเพื่อให้สังคมยอมรับ เรารู้สึกสงสารและเห็นใจผู้หญิงที่
ท้องไม่พร้อม แต่หากเขาต้องการท�ำแท้งเราจะไม่สนับสนุนเพราะการท�ำ
เช่นนัน้ เป็นบาป ในหัวข้อเรือ่ งอ�ำนาจหรือการท�ำงานเป็นทีม ประโยคที่
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สามารถน�ำมาเป็นประเด็นเรียนรู้ เช่น การตัดสินใจร่วมกันท�ำให้เสียเวลา
และได้ประโยชน์น้อย การท�ำงานเป็นทีมต้องมีผู้น�ำที่ฉลาดและเก่ง ใน
หัวข้อเรื่องการเรียน เช่น การแข่งขันท�ำให้คนขยันและกระตือรือร้น
การบ้านช่วยฝึกความรับผิดชอบให้เด็ก เป็นต้น
ในแต่ละหัวข้อวิชาครูสามารถคิดข้อความหลายประโยคให้
ครอบคลุมประเด็นนั้นๆ และให้นักเรียนแสดงจุดยืนต่อเนื่องกันไป
จ�ำนวนประโยคขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการเรียนรู้ใน
กิจกรรมนั้น แต่ไม่ควรใช้หลายประโยคมากเกินไปเพราะต้องจัดเวลาไว้
ส�ำหรับการสรุปบทเรียน ในระยะเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง ผู้เขียนใช้ประมาณ
สามประโยค
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
• จัดโต๊ะกับเก้าอี้ให้ชิดติดกันเพื่อให้ห้องมีที่ว่าง และมีพื้นที่
กว้างพอส�ำหรับการเคลือ่ นไหวไปมาของนักเรียนขณะท�ำ
กิจกรรม
• ติดป้าย “เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ไว้ที่ผนังด้านหนึ่ง
ของห้องและติดป้าย “ไม่เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ไว้ที่
ผนังฝั่งตรงข้าม
• อธิบายกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และกติกา โดย
บอกนั ก เรี ย นว่ า เราจะท� ำ กิ จ กรรมบารอมิ เ ตอร์ ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ทั ศ นคติ และจุ ด ยื น ของตนเองได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระต่ อ
ประเด็นที่จะน�ำมาพูดในกิจกรรมนี้ ครูอ่านประโยคที่มี
ข้อความเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ ลือกมา เชือ้ เชิญให้นกั เรียนฟัง
อย่างตัง้ ใจ หากเห็นว่านักเรียนไม่เข้าใจให้อธิบายเพิม่ เติม
และเมื่อเห็นว่านักเรียนทุกคนเข้าใจประโยคชัดเจนแล้ว
องค์ประกอบการศึกษา
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ให้นกั เรียนหาทีย่ นื ของตนเองบนพืน้ ทีร่ ะหว่างป้ายทัง้ สอง
โดยผูท้ เี่ ห็นด้วยทีส่ ดุ กับประโยคหรือเห็นด้วยมากให้ยนื ชิด
หรือใกล้กับป้าย “เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ตามล�ำดับ
ส่วนผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วยอย่างทีส่ ดุ หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ก็ให้
ยืนชิดหรือใกล้กบั ป้าย “ไม่เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซนต์” ส่วน
คนทีเ่ หลือทีค่ อ่ นข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วยให้เลือก
ยืนใกล้หรือห่างจากป้ายทั้งสองตามระดับความเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยของตนเอง และคนทีม่ คี วามเห็นกลางๆ ก็
เลือกยืนตรงจุดกึ่งกลางระหว่างป้ายทั้งสอง เป็นต้น
• หลังจากทุกคนเลือกทีย่ นื ได้แล้ว ครูเดินไปสัมภาษณ์เพือ่ ฟัง
ความเห็นของนักเรียนทีย่ นื กระจายหรือจับกลุม่ ในช่วงต่างๆ
ระหว่างป้ายความเห็นทัง้ สองขัว้ แนวทางการสัมภาษณ์ให้
เลือกถามคนทีย่ นื แยกห่างออกจากคนอืน่ ๆ ก่อน ในกรณี
ทีม่ คี นยืนจับกลุม่ ตรงจุดใดจุดหนึง่ เป็นกลุม่ ใหญ่ให้เลือกถาม
เพียงสองหรือสามคนเท่านัน้ (เพราะความเห็นจะคล้ายคลึง
กัน) พยายามถามให้กระจายเพื่อให้ได้ยินความคิดเห็น
หลากหลาย และไม่จำ� เป็นต้องถามครบทุกคนเพราะจะใช้
เวลามากเกินไป
• ในการสัมภาษณ์ให้ถามความรูส้ กึ นักเรียนก่อนว่าเขารูส้ กึ
อย่างไรทีย่ นื อยูต่ รงจุดนัน้ หลังจากนัน้ ให้ถามความคิดหรือ
เหตุผลเบื้องหลังที่เลือกยืนตรงนั้น โดยใช้อุปกรณ์ เช่น
ปากกาแทนไมโครโฟนทีค่ รูถอื ไว้ในมือในขณะทีพ่ ดู และยืน่
ไปรับฟังผูต้ อบในช่วงทีน่ กั เรียนพูด เป็นสัญญาณสือ่ ว่าคนๆ
นีก้ ำ� ลังพูด ขอให้เพือ่ นทีเ่ หลือฟังอย่างตัง้ ใจและเตือนไม่ให้
คนอืน่ พูดแทรกหรือจับกลุม่ คุยกันเอง
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• ก่อนที่จะเริ่มถาม เตือนนักเรียนว่าพวกเขาสามารถพูด
อธิบายความคิดตามจุดยืนของตนเองได้อย่างเต็มที่ แต่ไม่
ให้วิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของผู้อื่นที่พูดไปแล้วในเชิง
ตัดสินว่าผิดหรือไม่เหมาะสม ให้ทกุ คนฟังความเห็นของคน
ถูกสัมภาษณ์แล้วคิดตามว่าพวกเขาคิดต่างหรือสอดคล้อง
กับเราอย่างไร หากฟังความเห็นของบางคนแล้วคล้อยตาม
หรือหลังจากคิดทบทวนดูแล้วนักเรียนต้องการเปลีย่ นทีย่ นื
เพือ่ แสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นไปก็สามารถท�ำได้ตลอดเวลา
เมื่อใดที่มีนักเรียนย้ายที่ยืน ให้ครูถามนักเรียนคนนั้น
เพิ่มเติมว่าอะไรท�ำให้เปลี่ยนที่ยืน และขอให้ บ อกเล่ า
ความคิดความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเขาให้กลุ่มฟัง
• เมื่อท�ำกิจกรรมครบประโยคที่เตรียมไว้แล้วให้นักเรียน
กลับมานั่งในวงใหญ่ จากนั้นครูถามความรู้สึกจากการท�ำ
กิจกรรมและถามต่อว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมบ้าง
ข้อแนะน�ำส�ำหรับครู:
• ต้องไม่พูดแสดงความคิดเห็นต่อประโยคใดๆ ในขณะท�ำ
กิจกรรมนี้ เพราะความเห็นของครูจะเป็นการชีน้ ำ� ความคิด
นักเรียน
• ระวังอย่าให้มกี ารกดดันหรือโน้มน้าวกันเองในหมูน่ กั เรียน
เพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการคิดและแสดงจุดยืนของตน
• แม้ว่าในการสัมภาษณ์ของแต่ละประโยคครูจะไม่สามารถ
สัมภาษณ์นักเรียนให้ครบทุกคนได้ แต่ตลอดกิจกรรมให้
พยายามกระจายการสัมภาษณ์ไปให้ทวั่ ถึงนักเรียนทุกคน
เมื่อเปลี่ยนประโยคใหม่ก็ให้พยายามมองหาคนใหม่ที่จะ
สัมภาษณ์ ไม่ควรสัมภาษณ์คนเดิมซ�้ำๆ มากเกินไป
องค์ประกอบการศึกษา
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• สร้างบรรยากาศให้สนุกและปลอดภัยส�ำหรับการแสดง
ความเห็นหรือจุดยืนที่แตกต่างกันไป เน้นย�้ำให้แต่ละคน
เชื่อมั่นและกล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง และเชิญชวนให้ฟัง
และพิจารณาความเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะเปลี่ยน
จุดยืนของตนหากเห็นด้วยกับความเห็นของผู้อื่น
• เราสามารถใช้บารอมิเตอร์ในช่วงต้นๆ ของการเรียนเพื่อ
ส�ำรวจคุณค่าและทัศนคติของนักเรียนต่อประเด็นต่างๆ ซึง่
เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมา เพื่อครูจะได้ออกแบบหรือ
ก�ำหนดกิจกรรมให้เอื้อต่อการรื้อถอนความคิดความเชื่อ
บางอย่าง เช่น การยอมรับความรุนแรง การเกลียดกลัวคน
รักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศ ความเชือ่ เกีย่ วกับอ�ำนาจ
นิยม เป็นต้น
การใช้ภาพยนตร์เพื่อช่วยในการเรียนรูป
้ ระเด็นสังคม

ภาพยนตร์เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์มากในการเรียนรูช้ วี ติ และ
ประเด็นทางสังคม เพราะภาพยนตร์คือภาพสะท้อนความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมหนึ่งๆ ครูสามารถใช้ภาพยนตร์ในช่วง
ต้นหรือช่วงท้ายของกิจกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ ทบทวน และเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมของนักเรียน หากใช้
ภาพยนตร์ในช่วงหลังของกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรงจะช่วยย�้ำให้
นักเรียนเข้าใจประเด็นที่เพิ่งเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากเลือก
ภาพยนตร์ทสี่ ร้างจากชีวติ จริงหรือภาพยนตร์สารคดี ก่อนฉายภาพยนตร์
ครูควรเล่าภูมิหลังของภาพยนตร์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และควรให้
ค�ำถามหรือประเด็นเฉพาะทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนใส่ใจหรือตัง้ ข้อสังเกตเป็น
พิเศษ หลังจบภาพยนตร์ให้ถามความรู้สึกของผู้ชมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสรุปบทเรียนตามโจทย์ที่ให้ไว้ในตอนต้น
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ตัวอย่างภาพยนตร์ทสี่ ามารถน�ำมาช่วยการสอนในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วกับเพศและเพศวิถี
• Whale Rider ภาพยนตร์เกีย่ วกับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
ในชุ ม ชนพื้ น เมื อ งของประเทศในหมู ่ เ กาะแปซิ ฟ ิ ก ใต้
ทีแ่ สดงการไม่ยอมรับเด็กผูห้ ญิงให้เป็นผูน้ ำ� ชนเผ่า เรือ่ งนี้
จะช่วยเสริมความเข้าใจ เรื่องกระบวนการหล่อหลอม
ความเป็ น เพศหญิ ง เพศชาย และความไม่ เ ท่ า เที ย ม
ระหว่างเพศ เหมาะส�ำหรับเยาวชนอายุ ๗-๑๕ ปี
• Better than Chocolate มีเนื้อหาที่แสดงถึงเพศวิถีท่ี
แตกต่างหลากหลายทีด่ ำ� รงอยูใ่ นสังคม (รวมถึงความแตกต่าง
ระหว่างชีวติ ทางเพศของผูห้ ญิงและผูช้ ายทีเ่ ป็นคนรักต่างเพศ
ด้วย) และสถานการณ์ในชีวิตซึ่งคนที่มีเพศวิถีต่างๆ ต้อง
เผชิญ เหมาะส�ำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
• Beautiful Boxer (ภาพยนตร์ไทย) หรือ Ma Vie En
Rose เรือ่ งแรกมีเนือ้ หาเกีย่ วกับชีวติ ของเด็กข้ามเพศ ส่วน
เรื่องหลังเป็นบริบทต่างประเทศ เหมาะส�ำหรับเด็กมัธยม
ศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป
• Juno เสนอเรื่องราวของเด็กนักเรียนสาวมัธยมที่ท้อง
ไม่พร้อมและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัว
ให้ ผ ่ า นปั ญ หานี้ ไ ปได้ เหมาะส�ำ หรั บ เด็ ก มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นเป็นต้นไป
• Freedom Writers เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง
ในสหรัฐอเมริกา เสนอเรื่องราวการกดขี่ที่โรงเรียนท�ำต่อ
กลุ่มเด็กนักเรียนชายขอบหลายกลุ่ม เช่น เด็กผิวด�ำ  เด็ก
เชื้อสายลาติน และเด็กที่อพยพจากเอเชีย เหมาะส�ำหรับ
เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป
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นอกจากนี้ ยั ง มี เ ทคนิ ค สื่ อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ช ่ ว ย
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น จาก
ผลงานวิจัยมีมากมาย เช่น
•
•
•
•
•
•
•
•

การเล่าเรื่อง
การอ่านเรือ่ งจริงของบุคคลหรือกลุม่ คนทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
การใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ การวาดภาพ
การใช้ละคร บทบาทสมมติ หรือการจ�ำลองสถานการณ์
การใช้เกม เพลง ดนตรี และศิลปะ
การพบปะพูดคุยเรียนรู้กับผู้คนหรือไปดูสถานที่จริง
การลงมือทดลองท�ำ
การใช้สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในห้องเรียนเพือ่ เป็นตัวอย่าง
ในการรับมือกับปัญหา เช่น เมื่อเกิดความขัดแย้งในหมู่
นักเรียน มีการท�ำร้ายกันด้วยวาจาหรือร่างกาย เป็นต้น

รายชื่อตัวอย่างโรงเรียนที่ท�ำงานการศึกษาทางเลือกที่ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

• ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน
• ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง วิถีกะเหรี่ยง
ทุ่งใหญ่นเรศวร สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
• โรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
• ศูนย์การเรียนบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ แนววอลดอร์ฟ จังหวัดขอนแก่น
• ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ จังหวัดนครพนม
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๕

กิจกรรม
เปลี่ยนชีวต
ิ และสังคม

“การน� ำ ร่ว ม (collective leadership) หมายถึ ง
การน� ำ โดยกลุ่ ม บุ ค คล ต� ำ แหน่ ง ของผู้ น� ำ มี ช่ ื อเรีย กว่ า
ผู้ จั ด กระบวนการ (facilitator) ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพและภาวะการน� ำ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสมาชิ ก ของกลุ่ ม
ผ่านการสร้างบรรยากาศและกระบวนการท� ำงานที่ อ�ำนวย
ให้ ส มาชิ ก แต่ ละคนได้ ใช้ ศั ก ยภาพสู ง สุ ด เสริ ม พลั ง
และช่วยให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำในองค์กร”
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กิจกรรม
เปลี่ยนชีวต
ิ และสังคม
การสอนทั กษะพื้นฐาน 3R: การอ่ าน การเขียน และเลขคณิ ต
ที่ให้ความหมายต่อชีวต
ิ ผู้เรียน
การอ่าน

เปาโล เฟรรี บอกว่า การอ่านคือการแสวงหาความเข้าใจ คือ
การสอนให้เด็กสามารถจับความคิดรวบยอด (conceptualize) จาก
การอ่านถ้อยค�ำในต�ำราเรียนและเชือ่ มโยงความคิดเหล่านัน้ กับการอ่านโลก
ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นเนื้อหาในต�ำราที่จะให้เด็กนักเรียนอ่าน จึงต้อง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับโลกจริงที่พวกเขาอาศัยอยู่ โรงเรียนและครูต้องมี
กรอบคิดพื้นฐานดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างวิธีคิด การวิเคราะห์ ความเข้าใจ
และโลกทัศน์แบบใหม่ให้แก่เด็กในด้านการอ่าน เพื่อจัดการศึกษาที่จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เรื่องที่จะอ่านไม่ว่าเป็นเรื่องราวของคน
หรือสัตว์ สะท้อนถึงลักษณะของวัฒนธรรมอ�ำนาจครอบง�ำหรือลักษณะ
ของสังคมอ�ำนาจร่วมได้ทั้งสิ้น
ไรแอน ไอสเลอร์ เสนอว่า แม้กระทั่งการอ่านเรื่องสัตว์โลกจาก
ภาพในหนังสือหรือภาพยนตร์สารคดี ส่วนใหญ่มกั เสนอเรือ่ งราวทีส่ ะท้อน
คุ ณ ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจครอบง� ำ  เช่ น ภาพของการล่ า
เพื่อท�ำร้าย สัตว์ใหญ่กระท�ำต่อสัตว์เล็ก ภาพสัตว์ตัวผู้ออกหาอาหาร
กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม
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โดยที่สัตว์ตัวเมียท�ำหน้าที่เลี้ยงลูก จนท�ำให้เชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้
เป็นเช่นนั้น นี่คือการบ่มเพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงและแบ่งแยก
บทบาททางเพศชัดเจนตายตัว เธอแนะว่าครูสามารถน�ำเอาเรื่องราว
ของสัตว์หลายชนิดที่มีผลงานศึกษาวิจัยว่ามีพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิต
แบบอ�ำนาจร่วม เช่น ชีวิตของม้าน�้ำในช่วงฤดูผสมพันธุ์ระหว่างคู่รักนั้น
จะเต้ น ร� ำ ไม่ ใช่ ตั ว ผู ้ ไ ล่ ล ่ า ตั ว เมี ย หลั ง จากนั้ น ตั ว ผู ้ จ ะดู แ ลไข่ โ ดย
แอ่นท้องรับไข่จากถุงตัวเมียใส่ลงไปในถุงหน้าท้องของตนเป็นเวลา
๒๑ วัน โดยมีตัวเมียว่ายน�้ำวนเวียนอยู่ไม่ห่าง ดังนั้นลูกของม้าน�้ำจึงถือ
ก�ำเนิดขึ้นในถุงของตัวผู้ หรือเรื่องราวของลิงซิมแพนซีพันธุ์โบโนโบ
หรือปิ๊กมี่ซิมแพนซี ที่มีการศึกษาวิจัยกันมากขึ้นในระยะหลังนี้ (ซึ่งถือ
กันว่ามนุษย์เราสืบสายพันธุม์ าจากลิง) และพบว่านอกจากจะมีพฤติกรรม
แบ่งปันอาหารกันแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ของลิงชนิดนีต้ า่ งจากชนิดอืน่ ๆ
คื อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ใช่ เ พื่ อ สื บ เผ่ า พั น ธุ ์ แ ต่ เ พื่ อ ความสุ ข และสร้ า ง
ความผูกพัน และโดยรวมแล้วพวกมันจะใช้ชีวิตบนฐานความสัมพันธ์
ที่ เ น้ น การแบ่ ง ปั น ความสุ ข ส� ำ ราญมากกว่ า ความสั ม พั น ธ์ บ นฐาน
ความเจ็บปวด หรือนกเพนกวินทีต่ วั ผูจ้ ะท�ำหน้าทีน่ งั่ กกไข่ให้ความอบอุน่
ปลอดภั ย แก่ ลู ก ท่ า มกลางความเย็ น เยื อ กของฤดู ห นาวยาวนาน
ซึ่งบางครั้งคร่าชีวิตตัวพ่อไป ในขณะที่ตัวแม่จะออกไปหาอาหาร และ
เมื่อกลับมาทั้งพ่อและแม่แสดงความรักด้วยการแตะตัวกันอย่างรวดเร็ว
เป็นต้น
หัวข้อเรื่องที่ควรน�ำมาให้เด็กอ่าน
๑. เรื่องราวของเด็กเยาวชนที่ท�ำงานช่วยเหลือหรือดูแลคนใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
๒. เรื่องราวสื่อให้เห็นว่าครอบครัวมีหลายแบบ เช่น ครอบครัว
แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่ปู่ย่า ตายาย หรือป้า อาเป็น
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ผู้ปกครอง ครอบครัวลูกบุญธรรม ครอบครัวที่มีแม่สองคน หรือมีพ่อ
สองคน
๓. เรือ่ งราวทีส่ อนว่าเด็กหญิงเด็กชาย และผูห้ ญิงผูช้ ายมีคณ
ุ ค่า
อิสรภาพ ความเข้มแข็งและความสามารถด้านต่างๆ เหมือนกัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเรียน อาชีพ ความเป็นผูน้ ำ 
� การกีฬา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น
๔. เรื่องราวที่มีคนหลากหลายเพศ ความรักมีหลายแบบ แต่ละ
เพศและความสัมพันธ์มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
๕. เรื่องราวที่สื่อสารว่าความร่วมมือ การแบ่งปัน ความเห็นอก
เห็นใจ และการให้อภัยว่าเป็นความส�ำเร็จและมีคุณค่าต่อชีวิต
๖. เรื่ อ งที่ ส่ื อ สารให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ สีผิว สภาพร่างกาย
๗. เรื่องราวที่สื่อภาพและเนื้อหาของพ่อแม่ร่วมกันท�ำงานบ้าน
และเลี้ยงดูลูก
๘. เรื่องราวที่ส่ือสารถึงความเคารพและความเข้าใจระหว่าง
ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และระหว่างชาติ
๙. เรือ่ งราวทีส่ ะท้อนถึงปัญหาวิกฤตสิง่ แวดล้อม และให้แนวทาง
ที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
๑๐. เรื่องราวที่ช่วยให้เด็กสนใจท�ำงานด้วยมือและใช้ร่างกาย
เช่น ประดิษฐ์ขา้ วของเครือ่ งใช้เอง ซ่อมแซมของเล่น ช่วยพ่อแม่ซอ่ มแซม
บ้าน เพาะต้นไม้หรือปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี
๑๑. เรือ่ งราวทีช่ ว่ ยให้เด็กมีความรูส้ กึ เชือ่ มโยง เห็นคุณค่า และ
ใส่ใจต่อสัตว์ และธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า และระบบนิเวศทั้งหมด
ที่ชีวิตมนุษย์เราต้องพึ่งพิง
๑๒. เรื่องราวการต่อสู้ของบุคคลหรือกลุ่มคนเพื่อปกป้องที่ดิน
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สิทธิทางเพศ สิทธิพลเมือง ความเป็นธรรมทาง
ชาติพันธุ์ และความเป็นธรรม
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๑๓. เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ทักษะการแก้ปัญหา
การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๑๔. เรือ่ งราวของกลุม่ คนพิการ กลุม่ คนทีเ่ คยติดคุก อยูร่ ว่ มกับ
เอชไอวี ทีแ่ ม้จะประสบกับความไม่เป็นธรรม ความทุกข์และความรุนแรง
แต่พวกเขามีความสามารถและเป็นกลุ่มคนที่มีค่าต่อสังคม
๑๕. เรื่องราวของกลุ่มคนจากเพื่อนบ้านเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
ประเทศลาว เขมร พม่า ทีม่ าท�ำงานช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่สงั คมไทย ประสบการณ์ทพี่ วกเขาหลายคนประสบกับความไม่เป็น
ธรรม เช่น นายจ้างไม่จา่ ยค่าแรง ถูกลวนลามหรือละเมิดทางเพศ เป็นต้น
หัวข้อหรือเนื้อหาที่ต้องหลีกเลี่ยง
๑. เรื่องที่อ่านตอกย�้ำวัฒนธรรมการลงโทษหรือต�ำหนิเหยื่อ
ที่ถูกใช้ความรุนแรง เช่น ต�ำหนิเด็กถ้าไม่ท�ำตามค�ำสั่งพ่อแม่ ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนว่าเป็นเด็กไม่ดี เด็กดื้อหรือไม่มีความกตัญญู รวมถึง
การต�ำหนิ ประนามหรือลงโทษเด็กหญิงและเด็กข้ามเพศที่ถูกละเมิด
ทางเพศ
๒. เรื่ อ งราวหรื อ ภาพที่ เ หยี ย ดผู ้ ห ญิ ง มี อ คติ ห รื อ สะท้ อ น
ความเกลียดและการตีตราให้ร้าย คนข้ามเพศ คนรักเพศเดียวกัน และ
ชนกลุ่มน้อยทางเพศอื่นๆ
๓. เรื่องที่อ่านหรือภาพที่ส่ือว่าพ่อเป็นผู้น�ำครอบครัว ท�ำงาน
นอกบ้านเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ส่วนภาพของแม่คือการเลี้ยงลูกและ
ท�ำงานบ้านเท่านั้น
๔. เรื่องราวที่ไม่ให้คุณค่าความเป็นหญิง เช่น การใส่ใจดูแล
การรับฟัง และความอ่อนโยน ยืดหยุน่ ประนีประนอม หรือเห็นว่าคุณลักษณะ
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เหล่านี้คือความอ่อนแอ แต่ให้คุณค่าเฉพาะความเป็นชาย เช่น เสียงดัง
เด็ดเดี่ยว และใช้อ�ำนาจเหนือคนอื่นและแปลความหมายว่าคุณลักษณะ
เหล่านี้คือความเข้มแข็งหรือเป็นผู้น�ำที่ดี
๕. เรื่ อ งราวหรื อ ภาพที่ ต อกย�้ ำ ภาพลั ก ษณ์ ข องเด็ ก หญิ ง ที่
อ่อนหวาน น่ารัก เรียบร้อย พูดจาไพเราะ เชื่อฟังพ่อแม่แบบห้ามเถียง
มีของเล่นเป็นตุ๊กตา การแต่งตัว ขายของและท�ำอาหาร และภาพ
เด็กผู้ชายที่มีอิสระ เล่นกีฬา ปีนต้นไม้ พูดเสียงดัง ห้ามร้องไห้ เล่น
ของเล่นทีเ่ ป็นอาวุธและการเคลือ่ นไหว เช่น ปืน รถ หุน่ ยนต์ทเี่ คลือ่ นไหว
รวดเร็วเพื่อการแข่งขัน (เด็กผู้ชายจะถูกฝึกความเป็นชายรูปแบบหนึ่ง
คือการคลื่อนไหวจากของเล่น กีฬา การปีนป่าย ในขณะที่เด็กหญิง
จะถูกหล่อหลอมว่าความเป็นหญิงคือความเรียบร้อย เล่นของเล่นที่
อยู่นิ่ง ห้ามโลดโผน)
๖. เรื่องราวที่ส่งเสริมการแข่งขัน การจัดล�ำดับชั้นคนด้วย
ความเก่ง ความส�ำเร็จ หรือการมีวัตถุหรือทรัพย์สิน
๗. เรื่องราวที่ส่งเสริมอคติ ความไม่เท่าเทียม หรือความรุนแรง
ต่ อคนกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง ในสั ง คม หรื อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเกลี ย ดชั ง และ
การแบ่งแยกระหว่างศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และระหว่างชาติ
๘. เรื่องราวที่ให้เห็นแต่ความสวยงามของธรรมชาติ เพื่อ
การท่องเที่ยวเท่านั้น
๙. เรื่องราวที่ส่งเสริมการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
๑๐. เรื่องราวประวัติศาสตร์ เช่น การสร้างรัฐสร้างชาติ หรือ
สงครามทีย่ งั คงให้ผนู้ ำ 
� เช่น กษัตริยห์ รือแม่ทพั เป็นฮีโร่ผขู้ ยายอาณาเขต
ปกป้องหรือกู้แผ่นดินคืนที่ปราศจากการวิเคราะห์ถึงความสูญเสียของ
คนธรรมดาสามัญโดยเฉพาะผลกระทบของสงครามทีม่ ตี อ่ เด็กและผูห้ ญิง
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การเขียน

การเขียนไม่ต่างจากการอ่าน ซึ่งต้องสอดคล้องกับชีวิตของ
เด็กเยาวชน คือการเขียนทีส่ ง่ เสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ใคร่ครวญ และแบ่งปัน
ความคิด ความรู้สึก และบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กเอง ครอบครัว
บรรพบุรุษ ชาติพันธุ์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น
• เขียนถึงความฝัน แรงบันดาลใจ ความรักและความสัมพันธ์
ความรู้สึกขอบคุณที่เด็กมีต่อบุคคลต่างๆ ในชีวิต และ
จินตนาการอนาคตที่ใฝ่ฝัน
• เขียนถึงความเปราะบางในชีวติ ไม่วา่ จะเป็นวิธที เี่ ด็กรับมือ
กับความโกรธ ความกลัว ความไม่มั่นใจ ความผิดหวัง
ความเสียใจ ความโดดเดีย่ ว ความขัดแย้งหรือความเห็นต่าง
กับเพื่อน คนในครอบครัวและครู เป็นต้น
• เขียนถึงความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสียในชีวิต เช่น
การสูญเสียความมัน่ ใจ ความฝันและความหวัง การสูญเสีย
เพื่อนหรือคนในครอบครัว การหย่าร้างของผู้ปกครอง
การย้ายที่อยู่และโรงเรียน เป็นต้น
• เขียนเรื่องราวของสภาพอากาศที่หายใจ น�้ำที่ใช้บริโภค
ต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก และสัตว์ต่างๆ ในบ้านและชุมชน
เรื่ อ งราวของเพื่ อ นบ้ า นและความสั ม พั น ธ์ ข องเด็ ก ต่ อ
สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจ�ำวัน
• เขียนจดหมายถึงตัวเอง สิ่งที่ชื่นชม ภูมิใจ มั่นใจ อยาก
ขอบคุณตัวเอง และสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงในตนเอง
• เขียนเรื่องราวของชุมชนและสังคมที่เด็กได้รับรู้แล้วท�ำให้
รู้สึกอึดอัด คับข้องใจ และไม่เห็นด้วย
• เขียนเรื่องราวของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา
ต่างชาติพนั ธุท์ พี่ วกเขาชืน่ ชม อยากรูจ้ กั และผูกมิตรไมตรี
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เลขคณิตเพื่อการเรียนรูช
้ ีวต
ิ และสังคม

หลายคนที่เลือกเรียนสายศิลป์ในยุค ๔๐ กว่าปีก่อน คงจ�ำได้
ถึงความรู้สึกอึดอัด เครียด และเบื่อหน่ายเมื่อถูกบังคับให้เรียนวิชา
เลขคณิต การเรียนซึ่งเห็นเฉพาะตัวเลขที่ครูเขียนบนกระดานทั้งขาด
เรื่องราวและไม่เชื่อมโยงกับชีวิต แต่เราจ�ำเป็นต้องเรียนเพราะเป็นวิชา
พื้นฐาน ไรแอน ไอสเลอร์ จึงเสนอแนวทางการสอนเลขคณิตไว้อย่าง
น่าสนใจและท�ำให้เห็นว่าตัวเลขมีความจ�ำเป็นเพราะช่วยให้เข้าใจชีวิต
และสังคม
• ครูควรสอนจากมุมมองของพหุวัฒนธรรม ไม่ใช่การสอน
แบบดั้งเดิมที่บอกว่าเลขคณิตเริ่มจากยุคกรีก หรือเป็น
ผลผลิตของโลกตะวันตกเท่านัน้ แต่เลขคณิตเป็นองค์ความรู้
ที่ถูกพัฒนาและใช้ในทุกวัฒนธรรมดั้งเดิมของโลก
• สอนตั ว เลขผ่ า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก และความเข้ า ใจ
ไม่ ใช่ เ พี ย งใช้ ค วามคิ ด เพื่ อ การค� ำ นวณแล้ ว น� ำ ไปสอบ
ยกตัวอย่างเช่น ให้เด็กลองวางแผนการใช้เงินของตนเอง
หรือของครอบครัวในแต่ละวัน อาทิตย์ เดือน หรือปี
การเรียนรู้ตัวเลขงบประมาณขององค์กรท้องถิ่น เช่น
เทศบาล หรืองบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและ
ของรัฐบาลที่ก�ำหนดไว้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
ในแต่ละปี เพราะการใช้งบประมาณเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตเด็กและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ท�ำให้เห็นการจัด
ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ทางนโยบายรั ฐ บาลตามจ� ำ นวน
งบประมาณที่ก�ำหนดลงไปให้แต่ละหน่วยงาน เด็กจะเริ่ม
เชือ่ มโยงการเรียนเลขกับนโยบายรัฐ การเมือง และปัญหา
สั ง คม และท� ำ ให้ เ ด็ ก กลายเป็ น พลเมื อ งที่ ใ ส่ ใ จกั บ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม เช่น หากพวกเขาเห็นตัวเลขจากระบบ
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เศรษฐกิจที่ท�ำให้คนตกงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือตัวเลข
เหล่านั้นส่งผลต่อความยากจนที่เพิ่มขึ้นหรือท�ำให้เกิด
การกระจายรายได้ เด็ ก จะเชื่ อ มโยงตั ว เลขซึ่ ง เป็ น
เรื่องจ�ำนวนกับคุณภาพอันเป็นเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งบประมาณ การเรียนเลขแบบนี้ จะช่วย
ให้เด็กสนใจทีจ่ ะมีสว่ นสร้างให้สงั คมเกิดความเท่าเทียมและ
ยุติธรรม ในท�ำนองเดียวกันนี้การเรียนเลขจากการรับรู้
ตัวเลขของประชากรบนฐานเพศ เช่น การเรียนรู้จ�ำนวน
ของผู้น�ำประเทศในระดับต่างๆ ว่ามีผู้หญิง ผู้ชาย และ
คนข้ามเพศ เป็นสัดส่วนเท่าใดและสัดส่วนทีเ่ ป็นอยู่ จะส่งผล
ต่ อ นโยบายการแก้ ป ั ญ หาและการจั ด สรรงบประมาณ
ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของผู้หญิงและคนข้ามเพศ
ในสังคมอย่างไร จะช่วยให้เด็กนักเรียนเริม่ ตระหนักเห็นถึง
ความไม่เท่าเทียมทางเพศทางด้านการเมือง การปกครอง
และสังคม
• การรื้อถอนผลพวงของระบบเพศแบบชายเป็นใหญ่ ด้วย
การส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงสนใจการเรียนวิชาเลขมากขึ้น
เพราะวิชาเลขเป็นวิชาพืน้ ฐาน ทีท่ ำ� ให้เด็กผูห้ ญิงเข้าไปเรียน
วิชาด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ระบบเพศแบบชายเป็นใหญ่หล่อหลอมให้
ผู้หญิงสนใจเรื่องความสัมพันธ์ การใส่ใจดูแลผู้อื่น เราจึง
พบว่ า ผู ้ ห ญิ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กเรี ย นหรื อ มี อ าชี พ เป็ น
พยาบาลและครู เพราะอยู่ในกรอบความเป็นผู้หญิงที่ต้อง
ดูแลคนเจ็บป่วย การสอนและการดูแลเด็ก ในขณะเดียวกัน
ระบบเพศแบบชายเป็ น ใหญ่ จ ะหล่ อ หลอมส่ ง เสริ ม ให้
เด็กชายและผูช้ ายสนใจเรือ่ งความก้าวหน้าและการประสบ
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ความส�ำเร็จของตัวเอง ท�ำให้เด็กผู้ชายสนใจเรียนเรื่อง
ทีเ่ ป็นตัวเลขและการใช้ตรรกะเหตุผล หรือการใช้เครือ่ งไม้
เครื่ อ งมื อ อั น ไม่ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ คนหรื อ ดู แ ล
เอาใจใส่ผู้อื่น จึงส่งผลให้ในระดับสังคมใหญ่ขาดผู้หญิง
ที่มีความรู้ความสามารถจะพัฒนาสังคมในสาขาต่างๆ
เหล่านั้น การเล่าเรื่องของผู้หญิงซึ่งได้รับความส�ำเร็จจาก
การเรียนวิชานี้ เป็นตัวอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความเท่าเทียม
ทางเพศในสังคมแห่งอนาคตได้
เรียนรูอ
้ �ำนาจและการท�ำงานเป็นทีม
กิจกรรมการสอนเรื่องอ�ำนาจ

ก่อนจะสอนเรื่องการน�ำและการท�ำงานเป็นทีม ควรต้องสอน
เรื่ อ งอ� ำ นาจและรู ป แบบการใช้ อ� ำ นาจ เพราะเรื่ อ งอ� ำ นาจจะช่ ว ย
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการท�ำงานแบบครอบง�ำ  การเรียนรู้เรื่อง
อ� ำ นาจจะช่ ว ยให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และมี แ นวทางเปลี่ ย นแปลงไปสู ่
วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมที่มีการน�ำและการท�ำงานเป็นทีมในรูปแบบใหม่
วัตถุประสงค์: เป็นกิจกรรมผ่านประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วม
อบรมเข้าใจประเด็นเรื่องอ�ำนาจ วิธีการใช้อ�ำนาจ และความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจกับการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม
๑. กระดาษปรู๊ฟเขียนข้อความอธิบายเรื่องประเภทของอ�ำนาจ
ไว้ก่อนล่วงหน้า
๒. กระดานหรือกระดาษปรูฟ๊ ส�ำหรับเขียนค�ำตอบทีไ่ ด้จากกลุม่
๓. ปากกาส�ำหรับกระบวนกร
๔. กระดาษเปล่าสามแผ่นและแผ่นที่หนึ่งเขียนตัวเลข ๐ แผ่น
ที่สองเขียนตัวเลย ๕ และแผ่นที่สามเขียนตัวเลข ๑๐ จากนั้นติดกระดาษ
สามแผ่นลงบนพื้นห้อง ทิ้งระยะห่างระหว่างแผ่นประมาณ ๒ เมตร
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ระยะเวลา: ๓ ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
• บอกผู ้ เรี ย นว่ า เราจะเรี ย นรู ้ เรื่ อ งอ� ำ นาจ จากชี วิ ต ของ
พวกเขาในสามบริบทหรือสามพื้นที่ คือ ที่บ้าน ที่ท�ำงาน
และในสังคม
• บอกผูเ้ รียนให้นกึ ถึงระดับอ�ำนาจของตนเองทีบ่ า้ นว่า มีอยู่
จ�ำนวนเท่าใด หากให้ค่าระดับอ�ำนาจตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ
จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะคนไปยื น ตามระดั บ อ� ำ นาจที่ เขี ย นไว้
ในกระดาษที่ ว างติ ด อยู ่ บ นพื้ น ห้ อ ง บอกผู ้ เรี ย นให้ อ ยู ่
ในความเงียบไม่มกี ารพูดคุย เพือ่ จับความรูส้ กึ ของตนเอง
ขณะที่ท�ำกิจกรรมหาระดับอ�ำนาจ
• เมื่อทุกคนยืนตรงที่ต้องการแล้วให้พวกเขารับรู้ความรู้สึก
ของตนเองจากระดับอ�ำนาจที่มีภายในครอบครัว จากนั้น
ให้ทบทวนต่อว่าเหตุปัจจัยอะไรท�ำให้พวกเขาแต่ละคน
มีอำ� นาจในระดับนัน้ ๆ จากนัน้ ให้ทบทวนต่อไปว่าพวกเขา
ใช้อ�ำนาจหรือถูกใช้อ�ำนาจอย่างไรในครอบครัว
• ให้ผู้ร่วมอบรมจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ในระดับอ�ำนาจต่างกัน
หาที่นั่งแล้วแบ่งปันความรู้สึกและการเรียนรู้ที่แต่ละคน
ได้รับจากการทบทวนอ�ำนาจของตนเองที่บ้าน เตือนให้
ผู้เรียนใช้การฟังด้วยหัวใจ ให้เวลาแบ่งปันคนละประมาณ
๓-๔ นาที
• เมื่ อ ทุ ก คนแบ่ ง ปั น จบแล้ ว ให้ เชิ ญ พวกเขากลั บ มายื น
ล้อมวงกระดาษทั้งสามแผ่น ในรอบที่สองให้เลือกยืน
ตามตัวเลขที่บอกถึงระดับอ�ำนาจในห้องเรียน จากนั้นให้
แต่ละคนจับคู่กับเพื่อนที่ระดับอ�ำนาจต่างกันเพื่อแบ่งปัน
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ความรูส้ กึ และผลกระทบต่อชีวติ และการเรียนรูข้ องตนเอง
เน้นย�้ำให้แต่ละคนฟังเพื่อนด้วยใจ โดยไม่สอน ไม่แนะน�ำ 
ไม่ถาม เป็นแค่ประจักษ์พยานการเล่าประสบการณ์ของ
เพื่อน
• ในรอบที่สามให้ทุกคนยืนล้อมวงกระดาษสามแผ่น และ
ให้นึกถึงระดับอ�ำนาจของพวกเขาในโรงเรียน จากนั้น
ให้พวกเขาทบทวนเพียงล�ำพังเรื่องความรู้สึกจากระดับ
อ� ำ นาจที่ มี ใ นโรงเรี ย น ทบทวนถึ ง เหตุ ป ั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้
พวกเขามีหรือไม่มีอ�ำนาจ และวิธีการที่พวกเขาใช้หรือ
ถูกใช้อ�ำนาจ จากนั้นให้จับคู่กับคนที่อยู่ในระดับอ�ำนาจที่
แตกต่างกัน และแบ่งปันประสบการณ์ทีละคนผ่านการฟัง
ด้วยหัวใจ
• ในรอบทีส่ ี่ ให้พวกเขาวิเคราะห์อำ� นาจของพวกเขาในระดับ
สังคมไทย โดยเน้นย�้ำว่าเมื่อนึกถึงสังคมไทยให้ตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์และแหล่งอ�ำนาจต่างๆ ที่ตนมีหรือไม่มี เช่น
ระดับการศึกษา เพศ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ อาชีพ
และสถานภาพทางสังคมของครอบครัวและวงศ์ตระกูล
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ชาติ พั น ธุ ์ ศาสนา
ที่นับถือ (เป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาหรือไม่) ถิ่นที่อยู่
เป็นต้น หลังจากเลือกแล้วให้พวกเขาไปยืนตามระดับ
อ�ำนาจในสังคม  ให้รบั รูค้ วามรูส้ กึ และทบทวนว่าเหตุปจั จัย
อะไรท�ำให้พวกเขามีหรือไม่มอี ำ� นาจ การมีอำ� นาจมากน้อย
ส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาอย่างไรบ้าง จากนั้นให้แต่ละ
คนไปจับคู่กับคนที่ระดับอ�ำนาจต่างกัน แล้วให้แบ่งปัน
ความรู้สึกและประสบการณ์ตามแนวค�ำถามที่ให้ไว้
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• เมือ่ ทุกคนแบ่งปันเสร็จแล้วให้กลับมาในวงใหญ่ กระบวนกร
ถามว่าผูเ้ รียนมีความรูส้ กึ อย่างไรบ้าง และตามด้วยการถาม
ถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
• ให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองเรื่องแหล่งที่มาของอ�ำนาจ
โดยตั้งค�ำถามว่าจากกิจกรรมตรวจสอบทบทวนอ�ำนาจ
ของตนเองในสามพืน้ ทีน่ นั้ พวกเขาเห็นว่ามีปจั จัยอะไรบ้าง
ที่ท�ำให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันหนึ่งๆ มี
อ�ำนาจหรือรักษาอ�ำนาจไว้ได้ ให้ระดมค�ำตอบจากผู้ร่วม
อบรมจนได้คำ� ตอบทีค่ รอบคลุมพอสมควร โดยให้แน่ใจว่า
มีประเด็นเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีอยู่ในค�ำตอบด้วย
เพราะคนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เป็น
แหล่งอ�ำนาจส�ำคัญ
• อธิบายเพิม่ เติมว่าแหล่งอ�ำนาจเป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพาะ
หากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันมีแหล่งอ�ำนาจ
มากเท่าใด พวกเขาจะยิ่งมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ
มีอ�ำนาจและสิทธิพิเศษในสังคมมากขึ้นเท่านั้น เช่น หาก
เป็ น เด็ ก ผู ้ ช ายรั ก ต่ า งเพศตามกรอบชายหญิ ง ที่ สั ง คม
ก�ำหนด มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ผู้ปกครองมีต�ำแหน่ง
หน้าที่การงานดี จะส่งผลให้พวกเขามีอ�ำนาจและโอกาส
ในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆ ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใด
ก็ตาม ในทางตรงกันข้ามหากเด็กผูห้ ญิงชาติพนั ธุช์ าวไทย
ภูเขาและยากจน เด็กกลุม่ นีจ้ ะไม่มโี อกาสเข้าถึงทรัพยากร
โอกาสและสิทธิใดๆ ในสังคม และยังอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ
และแสวงหาประโยชน์ เมื่ออธิบายเสร็จแล้วให้เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนร่วมซักถามเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกัน
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• จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่ ลุกขึ้นยืน แล้วให้ตกลงกันเองว่า
ใครจะเป็น “ก” ใครจะเป็น “ข” กระบวนกรย�ำ้ กับผูเ้ รียนว่า
กิจกรรมทีจ่ ะท�ำต่อไปนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะจะเป็นการท�ำ 
ความเข้ า ใจเรื่ อ งอ� ำ นาจ ขอให้ ทุ ก คนท� ำ กิ จ กรรมด้ ว ย
ความเงียบ สังเกต และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ที่เกิดขึ้นระหว่างท�ำกิจกรรม
• จากนั้นกระบวนกรบอกให้คนที่เป็น ก นั่งลงกับพื้น ให้ ข
ยืน ให้ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันและอยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่ง
จากนั้นถาม ก ว่าจากสถานภาพที่เป็นคนนั่งและมีอีก
คนหนึ่งยืนค�้ำอยู่ตรงหน้า ก มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง (คน
ส่วนใหญ่คนจะตอบว่า รู้สึกต�่ำต้อย อึดอัด ตัวเล็ก กลัว
ไม่ชอบใจ และด้อยค่า เป็นต้น) ให้เน้นย�้ำผู้เรียนตอบ
เฉพาะเรือ่ งความรูส้ กึ ของตนเอง ไม่ใช่นำ� เสนอข้อวิเคราะห์
ทางสังคมหรือพูดแทนคนอื่น พยายามกระตุ้นให้ทุกคน
ตอบค�ำถาม ระหว่างนี้กระบวนกรเขียนความรู้สึกของ ก
ซึ่งเป็นคนนั่งไว้บนกระดาน
• จากนั้นถามคนที่เป็น ข ว่า รู้สึกอย่างไรกับสถานภาพที่
เป็นคนยืนและมีอีกคนนั่งอยู่ตรงหน้า (คนส่วนใหญ่จะ
ตอบว่ารู้สึกสูงหรือเหนือกว่าคนนั่ง สบาย รู้สึกมีอ�ำนาจ
รู้สึกว่ามีอิสระอยากท�ำอะไรก็ได้ หรือบางคนอาจตอบว่า
สงสารคนนั่ ง เป็ น ต้ น ) กระบวนกรจดค� ำ ตอบที่ เ ป็ น
ความรู้สึกของ ข ไว้บนกระดาน
• รอบต่อมาให้ ก และ ข สลับบทบาทกัน จากนั้นให้ถาม
คนนั่งก่อนว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง จดบันทึกความรู้สึกเหล่านี้
เพิม่ เติมลงไปในรายการค�ำตอบของคนนัง่ ทีเ่ ขียนไว้ในรอบ
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ที่แล้ว จากนั้นถามคนยืนว่ารู้สึกอย่างไร เขียนค�ำตอบ
ที่เป็นความรู้สึกเพิ่มเติมลงบนกระดานเช่นเดิม
• ในรอบถัดมา ให้แต่ละคู่ตกลงกันเองว่า จะเลือกยืนหรือ
นั่ ง ด้ ว ยกั น ตามที่ ทั้ ง สองคนคิ ด ว่ า จะท� ำ ให้ ต นเองรู ้ สึ ก
ดีขนึ้ (แต่ละคูจ่ ะยืนหรือนัง่ ลงด้วยกันก็ได้) จากนัน้ ให้ถาม
ความรู้สึกของทุกคนว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้นั่งหรือ
ยืนเสมอกันในตอนนี้ จดบันทึกค�ำตอบที่เป็นความรู้สึก
ต่างๆ ไว้บนกระดาน (คนส่วนใหญ่จะตอบว่ารู้สึกสบายใจ
รู้สึกถึงความเป็นมิตร รู้สึกใกล้ชิดกัน เท่าเทียม เสมอภาค
เป็นต้น)
• จากนั้นให้ถามผู้เรียนว่ามีใครบ้างที่สะดวกใจจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ทตี่ นเองมีความสัมพันธ์แบบคนทีน่ งั่ ด้วยกัน
คือความสัมพันธ์แบบอ�ำนาจร่วม ที่ท�ำให้รู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย เท่าเทียม ใกล้ชิด ไว้วางใจ ซึ่งอาจจะเป็น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ น เพื่ อ นบ้ า น และบุ ค คล
ในครอบครัว   เมื่อมีผู้เรียนแบ่งปันให้กลุ่มฟังอย่างตั้งใจ
กระบวนกรจับประเด็นและเขียนบนกระดานถึงวิถีปฏิบัติ
แบบอ�ำนาจร่วมที่ผู้เรียนคนนั้นเล่าประสบการณ์ เช่น
มี ค นเล่ า ว่ า เขามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นสนิ ท ที่ เ หมื อ น
การนัง่ ด้วยกันเพราะ ช่วยเหลือเขาเมือ่ มีปญ
ั หา รับฟังโดย
ไม่ตตี รา ห่วงใยดูแล ไว้ใจได้ทกุ เรือ่ ง เป็นต้น ถามผูเ้ รียนว่า
มีใครบ้างที่มาจากครอบครัวทีใช้อ�ำนาจร่วม และเชิญชวน
ให้เล่าเรือ่ ง และจดประเด็นวิถปี ฏิบตั ขิ องการใช้อำ� นาจร่วม
เพิม่ เติมลงบนกระดาน จากนัน้ กระบวนกรอธิบายความหมาย
ของอ�ำนาจร่วมที่เขียนไว้แล้วบนกระดาน และยกตัวอย่าง
การใช้อ�ำนาจร่วมในระดับอื่นๆ ของสังคม
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• จากนั้นให้เชิญชวนผู้เรียนแบ่งปันประสบการณ์อ�ำนาจ
กดทับในชีวิตจริงของพวกเขาท�ำให้รู้สึกลบเหมือนกับ
การท�ำกิจกรรมคนยืนกับคนนั่งที่ท�ำให้คนนั่งรู้สึกกลัว
อึดอัด ตัวเล็ก หมดความมั่นใจ ด้อยค่า เมื่อมีผู้แบ่งปัน
ประสบการณ์บอกให้ผู้เรียนที่เหลือฟังอย่างตั้งใจ และ
จดประเด็ น วิ ธี ก ารใช้ อ� ำ นาจกดทั บ ที่ ผู ้ เรี ย นเล่ า ลงบน
กระดาน เช่น พ่อหรือแม่ ไม่รบั ฟัง บังคับ หรือตัดสินใจ
แทน การถู ก ดู ถู ก เหยี ย ดหยามจากเพื่ อ นบ้ า นเพราะ
ความยากจน หรือการถูกล้อเลียนเนื่องจากเป็นเด็กข้าม
เพศ หรือเป็นเด็กผูห้ ญิง เป็นต้น ให้กระบวนกรติดกระดาษ
ปรู๊ฟที่เขียนค�ำอธิบายความหมายของอ�ำนาจเหนือกว่า
โดยโยงให้เห็นว่าเมื่อใดที่มีการใช้อ�ำนาจแบบเหนือกว่า
คนที่ใช้อ�ำนาจจะรู้สึกเหมือนคนยืนและคนที่ถูกใช้อ�ำนาจ
จะรู้สึกเหมือนคนนั่ง กระบวนกรอาจยกตัวอย่างการใช้
อ�ำนาจเหนือกว่าในระดับครอบครัว ห้องเรียน ระหว่าง
กลุ ่ ม เพื่ อ น ในโรงเรี ย น ในชุ ม ชน หรื อ ในองค์ ก รและ
สถาบันต่างในสังคม หรือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับ
ประชาชน ให้ผเู้ รียนยกตัวอย่างเพิม่ เติมจากประสบการณ์
ที่ เขาพบเจอด้ ว ยตั ว เองหรื อ ได้ รั บ รู ้ ป ระสบการณ์ จ ริ ง
ของคนใกล้ตัว
• จากนั้นให้ถามผู้เรียนว่าครอบครัวส่วนใหญ่ใช้อ�ำนาจร่วม
หรืออ�ำนาจกดทับครอบง�ำ  และที่โรงเรียนมีการใช้อ�ำนาจ
แบบไหน ในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่มีการใช้อ�ำนาจ
รู ป แบบไหน และในสั ง คมไทยพวกเขาคิ ด ว่ า มี ก ารใช้
อ�ำนาจแบบไหน
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• กระบวนกรอธิบายความหมายของอ�ำนาจประเภทที่สาม
คืออ�ำนาจภายใน จากนั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง
อ� ำ นาจภายในที่ เขาน� ำ ออกมาเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาในชี วิ ต
เมื่อเผชิญกับความกลัว ความขัดแย้ง ความรุนแรงหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรม เขียนค�ำตอบตัวอย่างอ�ำนาจ
ภายในจากผู้เรียนลงบนกระดาษ กระบวนกรสามารถระบุ
ตัวอย่างอ�ำนาจภายในเพิ่มเติมได้ด้วย ให้กระบวนการ
เขียนตัวอย่างอ�ำนาจภายในให้มากที่สุดและกระตุ้นให้
ผู ้ เรี ย นนึ ก ถึ ง ชนิ ด ของอ� ำ นาจภายในที่ พ วกเขามี เช่ น
ความกล้าหาญ การยืนยันสิทธิ์ การรักและเคารพตัวเอง
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ความมั่ น ใจ ความซื่ อ สั ต ย์
ความภูมิใจ ความฝัน แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์
ความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความสามารถ
ที่ จ ะให้ อ ภั ย การคิ ด เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ความอื้ อ เฟื ้ อ
เผื่อแผ่ ความไว้วางใจ จริยธรรม คุณธรรม การใช้สันติวิธี
ความเบิกบานยินดี ความใฝ่รู้ ความยืดหยุ่น ใจเปิดกว้าง
เป็นต้น
• ชวนผู้เรียนพูดคุยวิเคราะห์ว่าแหล่งอ�ำนาจและประเภท
ของอ� ำ นาจมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไรบ้ า ง
อ�ำนาจประเภทใดทีส่ ง่ เสริมความเท่าเทียม สันติภาพ และ
ความยุติธรรม อ�ำนาจประเภทใดที่สร้างความทุกข์และ
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในครอบครับ ห้องเรียน ในหมู่เพื่อน
โรงเรียน ชุมชน และในสังคม
เมื่อสังเกตว่าผู้เรียนทุกคนเข้าใจชัดเจนแล้ว เชิญชวนผู้เรียน
ให้แบ่งประสบการณ์การไม่สยบยอมเมื่อถูกใช้อำ� นาจเหนือกว่า โดยให้
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แต่ละคนนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยถูกใช้อ�ำนาจเหนือกว่าว่าเป็นเหตุการณ์
อะไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีใครเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นบ้าง อย่างไร และ
ตัวผู้ร่วมอบรมเองรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์นั้น และได้ตอบโต้อย่างไร
เพื่อแสดงว่าไม่สยบยอมต่อการใช้อ�ำนาจผิด และเกิดผลอย่างไรบ้าง
ให้เวลาแต่ละคนทบทวนประสบการณ์นดี้ ว้ ยความเงียบประมาณ ๓ นาที
• จากนั้ น ให้ ผู ้ เรี ย นจั บ คู ่ กั บ คนที่ ต นเองอยากแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ส�ำคัญนี้ให้ฟัง เมื่อได้คู่ครบแล้วให้แต่ละคู่
เลือกว่าจะให้ใครเป็นผู้เล่าเรื่องก่อน แต่ก่อนที่จะเริ่ม
การเล่าเรื่องให้กระบวนกรทบทวนแนวทางการฟังอย่าง
ลึ ก ซึ้ ง และย�้ ำ เตื อ นให้ ผู ้ เ ล่ า เล่ า เรื่ อ งราวของตนด้ ว ย
ความรู้สึกที่แท้จริงจากหัวใจและเน้นเฉพาะสาระส�ำคัญ
ของเรือ่ ง กิจกรรมนีค้ วรให้เวลาแต่ละคนเล่าเรือ่ งประมาณ
๑๐-๑๕ นาที โดยกระบวนกรใช้เสียงระฆังเป็นสัญญาณ
บอกการเริ่มต้นและหมดเวลาในแต่ละรอบ โดยเมื่อเหลือ
เวลาอีก ๒-๓ นาที ให้กระบวนกรแจ้งเตือนผู้ที่ยังเล่า
ไม่จบให้พยายามขมวดเรื่องให้จบภายในเวลาที่เหลือ
• เมือ่ จบการแบ่งปันประสบการณ์ในรอบแรกแล้ว กระบวนกร
บอกให้ผู้ร่วมอบรบสลับบทบาท ให้ผู้ที่ฟังในรอบแรกเป็น
ฝ่ า ยเล่ า และผู ้ ที่ เ ล่ า ในรอบแรกเป็ น ฝ่ า ยฟั ง แต่ ก ่ อ น
ที่จะเริ่มการเล่าเรื่องกระบวนกรจะเชื้อเชิญให้ผู้ร่วมอบรม
สงบนิ่งในความเงียบและก�ำหนดรู้ลมหายใจ ๒-๓ รอบ
ระหว่างนีเ้ ตือนในผูเ้ ล่าเรือ่ งในรอบแรก ละวางเรือ่ งทีพ่ งึ่ เล่า
และผู้ฟังละวางเรื่องที่พึ่งได้ฟังมา เพื่อจะได้ท�ำกิจกรรม
ในรอบต่อไปอย่างมีสติเต็มเปี่ยม   จากนั้นกระบวนกรให้
สัญญาณระฆังเริม่ ต้นและหมดเวลาการแลกเปลีย่ นเหมือน
รอบแรก
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• เมื่อผู้ร่วมอบรมทั้งคู่แลกเปลี่ยนจบแล้ว ให้กลับมาใน
วงใหญ่ กระบวนกรถามความรู้สึกและสิ่งที่ผู้ร่วมอบรม
ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
• กิจกรรมส่วนต่อไปเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เรื่อง
อ�ำนาจร่วม โดยให้ผรู้ ว่ มอบรมแบ่งกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ ๔ หรือ
๕ คน จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ระดมสมองหรื อ หยิ บ ยก
ประสบการณ์จริงของสมาชิกในกลุม่ เรือ่ งการใช้อำ� นาจร่วม
ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ในระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ภายในครอบครัว ภายในห้องเรียนหรือโรงเรียน
ภายในชุมชนเพื่อนบ้าน หรือระดับสังคมก็ได้
• หากมีเวลาพอให้ผู้ร่วมอบรมเลือกประสบการณ์ที่แบ่งปัน
ในกลุ ่ ม ขึ้ น มาหนึ่ ง เรื่ อ งแล้ ว น� ำ มาแสดงเป็ น ละครสั้ น
ความยาวประมาณ ๓-๕ นาที โดยจัดละครแสดงให้เห็น
ถึงการใช้อ�ำนาจร่วมในระดับต่างๆ โดยพยายามให้แต่ละ
กลุ่มเลือกตัวอย่างระดับความสัมพันธ์ที่ไม่ซ�้ำกัน เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ น สมาชิกในครอบครัว ระหว่างครู
กับนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียน เป็นต้น ให้เวลา
คิดและเตรียมแสดงละครประมาณ ๒๐ นาที เมือ่ ทุกกลุม่
พร้อมแล้วให้เริม่ แสดงละครตามเวลาก�ำหนดจนครบทุกกลุม่
จากนั้นให้กระบวนกรน�ำสรุปบทเรียนว่าละครเรื่องนั้นๆ
ชีใ้ ห้เห็นเรือ่ งการใช้อำ� นาจร่วมอย่างไรบ้าง อย่าลืมปรบมือ
ให้ก�ำลังใจแต่ละกลุ่มหลังจบการแสดง
• กิจกรรมสุดท้ายเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การใช้อำ� นาจ
ภายในเพื่อเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตหรือเพื่อพัฒนาชีวิต
ตนเองให้ดีขึ้น ให้เวลาผู้ร่วมอบรมแต่ละคนคิดทบทวน
ประสบการณ์ของตนเองในเรื่องนี้ ในความเงียบประมาณ
๑๐ นาที จากนัน้ ให้จบั กลุม่ ย่อย ๒ หรือ ๓ คน แล้วผลัดกัน

192

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

เล่าประสบการณ์ของตนเองครั้งละคน โดยสมาชิกที่เหลือ
ตั้งใจฟังด้วยหัวใจ หรืออาจเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนทบทวน
อ�ำนาจภายในที่พวกเขามีอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้าง มันถูก
พัฒนามาอย่างไร มีอ�ำนาจภายในตัวไหนที่พวกเขาไม่มี
หรือมีอยู่น้อยและต้องการพัฒนา และพวกเขาจะพัฒนา
อย่างไร จากนั้นให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๓ หรือ ๔ คน แบ่งปัน
เรือ่ งอ�ำนาจภายใน กิจกรรมการคิดทบทวนอ�ำนาจภายใน
ใช้ได้ผลดีมากกับกลุ่มผู้เรียนอัตลักษณ์ชายขอบ หรือ
กลุ ่ ม ผู ้ เรี ย นที่ มี ค วามมั่ น ใจในตั ง เองน้ อ ยหรื อ ถู ก ใช้
ความรุนแรงหรืออ�ำนาจกดทับครอบง�ำ 
ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้จัดกระบวนการ:
• ควรวางกิจกรรมนีไ้ ว้เป็นหัวข้อแรกๆ ของภาคเรียน เพราะ
ประเด็นเรือ่ งอ�ำนาจเป็นกรอบคิดหลักทีจ่ ะท�ำให้ผรู้ ว่ มอบรม
เข้าใจทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ในทุกระดับ ไม่วา่
จะเป็นในครอบครัว โรงเรียน เพราะในทุกระบบสังคม
การเรียนรูเ้ รือ่ งอ�ำนาจจะช่วยให้ผเู้ รียนเห็นภาพของการใช้
อ�ำนาจแบบใหม่ในการท�ำงานเป็นทีม การเป็นผูน้ ำ 
� รวมถึง
การสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ผ่านการทบทวน
และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเองและเพือ่ นร่วมเรียน
• กิจกรรมนีเ้ ป็นกระบวนการทีค่ อ่ นข้างหนักและใช้เวลามาก
เพราะเป็นการท�ำงานเกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรมและ
ความรุนแรง กิจกรรมนี้ยังอาจท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ลบต่อเหตุการณ์ในอดีต ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะได้
ทบทวนตรวจสอบความรู ้ สึ ก และประสบการณ์ ตั ว เอง
เกีย่ วกับการใช้อ�ำนาจและการถูกใช้อ�ำนาจ ดังนั้นผู้เรียน
ต้องใช้ทั้งความคิดและความรู้สึกมากในกิจกรรมนี้ จึงควร
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จัดกิจกรรมในช่วงเช้าและก�ำหนดเวลาประมาณครึ่งวัน
เพื่อการท�ำกิจกรรมเรื่องอ�ำนาจนี้โดยเฉพาะ
• ในการท�ำกิจกรรมทบทวนความเข้าใจเรื่องอ�ำนาจร่วม
แนะน�ำให้ใช้วธิ กี ารให้กลุม่ น�ำเสนอสิง่ ทีพ่ ดู คุยผ่านการเล่น
ละคร เพราะละครท�ำให้เกิดบรรยากาศสนุกสนาน หลังจาก
ผู้เรียนใช้เวลาคิดทบทวนเรื่องที่หนักและบางส่วนเป็น
ประสบการณ์ด้านลบมาค่อนข้างมากแล้ว นอกจากนี้
การแสดงละครยั ง จะช่ ว ยฟื ้ น พลั ง ของกลุ ่ ม ที่ อ าจรู ้ สึ ก
เหนื่อยล้าให้กลับมีพลังขึ้นมาอีก ในขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสได้เรียนรู้เนื้อหาสาระของเรื่องด้วย
• จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน เมือ่ ด�ำเนินกิจกรรมมาจนจบ
ประเด็นเรื่องอ�ำนาจร่วม ผู้เรียนมักจะล้าเกินกว่าจะต่อ
บทเรียนเรื่องอ�ำนาจภายในได้ ข้อแนะน�ำในกรณีนี้คือ
ให้หยุดพักและให้กลับมาท�ำเรือ่ งอ�ำนาจภายในในช่วงเวลา
หรือวันถัดไป เพราะการเลือกเวลาพักหลังเสร็จกิจกรรม
เรือ่ งอ�ำนาจร่วมจะท�ำให้ผรู้ ว่ มอบรมมีพลังและมีความหวัง
(เราจะไม่หยุดพักหลังเสร็จจากกิจกรรมเรื่องอ�ำนาจเหนือ
กว่าเพราะจะท�ำให้กลุม่ หมดพลัง) สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือกระบวนกร
ต้องพยายามจัดเนือ้ หาและก�ำหนดเวลาของกิจกรรมต่างๆ
ในลักษณะทีจ่ ะเอือ้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูป้ ระเด็นทีส่ ำ� คัญของ
เรื่องอ�ำนาจในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาบรรยากาศ
การเรียนให้มีพลังและมีชีวิตชีวา
การน�ำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

การน�ำและผู้น�ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้อ�ำนาจ กลุ่มคน
ท�ำงานเพือ่ สร้างความเป็นธรรมทางสังคมในแอฟริกาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
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แนวคิดของ เปาโล เฟรรี จึงได้ผลิตคู่มือการอบรมไว้หลายหลักสูตรเพื่อ
ใช้ในการท�ำงานกับชาวชนบทที่ยากจนในแอฟริกา ในหลักสูตรเรื่อง
การน�ำนั้นพวกเขาแบ่งลักษณะ วิธีการน�ำ และการใช้อ�ำนาจไว้สามแบบ
แต่ละแบบมีความเข้มข้นลดหลั่นกันไปตามตารางต่อไปนี้
การน�ำแบบครอบง�ำ
(เผด็จการ)

การน�ำแบบที่ปรึกษา

การน�ำร่วมหรือ
น�ำแบบทีม

๑. ผู ้ น� ำ ตั ด สิ น ใจเอง
และแจ้งให้สมาชิกทราบ
โดยไม่ รั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก
ความต้องการหรือเหตุผล
จากสมาชิก

๑. ผูน้ ำ� ประกาศแนวโน้ม
การตั ด สิ น ใจและเปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห ้ ซั ก ถ า ม
เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด ้ อ ธิ บ า ย
รายละเอียดและแลกเปลีย่ น
พู ด คุ ย สามารถน� ำ ไป
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
การตัดสินใจถ้าจ�ำเป็น

๒. ผูน้ ำ� เสนอความคิดเห็น
ต่ อ สมาชิ ก และผู ้ น� ำ
ตัดสินใจ โดยให้เหตุผล
การตั ด สิ น ใจตามที่ ต น
ได้เตรียมไว้

๒. ผูน้ ำ� เสนอสถานการณ์
การตัดสินใจและข้อมูล
ข่าวสารเพือ่ การตัดสินใจ
หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรค
ต่างๆ ผูน้ ำ� มีบทบาทเป็น
ผู้ด�ำเนินรายการเพื่อหา
ข้ อ สรุ ป ข้ อ เสนอแนะ
และผู้น�ำตัดสินใจ

๑. ผู้น�ำให้สมาชิกตัดสิน
ใจเอง โดยผู้น�ำแบ่งปัน
สิ่งที่ตนมีอยู่ให้กลุ่ม เช่น
ทุน ประสบการณ์ ข้อมูล
ความรู้ เวลา ผู้น�ำเป็นผู้
อธิบายสถานการณ์ตา่ งๆ
และท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการ
เพื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม ร่ ว มกั น
ตั ด สิ น ใจ บ น พื้ น ฐ า น
ของข้อจ�ำกัดต่างๆ
๒. ผู้น�ำ  ให้สมาชิกน�ำ
เสนอสถานการณ์ แ ละ
ตัดสินใจเอง และผู้น�ำท�ำ
หน้ า ที่ ด� ำ เนิ น รายการ
ให้ ส มาชิ ก อธิ บ ายถึ ง
สถานการณ์ ปัญหา และ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ตรวจสอบ
อย่างละเอียดเพื่อให้เกิด
การตัดสินใจร่วมกันบน
พืน้ ฐานของข้อจ�ำกัดต่างๆ

กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม
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การน�ำแบบครอบง�ำ
(เผด็จการ)

การน�ำแบบที่ปรึกษา

๓. ผู้น�ำเสนอการตัดสิน
ใจต่ อ สมาชิ ก และเชื้ อ
เชิญให้สมาชิกตัง้ ค�ำถาม
เพื่อผู้น�ำจะได้ชี้แจงราย
ละเอียด

๓. ผู ้ น� ำ เปิ ด โอกาสให้
สมาชิกตัดสินใจแต่ผู้น�ำ
สามารถคัดค้านได้ โดยให้
สมาชิกอธิบายสถานการณ์
และข้ อ จ� ำ กั ด ต่ า งๆ มี
การตรวจสอบอย่างละเอียด
และตัดสินใจบนพืน้ ฐานที่
ผูน้ ำ� สามารถใช้อำ� นาจใน
การโต้แย้งได้

การน�ำร่วมหรือ
น�ำแบบทีม

ในสังคมวัฒนธรรมอ�ำนาจควบคุมครอบง�ำแบบชายเป็นใหญ่
ลักษณะการน�ำหรือพฤติกรรมการน�ำของผู้น�ำจะเป็นแบบเผด็จการ ที่มี
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นในระดับครอบครัว องค์กร
หรือสถาบันของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันทหารและต�ำรวจ รวมไปถึงองค์กร
ธุรกิจ องค์กรชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในองค์กรหรือสถาบันเหล่านี้
ส่วนใหญ่ผชู้ ายจะเป็นผูน้ ำ 
� แต่ทงั้ นีใ้ นองค์กรทีผ่ นู้ ำ� เป็นผูห้ ญิงหรือองค์กร
ทีม่ แี ต่ผหู้ ญิงก็มลี กั ษณะการน�ำแบบเผด็จการได้ เพราะผูห้ ญิงก็ถกู หล่อหลอม
และรับเอาวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำมาอยูใ่ นชีวติ และการท�ำงานไม่ตา่ ง
จากผูช้ าย แม้การน�ำแบบเผด็จการจะสร้างความเสียหายและความรุนแรง
มากมายให้แก่ผคู้ นทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์กร ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ
แต่เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การน�ำแบบนีย้ งั ด�ำรงอยูใ่ นหลายแห่งทัว่ โลกรวมถึง
ประเทศไทยด้วย ความหายนะของการน�ำแบบเผด็จการท�ำให้สังคม
ทั่วโลกได้สร้างการน�ำแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการน�ำแบบประชาธิปไตย
การน�ำแบบปรึกษาหารือและการน�ำร่วม  
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หนังสือเล่มนีส้ นใจน�ำเสนอการน�ำแบบทีส่ ามทีเ่ รียกว่า การน�ำร่วม
(collective leadership) ที่ผู้เขียนเรียบเรียงและพัฒนามาจากคู่มือ
การอบรมผู ้ น� ำ ขององค์ ก รในประเทศแอฟริ ก าใต้ ประสบการณ์
เรื่องการน�ำของกลุ่มเควกเกอร์ และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม
เรื่องการน�ำแนวสตรีนิยมที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
ท�ำมากว่ายี่สิบปีแก่องค์กรรากหญ้า องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้น�ำ
ที่ท�ำงานเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้
ในหนังสือชือ่ Leadership for Change: Toward a Feminist
Model ผู้เขียนชื่อ จอร์จ เลกี้ และบรู๊ช เคเคเพล เล่าว่าพวกเขามุ่งมั่น
ท� ำ งานเรื่ อ งสั น ติ ภ าพและความเป็ น ธรรมเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในสั ง คม
และภายในองค์ ก รของตนเอง หลายปี ผ ่ า นไปพวกเขาสนใจศึ ก ษา
เรื่องลักษณะการน�ำ  และเขาสังเกตเห็นถึงลักษณะการน�ำที่ต่างกัน
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในวงประชุมและการท�ำงาน เช่น ผู้ชายจะ
พูดเสียงดังและมักจะพูดก่อนและใช้พนื้ ทีใ่ นการพูดมาก ในขณะทีผ่ หู้ ญิง
จะเงี ย บฟั ง สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย าของคนในกลุ ่ ม แล้ ว จึ ง แสดงความเห็ น
เมื่ อ แน่ ใจ อาจารย์ ทั้ ง สองเป็ น ผู ้ ช ายจึ ง เขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา
เพื่อบอกว่าในองค์กรที่ต้องการท�ำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนการน�ำแบบชายมาเป็นการน�ำแบบหญิง
อันเป็นทีม่ าของการเขียนหนังสือทีม่ ชี อื่ รองว่าเพือ่ มุง่ ไปสูร่ ปู แบบการน�ำ
แบบสตรีนิยม
การน�ำแบบหญิงหรือการน�ำแบบสตรีนยิ ม (feminist leadership) ไม่ได้หมายถึงการน�ำโดยเพศหญิงหรือผู้หญิง แต่หมายถึง การน�ำ
โดยเพศใดก็ได้ที่น�ำเอาคุณลักษณะความเป็นหญิงมาน�ำ  เช่น การใส่ใจ
การรับฟัง การสนับสนุน การประนีประนอม การเลือกใช้สันติวิธี การให้
ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์และความรู้สึก การใส่ใจกระบวนการพอๆ
กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม
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กับเป้าหมาย ซึ่งเราจะค้นพบคุณลักษณะเช่นนี้มากในหมู่ผู้หญิงเพราะ
ในกรอบของระบบเพศชายเป็นใหญ่ ผูห้ ญิงถูกหล่อหลอมความเป็นหญิง
(femininity) ในขณะทีผ่ ชู้ ายจะถูกหล่อหลอมความเป็นชาย (masculinity)
เช่น พูดเสียงดัง ไม่รับฟัง ใช้พื้นที่พูดมาก ชอบน�ำเดี่ยวแบบใช้อ�ำนาจ
ครอบง�ำ ยืนยันสิทธิ์ ห้าวหาญเด็ดเดีย่ ว ไม่สมั ผัสหรือใส่ใจความรูส้ กึ ของ
ตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น
ระบบสังคมและวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การน�ำว่า ผู้ชายคือผู้น�ำ ผู้ชายโดยธรรมชาตินั้นเป็นผู้น�ำได้ดีกว่าผู้หญิง
หรือการน�ำเป็นภาวะธรรมชาติของผู้ชาย เมื่อเป็นผู้น�ำไม่ว่าจะในระดับ
ครอบครัว องค์กร หรือประเทศแน่นอนว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะน�ำเอา
ความเป็นชายที่พวกเขาถูกหล่อหลอมมาใช้ในการท�ำหน้าที่ ในขณะที่
ผูห้ ญิงไม่ได้ถกู คาดหวังให้เป็นผูน้ ำ� แต่ถกู หล่อหลอมความเป็นหญิง เมือ่ ต้อง
ท�ำหน้าที่น�ำท�ำให้พวกเธอสามารถน�ำเอาความเป็นหญิงในตัวมาน�ำ
ด้วยเหตุนี้ในหลายแห่งจึงเรียกการน�ำร่วมว่าเป็นการน�ำแบบหญิงหรือ
การน�ำแบบสตรีนิยม
การน�ำร่วมหมายถึง การน�ำโดยกลุ่มบุคคล ไม่ใช่การน�ำโดย
บุคคลหนึ่งหรือเพียงไม่กี่คน มีการเรียกชื่อหรือต�ำแหน่งผู้น�ำว่าผู้จัด
กระบวนการ (facilitator) ซึง่ ท�ำหน้าทีห่ ลักในการพัฒนาศักยภาพและภาวะ
การน�ำให้เกิดขึน้ ในสมาชิกกลุม่ ผ่านการสร้างบรรยากาศและกระบวนการ
ท�ำงานที่อ�ำนวยให้สมาชิกแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพสูงสุดและส่งเสริม
ให้สมาชิกที่มีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้และพัฒนางานและศักยภาพ
เพื่อให้พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำร่วมในองค์กร
ในการน�ำร่วมนีไ้ ม่ได้หมายความว่ากลุม่ จะไม่มโี อกาสใช้การน�ำ
แบบอ�ำนาจเหนือกว่าหรือการน�ำแบบที่ปรึกษาเลย แต่ละสถานการณ์
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ต้องการการน�ำที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน กลุ่มต้องการการน�ำเพื่อให้เกิดความอยู่รอด ผู้น�ำที่มีความรู้
ในเรือ่ งนัน้ มากทีส่ ดุ อาจจะต้องน�ำหรือต้องตัดสินใจแทนกลุม่ สถานการณ์
นี้เราเรียกว่าการใช้อ�ำนาจเหนือกว่าตามหน้าที่เพื่อให้กลุ่มก้าวพ้นภาวะ
ฉุกเฉินนั้นๆ หรือในเงื่อนไขของการรวมกลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มเยาวชน
กลุ่มผู้หญิง กลุ่มแรงงาน ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้นกลุ่มจะยังรู้สึกไม่มั่นคง
ในอัตลักษณ์ เป้าหมายการท�ำงานของกลุ่มและบทบาทของแต่ละคน
จึงเหมาะที่จะใช้การน�ำแบบที่ปรึกษาโดยมีผู้น�ำที่มีความเข้มแข็งและ
มีประสบการณ์ แต่หลังจากนั้นก็จ�ำเป็นจะต้องใช้การน�ำแบบอ�ำนาจร่วม
หากองค์กรหรือกลุม่ มีเป้าหมายทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกได้เติบโต มีวฒ
ุ ภิ าวะ
มีความรับผิดชอบ และพึ่งตนเองได้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิงผู้น�ำ
พันธกิจและกระบวนการที่จะเปลี่ยนจากการน�ำแบบอ�ำนาจ
ครอบง�ำหรือการน�ำแบบปรึกษาหารือ ไปสู่การน�ำแบบอ�ำนาจร่วม
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลา มีวธิ กี ารและแนวปฏิบตั ชิ ดั เจน และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
คือมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะจากผู้น�ำหรือกลุ่มผู้น�ำว่าจะใช้อ�ำนาจร่วม
และสร้างวัฒนธรรมใหม่ภายในกลุ่มหรือองค์กร
ในช่วงแรกของการตัง้ กลุม่ อาจมีผนู้ ำ� แบบครอบง�ำ ปรากฎการณ์นี้
มิได้เกิดขึน้ เพียงเพราะการรับเอาระบบการน�ำของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
มาไว้จนเป็นเนื้อตัวเราแล้วเท่านั้น แต่เพราะว่าบ่อยครั้งผู้น�ำดังกล่าว
มีวสิ ยั ทัศน์ มีประสบการณ์และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุม่
และจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นในระยะแรกๆ ผู้น�ำเดี่ยวแบบนี้จะเป็นคนที่ตอบสนองต่อบรรดา
ความต้องการของกลุม่ และน�ำการจัดการบริหารกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
โดยสมาชิกทีม่ คี วามสามารถและได้รบั การฝึกฝนจะเริม่ เข้ามารับผิดชอบ
ความต้องการของกลุม่ ในบางเรือ่ ง หากผูน้ ำ� มีเจตจ�ำนงทีจ่ ะเปลีย่ นการน�ำ
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แบบครอบง�ำ  เขาหรือเธอก็จะคิดระบบฝึกฝนพัฒนาศักยภาพสมาชิก
คนอื่นๆ ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยให้สมาชิกรับบทบาทการน�ำ
ในงานที่พวกเขาถนัดหรืองานที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อสมาชิกของ
กลุม่ หรือองค์กรเข้ามาร่วมในบทบาทการน�ำมากขึน้ ผูน้ ำ� ก็จะลดบทบาท
ลงเพราะสมาชิกกลุม่ จะดูแลบริหารจัดการงานกันเอง สามารถพึง่ ตนเอง
และเป็นอิสระจากการน�ำของผู้น�ำหรือผู้ก่อตั้งองค์กร ในภายหลังผู้น�ำ
หลายคนจึงมักเปลีย่ นบทบาทของตนเองมาเป็นทีป่ รึกษาของกลุม่ แทนที่
บทบาทการน�ำซึ่งเคยท�ำมาก่อนหน้านั้น
ผู ้ น� ำ ที่ ใช้ อ� ำ นาจร่ ว มจะไม่ สู ญ เสี ย อ� ำนาจอย่ า งที่ ห ลายคน
มักเข้าใจหรือเกรงกลัวกัน ยิง่ ผูน้ ำ� ให้สมาชิกได้ใช้อำ� นาจร่วมเท่าใด ยิง่ เป็น
การสร้างความไว้วางใจในกลุ่มให้เกิดมากขึ้นเท่านั้น ผู้น�ำจะได้รับ
ความจงรักภักดีและความเคารพจากสมาชิก เมื่อทุกคนในกลุ่มรู้สึก
รับผิดชอบร่วมและมีอำ� นาจร่วมในการบริหารจัดการองค์กรก็จะช่วยสร้าง
ความสมานฉันท์ ความเป็นเอกภาพ และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรหรือ
ชุมชนร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้นผู้น�ำที่ใช้อ�ำนาจร่วมไม่เพียงแต่จะสนับสนุน
ให้สมาชิกกลุ่มได้เติบโตเท่านั้น แต่ยังท�ำให้ตนเองได้สร้างและพัฒนา
อ�ำนาจภายใน เช่น ความไว้วางใจในผูอ้ นื่ ความอดทน การเปิดกว้างทาง
ความคิด มีเวลาคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และความสามารถในการปล่อยวาง
การติดยึดในต�ำแหน่ง ชื่อเสียงและอ�ำนาจจากความเป็นผู้น�ำของตนเอง
ที่ได้มาในช่วงระยะแรกๆ ของการท�ำงานในองค์กร เป็นต้น
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พั ฒ นาการของการน� ำ แบบครอบง� ำ หรือ การน� ำ แบบ
ปรึกษาหารือไปสู่การน�ำร่วม
งานหรือภารกิจของการน�ำร่วม

การน�ำร่วมมีบทบาทหน้าทีส่ องด้านทีส่ ำ� คัญด้วยกันคือ บทบาท
หน้าทีใ่ นการท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายหรือเกิดผลงาน และบทบาทหน้าที่
ในการดูแลกลุม่ หรือกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ เพือ่ ให้กลุม่
เกิดการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล กลุม่ ต้องท�ำบทบาทหน้าที่
ทั้งสองส่วนดังต่อไปนี้
๑. ภารกิจของการท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
• ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เช่น การให้ข้อเท็จจริง
ความคิดเห็น แผนงาน ข้อเสนอ หรือข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อกลุ่ม
• แสวงหาข้อมูลและความคิดเห็น เช่น การสอบถามข้อเท็จจริง
ข้อมูล ความคิดเห็น แผนงาน และความรู้สึกของสมาชิก
ของกลุ่ม
• เริ่มลงมือ: เสนอเป้าหมายและงานที่จะต้องท�ำ  และริเริ่ม
การปฏิบัติงาน
• ก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน: จัดท�ำแผนงาน เพื่อหาวิธีการ
ด�ำเนินงานและใส่ใจดูแลให้งานส�ำเร็จ
• สรุปงานและบทเรียน: รวบรวมความคิด ค�ำแนะน�ำ แผนงาน
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจัดหมวดหมู่ให้เป็น
หัวข้อ
• ประสานงาน: เชื่ อ มประสานระหว่ า งกลุ ่ ม ย่ อ ยและ
ปัจเจกบุคคล ระหว่างกิจกรรมและจังหวะก้าวต่อไปของ
องค์กร และช่วยให้กลุ่มท�ำงานได้อย่างราบรื่นในทุกด้าน
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• ส�ำรวจตรวจสอบ: ว่ามีอะไรบ้างทีเ่ ป็นอุปสรรคในการท�ำงาน
และการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
• กระตุ ้ น พลั ง : กระตุ ้ น ให้ ก ลุ ่ ม ท� ำ งานเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพ
การท�ำงานที่ดีขึ้น
• ทดสอบความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้จริง: ตรวจสอบ
ความคิด การประเมินผล แนวทางการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้ว่าสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่
ท�ำงานได้จริงหรือไม่ เพื่อน�ำไปใช้กับสถานการณ์จริง
โดยมี ก ารน� ำ ประสบการณ์ เ ดิ ม และประวั ติ ศ าสตร์ ม า
ประกอบการพิจารณาด้วย
• สังเกตกระบวนการท�ำงาน: ตรวจสอบกระบวนการทีก่ ลุม่ ใช้
ให้ข้อมูลและประเมินผลเพื่อน�ำไปปรับปรุง
• วางมาตรฐาน: บอกกล่าวและย�้ำเตือนถึงมาตรฐานและ
เป้ า หมายของกลุ ่ ม เพื่ อ รั ก ษาทิ ศ ทางการท� ำ งานและ
ย�้ำเตือนถึงมาตรฐานการด�ำเนินงานของกลุ่ม
• ประเมินผล: เปรียบเทียบการตัดสินใจและความส�ำเร็จ
ของงานกับเป้าหมายระยะยาวกับคุณค่าและมาตรฐาน
ที่กลุ่มสร้างขึ้น
๒. ภารกิจของการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง
• สนับสนุนการมีสว่ นร่วม กระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการแบ่งปันความคิดเห็น
• การแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ การยอมรับและเปิดรับ
รวมทัง้ สนองตอบและใส่ใจต่อความต้องการของสมาชิกในกลุม่
• สมานฉันท์และประนีประนอม แปรเปลีย่ นความขัดแย้งและ
ความเห็นต่างให้เป็นโอกาสในการคิดสร้างสรรค์และค้นหา
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ทางออก ค้นหาจุดร่วมของความขัดแย้งและช่วยให้คขู่ ดั แย้ง
สามารถรักษาเอกภาพของกลุ่มไว้แม้ในยามที่สมาชิกมี
ความเห็นแตกต่างกัน
ลดความตึงเครียด สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่สนุก
ปลอดภัย และผ่อนคลาย เพื่อให้สมาชิกรู้สึกมั่นคงและ
ปลอดภัยด้วยการเล่าเรือ่ งข�ำขัน เล่นเกม หยุดพัก ร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นต้น
ช่วยการสื่อสาร ท�ำให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้อง เปิดเผย
และขจัดความเข้าใจผิด
ประเมินอุณหภูมคิ วามรูส้ กึ ใส่ใจกับความรูส้ กึ ของกลุม่ และ
แต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกได้แบ่งปันความรู้สึก
ฟังอย่างใส่ใจ เปิดรับข้อมูลและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปฏิบตั ติ ามมติ
ของกลุ่ม
สร้างความไว้วางใจและสร้างความปลอดภัยในกลุม่ ส่งเสริม
ให้สมาชิกมีความเปิดกว้างและละเอียดอ่อนต่อกัน สิง่ นีจ้ ะ
ช่วยเสริมภูมคิ มุ้ กันในยามทีก่ ลุม่ เผชิญสถานการณ์ทา้ ทาย
จัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้
สมาชิกเปิดเผยและหันหน้ามาพูดคุยกันเมือ่ มีความขัดแย้ง
ผูจ้ ดั กระบวนการไม่เข้าข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ใช้ทกั ษะการฟัง
ด้วยใจและการสะท้อนกลับแบบสันติวธิ เี พือ่ คลีค่ ลายปัญหา
พัฒนาภาวะการน�ำและอ�ำนาจภายในแก่สมาชิกกลุ่ม เช่น
ฝึกอบรมเพิม่ พูนทักษะศักยภาพและการอบรมทีช่ ว่ ยสร้าง
ทีมให้เข้มแข็ง เช่น อบรมการท�ำงานเป็นทีม การดูแลสุข
ภาวะ การสื่อสารสันติวิธี ร่วมฝึกสมาธิภาวนาหรือท�ำงาน
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ศิลปะร่วมกัน จัดเวลาให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะ
สมาชิกที่เห็นว่ามีภาวะเครียดหรือหมดไฟ
• ไม่สง่ เสริมคุณค่าการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบความส�ำเร็จ
ของงานในหมู่สมาชิก
เมือ่ พิจารณาภารกิจของการน�ำร่วมทัง้ สองด้านจะพบว่าองค์กร
ส่วนใหญ่มักให้ความส�ำคัญต่อภารกิจในด้านที่เกี่ยวกับผลงานหรือ
ความส�ำเร็จของงานเป็นหลัก การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม
กระบวนสร้างความเป็นชุมชน ความไว้วางใจ ความปลอดภัยภายใน
องค์กร และการให้ขวัญก�ำลังใจซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของคนท�ำงาน
มักได้รับความส�ำคัญน้อยกว่าผลส�ำเร็จของงานหรือการท�ำงานให้เสร็จ
หากมองเรือ่ งนีจ้ ากมุมมองเรือ่ งเพศจะพบว่าในวัฒนธรรมแบบ
ชายเป็นใหญ่ผู้ชายถูกสอนให้เป็น “ผู้ท�ำให้งานส�ำเร็จ” ส่วนผู้หญิง
ในวัฒนธรรมนี้มีบทบาทเป็นเพียง “ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง” ต�ำแหน่ง
หน้าทีแ่ ละงานผูช้ ายท�ำจะได้รบั คุณค่า การยอมรับและมีอำ� นาจมากกว่า
ในองค์กรทีม่ กี ารน�ำแบบอ�ำนาจนิยมหรือองค์กรทีย่ ดึ ถือคุณค่าแบบชาย
เป็นใหญ่ ผูช้ ายมักได้รบั ต�ำแหน่งงานทีน่ ำ� เกีย่ วกับการก�ำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแผนงานใหญ่ขององค์กร
ส�ำหรับองค์กรที่มีแต่ผู้หญิงบทบาทหน้าที่ในการน�ำมักจะถูก
จ�ำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงที่มีความอาวุโสหรือมีแหล่งอ�ำนาจอื่นๆ มาก เช่น
ระดับการศึกษา หรือมีประสบการณ์มากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ ในองค์กร
บทบาทหน้าที่เหล่านี้ได้รับการยอมรับว่ามีความจ�ำเป็นในการช่วยให้
องค์กรด�ำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคคลที่อยู่ในต�ำแหน่ง
ดังกล่าวยังได้รับทั้งความเคารพและย�ำเกรงในฐานะ “ผู้น�ำ” ขององค์กร
ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ท�ำหน้าเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจโดยปราศจาก
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อ�ำนาจหรือชื่อของต�ำแหน่ง บทบาทหน้าที่เหล่านี้มักจะไม่เป็นที่สังเกต
เห็นหรือไม่ได้รับคุณค่าความส�ำคัญมากนักทั้งจากคนภายในองค์กร
และคนภายนอก ปรากฏการณ์ เช่ น นี้ ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ
และการให้คณ
ุ ค่าแก่งานผูช้ ายหรือการน�ำแบบชายทีด่ ำ� รงอยูแ่ ม้ในองค์กร
ผู้หญิงก็ตาม
แต่การน�ำร่วมให้ความส�ำคัญกับบทบาทหน้าที่ ในการเสริมสร้าง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนท� ำ งานเป็ น อย่ า งยิ่ ง
วัฒนธรรมการน�ำร่วมมีความเชื่อว่าในระยะยาวแล้วอ�ำนาจของกลุ่มจะ
เป็นอิสระจากการน�ำแบบเดิมทีเ่ ป็นการน�ำเดีย่ วหรือการน�ำเพียงไม่กคี่ น
เพราะการน�ำและประสิทธิภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับการที่สมาชิกในกลุ่ม
ดูแลงานแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนพัฒนาศักยภาพ
และเอาใจใส่ต่อการท�ำงานและการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจกันและกัน
ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช ายและคนข้ า มเพศรั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ใ ดก็ ไ ด้ ที่ ต นเองถนั ด
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านนโยบาย การวางยุทธศาสตร์หรือแผนงาน หรือ
หน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ การสร้างขวัญก�ำลังใจ และการฝึกฝนพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
การน�ำร่วมท�ำให้สมาชิกในกลุ่มท�ำงานตามบทบาทหน้าที่
ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ช่ ว ยก� ำ จั ด ความคลุ ม เครื อ และความสั บ สน
ที่ เ กิ ด จากการน� ำ แบบเดิ ม ซึ่ ง ผู ้ น� ำ มั ก แจกจ่ า ยงานให้ ส มาชิ ก ตามที่
ตนเองเห็นควรหรือมีความไว้ใจรักใคร่ชอบพอเป็นส่วนตัว เพราะสมาชิก
ทุกคนต่างตระหนักว่าตนสามารถดูแลและก�ำหนดทิศทางของกลุ่ม
หรือองค์กรได้ สมาชิกทุกคนต่างผลัดกันเป็นผูน้ ำ� ซึง่ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
ชื่ น ชมผลงานที่ เ กิ ด จากบทบาทการน� ำ แบบนี้ มิ ใช่ เ ป็ น การชื่ น ชม
ในแบบเก่าๆ ที่ยึดติดตัวบุคคลและท�ำให้สมาชิกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
ต่อผูน้ ำ� ทีท่ มุ่ เทท�ำทุกอย่างเพือ่ พวกเราหรือเพือ่ องค์กร แต่เป็นการชืน่ ชม
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ประสบการณ์ ความสามารถของตนเองหรือเพื่อนร่วมงานจากการใช้
อ� ำ นาจร่ ว มกั น และการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทหน้ า ที่ ข อง
แต่ละคน
ฝึกการน�ำร่วมในห้องเรียน

การฝึกท�ำงานเป็นทีมแบบอ�ำนาจร่วมจะช่วยให้นักเรียนออก
จากวัฒนธรรมการน�ำแบบครอบง�ำที่มีผู้น�ำหรือหัวหน้าเพียงหนึ่งหรือ
สองคนน�ำกลุม่ ท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจหรือครอบง�ำสมาชิกคนอืน่ ๆ ท�ำหน้าที่
ติดตามงานเพื่อน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานหนัก โดยเฉพาะเมื่อ
สมาชิกคนหนึ่งคนใดไม่ท�ำหน้าที่ตนเอง หลานของผู้เขียนเล่าให้ฟังว่า
เมื่อเขาเป็นหัวหน้าในช่วงเรียนมัธยมนั้น เป็นช่วงที่ทุกข์ใจมากเพราะ
บทบาทหน้าทีข่ องเขาคือรับค�ำสัง่ จากครู ไปตามงานเพือ่ นๆ หรือต้องท�ำ
แทนเพื่อนหากพวกเขาไม่ยอมท�ำงานเพราะครูบอกว่าหากงานกลุ่ม
ไม่เสร็จเธอต้องรับผิดชอบเพราะเธอเป็นหัวหน้า
การท� ำ งานเป็ น ที ม แบบน� ำ ร่ ว มหรื อ อ� ำ นาจร่ ว มหมายถึ ง
กระบวนการท�ำงานทีส่ มาชิกกลุม่ แบ่งปันแหล่งอ�ำนาจต่างๆ ของแต่ละคน
เช่น ความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญเฉพาะด้าน ข้อมูล ทักษะ
ทรัพย์สิน ความคิดสร้างสรรค์ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ความเห็นอกเห็นใจ
ฯลฯ ในกระบวนท�ำงานหนึ่งใดให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้แล้วสิ่งส�ำคัญ
ที่สมาชิกกลุ่มแบ่งปันคืออ�ำนาจในการตัดสินใจส�ำคัญๆ ของกลุ่ม เช่น
การเลือกโครงการ การแบ่งบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การติดตามผล
และการสรุปบทเรียน
การท�ำงานแบบน�ำร่วมคือการท�ำงานที่มุ่งการแบ่งปันแหล่ง
อ�ำนาจและพัฒนา หรือฟืน้ ฟูอำ� นาจภายในของสมาชิกทุกคน การท�ำงาน
แนวนีไ้ ม่ได้มเี ป้าหมายทีผ่ ลส�ำเร็จของงานเป็นหลักแต่ใส่ใจในกระบวนการ
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ท�ำงานซึ่งแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง ได้เห็นศักยภาพและความสามารถ
ได้เห็นและยอมรับจ�ำกัดของตนเอง ชื่นชมยินดีในจุดแข็งและเข้าใจ
ยอมรับข้อจ�ำกัดของเพือ่ นๆ ในทีม การท�ำงานเป็นทีมแบบน�ำร่วมจะช่วยให้
สมาชิกทุกคนได้แสดงภาวะผูน้ ำ� ในแต่ละด้าน เช่น ผูน้ ำ� ในการรับฟัง ผูน้ ำ�
ในการสื่อสาร ผู้น�ำในการลงมือท�ำ ผู้น�ำในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้น�ำ
ในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ผูน้ ำ� ในด้านการน�ำเสนอ ผูน้ ำ� ในด้านการคลีค่ ลาย
ความขัดแย้ง ผู้น�ำด้านการเขียน การพูด การจับประเด็น เป็นต้น
ในกระบวนการน�ำร่วมให้เลือกผูอ้ ำ� นวยความสะดวก (facilitator)
ซึง่ อาจจะมีมากกว่าหนึง่ คนหากกลุม่ มีขนาดใหญ่ และควรมีการผลัดเปลีย่ น
กันท�ำบทบาทหน้าที่หลายด้านดังต่อไปนี้
• ตัง้ ค�ำถามให้กลุม่ ช่วยกันคิดและหาค�ำตอบ เชิญชวนให้ทกุ คน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
• ท�ำหน้าทีส่ รุปประเด็นแต่ละช่วง เป็นผูจ้ บั เวลาในการประชุม
และควบคุมการพูดคุยให้อยู่ในประเด็น
• ควบคุมไม่ให้มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือสองคนครอบง�ำ
หรือใช้อ�ำนาจเหนือคนอื่นๆ และสนับสนุนให้คนพูดน้อย
หรือชอบนิ่งเงียบได้แสดงความคิดเห็น
• มีทักษะในการจัดการกับความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มและโน้มน้าวให้กลุ่มจัดการความต่างหรือ
ความเห็นขัดแย้งอย่างสันติวิธี เช่น ให้สมาชิกที่เห็นต่าง
แต่ละฝ่ายอธิบายความคิดเห็นหรือบอกความรู้สึก โดยไม่
ถูกขัดจังหวะ โดยทีผ่ ปู้ ระสานงานไม่เลือกข้างแต่ทำ� หน้าที่
สรุปประเด็นแต่ละช่วง ช่วยย�ำ้ เตือนให้ทกุ คนฟังกันด้วยใจ
ในกรณีมีความเห็นต่างกันภายในกลุ่ม
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• เมือ่ ความรูส้ กึ ต่างๆ เกิดขึน้ ภายในกลุม่ สมาชิก เช่น ไม่พอใจ
ไม่มั่นใจ หงุดหงิด ร�ำคาญ ให้ชวนสมาชิกอยู่กับลมหายใจ
ผ่ อนคลายร่ า งกายและความเงี ย บครู ่ ห นึ่ ง เพื่ อ ช่ ว ยกั น
สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เพื่อนได้แบ่งปันทุกความรู้สึก
• ในสถานการณ์ ที่ ก ลุ ่ ม ไม่ ส ามารถลงมติ ห รื อ ตั ด สิ น ใจ
เลื อ กไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ให้ ช วนกลุ ่ ม พิ จ ารณาข้ อ ดี
ข้อเสียของแต่ละทางเลือก
• ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกสามารถแสดงความคิดเห็นและโหวต
ได้ในฐานะสมาชิกกลุ่ม
• กระตุน้ ให้สมาชิกแต่ละคนท�ำงานตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
• รับฟังสมาชิกที่ไม่สามารถแบ่งปันความรู้สึกหรือความคิด
ในกลุม่ ใหญ่ได้เนือ่ งจากไม่รสู้ กึ ปลอดภัยหรือมีความขัดแย้ง
กับสมาชิกคนอื่นๆ และท�ำหน้าที่สื่อสารความรู้สึกและ
ความคิดเห็นนัน้ ให้กลุม่ หรือสมาชิกกลุม่ คูข่ ดั แย้งรับทราบ
• ให้สมาชิกหยุดเพือ่ ทบทวนการท�ำงาน โดยเฉพาะเมือ่ กลุม่
เผชิญภาวะเครียดหรือความขัดแย้ง ให้ทุกคนส�ำรวจและ
แบ่งปันความรู้สึกก่อนที่จะแบ่งปันความคิดเห็น
• รู้เทคนิคการจัดการคลายเครียด เช่น เทคนิควิธีซึ่งท�ำให้
สมาชิกหัวเราะขบขันเพือ่ เพิม่ พลังบวกในการท�ำงานทีย่ าก
กิจกรรมสอนเรื่องการน�ำร่วม

ชือ่ กิจกรรม: ไม่มใี ครถูกคัดออก (พัฒนามาจากเกมเก้าอีด้ นตรี)
จ�ำนวนผูเ้ ล่น: ไม่เกิน ๓๐ คน
ระยะเวลา:  ๓๐ นาที
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อุปกรณ์: เก้าอี้แข็งแรงจ�ำนวน ๓๐ ตัว
ขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
• ก่อนเริม่ กิจกรรมให้เตรียมเก้าอีเ้ ท่ากับจ�ำนวนผูเ้ รียน จัดวาง
เก้าอี้เป็นวงกลมโดยให้พนักเก้าอี้ชิดกันให้มากที่สุด
• บอกนักเรียนว่าคุณจะให้ฝึกการท�ำงานเป็นทีมและจะใช้
เวลาท�ำกิจกรรมประมาณ ๓๐ นาที
• บอกผูเ้ รียนว่าในขณะทีท่ ำ� กิจกรรมต้องช่วยกันรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของทุกคน และจะมีการแตะตัวกันค่อนข้าง
ใกล้ชิด
• บอกผูเ้ รียนให้เลือกเพลงหนึง่ เพลงทีท่ กุ คนร้องได้ จากนัน้
บอกกติกาการเล่นกิจกรรมว่าเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้
ทุกคนร้องเพลง เต้นร�ำ  และเดินรอบวงเก้าอี้ เมื่อได้ยิน
เสียงระฆังให้ผเู้ ล่นทุกคนต้องอยูบ่ นเก้าอีใ้ ห้หมด โดยไม่ให้
ส่วนใดของร่างกายแตะพื้นเลย
• รอบต่อไปให้ครูดงึ เก้าอีอ้ อกไปสามหรือสีต่ วั และให้ผเู้ รียน
ท�ำแบบเดียวกันคือร้องเพลงเต้นร�ำรอบวงเก้าอี้เมื่อได้ยิน
เสียงระฆังผู้เรียนทุกคนต้องอยู่บนเก้าอี้
• รอบสุ ด ท้ า ยคื อ รอบที่ ค รู เ ห็ น ว่ า ต้ อ งเหลื อ จ� ำ นวนเก้ า อี้
ให้น้อยลงแต่ยังท�ำให้ผู้เรียนสามารถวางแผนให้พวกเขา
ทั้งหมดสามารถหาวิธีที่ทุกคนอยู่บนเก้าอี้ได้ โดยทุกคน
ไม่มรี า่ งกายส่วนหนึง่ ส่วนใดสัมผัสพืน้ เลย เมือ่ เห็นว่าทัง้ ทีม
ท�ำได้ให้พวกเขาทั้งหมดอยู่บนเก้าอี้และร้องเพลงดังๆ
อีกหนึ่งรอบ
• หลังจากนัน้ ให้พวกเขานัง่ ล้อมวงเพือ่ สรุปบทเรียน โดยถาม
ความรู้สึกของผู้เรียนก่อนว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง พวกเขาได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม

209

• จากนั้นให้เน้นการถามสรุปบทเรียนในเรื่องการน�ำ  เช่น
ถามว่าการน�ำของพวกเขาเป็นอย่างไร (การน�ำเดีย่ วหรือน�ำ
เพียงไม่กี่คน) หากเป็นการน�ำแบบนี้พวกเขารู้สึกอย่างไร
และหากจะให้เป็นการน�ำร่วม พวกเขาจะปรับเปลี่ยนวิธี
การท�ำงานร่วมกันอย่างไร หากเป็นการน�ำที่ทุกคนเอา
ศักยภาพออกมาใช้แก้ปัญหาคือการน�ำร่วม ให้ถามความ
รู้สึกและเหตุปัจจัยที่ท�ำให้พวกเขาสามารถน�ำแบบอ�ำนาจ
ร่วมได้ และในชีวิตจริงพวกเขาคนไหนที่เคยท�ำงานเป็น
น�ำร่วม หรือการท�ำงานเป็นทีมแบบไม่ทิ้งเพื่อนคนไหน
ไว้ขา้ งหลังบ้าง สุดท้ายให้ถามว่าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากกิจกรรม
นี้พวกเขาสามารถจะน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานเป็นทีม
ในชีวิตจริงอย่างไรบ้าง
ข้อควรระวังส�ำหรับผูจ้ ดั กระบวนการ:
• หากห้องเรียนมีนักเรียนรวมหญิงชาย กิจกรรมนี้ท�ำให้
นักเรียนแตะต้องสัมผัสร่างกายกัน ใกล้ชิดมากโดยเฉพาะ
ในช่วงท้ายๆ หากเห็นว่าเด็กนักเรียนผูห้ ญิงหรือคนข้ามเพศ
รูส้ กึ อึดอัด ไม่สะดวกใจทีจ่ ะเล่นกิจกรรมกับเด็กผูช้ าย ให้แยก
ท�ำกิจกรรมนี้เป็นสองกลุ่มคือจัดเก้าอี้เป็นสองวง กติกา
เดียวกัน และสามารถด�ำเนินกิจกรรมและสรุปบทเรียนไป
พร้อมๆ กันได้
• กิจกรรมท้าทายกลุม่ แบบนีห้ ลักการคือต้องท�ำให้ยาก เพือ่
ท้าทายให้ผู้เรียนร่วมกันหาทางแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ยาก
เกินไป จนท�ำให้ผเู้ รียนท�ำไม่ได้ และรูส้ กึ ว่าพวกเขาล้มเหลว
เช่น ในรอบสุดท้ายมีผู้เรียนจ�ำนวน ๒๖ คน แต่เหลือเก้าอี้
ไว้สองตัวซึง่ เป็นไปได้ยากมากทีค่ นจ�ำนวน ๒๖ คน จะท�ำให้
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ร่างกายของพวกเขาทั้งหมดอยู่บนเก้าอี้สองตัวได้ เพราะ
ฉะนั้นครูต้องสังเกตความสามารถของกลุ่มตลอดเวลาว่า
พวกเขาท�ำงานเป็นทีมอย่างดีหรือไม่อย่างไร ผูเ้ ขียนเคยใช้
กิจกรรมนีก้ บั ผูเ้ รียนผูใ้ หญ่รวมหญิงชายจ�ำนวนกว่า ๒๐ คน
แต่ละรอบสังเกตว่ากลุม่ จัดการเรือ่ งขนาดของร่างกายและ
ความสามารถของร่างกายสมาชิกและโอบอุม้ กันดีมาก และ
เห็นได้วา่ พวกเขาชอบการท้าทายและระวังความปลอดภัย
ของเพือ่ นเป็นอย่างดี ในรอบสุดท้ายเหลือเก้าอีไ้ ม้แข็งแรง
(แบบมีพนักที่ใช้เป็นชุดรับแขก) ไว้เพียง ๓ ตัว ปรากฎว่า
พวกเขาต่อตัวหลายแบบจนท�ำให้ทรงตัวอยูไ่ ด้จนจบเพลง
ทีพ่ วกเขาเลือกมาร้องโดยไม่มใี ครบาดเจ็บหรือหลุดออกจาก
วงหรือสัมผัสพื้น และพวกเขาทึ่งมากที่ท�ำได้ส�ำเร็จ
• แม้ว่าผู้จัดกระบวนการจะบอกให้ผู้เรียนรับผิดชอบเรื่อง
ความปลอดภัยในขณะท�ำกิจกรรม แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วครูหรือ
ผูจ้ ดั กระบวนการจะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของผู้เรียนเสมอ ดังนั้นในช่วงที่ท�ำกิจกรรมนี้หากเห็นว่า
บางคนอาจจะได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการที่ ต ้ อ งห้ อ ยโหน
เหยียบร่างกายกัน หรืออยู่ถูกเบียดแน่นจนอาจท�ำให้
หายใจไม่ออก เหล่านี้คือสัญญาณที่ครูต้องหยุดกิจกรรม
และเตือนผูเ้ รียนว่าเพือ่ นอาจจะได้รบั อันตราย และแนะให้
พวกเขาคิดหาทางป้องกันไว้ก่อน เพราะในขณะที่ท�ำ
กิจกรรมไม่มีผู้เรียนคนไหนที่สามารถเห็นภาพรวมเรื่อง
ความปลอดภัยของตนเองและคนอื่นๆ
นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่ครูสามารถ
น�ำมาใช้ให้ผู้เรียนฝึกเรื่องการท�ำงานเป็นทีมแบบน�ำร่วม เช่น กิจกรรม
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ข้ามแม่นำ�้ พิษ กิจกรรมเรือชูชพี (หาอ่านได้จากหนังสือ การสร้างความเป็น
ผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม: คู่มือการท�ำงานกับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี
เล่มที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดยอวยพร เขื่อนแก้ว พิมพ์โดยมูลนิธิ
รักษ์ไทย) กิจกรรมเดินเท้าชิด กิจกรรมตีลกู โป่ง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนฝึกฝนการท�ำงานเป็นทีมแบบอ�ำนาจร่วม ผ่าน
ประสบการณ์จริงที่พวกเขาต้องแก้ปัญหาและจัดการกับความท้าทาย
ร่วมกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย โดยตลอดช่วงเวลาที่ด�ำเนินกิจกรรมนั้น
พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องความห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือดูแลกันและกัน
โดยที่แต่ละคนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพและลักษณะการน�ำแตกต่าง
กันไป เช่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฟัง การจับประเด็นและสรุป
ความคิดเห็น การสื่อสาร การให้ก�ำลังใจ การสังเกตอารมณ์และพลัง
ของกลุ่ม การหาฉันทามติ และการวางแผน เป็นต้น
การฟังด้วยใจ

เควกเกอร์ เป็นกลุม่ แรกทีใ่ ช้เครือ่ งมือการฟังด้วยใจในการท�ำงาน
สร้างสันติภาพและความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา
พวกเขาเรียกเครือ่ งมือนีว้ า่ การเป็นประจักษ์พยานความทุกข์ ทีห่ มายถึง
การฟั ง ประสบการณ์ ข องผู ้ ที่ มี ค วามทุ ก ข์ โ ดยมี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เขา
มี ศั ก ยภาพที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาตั ว เองได้ โดยที่ ผู ้ ฟ ั ง ไม่ ต ้ อ งแนะน� ำ หรื อ
หาทางออกให้ การท�ำงานแนวนี้มาจากฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคน
มีอำ� นาจ คุณค่า และความสามารถอยูใ่ นตนเอง แต่สงิ่ เหล่านีไ้ ด้ถกู ลดทอน
เพราะพวกเขาประสบความรุนแรง ความไม่เป็นธรรม ขาดการสนับสนุน
จากครอบครัว ชุมชน และระบบบริการของรัฐ
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การเป็ น ผู ้ ฟ ั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง หรื อ การฟั ง คนด้ ว ยใจหมายถึ ง
ความสามารถและสภาวะที่เรามีความว่างในจิตใจเพื่อจะฟังและรับรู้
เรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่องต้องการแบ่งปัน พูดโดยไม่ขัดจังหวะ ค�ำว่าลึกซึ้ง
แปลว่าไม่ฟังแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คือฟังแบบคิดหรือวิเคราะห์ปัญหา
ผูเ้ ล่าเพือ่ จะหาทางแนะน�ำหรือฟังแล้วตัดสินถูกผิดตามความรู้ ข้อมูล และ
คุณค่าความเชื่อของเรา แต่ให้ฟังลึกลงไปถึงระดับหัวใจเราที่ปราศจาก
ความคิ ด เห็ น ใดๆ จนเราได้ ยิ น สิ่ ง ที่ ผู ้ เ ล่ า ต้ อ งการบอก สิ่ ง ที่ ผู ้ เ ล่ า
ไม่สามารถจะบอกได้และรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ แม้ผเู้ ล่าจะไม่ได้บอกความรูส้ กึ
เหล่านั้น เช่น ความไม่มั่นใจ ความวิตกกังวล ความโกรธ ความรู้สึกผิด
ความเสียใจ ความผิดหวัง ความสุข ความภูมิใจ รวมไปถึงการรับรู้สาร
ที่ผู้เล่าสื่อผ่านภาษากายออกมา เช่น พูดไปแล้วหยุด หรือก้มหน้าลง
ทีห่ มายถึงความอาย ความกลัว ความไม่แน่ใจหรือไม่มนั่ ใจ หรือภาษากาย
ที่มั่นคงและเปิดกว้างที่บอกถึงความมั่นใจ เป็นต้น
มีการเรียกการฟังอย่างลึกซึง้ อีกอย่างหนึง่ ว่า การฟังอย่างมีสติ
(mindful listening) ซึ่งหมายถึงว่าผู้ฟังต้องใช้สติในการฟังตลอดเวลา
เพราะเมือ่ เริม่ ฟังผูฟ้ งั จะมีความคิดและอารมณ์บางอย่างผุดขึน้ มาในขณะ
ที่ฟัง ซึ่งอาจเป็นการวางแผนงานหรือความวิตกกังวลในงานหรือชีวิต
ของผู้ฟังในช่วงนั้น หรือหลุดไปคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางออกหรือแนะน�ำ 
แต่เมื่อรู้สึกตัวคือมีสติรับรู้ว่าใจลอยไปคิดเรื่องอื่นๆ ให้ผู้ฟังปล่อยวาง
ความคิดความรู้สึกนั้นและกลับมาจดจ่อตั้งใจที่จะฟังต่อ อาการใจลอย
หลงคิดเรื่องอื่นๆ นี้จะเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาส�ำหรับคนทุกคน ดังนั้น
จึงต้องใช้สติมาก�ำกับพฤติกรรมเก่าทีย่ งั ติดตัวมาจากวัฒนธรรมครอบง�ำ 
เช่น ความต้องการพูดแทรก แนะน�ำ หรือขัดจังหวะด้วยการถาม หรือใน
ใจนัน้ ก�ำลังตัดสินหรือตีตราตัวตนอัตลักษณ์หรือเรือ่ งทีเ่ ขาเล่าให้ฟงั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องฟังในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยในเชิงศีลธรรม คุณค่า หรือ
วิธีการแก้ปัญหาของผู้เล่าเรื่อง
กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม

213

ข้อควรค�ำนึงในการฝึกฟังด้วยใจ:
• ควรให้ผู้เรียนเริ่มฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ช่วง
อาทิตย์แรกของการเรียน เพือ่ สร้างฐานของความไว้วางใจ
และสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้
การท�ำกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการท�ำงาน
เป็นทีมในช่วงต่อๆ ไปของการเรียนเป็นไปได้ด้วยดี โดย
ผู้จัดกระบวนการสามารถเลือกหัวข้อการแบ่งปัน พูดให้
ลึกขึน้ ตามระดับความคุน้ เคยและความไว้วางใจกันและกัน
ในหมู่ผู้เรียน
• เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ใช้ประสบการณ์ชีวิต
เป็นฐานในการท�ำความเข้าใจตนเอง ผู้จัดกระบวนการ
จึงควรเลือกหัวข้อที่จะใช้ในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์
ชีวิตจริง การเลือกหัวข้อขึ้นอยู่กับระดับความคุ้นเคย
ในกลุม่ ผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนยังไม่คนุ้ เคยกันดีนกั โดยเฉพาะ
ในช่วงแรกๆ ของการเรียน ให้เลือกหัวข้อที่รู้สึกปลอดภัย
ไม่ ใช่ เ รื่ อ งส่ ว นตั ว ที่ ลึ ก หรื อ ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ สึ ก อึ ด อั ด
ล�ำบากใจทีจ่ ะแบ่งปัน หากฝึกกับเด็กอาจจะเริม่ หัวข้อ เช่น
เล่าเรื่องครอบครัว คนส�ำคัญในชีวิต หนังสือที่ชอบอ่าน
กิจกรรมทีช่ อบท�ำเวลาอยูก่ บั ครอบครัว เล่าเรือ่ งเพือ่ นสนิท
เป็นต้น หากเป็นเด็กโตระดับมัธยมหัวข้อจะเปลีย่ นไป เช่น
แรงบันดาลใจในชีวิต ความฝันในชีวิต ภาพยนตร์ที่ให้
บทเรียนแก่ชวี ติ เมือ่ ผูร้ ว่ มเรียนคุน้ เคยไว้วางใจกันมากขึน้
ผูจ้ ดั กระบวนการสามารถก�ำหนดหัวข้อทีล่ กึ ขึน้ เช่น วิธกี าร
จัดการกับความโกรธ ความกลัว ความผิดหวัง ความทุกข์
ในอดีต วิธีรับมือกับความยุ่งยากในครอบครัว เป็นต้น
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แนวทางการฟังด้วยใจ:
• จัดภาษากายให้เป็นมิตร ผ่อนคลาย และใส่ใจต่อผู้พูด
สบตาผูพ้ ดู เป็นช่วงๆ แต่ไม่ใช่การจ้องหน้าตลอดเวลาทีฟ่ งั
• พยายามให้ใจมีที่ว่างจากความคิดความกังวลของตนเอง
ด้วยการผ่อนคลายร่างกายและตามรับรูล้ มหายใจเข้าออก
ประมาณห้าถึงสิบรอบลมหายใจ (ขึน้ อยูก่ บั ภาวะจิตใจของ
ผู้ที่จะรับฟัง) ก่อนที่จะท�ำหน้าที่นี้
• ฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ มี ส มาธิ จ ดจ่ อ อยู ่ กั บ การฟั ง ให้ คิ ด ว่ า
ในขณะนั้นผู ้ พู ด เป็ นบุ ค คลที่ ส� ำ คั ญที่ สุด ในชี วิ ต ของเรา
และเรื่องของเขาส�ำคัญมาก
• ในขณะที่ฟังให้ท�ำเสียงตอบรับเบาๆ หรือพยักหน้าเป็น
บางครั้ง ตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าเราก�ำลังฟัง
เขาอยู่
• ไม่ขัดจังหวะโดยการถาม การเล่าเรื่องของตัวเอง การพูด
เสริม หรือให้ค�ำแนะน�ำ
• ไม่หยุดฟังเพื่อรับโทรศัพท์ หยุดเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น หรือ
ท�ำงานอย่างอื่นขณะฟัง เพราะนั่นจะเป็นสัญญาณบอก
ผู้เล่าว่า เรามีเรื่องอื่นที่ส�ำคัญกว่าการฟังเรื่องของเขา
หรือเราก�ำลังยุ่งและเขามารบกวนเวลาของเรา
• ไม่จดบันทึกในขณะฟัง
• ฟังด้วยความเคารพทั้งในตัวตนและประสบการณ์ของ
ผูพ้ ดู โดยไม่มกี ารตัดสินในใจว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดมานัน้ ดีหรือไม่
ดี ถูกหรือผิด เข้าท่าหรือไม่เข้าท่า หรือคิดว่า “หากเป็น
ฉัน ฉันจะไม่ท�ำอะไรแบบนั้น” เป็นต้น
• เก็บเรื่องที่ผู้พูดเล่าไว้เป็นความลับ หากจะน�ำไปเผยแพร่
ต้องขออนุญาตเจ้าของประสบการณ์ ในกรณีทเี่ ราต้องการ
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น�ำไปเล่าต่อเพื่อให้เกิดปัญญาและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น
ที่ประสบปัญหาคล้ายๆ กัน
• หากเรื่ อ งที่ ฟ ั ง ท� ำ ให้ ผู ้ ฟ ั ง เกิ ด ความรู ้ สึ ก อึ ด อั ด เสี ย ใจ
ไม่พอใจ หรือเศร้าใจ ขอให้ผู้ฟังอยู่กับลมหายใจและ
ผ่อนคลายร่างกาย วิธีนี้จะช่วยให้ไม่หลีกหนีความรู้สึก
ต่างๆ เหล่านั้นและไม่หนีกลับไปอยู่ที่ความคิด   เช่น
พยายามคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือหาทางออกให้คนเล่า
ผู้เขียนสอนผู้คนให้ฝึกทักษะนี้มานานหลายปี และค้นพบ
ว่าเมือ่ ใดก็ตามทีผ่ พู้ ดู แนะน�ำในขณะทีผ่ เู้ ล่ายังเล่าเรือ่ งเขา
ไม่จบ นั่นหมายถึงว่าผู้ฟังไม่สามารถจะอยู่กับเรื่องราว
ความทุกข์หรือปัญหาของผู้เล่าได้ แท้จริงแล้วการแนะน�ำ
คือการบอกให้ผู้เล่าหยุดพูดนั่นเอง
• หากผู้เล่าแสดงอาการเสียใจด้วยการร้องไห้ให้ผู้ฟังอยู่กับ
ลมหายใจและผ่อนคลายร่างกายและอยู่กับความเงียบ
โดยไม่ต้องปลอบใจด้วยการพูดว่า เรื่องมันผ่านไปแล้ว
ให้นกึ ถึงคนอืน่ เขาแย่กว่าคุณอีก หรือการแตะต้องตัวผูพ้ ดู
เพื่อให้ก�ำลังใจปลอบประโลม   แต่ให้ผู้เล่าสร้างพื้นที่
ปลอดภัยให้เขาอยูก่ บั ความเปราะบางของตนเอง ปล่อยให้
ผู้เล่าร้องไห้อย่างสบายใจ และในช่วงนั้นให้ผู้ฟังอยู่กับ
ลมหายใจผ่อนคลายและรับรูร้ า่ งกาย นีค่ อื การอยูเ่ พือ่ เป็น
ประจักษ์พยานความทุกข์ของผู้เล่าและการเปลี่ยนแปลง
วั ฒ นธรรมที่ เราถู ก หล่ อ หลอมจนเชื่ อ ฝั ง หั ว กั น มาว่ า
การร้ อ งไห้ คื อ การแสดงความอ่ อ นแอหรื อ เป็ น
เรื่องน่าอายโดยเฉพาะผู้ชาย วิธีที่จะเปลี่ยนความเชื่อ
ฝังหัวเรื่องการร้องไห้นี้ ให้ผู้ฟังหาช่วงจังหวะเหมาะสม
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โดยการพูดสั้นๆ ว่า “ร้องไห้ไม่เป็นไร เรื่องนี้ท�ำให้คุณ
เจ็บปวด หรือปัญหาที่คุณเจอมันหนักมาก” “ร้องไห้
ไม่เป็นไร ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอ” (ให้พูดประโยคนี้
หากผู้เล่าเป็นเพศชาย)
• ในการอบรมคราวหนึง่ มีพยาบาลอายุหา้ สิบกว่าปีเล่าเรือ่ ง
ความทุ ก ข์ แ ล้ ว ร้ อ งไห้ แ ต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ พ ยายาม
หยุดร้องและพูดว่า “ขอโทษค่ะที่ท�ำให้อาจารย์เสียเวลา”
ค�ำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่าตอนวัยเด็กพวกเราหลายคน
จะถูกดุดา่ หรือต�ำหนิจากผูใ้ หญ่ดว้ ยประโยคว่า “ร้องท�ำไม
เรื่องแค่นี้” “ร้องพอหรือยัง” “ไปร้องไห้ให้เสร็จแล้วมา
คุยกัน” เมื่อได้ยินประโยคนั้นของพยาบาลผู้เขียนจึงบอก
ไปว่า “ขอบคุณมากทีไ่ ว้ใจเล่าเรือ่ งส�ำคัญให้เราฟัง ร้องไห้
ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องคุณมันส�ำคัญมาก เรามีเวลาที่จะฟัง
คุณค่ะ” วันต่อมาพยาบาลท่านนี้เล่าเรื่องให้ฟังต่อและ
เมื่อร้องไห้ก็พูดประโยคเดิมว่า “ขอโทษที่ท�ำให้เสียเวลา”
ผูเ้ ขียนก็พดู ประโยคเดิมกลับไปว่า “ขอบคุณค่ะทีไ่ ว้ใจเล่า
เรื่องส�ำคัญให้พวกเราฟังคุณไม่ได้ท�ำให้เราเสียเวลาค่ะ”
หลังจากวันนั้นจึงกล้าเล่าเรื่องยาวมากขึ้นและเมื่อร้องไห้
ก็ปล่อยโฮออกมาโดยไม่ได้พดู ขอโทษอีก ดูหน้าตาผ่องใส
และเห็นได้ชัดว่ารู้สึกสบายใจขึ้น
• อนุญาตให้มคี วามเงียบและถือว่าความเงียบเป็นส่วนหนึง่
ของการฟังและการอยู่กับความทุกข์ เพราะบางครั้งผู้พูด
อาจจะก�ำลังรวบรวมความคิดหรือจัดการกับอารมณ์ที่
เกิดขึน้ จากการเล่าเรือ่ ง หรือไม่แน่ใจว่าจะเล่าสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจ
ให้เราฟังต่อ ความเงียบของผู้ฟังที่ไม่แสดงอาการอึดอัด
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ร� ำ คาญหรื อ เครี ย ด แต่ อ ยู ่ เ พื่ อ ฟั ง ด้ ว ยอาการสงบและ
ผ่อนคลายจะช่วยให้ผู้เล่ารู้ว่าผู้ฟังอยู่กับเขาจริงๆ และ
ท�ำให้เล่าเรือ่ งต่อได้ โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ เู้ ล่าร้องไห้ บางช่วง
ก็จะเงียบไป ผู้ฟังไม่ควรถามหรือเร่งเร้าให้เล่าต่อ แต่ให้
จัดการกับความอึดอัดของตัวเองด้วยการกลับมาอยู่กับ
ลมหายใจและผ่อนคลายร่างกาย
• การใช้สัญญาณเตือนเมื่อจะเริ่มหรือจบการฟังจะช่วยให้
กระบวนการเป็นไปอย่างลืน่ ไหลและพร้อมเพรียงกัน วิธกี าร
อบรมของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพฯ คือหลังจากผู้เรียน
จับคู่หรือแบ่งกลุ่มย่อยเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที่ให้ฝึก
การฟังขนาดกลุ่มที่มากกว่าสองคน) ผู้จัดกระบวนการ
จะให้สัญญาณเป็นเสียงระฆังเบาๆ เพื่อให้ผู้พูดได้เตรียม
ตัวเองก่อนการแบ่งปันและเตือนให้ผู้ฟังได้เตรียมจิตใจ
ให้วา่ งเพือ่ จะรับฟังด้วยการบอกผูท้ จี่ ะฝึกการฟังว่า “เพือ่ น
ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้าเขาไว้วางใจจะเล่าเรือ่ งส�ำคัญให้คณ
ุ ฟัง ขอให้
ฟังอย่างใส่ใจ ไม่ถาม ไม่พดู แทรก ไม่แนะน�ำ ขอให้ฟงั ด้วย
ความเคารพในตัวเพือ่ นและประสบการณ์ของเขา ไม่นำ� ไป
เล่าให้คนอื่นๆ จากนั้นเชื้อเชิญให้ผู้ที่จะฟังหายใจเข้าลึก
หายใจออกยาวสามสี่รอบ พร้อมๆ กับผ่อนคลายร่างกาย
เพื่อดึงจิตใจให้มาอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับเพื่อนที่ก�ำลัง
จะเล่าเรื่อง” จากนั้นจึงให้สัญญาณเริ่มการแบ่งปัน
• ช่วงที่ผู้เรียนฝึกฟังด้วยใจให้ผู้จัดกระบวนการสังเกตว่า
เกิดอะไรขึน้ บ้าง โดยเฉพาะในกลุม่ คนทีจ่ ะฝึกฟัง หากเห็นว่า
บางคนไม่ฟงั เพือ่ นด้วยการมองไปทีอ่ นื่ ท�ำหน้าตาเบือ่ หน่าย
หรือหันไปดูเครื่องมือสื่อสาร ให้เดินไปหาผู้เรียนคนนั้น
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และกระซิบข้างหูว่า “ฟังเพื่อนหน่อยค่ะ เขาก�ำลังเล่าเรื่อง
ส�ำคัญให้คุณฟัง”
• เมื่ อ จบการฝึ ก ในแต่ ล ะรอบให้ เชื้ อ เชิ ญ ผู ้ เรี ย นขอบคุ ณ
ซึ่ ง กั น และกั น และให้ ผู ้ พู ด กลั บ มานั่ ง ในกลุ ่ ม ใหญ่
หากสังเกตเห็นว่ามีผู้เรียนที่มีความรู้สึกหนัก หรือยังมี
การร้องไห้จากการเล่าเรือ่ งอย่ารีบถามความรูส้ กึ ของกลุม่
แต่เชื้อเชิญให้ทุกคนในกลุ่มอยู่กับลมหายใจ ผ่อนคลาย
ร่างกายและอาจพูดว่า “ตอนนี้หากใครยังมีความรู้สึกอยู่
ให้รับรู้ความรู้สึกนั้น ไม่ผลักไสแต่ให้รับรู้ด้วยว่าก�ำลัง
หายใจและผ่อนคลายร่างกายทั่วร่างกาย ส่วนคนที่ไม่มี
ความรู้สึกอะไรก็กลับมาอยู่กับลมหายใจและผ่อนคลาย
ร่างกายร่วมกัน” (การพูดแบบนีจ้ ำ� เป็น เพราะในช่วงเวลา
ที่ ฝ ึ ก ฟั ง คนส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ รู ้ ว ่ า เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ คนหรื อ
คู่อื่นๆ และอาจจะไม่สังเกตเห็นว่ามีคนร้องไห้หรือก�ำลัง
อยู่กับอารมณ์หนักหน่วง แม้กิจกรรมการฝึกจะจบไปแล้ว
ก็ตาม หน้าทีข่ องผูจ้ ดั กระบวนการคือบอกให้ทกุ คนในกลุม่
ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น โดยไม่เจาะจงบอกชื่อ) เมื่อเห็นว่า
ผู ้ เรี ย นพร้ อ มที่ จ ะแบ่ ง ปั น แล้ ว จึ ง ถามความรู ้ สึ ก ของ
ผู้ร่วมอบรมทั้งในฐานะที่เป็นผู้เล่าและผู้ฟัง โดยถามผู้ที่
เล่าเรือ่ งก่อนว่ารูส้ กึ อย่างไรบ้างทีไ่ ด้เล่าเรือ่ งและมีเพือ่ นฟัง
แบบเป็นประจักษ์พยาน จากนั้นจึงถามผู้ฝึกการฟังว่า
รู้สึกอย่างไรบ้างกับการฝึกฟังแบบนี้ ต่อด้วยค�ำถามว่า
ทุกคนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ และจะเอาทักษะ
การฟังแบบนี้ไปใช้อย่างไรบ้าง หรือคิดว่าจะท�ำอย่างไร
ให้มีการฟังแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคน
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• กิ จ กรรมการฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ มี พ ลั ง มาก
เพราะในวั ฒ นธรรมครอบง� ำ และสั ง คมยุ ค ที่ ค นอยู ่ กั บ
เครื่องมือสื่อสารตลอดเวลา ท�ำให้ผู้คนแม้จะอยู่ในบ้าน
เดี ย วกั น แต่ ก ลั บ ใช้ เวลาด้ ว ยกั น น้ อ ยลงและมั ก สื่ อ สาร
ด้วยการส่งข้อความ การฟังกันด้วยใจจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้คนกลับมาใช้เวลาฟังและอยู่ด้วยกันจริงๆ
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้ โดยเฉพาะหากผู้เรียน
เป็นกลุม่ คนทีไ่ ด้รบั ความรุนแรง มีปญ
ั หาในครอบครัว หรือ
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ผู้เรียนกลุ่มนี้อาจจะไม่มีใครเลยที่บ้าน
เพื่อจะรับฟังเรื่องราวปัญหาของพวกเขาอย่างตั้งใจและ
ใส่ใจ การฝึกทักษะในหมู่ผู้เรียนจึงเป็นการสร้างระบบ
สนับสนุนช่วยเหลือ (ภายในห้องเรียน) ให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มนี้ไปด้วยในตัว การใช้กิจกรรมแบ่งปันและรับฟังกัน
ในทุกๆ วันของการเรียน แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ เช่น แบ่งปัน
เรื่องชีวิตช่วงสุดสัปดาห์คนละห้านาที หรือเรื่องการท�ำ
การบ้าน จะท�ำให้กลุม่ ผูเ้ รียนมีความเข้าใจกัน มีความรูส้ กึ
ใกล้ชิด มีความเห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกันมากขึ้น
เป็นล�ำดับ
ประสบการณ์ท�ำงานอบรมพยาบาลและนักจิตวิทยาของศูนย์
ผูห้ ญิงเพือ่ สันติภาพฯในหลายปีทผี่ า่ นมาผูเ้ ขียนพบว่าทุกครัง้ ทีใ่ ห้ผเู้ รียน
ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งผ่านการผลัดกันแบ่งปันความทุกข์และความสุข
ในชีวิต โดยผลัดกันคนละประมาณ ๑๐-๓๐ นาที หลังเสร็จกิจกรรมนี้
ทุกคนจะบอกว่าตนเองรู้สึกสบายใจ โล่งใจ ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง
ไม่โดดเดี่ยว ฯลฯ หลายคนบอกว่าไม่เคยได้รับการฟังแบบนี้มาก่อน
ในชีวติ ทีม่ คี นฟังอย่างใส่ใจจริงๆ ไม่ตดั สินและขัดจังหวะด้วยการแนะน�ำ
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หรือการถาม หลายคนไม่อยากหยุดเล่า แม้เราจะเชิญระฆังเตือนไป
หลายรอบก็ตาม ส่วนคนทีฝ่ กึ การฟังด้วยใจบอกเราว่านีเ่ ป็นครัง้ แรกในชีวติ
ทีฟ่ งั คนโดยไม่ถาม ไม่แทรกเป็นเวลานานถึงห้านาที ช่วงทีฝ่ กึ แรกๆ รูส้ กึ
อึดอัดเพราะไม่อนุญาตให้ถามหรือพูดแทรก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคย
ท�ำมาก่อน แต่พอเราให้ฝึกรอบต่อๆ ไปโดยเฉพาะเมื่อให้รับฟังเรื่อง
ความทุกข์ของเพือ่ น พวกเขาบอกว่าการท�ำงานแนวนีง้ า่ ยและไม่เหนือ่ ย
ที่จะฟังเพราะไม่ต้องคอยคิดหาทางออกให้เพื่อน ขณะเดียวกันพวกเขา
รู้สึกภูมิใจเมื่อเพื่อนไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวส�ำคัญให้ฟัง การฟังอย่างลึกซึ้ง
ด้วยใจจึงเป็นการเยียวยา ให้ประโยชน์ และให้คณ
ุ ค่าแก่ทงั้ ผูเ้ ล่าและผูฟ้ งั
สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากคือผูจ้ ดั กระบวนการต้องเป็นแบบอย่างของการฟัง
ด้วยใจในช่วงทีผ่ เู้ รียนสอบถามปัญหา แสดงความคิดเห็นหรือหากเล่าเรือ่ ง
ส่วนตัวที่ท�ำให้ผู้เล่าทุกข์ใจ โดยในช่วงที่ฟังต้องจับประเด็นส�ำคัญที่
ผู้เรียนพูด ทั้งในแง่เนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึก และสรุปให้ผู้เรียน
คนนั้นและกลุ่มฟังเป็นช่วงๆ ว่าก�ำลังมีการพูดคุยในประเด็นใดกันอยู่
ผู้จัดกระบวนการต้องไวต่อการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ในกลุ่มหรือกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มในแต่ละขณะ และหากมี
การแบ่งปันเรื่องราวหรือความรู้สึกในกลุ่ม ผู้จัดกระบวนการต้องฟังและ
อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ก�ำลังแบ่งปันโดยไม่พูดแทรกหรือท�ำ
กิจกรรมอืน่ ๆ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนทีเ่ หลือท�ำแบบเดียวกัน เพราะนัน่ คือ
การฝึกเป็นประจักษ์พยานประสบการณ์ที่ยุ่งยากของเพื่อนมนุษย์
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สภาแห่งการรับฟัง (Listening Circle)

สภาแห่งการรับฟัง เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดกระบวนอบรม
ของกลุ่มและองค์กรที่ท�ำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมคนท�ำงาน
เพื่อสังคม สถานการณ์ที่สามารถน�ำสภาแห่งการรับฟังมาใช้คือช่วงที่
กลุ่มผู้เรียนมีความยุ่งยาก มีปัญหาเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือความรู้สึก
มากมายต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้เรียน เช่น มีความขัดแย้ง
ความไม่พอใจ ความโกรธเคืองในหมู่ผู้เรียนที่เกิดจากสถานการณ์ใน
ห้องเรียน หรือมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนที่ส่งผลต่อ
ความคิดความรูส้ กึ และชีวติ โรงเรียนทางเลือกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ใช้สภารับฟังเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องการรับฟังกันด้วยใจ
เพือ่ สร้างระบบสนับสนุนในหมูน่ กั เรียนผ่านการใช้กจิ กรรมนีเ้ กือบทุกวัน
กิจกรรมนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนที่พูดน้อยได้แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึก โดยไม่ถูกขัดจังหวะและท�ำให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจชอบใช้
พื้นที่ในการพูดได้ฝึกทักษะเป็นผู้ฟังที่ดี
ศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรมเรียนรูก้ ระบวนการนี้
จากภิกษุณชี าวอเมริกนั ชือ่ โรชิ โจนส์ ฮาลิแฟกซ์ (Roshi Joan Halifax)
ผู้บุกเบิกงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแนวพุทธ โดยที่ท่านตั้งส�ำนักเซน
เพือ่ สอนหลักสูตรนีใ้ นสหรัฐอเมริกา โดยทัว่ ไปหลักสูตรการอบรมของศูนย์ฯ
เน้นการฟังด้วยใจเป็นฐานของการอบรมอยูแ่ ล้ว โดยให้ผเู้ รียนฝึกการฟัง
ด้วยใจผ่านการจับคูแ่ ละกลุม่ ผูจ้ ดั กระบวนการใช้ทกั ษะนีต้ ลอดช่วงฝึกอบรม
การได้เรียนรู้สภาแห่งการรับฟัง ท�ำให้เรามีเครื่องมือในการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น โดยประยุกต์กิจกรรมนี้มาใช้ในการอบรมเรื่องสันติภาพและ
การคลี่ ค ลายความขั ด แย้ ง การสร้ า งที ม งาน และการอบรมเรื่ อ ง
ความแตกต่างหลากหลาย ความเป็นธรรมและการเยียวยา เป็นต้น
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จากประสบการณ์การอบรมของศูนย์ฯ สภาแห่งการรับฟัง
คือการน�ำเอาทักษะการฟังด้วยใจ มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์แบบกลุ่ม เป็นกระบวนการท�ำงานและการเรียนรู้ผ่านฐาน
หัวใจที่หมายถึงการเข้าถึงปัญญา (หรือมีความเข้าใจ) ผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ผ่านการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศที่
ผู้จัดกระบวนการมีทักษะและความช�ำนาญในการสร้างความปลอดภัย
ความเท่าเทียม และความเปิดกว้าง จุดประสงค์ของการใช้กจิ กรรมนีค้ อื ให้
ผูร้ ว่ มกิจกรรมได้คลีค่ ลายอารมณ์ความรูส้ กึ ผ่านการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและได้รบั รูส้ งิ่ เหล่านัน้ จากคนอืน่ ๆ ในกลุม่ การรับรูป้ ระสบการณ์ตรง
จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจใหม่ มีความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตา
กรุณาอันเป็นการตื่นรู้ทางวิญญาณที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรม
แนวทางและขั้นตอนการท�ำสภาแห่งการรับฟัง:
บอกผูเ้ รียนว่าท่านจะท�ำกิจกรรมสภาแห่งการรับฟังเพือ่ ให้ทกุ คน
ได้แบ่งปันประสบการณ์ผา่ นการพูด การฟังความรูส้ กึ และความคิดเห็น
ของกันและกัน พร้อมทัง้ พูดถึงทีม่ าของกิจกรรมนีว้ า่ กลุม่ และองค์กรต่างๆ
ใช้เครือ่ งมือนีเ้ พือ่ ประโยชน์อะไรบ้าง จากนัน้ บอกกติกาของกิจกรรมดังนี้
(ควรเขียนกติกาเหล่านีไ้ ว้บนกระดานหรือเขียนไว้ในกระดาษทีเ่ ตรียมไว้แล้ว)
กติกาสภาแห่งการรับฟัง
๑. แต่ละคนมีเวลาแบ่งปันไม่เกินห้านาที
๒. ทุกคนจะพูดจากประสบการณ์ตรงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เท่านั้น ไม่ใช่พูดจากการอ้างข้อมูล หลักการ หรือทฤษฎีที่น�ำมาจาก
ข้างนอก และแนะน�ำให้แต่ละคนแบ่งปันความรูส้ กึ ก่อนความคิดเห็น เช่น
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พูดว่า “เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น ฉันรู้สึกแย่มาก เพราะมันท�ำให้ย้อนนึกไป
ถึง.....”
๓. ในขณะทีเ่ พือ่ นแบ่งปันคนทีเ่ หลือจะฟังอย่างใส่ใจ ฟังด้วยใจ
และไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย พูดเสริม ชี้แนะ หรือพูดชมเชย
๔. ไม่มีการพูดแย้งหรือสนับสนุนกันภายในกลุ่ม เช่น หากมี
คนหนึ่งแบ่งปันความรู้สึกหรือความเห็นของตนไปแล้ว คนต่อๆ มา
พูดขึ้นว่าผมเห็นตรงข้ามหรือผมเห็นด้วยกับคนก่อนหน้านี้เพราะ....
๕. การแบ่งปันเป็นการกระท�ำบนฐานสมัครใจ ไม่มีการบังคับ
ให้ผู้เรียนต้องแบ่งปัน หากมีเพื่อนคนใดในกลุ่มไม่ต้องการพูด เขาจะ
ส่งสัญญาณให้สมาชิกคนอื่นๆ รู้ว่าเขาไม่ต้องการแบ่งปัน
๖. เรื่องราวที่ทุกคนแบ่งปันจะต้องเก็บเป็นความลับ
• แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ ๔-๖ คน
(ในการอบรมผู้ใหญ่ซึ่งทุกคนมีทักษะฟังด้วยใจ มี
ความไว้วางใจกันระดับหนึง่ หรือทีมผูจ้ ดั กระบวนการ
ที่มีประสบการณ์สูง สามารถใช้ในกิจกรรมนี้กับคน
จ�ำนวนมากถึง ๔๐ หรือ ๕๐ คน โดยต้องจัดที่นั่งเป็น
วงกลมและให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นหน้ากันและได้ยิน
เสียงกันและกัน)
• หลังจากที่ทุกคนนั่งในวงกลมกลุ่มย่อยให้บอกกติกา
ของสภาแห่งการรับฟังดังที่กล่าวมาข้างต้น
• เมือ่ เห็นว่าทุกกลุม่ เข้าใจกติกาแล้วให้วางปากกาหรือ
สัญลักษณ์อื่นใดไว้ตรงกลางวงเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ให้
คนที่จะพูดถือไว้ในมือในขณะที่พูด
• ในช่วงที่แต่ละกลุ่มเริ่มแบ่งปันให้ผู้จัดกระบวนการ
สั ง เกตว่ า แต่ ล ะคนปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าหรื อ ไม่ เช่ น
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หากมีคนหนึ่งคนใดในกลุ่มใช้เวลาแบ่งปันมากกว่า
๕ นาที ให้เดินไปใกล้คนนั้นและเตือนเขาเรื่องการใช้
เวลา หากในกลุ ่ ม มี ค นร้ อ งไห้ แ ละสมาชิ ก ในกลุ ่ ม
มีท่าทางอึดอัด ไม่รู้จะจัดการอย่างไร หรือมีคนเริ่ม
พูด เริ่มสอนคนที่ร้องไห้ ให้ผู้จัดกระบวนการเดิน
เข้าไปยังกลุ่มนั้นและเตือนพวกเขาว่า “ไม่เป็นไรนะ
เพื่อนเราก�ำลังมีอารมณ์ความรู้สึก พวกเราที่เหลือ
ให้เกื้อกูลเพื่อนด้วยการอยู่กับเขาเงียบๆ รับรู้ อยู่กับ
ลมหายใจ และผ่อนคลายร่างกาย”
• เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้ว ให้ทุกคนขอบคุณกันและกัน
ทีฟ่ งั ด้วยใจและไว้ใจแบ่งปันประสบการณ์ตรง จากนัน้
ให้กลับมานั่งในวงใหญ่ หากสังเกตเห็นว่ามีคนที่มี
อารมณ์ความรู้สึกอยู่ ให้เชิญชวนทุกคนกลับมารับรู้
ลมหายใจ ผ่อนคลายร่างกายสักครู่ เมื่อเห็นว่าเพื่อน
ที่มีอารมณ์ความรู้สึกพร้อมจะด�ำเนินกิจกรรมต่อไป
ให้ถามผู้เรียนว่าทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจาก
การที่ได้แบ่งปัน และช่วงที่ฟังเพื่อนแบ่งปันนั้น มี
ความรู้สึกอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจึงถามว่าพวกเขา
ได้เรียนรูอ้ ะไรเกีย่ วกับตัวเองและจากเพือ่ น และพวกเขา
สามารถประยุกต์กิจกรรมนี้ไปใช้ในสถานการณ์ชีวิต
ใดอีกบ้าง
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การสอนและสร้างระบบสนับสนุนให้นก
ั เรียนรับมือกับความทุกข์ในใจ

ความท้าทายซึง่ ยากมากทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของมนุษย์เรา ไม่วา่
จะเป็นวัย เพศ ชาติพันธุ์ ต�ำแหน่งหน้าที่ ชนชั้น หรืออาชีพใด คือ
การเผชิญกับความทุกข์ทางใจ ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเป็นผลมาจาก
ความรุนแรง ความไม่เป็นธรรมทีเ่ กิดจากระบบสังคม หรือเป็นความทุกข์
ตามปกติธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ เช่น การสูญเสียคนรัก
ของรัก การเจ็บป่วย การพลัดพราก ความผิดหวัง ความล้มเหลว
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้
ความทุกข์ทางใจไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดล้วนน�ำมาซึง่ ความรูส้ กึ
นึกคิดหลากหลายภายในจิตใจของคนเรา เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล
ความเศร้าเสียใจ ความรูส้ กึ ผิด ความรูส้ กึ สิน้ หวังท้อแท้ ความรูส้ กึ โกรธแค้น
ความรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง ฯลฯ ความรู้สึกเหล่านี้หากเก็บสะสมไว้ใน
จิตใจนานหลายวันจะส่งผลต่อสุขภาวะด้านอื่นๆ ของบุคคล ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สุขภาวะด้านอารมณ์ความรู้สึก สุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะ
ทางเพศและความสัมพันธ์ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ตัวอย่างของ
อาการความทุกข์เหล่านัน้ เช่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ได้จงึ มักน�ำไป
สู่อาการหงุดหงิดหรือโกรธง่าย หมดแรง ป่วยบ่อย นอนไม่หลับ ไม่มี
ความอยากอาหาร มีภาวะซึมเศร้าและมองโลกในแง่ร้าย ความมั่นใจ
ในตนเองลดลง ประสิทธิภาพในการเรียน การท�ำงาน และการตัดสินใจ
ลดลง คิดไม่ชัดและมีปฏิกิริยาตอบโต้แบบไม่ยั้งคิด อยากหลีกหนีผู้คน
หรือแม้แต่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
ระบบและสถาบันต่างๆ ในสังคมของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำ 
วัฒนธรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปัจเจกนิยม ไม่มีทั้งศักยภาพและ
ความสนใจที่ให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการรับมือกับความทุกข์ในใจ
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ให้แก่ผู้คน หรือหากมีระบบช่วยเหลือ เช่น ในเมืองไทยคือหน้าที่
ของระบบสาธารณสุข ทุกโรงพยาบาลจะเน้นการใช้ยาเป็นหลัก เมื่อคน
ไม่ใช้ยาเพราะรู้ว่ามันช่วยไม่ได้จริง แต่ตัวเองก็ไม่มีความรู้และทักษะ
ในการรับมือกับความทุกข์ ผู้คนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มี
ครอบครั ว ไม่ มี เ พื่ อ นฝู ง คอยช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล จึ ง ใช้ วิ ธี ห ลี ก หนี ห รื อ
รับมือกับความทุกข์ต่างๆ นานา ซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจ
แต่อย่างใด เช่น การเล่นเกมหรือเสพสื่อบันเทิง ใช้สารเสพติดหรือเซ็กส์
การไปเที่ยวเตร่ที่ท�ำให้เสียเงินมากมาย การไปเดินห้างซื้อของ ท�ำร้าย
ตัวเอง หรือท�ำร้ายคนอื่นเพื่อระบายความทุกข์ในใจ
เด็กและเยาวชนมีความทุกข์ในใจไม่ตา่ งจากผูใ้ หญ่ แต่ทต่ี า่ งกัน
คือพวกเขามีแหล่งอ�ำนาจน้อยกว่าผู้ใหญ่หลายด้านมาก เช่น ภาวะที่
อายุนอ้ ย บทบาทหน้าทีแ่ ละสถานภาพของเด็กทีถ่ กู จัดวางไว้ในครอบครัว
และชุมชน ท�ำให้ไม่มีผู้ใหญ่ฟังเขา เพราะวัฒนธรรมเราสอนให้เขาฟัง
ผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียว ขาดแหล่งอ�ำนาจทางการเงินและทรัพย์สิน เพราะ
เด็กไม่สามารถหาเองได้จึงต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่ทั้งด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่
อาศัย ความปลอดภัย ความรัก และการยอมรับ แหล่งอ�ำนาจด้านความคิด
เชิงเหตุผลและปัญญาซึง่ จะใช้ในการแก้ปญ
ั หา แหล่งอ�ำนาจทางทักษะและ
ความรูห้ ลายด้านทีพ่ วกเขายังไม่ได้รบั การฝึกฝน เนือ่ งจากวัยทีย่ งั ไม่พร้อม
หรือแม้อยูใ่ นวัยทีค่ วรได้เรียนรูแ้ ต่สภาพแวดล้อมไม่สง่ เสริมและเอือ้ อ�ำนวย
ด้วยเหตุปจั จัยดังกล่าววิธกี ารและทางเลือกทีจ่ ะรับมือกับความทุกข์ในใจ
ของเด็กจึงน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ เราจึงพบว่ามีเด็กจ�ำนวนไม่น้อย
เมือ่ มีภาวะไม่สามารถรับมือกับความทุกข์ในจิตใจของพวกเขาได้ การไป
เทีย่ วเล่นทีท่ ำ� ให้เสียเงิน การเล่นเกม การใช้เซ็กส์และสารเสพติด การท�ำร้าย
ตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายจึงเป็นทางออกรวมถึงการหนีออกจากบ้าน
ซึ่งท�ำให้ชีวิตพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
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ครูคือผู้ใหญ่ท่ีมีความส�ำคัญยิ่งต่อชีวิตเด็กทั้งในแง่การศึกษา
เรียนรูแ้ ละการเผชิญปัญหาในชีวติ ในสมัยก่อนเราจึงมักได้ยนิ คนในสังคม
ไทยพูดว่าครูคอื พ่อเม่คนทีส่ องของเด็ก ครูสามารถสร้างระบบสนับสนุน
เด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
๑. ใช้กิจกรรมที่เรียกว่า check in (ผู้เขียนแปลว่า แบ่งปันทุกข์
สุข) เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กทุกคนในห้องแบ่งปันความรู้สึก โดยพูดคนละ
สองสามประโยค แต่ละคนใช้เวลาประมาณครึ่งนาที เมื่อมีคนหนึ่งพูด
ครูและเพื่อนในห้องท�ำหน้าที่เป็นประจักษ์พยาน กิจกรรมนี้สามารถ
ท�ำเป็นประจ�ำวันหรืออาทิตย์ละครั้ง วิธีการนี้ช่วยให้เด็กนักเรียนที่มี
ปัญหารับรู้ว่าเมื่อมีความทุกข์ในใจ ห้องเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เขา
สามารถระบายความทุกข์เหล่านั้นได้
๒. สร้างระบบช่วยเหลือผ่านคู่หูหรือกลุ่มกัลยาณมิตร ควรจัด
ระบบช่วยเหลือนี้ (หากเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรจ�ำนวนไม่ควรเกินสี่คน
ต่อกลุม่ ) ตัง้ แต่เริม่ แรกของภาคเรียน ให้บอกวัตถุประสงค์ของการจัดคูห่ ู
หรือกลุ่มกัลยาณมิตรว่าเป็นระบบช่วยเหลือกันและกันของนักเรียน
ตลอดเทอม บอกถึงกติกาของระบบนี้ว่าทุกครั้งที่มีการแบ่งปันต้องใช้
การฟังด้วยใจ อยูก่ บั เพือ่ น และเป็นประจักษ์พยานเรือ่ งราวของเพือ่ นและ
เก็บรักษาความลับภายในกลุ่ม วิธีการจับคู่หรือจัดกลุ่มให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม เช่น ความแตกต่างทางเพศ ชาติพนั ธุ์ บุคลิกภาพ
(introvert/extrovert) เมื่ อ จั ด ระบบแล้ ว ต้ อ งให้ เวลาคู ่ หู ห รื อ กลุ ่ ม
กั ล ยาณมิ ต รท� ำ ความรู ้ จั ก กั น ด้ ว ยการแบ่ ง ปั น ชี วิ ต ส่ ว นตั ว เพื่ อ ให้
มีความสัมพันธ์และเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน เช่น แบ่งปันเรื่องชีวิต
ครอบครัว หนังสือที่ชอบอ่าน ความฝันในชีวิต เป็นต้น
๓. หลังจากจัดระบบนีแ้ ล้วครูตอ้ งก�ำหนดเวลาให้ผเู้ รียนใช้ระบบ
คู่หูหรือกลุ่มกัลยาณมิตรอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ใช้ระบบสนับสนุนนี้ทุกวัน
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ครั้งละประมาณ ๘-๑๐ นาที โดยการให้แต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวที่
เกิดขึน้ ในชีวติ วันนัน้ หรือช่วงอาทิตย์นนั้ ทัง้ เรือ่ งทีย่ งุ่ ยากและเรือ่ งดีๆ (คนละ
ประมาณ ๓-๕ นาที) หากใช้ระบบกลุม่ กัลยาณมิตรจ�ำนวน ๓ หรือ ๔ คน
ต้องใช้เวลาแบ่งปันมากขึน้ หากไม่สามารถจัดเวลาให้ผเู้ รียนท�ำได้ตอ่ เนือ่ ง
ทุ ก วั น ครู ส ามารถให้ คู ่ หู ห รื อ กลุ ่ ม กั ล ยาณมิ ต รใช้ เวลาด้ ว ยกั น นอก
ห้องเรียน เช่น ให้รับประทานอาหารด้วยกันอาทิตย์ละครั้ง ให้พูดคุย
แบ่งปันช่วงพักเรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เป็นต้น หลังจากจัดระบบนี้
ไปแล้วสองอาทิตย์ครูต้องตรวจสอบด้วยว่ามีคู่หูหรือกลุ่มใดที่มีปัญหา
บ้าง เช่น เข้ากันไม่ได้ มีการใช้อ�ำนาจกดทับกัน ไม่ฟังกันเมื่อเพื่อน
แบ่งปัน หากเกิดปัญหานี้ขึ้นให้น�ำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในห้องเรียน
ผ่านการฟังด้วยใจ ให้ครูสอบถามคู่หูหรือกลุ่มที่ไปได้ดีว่ามีเหตุปัจจัย
อะไรที่ท�ำให้กลุ่มสนับสนุนกันได้อย่างดี และพวกเขาได้ประโยชน์อะไร
บ้างจากการมีคู่หูหรือกลุ่มกัลยาณมิตรนี้ การสอบถามกลุ่มที่ท�ำได้ดี
ก็เพื่อให้กลุ่มมีปัญหาได้เรียนรู้ เห็นความส�ำคัญของการมีกลุ่มสนับสนุน
และเห็นวิธีการจากเพื่อนเพื่อน�ำมาปรับปรุงกลุ่มของตนเอง
๔. ใช้กระบวนการปรึกษาแนวฟื้นฟูอ�ำนาจและศักยภาพเป็น
รายบุคคล โดยใช้ชดุ ทักษะการปรึกษาแนวนีท้ ปี่ ระกอบด้วยการฟังด้วยใจ
การสรุปประเด็นส�ำคัญและสะท้อนกลับ การบอกจุดแข็งหรืออ�ำนาจ
ภายในตัวเด็ก การระบุความรุนแรง (ในกรณีที่เด็กพบความรุนแรงไม่ว่า
รู ป แบบไหนก็ ต าม) และการใช้ ค� ำ ถามเพื่ อ เชิ ญ เด็ ก ให้ ท บทวนวิ ธี
แก้ปัญหาที่ใช้อยู่แต่ไม่ได้ผลและหาทางออกใหม่เพิ่มเติม (อ่านราย
ละเอียดกระบวนการปรึกษาแนวนี้จากหนังสือการปรึกษาเพื่อฟื้นฟู
อ�ำนาจและความเป็นธรรมแนวสตรีนิยม เขียนโดย อวยพร เขื่อนแก้ว
หรือมาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวของศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพฯ
ที่จัดขึ้นทุกปี)
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๕. สอนเรื่องกระบวนการท�ำงานของจิตใจมนุษย์และวิธีการ
รับมือกับความทุกข์ในใจผ่านองค์ความรูแ้ ละกิจกรรมท้องฟ้าและก้อนเมฆ
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและกิจกรรมดังต่อไปนี้
ท้องฟ้าและก้อนเมฆ

ยี่สิบกว่าปีก่อนผู้เขียนเริ่มสนใจการฝึกสมาธิภาวนา และได้
เข้าร่วมอบรมแนวพุทธของศูนย์วปิ สั สนาโกเอ็นก้า (Goenka) การฝึกสติ
ในชีวิตประจ�ำวันและการใช้ธรรมะเพื่อท�ำงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากท่านติช นัท ฮันท์ (Thich Nhat Hanh) และอาจารย์โจอันนา เมซี
เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาแนวสตรีนิยมจาก อาจารย์คริสตินา เฟลแมน
(Christina Feldman) ภิกษุณีธรรมะนันทา และภิกษุณีอาจารย์เท็นซิล
พัลโม (Tenzin Palmo) การเข้าร่วมฝึกสมาธิภาวนาและเรียนรูธ้ รรมะ
เพือ่ สังคมจากชีวติ ของอาจารย์ดงั กล่าวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความเชือ่ มัน่
และความศรัทธาในการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง
คือได้เยียวยาเปลี่ยนแปลงความโกรธเพราะเดิมเป็นคนมีความไม่พอใจ
และหงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่มีการใช้อ�ำนาจผิดและ
ความไม่เป็นธรรมทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง คนรอบข้าง และกลุม่ คนชายขอบ
ในสังคม ทีส่ ำ� คัญคือเมือ่ ยึดวิชาชีพการเป็นนักอบรมสอนกลุม่ คนผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากสงคราม ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่เป็นธรรม
รูปแบบต่างๆ ท�ำให้ยงิ่ เห็นความส�ำคัญของการพัฒนามิตดิ า้ นจิตวิญญาณ
ผู้เรียนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงและความไม่เป็นธรรม และในกลุ่ม
ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้เป็นเหยือ่ ความรุนแรงแต่มคี วามเครียดสะสมเรือ้ รัง มีอาการ
หมดไฟ สิน้ หวัง มีความโกรธแค้น หรือมีอาการเจ็บป่วยจากการอุทศิ ตน
ท�ำงานเพื่อท�ำให้สังคมดีขึ้น
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ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้เขียนอ่านหนังสือ The Tibetan Book of
Living of Dying เขียนโดยอาจารย์พุทธทิเบตชื่อ โซเกียว รินโปเช
(Sogyal  Rinpoche) ผูเ้ ขียนอ่านหนังสือเล่มนีเ้ พือ่ เตรียมตัวไปช่วยดูแล
เพือ่ นสนิทซึง่ ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงสุดท้ายของชีวติ แก่นของสาระ
หนังสือเล่มนัน้ ผลักดันให้สนใจเรือ่ งการพัฒนาจิตใจอย่างจริงจัง อาจารย์
ผูเ้ ขียนหนังสือพูดถึงสภาวะจิตใจของคนใกล้ตาย ช่วงเวลาระหว่างทีจ่ ติ
ละจากชีวติ นีแ้ ละไปเกิดใหม่ (บาร์โด) และการฝึกฝนจิตใจเพือ่ จะใช้ชวี ติ
ก่อนตายอย่างสงบสุข (หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ชือ่ เหนือห้วงมหรรณพและประตูสสู่ ภาวะใหม่)
หนังสือเล่มที่เอ่ยข้างต้นและหนังสืออีกเล่มชื่อ Reflections
on the Mountain Lake เขียนโดย หลวงแม่เทนซิล พัลโม อาจารย์
ภิกษุณสี ายทิเบต อธิบายจิตวิทยาแนวพุทธระดับพืน้ ฐานให้เข้าใจง่ายๆ ว่า
สภาพจิตใจเดิมแท้อันเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิดของมนุษย์
ทุ ก คนนั้ น เปรี ย บเสมื อ นท้ อ งฟ้ า ที่ ไร้ ก ้ อ นเมฆอั น เป็ น สภาวะของ
ความสว่างจ้า โปร่ง โล่ง แจ่มแจ้ง สงบ สดใส ไร้ขอบเขต แต่ท้องฟ้า
มักจะมีกลุ่มก้อนเมฆมาบดบังท�ำให้ฟ้ามืดมัว หลวงแม่พัลโมบอกว่า
ก้อนเมฆต่างๆ หมายถึงความคิด ความรู้สึก การให้คุณค่าความหมาย
ความฝัน และจินตนาการทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจมนุษย์ทกุ คน การอธิบายนี้
ช่วยให้ผเู้ ขียนเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความทุกข์ในจิตใจตนเองและคนอืน่ ๆ เมือ่ ใด
ก็ตามที่จิตใจเราเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆ ซึ่งหมายถึงภาวะที่ใจจมจ่อม
อยู่กับความคิดความรู้สึกต่างๆ นานา เมื่อนั้นเราจะตัดขาดจากจิต
เดิมแท้ของตัวเราเองซึ่งจะท�ำให้ใจไร้ความสดใส ขาดความชัดแจ้ง
มีความสับสน วกวน และหากก้อนเมฆที่เราจมจ่อมอยู่เป็นความรู้สึกลบ
แน่นอนว่าจิตใจจะมีความหนักอึง้ หวัน่ ไหว กระสับกระส่าย และสัน่ คลอน
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ต่อมาเมือ่ ได้ไปฝึกอบรมสติในชีวติ ประจ�ำวัน ท่านติช นัท ฮันท์ และสังฆะ
ของท่านก็ยิ่งท�ำให้เข้าใจที่มาที่ไปของความโกรธและความเครียดสะสม
ภายในตนเองและรูว้ ธิ ที จี่ ะท�ำให้จติ ใจปล่อยวางความรูส้ กึ ลบนีไ้ ด้ ความเข้าใจ
เรื่องท้องฟ้าก้อนเมฆและการได้เรียนรู้วิธีฝึกจิตใจในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นการตื่นรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตเป็นอย่างมากเพราะได้มองย้อนไป
ถึงความทุกข์ตั้งแต่วัยเด็ก ความทุกข์จากการท�ำงาน ความทุกข์จาก
ความสัมพันธ์ และรู้วิธีที่จะไม่ให้ตนเองจมจ่อมอยู่กับทุกข์จนบั่นทอน
สุขภาพและลดทอนประสิทธิภาพในการท�ำงาน ที่มากไปกว่านั้นคือได้รู้
วิธีสร้างความเบิกบาน ความสุข และความสงบเย็นจากภายใน
จิ ต ใจซึ่ ง จมอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ก้ อ นเมฆที่ แ ม้ จ ะเป็ น ก้ อ นเมฆแห่ ง
ความคิดดีงามก็ท�ำให้เราหลงไปอยู่ในความคิดดังกล่าวได้ไม่ต่างจาก
ความคิดลบ เราจึงไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ เช่น ไม่ได้ยิน
เสียงนกร้อง ไม่เห็นความงามของทุ่งหญ้า ไม่รู้ว่าก�ำลังเคี้ยวอาหาร
ไม่ รู ้ ตั ว ว่ า ก� ำ ลั ง เดิ น ก� ำ ลั ง นั่ ง ไม่ รั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก ของคนที่ ก� ำ ลั ง เล่ า
ความทุกข์ให้เราฟัง และไม่มีทางรู้เลยว่าก�ำลังหายใจอยู่ การจมจ่อม
อยู่กับความคิดความรู้สึกท�ำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆ เพราะใจเราจม
อยู่เพียงในโลกของความคิดของตัวเอง
การปล่อยวางความคิดและความรู้สึก ก็เหมือนกับการกระโดด
ขึน้ ฝัง่ จากกระแสน�ำ้ ทีไ่ หลเชีย่ วกราก ซึง่ บางครัง้ ท�ำให้เราจม เรากระโดด
ขึ้ น จากกระแสน�้ ำ และไปยื น อยู ่ บ นฝั ่ ง เพื่ อ จะได้ รู ้ ตั ว ว่ า มี ก ้ อ นเมฆ
ก้อนใดบ้างที่อยู่ในจิตใจและพัดพาเราหลงไปไกล เราอาจจะใช้เทคนิค
การระบุชื่อความคิดความรู้สึกเหล่านั้น เช่น เรียกชื่อมันว่า ความกังวล
ความเสียใจ การเปรียบเทียบ ความรู้สึกผิด การวางแผนอนาคตหรือ
จินตนาการ จากนั้นเราจึงมาพิจารณาดูว่าเมฆก้อนไหนที่เป็นประโยชน์
และน�ำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ มีความคิดใด ความรู้สึกใดที่ไม่มี

232

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

ประโยชน์ ซึ่งเราควรปล่อยมันไป เมื่อได้ฝึกแบบนี้บ่อยๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน เราก็จะกระโดดขึ้นฝั่งได้เร็วและง่ายขึ้น เรากระโดดขึ้นฝั่ง
เพื่อจะกลับไปยังท้องฟ้าใสของเรา ผู้เขียนพบว่าเมื่อฝึกเรื่องนี้ให้เป็น
เรือ่ งง่ายและสนุก ไม่คดิ เปรียบเทียบกับใคร ไม่คาดหวังสิง่ ใด เราจะสามารถ
ฝึกจิตให้กระโดดขึ้นฝั่งจากการไหลไปกับความคิดได้กับทุกกิจกรรม
แม้ในช่วงอาบน�้ำ แปรงฟัน ตากผ้า กวาดบ้าน กินข้าว เล่นกับเด็ก หรือ
นั่งมองต้นไม้ใบหญ้า
อาจารย์ภกิ ษุณเี ทนซิล พัลโม สอนว่า ช่องว่างระหว่างความคิด
คือช่วงขณะทีเ่ รากลับไปหาโพธิจติ ของเรา การกลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ
คือการปล่อยวาง เป้าหมายของการฝึกภาวนาของพุทธคืออิสรภาพ
นั่นคือการปล่อยจิตใจของเราให้เป็นอิสระจากการยึดติดกับความคิด
ความรูส้ กึ ของตนเองทีเ่ ราหลงไปว่าเป็นตัวตนของเราไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งดี
หรือเรื่องร้ายก็ตาม เพราะการยึดติดหรือการยึดถือแม้กับความคิดและ
การกระท�ำที่ดีของตนเอง ก็สามารถก่อให้เกิดความทุกข์หรือปัญหาได้
เพราะมันจะท�ำให้เราไม่ฟงั คนอืน่ ตัวตนเราจะใหญ่ขนึ้ เพราะไปมองเห็นว่า
ความคิดของเราดีกว่าหรือถูกต้องกว่าคนอื่น
ทุกสิ่งทุกอย่างมีธรรมชาติของมันคือความไม่เที่ยง สิ่งต่างๆ
เปลี่ยนแปลงและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแม้แต่ชีวิตของเราเอง
ดังนัน้ การไปยึดมัน่ ในสิง่ ใดก็เท่ากับการเชือ้ เชิญความทุกข์เข้ามาในใจเรา
เราทุกข์เพราะใช้ชีวิตตรงกันข้ามหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง นี่ไม่ได้
หมายความว่าเราจะไม่ชื่นชม ยินดี เบิกบาน มีความสุขกับสิ่งดีๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประเด็นคือสิง่ ดีๆ เหล่านัน้ ก็จะจากไปเช่นกัน เพราะเรา
รู้ว่ามันจะจากหรือจะเปลี่ยนไปนั่นเองเราจึงเห็นคุณค่าของมัน   ดังนั้น
เราจึงอยู่กับปัจจุบันเต็มที่เมื่อมันเกิดขึ้นตรงหน้าเรา
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ความทุกข์ซึ่งสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กท�ำให้ผู้เขียนมีอาการนอน
ไม่หลับกว่ายี่สิบห้าปี เมื่อผ่านภาวะช่วงนั้นมาได้ก็มักจะนอนไม่หลับ
จากการคิดเรื่องงาน การวางแผนท�ำงานที่เก็บเอาไปฝัน ไม่ว่าจะเป็น
การประชุม การสอน และการถกเถียง ทุกเช้าจะตื่นขึ้นด้วยอาการงัวเงีย
เหนื่อยล้า แม้จะหลับไปหลายชั่วโมงก็ตาม การได้เรียนรู้เรื่องฟ้าใส
ไร้ ก ้ อ นเมฆจึ ง เห็ น ว่ า ชี วิ ต ทั้ ง ชี วิ ต ก่ อ นหน้ า นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความคิ ด
ความรู้สึก ชีวิตด้านในจึงเป็นเหมือนการอยู่ในกระแสน�้ำวน ที่ไม่รู้ว่าจะ
ออกมาอย่างไรแม้ในยามหลับ  ปัญญาและการตื่นรู้อันยิ่งใหญ่นี้ ช่วยให้
ผูเ้ ขียนเข้าใจคนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามทุกข์เพราะตัวเองเคยผ่านมาก่อนหรือเวลา
พบคนทีใ่ ช้อำ� นาจกับคนอืน่ ๆ หรือปกป้องตนเองก็เข้าใจได้ เพราะในขณะนัน้
เขาเหล่านัน้ ยังติดอยูก่ บั ก้อนเมฆอคติและความไม่รมู้ ากมายทีค่ รอบครัว
และสังคมหล่อหลอมมา แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
อาจารย์โจแอนนา เมซี่ ผู้สอนเรื่องนิเวศวิทยาแนวลึกพูดว่า
ฟ้าใสนีค้ อื จิตใจแห่งปัญญาและความเมตตากรุณา คือธรรมชาติอนั แท้จริง
ของคนเราทุกคน การกลับมายังฟ้าใสคือการกลับมาบ้านทีแ่ ท้จริงของเรา
ความคิด ความรูส้ กึ ความเชือ่ ด้านลบใดๆ ไม่ใช่สงิ่ เทีย่ งแท้ของตัวตนเรา
เป็นเพียงแค่ก้อนเมฆ ตัวตนที่แท้จริงของเราคือปัญญาและความเมตตา
กรุณาที่ไม่มีสิ้นสุด
เวลาสอนอบรมเรือ่ งกระบวนการท�ำงานของจิตใจมนุษย์ผเู้ ขียน
จึงใช้อุปมาอุปไมยท้องฟ้าและก้อนเมฆเพื่ออธิบายกระบวนการท�ำงาน
ของจิตใจซึ่งท�ำให้เกิดความทุกข์และวิธีการที่จะท�ำให้ความทุกข์ลดลง
ช่วยให้เราไม่ต้องเชื่อมโยงกับสถาบันศาสนาหรือความเชื่อของลัทธิใด
เพราะมนุษย์ทกุ คนไม่วา่ จะเป็นวัย เพศ ชาติพนั ธุ์ ชนชัน้ หรือสัญชาติใด
ล้วนมีความคิดความรู้สึกไม่ทุกข์ก็สุขในใจทุกวัน
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ขั้นตอนการสอนเรื่องกระบวนการท�ำงานของจิตและวิธี
การแก้ปัญหาความทุกข์ใจ:
• เริม่ ต้นด้วยการถามผูเ้ รียนให้อธิบายถึงสภาพฟ้าใสไร้กอ้ น
เมฆ พวกเขามักตอบว่าคือสภาพของความโล่ง โปร่ง เบา
สบาย สงบ กว้างใหญ่ไพศาล สว่าง สดใส เป็นวันซึ่งเรา
เห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็น ให้เขียนค�ำตอบของพวกเขา
ลงส่วนบนสุดของกระดานใกล้ๆ ประโยคที่เขียนไว้ว่าฟ้า
ใสไร้กอ้ นเมฆ จากนัน้ ถามต่อว่ามีใครบ้างในชีวติ ทีผ่ า่ นมา
ตื่นขึ้นด้วยสภาพจิตใจแบบฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ ทุกคนจะ
ยกมือว่าเคยมีประสบการณ์นั้น ให้ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้น
บ้างในช่วงนั้นของชีวิต พวกเขาจะตอบแตกต่างกันไป
(ส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่) เช่น ท�ำงานเสร็จ ส่งหนี้สิน
หมด เรียนจบ ลาออกจากงานที่แย่ ได้ดูแลคนใกล้ชิดจน
หายป่วย มีวันหยุดยาวให้ได้พักผ่อนเต็มที่ ได้คลี่คลาย
ความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ฯลฯ
• พูดอธิบายต่อไปว่าแต่ท้องฟ้านั้นไม่ได้สดใสไร้ก้อนเมฆ
ตลอดเวลา เพราะจะมีก้อนเมฆไหลเข้ามาเรื่อยๆ แต่มา
แล้วก็จางหายไป บางครัง้ มีพายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฝนตก
แต่หลังจากนั้นท้องฟ้าจะกลับมาสดใสอีก (ผู้เขียนจะบอก
ผู้เรียนว่าการร้องไห้เป็นเรื่องปกติในกระบวนการเรียนรู้
การร้องไห้คอื การเยียวยาท�ำให้ทอ้ งฟ้าในใจเราสดใส) ก้อนเมฆ
มากมายที่เข้ามาในจิตใจของเรา อาจจัดแบ่งหมวดหมู่
ได้ดังนี้ กลุ่มแรกเป็น เรื่องราวในอดีต คือความทรงจ�ำ
ที่จิตใจเรายังยึดไว้และน�ำความทุกข์ใจมาให้เมื่อนึกถึง
เหตุการณ์นนั้ ให้ถามผูเ้ รียนว่าใครบ้างทีย่ งั มีความทุกข์ใจ
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เมือ่ ก้อนเมฆอดีตมาเยือนจิตใจ (ในการอบรมของศูนย์เรา
พบว่าผู้เรียนเกือบทุกคนยกมือบอกว่าเขายังมีความทุกข์
จากอดีต) ให้ถามต่ออีกว่าเมือ่ ก้อนเมฆอดีตมาเยือนจิตใจ
มันน�ำความรูส้ กึ ด้านลบอะไรมาบ้าง พวกเขาตอบว่าเสียใจ
เสียดาย ผิดหวัง น้อยใจ รู้สึกผิด โกรธ แค้น ไม่พอใจ
โหยหา ฯลฯ ให้จดค�ำตอบผู้เรียนลงบนกระดาน
• อธิบายต่อว่าเมฆกลุม่ ทีส่ องคือ ก้อนเมฆอนาคต คือความคิด
และความรูส้ กึ ทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการคาดการณ์ ความคาดหวัง
การสร้างภาพเอาไว้ลว่ งหน้า ความหวัง ความฝัน การวางแผน
ที่ น� ำ มาซึ่ ง ความทุ ก ข์ ใจ ถามผู ้ เรี ย นว่ า ใครบ้ า งที่ ทุ ก ข์
กับก้อนเมฆอนาคต และถามต่อว่าเป็นความรู้สึกทุกข์
แบบใดบ้ า ง ในการอบรมของเราผู ้ เรี ย นที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่
จะตอบว่าความวิตกกังวลใจ ความกลัว ความไม่มนั่ ใจ รูส้ กึ
ไม่มนั่ คง มีความเครียด ท้อแท้ ฯลฯ ให้เขียนค�ำตอบผูเ้ รียน
ลงบนกระดาน
• อธิบายต่อว่าก้อนเมฆกลุ่มที่สามคือ ความคิดทั่วไป ซึ่ง
ไม่ จั ด ว่ า เป็ นอดี ต หรื อ อนาคตแต่ มั ก เป็ น ความคิ ด หรื อ
ความรูส้ กึ ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ จากการคิด การได้ยนิ การได้เห็น
การรับรู้กลิ่นรส จากนั้นภายในก็จะเกิดการคิด วิเคราะห์
เปรียบเทียบ การตีตรา ตัดสิน ให้ค่าความหมายดีหรือ
ไม่ดี พอใจ ไม่พอใจ มีความอยากได้ หรืออยากหลีกหนี
เราถามผู ้ เรี ย นว่ า ใครบ้ า งที่ มั ก จะเกิ ด ความทุ ก ข์ ใ นใจ
จากสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ลิ้มรส หรือได้กลิ่น เขียนค�ำตอบ
ผู้เรียนลงบนกระดาน อธิบายต่อว่ากลุ่มก้อนเมฆอีกกลุ่ม
คือ จินตนาการ ฝันเฟื่องในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่น
จินตนาการว่าหากถูกหวยแล้วจะท�ำอย่างไรกับเงินทีไ่ ด้มา
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•

•

•
•

จินตนาการถึงการมีคแู่ ละการสร้างครอบครัว หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
ถามผู ้ เรี ย นว่ า ใครบ้ า งที่ เ สี ย เวลาไปกั บ จิ ต นาการและ
ความฝันซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้
ถามผู้เรียนว่าในชีวิตที่ผ่านมาใครบ้างยังมีกลุ่มก้อนเมฆ
ทุกชนิดรบกวนจิตใจ และถามต่อว่ามีใครบ้างที่ก้อนเมฆ
เหล่านี้ท�ำให้ทุกข์ใจเป็นระยะเวลานาน เช่น เป็นอาทิตย์
เป็นเดือน (ในการอบรมของเรามีคนยกมือเป็นจ�ำนวนมาก
ให้ผู้จัดกระบวนการชวนให้ทุกคนมองไปรอบห้องเพื่อเขา
จะรู้เห็นว่าความทุกข์ใจไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเพียงล�ำเพียง)
จากนั้นให้ถามต่อว่าคนที่ยกมือขึ้นตลอดความทุกข์ใน
จิตใจที่บอกมาส่งผลต่อชีวิตอย่างไรบ้าง ในการอบรมเรา
ได้ค�ำตอบดังนี้ กินไม่ได้ หรือกินมาก นอนไม่หลับ หรือ
นอนมากแต่ยงั ไม่รสู้ กึ ว่าได้พกั ผ่อนเพียงพอ ร่างกายเกร็ง
ปวดตามเนือ้ ตัว ป่วยง่าย มีปญ
ั หาเรือ่ งการขับถ่ายหงุดหงิด
และโกรธง่า ย ไม่ ส ามารควบคุ ม อารมณ์ ได้ คิ ดไม่ชั ด
ประสิทธิภาพในการแก้ปญ
ั หา การตัดสินใจ หรือการท�ำงาน
ลดลง คิดวกวนเรือ่ งเดิม ลงโทษตัวเอง รูส้ กึ อาย ความมัน่ ใจ
ในตนเองลดลง มีความวิตกกังวลสูง ต้องการหลีกหนีผคู้ น
ท�ำร้ายตนเอง ท�ำร้ายข้าวของ รู้สึกผิด คิดจะฆ่าตัวตาย
จากนัน้ ให้ถามผูเ้ รียนว่ามีวธิ กี ารจัดการกับความทุกข์ในใจ
แล้วท�ำให้ท้องฟ้า (สภาพจิตใจ) กลับไปสดใส สว่าง โล่ง
โปร่ง เหมือนฟ้าใสไร้ก้อนเมฆอย่างไรบ้าง
ให้เขียนค�ำตอบของทุกคนไว้บนกระดาษ (เพราะนี่คือ
ปัญญาจากกลุ่ม) ในการอบรมของเราผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
จะมี ค� ำ ตอบ เช่ น ระบายกั บ เพื่ อ น ปลู ก ต้ น ไม้ ท� ำ
ความสะอาดบ้าน เล่นกับสัตว์เลีย้ ง เขียนระบาย ความในใจ
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ร้องไห้ ท�ำอาหารโปรด  ดูหนังตลก แผ่เมตตา สวดมนต์
ฝึกสมาธิ ร้องเพลง เต้นร�ำ  จัดบ้านใหม่ เปลี่ยนทรงผม  
อ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจและก�ำลังใจ นึกถึงคนที่แย่
กว่าเรา เตือนตนเองว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะผ่านไป ให้ก�ำลังใจ
ตนเองว่าเราท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว ถอยออกมาจากสถานการณ์นนั้
ขอความช่วยเหลือจากคนทีไ่ ว้ใจได้ ให้เวลาและยอมรับข้อ
จ�ำกัดของตัวเอง อยู่กับธรรมชาติ ท�ำงานฝีมือหรือศิลปะ
นอนหลับพักผ่อน เป็นต้น ให้บอกผู้เรียนว่า ทั้งหมดที่
ทุกคนบอกมาเราเรียกว่ากิจกรรมการรักและดูแลตัวเอง
(self-care)
• ให้ผเู้ รียนทบทวนว่ามีกจิ กรรมดูแลตนเองวิธไี หนอีกบ้างที่
พวกเขาได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมจากเพือ่ นและจะน�ำไปใช้เมือ่ ชีวติ
เผชิญกับความทุกข์
เทคนิควิธีการหลักที่ศูนย์ฯ ใช้ฝึกอบรมผู้เรียนให้หลุดออกมา
จากการจมจ่อมกับกลุ่มก้อนเมฆ ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความโกรธ
ความรู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว ท้อแท้ สิ้นหวัง รวมทั้งความคิดและ
ความรู้สึกลบอื่นใดก็ตาม คือการถอนจิตใจออกมาจากความคิดและ
ความรู้สึก โดยใช้เทคนิคการกลับมารับรู้ลมหายใจและร่างกาย เพราะ
ลมหายใจไม่มีความรู้สึก ไม่มีความคิด ส่วนร่างกายนั้น ไม่มีความคิด
แต่มคี วามรู้สึกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
(sensations) เช่น ความอุ่น ร้อน แข็ง ทึบ ตึง เย็น ผ่อนคลาย ตราบใด
ที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ร ่ า งกายและลมหายใจอยู ่ กั บ ตนเอง
ตลอดเวลาในทุกๆ ที่
การฝึกด้วยเทคนิคนี้เหมาะกับทุกคนเพราะไม่จ�ำเป็นต้อง
เชื่ อ มโยงกั บ ศาสนา เป็ น เทคนิ ค วิ ธี ซึ่ ง เหมาะกั บ คนที่ ใช้ ค วามคิ ด
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ตลอดเวลา มีการใช้เทคนิคนี้มานานแล้วในหมู่นักวิชาชีพด้านสุขภาพ
เพื่อเยียวยาคนไข้ที่เจ็บป่วยจากประสบการณ์ที่พบความรุนแรงและ
ความไม่เป็นธรรม (trauma survivors) เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เด็ก
และผู ้ หญิ ง ที่ ถู ก ท� ำ ร้ า ยทางเพศ คนข้ า มเพศ ผู ้ อ ยู ่ ร ่ ว มเชื้ อ เอชไอวี
คนไร้บ้าน ผู้พิการ ผู้อพยพลี้ภัย นอกจากนี้กลุ่มคนที่ท�ำงานด้านสังคม
และการศึกษาใช้เทคนิคเดียวกันนีใ้ นการท�ำงานกับผูต้ อ้ งขัง ผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย ผู้ป่วยโรคร้ายแรง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดสารเสพติด เด็กออทิสติก  
ผู้ซึ่งอยู่ในสถานการณ์หรือผ่านสงครามและความขัดแย้ง
การสื่อสารสะท้อนกลับแบบสันติวธิ ี

ลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมครอบง�ำคือการใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหาหรือการจัดการความขัดแย้ง (ดูตารางเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมครอบง�ำและวัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมของ ไรแอน ไอสเลอร์ ใน
บทที่สอง) ในวัฒนธรรมนี้ เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่มีแหล่งอ�ำนาจมากกว่ามักจะใช้ความรุนแรงจัดการกับคน
หรือกลุ่มคนที่มีแหล่งอ�ำนาจน้อยกว่าเสมอ ตัง้ แต่การไม่ฟงั เสียง การใช้
อาวุธ ใช้กำ� ลังคน พรรคพวก หรือแม้แต่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
เพือ่ ท�ำให้อกี ฝ่ายหนึง่ ยอมแพ้และได้รบั ความเสียหาย การใช้ความรุนแรง
ในหลายเรือ่ งราวยังได้รบั ความชอบธรรมทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรม
ในสังคมครอบง�ำแบบชายเป็นใหญ่ที่ให้อ�ำนาจและคุณค่าต่อ
เพศชายและความเป็นชายมากกว่าเพศหญิงและความเป็นหญิง เราจะ
เห็นว่าวัฒนธรรมสั่งสอนและกดดันให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้งผ่านกระบวนการสร้างความเป็นลูกผูช้ ายว่าเป็น
ผูม้ ศี กั ดิศ์ รีทแี่ พ้ไม่ได้ แต่อบรมสัง่ สอนให้ผหู้ ญิงยอมรับความรุนแรงผ่าน
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ความอดทนหรือสยบยอมผ่านความเป็นลูกสาว ผู้หญิง เมียและแม่ที่ดี
จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมครอบง�ำแบบชายเป็นใหญ่นี้สั่งสอนหล่อหลอม
ให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีแหล่งอ�ำนาจมากกว่าให้มีความก้าวร้าวรุนแรง
(aggression) และหล่อหลอมกดดันทั้งทางตรงและอ้อมให้กลุ่มคนที่มี
แหล่งอ�ำนาจน้อยกว่าให้สยบยอม (passivity) ปัญหาหรือความขัดแย้ง
หลายรูปแบบซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรมหรือไม่ชอบธรรมจึงด�ำรงอยูเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมนี้โดยปราศจากการท้าทายหรือการตั้งค�ำถาม สิ่งที่ตามมาคือ
วัฒนธรรมครอบง�ำหล่อหลอมให้คนเรามีทางเลือกในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งอยูส่ องแบบคือการใช้ความก้าวร้าวรุนแรงและการสยบยอม
(ทั้งที่เต็มใจโดยวัฒนธรรมและไม่เต็มใจ) ซึ่งทั้งสองทางนี้ไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหา สร้างสันติ หรือสร้างความยุติธรรมไม่ว่าระดับใดก็ตาม
สั น ติ วิ ธี คื อ ทางสายกลางและเป็ น ทางเลื อ กพาเราออกจาก
วัฒนธรรมนี้ เพราะเป้าหมายของสันติวธิ คี อื การสร้างความยุตธิ รรมหรือ
ฟืน้ ฟูคณ
ุ ธรรมของบุคคล กลุม่ คน หรือประเทศทีไ่ ด้รบั ความไม่เป็นธรรม
หรือเหตุการณ์ความขัดแย้ง (ท่านทีส่ นใจเรือ่ งสันติวธิ สี ามารถศึกษาเพิม่
เติมได้จากแนวคิด หลักการและปฏิบัติการสันติวิธีของกลุ่มเควกเกอร์
มาร์แชล โรซันเบิร์ก มาร์ติน ลูเธอร์คิง หรือเนลสัน แมนเดลา)
ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะเสนอเฉพาะเรื่องการสื่อสารสะท้อน
กลับแบบสันติวิธี ซึ่งผู้เขียนประยุกต์เครื่องมือนี้จากกลุ่มเควกเกอร์ที่ใช้
ในการสอนเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้ง และได้ใช้เครื่องมือนี้ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ กัน เช่น ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง การท�ำงาน และ
น�ำไปสอนฝึกอบรมคนท�ำงานเรือ่ งสันติภาพและความเป็นธรรม และพบ
ว่าแนวคิดและวิธีการสื่อสารสะท้อนกลับแบบสันติวิธีมีความส�ำคัญมาก
ไม่เฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งเท่านั้น แต่มีประโยชน์มากในทุก
ความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ผู้คนมีเครื่องมือสื่อสารซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน
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การป้องกันและคลี่คลายความไม่เข้าใจก่อนที่เหตุการณ์จะกลายเป็น
ความขัดแย้งบานปลายและสามารถน�ำไปใช้ในการสื่อสารสะท้อนกลับ
แก่เพือ่ นร่วมงาน สมาชิกครอบครัวและเพือ่ นฝูงในสถานการณ์ทคี่ นเหล่านัน้
ได้กระท�ำเหตุที่ก่อความเสียหายและความสัมพันธ์และการท�ำงาน
แนวทางการสื่อสารสะท้อนกลับแบบสันติวิธีมีดังนี้
• พูดเฉพาะความจริงที่ปราศจากการบิดเบือน การแปล
ความตามความเชื่อของตน หรือการให้ร้ายอีกฝ่าย
• บอกถึ ง ความรู ้ สึ ก ทั้ ง หมดของตนเองที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
เหตุการณ์นั้นหรือการกระท�ำของอีกฝ่าย
• มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างตนเอง หรือกล่าวโทษอีกฝ่าย
หนึ่ง
• ระบุพฤติกรรมทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ คนกระท�ำอย่างชัดเจน โดย
ไม่ตัดสิน ให้ความหมาย หรือความเห็นต่อพฤติกรรมนั้น
เช่น หากเพือ่ นร่วมงานมาท�ำงานสายประมาณหนึง่ ชัว่ โมง
ติดต่อกันหลายวัน นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่กระทบ
กับการท�ำงานของเราแต่หากเราคิดไปหรือพูดออกไปว่า
เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว เขาเป็นคนไม่รับผิดชอบ เขาเอา
เปรียบเรา ค�ำพูดเหล่านี้เป็นการตัดสินตีความทั้งสิ้น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ประพฤติกันหรือไม่ก็มีการพูดจาลับ
หลัง วัฒนธรรมแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้พฤติกรรมเพื่อนหรือ
แก้ ป ั ญ หาในการท� ำ งานและอาจกลายเป็ น ต้ น ตอของ
การแตกแยก การขาดความไว้ ว างใจ การแบ่ ง พรรค
แบ่งพวกในที่ท�ำงานอีกด้วย
• ระบุผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง กับความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน หรืองานอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง
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• เสนอทางออกเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นพฤติกรรมใหม่ที่
ต้องการให้อีกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่แนะน�ำ
สั่งสอน หรือเทศนาศีลธรรม จริยธรรม
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทพี่ อ่ หรือแม่ไม่ฟงั ลูก หรือบังคับโน้มน้าว
ให้ลกู เรียนสาขาวิชาตามทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการ หรือห้ามไม่ให้ลกู คบเพือ่ นบางคน
พ่อหรือแม่มแี นวโน้มทีจ่ ะท�ำแบบนีใ้ นหลายเรือ่ งของลูก เช่น การแต่งตัว
การเดิ น ทางกลางคื น โดยเฉพาะกั บ ลู ก สาว ที่ ผ ่ า นมาลู ก อาจจะพู ด
สรุปรวมว่าพ่อแม่บา้ อ�ำนาจ หรือพูดกลับไปว่าท�ำไมพ่อกับแม่ไม่ไปเรียน
เสียเอง ซึง่ นัน่ ก็นำ� ไปสูค่ วามไม่พอใจของพ่อแม่และอาจจะท�ำให้สามารถ
พูดคุยต่อรองกันได้  หากลองเอาแนวทางและหลักการของการสะท้อนกลับ
แนวสันติวิธี เราสามารถเตรียมเนื้อหาที่จะไปสื่อสารให้พ่อแม่ได้ดังนี้
บอกความรู้สึก: ลูกรู้สึกอึดอัด กดดัน กังวลใจ ไม่พอใจ และ
ไม่สบายใจทีพ่ อ่ แม่โน้มน้าวหรือบังคับให้ลกู เรียนในสาขาทีพ่ อ่ แม่ชอบใจ
หรือให้เลิกคบกับเพื่อนคนนี้
บอกผลกระทบ: เพราะมันท�ำให้ลูกไม่สามารถเป็นตัวของตัว
เองได้ สูญเสียความมั่นใจ และท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่และ
ลูกห่างเหินกัน และอยากแบ่งปันเรื่องราวส�ำคัญในชีวิตให้พ่อแม่ฟังอีก
เพราะกลัวจะถูกโน้มน้าวหรือกดกันให้เปลี่ยนใจตามที่พ่อแม่ต้องการ
บอกข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม: ลูกขอเสนอว่าขอให้พ่อแม่ฟัง
ความคิดเห็นและเคารพการตัดสินใจของลูก ไม่ว่าเรื่องการเรียน การคบ
เพือ่ นหรือการเดินทาง ลูกขอบคุณทีพ่ อ่ แม่เป็นห่วงอนาคตของลูกแต่ขอ
ให้ไว้วางใจในตัวลูกและอยู่เคียงข้างเมื่อลูกมีปัญหา
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จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่าแนวทางและหลักการของการสือ่ สาร
สะท้อนกลับแบบสันติวิธีคือ การสมานฉันท์โดยการเอาความจริงที่
เกิดขึ้นมาพูดคุย บอกผลกระทบของเหตุการณ์และเสนอแนะทางออก
โดยไม่มีการต�ำหนิ ตัดสิน กล่าวโทษ หรือบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กระท�ำถูกหรือผิด
หลังจากได้เตรียมประโยคค�ำพูดเหล่านี้แล้วต้องพิจารณาด้วย
ว่าจะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรเพื่อให้ได้ผลดี เช่น ท�ำผ่านการเขียน
หรือพูดกับบุคคลดังกล่าวโดยตรง หากจะพูดโดยตรงต้องหาจังหวะเวลา
เหมาะสมที่เขาพร้อมและนัดหมายกับเขาก่อน และก่อนที่จะไปพูดให้
แน่ใจว่าจิตใจเราว่างจริงๆ พร้อมจะฟังในสิ่งที่เขาจะตอบโต้กลับมา เช่น
เขาอาจจะไม่พอใจ
เป้ า หมายหลั ก ของการสื่ อ สารสะท้ อ นกลั บ แบบสั น ติ วิ ธี คื อ
การเปลีย่ นแปลงตนเองจากทีเ่ ราเคยมีพฤติกรรมตอบโต้ปญ
ั หาด้วยการใช้
ความก้าวร้าวรุนแรง การตัดสิน ต�ำหนิ กล่าวโทษ ให้ร้าย หรือสยบยอม
นิ่งเงียบ หลีกเลี่ยงปัญหาเพราะความกลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์
การสือ่ สารสะท้อนกลับเช่นนีช้ ว่ ยปลดปล่อยตัวเราออกจากพฤติกรรมและ
ความเชื่อเดิม ด้วยการบอกถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายที่ส่งผลกระทบถึง
เราและความสัมพันธ์ของเรากับเขา คือการลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตเรา
เองที่ถูกท�ำลายคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือการปกป้องคุณธรรม
จริยธรรม ความถูกต้อง และหากกระท�ำตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วให้มั่นใจว่าการสื่อสารแนวทางนี้ไม่ใช่การท�ำร้ายหรือท�ำให้อีกฝ่าย
หนึง่ เสียหาย แต่คอื การบอกความจริงให้เขาทราบ ประโยชน์โดยอ้อมคือ
การช่วยบอกให้อีกฝ่ายรู้ถึงการกระท�ำของเขาที่ส่งผลกระทบกับเราและ
แนะน�ำพฤติกรรมใหม่โดยไม่มีการตัดสินหรือท�ำให้เขารู้สึกผิด
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การสื่อสารเพื่อสะท้อนกลับแนวสันติวิธีที่น�ำเสนอข้างต้นเป็น
เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเรียนรู้หรือกระท�ำมาก่อน ดังนั้นเมื่อต้องหัดท�ำ
สิ่งใหม่อาจจะรู้สึกกังวล ไม่มั่นใจ และกลัว โดยเฉพาะหากต้องท�ำเป็น
ครั้งแรก แต่หากกระท�ำถูกต้องตามหลักการและแนวทางที่กล่าวมา
ข้างต้นก็จะเห็นการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ สิง่ ส�ำคัญคือการเปลีย่ นพฤติกรรม
ตัวเราเองจากการเก็บกดความรู้สึกไม่พอใจ การพูดนินทาลับหลัง หรือ
การต�ำหนิ ให้รา้ ย มาเป็นการเผชิญหน้าด้วยการพูดความจริง และหากใช้
การสือ่ สารความจริงแบบนีบ้ อ่ ยครัง้ ก็จะเกิดความมัน่ ใจและสามารถท�ำได้
ง่ายขึน้ จนติดเป็นนิสยั ประจ�ำ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในตัวเราจะส่งผล
ต่อความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งในทางที่ดีขึ้น
ท่ า นที่ ต ้ อ งการน� ำ วิ ธี ก ารนี้ ไ ปใช้ ผู ้ เขี ย นแนะน� ำ ให้ ล องแต่ ง
ประโยคสะท้อนกลับสันติวธิ ที ตี่ อ้ งการสือ่ สารกับอีกฝ่ายหนึง่ ก่อน อย่าพึง่
ผลีผลามพูดหรือเขียนส่งไปเพราะคิดว่าเข้าใจแนวคิดและวิธีการสื่อสาร
ข้อความที่ไม่ตัดสิน ต�ำหนิ หรือสั่งสอน เมื่อเขียนประโยคทั้งหมดเสร็จ
แล้วให้ลองอ่านทบทวนหรือให้เพื่อนที่ไว้วางใจอ่านหรือฟังประโยค
เหล่านั้น โดยให้เพื่อนนึกภาพว่าตนเองเป็นคู่กรณีที่เราต้องการสื่อสาร
ด้วย การทบทวนและทดลองใช้ประโยคเหล่านี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
การสื่ อ สารแบบสั น ติ วิ ธี จ ริ ง ๆ ในวั ฒ นธรรมควบคุ ม ครอบง� ำ คนเรา
มักตกร่องการต�ำหนิ การตัดสิน หรือการแนะน�ำแบบเทศนาสั่งสอนหรือ
เสนอทางออกที่ไม่เป็นรูปธรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
ประสบการณ์ที่ผู้เขียนอบรมเรื่องนี้มาหลายรุ่นพบว่าหลังจาก
อธิบายให้ผู้เรียนเรื่องแนวทางการสื่อสารเพื่อสะท้อนกลับแบบสันติวิธี
แล้ ว ผู ้ เขี ย นลองให้ ทุ ก คนแต่ ง ประโยคที่ จ ะน� ำ ไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หา
ความสัมพันธ์ซงึ่ ส่วนใหญ่คกู่ รณีเป็นคนในครอบครัวหรือทีท่ ำ� งาน พบว่า
ประโยคของผูเ้ รียนกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์นนั้ เป็นประโยคทีต่ ดั สินอีกฝ่าย
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เช่น การตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ขี้เกียจ หรือ
เอาเปรียบคนอื่น และมักแนะน�ำพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมปฏิบัติไม่ได้
เช่น บอกว่า ขอแนะน�ำให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ (อีกฝ่ายเขาก็
คิดว่าเขามีความรับผิดชอบพอแล้ว) หรือแนะน�ำให้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
(อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าเขาท�ำตัวดีแล้ว) หรือขอให้ลูกตั้งใจเรียนให้มากขึ้น
(ส่วนลูกก็คิดว่าเรียนมากเกินไปแล้ว)
ข้ อ จ� ำ กั ด ของการสื่ อ สารสะท้ อ นกลั บ แบบสั น ติ วิ ธี รู ป แบบ
ดังกล่าวนี้ คือไม่สามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์
ที่มีการท�ำร้ายจากฝ่ายซึ่งมีแหล่งอ�ำนาจเหนือกว่าโดยมีระบบต่างๆ
สนั บ สนุ น การท� ำ ร้ า ยนั้ น เช่ น กรณี ที่ ส ามี ท� ำ ร้ า ยภรรยา (เพราะมี
วัฒนธรรมที่อนุญาตให้สามีท�ำได้ คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
จึงไม่มีใครช่วยขัดขวาง และการไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็ไม่ได้
รับประกันว่าระบบยุตธิ รรมจะให้ความคุม้ ครองปลอดภัยแก่ผหู้ ญิง) และ
กรณีทเี่ จ้านายเอาเปรียบลูกจ้างเพราะเห็นว่าลูกจ้างเป็นแรงงานต่างชาติ
การสือ่ สารสะท้อนกลับแบบสันติวธิ อี าจจะท�ำให้เจ้านายข่มขู่ ท�ำร้าย และ
เลิกจ้างได้ และไม่มีหลักประกันว่าระบบยุติธรรมจะช่วยเหลือแรงงาน
ต่างชาติให้ได้รบั ความเป็นธรรม เป็นต้น (ในกรณีนตี้ อ้ งใช้ปฏิบตั กิ ารสันติ
วิธีของคนงานจ�ำนวนมากไปต่อรองกับอ�ำนาจของนายจ้าง)
แนวทางการสอนการสื่อสารสะท้อนกลับแบบสันติวิธีใน
ห้องเรียน:
• อธิบายถึงหลักการและเป้าหมายของการสื่อสารสะท้อน
กลับแบบสันติวิธี
• ถามผู้เรียนว่าใครมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง
กับเพือ่ น หรือบุคคลในครอบครัวและต้องการทดลองใช้วธิ ี
การนี้ไปแก้ปัญหา
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• หลังจากผูเ้ รียนเล่าเหตุการณ์แล้ว ครูเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์
การถูกท�ำร้ายและไม่สามารถใช้การสื่อสารได้ (ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการแจ้ง
ความและเอาผิดทางกฎหมายกับผู้กระท�ำ) หากนักเรียน
ผู้นั้นยินยอมให้น�ำสถานการณ์ของตนมาเป็นตัวอย่าง
การท�ำกิจกรรมนี้ ให้ครูชวนผูเ้ รียนทีเ่ หลือร่วมกับนักเรียน
เจ้าของเรื่องช่วยกันแต่งชุดประโยคสื่อสารสะท้อนกลับ
สันติวิธี
• เมื่อเขียนชุดประโยคเสร็จแล้วให้ถามนักเรียนเจ้าของ
ปัญหาว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้าง หลังจากที่ได้เล่าเรื่องและ
เพื่อนๆช่วยเขียนเรียบเรียงชุดประโยค และถามต่อไปว่า
นักเรียนเจ้าของปัญหาคิดว่าจะสามารถน�ำข้อความเหล่า
นัน้ ไปปฏิบตั จิ ริงได้หรือไม่ หรือชวนให้พดู ชุดประโยคเหล่า
นั้นกับเพื่อนคนหนึ่งในห้องหรือครูที่สมมติว่าเป็นบุคคลที่
นักเรียนเจ้าของปัญหาต้องการจะสื่อสารประโยคเหล่านั้น
• หากมีผู้เรียนคนอื่นๆ อีกหลายคนในห้องต้องการแต่งชุด
ประโยคเพื่อใช้สื่อสารสะท้อนกลับแบบสันติวิธีในปัญหา
ครูสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่และช่วยกันแต่งชุดประโยค
โดยเพือ่ นและครูชว่ ยตรวจสอบว่าชุดประโยคเหล่านัน้ เป็น
ไปตามหลักการและแนวทางของการสือ่ สารสันติวธิ หี รือไม่
หลังจากแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้วให้ผู้เรียนลองฝึกพูด
ชุดประโยคเหล่านั้นก่อนที่จะน�ำไปสื่อสารจริง
• ไม่ควรกดดันให้ผู้เรียนน�ำชุดประโยคไปสื่อสารกับบุคลที่
ผูเ้ รียนมีปญ
ั หาหากผูเ้ รียนรูส้ กึ ว่ายังไม่พร้อม การทีผ่ เู้ รียน
ได้ฝึกทบทวนเหตุการณ์ทุกข์ใจผ่านการเล่าเรื่องให้เพื่อน
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ฟัง และได้ทดลองเขียนเรียบเรียงชุดประโยคเหล่านีไ้ ด้ชว่ ย
ให้ระบายความรู้สึก ความคิด ที่เก็บกดเอาไว้และได้เรียน
รู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาไประดับหนึ่งแล้ว เมื่อผู้เรียนพร้อม
ก็จะสามารถไปสื่อสารสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมั่นใจ
• อย่าลืมบอกผู้เรียนว่าในบางกรณีแม้จะได้สื่อสารสะท้อน
กลับแบบสันติวธิ แี ล้ว ผูท้ ไี่ ด้รบั สารนีอ้ าจจะไม่เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม และอาจจะตอบโต้ด้วยการปฏิเสธหรือแสดง
ความไม่พอใจ โดยเฉพาะหากเป็นผูม้ แี หล่งอ�ำนาจมากกว่า
เช่น พ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ รุน่ พี่ ครู ซึง่ มักจะรับเอาวัฒนธรรม
อ�ำนาจนิยมเข้าไปจนฝังหัว ให้ย�้ำกับผู้เรียนว่าเป้าหมาย
ของการใช้การสือ่ สารสันติวธิ คี อื การเปลีย่ นแปลงตนเองที่
มีโอกาสได้พดู ความจริง ได้ยนื ยันสิทธิทจี่ ะต้องตอบโต้และ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง การที่อีกฝ่าย
เปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นเป็นสิ่งเกินการควบคุมของเรา
ระบบเพศและเพศวิถีในสังคมชายเป็นใหญ่

ระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่คือสังคมที่โครงสร้างทางเพศ
ก�ำหนดให้สถานภาพและต�ำแหน่งของเพศชายเหนือเพศหญิง และให้
คุณค่าความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิง (Eisler and Loye, ๑๙๙๘,
p. ๑๖๕) เครื่องมือส�ำคัญของการด�ำรงและถ่ายทอดวัฒนธรรมชาย
เป็นใหญ่คอื การสร้างและสืบทอดระบบความเป็นเพศ (gender systems)
ที่ก�ำหนดและหล่อหลอมบทบาทหน้าที่ อ�ำนาจ สถานภาพ คุณค่า และ
ความสัมพันธ์ทางเพศทีแ่ ตกต่างและไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย รวมถึงร่างกายของผู้หญิงและร่างกายของผู้ชายผ่านสถาบัน
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ต่างๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ระบบ
การศึกษา สือ่ มวลชนและสือ่ พืน้ บ้าน ศิลปะ งานบันเทิงและโฆษณา ระบบ
สาธารณสุข ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ ที่ท�ำหน้าที่ฝึกฝนหล่อ
หลอมและกล่อมเกลาประชากรหญิงชายอย่างสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน ระบบเพศนี้ท�ำการผลิตซ�้ำและหนุนเสริมให้วัฒนธรรมชายเป็น
ใหญ่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง จนท�ำให้คนทั่วไปมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าในทศวรรษนี้ที่สภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จะท�ำให้ผู้หญิงบางคนบางกลุ่มในสังคม
ไทยสามารถเลือ่ นสถานะไปสูต่ ำ� แหน่งหน้าทีผ่ นู้ ำ 
� มีสถานภาพสูงขึน้ และ
สามารถเข้ า สู ่ อ� ำ นาจในระบบต่ า งๆ ของสั ง คม แต่ นั่ น ก็ เ ป็ น เพี ย ง
ปรากฏการณ์เฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งซึ่งมีช่องทาง
เข้าถึงสถานภาพ อ�ำนาจ และพืน้ ทีด่ งั กล่าวในบางสถาบันได้ เช่น องค์กร
ธุรกิจ แต่การเข้าถึงนั้นมักไม่ได้มาจากความเป็นเพศ แต่อาศัยระดับ
การศึกษา แหล่งอ�ำนาจของชาติตระกูล สถานภาพของคูส่ มรส อ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจ หรือความสามารถส่วนตัวด้านอืน่ ๆ เป็นฐาน ปรากฏการณ์เช่นนี้
อาจไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศในระบบหรือในระดับโครงสร้างของสังคมไทย และหากเราสังเกต
จากสถานการณ์ความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศทีย่ งั คงด�ำรงอยู่
ในสังคมหรือมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ นัน้ สภาพปัญหานีเ้ ป็นหลักฐานยืนยัน
ว่าโครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในสังคมไทยยังคงมีลกั ษณะแบบชายเป็น
ใหญ่หรือถูกครอบง�ำหรือควบคุมโดยผู้ชายอย่างเข้มแข็ง
มีการกล่าวว่าสังคมแบบชายเป็นใหญ่นี้เองเป็นสาเหตุของ
การกดขี่รูปแบบอื่นๆ ในสังคม เช่น การกดขี่ทางชนชั้น สีผิว ชาติพันธุ์
และเป็นต้นเหตุของสงคราม เพราะหากผู้ชายซึ่งเป็นประชากรครึ่งหนึ่ง
ของสังคมมนุษย์ถูกหล่อหลอมให้เรียนรู้ที่จะครอบง�ำ  ควบคุม แสวงหา
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ประโยชน์ ไม่ไว้ใจ ไม่รับฟังความคิดเห็น ไม่เคารพผู้หญิงที่เป็นภรรยา
แม่ พี่สาว น้องสาว เพื่อนหญิงหรือลูกสาวของตนเองแล้ว ก็เป็นการง่าย
ที่พวกเขาจะพยายามควบคุมและแสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงคนอื่นๆ
ที่ ไ ม่ ใช่ ญ าติ และจากผู ้ ช ายคนอื่ น ๆ ที่ มี แ หล่ ง อ� ำ นาจน้ อ ยกว่ า ตน
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ยงั ได้หล่อหลอมผูห้ ญิงจ�ำนวนมากให้ยอมรับและ
สยบยอมกับการถูกควบคุม ครอบครอง และเชื่อว่าความเป็นเพศหญิง
มีค่าด้อยกว่าเพศชาย ดังนั้น หากมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่
เท่าเทียมทางเพศตั้งแต่เล็กๆ ย่อมเป็นฐานให้เกิดการยอมรับ สยบยอม
และให้ความร่วมมือกับความไม่เท่าเทียมรูปแบบอื่นๆ ในสังคม
ความเป็นเพศหรือเพศภาวะ (Gender)
ความเป็นเพศหรือเพศภาวะเกิดจากระบบการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ สถานภาพ ภาพลักษณ์ คุณค่า ความคาดหวัง และความคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงและผู้ชาย และสรีระของคนสองเพศ
ที่ต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสังคม ความเป็นเพศเป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้ ฝึกฝน ขัดเกลา และหล่อหลอมผ่านสถาบันต่างๆ ในสังคม
(socialization) ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน สื่อ
วรรณกรรม ศิลปะ การบันเทิง วัฒนธรรมประเพณี ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข เป็นต้น ความเป็นเพศ
จึงไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ถูกผลิตซ�ำ 
้ และ
ได้รับการสืบทอดต่อๆ กันมาโดยผ่านสถาบันต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ความเป็นเพศจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเงื่อนไข
ของแต่ละสังคม
จากประสบการณ์การจัดกระบวนการอบรมของศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่
สันติภาพและความยุติธรรมกับผู้ปฏิบัติงานทางสังคมกลุ่มต่างๆ เราพบ
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ตัวอย่างแบบแผนของเพศภาวะหรือความเป็นเพศหญิงเพศชายในสังคมไทย
ตามที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนในระหว่างการอบรม ดังนี้
ความเป็นผู้ชายตามแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่นๆ
เช่น เป็นผูน้ ำ 
� เป็นผูห้ าเลีย้ งครอบครัว ผูส้ บื สกุล ผูเ้ สียสละ เป็นผูป้ กป้อง
คุ้มครอง ฉลาด มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ เข้มแข็ง แข็งแรง เด็ดเดี่ยว อดทน
ชอบความเสี่ยงและสิ่งท้าทาย เป็นนักเลง ได้รับการยอมรับให้ดื่มเหล้า
สูบบุหรี่ เล่นการพนันและเที่ยวกลางคืนได้ แพ้ไม่ได้ ใช้ความรุนแรงได้
ดูแลตัวเองได้ มีอิสระ ร้องไห้หรือแสดงความอ่อนแอไม่ได้ เป็นต้น
ความเป็นผู้หญิงตามแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่นๆ
เช่น เป็นแม่และเมีย เป็นแม่บ้าน เป็นคนท�ำกับข้าวและท�ำงานบ้าน เป็น
ผู้ตาม ผู้ฟัง ต้องเอาอกเอาใจสามี ดูแลพ่อแม่ เลี้ยงดูลูก ต้องบริการผู้อื่น
อ่อนหวาน เรียบร้อย รักนวลสงวนตัว ชอบนินทา ขี้อิจฉาริษยา  เชื่อคน
ง่าย พูดมาก รักสวยรักงาม ประณีต ละเอียดอ่อน ดูแลตัวเองไม่ได้ต้อง
พึง่ พิงผูอ้ นื่ (เช่น พ่อแม่ สามี) ขีก้ ลัว เป็นเพศอ่อนแอ ไม่เด็ดเดีย่ ว ตัดสิน
ใจด้วยตนเองไม่ได้ เป็นต้น
เมือ่ พิจารณาประสบการณ์ชวี ติ ของแต่ละคนอย่างพินจิ พิเคราะห์
ก็จะพบว่าสถาบันทางสังคมต่างๆ ต่างท�ำงานสอดรับกันอย่างดีเพือ่ สร้าง
และหล่อหลอมทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย เพศหญิงและเพศชาย ให้มี
บุคลิกลักษณะทีเ่ ป็นไปตามแบบแผนความเป็นผูห้ ญิงและผูช้ ายดังกล่าว
ค�ำว่า “ผู้หญิงดี” และ “ผู้ชายแท้” เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อสร้าง
แรงกดดันให้มีการเลี้ยงดู ฝึกฝน หล่อหลอมในเรื่องบทบาทหน้าที่และ
ลักษณะตามกรอบเพศ กระบวนการสร้างและหล่อหลอม (socialization)
ส่งผลให้ผคู้ นจ�ำนวนมากทัง้ หญิงชายเกิดความเชือ่ ฝังหัว (internalization)
ว่าผู้หญิงและผู้ชายที่ด�ำรงบทบาท หน้าที่ ความสามารถ และมีลักษณะ
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นิสัยตามกรอบเพศเช่นที่ว่านี้อย่างตายตัว ถือเป็นสิ่งปกติหรือเป็น
ธรรมชาติ เช่น การทีค่ นจ�ำนวนมากในสังคมทัง้ หญิงและชายมีความเชือ่
ฝั ง หั ว ว่ า ผู้ ชายต้ อ งเป็ นผู ้ น�ำ  ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ ต ามหรื อ ผู ้ ส นั บ สนุ น
ผู้ชายเป็นเพศที่ใช้เหตุผลและเข้มแข็ง ในขณะที่ผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอ
เป็นเพศที่เจ้าอารมณ์และขาดเหตุผล เป็นต้น
เราจะเห็นว่ากรอบการสร้างความเป็นชายของสังคมมักเน้น
เรื่องภาวะผู้น�ำและการมีความสามารถด้านต่างๆ และมีพื้นที่ในสังคม
ในขณะที่กรอบความเป็นหญิงมักเน้นไปที่บทบาทหน้าที่ในบ้าน เช่น
บทบาทหน้าที่ในการให้บริการผู้อื่น และการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น ดังนั้น
การสร้างความเป็นเพศจึงส่งผลกับผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน หากผู้ชาย
ท�ำตัวได้ตามกรอบความเป็นเพศชายที่สังคมก�ำหนดไว้ พวกเขาก็จะได้
รับการยอมรับ ยกย่อง ได้เป็นผูน้ ำ 
� ได้รบั มอบอ�ำนาจ และได้รบั สิทธิพเิ ศษ
ต่างๆ ทางสังคม และแม้วา่ ผูช้ ายหลายคนจะไม่สนใจในอภิสทิ ธิท์ ตี่ นเอง
ได้รับจากการเป็นผู้ชาย แต่เมื่อใดที่พวกเขาต้องการ พวกเขาก็จะ
สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษซึ่งสังคมก�ำหนดไว้ให้แล้วส�ำหรับทุกคน ที่เกิด
มาเป็นผู้ชายโดยไม่ถูกตั้งค�ำถาม เช่น การสามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้
การได้รบั การยกย่องสนับสนุนให้เป็นผูน้ ำ 
� เป็นต้น และเช่นเดียวกัน ผูห้ ญิง
ซึ่งยอมรับการหล่อหลอมและเดินตามกรอบที่สังคมวางไว้ให้ในฐานะ
ผูห้ ญิงดี ก็จะได้รบั การยกย่องและชืน่ ชมจากครอบครัว คูช่ วี ติ และสังคม
แต่พวกเธอต้องแลกกับการจ�ำกัดตัวเองอยู่ในบทบาทและสถานภาพ
ความเป็นผู้ตาม การมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพน้อยกว่า และ
อาจรวมถึงการถูกท�ำให้เป็นคนขาดความมั่นใจ มีความกลัว อยู่ในภาวะ
ทีต่ อ้ งพึง่ พิงผูอ้ นื่ ไม่กล้ายืนยันสิทธิของตนเอง และไม่มโี อกาสในการเป็น
ผู้น�ำหรือถูกจ�ำกัดบทบาททางสังคม ลักษณะที่ถูกหล่อหลอมมาเช่นนี้
ท�ำให้ผู้หญิงกลายเป็นคนที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ เสี่ยงที่จะถูก
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เอาเปรียบและถูกท�ำร้ายทางเพศ และมีแนวโน้มจะยอมรับความรุนแรง
ที่ตนเองได้รับ แต่หากผู้หญิงไม่ท�ำตามบทบาทและภาพลักษณ์ของ
ความเป็นหญิงที่ดี เช่น ไม่ท�ำงานบ้าน ท�ำกับข้าวไม่เป็น ชอบเที่ยว
กลางคืน หรือพูดจาโผงผางเสียงดัง ก็มักถูกตัดสินหรือถูกนินทาว่าเป็น
ผู้หญิงไม่ดี ไม่เรียบร้อย เป็นต้น
เห็นได้ว่ากรอบความเป็นเพศให้โทษและส่งผลต่อชีวิตของ
ผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายทัง้ ในระดับส่วนตัวและระดับโครงสร้างสังคม ท�ำให้
เกิดความไม่เท่าเทียมทางอ�ำนาจระหว่างหญิงและชาย เพราะทัง้ ความเชือ่
ความคาดหวัง และบทบาทหน้าที่ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ชายเป็นผู้น�ำ  ผู้หญิง
เป็นผู้ตาม ส่งผลให้ผู้ชายเป็นเพศที่ควบคุมอ�ำนาจและการตัดสินใจ
ในสถาบันหลักๆ ของสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสถาบันศาสนา
ระบบเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อ การเมืองการปกครอง การทหาร และ
สถาบันกษัตริย์ ความเป็นเพศตามแบบแผนทีส่ งั คมก�ำหนดนี้ จึงกลายเป็น
รากฐานของการด� ำ รงอยู ่ การผลิ ต ซ�้ ำ  และการสื บ ทอดวั ฒ นธรรม
ชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นต้นตอของความรุนแรงและความไม่เท่าเทียม
ทางเพศในลักษณะอื่นๆ ที่ตามมาด้วย
การสร้างความเป็นเพศแบบตายตัวดังกล่าวมาข้างต้น ไม่ได้
ท�ำร้ายแต่เพียงผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังได้ท�ำร้ายผู้ชายและท�ำร้ายสังคม
อย่างลึกซึง้ ด้วย เช่น การสร้างความเป็นผูช้ ายให้มอี สิ ระ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
งานบ้าน ใช้อ�ำนาจ กินเหล้า เล่นการพนัน เป็นนักเลงที่แพ้ไม่ได้ และ
สามารถใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ ในด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะ
นิสัย ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม ให้สมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
กลายเป็นคนเห็นแก่ตวั เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ชอบใช้อำ� นาจครอบง�ำ
และควบคุม ใช้ความรุนแรง และเห็นผูห้ ญิงหรือผูช้ ายทีม่ แี หล่งอ�ำนาจน้อย
กว่าตน เป็นผู้ด้อยกว่าที่ตนสามารถควบคุมได้ การสร้างความเป็นชาย
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ให้ ไ ด้ อ ภิ สิ ท ธิ์ อ� ำ นาจ และประโยชน์ จากระบบและวั ฒ นธรรม
ที่มาจากการเอาเปรียบผู้หญิงและผู้ชายคนอื่นๆ ที่มีแหล่งอ�ำนาจน้อย
กว่าตนเช่นนี้ เป็นการลดทอนโอกาสในการพัฒนาปัญญา ความเข้าใจ
ความเมตตา กรุณา กล่าวคือ เป็นการลดทอนโอกาสสมาชิกเพศชาย
ของสังคมจ�ำนวนมาก ที่จะได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมดุล
เนื่ อ งจากความเป็ น เพศตามแบบแผนของสั ง คม ได้ รั บ
การสืบทอดมายาวนาน หลายคนจึงเชื่อว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติ หาก
ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
ที่ต้องปฏิบัติตามและสืบทอดต่อไป แต่ในความจริงแล้วบทบาทหน้าที่
และลักษณะความเป็นหญิงความเป็นชายตามแบบแผนของสังคมเช่นนี้
ล้วนเกิดจากการฝึกฝนอบรม ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยน ความเข้มแข็ง
ภาวะผูน้ ำ 
� การใส่ใจ ความอดทน การท�ำงานบ้าน และการเลีย้ งลูก ไม่มใี คร
ที่เกิดมาพร้อมกับศักยภาพ ลักษณะนิสัย คุณสมบัติ และทักษะเหล่านี้
ในทุกสังคมย่อมมีคนกลุ่มหนึ่งที่สภาพร่างกาย บุคลิกภาพ
การแสดงออกทางกาย การแต่งตัว ภาวะทางอารมณ์และความรู้สึก
ไม่เข้ากับความเป็นเพศหญิงและเพศชายตามแบบแผนที่สังคมก�ำหนด
เช่น คนข้ามเพศ (transgender people) หากจะจ�ำแนกให้ละเอียดลงไป
จะเห็นว่าสังคมไทยมีชื่อเรียกผู้ที่เกิดมาเป็นเพศหญิง แต่มีบุคลิกภาพ
คล้ายผูช้ าย (masculine) ว่าทอม และเรียกบุคคลทีเ่ กิดมามีเพศเป็นชาย
แต่มสี ภาพร่างกาย ความรูส้ กึ ความต้องการ และบุคลิกภาพแบบผูห้ ญิง
ว่ากะเทย รวมถึงผู้ที่ปรารถนาจะเปลี่ยนทั้งเพศสภาพและอวัยวะเพศ
ของตนจากเพศหนึง่ ไปเป็นอีกเพศหนึง่ ด้วย คนกลุม่ นีจ้ ะถูกสังคมตัดสินว่า
ผิดปกติ ผิดธรรมชาติ ถูกรังเกียจ ถูกท�ำร้าย ถูกปฏิเสธตัวตนตั้งแต่
ภายในครอบครัว สถานศึกษา ภายในชุมชน ทีท่ ำ� งาน ในสถาบันศาสนา
สถาบันทหารและต�ำรวจ และระบบอื่นๆ ของสังคม เพราะสังคมแบบ
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ชายเป็นใหญ่ยอมรับได้เฉพาะความเป็นเพศตามกรอบ “ผูช้ ายจริง” และ
“ผู้หญิงแท้” ซึ่งวัฒนธรรมนี้ได้ก�ำหนดไว้และถ่ายทอดสืบต่อมาอย่าง
ยาวนาน
ความเป็นชายและความเป็นหญิง
(Masculinity and Femininity)
ความเป็นชายและความเป็นหญิงหมายถึงลักษณะของความเป็น
ผู้ชายและความเป็นผู้หญิงอันเป็นผลของระบบการสร้างหล่อหลอม
ความเป็นเพศ ตัวอย่างเช่น การพูดเสียงดัง ชอบน�ำ ชอบการท้าทายและ
ชอบเสีย่ ง ความเด็ดเดีย่ ว ความเข้มแข็ง ความก้าวร้าว การใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปญ
ั หา และการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ลักษณะเหล่านี้ ถูกมอง
ว่าคือความเป็นเพศชาย ส่วนการเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี การเป็นผูต้ าม ความอ่อนโยน
การเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น ความละเอียดอ่อน และสันติวิธี ถูกมองว่าคือ
ความเป็นหญิง วัฒนธรรมความเป็นเพศท�ำให้ผู้ชายส่วนใหญ่พัฒนา
ความเป็นชายดังที่กล่าวมา ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็พัฒนาลักษณะ
ความเป็นหญิงด้วยสาเหตุเดียวกัน แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายความว่าผูห้ ญิงจะ
ไม่มีหรือไม่สามารถพัฒนาลักษณะความเป็นชาย และผู้ชายไม่มีหรือ
ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติความเป็นเพศหญิงในตนเอง เพราะทั้งหมดนี้
ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติอันมีมาแต่ก�ำเนิดที่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทางสังคม
ประเด็นส�ำคัญคือ เนื่องจากความเป็นเพศเป็นเครื่องมือเพื่อ
การผลิตซ�้ำและค�้ำจุนวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ คนในสังคมจึงถูกสอน
ให้เชือ่ ว่าลักษณะความเป็นเพศชายมีคณ
ุ ค่ามากกว่าลักษณะความเป็นหญิง
เช่น การตัดสินว่าบุคคลทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ทีด่ แี ละประสบความส�ำเร็จได้ตอ้ งมี
ลักษณะความเป็นชายในตัว เช่น พูดเสียงดัง ชอบน�ำ  มีอิทธิพลจูงใจ
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ผู้อื่นหรือกล้าใช้อ�ำนาจกับผู้อื่น กล้าได้กล้าเสีย เด็ดเดี่ยว ในสังคมเช่นนี้
คุณลักษณะความเป็นเพศหญิง เช่น การรับฟังคนอืน่ การประนีประนอม
ความอ่อนโยน การดูแลและความละเอียดอ่อน มักไม่ได้รบั การยกย่องและ
เห็นว่าไม่ใช่คุณลักษณะของการเป็นผู้น�ำที่ดี จึงท�ำให้ผู้หญิงจ�ำนวนมาก
เช่น ก�ำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงต้องพยายามพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นเพศชายขึ้นมาภายในตนเอง เพื่อจะได้รับการยอมรับในฐานะ
ผู้น�ำ  ในทางกลับกัน ผู้ชายที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
เพศหญิง เช่น เป็นผู้สนับสนุนผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี มีความละเอียดอ่อน
อ่อนโยน และชอบท�ำงานบ้าน มักถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ไม่ใช่ “ชายแท้”
หรือผู้ชายที่รับฟังความเห็นของภรรยาและยินดีท�ำงานบ้านก็มักจะ
ถูกวิจารณ์ว่ากลัวเมีย ซึ่งถือเป็นเรื่องไร้เกียรติส�ำหรับผู้ที่เป็นสามี
ภายใต้กรอบการขัดเกลาทางสังคมเช่นนี้ ผูช้ ายทีถ่ กู หล่อหลอม
มาในกรอบความเป็นเพศชายมากๆ มักมีลกั ษณะความเป็นชายแบบสุด
โต่ง เช่น มีความก้าวร้าว ไม่ฟังคนอื่น ถือตนว่าเหนือกว่าผู้อื่น คิดว่า
ตนเองฉลาดรู้ทุกเรื่อง เชื่อมั่นในตนเองสูง และไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึก ส่งผลให้ผู้ชายตัดขาดหรือไม่สามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึก
ของตนได้ (ยกเว้นการแสดงความโกรธ เพราะเป็นส่วนหนึง่ ของลักษณะ
ความเป็นชายซึ่งเป็นที่ยอมรับ) ดังนั้น เราจึงมักเห็นผู้ชายกลุ่มนี้แสดง
ความรู้สึกอ่อนแอออกมาเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะมึนเมาหรืออยู่ในภาวะที่
ไม่มีสติรู้ตัว ความกดดันนี้ท�ำให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงต่อผู้มีอ�ำนาจน้อย
กว่าอันเป็นวิธีการระบายความรู้สึกที่ผู้ชายต้องกดทับไว้ ผนวกกับ
ความคาดหวังและภาพลักษณ์ของความเป็นชายของสังคมที่อนุญาตให้
ผูช้ ายใช้ความรุนแรงได้ ในท�ำนองเดียวกัน กรอบความเป็นเพศทีต่ ายตัว
เช่นนี้ได้สร้างความเป็นหญิงแบบสุดโต่งในหมู่ผู้หญิงด้วยเช่นกัน
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ตารางข้างล่างนี้มาจากงานของ ดอนนา เจนเซน (Gloria
Steinem, Revolution from Within: A Book of self-esteem, ๑๙๙๒)
ทีแ่ สดงผลของการหล่อหลอมความเป็นเพศหญิงและเพศชายแบบสุดโต่ง
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทัง้ ในด้านอารมณ์ พฤติกรรม จิตวิทยา ความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ และแสดงถึงผลของการพัฒนามนุษย์ด้วยความเป็น
กลางแบบองค์รวมด้วย
ความเป็นเพศชายสุดโต่ง
(ก้าวร้าว)
Toxic Masculinity
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มนุษย์ที่สมดุล

ความเป็นเพศหญิง
สุดโต่ง (ยอมจ�ำนน)
Passive and
Unhealthy Femininity

ชอบใช้อ�ำนาจ

มีความคิดสร้างสรรค์

คิดว่าตนเอง
เป็นผู้เคราะห์ร้าย

มีความโกรธเป็นนิสัย

ผ่อนคลาย

เก็บกด

เผด็จการ

เชื้อเชิญและเปิดตัวเอง ใช้มารยาวิงวอน

คิดว่าตนเองรู้ทุกเรื่อง

สนใจใฝ่รู้

คิดว่าตนเองไม่รู้อะไรเลย

ทะนงตน

ใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
กระตือรือร้น

ปิดตัว เฉยชา

ไม่รับรู้และไม่สัมผัส
กับความรู้สึกของตนเอง

ได้ปัญญาจาก
ชอบจมจ่อมอยู่กับ
การพิจารณาความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึก

ไม่ชอบแสดงความรู้สึก

มีความยืดหยุ่น

ไม่ชอบแสดงความเข้มแข็ง
ของตนเอง

ไม่ยอมรับผิดหรือโทษผู้อื่น เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด

โทษตัวเองหรือหมกมุ่น
อยู่กับความผิดพลาด

รู้สึกว่าตนเหนือกว่าคนอื่น

รู้สึกด้อยกว่าคนอื่น

รู้สึกเท่าเทียมกับผู้อื่น
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วัฒนธรรมความเป็นเพศเป็นกรอบหลักในการสร้างและหล่อ
หลอมผู้คนให้เป็น “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” จนท�ำให้คนเราสูญเสียหรือ
ถูกจ�ำกัดโอกาสทีจ่ ะได้พฒ
ั นาตัวเองให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความสมดุล
และเป็นอิสระทีก่ า้ วพ้นความเป็นเพศ และแม้แต่ในกลุม่ คนทีท่ ำ� งานเรือ่ ง
ความเป็นธรรมทางเพศยังต้องตระหนักว่าตัวเรานั้นก็เติบโตและได้รับ
อิทธิพลจากการหล่อหลอมและการให้คุณค่าความเป็นเพศชายและเพศ
หญิงจากสังคมและวัฒนธรรมไม่ตา่ งจากกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราท�ำงานด้วย
การท�ำงานเรื่องเพศจึงไม่ใช่แค่การท�ำให้คนทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องบทบาทหน้าที่ โอกาส อ�ำนาจ และการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น
ในครอบครัว ชุมชน และสถาบันต่างๆ ในสังคมเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การรื้อถอนความคิด ความเชื่อ และการให้คุณค่าเรื่องความเป็นหญิง
ความเป็นชาย รวมถึงร่างกายของผู้หญิงผู้ชายที่เรามีต่อตนเองและ
คนอื่นๆ ด้วย การตระหนักถึงผลกระทบของวัฒนธรรมความเป็นเพศ
เช่นนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม ให้มีระบบ
การให้คณ
ุ ค่าและวัฒนธรรมแบบใหม่ ทีจ่ ะพัฒนาคนทุกคนให้มคี วามเป็น
มนุษย์ ซึง่ พ้นไปจากความเป็นเพศทีค่ บั แคบและตายตัว ดังทีว่ ฒ
ั นธรรม
ชายเป็นใหญ่วางกรอบไว้ ในการอบรมเรือ่ งนีก้ ลุม่ ผูเ้ รียนได้รว่ มกันคิดว่า
คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ทพี่ น้ ไปจากเรือ่ งเพศนัน้ คือการฝึกฝนอบรม
คนทุกเพศและเพศภาวะ ให้มลี กั ษณะทีน่ อกเหนือจากที่ ดอนนา เจนเซน
กล่าวไว้ เช่น สามารถเป็นได้ทงั้ ผูน้ ำ� และผูต้ าม เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี มีความมัน่ ใจ
ในตนเอง เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ เคารพธรรมชาติ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รักใน
สันติวธิ ี ยึดถือคุณค่าเรือ่ งความเท่าเทียม เคารพตนเองและผูอ้ นื่ เป็นต้น
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เพศภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)
เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ระบบความคิด ความเชือ่ ความรูส้ กึ
วิถีปฏิบัติ และพฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ และ
เพศสัมพันธ์ของบุคคล ทั้งที่แสดงออกอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผย
เพศภาวะ (gender) มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับ
เพศวิถีของคนเรา เพราะในกระบวนการหล่อหลอมความเพศนั้น สิ่งที่
เกิดขึน้ ควบคูก่ นั ไปคือการหล่อหลอมเรือ่ งเพศวิถแี บบรักต่างเพศในสังคม
จากการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตจริง ของผู้เข้า
ร่วมอบรมทีจ่ ดั โดยศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม ได้ขอ้ มูล
ว่าสังคมไทยก�ำหนดกรอบเพศวิถีของผู้ชายและผู้หญิงไว้ดังนี้
กรอบเพศวิถขี องผูห้ ญิง สังคมก�ำหนดและคาดหวังให้ผหู้ ญิง
ต้องรักและแต่งงานกับผูช้ าย ต้องรักนวลสงวนตัว อวัยวะเพศของผูห้ ญิง
และประจ�ำเดือนเป็นเรื่องน่าอาย สกปรกและต้องปกปิด ผู้หญิงไม่ควร
เรียนรู้เรื่องเพศและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ ประจ�ำเดือนเป็นของสกปรก
ผู้หญิงดีต้องเดียงสาและบริสุทธิ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเพศสัมพันธ์ ผู้หญิง
ทีแ่ ต่งงานแล้วควรตอบสนองความต้องการทางเพศของสามีหรือคูร่ กั ผูห้ ญิง
เป็นฝ่ายเสียหายหากมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงานหรือฝ่ายชายไม่ยอมรับ
ความสัมพันธ์นน้ั อย่างเป็นทางการ ผูห้ ญิงแต่งงานแล้วควรมีลกู ผูห้ ญิงที่
เลือกอยูเ่ ป็นโสดจะถูกตัง้ ค�ำถามและถูกตัดสินในทางลบ ผูห้ ญิงทีแ่ สดงออก
เรื่องเพศหรือมีคู่รักหลายคนคือ ผู้หญิงไม่ดี๑
ในการอบรม ผู้ร่วมอบรมได้อภิปรายต่อไปด้วยว่าหากผู้หญิง
ถูกหล่อหลอมด้วยความคิดเช่นนี้ จะส่งผลต่อชีวติ ทางเพศและการใช้ชวี ติ
๑

รวบรวมจากการอบรมเพศวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โครงการผู้หญิงเพื่อ
สันติภาพและความยุติธรรม ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓
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ด้านอื่นๆ ของพวกเธอหลายประการ เช่น ขาดความรู้เรื่องเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีความรู้สึกอายหากมี
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศหรืออนามัยเจริญพันธุ์ ไม่มีความสุข
เรื่องเพศสัมพันธ์ อันเป็นผลจากการไม่มีอ�ำนาจต่อรองกับคู่รักหรือ
ไม่สามารถแสดงออกในเรือ่ งเพศได้ ต้องเก็บกดความต้องการทางเพศของ
ตนเอง ต้องยอมจ�ำนนต่อความรุนแรงหรือการเรียกร้องและการควบคุม
เรื่องเพศสัมพันธ์จากคู่รัก คิดและเชื่อว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่อง
ไม่ ส�ำ คัญ แต่ ต้อ งท�ำ เพราะเป็นหน้า ที่ของการเป็น ภรรยาหรือ คู่รัก
ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือหากปฏิเสธก็รู้สึกผิด
ไม่กล้าบอกหรือแสดงความต้องการทางเพศต่อคู่รัก มีความเสี่ยงต่อ
การถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เสี่ยงต่อการติดโรคและปัญหาอื่นๆ เช่น
การท้องไม่พร้อม เป็นต้น
กรอบเพศวิถีของผู้ชาย สังคมได้บอกเราว่าผู้ชายต้องรัก
และแต่งงานกับผู้หญิง ผู้ชายสามารถแสดงออกและพูดคุยเรื่องเพศได้
โดยไม่ต้องอายหรือเกรงใจผู้อื่น ผู้ชายควรแสวงหาและมีประสบการณ์
เรือ่ งเพศหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทีผ่ า่ นการสอนและแนะน�ำจากเพือ่ นฝูง
และรุ่นพี่ ขนาดของอวัยวะเพศที่ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจ
ในความเป็นชาย ผู้ชายต้องแต่งงานหรือมีคู่รักเป็นผู้หญิง คนในสังคม
มีความเชื่อว่าผู้ชายเป็นเพศที่มีความต้องการทางเพศสูง ผู้ชายต้องเก่ง
เรื่องเพศ ต้องเป็นฝ่ายจีบและเข้าหาผู้หญิงก่อน ภรรยาหรือคู่รักมีหน้าที่
ต้องตอบสนองความต้องการทางเพศของผูช้ าย เมือ่ ผูช้ ายมีความต้องการ
ทางเพศแล้วต้องได้รบั การตอบสนองหรือปลดปล่อย แม้จะต้องใช้การบังคับ
การซื้อ หรือใช้ความรุนแรงก็ตาม๒
๒

อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑
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หากผู้ชายถูกสั่งสอนอบรมให้มีความคิดความเชื่อและปฏิบัติ
ตามเพศวิถีดังกล่าว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตทางเพศของทั้ง
ผู้ชายเองและผู้หญิงซึ่งเป็นคู่ ความสัมพันธ์คือผู้ชายจะยึดเอาตนเอง
เป็นศูนย์กลางในเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์ เชือ่ ว่าเมียหรือคูร่ กั ต้องตอบสนอง
ความต้องการทางเพศตามเงื่อนไขที่ตนเองต้องการ เห็นว่าการบังคับ
หรือใช้อ�ำนาจและความรุนแรงกับผู้หญิงที่ตนเองต้องการมีเพศสัมพันธ์
ด้วยนั้น เป็นเรื่องปกติ มีความเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่โรคที่
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ ไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อปัญหาทีเ่ กิดจากเพศสัมพันธ์ของตนเอง ซึง่ เราเห็นได้จากการทีผ่ ชู้ าย
ไม่รับผิดชอบเมื่อผู้หญิงที่ตนมีเพศสัมพันธ์ด้วยตั้งท้องโดยไม่พร้อม
ผู้ชายกลุ่มนี้ จะมีความหมกมุ่นกับเรื่องเพศและเห็นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องใหญ่ การมีเซ็กส์เพื่อการแก้แค้น เพื่อลงโทษผู้หญิงหรือเพื่อ
การแข่งขันล้วนเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความเป็นชาย ในการท�ำกิจกรรม
เรือ่ งเพศวิถใี นระหว่างการอบรมครัง้ หนึง่ มีผรู้ ว่ มอบรมทีเ่ ป็นชายคนหนึง่
แบ่งปันประสบการณ์ว่า แม้ว่าตัวเขาเองและภรรยาจะแต่งงานกันมาได้
ยีส่ บิ สองปีแล้ว แต่เขาไม่เคยถามภรรยาเลยว่ารูส้ กึ อย่างไรและมีความสุข
หรือไม่กบั การมีเพศสัมพันธ์กนั เขายอมรับกับเพือ่ นผูเ้ ข้าอบรมว่าเขาไม่รู้
เลยว่า เขาได้ท�ำร้ายภรรยาที่เขารักมานานหลายปี
กรอบเพศวิถีที่มีอิสระ ไร้การควบคุม และไม่ต้องรับผิดชอบ
เช่ น นี้ ส่ ง ผลให้ ผู ้ ช ายไทยจ� ำ นวนมากมี ชี วิ ต ทางเพศที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
ทัง้ ต่อตนเองและคูข่ องตน มีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และแพร่โรคทีต่ ดิ ต่อ
จากการมีเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขทางเพศของตนเอง
ความเป็นเพศและเพศวิถีเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความเป็นเพศก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และ
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สถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวและสังคมที่แตกต่างและ
ไม่เท่าเทียมกัน ส่วนเพศวิถีก�ำหนดชีวิตทางเพศของชายและหญิงที่
แตกต่างและไม่เท่าเทียมด้วยเช่นกัน กรอบซึ่งเกี่ยวกับเพศทั้งสองนี้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทั้งในระดับส่วนตัว
ครอบครัว และระดับโครงสร้างสังคม ท�ำให้เกิดความรุนแรงทางเพศต่อ
ผู้หญิงหลากหลายรูปแบบ สังคมไทยในปัจจุบันสะท้อนภาพปัญหา
เรื่องเพศอันเป็นผลมาจากกรอบเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่กล่าวมา
ข้างต้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
การลวนลามทางเพศ การข่มขืนผูห้ ญิงและเด็กหญิง ค่านิยมการยอมรับ
ให้ผู้ชายนอกใจภรรยา การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ การเสริมขนาดอวัยวะเพศของผู้ชายด้วยวิธีผิดๆ
จนเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย การท้องไม่พร้อมซึ่งน�ำไปสู่การท�ำแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย การเพิ่มจ�ำนวนของแม่วัยรุ่นและแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น
ระบบความเป็นเพศและเพศวิถีเป็นฐานที่มั่นหลักของการเกิด
การผลิตซ�ำ 
้ และการสืบทอดวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริม
สืบทอดผ่านสถาบันหลักของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน เพื่อนฝูง
โรงเรียน วรรณกรรม สื่อมวลชน การโฆษณาและการบันเทิง ค�ำสอน
ทางศาสนา ระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมือง
การปกครองทีท่ ำ� งานเชือ่ มโยงสอดรับกันอย่างเหนียวแน่น เพือ่ ถ่ายทอด
ชุดความคิด ความเชือ่ และวิถปี ฏิบตั ติ ามกรอบเพศและเพศวิถนี ี้ ให้ดำ� รง
อยู่อย่างต่อเนื่อง
การมองปัญหาเกี่ยวกับเพศที่เกิดขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น
ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นชายที่ใช้ชีวิตทางเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง
และใช้ความรุนแรง เช่น พฤติกรรมการรุมโทรมผูห้ ญิง โดยขาดความเข้าใจ
สาเหตุหลัก สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งคือการสร้างและผลิตซ�้ำความคิด
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ความเชื่อเรื่องเพศวิถีและความเป็นเพศในสังคมไทยจะท�ำให้หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมองอย่าง
แคบๆ ว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับบุคคล และมักจะกล่าวโทษว่า
ปัญหาเกิดเพราะเด็กผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัว ใจแตก หรือเป็นเพราะ
ครอบครัวมีปัญหา
เราต้องมาดูวา่ สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี และระบบ
ทางสังคมใดบ้างที่มีส่วนในการค�้ำจุนและผลิตซ�้ำให้กรอบเพศวิถีและ
กรอบความเป็นเพศแบบสุดโต่งและตายตัวเช่นนีด้ ำ� รงอยูไ่ ด้ในสังคม และ
ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของทั้งผู้หญิงผู้ชาย
จนกลายเป็นวัฒนธรรมความรุนแรงทางเพศของสังคม และเราควร
พิจารณาด้วยว่าสถาบันเหล่านี้จะร่วมมือกันท�ำงานอย่างไรเพื่อช่วยกัน
รื้อถอนสาเหตุรากเหง้าของปัญหานี้ให้ค่อยๆ หมดไป
ความสัมพันธ์รักต่างเพศและบรรทัดฐานรักต่างเพศ
(Heterosexuality and Heteronormativity)
ในระบบสั ง คมชายเป็ น ใหญ่ ความสั ม พั น ธ์ รั ก ต่ า งเพศ
(heterosexuality) ได้รบั การสถาปนาความหมายและเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ว่า เป็นความปกติและเป็นความสัมพันธ์ทชี่ อบธรรม (heteronormativity)
การยอมรับเช่นนี้ เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสั่งสอนอบรม การหล่อหลอม
และสืบทอดความคิดความเชื่อ เรื่องความเป็นผู้หญิงและผู้ชายผ่าน
สถาบันต่างๆ ในสังคม เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน ศาสนา
สื่อมวลชน และกฎหมาย ดังนั้นความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ จึงไม่ได้
เป็นแค่รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีรูปแบบหนึ่งในสังคมเท่านั้น แต่เป็น
ระบบความสัมพันธ์หรือเพศวิถีรูปแบบเดียวที่สังคมส่วนใหญ่ถือว่า
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานของสังคมที่ผู้คนต้องยอมรับและท�ำตาม
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สังคมไทยมีระบบการหล่อหลอมและสถาปนาความปกติให้กบั
ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศไว้อย่างชัดเจน เราสามารถสังเกตเห็น
กระบวนการสถาปนาบรรทัดฐานรักต่างเพศของสังคมได้จากชีวติ ประจ�ำ
วันของเราเอง โดยเฉพาะวิถปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการมีคแู่ ละความหมายของ
ครอบครัว เช่น การหยอกล้อให้เด็กผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันตั้งแต่เป็น
เด็กเล็กๆ ค�ำพูดทีว่ า่ หญิงและชายถูกสร้างมาเพือ่ เป็นคูก่ นั การทีเ่ ด็กสาว
วัยรุ่นมักถูกผู้ใหญ่ตั้งค�ำถามว่ามีหนุ่มๆ มาจีบบ้างหรือเปล่า การถาม
หรื อ ถู ก ถามโดยคนในวั ย ผู ้ ใ หญ่ ที่ เ พิ่ ง รู ้ จั ก ว่ า เขาหรื อ เราแต่ ง งานมี
ครอบครัว (แบบรักต่างเพศ) แล้วหรือยัง และการพูดเหมารวมว่าบทบาท
หรืออัตลักษณ์หลักของผู้หญิงทั่วไปคือการเป็นภรรยาและแม่ และ
บทบาทหรืออัตลักษณ์หลักของผู้ชายคือการเป็นสามีและพ่อ เป็นต้น
นอกจากกระบวนการหล่อหลอมและสถาปนาความหมายที่
กล่าวมาแล้วนี้ สังคมยังมีระบบหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งท�ำงานหนุนเสริม
กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพื่อท�ำให้เราเชื่อว่าความสัมพันธ์แบบรักต่าง
เพศเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวทีเ่ ป็นไปได้และเป็นปกติในสังคมมนุษย์
ระบบหรือสถาบันที่ว่านี้รวมถึงครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน ศาสนา
สื่อสารมวลชน และงานศิลปะแขนงต่างๆ ได้ท�ำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลเรื่อง
บรรทัดฐานรักต่างเพศว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับโดยไม่ต้องตั้งค�ำถาม
ตัวอย่างหนึง่ ซึง่ เห็นชัดคือเวลาทีส่ อื่ มวลชนน�ำเสนอภาพหรือเรือ่ งราวของ
คนในสังคมที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่กันในสื่อแขนงต่างๆ เช่น นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา มัก
น�ำเสนอแต่ภาพคู่ที่เป็นรักต่างเพศ เป็นต้น
สเตวี่ แจ๊คสัน (A lecture on Heteronormaltivity-a Fruitful
Concept? ๒๐๐๕, p. ๑๗) กล่าวไว้ในการบรรยายเรื่องบรรทัดฐานรัก
ต่างเพศว่า สังคมมีระบบทีช่ นี้ ำ� และฝึกฝนผูค้ นให้เป็นคนรักต่างเพศตัง้ แต่
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เล็ก โดยทีเ่ ด็กเหล่านัน้ ยังไม่ถงึ วัยจะเข้าใจหรือสนใจเรือ่ งเพศเสียด้วยซ�ำ 
้
เห็นได้จากความรูพ้ นื้ ฐานส่วนใหญ่ทเี่ ด็กได้รบั ทัง้ จากโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชนจะเป็นเรือ่ งความรักความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทัง้ สิน้ ไม่วา่
จะเป็นภาพการตกหลุมรัก การแต่งงาน และความเป็นครอบครัว ดังนั้น
เด็กๆจึงเริ่มจัดวางตนเองในระบบเพศวิถีของรักต่างเพศและโลกของ
บรรทัดฐานรักต่างเพศตั้งแต่เยาว์วัย บรรทัดฐานรักต่างเพศยิ่งถูกท�ำให้
เข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อเด็กมักเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ผ่านความเข้าใจเรื่อง
การมีลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ด้วยเหตุนี้การสร้าง
ความเป็นเพศและเพศวิถีแบบรักต่างเพศจึงมีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
สอดรับกันอย่างลึกซึ้งแน่นหนา เพราะทั้งสองระบบช่วยกันหล่อหลอม
และสถาปนารักต่างเพศให้เป็นบรรทัดฐานของเพศวิถีในสังคม
บรรทัดฐานรักต่างเพศจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเพศ
(gender) และเพศวิ ถี เพราะความสั ม พั น ธ์ แ บบรั ก ต่ า งเพศไม่ ไ ด้
หมายถึงเฉพาะเรือ่ งความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย
กั บ หญิ ง เท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ส ่ ว นในการก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
ความสัมพันธ์ของคนสองเพศทั้งในระดับครอบครัวและในระดับสังคม
อีกด้วย (Jackson, ๒๐๐๕, p. ๑๘)
บรรทั ด ฐานรั ก ต่ า งเพศ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ อี ก ประเภทหนึ่ ง
ในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ที่ท�ำงานผ่านระบบการถ่ายทอดความคิด
ความเชือ่ และวิถีปฏิบัติเรื่องเพศ อัตลักษณ์ด้านเพศภาวะ และบทบาท
ทางเพศแบบตายตัว เพื่อหนุนเสริมและตอกย�้ำล�ำดับชั้นทางอ�ำนาจ
ให้ผู้ชายมีอ�ำนาจเหนือผู้หญิง โดยมีผู้ชายเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์
ทางเพศและร่างกายของผู้หญิง ที่เราเห็นได้จากกรอบเพศวิถี ซึ่งสอน
ผู้หญิงว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องน่าอาย ไม่ควรรู้ และเมื่อแต่งงานแล้ว
การตอบสนองความต้องการทางเพศให้แก่สามีเป็นหน้าทีห่ นึง่ ของภรรยา
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ในขณะที่ ผู ้ ช ายจะถู ก สอนให้ เชื่ อ ว่ า เพศสั ม พั น ธ์ เ ป็ น แก่ น กลางของ
ความเป็นชาย (จนแทบจะกล่าวได้วา่ หากผูช้ ายหมดสมรรถภาพทางเพศ
ความเป็นชายของเขาก็จะหมดลงไปด้วย) ผู้ชายไม่ต้องควบคุมเรื่อง
ความต้องการทางเพศของตัวเองและไม่ต้องถามหรือใส่ใจในความรู้สึก
ทางเพศของแฟนหรือภรรยา
อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐานรักต่างเพศก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับ
ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศทุกรูปแบบเท่าเทียมกัน ในสังคมส่วนใหญ่
รวมทั้งสังคมไทย เราจะพบว่าความสัมพันธ์รักต่างเพศแบบผัวเดียว
เมียเดียวที่มีการแต่งงานถูกต้องตามประเพณี ตามกฎหมายและมีลูก
จะได้รับการยอมรับและเชิดชูว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามและ
มีคุณค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่แม้เป็นรักต่างเพศ แต่ไม่ได้
แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีและกฎหมาย ก็อาจถูกสังคมหรือญาติ
พีน่ อ้ งต�ำหนิหรือตัง้ ค�ำถาม เพราะความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่เป็นไป
ตามบรรทัดฐานความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศที่ดีงามที่สุด ตามสังคม
ก�ำหนด ส่วนคนรักต่างเพศทีม่ อี าชีพค้าบริการทางเพศและคนรักต่างเพศ
ที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียวหรือมีคู่หลายคน ก็จะ
ถูกมองว่าผิดศีลธรรม ขณะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่หม้าย
ก็มกั ถูกมองว่าสุม่ เสีย่ งต่อการท�ำผิดศีลธรรมในเรือ่ งเพศได้งา่ ย ส่วนวัยรุน่
หรือผูส้ งู อายุทมี่ เี พศสัมพันธ์ซงึ่ แม้เป็นแบบรักต่างเพศ ก็มกั ถูกประณาม
ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลเรื่องอายุ ดังนั้น เราจึงจะเห็นว่า
บรรทัดฐานรักต่างเพศเองก็ไม่ได้อยู่โดดๆ แต่ท�ำงานร่วมกับอัตลักษณ์
หรือพฤติกรรมอื่นๆ ของคนเรา เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ
การมีคู่คนเดียวหรือหลายคน เป็นต้น เพื่อก�ำหนดคุณค่าสูงต�่ำให้กับ
ความสัมพันธ์ทางเพศรูปแบบต่างๆ
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ความรูส้ กึ รังเกียจ กลัว และไม่ยอมรับเพศวิถขี องคนรักเพศ
เดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ
(Homophobia, Biphobia and Transphobia)
บรรทัดฐานเพศวิถแี บบรักต่างเพศเป็นระบบความคิดความเชือ่
ที่ ทึ ก ทั ก และเหมารวมว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนเป็ น บุ ค คลรั ก ต่ า งเพศที่ ย ่ อ ม
เสาะหาความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียวเพื่อจะอยู่กันอย่างยั่งยืน
การสถาปนารักต่างเพศให้เป็นบรรทัดฐานของสังคม (heteronormativity/
heterosexism) เช่นนี้ จึงเป็นสาเหตุของการสร้างความรู้สึกรังเกียจ
กลั ว และไม่ ย อมรั บ คนรั ก เพศเดี ย วกั น และคนรั ก ทั้ ง สองเพศหรื อ
ไบเซ็กชวล การไม่ยอมรับกลุม่ คนทีไ่ ม่ได้รกั ต่างเพศแสดงออกโดยการให้
ความหมายว่าความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน แบบรักสองเพศ และ
ความรักความสัมพันธ์ของคนข้ามเพศเป็นเรื่องผิดปกติ ผิดเพศ ผิด
ธรรมชาติ แปลกประหลาด เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ถูกต้องของสังคม และเมื่อเห็นว่าผิดปกติก็มักจะหาสาเหตุ
ของความผิ ด ปกติ นี้ ว ่ า น่ า จะมาจากการเลี้ ย งดู ห รื อ เป็ น ผลมาจาก
การเข้าเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วน หรือฮอร์โมน เป็นต้น
นอกจากอคติ ความเกลียด และความกลัวที่เกิดขึ้นในระดับ
บุคคลแล้ว สังคมซึ่งยอมรับบรรทัดฐานรักต่างเพศเป็นมาตรฐานอย่าง
แน่นหนาจะมีระบบผลักไสกลุม่ คนชายขอบทางเพศวิถแี ละเพศภาวะออก
จากสถาบั น และระบบบริ ก ารสั ง คม ปิ ด กั้ น คนเหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ห้ เข้ า ถึ ง
ทรัพยากร อ�ำนาจ และสิทธิท์ คี่ นรักต่างเพศเข้าถึงได้ เช่น ไม่รบั รองความ
สัมพันธ์ตามกฎหมาย ตามประเพณี และศาสนา การสืบทอดมรดก หรือ
สวัสดิการการรักษาพยาบาล หรือการประกันชีวิตของคู่รักเพศเดียวกัน
ชนกลุ่มน้อยทางเพศภาวะจะถูกกระท�ำรุนแรงโดยตรงจากครอบครัวซึ่ง
มักไม่ถูกเปิดเผย เช่น การทุบตีท�ำร้าย การบังคับให้แต่งงาน การบังคับ
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ให้แต่งตัวและประพฤติตัว การไม่พูดถึงเพศวิถี ความสัมพันธ์ หรือคู่รัก
ของพวกเขา และความรุนแรงโดยอ้อมในระดับโครงสร้าง เช่น การท�ำให้
ตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถขี องคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ
หรือคนข้ามเพศไม่มีพ้ืนที่ในบทสนทนาทั่วไป ในหลักสูตรการศึกษา
ในสถาบันศาสนา ในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ในกระบวนการ
ยุติธรรม ฯลฯ ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันจึงส่งผลให้
คนรั ก เพศเดี ย วกั น คนรั ก สองเพศ และคนข้ า มเพศเกิ ด ความรู ้ สึ ก
ไม่มนั่ ใจ รูส้ กึ ด้อยค่า และขาดความรูส้ กึ มัน่ คงในอัตลักษณ์ ความรัก และ
ความสัมพันธ์ของตนเอง
ต่ อ ไปนี้ คื อ ตั ว อย่ า งความคิ ด หรื อ พฤติ ก รรม ที่ บ ่ ง บอกถึ ง
ความรู้สึกเกลียด กลัว และการไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันซึ่งเกิดจาก
ความเชื่อฝังหัวตามบรรทัดฐานรักต่างเพศ
• ทึกทักว่าคนที่เราพบทุกคนเป็นคนรักต่างเพศ
• พูดถึงคนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนในเชิงตลกล้อเลียนหรือ
ดูถูก เช่น เวลาเจอคู่เกย์หรือเลสเบี้ยนก็จะคิดหรือซุบซิบ
นินทาในเชิงเย้ยหยันว่า “คนไหนเป็นผัว คนไหนเป็นเมีย”
• ใช้ค�ำพูดดูถูกคนรักเพศเดียวกัน ดูถูกความสัมพันธ์ของ
คนรักเพศเดียวกัน ตลอดจนวิธกี ารมีเพศสัมพันธ์ของพวก
เขา เช่น เรียกพวกเขาว่า “พวกไม้ปา่ เดียวกัน” “พวกชอบ
ตีฉิ่ง” เป็นต้น
• เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่าเกย์หรือเลสเบีย้ นจะนึกถึงแต่เรือ่ งชีวติ ทาง
เพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ แต่เมื่อได้ยินค�ำ
ว่าการแต่งงานและครอบครัวจะนึกถึงความสัมพันธ์ของ
คนรักต่างเพศเท่านั้น
• เวลาพบปะเพือ่ นฝูง อาจถามถึงแฟน สามี หรือภรรยาของ
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•
•

•
•
•
•
•

เพือ่ นทีเ่ ป็นคนรักต่างเพศ แต่มกั หลีกเลีย่ งไม่ถามหรือพูด
ถึงแฟนหรือคู่รักของเพื่อนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน
ไม่ตอบโต้หรือท้าทายเมือ่ ได้ยนิ ประโยคหรือค�ำพูดทีส่ ะท้อน
ถึงความรู้สึกเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน เพราะเกรงว่า
จะถูกคนอื่นทึกทักว่าตนเองเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนไปด้วย
ยอมรับการแสดงความรักระหว่างกันของคนรักต่างเพศ เช่น
การจูงมือหรือโอบกอดในที่สาธารณะ แต่แสดงอาการ
รังเกียจหรือขยะแขยงเมือ่ เห็นภาพคนรักเพศเดียวกันแสดง
ความรักกันในทีส่ าธารณะหรือในสือ่ เกย์หรือเลสเบีย้ น
คิดว่าเลสเบีย้ นคือผูห้ ญิงทีย่ งั ไม่เจอ “ผูช้ ายดีๆ” หรือเชือ่ ว่า
เลสเบีย้ นคือผูห้ ญิงทีเ่ กลียดผูช้ าย
เห็นว่าคนรักเพศเดียวกันที่เรียกร้องสิทธิของพวกเขา
เป็นการขอสิทธิมากเกินไป เห็นว่าพวกเขาน่าจะท�ำตัว
เงียบๆ เพื่อให้สังคมยอมรับ
คาดหวั ง ให้ เ กย์ ห รื อ เลสเบี้ ย นต้ อ งประพฤติ ตั ว ให้
เหมาะสมตามกรอบที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมขี ด ไว้ ใ ห้
ในเรือ่ งการแสดงออก เรือ่ งความรัก ความสัมพันธ์
เปลี่ยนที่นั่งในการประชุมเมื่อพบว่าตนเองได้ที่นั่งติดกับ
คนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน
คิดว่าการเป็นเกย์และเลสเบี้ยนเกิดจากปมด้อยในวัยเด็ก
เช่น การเลี้ยงดูที่ผิดๆ การเลียนแบบตัวแบบที่ผิดๆ หรือ
การมีประสบการณ์เคยถูกลวนลามทางเพศ

อย่างไรก็ดีกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือรักสองเพศเอง ก็ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากแบบแผนของระบบเพศและเพศวิ ถี ต ามบรรทั ด ฐาน
รักต่างเพศ แม้ว่าจะไม่ใช่คนรักต่างเพศแต่พวกเขาต่างได้เห็นได้ยิน
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และได้รับการสั่งสอน อบรมความคิดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ เรื่อง
ความรักความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ที่มีอยู่อย่าง
เข้มข้นในสังคมด้วยเช่นกัน คนกลุ่มนี้จึงอาจยอมรับบรรทัดฐาน และ
ความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากระบบเพศภาวะและเพศวิถีแบบรักต่างเพศ
เข้ามาในความสัมพันธ์ของพวกเขาโดยไม่ตั้งค�ำถามมากนัก เราอาจพบ
การใช้อ�ำนาจ การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามเพศ และการก�ำหนดบทบาท
ในการมีเพศสัมพันธ์ของคูร่ กั เพศเดียวกัน ทีถ่ อดแบบมาจากความสัมพันธ์
แบบรักต่างเพศ เช่น การใช้อ�ำนาจเหนือกว่าหรือการควบคุมแบบ
ชายเหนือหญิงในคู่หญิงรักหญิง ชายรักชาย การที่คนที่มีบุคลิกลักษณะ
เป็นทอม อาจสวมบทบาทเป็นคนเจ้าชู้แบบผู้ชาย ชอบกินเหล้า สูบบุหรี่
หรือเป็นผูค้ วบคุมและใช้อำ� นาจในความสัมพันธ์ เฉกเช่นผูช้ ายตามกรอบ
บรรทัดฐานรักต่างเพศ เป็นต้น
เราจะเห็นได้วา่ กรอบเพศและเพศวิถตี ามบรรทัดฐานรักต่างเพศ
ในสังคมชายเป็นใหญ่นี้ ส่งผลกับคนหลายกลุ่ม ทั้งต่อผู้หญิงรักต่างเพศ
โดยเฉพาะกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ติ นตามกรอบเพศวิถแี บบผูห้ ญิง
หรือภรรยาที่ดี กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ
ในระบบเพศและเพศวิถนี ี้ กลุม่ คนทีม่ อี ภิสทิ ธิ์ มีโอกาส มีพนื้ ที่ และอ�ำนาจ
มากทีส่ ดุ คือกลุม่ ผูช้ ายรักต่างเพศ บรรทัดฐานรักต่างเพศท�ำให้คนในสังคม
มีมุมมองและความเข้าใจเรื่องเพศวิถีที่จ�ำกัด คับแคบ แบ่งแยกและกดขี่
ทั้งยังเป็นตัวจ�ำกัดไม่ให้บุคคลไม่ว่าจะมีเพศภาวะหรือเพศวิถีรูปแบบใด
สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ก้าวพ้นข้อก�ำหนดของอัตลักษณ์
ที่ก�ำหนดความคาดหวัง บทบาทหน้าที่ทางเพศและเพศวิถีที่คับแคบ
จ�ำกัดและตายตัวนี้ เพื่อจะมีชีวิตอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค
มีอิสรภาพในชีวิตที่สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้สูงสุด เป็นมนุษย์
ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาทางเพศรส การเลือกคู่และมี
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ความสัมพันธ์ทางเพศ เห็นคุณค่าในความเป็นเพศและเพศวิถขี องตนเอง
และคนอื่นๆ ที่ต่างออกไปจากตนด้วยความภูมิใจ เข้าใจและเคารพใน
ความแตกต่างอย่างเท่าเทียม
ระบบเพศและเพศวิถีแบบชายเป็นำใหญ่
คนกลุ่มนี้
ถูกผลักออกจาก
สังคมชายเป็นใหญ่

เพศสรีระ

เพศภาวะ

เพศวิถี
แบบรักต่างเพศ

ผู้ชาย

ผู้หญิง

อ�านาจ
โอกาส
สถานภาพ
พื้นที่
สิทธิ

อ�านาจ
โอกาส
สถานภาพ
พื้นที่
สิทธิ

ผู้ชาย

ผู้หญิง

อ�านาจ
โอกาส
สถานภาพ
พื้นที่
สิทธิ

อ�านาจ
โอกาส
สถานภาพ
พื้นที่
สิทธิ

คนข้ามเพศ

คนรักเพศ
เดียวกัน
คนรักสองเพศ
Queer

แผนภูมิ สรุปกรอบเพศภาวะและเพศวิถีแบบชายเป็นใหญ่

แผนำภูมิสรุปกรอบเพศภาวะ และเพศวิถีแบบชายเป็นำใหญ่

ที่กล่าวมาทั้งหมดในบทนี้สรุปได้ว่าวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะเรื่องเพศทางกายภาพหรือผู้ชายที่เราเห็น
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดในบทนีส้ รุปได้วา่ วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ไม่ได้หมายความ
ถึงเฉพาะเรื่องเพศทางกายภาพหรือผู้ชายที่เราเห็นในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม
ประชากรผู้ชายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงระบบความคิด ความเชื่อ เรื่องบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ภาพลักษณ์ของ “ผู้หญิง ผู้ชาย” ตามกรอบเพศ
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ในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มประชากรผู้ชายเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
ระบบความคิด ความเชือ่ เรือ่ งบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความคาดหวัง
ภาพลักษณ์ของ “ผู้หญิง ผู้ชาย” ตามกรอบเพศ รูปแบบการใช้อ�ำนาจ
ระหว่างเพศ และเรื่องเพศวิถีของคนทุกเพศภาวะที่ประชากรในสังคม
ทุกเพศทุกวัยได้รับการสั่งสอนหล่อหลอมบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็ก แม้เรา
จะเห็นได้ชัดว่าผู้ชายในระดับปัจเจกและกลุ่มเป็นเพศที่ได้สิทธิ โอกาส
อิสรภาพ อ�ำนาจ และประโยชน์จากระบบเพศของวัฒนธรรมชายเป็น
ใหญ่นี้ แต่กลุ่มผู้หญิงเป็นจ�ำนวนมากก็รับเอาวัฒนธรรมนี้ มาอยู่ในเนื้อ
ในตัว ดังนั้นนอกจากพวกเธอจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในระดับ
ส่วนตัวแล้ว อาจจะได้ทำ� หน้าทีค่ อยตรวจตรา (policing) ให้ผหู้ ญิง ผูช้ าย
ปฏิ บั ติ ต ามระบบเพศและเพศวิ ถี นี้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ผ่ า นการเลี้ ย งดู
บุตรหลาน เช่น การแบ่งบทบาทหน้าที่การงาน การละเล่น การแต่งตัว
การเลือกคู่ การให้อ�ำนาจและสถานภาพ และความคาดหวังบนฐานเพศ
จากคนในครอบครัว ในที่ท�ำงาน ในที่สาธารณะ และผ่านการมีส่วนร่วม
ในระบบและสถาบันต่างๆ ของสังคมอย่างแข็งขันอีกด้วย ในหนังสือ
เล่มนี้เราจึงเลือกใช้ค�ำว่าระบบเพศภาวะและเพศวิถี มากกว่าจะใช้ค�ำว่า
เป็นเรือ่ งมิตหิ ญิงชายหรือบทบาทชายหญิง เพราะสิง่ ทีเ่ ราต้องการท้าทาย
และเปลี่ยนแปลงคือ วัฒนธรรมทางเพศที่ถูกจัดสร้างอย่างเป็นระบบ
และด�ำรงอยู่อย่างแนบเนียนในวิถีชีวิตประจ�ำวันของทุกคน ด�ำรงอยู่
ในครอบครั ว ในชุ ม ชน ในค� ำ สอนทางศาสนาของวั ด และโบสถ์
ในโรงเรี ย น ในนโยบายของรั ฐ ในสื่ อ โฆษณา ในละครภาพยนตร์
ในงานศิลปะ ในหนังสือ ในบทสนทนา ในโจ๊กตลก ฯลฯ ระบบเพศและ
เพศวิถนี ี้ จึงสร้างผลกระทบทุกวันต่อคนทุกเพศและสร้างปัญหามากมาย
ให้สังคมของเรา
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กิจกรรมสอนเรื่องความเป็นเพศหรือเพศภาวะ
วัตถุประสงค์:   เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจเรื่องความเป็นเพศ
ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของตนเองและสังคม และ
เราจะค้นหาการเปลีย่ นแปลงระบบความคิดความเชือ่ นีอ้ ย่างไร โดยวิธกี าร
ตั้งค�ำถามและแบ่งกลุ่มย่อย
วัสดุอุปกรณ์:  กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ
ระยะเวลา:  ๑.๓๐ ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
๑. ให้ผรู้ ว่ มอบรมจับคูแ่ ล้วให้แต่ละคูร่ ว่ มกันระดมความคิดเห็น
เพือ่ ตอบโจทย์ทกี่ ระบวนกรเขียนไว้บนบนกระดานว่า “สังคมไทยก�ำหนด
ภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ ความคาดหวัง และระบบความเชื่อต่างๆ
เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายและร่างกายของผู้หญิงและผู้ชายไว้อย่างไร”
หากจ�ำเป็นกระบวนกรอาจยกตัวอย่างประกอบด้วยได้ ให้เวลาส�ำหรับ
การระดมความเห็นประมาณ ๑๐ นาที
๒. ระหว่างนี้ให้กระบวนกรวาดกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สอง
กรอบไว้ ใ กล้ กั น บนกระดาน ด้ า นบนของกรอบหนึ่ ง ให้ เขี ย นค� ำ ว่ า
“ผู้หญิง” และด้านบนของอีกกรอบหนึ่งเขียนค�ำว่า “ผู้ชาย” เพื่อเตรียม
เขียนค�ำตอบที่จะได้จากการระดมความคิด
๓. เมื่อหมดเวลาส�ำหรับระดมความคิดแล้วให้ผู้ร่วมอบรมกลับ
เข้ากลุ่มใหญ่ กระบวนกรขอให้แต่ละคู่แบ่งปันสิ่งที่คุยกันเพื่อตอบโจทย์
ที่ตั้งไว้ โดยขอฟังค�ำตอบส�ำหรับ “ผู้หญิง” ก่อน แล้วเขียนค�ำตอบที่ได้
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมฝั่งผู้หญิงที่เตรียมไว้ จากนั้นขอฟังค�ำตอบส�ำหรับ
“ผูช้ าย” แล้วเขียนค�ำตอบลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มฝัง่ ผูช้ ายทีเ่ ตรียมไว้เช่นกัน
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๔.  จากนัน้ กระบวนกรถามผูร้ ว่ มอบรมทัง้ กลุม่ ใหญ่วา่ พวกเธอ
และเขารับรู้หรือเรียนรู้ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงและ
ผู้ชายเหล่านี้มาจากแหล่งใด ความคิดความเชื่อเช่นนี้ได้รับการสั่งสอน
หล่อหลอม หรือถ่ายทอดผ่านสถาบันใดบ้างในสังคม แล้วเขียนค�ำตอบ
ไว้บนกระดานให้อยู่ตรงกลางระหว่างรูปกล่องผู้หญิงและผู้ชาย
๕. กระบวนกรถามผู ้ ร ่ ว มอบรมว่ า หากเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ได้ รั บ
การถ่ายทอดและปลูกฝังให้ถอื ตามความคิดความเชือ่ เหล่านีต้ งั แต่วยั เด็ก
จนโตเป็นผู้ใหญ่ การปลูกฝังเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่นิสัยใจคอ ศักยภาพ ความใฝ่ฝันในชีวิต และสิ่งที่เด็กจะให้คุณค่า
และเห็นความส�ำคัญคือสิ่งใด ให้กระบวนกรเขียนรายการค�ำตอบไว้
บนกระดาน เสร็จแล้วให้ถามต่อไปว่า หากประชากรผู้หญิงซึ่งเป็น
ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศมีลักษณะดังเช่นผู้หญิงที่ยกตัวอย่างมา
ผูห้ ญิงจะสามารถมีบทบาท ต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือมีพนื้ ที่
ทางสังคมไปในลักษณะใด เขียนรายการค�ำตอบไว้บนกระดาน
๖. เมื่อเสร็จจากการถามเกี่ยวกับผู้หญิงแล้ว ให้ถามค�ำถาม
ชุดเดียวกันเกีย่ วกับผูช้ ายด้วยคือ ให้ถามว่าหากเด็กผูช้ ายได้รบั การถ่ายทอด
และปลูกฝังให้ถือตามความคิดความเชื่อที่สังคมก�ำหนดให้ตั้งแต่วัยเด็ก
จนโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะโตขึ้นมาเป็นคนอย่างไร แล้วสังคมจะก�ำหนดให้
ผู้ชายสามารถมีบทบาท ต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือมีพื้นที่
ทางสังคมไปในลักษณะใด เขียนรายการค�ำตอบไว้บนกระดานเช่นกัน
๗.  จากนัน้ ถามผูร้ ว่ มอบรมในกลุม่ ใหญ่วา่ ในสังคมทีป่ ระชากร
หญิงและประชากรชายถูกหล่อหลอมและปลูกฝังให้มีลักษณะดังเช่นที่
กลุม่ อภิปรายกันมา สังคมนัน้ จะมีสภาพเช่นไร การหล่อหลอมความเป็น
หญิงเป็นชายเช่นทีก่ ล่าวมา จะส่งผลหรือจะสร้างปัญหาอย่างไรต่อสังคม
ค�ำตอบของผู้ร่วมอบรมจะช่วยให้พวกเขาและเธอเห็นความเชื่อมโยง
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ระหว่างความเป็นเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และลักษณะของสังคม
แบบชายเป็นใหญ่
๘. โจทย์ตอ่ ไป ให้ผรู้ ว่ มอบรมทบทวนว่าในชีวติ ของเธอและเขา
ได้ถูกหล่อหลอมความเป็นเพศมาอย่างไร จากสถาบันใดบ้าง และ
การหล่ อ หลอมความเป็ น เพศนั้ น ๆ ส่ ง ผลทางลบและบวกต่ อ ชี วิ ต
อย่างไรบ้าง และปัจจุบนั นีผ้ รู้ ว่ มอบรมยังมีความคิดความเชือ่ ตามทีไ่ ด้รบั
การปลูกฝังมาในเรือ่ งความเป็นเพศนีอ้ ย่างไรบ้าง และหลังจากนีพ้ วกเธอ
และเขาต้องการจะท้าทายและเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเหล่านี้
อย่างไรหรือไม่ เมื่อให้โจทย์เรียบร้อยแล้วให้ผู้ร่วมอบรมจับกลุ่มย่อย ๒
หรือ ๓ คน และให้แต่ละคนแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวกับ
การถูกหล่อหลอมความเป็นเพศให้เพื่อนฟัง
ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้จัดกระบวนการ:
• จากประสบการณ์ของผู้เขียน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจเรื่องกรอบความเป็นเพศ
จากประสบการณ์ชวี ติ ของตนเอง เริม่ จากระดับส่วนตัวไป
จนถึงระดับสังคม และจะสามารถเชือ่ มโยงประเด็นการหล่อ
หลอมความเป็นเพศนี้ เข้ากับประเด็นเรือ่ งความไม่เป็นธรรม
ทางเพศและระบบวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ได้ชดั เจนขึน้
• จากประสบการณ์ในการจัดอบรมเรื่องนี้ทั้งกับผู้หญิงและ
ผู้ชายพบว่าค�ำตอบจากผู้ร่วมอบรมเรื่องกรอบความเป็น
ผู้หญิงมักรวมถึงลักษณะต่างๆ ได้แก่ สุภาพ อ่อนโยน
อ่อนหวาน เป็นผูต้ ามทีด่ ี เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี พึง่ พิงผูอ้ นื่ เป็นผูท้ ี่
ไม่สามารถไว้วางใจได้ อ่อนแอ เป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี
รักสวยรักงาม อิจฉาริษยา และชอบซุบซิบนินทา ส่วน
ค�ำตอบเรือ่ งกรอบความเป็นผูช้ ายมักรวมถึงลักษณะต่างๆ
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ได้แก่ เป็นผูน้ ำ 
� กล้าหาญ เสียสละ มีเกียรติ น่าเชือ่ ถือ เป็น
ผูป้ กป้องคุม้ ครอง และเป็นคนทีม่ คี วามมัน่ ใจ ดังนัน้ จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญที่กระบวนกรจะต้องน�ำกระบวนการให้ผู้ร่วม
อบรมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะหรือความเป็น
เพศหญิงเพศชายกับระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และ
วัฒนธรรมแบบครอบง�ำซึง่ ผูเ้ ขียนได้กล่าวไว้แล้วในบททีส่ อง
• กระบวนกรต้องย�ำ้ กับผูร้ ว่ มอบรมว่ากรอบความเป็นเพศที่
ว่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นธรรมชาติ แต่เป็นสิง่ ทีส่ งั คมมนุษย์สร้าง
ขึ้นผ่านกระบวนการกล่อมเกลาของสถาบันทางสังคม
ต่างๆ จนท�ำให้คนเชื่อว่ากรอบเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติ
หรือเป็นความปกติ และกรอบซึง่ สังคมสร้างขึน้ นีเ้ องทีเ่ ป็น
สาเหตุน�ำไปสู่ความไม่เป็นธรรมทางเพศและความรุนแรง
ทางเพศในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อความเป็นเพศไม่ใช่ภาวะ
ธรรมชาติ เราจึงย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ หากเรา
เห็นว่ามันได้ปดิ กัน้ โอกาสการพัฒนาไปสูค่ วามเป็นมนุษย์
ทีส่ มดุลและได้สร้างผลเสียแก่สงั คมในรูปของความไม่เป็น
ธรรมและความรุนแรง
• กระบวนกรต้องช่วยให้ผู้ร่วมอบรมเห็นว่าปัญหาเรื่อง
วัฒนธรรมความเป็นเพศไม่ใช่ปัญหาหรือประเด็นของ
ผูห้ ญิงเท่านัน้ เพราะการมองว่าปัญหานีเ้ ป็นปัญหาเฉพาะ
ของผู้หญิงเป็นการมองแบบคับแคบและแยกส่วน การที่
ผู ้ ช ายบางคน บางกลุ ่ ม แม้ ใ นหมู ่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันเองไม่เห็นความส�ำคัญหรือ
ต่อต้านการท�ำงานเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงด้านเพศภาวะ
หรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศ อาจเป็นผลมาจาก
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ความกลั ว ว่ า เขาจะต้ อ งถู ก ท้ า ทายอ� ำ นาจและอภิ สิ ท ธิ์
ที่ตนเองได้รับในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ดังนั้น โจทย์
ที่ส�ำคัญข้อหนึ่งของผู้ซึ่งต้องการผลักดัน เรื่องความเป็น
ธรรมทางเพศคือ ท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ผู้ชายสามารถ
เรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจกับประเด็นเหล่านีไ้ ด้ โดยไม่รสู้ กึ
ว่าตนเองก�ำลังตกเป็นเป้าของการโจมตีในระดับบุคคล
ช่ ว ยให้ เขาก้ า วพ้ น ไปจากความรู ้ สึ ก ผิ ด ว่ า ตนเองเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนได้ประโยชน์จากระบบเพศที่เป็นอยู่
ในสังคม และท�ำให้ผชู้ ายเห็นว่าการท�ำงานเรือ่ งความเท่าเทียม
ทางเพศนั้น ไม่ใช่เป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง
ที่ ผู ้ ช ายต้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
ค�ำตอบของโจทย์นสี้ ว่ นหนึง่ อยูท่ คี่ วามสามารถในการชีใ้ ห้
ผูค้ นทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายเห็นว่า ความไม่เป็นธรรมทางเพศ
เป็ น ปั ญ หาเชิ ง ระบบหรื อ ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง ไม่ ใช่
เรื่องของปัจเจกหรือนิสัยส่วนตัว ถึงแม้ว่าผู้ชายมักจะได้
รั บประโยชน์ จ ากวั ฒ นธรรมความเป็ น เพศ ที่ ด�ำ รงอยู ่
ในสังคมเช่นนี้ และถึงที่สุดแล้วสังคมที่มีความเป็นธรรม
จะท�ำให้คนทุกคนมีความสุข ปลอดภัย เป็นอิสระ และ
สามารถพัฒนาคุณสมบัติด้านบวกของความเป็นมนุษย์
ได้อย่างเต็มที่ อันจะน�ำมาซึง่ สังคมสุขสงบในแบบทีท่ กุ คน
ปรารถนา

276

ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

กิจกรรมสอนเรื่องเพศวิถี
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมท�ำความเข้าใจเรื่องระบบ
เพศวิถีของสังคมไทย ได้ทบทวนและสะท้อนว่าระบบนี้ส่งผลต่อชีวิต
ทางเพศของตนเองและคนในสังคมอย่างไร รวมถึงการท้าทายและคิดหา
วิธที จี่ ะรือ้ ถอนความคิดฝังหัวเรือ่ งเพศวิถที สี่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ ทางเพศ
ของตนเองและกลุม่ คนทีต่ นเองท�ำงานด้วย โดยวิธกี ารตัง้ ค�ำถาม แบ่งปัน
ในกลุ่มย่อย และฟังอย่างลึกซึ้ง
วัสดุอุปกรณ์: กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ ภาพยนตร์
ระยะเวลา: ๓ ชั่วโมง
ขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรม:
๑. กระบวนกรวาดกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สองกรอบไว้บน
กระดาน ด้านบนของกรอบหนึง่ ให้เขียนค�ำว่า “ผูห้ ญิง” และด้านบนของ
อีกกรอบหนึง่ เขียนค�ำว่า “ผูช้ าย” เพือ่ ใช้สำ� หรับเขียนค�ำตอบทีจ่ ะได้จาก
การระดมความคิด
๒. กระบวนกรอธิบายความหมายของระบบเพศวิถี จากนั้น
ตั้งค�ำถามกับผู้ร่วมอบรมว่าสังคมไทยมีข้อก�ำหนดเรื่องเพศวิถีหรือ
มีระบบความคิดความเชื่อเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์
ของผู้หญิงและผู้ชายอย่างไรบ้าง
๓. กระบวนกรเขียนค�ำตอบที่ได้จากผู้ร่วมอบรมลงในกรอบ
สี่เหลี่ยมที่วาดไว้บนกระดาน โดยแยกตามเพศ
๔. กระบวนกรถามผูร้ ว่ มอบรมว่าหากผูห้ ญิงได้รบั การหล่อหลอม
ให้เชือ่ และท�ำตามกรอบเพศวิถดี งั กล่าว จะส่งผลให้ผหู้ ญิงมีชวี ติ ทางเพศ
เป็นอย่างไรบ้าง เขียนค�ำตอบลงบนกระดาน จากนัน้ ให้ถามถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย เขียนค�ำตอบลงบนกระดาน
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๕. จากค�ำตอบของทัง้ สองเพศให้กระบวนกรถามต่อไปว่าระบบ
เพศวิถีในสังคมเช่นนี้จะส่งผลต่อสภาพสังคมอย่างไร เราเห็นปัญหา
ทางเพศอะไรบ้างที่เป็นผลสะท้อนของระบบเพศวิถีนี้ เขียนค�ำตอบ
ลงบนกระดาน
๖. จากนัน้ ให้ผรู้ ว่ มอบรมแต่ละคนพิจารณาดูวา่ ตนเอง (และคูร่ กั )
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกรอบเพศวิ ถี ดั ง กล่ า วอย่ า งไร และกรอบนี้ ส ่ ง ผล
อย่างไรต่อความทุกข์และความสุขทางเพศ   ในปัจจุบันนี้ยังมีความเชื่อ
ฝังหัวอะไรบ้าง เกีย่ วกับเพศวิถที ที่ า้ ทาย และหากต้องการจะเปลีย่ นแปลง
ความคิดความเชือ่ ฝังหัวนัน้ ผูร้ ว่ มอบรมจะมีวธิ กี ารอย่างไรบ้าง (ตัวอย่าง
ผลที่เกิดจากความเชื่อฝังหัวเรื่องเพศวิถีที่ด�ำรงอยู่ในสังคม เช่น ผู้หญิง
รูส้ กึ อายไม่กล้าพูดเรือ่ งเพศ ความเชือ่ ว่า ผูห้ ญิงมีความต้องการทางเพศ
น้อยกว่าผูช้ าย ภาวะทีผ่ หู้ ญิงไม่สามารถปฏิเสธคูร่ กั เมือ่ ไม่ตอ้ งการมีเซ็กส์
ความรู้สึกกระอักกระอ่วนของพ่อแม่ที่จะต้องพูดคุยเรื่องเพศกับลูก
เป็นต้น)
๗. เมื่อผู้ร่วมอบรมทุกคนได้พิจารณาทบทวนประสบการณ์
ของตนเองตามโจทย์ทใี่ ห้ไปเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนจับคูก่ บั ผูร้ ว่ มอบรมอีก
คนหนึง่ ทีร่ สู้ กึ สบายใจเพือ่ จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ ก่อนจะเริม่ การแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กระบวนกรย�้ำถึงกติกาของการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน
ไม่ตั้งค�ำถาม หรือให้ค�ำแนะน�ำ  และย�้ำให้รักษาความลับของเพื่อนผู้เล่า
ประสบการณ์ ให้แต่ละคนผลัดกันพูดในเวลาคนละประมาณ ๗-๑๐ นาที
เมื่อคนแรกเล่าจบแล้วก็สลับให้อีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายเล่าบ้าง กระบวนกร
ให้เสียงสัญญาณระฆังส�ำหรับการเริม่ ต้นและจบการแบ่งปันในแต่ละรอบ
๘. เมื่อแบ่งปันประสบการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร่วม
อบรมกลับมาในกลุม่ ใหญ่ กระบวนกรถามผูร้ ว่ มอบรมว่ารูส้ กึ อย่างไรบ้าง
หลังจากที่ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องเพศวิถีของตน (ส�ำหรับบางคน
อาจจะเป็นครั้งแรก ที่ได้มีโอกาสพิจารณาเรื่องเพศของตนเองและน�ำมา
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พูดคุยแบ่งปันกับคนอืน่ ) ถามว่าเขารูส้ กึ อย่างไรทีเ่ พือ่ นเล่าประสบการณ์
ให้ฟัง และแต่ละคนได้เรียนรู้สิ่งใดจากกิจกรรมนี้
๙. จบกิจกรรมด้วยการดูหนังเรื่อง Better than Chocolate
ซึ่งเป็นหนังที่ชี้ให้เห็นเพศวิถีในรูปแบบต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กลุ ่ ม เพศวิ ถี ช ายขอบ ซึ่ ง แม้ จ ะเป็ น บริ บ ทของสั ง คมอเมริ ก าแต่ ก็ มี
หลายส่วนที่คล้ายคลึงกับสังคมไทย
ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้จัดกระบวนการ:
เป็นเรื่องส�ำคัญ ที่กระบวนกรต้องย�้ำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจว่า
กิจกรรมนี้คือการท�ำลายความเงียบด้วยการพูดเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่หล่อหลอมไม่ให้ผู้หญิงพูด (หรือหากเป็นผู้ชาย
ก็ถูกหล่อหลอมให้พูดเรื่องนี้ เพื่อการโอ้อวด หรือแสดงความเป็นชาย
แทนทีจ่ ะเป็นการแบ่งปันเพือ่ เรียนรูแ้ ละพัฒนาความเป็นมนุษย์ทสี่ มดุล)
และการท�ำลายความเงียบในตัวของมันเองก็เป็นการรื้อถอนความเชื่อ
ฝังหัวว่า เรือ่ งเพศเป็นเรือ่ งสกปรก หยาบคาย กิจกรรมนีจ้ งึ ช่วยให้ผรู้ ว่ ม
อบรมได้ปลอดปล่อยตนเอง ให้มีอิสระจากวัฒนธรรมครอบง�ำเรื่องเพศ
ของระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่
กิจกรรมสอนเรื่องรสนิยมทางเพศ
กิจกรรมนี้ ควรท�ำหลังจากที่ผู้ร่วมอบรมมีความเข้าใจเรื่อง
อ�ำนาจ เพศภาวะและเพศวิถแี ล้ว เพราะประเด็นเหล่านีเ้ ชือ่ มโยงสัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ ง โดยทัว่ ไปกระบวนกรอาจอธิบายแนวความคิด
เหล่านีไ้ ปในคราวเดียวกันพร้อมกับการยกตัวอย่างประกอบ แต่บางครัง้
หากเห็ น ว่ า กลุ ่ ม มี ค วามรู ้ สึ ก ปลอดภั ย สู ง กระบวนกรก็ อ าจเริ่ ม ต้ น
ด้วยค�ำถามว่า มีใครบ้างทีเ่ คยมีประสบการณ์ชอบหรือรักคนเพศเดียวกัน
และพร้อมทีจ่ ะเล่าให้เพือ่ นๆ ฟัง หรืออาจเริม่ ต้นด้วยการถามคนรักต่างเพศ
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ว่ารู้ตั้งแต่เมื่อไรว่าเป็นคนรักต่างเพศ และเขาคิดว่าตนเองมีความทุกข์
ความสุขอย่างไรกับการเป็นคนรักต่างเพศ จากนัน้ ถามค�ำถามเดียวกันนี้
กับคนที่รักเพศเดียวกันและคนรักสองเพศ หากมีเวลามากพอ เช่น
ประมาณ ๔๕ นาที เราจะแบ่งพื้นที่ในห้องประชุมเป็นสี่พื้นที่ พื้นที่หนึ่ง
คือมุมของคนรักต่างเพศ พื้นที่สองเป็นมุมของคนรักเพศเดียวกัน พื้นที่
สามเป็นพื้นที่ของคนรักสองเพศ และพื้นที่สี่เป็นพื้นที่ส�ำหรับคนที่ไม่
ต้องการระบุรสนิยมทางเพศของตนเอง (พื้นที่นี้ส�ำคัญมากและต้อง
ก�ำหนดไว้ในกิจกรรม เพือ่ ให้คนทีไ่ ม่รสู้ กึ ปลอดภัยในการเปิดเผยรสนิยม
ทางเพศตนเองได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมด้วย) จากนัน้ ให้แต่ละกลุม่ แบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิตทางเพศตามโจทย์ต่อไปนี้ (หากกลุ่มใดมีคนจ�ำนวน
มากเกินไปให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ จ�ำนวนกลุ่มละไม่เกิน ๓ หรือ ๔ คน)
• เล่าว่าแต่ละคนเรียนรูเ้ รือ่ งเพศครัง้ แรกอย่างไร จากแหล่งใด
• เล่าประสบการณ์ความรักครั้งแรกหรือประสบการณ์การมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของแต่ละคน
• เล่าความสุขและความทุกข์จากการมีเพศวิถใี นแบบทีเ่ ป็นอยู่
หลังจากทุกกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคน
กลับมาที่กลุ่มใหญ่ จากนั้นกระบวนกรถามว่าผู้ร่วมอบรมมีความรู้สึก
อย่างไรจากการท�ำกิจกรรมนี้ หรือมีความรู้สึกอย่างไรกับการแบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิตทางเพศของตนเอง (ซึ่งส�ำหรับหลายคน อาจเป็น
ครั้งแรกที่ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตทางเพศของตนเองกับผู้อื่น) และ
ถามต่อว่า ผู้ร่วมอบรมได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ ทั้งในระดับส่วนตัว
และสังคม และคิดทีจ่ ะน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูน้ ไี้ ปปรับใช้ในชีวติ จริงอย่างไร เช่น
น�ำไปปรับใช้กับการท�ำความเข้าใจเรื่องเพศวิถีกับลูก แฟน หรือเพื่อน
หรือเพิ่มความละเอียดอ่อนเรื่องเพศวิถีในงานที่ตนท�ำอยู่ เป็นต้น
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การสอนเรื่องความแตกต่างหลากหลาย

กิจกรรมเส้นทางแห่งความหลากหลาย (Diversity Line)
กิจกรรมนีน้ ำ� มาใช้เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย
ที่มีอยู่ในกลุ่มผู้เรียน ความแตกต่างหลากหลายมีทั้งเรื่องอัตลักษณ์
ที่ ทั บ ซ้ อ นกั น ของแต่ ล ะคน แหล่ ง อ� ำ นาจที่ แ ตกต่ า งกั น ตลอดจน
ประสบการณ์ชวี ติ และมิตอิ นื่ ๆ เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง สภาพของ
สุขภาวะ เป็นต้น การท�ำกิจกรรมนีจ้ งึ ต้องการให้ผเู้ รียนมีความละเอียดอ่อน
และเข้าใจซึง่ กันและกัน ซึง่ จะส่งผลต่อการเข้าใจตนเองและผูอ้ นื่ ช่วยสร้าง
ความเป็นทีม หากผู้ที่มาเรียนมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่อสู้ในเรื่อง
ประเด็นเดียวกัน เพราะบ่อยครัง้ ในหมูค่ นท�ำงานเพือ่ สังคมทีต่ อ่ สูจ้ ากมุมมอง
อัตลักษณ์ชายขอบ เช่น กลุม่ ผูห้ ญิง กลุม่ ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเอชไอวี กลุม่ คนยากจน
กลุม่ แรงงานข้ามขาติ กลุม่ คนรักเพศเดียวกัน ทีม่ ารวมกันเพือ่ ต่อสูป้ ระเด็น
เรือ่ งสิทธิและความเป็นธรรมบนฐานอัตลักษณ์รว่ มของพวกเขา  
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
๑. บอกผู้เรียนว่าเราจะท�ำกิจกรรมเพื่อท�ำความเข้าใจเรื่อง
ความหลากหลาย จากนัน้ บอกให้ทกุ คนมายืนรวมกันอยูด่ า้ นใดด้านหนึง่
ของห้อง
๒. บอกผู้เรียนว่ากระบวนกรจะพูดถึงอัตลักษณ์หลากหลาย
อัตลักษณ์ ขอให้แต่ละคนครุ่นคิดสักครู่และหากอัตลักษณ์นั้นเป็นจริง
ส�ำหรับผูเ้ รียนท่านใด ให้เดินออกไปจากแถวหรือเดินออกไปอีกด้านหนึง่
ของห้องประมาณ ๗-๑๐ ก้าว จากนั้นขอให้เดินกลับมาอยู่ในกลุ่ม
ตามเดิม เพื่อรอฟังอัตลักษณ์ต่อไป หากท่านใดไม่เข้าใจประโยคหรือ
อัตลักษณ์ให้ถามก่อนที่จะออกเดิน หากมีผู้เรียนที่ไม่เข้าใจกระบวนกร
ควรยกตัวอย่างประสบการณ์
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๓. ในขณะที่ท�ำกิจกรรมทีมกระบวนกรสังเกตปฏิกิริยาท่าทาง
ของผู้เรียน รวมถึงอารมณ์ความรู้สึก สีหน้าท่าทางที่แสดงออกของคน
ที่เดินออกไปหรือยืนอยู่กับที่ในแต่ละอัตลักษณ์ที่กล่าวไป
๔. เมื่อพูดจบทุกอัตลักษณ์แล้วให้ผู้เรียนจับคู่กับคนที่พวกเขา
ไว้ใจ เช่น หากมีการจับคู่กับคนที่อยากแบ่งปันความรู้สึกให้เดินไปหา
คนๆ นั้น เป็นต้น เมื่อทุกคนมีคู่แล้วให้หาพื้นที่นั่งเพื่อจะแบ่งปัน
๕. ให้แต่ละคู่แบ่งปันประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ โดยเน้นย�้ำ
ให้ แ บ่ ง ปั น ความรู ้ สึ ก ก่ อ นว่ า คนที่ จ ะพู ด มี ค วามรู ้ สึ ก ใดเกิ ด ขึ้ น บ้ า ง
ในขณะที่ท�ำกิจกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่ได้ยินประโยคซึ่งกระทบจิตใจ
หรือความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีเ่ ดินออกไปหรือไม่ได้เดินออกไป ให้คน
หนึ่งพูดแบ่งปันก่อน ส่วนเพื่อนที่เป็นคู่ขอให้ฟังด้วยหัวใจ ไม่พูดแทรก
ไม่ถาม ไม่ตดั สิน ไม่แนะน�ำ ขอให้ฟงั เพือ่ เป็นประจักษ์พยานประสบการณ์
ของเพื่อนเท่านั้น ระยะเวลาที่แต่ละคนจะแบ่งปันขึ้นอยู่กับว่าหลังจาก
ท�ำกิจกรรม ผู้เรียนมีอารมณ์ความรู้สึกและเราอ่านได้ว่ามีการเรียนรู้เกิด
ขึ้นมาก ดังนั้นอาจจะก�ำหนดให้แต่ละคนแบ่งปันประมาณ ๕-๗ นาที
เมื่อหมดเวลาของคนแรกกระบวนกรให้สัญญาณคนที่สองแบ่งปัน
๖. เมื่อเห็นว่าทุกคู่แบ่งปันเสร็จแล้ว กระบวนกรเชิญกลุ่มมานั่ง
รวมในวงใหญ่ จากนั้นถามความรู้สึกของคนในกลุ่ม หากสังเกตเห็นว่า
มีคนในกลุม่ ทีย่ งั มีความรูส้ กึ หนักอยู่ เช่น สัมผัสได้วา่ เป็นความรูส้ กึ เศร้า
เสียใจ ให้เชิญกลุ่มอยู่กับความเงียบก่อน อยู่กับลมหายใจ โดยพูดว่า
ตอนนี้เพื่อนเราบางคนยังมีความรู้สึกอยู่ ขอให้พวกเราเกื้อกูลเพื่อน
ด้วยการอยู่กับลมหายใจของเรา อยู่กับความนิ่งเงียบสักพักด้วยกัน
เมื่อทุกคนพร้อมจึงเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนแบ่งปันความรู้สึก เมื่อเห็นว่า
ผู้เรียนแบ่งปันความรู้สึกแล้วให้ถามต่อว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
และการเรียนรูน้ จี้ ะช่วยให้เราน�ำไปใช้อย่างไรในการท�ำงานร่วมกัน เป็นต้น
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ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้จัดกระบวนการ
อัตลักษณ์ทจี่ ะใช้ในการท�ำกิจกรรมเส้นทางแห่งความหลากหลาย
ส� ำ คั ญ มาก เพราะเป็ น ตั ว ตั ด สิ น ว่ า กิ จ กรรมนี้ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นเห็ น
ความหลากหลายของอัตลักษณ์มากมายที่มีอยู่ภายในแต่ละคนและ
ภายในกลุ่ม ตัวอย่างอัตลักษณ์ที่ศูนย์เราเคยใช้ในการฝึกอบรมเรื่องนี้
(ส�ำหรับผูใ้ หญ่) จะรวมถึงอัตลักษณ์เรือ่ งเพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรฐกิจ ชาติพันธุ์ อายุหรือวัย สถานภาพ
สมรส ถิน่ ทีอ่ ยู่ (ในเมืองใหญ่หรือชนบท) อายุการท�ำงาน ต�ำแหน่งหน้าที่
หรือบทบาทหน้าทีใ่ นงานทีท่ ำ 
� ศาสนา (หากเห็นว่าในกลุม่ นัน้ มีคนนับถือ
ศาสนาหลากหลาย) เป็นต้น แต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนจะมีอัตลักษณ์
หลากหลายน้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ เพราะเด็กและเยาวชนยังไม่มีอาชีพ
ต�ำแหน่งหน้าที่การงาน และการมีคู่รัก
ตัวอย่างอัตลักษณ์ที่ใช้ในการท�ำกิจกรรมนี้ซึ่งเหมาะกับวัย
นักเรียน เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศ เติบโตมาในเมือง เติบโตมาใน
ชนบท เติบโตมาในประเทศทีต่ นเองเป็นผูล้ ภี้ ยั เพราะเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสงคราม  เป็นชาวคริสเตียน เป็นชาวพุทธ  เป็นชาวมุสลิม
เป็นผูไ้ ม่นบั ถือศาสนาใดๆ เป็นผูน้ บั ถือศาสนาชนเผ่า อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
อาศัยอยู่กับแม่หรือหรือญาติผู้ใหญ่ เป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในสังคม
เป็นชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศตนเอง มาจากครอบครัว
ชนชั้นกลาง หรือชั้นกลางระดับบนที่มีรายได้แน่นอน ครอบครัวไม่ต้อง
กังวลว่าสิน้ เดือนจะไม่มเี งินใช้  มาจากครอบครัวชนชัน้ ล่าง พ่อแม่ทำ� งาน
มีรายได้ต�่ำหรือมีรายได้ไม่แน่นอน ท�ำให้ไม่มีความมั่นคงด้านการเงิน
มีเพศวิถีเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือรักทั้งสองเพศ
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การเรียนรูร้ ะบบนิเวศแนวผ่านประสบการณ์

การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาครอบง�ำ  คือ
การท่องจ�ำข้อมูล การมองดูภาพของต้นไม้ ป่า แร่ธาตุ และสัตว์ต่างๆ
ในหนังสือเรียนที่ปราศจากความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน
อันเป็นการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แยกชีวิตมนุษย์ออกจากสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ก็ท�ำให้ผู้เรียนเห็นว่า ชีวิตมนุษย์มีคุณค่ามากกว่า สูงกว่า หรือ
เหนือกว่าสรรพสิง่ อืน่ ๆ นอกจากการหล่อหลอมความคิดความเชือ่ เช่นนี้
ผ่านระบบการศึกษาและสื่อต่างๆ แล้ว ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมแบบครอบง�ำ  ส่งเสริมการท�ำเกษตรแนวใหม่ซึ่งเน้น
การใช้ ส ารพิ ษ ในพื ช ผั ก ทุ ก ชนิ ด ส่ ง เสริ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ใช้
และท�ำลายวัตถุดิบ ตลอดจนน�้ำ  และดินในท้องถิ่นอย่างไร้การควบคุม
การท�ำลายผืนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และ
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบบริ โ ภคนิ ย มท� ำ ให้
สิง่ แวดล้อม เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ แม่นำ 
�้ ชายฝัง่ ทะเล ผืนดิน ภูเขา กลายเป็น
วัตถุดิบที่บริษัทและบรรษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของ ผู้ควบคุมและตัดสินใจ
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ผ่านการเอื้ออ�ำนวยขององค์กรรัฐ ซึ่งประกาศว่า
เป็นการพัฒนาประเทศในนามนโยบายต่างๆ เช่น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อสร้างพลังงาน เพื่อการเพิ่ม
รายได้ เพื่อการสร้างงาน เพื่อก�ำจัดความยากจน เป็นต้น
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจึงเป็นต้นตอของการท�ำลายระบบนิเวศ
ทั่วโลก ในสามทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยและหลายประเทศบนโลก
ต้องเผชิญกับวิกฤติทางสิง่ แวดล้อมทัว่ หน้า ไม่วา่ จะเป็นสภาพดินและน�ำ้
เป็นพิษ ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ ความสมดุลของระบบนิเวศ
และภาวะการเจ็บป่วยของผูบ้ ริโภคอาหารทีป่ นสารพิษ การบุกรุกท�ำลาย
พืน้ ทีป่ า่ จ�ำนวนมหาศาล เพือ่ ปลูกหญ้าเลีย้ งสัตว์และท�ำธุรกิจการเกษตร
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อื่ น เช่ น ข้ า วโพด นอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ กลุ ่ ม คนชาติ พั น ธุ ์
ชนกลุ่มน้อย สัตว์ พืชพันธุ์ที่อาศัยและเติบโตอยู่ในเขตป่าเหล่านี้แล้ว
ยังส่งผลต่อสภาพอากาศเป็นพิษ เนื่องจากการเกษตรแนวนี้ต้องอาศัย
การเผาซากพืชเป็นหลัก ช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาพอากาศเป็นพิษส่งผล
ต่อสุขภาพของผู้คนในหลายจังหวัดภาคเหนือ ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคมเป็นตัวอย่างหนึง่ ของวิกฤติน้ี ไรแอน ไอสเลอร์ กล่าวว่า
เด็กและเยาวชนจะต้องเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ที่ท�ำให้พวกเขา
เข้าใจว่ามนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ หมดต้องพึง่ พิงอาศัยกันและกัน เด็กและ
เยาวชนต้องทราบถึงปัญหาและภาวะวิกฤติทางสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับท้องถิน่
ประเทศ และในระดับโลก พวกเขาและเธอต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไข
ปัญหานีแ้ ละเห็นเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน เพราะนี่คืออนาคตของชีวิต
ทีต่ อ้ งเผชิญ ระบบการศึกษาและโรงเรียนจึงมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยตรงที่ต้องให้การศึกษาแบบใหม่ในเรื่องนี้แก่เด็กและเยาวชน
นิเวศวิทยาแนวลึกกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
นิเวศวิทยาแนวลึก (deep ecology)   เป็นองค์ความรู้ เป็น
ความเข้าใจ และความหมายของสิ่งแวดล้อม ได้เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคม
เมื่อสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ไรแอน ไอสเลอร์ เสนอว่า หากเราอยากให้
นั ก เรี ย นประถมเรี ย นรู ้ เรื่ อ งสั ต ว์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องเด็ ก กั บ สั ต ว์
สามารถท�ำได้โดยให้เด็กพาสัตว์เลี้ยงมาที่โรงเรียน หากในสถานการณ์
ของบ้านเรา ซึ่งเด็กไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาโรงเรียนได้   ครูสามารถ
ให้เด็กวาดภาพและเขียนเรื่องราวของสัตว์เลี้ยง แล้วน�ำมาแบ่งปัน
ในห้องเรียน เด็กสามารถเขียนหรือวาดภาพหรือเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยง
ที่เด็กพบเจอในบริเวณบ้าน ชุมชน หรือโรงเรียน ครูสามารถจัดกิจกรรม
พาเด็กออกไปสัมผัสกับกับสัตว์ปา่ ในสถานทีต่ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นสวนสัตว์
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(ซึ่งต้องบอกถึงเหตุปัจจัยว่าอะไรท�ำให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่ในสวนสัตว์
ให้เด็กๆ สังเกตการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง) หรือผ่าน
กิจกรรมเดินป่าซึ่งจะท�ำให้ได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ ต้นไม้ พืชพันธุ์ ความชื้น
และคุณภาพของดิน น�้ำ และอากาศ
เช่นเดียวกับการเรียนรู้เรื่องสัตว์ ครูสามารถสอนให้เด็กเรียนรู้
เรื่องต้นไม้ พืชผักจากที่บ้าน ชุมชน และโรงอาหารของโรงเรียน เด็ก
ควรได้เรียนรู้เรื่องสารพิษปนเปื้อนในผักที่ครอบครัวซื้อมาจากตลาด
หรือผักผลไม้ที่บริโภคในโรงเรียน วิธีวัดสารพิษปนเปื้อนและวิธีก�ำจัด
ลดสารพิษปนเปื้อนในอาหารที่บริโภค เด็กควรจะรู้แหล่งอาหารอินทรีย์
ในชุมชน หรือร่วมโครงการท�ำสวนผักหรือปลูกข้าวอินทรีย์ การผลิต
นมวัวทีไ่ ร้ฮอร์โมน การเลีย้ งไก่แบบธรรมชาติทโี่ รงเรียนจัดให้ ครูสามารถ
ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องคุณภาพดิน น�้ำ  ซึ่งเชื่อมโยงกับแร่ธาตุในอาหาร
ที่เด็กกินจากการทดสอบในห้อง หรือจากการไปเรียนรู้ดูงานการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนีเ้ ด็กควรได้เรียนรูเ้ รือ่ งคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การขาดระบบขนส่ ง มวลชนที่ มี คุ ณ ภาพและจ� ำ นวน
โรงงานอุตสหกรรม คุณภาพอากาศในท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่และใน
เมืองใหญ่ทั่วโลก และเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและวิธีการ
ที่เด็กสามารถช่วยลดมลพิษในอาหาร ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำหรับเด็กประถมปลายและมัธยมครูสามารถเล่าเรื่องราว
เชิญผูร้ จู้ ากภายนอกโดยเฉพาะกลุม่ เด็กเยาวชนทีท่ ำ� งานเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ หรือพานักเรียนไปดูงานของชุมชน
ที่ท�ำงานเรื่องการรักษาหรือปกป้องระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้
แร่ธาตุ แม่น�้ำ ที่ดิน สัตว์ในป่าหรือท้องทะเล
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กิจกรรมสอนเรื่องระบบนิเวศแนวจิตวิญญาณ
กลุม่ นักเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อมทีบ่ กุ เบิกการคิดค้นแนวคิด
หลักการ แนวทาง และน�ำเสนอกิจกรรมการสอนนิเวศแนวลึกผ่าน
ประสบการณ์ไว้อย่างเป็นระบบคือ โจแอนนา เมซี ได้เขียนหนังสือ
World as Lover, World as Self เธอเขียนหนังสืออีกเล่มร่วมกับ
มอลลี่ ยัง บราวน์ชื่อ Coming Back to Life: The Updated Guide
to the Work That Reconnects และยังเขียนหนังสือเรื่อง Thinking
Like a Mountain: Towards a Council of All Beings ร่วมกับและ
จอนห์ สีด (John Seed - นักนิเวศวิทยาแนวลึกชาวออสเตรเลีย) ครู
นักกิจกรรมที่ท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม น�ำเนื้อหาและกิจกรรมที่เสนอ
ในหนังสือที่กล่าว มาใช้กันมากมายในหลายประเทศ ระยะเวลาของ
การท�ำกิจกรรมนีข้ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั กระบวนการ บางองค์กร
ใช้เวลาสองวัน บางท่านที่มีเวลาจ�ำกัดและเป็นการท�ำกิจกรรมกับผู้เรียน
ทีส่ นใจงานด้านสิง่ แวดล้อมอยูแ่ ล้วก็สามารถใช้เวลาน้อยลง เช่น ๒ ชัว่ โมง
กิจกรรมที่น�ำมาเสนอนี้ ผู้เขียนประยุกต์จากการเข้าร่วมอบรม
กิจกรรมเรื่องสภาแห่งสรรพสิ่ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อครั้งผู้เขียนท�ำงานที่อาศรม
วงศ์สนิทเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ต่อมาภายหลังผู้เขียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมเรียนเรื่องระบบนิเวศกับอาจารย์โจแอนนา เมซี สองครั้ง แนวคิด
เนื้อหา และกิจกรรมของอาจารย์โจแอนนา เมซี ที่ผู้จัดกระบวนการ
สามารถน�ำมาประยุกต์สอนอยู่ในหนังสือชื่อ Coming Back To Life:
Practices to Reconnect Our Lives, Our Word
กิจกรรมสภาแห่งสรรพสิ่งคือ กิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์และรูค้ ณ
ุ ของทุกสรรพสิง่ ทีโ่ อบอุม้ และเลีย้ งดูมนุษย์ทกุ คน
ไม่ว่าจะเป็นผืนดิน แม่น�้ำ  ภูเขา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ท้องทะเล อากาศ และ
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สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ทุกแห่ง แต่สรรพสิ่งเหล่านี้พูดภาษามนุษย์ไม่ได้
กิจกรรมนีค้ อื การท�ำให้ผเู้ รียน (มนุษย์) กลายเป็นสมาชิกหนึง่ ของสรรพสิง่
ที่ว่ามาเพื่อจะได้รับรู้ประสบการณ์ของการเป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
กิจกรรมสภาแห่งสรรพสิ่ง
ระยะเวลา: ๑ ถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม:
๑. อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า เรา
จะเรียนรูถ้ งึ ประสบการณ์การมีชวี ติ ของสิง่ แวดล้อมต่างๆ ผ่านความเงียบ
ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือความรู้สึก แต่ให้ผู้เรียน
รับรู้และอยู่กับความรู้สึก หรือความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการเข้า
ร่วมกิจกรรม บอกผู้เรียนว่าความเงียบส�ำคัญมากเพราะจะช่วยให้รับรู้
และอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกาย จิตใจของตนเองจริงๆ
๒. บอกให้ผู้เรียนนั่งหรือนอนลงบนพื้นในท่าที่รู้สึกสบายตัว
หลับตา และอนุญาตให้ตนเองเห็นภาพของสัตว์ ต้นไม้ใหญ่ ล�ำธาร หรือ
สรรพสิง่ อืน่ ใดทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ เตือนผูเ้ รียนว่าอย่าบังคับตนเองให้เป็นสัตว์
ต้นไม้ หรือสรรพสิ่งอื่นใด แต่ให้เปิดจินตนาการออกไปอย่างผ่อนคลาย
และเปิดกว้างจนสรรพสิ่งหนึ่งใดเข้ามาอยู่ในตัว
๓. บอกให้ผเู้ รียนกลายเป็นสรรพสิง่ ทีม่ าเยือนอยูใ่ นจินตนาการ
(เช่นตอนนั้นผู้เขียนมีเสือที่อยู่ในป่าเข้ามาอยู่ในจินตนาการของตนเอง)
บอกให้ผเู้ รียนรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีไ่ ด้กลายเป็นสิง่ นัน้ เช่น เป็นสัตว์ชนิดหนึง่
เป็นก้อนเมฆ เป็นต้นไม้ ภูเขา ล�ำธาร หลังจากให้ผู้เรียนรับรู้ความรู้สึก
ครู่หนึ่ง แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันในตอนนี้ที่ฉันเป็นต้นไม้ ล�ำธาร
หรือแมงมุม ฉันมีความรู้สึกอะไรบ้าง ชีวิตฉันเป็นอย่างไร กลางวัน
และกลางคืนของฉันเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของฉันกับสรรพสิ่งอื่น
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เป็นอย่างไร ฉันต้องการอะไร ฉันกลัวอะไร ฉันต้องการสื่อสารอะไร
ฉันต้องการพูดอะไรกับมนุษย์ ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่ง ฉันมี
ปัญญาอะไรบ้างที่อยากแบ่งปัน ถึงตอนนี้ เตือนให้ผู้เรียนฟังค�ำตอบ
จากภายในตัวเองอย่างเงียบๆ พร้อมกับรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
๔. หลังจากให้เวลาผู้เรียนอยู่กับประสบการณ์ในจินตนาการ
อย่างเพียงพอแล้ว ให้ชวนทุกคนมานั่งในวงใหญ่ จากนั้นให้แต่ละคน
แบ่งปันประสบการณ์ วิธีแบ่งปันขั้นแรกให้แนะน�ำตัวว่า เป็นสรรพสิ่ง
อะไร ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง และใช้เวลาอย่างไร โดยผู้เรียนที่เหลือ
ฟังด้วยใจ เมือ่ คนหนึง่ แบ่งปันเสร็จแล้ว ให้เพือ่ นทีเ่ หลือพูดว่า “เราได้ยนิ
เสียงของคุณ”
๕. จากนั้น ให้ทุกคนที่ยังอยู่ในจินตนาการของสรรพสิ่งใด
สรรพสิ่งหนึ่งแบ่งปันว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง มีความรู้สึกใดบ้าง
รวมถึงเหตุการณ์ที่มนุษย์กระท�ำกับพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาต้องการ
บอกแก่มนุษย์ หลังจากที่แต่ละคนพูดเสร็จ ให้เพื่อนที่เหลือพูดว่า
“เราได้ยินเสียงของคุณ”
๖. เมื่อทุกคนแบ่งปันเสร็จแล้วให้ทุกคนออกจากประสบการณ์
จินตนาการ และแบ่งปันว่า รูส้ กึ อย่างไรบ้างจากกิจกรรมนี้ และได้เรียนรู้
สิ่งใดจากกิจกรรมนี้
๗. ตอนจบ ให้ผู้เรียนแต่ละคนอยู่กับความเงียบครู่หนึ่ง เพื่อ
คิดถึงกิจกรรมหนึ่งหรือสองเรื่องที่จะท�ำจริงในชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปกป้องดูแล หรือฟื้นฟูระบบนิเวศที่ทุกคนอาศัยอยู่ จากนั้น
ให้แต่ละคนแบ่งปันกิจกรรมดังกล่าว
หากมีเวลามากกว่า ๑.๓๐ ชัว่ โมง เช่น ๒ ชัว่ โมง ผูจ้ ดั กระบวนการ
สามารถให้ผเู้ รียนท�ำหน้ากากรูปภาพของสรรพสิง่ ทีเ่ ข้ามาในจินตนาการ
เช่น ต้นไม้ ไส้เดือน ภูเขา (ต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อม เช่น

กิจกรรม
เปลี่ยนชีวิตและสังคม
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กระดาษ สี กรรไกร หนังยาง) ควรเตือนให้ผู้เรียนทราบว่า การท�ำ
หน้ากากไม่ใช่การท�ำให้สวยหรือต้องท�ำให้เหมือนตัวจริง เพราะก�ำลัง
ท�ำหน้ากากเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของสรรพสิง่ ทีม่ าอยูใ่ นจินตนาการ  ให้เวลา
ท� ำ หน้ า กากด้ ว ยความเงี ย บประมาณ ๑๐ นาที จากนั้ น ให้ ผู ้ เรี ย น
น� ำ หน้ า กากตนเองมานั่ ง ล้ อ มในวงใหญ่ เพื่ อ แบ่ ง ปั น ประสบการณ์
การเรียนรู้จากกิจกรรมนี้
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๖

ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ

“วิ ธ ีป้ อ งกั น ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ซึ่ ง ท� ำ ได้ ง่ า ยที่ สุ ด
คือ การให้ความรูแ้ ก่เด็กเรื่องความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ
ที่สามารถเกิ ดขึ้นกั บพวกเขาได้ ในทุกที่ สอนทักษะการพูด
การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อติ ด ต่ อ สื่ อสาร เมื่ อพวกเขาประสบ
ความรุ น แรง และสอนเรื่อ งการระวัง ตั ว เพื่ อไม่ ใ ห้ พ วกเขา
ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น”
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ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ
ความรุนแรง

มนุษย์ทุกคนมีหลากหลายอัตลักษณ์ ความแตกต่างของอัตลักษณ์
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือบางทีเรา
มองไม่เห็นหรืออาจแสร้งท�ำเป็นไม่เห็นหรือไม่รับรู้ เช่น ขนาดของ
ร่างกาย อายุหรือวัย สีผวิ เพศ เพศภาวะ รสนิยมทางเพศ สภาพร่างกาย
พิการหรือไม่พิการ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ยศหรือต�ำแหน่ง ระดับ
การศึ ก ษา ภาษาและวั ฒ นธรรม สถานภาพสมรส สภาวะสุ ข ภาพ
ทางกายและใจ เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแบ่งแยกผู้คนในเรื่องของการมีหรือไม่มีอ�ำนาจ โอกาส สิทธิ
เสรีภาพ อิสรภาพ และสถานภาพในสังคม
แหล่ ง อ� ำ นาจท� ำ ให้ บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม คนได้ ห รื อ มี โ อกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากร การมีอาชีพ การได้รบั การศึกษา การรักษาพยาบาล
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเข้าถึงระบบบริการอื่นๆ ของรัฐ
และเอกชน แหล่งอ�ำนาจท�ำให้คนหรือกลุ่มคนมีอิสรภาพในการเลือก
การตัดสินใจ รวมถึงการเดินทางและการใช้ชีวิตที่สะดวกและปลอดภัย
เพราะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายหรือนโยบายอื่นๆ ของรัฐ ผู้คน
บางกลุ่มในสังคมได้รับการอนุญาตหรือได้รับการสนับสนุนจากสังคม
ให้มีอ�ำนาจ โอกาส สิทธิ เสรีภาพ แต่ทว่าอ�ำนาจที่พวกเขาได้รับนั้น
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ
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ได้มาจากความสูญเสียหรือการจ่ายราคาของกลุ่มคนอื่นๆ ที่โอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรและหรืออิสรภาพของพวกเขาถูกจ�ำกัด ถูกปิดกัน้
หรือถูกปฏิเสธ
สาเหตุรากเหง้าของความรุนแรง มาจากการทีส่ ถาบันหรือระบบ
ต่างๆ ในสังคม ได้ก�ำหนดจัดวางความไม่เท่าเทียมกันทางอ�ำนาจไว้
อย่างเป็นระบบ ผ่านกฎระเบียบ กติกา นโยบาย กฎหมาย และวัฒนธรรม
ประเพณี ความคิดความเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันของทุกคน
ในสังคม ตัวอย่างต่อไปนีค้ อื การจัดวางอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ขั้วตรงข้ามทางอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มคนในสังคม
อัตลักษณ์
ที่สังคมให้อ�ำนาจ

กลุ่มอัตลักษณ์ชายขอบ
ที่มีอ�ำนาจน้อยกว่าหรือ
ไร้อ�ำนาจ

วัย / อายุ

ผู้ใหญ่

เด็ก เยาวชน คนแก่

เพศ

ผู้ชาย

ผู้หญิง

ชนชั้น

คนรวย

คนจน

เพศวิถี

คนรักต่างเพศ

คนรักเพศเดียวกัน

ถิ่นก�ำเนิด

คนในเมืองใหญ่/คนกรุง

คนชนบท/คนบ้านนอก

สภาพร่างกาย

คนไม่พิการ

ผู ้ มี ภ าวะพิ ก ารทางกาย
หรือจิตใจ

ต�ำแหน่ง / บทบาทหน้าที่ ครู อาจารย์

นักเรียน นักศึกษา

ต�ำแหน่ง / บทบาทหน้าที่ เจ้านาย

ลูกน้องหรือลูกจ้าง

เพศภาวะ
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คนทีส่ งั คมเรียกว่าเป็นชาย คนข้ามเพศ กะเทย ทอม
จริงหญิงแท้
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ความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบหรือระดับใดๆ จึงเป็นผลมาจาก
ความไม่เท่าเทียมทางแหล่งอ�ำนาจที่ถูกจัดวางไว้แล้วในสังคมดังตาราง
ข้างต้น และเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นกับบุคคลและหรือกลุ่มคนที่แหล่ง
อ�ำนาจน้อย พวกเขาจะได้รับผลกระทบต่อชีวิตดังนี้
• การบาดเจ็บทางร่างกาย การสูญเสียอวัยวะ หรือการสูญเสีย
ชีวิต
• ได้รบั ความเจ็บปวดทางจิตใจจนน�ำไปสูอ่ าการเจ็บป่วยทางจิตใจ
และร่างกาย (trauma)
• สูญเสียศักยภาพทางปัญญา ความมัน่ ใจในตนเอง ความเข้มแข็ง
มั่นคงทางจิตวิญญาณ
• สูญเสียทรัพย์สนิ ครอบครัวหรือบุคคลทีร่ กั ถิน่ ทีอ่ ยู่ ชุมชน
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
• สูญเสียอัตลักษณ์ ชื่อเสียง และสถานภาพในสังคม
• สูญเสียโอกาส สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ ความฝัน ความหวัง
ในชีวิต
• สูญเสียศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

ความรุนแรงสามารถกระท�ำผ่านการใช้ก�ำลังทางกาย กริยา
ท่าทางและวาจา จ�ำนวนคน อาวุธ เงินและทรัพย์สิน สื่อและเทคโนโลยี
กฎระเบียบ กติกา วัฒนธรรมประเพณี และนโยบายของกลุม่ องค์กรหรือ
ของรัฐ เป็นต้น เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิต
เปราะบางและเสีย่ งจะถูกใช้ความรุนแรงเพราะพวกเขาไม่มแี หล่งอ�ำนาจ
ต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เช่น อ�ำนาจ
จากขนาดและความแข็งแรงของร่างกาย สถานภาพในครอบครัวชุมชน
และสังคม ขนาดของร่างกายทีย่ งั เล็กและความสามารถในการเคลือ่ นไหว
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ
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วิ่ ง หนี เ อาตั ว รอด สถานภาพทางสั ง คม เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อติดต่อสื่อสารหรือการใช้เทคโนโลยี
ความรู้ ทักษะ ความฉลาด ความเข้าใจ และสติปัญญาซึ่งยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเต็มที่
ความรุนแรงที่เกิดกับเด็กส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงที่ผู้ใหญ่
กระท�ำเพราะเด็กไม่มีแหล่งอ�ำนาจใดจะน�ำมาต่อรองกับผู้ใหญ่ไม่ว่า
จะเป็นภายในครอบครัว ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ สถาบันการศึกษา หรือ
ในพื้นที่สาธารณะ อายุหรือวัยของเด็กเชื่อมโยงกับแหล่งอ�ำนาจต่อรอง
ของพวกเขา เด็ ก เล็ ก ที่ อ ายุ ต�่ ำ กว่ า แปดขวบลงไปจึ ง เป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย ง
ต่อการถูกใช้ความรุนแรง และสถิตเิ ด็กทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงของโรงพยาบาล
ก็ระบุว่า เด็กที่ถูกท�ำร้ายส่วนใหญ่จะมีอายุต�่ำกว่าแปดปี (การประชุม
ร่วมกับส�ำนักงานบริหาร กระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลการท�ำงานของ
ศูนย์เพิ่งได้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐)
สภาพที่ไร้แหล่งอ�ำนาจดังกล่าวมาข้างต้นท�ำให้เด็กต้องอาศัย
ปัจจัยสี่ เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร
รวมถึงการยอมรับ การให้ความรัก ความเมตตากรุณา และการดูแล
เอาใจใส่ การคุม้ ครองความปลอดภัย และการส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษา
เรียนรู้ ทั้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และหรือญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นๆ ที่เป็นผู้ปกครองและครู หากเป็นกลุ่มเด็กที่ไร้ครอบครัว
ไร้ญาติมิตร พวกเขาต้องพึ่งพิงปัจจัยเหล่านั้นจากองค์กรรัฐหรือเอกชน
เช่น วัด โรงเรียน สถานสงเคราะห์ เป็นต้น
รูปแบบความรุนแรงที่มักเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน:
• ไม่ได้รบั ความเคารพและการรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ หญ่
• ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่ผกู้ ระท�ำรุนแรงทางเพศต่อ
เด็กคือผูช้ ายผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นคนในครอบครัวเครือญาติ เช่น พ่อ
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ่อเลีย้ ง ปู่ ตา ลุง/น้า พีช่ าย พีเ่ ขย ผูใ้ หญ่ผชู้ ายทีอ่ าศัยอยู่
ข้างบ้าน เด็กผูช้ ายหรือรุน่ พีแ่ ละครูในโรงเรียน แม้วา่ ส่วน
ใหญ่แล้วการล่วงละเมิดจะเกิดขึน้ ในเด็กผูห้ ญิง แต่ในสังคม
เราก็มเี ด็กผูช้ ายทีถ่ กู ละเมิดทางเพศด้วยเช่นกัน
ถูกละเลยทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดู ไม่ได้เรียนหนังสือ
และไม่ได้นำ� ไปรักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วย ไม่ได้กนิ อาหาร
เพียงพอต่อร่างกายที่ก�ำลังเติบโต
ถูกท�ำร้ายร่างกายเพื่อเป็นการลงโทษหรือข้ออ้างเพื่อ
ฝึกฝนความประพฤติจากผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว
และผู้ใหญ่ในชุมชน
ถูกล้อเลียนหรือถูกท�ำให้เป็นตัวตลก เนื่องจากชาติพันธุ์
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือสภาพครอบครัว
(อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยว การเป็นลูกบุญธรรม) ศาสนา ขนาด
ของร่างกาย สีผิว หรือเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนหรือ
การเรียนต�่ำกว่าเพื่อน
ถูกท�ำร้ายทางจิตใจ เช่น การต�ำหนิ ดุดา่ ประณาม เปรียบเทียบ
กับเด็กคนอืน่ ๆ
ถูกควบคุม กักขัง
ถูกขายและถูกบังคับใช้แรงงาน
ถูกบังคับให้ท�ำงานที่เกินก�ำลังของเด็ก
ถูกล่อลวงให้รว่ มกระท�ำกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ถูกลักพาตัว
เด็กหญิงวัยรุ่นถูกบังคับให้ค้าประเวณี
ถูกบังคับหรือโน้มน้าวให้แต่งงานกับคูท่ ผี่ ปู้ กครองเลือกให้
ถูกบังคับให้เรียนในสาขาวิชาที่พ่อแม่เลือกให้
ถูกท�ำโทษจากครูด้วยเหตุเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และ
กิริยามารยาทที่โรงเรียนวางกรอบไว้
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ
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• กะเทย ทอม เด็กข้ามเพศถูกผูป้ กครองใช้ความรุนแรงเพือ่
ให้พวกเขาเปลีย่ นอัตลักษณ์ทางเพศ ถูกล้อเลียน ถูกท�ำให้
เป็นตัวตลกในโรงเรียน ชุมชน และถูกล่วงละเมิดทางเพศ
• สภาวะที่ ต ้ อ งหนี อ อกจากบ้ า นเนื่ อ งจากภาวะสงคราม
ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

รูปภาพ ระบบและสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เป็นทั้งสาเหตุหรือ

การป้องำกันำคำวามรุ
อดเด็ความรุ
กและเยาวชนำ
ปัจจัยนำเอืแรงำต่
้ อให้เกิ
นแรงต่อเด็กและเยาวชน
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วิธีป้องกันความรุนแรงต่อเด็กซึ่งท�าได้ง่ายที่สุดคือการให้ความรู้แก่เด็กเรื่องความ
รุนแรงหลากหลายรูปแบบทีส่ ามารถเกิดขึน้ กับพวกเขาได้ในทุกที่ สอนทักษะการพูด
ห้องเรียนเปลี่ยนวัฒนธรรม สันติภาพศึกษา (Peace Education)
การใช้
เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารเมื่อพวกเขาประสบความรุนแรง และสอนเรื่อง
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา
การระวังตัวเพือ่ ไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในเรือ่ งการ

การป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

วิธีป้องกันความรุนแรงต่อเด็กซึ่งท�ำได้ง่ายที่สุดคือ การให้
ความรู้แก่เด็กเรื่องความรุนแรงหลากหลายรูปแบบที่สามารถเกิดขึ้น
กับพวกเขาได้ในทุกที่ สอนทักษะการพูด การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อ
สือ่ สารเมือ่ พวกเขาประสบความรุนแรงและสอนเรือ่ งการระวังตัวเพือ่ ไม่ให้
พวกเขาตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในเรือ่ งการล่วงละเมิด
ทางเพศนั้น ส�ำคัญมากที่ครูต้องให้ความรู้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้น�ำ
ชุมชน และเด็กควรต้องได้รับการสอนในเรื่องดังต่อไปนี้
• สอนให้เด็กพูดปฏิเสธ คือการสอนให้พวกเขาพูดกับผูใ้ หญ่
ที่จับเนื้อต้องตัวแล้วเด็กรู้สึกไม่ชอบ รู้สึกอึดอัด รู้สึกกลัว
แม้ในกรณีที่เด็กจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่มีความรู้สึก
อะไร แต่เราต้องสอนให้เด็กพูดปฏิเสธเมื่อผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่
จับต้องอวัยวะร่างกายทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของพวกเขา ไม่วา่
ผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศใดก็ตาม เช่น
หน้าอก ก้น อวัยวะเพศ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่สามารถ
พูดได้แล้ว ผูใ้ หญ่ตอ้ งสอนให้พวกเขาพูดประโยคว่า “อย่า
จับ หนู/ผม แบบนี้  หนู/ผม ไม่ชอบ ค่ะ/ครับ”
• สอนให้เด็กพูดความรู้สึกและความต้องการของพวกเขา
ในกรณี ที่ เ ด็ ก พบการกระท� ำ หรื อ การพู ด ของผู ้ ใ หญ่
ซึ่งเป็นการบังคับให้พวกเขาท�ำตามเพื่อความบันเทิงใจ
ของหมู่ผู้ใหญ่ เพราะนี่คือการท�ำร้ายจิตใจเด็กทางอ้อม
เราตระหนั ก กั น ดี ว ่ า ผู ้ ใ หญ่ ใ นสั ง คมวั ฒ นธรรมอ� ำ นาจ
ครอบง�ำแบบไทยนั้นต่างถูกหล่อหลอมจนเชื่อว่าผู้ใหญ่
สามารถบอกให้เด็กท�ำกิรยิ าท่าทางต่างๆ ทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งการ
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในชุมชนชนบทซึ่งมักพบเห็นผู้ใหญ่บอก
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
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เด็กเล็กทีเ่ ป็นลูกหลานหรือเด็กข้างบ้านให้ทำ� สิง่ ต่างๆ ทีเ่ รา
สังเกตได้วา่ เด็กเขาไม่ตอ้ งการท�ำตาม เช่น ผูใ้ หญ่บอกเด็กว่า
“เธอเต้นท่านั้นให้ป้าลุงดูสิ พูดแบบนั้นแบบนี้สิ” ในกรณี
เหตุการณ์เช่นนี้ เราสามารถสอนให้เด็กพูดประโยคง่ายๆ
ว่า “หนู/ผม ไม่อยากท�ำเพราะไม่ชอบ ค่ะ/ครับ”
• สอนให้เด็กรับมือกับการพูดจาดูถูก ตลก ล้อเลียนหรือ
การต�ำหนิขนาดของร่างกาย สีผิว เพศภาวะ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือเรื่องการเรียนของเด็ก ไม่ว่าจะบุคคล
ที่กระท�ำคือผู้ใหญ่หรือเด็กโตกว่าที่เป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัวเครือญาติหรือเป็นผูใ้ หญ่และเด็กโตกว่าคนอืน่ ๆ
ในชุมชนและโรงเรียน เช่น หากเด็กเป็นเด็กหญิงผิวคล�้ำ
จะถูกล้อเลียนว่า โตขึน้ ไม่สวย ขีเ้ หร่ หรือพูดว่าเธอแต่งตัว
แบบนี้ ท�ำตัวแบบนีเ้ ธอจะเป็นกะเทยเหรอ หรือบอกเด็กหญิง
ว่าเธอดูทะโมนแบบผู้ชายไม่น่ารักเลย โตขึ้นจะเป็นทอม
หรือเปล่าเนี่ย ในกรณีเหล่านี้เราสอนให้เด็กพูดประโยค
ง่ายๆ ว่า “คุณป้า คุณลุงคะ พี่คะ หนู/ผม ไม่ชอบที่ลุงป้า
พู ด แบบนี้ กั บ หนู / ผม มั น ท� ำ ให้ ผ มเสี ย ใจและรู ้ สึ ก แย่
ค่ะ/ครับ”
• สอนให้เด็กพูดขอความช่วยเหลือเมือ่ เด็กถูกใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าความรุนแรงนั้น จะเกิดจากใครและไม่ว่าเกิดขึ้น
ที่ไหน ด้วยการชวนเด็กคุยว่า เมื่อได้รับความรุนแรง
เด็ ก คิ ด ว่ า จะท� ำ อย่ า งไรได้ บ ้ า ง เช่ น ร้ อ งตะโกนขอ
ความช่วยเหลือดังๆ กลุม่ คนทีเ่ ด็กจะไปบอกมีใครบ้าง และ
จะติดต่อคนกลุ่มนั้นได้อย่างไร
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• สอนให้เด็กรูว้ า่ เมือ่ พบเจอเด็กทีโ่ ตกว่าและผูใ้ หญ่ทงั้ ทีร่ จู้ กั
และไม่ รู ้ จั ก ให้ ข องเล่ น ขนม หรื อ ชวนไปที่ บ ้ า นหรื อ
ไปสถานทีอ่ นื่ ๆ เด็กจะต้องบอกผูป้ กครองให้รบั ทราบก่อน
ที่จะไปกับบุคคลนั้น สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการบอก
ให้เด็กจดจ�ำที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง ตั้งแต่
พวกเขาเริ่มพูดและสามารถจ�ำข้อมูลได้ ส่วนเด็กที่อ่าน
เขียนและใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ ควรให้ความรู้เรื่อง
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเองและ
เด็กคนอื่นๆ แหล่งช่วยเหลือทั้งหมด วิธีร้องขอความช่วย
เหลื อ เมื่ อ เด็ ก ถู ก กระท� ำ รุ น แรงหรื อ เห็ น เพื่ อ นถู ก ใช้
ความรุนแรง รวมทั้งในสถานการณ์ที่เด็กรับรู้ได้ว่าเสี่ยงที่
จะถูกใช้ความรุนแรง พูดคุยกับเด็กให้ใช้ภาษาความรู้สึก
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกใช้ความรุนแรง เช่น หนู/ผม
รูส้ กึ เจ็บปวด หนู/ผม รูส้ กึ กลัว หนู/ผม รูส้ กึ อึดอัด หนู/ผม
รู้สึกไม่ปลอดภัย หนู/ผม รู้สึกถูกกดทับ
เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง

นอกจากเด็กเสี่ยงที่จะพบความรุนแรงโดยตรงแล้ว มีเด็ก
จ�ำนวนมากโตมาในครอบครัวทีม่ กี ารใช้ความรุนแรง และแม้ความรุนแรง
นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาโดยตรงแต่เด็กจะได้รับผลกระทบที่ส่งผล
อย่างมากต่อสุขภาวะทุกด้านของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางกาย การเจริญ
เติบโตทางสมองและระบบประสาท ความไม่มนั่ คงทางจิตใจและอารมณ์
ความคิดความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในครอบครัวและต่อโลก
เนือ่ งจากสังคมไทยเป็นสังคมแบบผูช้ ายเป็นใหญ่ในครอบครัว ความรุนแรง
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ส่วนใหญ่จึงเกิดจากพ่อท�ำร้ายแม่ของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพ่อผู้ให้
ก�ำเนิดและพ่อเลี้ยง เมื่อเกิดความรุนแรงกับผู้ใหญ่ที่เด็กรัก เช่น แม่
เด็กจะมีความรูส้ กึ ลบมากมาย เช่น รูส้ กึ กลัว อับอาย สับสน เสียใจ เจ็บปวด
เพราะเขาไม่มแี หล่งอ�ำนาจใดๆ ทีจ่ ะปกป้องคนทีเ่ ด็กรักจากความรุนแรง
หรือสามารถหยุดความรุนแรงดังกล่าวได้ ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
หลายคนพยายามปกป้องแม่เมื่อพ่อท�ำร้าย มักจะถูกพ่อท�ำร้ายร่างกาย
ไปด้วยหรือถูกด่าว่าอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่ เด็กหลายคนอยู่กับภาวะ
ที่ทราบดีว่าพ่อท�ำร้ายจิตใจแม่ด้วยการนอกใจ แต่แม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้
เพราะแม่ถกู สอนมาในกรอบของแม่ทดี่ วี า่ ไม่ควรน�ำปัญหาตัวเองเล่าให้
ลูกฟังเพราะลูกจะเสียการเรียน มีแม่จำ� นวนมากทีย่ อมอยูใ่ นความสัมพันธ์
ซึง่ รุนแรงจนกว่าลูกจะเรียนจบ เพราะถูกสอนมาว่าการแยกหรือการหย่า
กันของพ่อเม่จะท�ำให้เด็กมีปัญหา และความจริงอีกประการหนึ่งคือ
ในสั ง คมไทยนั้ น หากมี ก ารแยกหรื อ หย่ า แล้ ว ผู ้ ช ายส่ ว นใหญ่ มั ก
ไม่รับผิดชอบค่าเล่าเรียนหรือค่าเลี้ยงดูลูกและศาลไม่มีระบบติดตาม
ให้ผู้ชายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร เหตุปัจจัยดังกล่าวมาท�ำให้ผู้หญิงไทย
ที่ขาดระบบสนับสนุนให้หย่าร้างเพื่อความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ของชี วิ ต ตั ว เอง จ� ำ ต้ อ งยอมเลี้ ย งดู ลู ก ในความสั ม พั น ธ์ ที่ ต นเอง
ประสบความรุนแรงจากสามี
องค์ ก รที่ ท� ำ งานช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ถู ก ใช้ ค วามรุ น แรง
ในครอบครั ว สรุ ป ความรู ้ แ ละข้ อ มู ล จากประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน
อั น ยาวนานว่ า เด็ ก ที่ อ ยู ่ ใ นครอบครั ว ที่ พ ่ อ ใช้ ค วามรุ น แรงจะได้ รั บ
ผลกระทบมากมายซึ่งส่งผลทางพฤติกรรม การเรียน สุขภาวะ และ
การเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาในอนาคต ดังอธิบายในแผนภูมิ
ต่อไปนี้
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ความรุนแรงจะได้รับผลกระทบมากมายซึ่งส่งผลทางพฤติกรรม การเรียน สุขภาวะ
และการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาในอนาคต ดังอธิบายในแผนภูมิข้างล่างนี้

หนีออกจากบ้าน

ใช้ความรุนแรง
ในที่สาธารณะ

ผลิตคนรุ่นใหม่
ที่ใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว

ใช้สารเสพติด

ติดการกินอาหาร

ปญหาของเด็ก
ที่อยูในครอบครัว
ที่ใชความรุนแรง

หนีโรงเรียน

คุกคามทางเพศ

ใช้ความรุนแรง
ในโรงเรียน

การท�าร้าย
ทางเพศ
ท้องวัยรุ่น
เสพสื่อลามก

ข่มขืนผู้หญิง
ที่พาไปเดทหรือ
ก�าลังจีบ

แผนภู
มิ ปัมญ
หาของเด็
นครอบครัววทีที่ใช้่ ใคำช้วามรุ
ความรุ
นแรง
แผนำภู
ิปัญ
หาของำเด็กกทีที่ อ่อยูยู่ใ่ในำคำรอบคำรั
นำแรงำ

การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง

การท�ำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกกระท�ำรุนแรง มี
สองส่วน คือ
๑. การช่วยเหลือให้ชีวิตเด็กปลอดภัยจากความรุนแรง และ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายและช่วยให้
เด็ยกนำเปลี
ได้ร่ยับนำวัความเป็
ห้องำเรี
ฒนำธรรม น|
ธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
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๒. การเยี ย วยาอาการเจ็ บ ป่ ว ย บาดแผลทางจิ ต ใจและ
จิตวิญญาณเพื่อฟื้นฟูอ�ำนาจ ศักยภาพ และคุณค่าความเป็นมนุษย์
ของเด็กให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตใหม่ได้
การช่วยเหลือให้เด็กปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม
คือ กระบวนการหาแหล่งอ�ำนาจทุกแหล่งที่จะสามารถขัดขวางหรือ
หยุดความรุนแรงของผู้กระท�ำ  ซึ่งอาจจะใช้แหล่งอ�ำนาจจากบุคคล
ในครอบครัวเครือญาติ แหล่งอ�ำนาจของผู้น�ำชุมชน ที่ไม่รับรู้หรือรับรู้
ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้หยุดยั้งขัดขวางความรุนแรง แหล่ง
อ�ำนาจของครูและโรงเรียน รวมถึงการใช้แหล่งอ�ำนาจทางกฎหมาย
ด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเพือ่ หยุดยัง้ ผูก้ ระท�ำผิด เพราะความรุนแรง
ต่อเด็กเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจริยธรรม
ของสังคม
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบความรุนแรงควรเป็น
การท�ำงานแนวฟื้นฟูอ�ำนาจ (empowerment) ที่เน้นการใช้อ�ำนาจร่วม
โดยนึกถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง กลุ่มคน
ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ ว่ า คนที่ ป ระสบความรุ น แรงเป็ น ผู ้ ที่ มี
ความเข้มแข็ง มีปัญญา มีศักยภาพ และสามารถออกจากปัญหาได้
หากได้รบั ข้อมูลความรูท้ ถี่ กู ต้องและมีระบบสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง การท�ำงานแบบใช้อ�ำนาจร่วมกับผู้ที่ประสบความรุนแรง
ส�ำคัญมาก เพราะจะช่วยฟื้นฟูอ�ำนาจภายในของเด็ก เช่น ความเข้มแข็ง
ความมั่นใจ ความไว้วางใจ ศักยภาพที่จะช่วยให้เด็กได้เยียวยาตนเอง
และกลับมาใช้ชวี ติ ตามปกติได้ วิธกี ารใช้อำ� นาจร่วมทีด่ มี ากคือการรับฟัง
ความต้องการของเด็ก ในสถานการณ์ของการตัดสินใจใดๆ ที่จะส่งผล
กระทบต่อชีวิตเด็ก เช่น การย้ายที่อยู่ การย้ายโรงเรียนหรือย้ายออก
จากระบบสนับสนุนชีวิตเขา เป็นต้น การตัดสินใจส�ำคัญเช่นนี้ต้องท�ำ
ร่วมกับเด็ก ผู้ปกครองที่เด็กไว้วางใจ และบุคลากรซึ่งมีองค์ความรู้เรื่อง
ความรุนแรง ไม่ใช่อาศัยการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
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ยกเว้ น ในกรณี เ ด็ ก เล็ ก ซึ่ ง ไม่ ส ามารถปกป้ อ งตนเองจาก
ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดทางเพศได้ และผู้ใหญ่ในครอบครัว เช่น
แม่ ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้ลูกได้ ผู้เขียนพบกรณี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่เข้าไปขัดจังหวะหรือใช้แหล่งอ�ำนาจของตน
ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐและอ�ำนาจทางกฎหมายปกป้องเด็ก ในกรณีที่แม่
พาลูกตนเองกลับไปอยู่บ้านที่พ่อเลี้ยง ตา หรือปู่ หรือพ่อจริง สามารถ
ท�ำการล่วงละเมิดทางเพศซ�้ำอีก เพราะเข้าใจผิดไปว่าการใช้อ�ำนาจร่วม
คือการให้แม่ของเด็กตัดสินใจเองว่า จะพาเด็กกลับบ้านหรือไม่ ในกรณีนี้
กลุ่มผู้ช่วยเหลือต้องค�ำนึงประเด็นความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก
เมื่ อ เห็ น ชั ด ว่ า แม่ ข องเด็ ก ไม่ ส ามารถคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ให้ ลู ก
ตนเองได้ กลุ่มผู้ช่วยเหลือต้องหาแหล่งอ�ำนาจต่างๆ มาใช้ในการหยุด
ความรุนแรงนี้ เช่น แหล่งอ�ำนาจของต�ำรวจ แหล่งอ�ำนาจของกฎหมาย
แหล่งอ�ำนาจของเครือญาติ แหล่งอ�ำนาจของผู้น�ำชุมชน แหล่งอ�ำนาจ
ขององค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเด็ก เป็นต้น
ในสังคมไทยเรา มักพบสถานการณ์การเพิกเฉยต่อความรุนแรง
เหตุปัจจัยของการเพิกเฉยมาจากการที่เราถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรม
ครอบง�ำให้เชือ่ ว่า ความรุนแรงต่อเด็ก ผูห้ ญิงหรือคนอืน่ ๆ เป็นเรือ่ งส่วนตัว
เป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนอกไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว หรือความรุนแรง
เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท�ำของเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเป็นกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้ใหญ่ท�ำกับเด็ก (หรือผู้ชาย
ที่มีแหล่งอ�ำนาจมากกว่ากระท�ำกับผู้หญิง) เด็กผู้หญิงจะถูกประณามว่า
พวกเขาท� ำ ให้ ตั ว เองถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ ความเชื่ อ หรื อ ทั ศ นคติ
ซึ่งคนทั่วไปในสังคมทั้งชายหญิงมีความเชื่อฝังหัวนี้ เป็นผลพวงจาก
วัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมแบบชายเป็นใหญ่ ทีน่ อกจากจะไม่กล่าวโทษหรือ
ต�ำหนิผชู้ ายแล้ว วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่จะหล่อหลอมวัฒนธรรมซ�ำ้ เติม
หรือลงโทษเหยื่อผ่านวาทกรรม “เด็ก (หรือผู้หญิง) เต็มใจ ให้ท่า หรือ
สมยอม”
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ดังเช่นกรณีการกระท�ำรุนแรงของกลุม่ ครูผชู้ ายทีร่ ว่ มกันท�ำร้าย
ทางเพศเด็กหญิงสองคนเป็นเวลาสองปี เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นการใช้
อ�ำนาจในทางที่ผิดของกลุ่มครู ยายของเด็กออกมาเปิดเผยความรุนแรง
เพราะตัวเด็กผู้หญิงไม่มีแหล่งอ�ำนาจที่จะใช้ปกป้องตนเองได้เพราะเด็ก
อยู่กับยาย และหากฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเครือญาติในชุมชนเด็กก็
ยิ่งตกเป็นเป้าของการแสวงหาประโยชน์จากครูผู้ชายกลุ่มนี้ เมื่อกลุ่มครู
ที่ข่มขืนเด็กใช้เทคโนโลยีบันทึกและอ้างว่าจะน�ำไปประจานรวมถึง
การข่มขู่ด้วยวิธีอื่นๆ ยิ่งท�ำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถน�ำตัวเองออกจาก
อ�ำนาจที่ล้นพ้นของกลุ่มครูได้ เมื่อข่าวนี้แพร่หลายไปในสื่อออนไลน์
และหลั ง จากที่ ค รู ผู ้ ล ่ ว งละเมิ ด เด็ ก เผยแพร่ ภ าพที่ ต นเองใช้ เ งิ น เป็ น
แหล่งอ�ำนาจอีกอันหนึ่งเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ในโลกออนไลน์
นั้นก็มีผู้ใหญ่ทั้งหญิงชายจ�ำนวนมากคอมเมนต์ว่า “ก็เด็กมันเต็มใจ”
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราไม่ใช้แหล่งอ�ำนาจมาวิเคราะห์กรณีความรุนแรง
เราจะไปดู ที่ พ ฤติ ก รรมของผู ้ ถู ก กระท� ำ และจะต� ำ หนิ ว ่ า ผู ้ นั้ น ต้ อ งมี
พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เชื้อเชิญและเป็นสาเหตุให้ถูกท�ำร้าย โดย
เฉพาะกับเด็กนั้นเมื่อมีกรณีปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียน วัฒนธรรมไทยจะหล่อหลอมเรา
ให้ตำ� หนิและลงโทษเด็ก ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะพวกเราล้วนเติบโตมาในสังคม
ทีห่ ล่อหลอมให้เราไม่ฟงั เด็ก ไม่เชือ่ ค�ำพูดของเด็ก ไม่เห็นคุณค่าของเด็ก
ไม่เคารพความเป็นมนุษย์ สติปัญญาและความสามารถของพวกเขา นี่
คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำที่ยังฝังหัวผู้ใหญ่จ�ำนวนมาก
ในสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูและผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื่อนี้
ฝังหัวเราแน่นหนาจนค�ำพูดและการกระท�ำของเราจะเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ
ไม่ผ่านการวิเคราะห์ การใช้เหตุผล สติและปัญญาในการท�ำความเข้าใจ
ปัญหาของเด็ก
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ความเชือ่ ฝังหัวผูค้ นในสังคมไทยเช่นนีท้ ำ� ให้เด็กหรือใครก็ตาม
ที่ถูกกระท�ำรุนแรงรู้สึกโดดเดี่ยว ทุกข์ใจ รู้สึกอาย และไร้พลังอ�ำนาจจะ
พาตัวเองออกจากความรุนแรงเพราะภาวะที่ต้องอยู่กับความหวาดกลัว
และความไม่ปลอดภัยเพียงล�ำพังนั้นมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่พวก
เขาจะหาทางหยุดความรุนแรงจากผู้ที่มีแหล่งอ�ำนาจมากกว่าได้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำรุนแรงเป็นคนในครอบครัวเครือญาติ
เช่น พ่อหรือแม่ ปู่ ลุงหรือตา หรือเป็นคนในชุมชนที่มีแหล่งอ�ำนาจมาก
เช่น ผู้น�ำชุมชน ครู ผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตกว่า การเพิกเฉยต่อความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนจึงเท่ากับเป็นการอนุญาตให้ความรุนแรง
ด�ำเนินต่อไป จนน�ำไปสู่การเสียชีวิต เกิดความพิการ มีภาวะเจ็บป่วย
และการมีบาดแผลทางจิตใจและจิตวิญญาณที่ต้องใช้เวลาเยียวยาอีก
ยาวนาน
หลังจากการเข้าไปหยุดความรุนแรงและท�ำให้เด็กอยู่ในภาวะ
ปลอดภัยแล้ว การช่วยเหลือขั้นต่อไปหรือสามารถท�ำไปพร้อมๆ กันได้
คือการช่วยให้ผู้ถูกกระท�ำได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลต้องช่วยดูแลเด็ก เยาวชน
และผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงมานานกว่ายี่สิบปี นโยบายนี้เกิดจาก
การค้นพบว่า มีคนไข้จ�ำนวนไม่น้อยมารับการรักษาพยาบาลอาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการถูกกระท�ำรุนแรง นโยบายดังกล่าวก�ำหนดให้
ทุกโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอมีแผนกงาน
ซึ่งช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง เรียกว่า ศูนย์พึ่งได้ (One Stop
Crisis Center: OSCC) เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาลแล้ว สมาชิก
ครอบครัวและหรือผู้ช่วยเหลือจะต้องขอหลักฐานการรักษาของแพทย์
และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันอาการบาดเจ็บของผู้ถูกกระท�ำ
เมื่อต้องไปแจ้งความเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความรุนแรง
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การแจ้งความผิดต่อผูก้ ระท�ำรุนแรงเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญมาก
ทีจ่ ะช่วยหยุดยัง้ การใช้อำ� นาจผิดๆ ของผูก้ ระท�ำเพราะเขาท�ำผิดกฎหมาย
การใช้กฎหมายคือการจ�ำกัดและควบคุมการใช้อำ� นาจผิดๆ ของผูก้ ระท�ำ
รุนแรง การไปเป็นเพื่อนผู้ถูกกระท�ำแจ้งความจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำ
เพื่อลดทอนความกลัว ความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือความอับอายอันเป็นผล
จากการถูกกระท�ำรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกกระท�ำมีแหล่ง
อ�ำนาจน้อย เช่น เป็นเด็กยากจน ไร้ครอบครัวญาติมิตร ไม่มีความรู้ว่า
จะต้องท�ำอย่างไรเมื่อต้องไปแจ้งความ
อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งส�ำคัญของการไปเป็นเพื่อนผู้ถูกกระท�ำเมื่อ
ไปแจ้งความคือ จากประสบการณ์การท�ำงานด้านนี้มาหลายปีเราทราบ
ว่าต�ำรวจในหลายท้องที่ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในโลก
ไม่ยอมรับแจ้งความคดีความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิง หรือพยายาม
ไกล่ เ กลี่ ย โดยไม่ มี ห ลั ก ประกั น ความปลอดภั ย และความยุ ติ ธ รรม
ให้ กั บ ผู ้ ถู ก กระท� ำ รุ น แรง หรื อ พฤติ ก รรมในการสอบปากค� ำ ของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีองค์ความรู้เรื่องความรุนแรง (ทางเพศ) จึงส่งผลให้
ขาดความละเอียดอ่อนในการให้บริการท�ำให้ผถู้ กู กระท�ำเกิดความอับอาย
เหมือนถูกกระท�ำรุนแรงซ�้ำสอง
การมีใบรับแจ้งความด�ำเนินคดีจะเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ผถู้ กู กระท�ำรุนแรงสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม ได้รบั
ความช่วยเหลือและการคุ้มครองความปลอดภัยจากศาล การช่วยเหลือ
ให้ผถู้ กู กระท�ำสามารถแจ้งความจึงเป็นขัน้ ตอนเบือ้ งต้นทีส่ ำ� คัญยิง่ เพราะ
หลักฐานทางกฎหมายจะช่วยปกป้องสิทธิ ให้การคุม้ ครองความปลอดภัย
หยุดหรือควบคุมการใช้อำ� นาจผิดๆ ของผูก้ ระท�ำรุนแรง และช่วยให้ผถู้ กู
กระท� ำ สามารถเรี ย กร้ อ งความเป็ น ธรรมจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ในภายหลังได้
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ขัน้ ตอนจากนัน้ คือการช่วยให้ผถู้ กู กระท�ำรุนแรงและครอบครัว
ญาติมติ รคิดหาระบบสนับสนุนช่วยเหลือหากความรุนแรงนัน้ ยังอาจ
จะเกิดขึน้ ซ�ำ้ อีก กลุ่มคนที่สามารถช่วยเหลือได้รวดเร็วคือ ครอบครัว
ญาติมิตร เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน ผู้น�ำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
และเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย เช่น บ้านพักเด็ก
ของกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและมนุ ษ ย์ หากสถานที่ ห รื อ ครอบครั ว
ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ไม่สามารถให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาอีกต่อไป
หรือไม่เกือ้ กูลต่อการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจและอาการเจ็บป่วยอืน่ ๆ
อันเป็นผลมาจากการถูกกระท�ำรุนแรง หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน
หลายแห่ง สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำรุนแรงได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกว่าหน่วยงานราชการ
การเยียวยาบาดแผลทางจิตใจที่เป็นผลของการถูกกระท�ำ
รุนแรง ต้องเป็นกระบวนการท�ำงานแนวฟื้นฟูอ�ำนาจและศักยภาพแบบ
ใช้อ�ำนาจร่วม (empowerment model) ซึ่งหมายความว่าคนที่จะ
ช่วยเหลือต้องเชื่อมั่นว่าคนที่ประสบความรุนแรงเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง
มีปัญญา มีศักยภาพ และความสามารถที่จะรับผิดชอบการเยียวยา
ตัวของเขาเองและเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ได้ ส่วนการใช้ยามีความจ�ำเป็นในกรณี
ทีอ่ าการทรอม่า (trauma) ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองทีท่ ำ� ให้
มีความเครียดสูง อาการทีร่ า่ งกายเกร็งเกิดขึน้ บ่อยครัง้ หรือเกิดขึน้ ในช่วง
เวลานาน จนท�ำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติและเข้าสู่กระบวนการ
ปรึกษาแนวนี้ได้ ในกระบวนการเยียวยาจิตใจ สิ่งแรกที่ส�ำคัญที่สุด
ในการช่วยเหลือคือ การรับฟังและอยู่กับผู้ถูกกระท�ำรุนแรงแบบเป็น
ประจักษ์พยานความทุกข์ของเขา รับฟังในสิง่ ทีเ่ ขาจะเล่าด้วยความเคารพ
และเห็นอกเห็นใจ ปล่อยให้ผู้ถูกกระท�ำรุนแรงพูดโดยไม่ขัดจังหวะ ไม่มี
การต�ำหนิ กล่าวโทษ หรือสั่งสอน

ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
การป้องกันและการช่วยเหลือ

309

แนวทางการฟังแบบเป็นประจักษ์พยานเพือ่ เยียวยาผูร้ อด
ชีวิตจากความรุนแรง:
• หาพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เมื่อจะไปรับฟังเขาให้
แน่ใจว่ามีความพร้อมทั้งเวลาและมีพ้ืนที่ว่างในใจที่รับรู้
ความทุกข์ของเขา
• มีภาวะทางกายและใจที่ผ่อนคลาย เปิดกว้าง เป็นมิตร มี
ความน่าไว้วางใจ และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนช่วยเหลือเขา
• พยักหน้าหรือส่งเสียงฮือฮือในขณะที่ฟังเพื่อบอกให้ผู้พูด
รู้ว่า “ครูได้ยินเธอนะ...ครูอยู่กับเธอนะ”
• ฟังอย่างตั้งใจ อยู่กับผู้ฟังอย่างเต็มที่ ราวกับว่าในตอนนั้น
คนๆ นั้นส�ำคัญที่สุดในชีวิตเรา แม้ผู้พูดจะเป็นเด็กก็ตาม
• ฟังด้วยความเคารพและเห็นใจ ไม่ตัดสิน ตีตราอัตลักษณ์
ตัวตน หรือเรื่องราวที่ผู้พูดเล่า
• ไม่ให้ค�ำแนะน�ำ  ไม่ถามสอดแทรกหรือตัดบทด้วยการเล่า
เรื่องตนเองหรือเรื่องของคนอื่นๆ ให้เขาฟัง ให้ระลึกเสมอ
ว่าคนที่ก�ำลังทุกข์ใจนั้นต้องการให้คนได้ยินความทุกข์
ของเขา และต้ อ งการระบายสิ่ ง อั ด อั้ น ในใจ เขาไม่ ไ ด้
ต้องการค�ำแนะน�ำใดๆ
• อนุญาตให้มีความเงียบเพราะบางทีคนพูดมีความรู้สึก
หรือก�ำลังปะติดปะต่อเรื่อง ช่วงที่เขาเงียบให้ผู้ช่วยเหลือ
อยู ่ กั บ ลมหายใจและผ่ อ นคลายร่ า งกายที่ อ าจจะเกิ ด
ความเกร็งตึงจากการฟังความทุกข์ของคนพูด
• อนุญาตให้มีการร้องไห้ เพราะการระบายความทุกข์ใจ
ด้วยการร้องไห้นั้นเป็นเรื่องปกติ การร้องไห้ไม่ได้แปลว่า
อ่อนแอ แต่คือวิธีการเยียวยาของมนุษย์ เวลาที่คนพูด
ร้องไห้ ปล่อยให้เขาร้องสักพักและผูช้ ว่ ยเหลืออาจจะพูดว่า
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“นี่เป็นเรื่องหนัก ร้องไห้ไม่เป็นไร เราจะอยู่ด้วยกัน” และ
หากคนเล่ า เป็ นผู ้ ช ายหรื อ เด็ ก ชาย เราควรจะบอกว่ า
“ร้องไห้ไม่เป็นไร มันไม่ได้แปลว่าเธออ่อนแอ”
• เมื่อผู้พูดเล่าจบควรพูดว่า “ขอบคุณมากที่เธอไว้ใจและ
เล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั เรือ่ งนีม้ นั ส�ำคัญมาก” ให้บอกว่าเราจะเก็บ
เรื่องที่เขาเล่าไว้เป็นความลับและยินดีที่จะเป็นเพื่อนอยู่
เคียงข้างเขาเพื่อหาทางออกจากปัญหานี้
• หลังจากที่รับฟังเรื่องราวแล้ว จะต้องสะท้อนกลับประเด็น
ส�ำคัญทีผ่ พู้ ดู เล่าออกมา เช่นพูดว่า “ดูเหมือนเธอจะเล่าให้
ครูฟงั ว่า...” หรือ “สิง่ ทีค่ รูได้ยนิ เธอพูดมาคือเธอถูกพ่อแม่
บังคับให้เรียนในสาขาทีเ่ ธอไม่ชอบ.....เธอถูกใช้ความรุนแรง
หลายรูปแบบมานานหลายปี...)” และที่ส�ำคัญคือต้อง
สะท้อนกลับความรูส้ กึ ทุกข์ใจทีเ่ ป็นผลมาจากความรุนแรง
คนส่วนใหญ่จะไม่บอกความรู้สึกเพราะในสังคมเรา ผู้คน
ไม่เคยถูกสอนให้พูดถึงความรู้สึกแต่ผู้ช่วยเหลือสามารถ
รั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า ผู ้ เ ล่ า มี ค วามรู ้ สึ ก ทางลบมากมาย ตั ว อย่ า ง
การสะท้อนความรูส้ กึ ลบ เช่น “ดูเหมือนว่าคุณมีความรูส้ กึ
เสียใจ ไม่พอใจ รู้สึกกลัว ท้อแท้ สิ้นหวัง โกรธ สับสน และ
อายทุกครัง้ ทีถ่ กู ท�ำร้าย” การสะท้อนกลับความรูส้ กึ ทุกข์ใจ
ของคนที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงนี้ ส� ำ คั ญ มาก เพราะมั น คื อ
การเป็นประจักษ์พยานยืนยันความรู้สึกทุกข์ทั้งหมดในใจ
ที่ไม่เคยได้พูดกับใคร ความรู้สึกเหล่านี้ถูกทับถมเก็บกด
ไว้ ประสบการณ์ทำ� งานเยียวยาผูถ้ กู กระท�ำรุนแรงมานาน
หลายปี ผู ้ เขี ย นพบว่ า เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ใช้ วิ ธี ส ะท้ อ นกลั บ
ความรู้สึกลบที่เป็นผลมาจากการถูกใช้ความรุนแรง ผู้เล่า
จะบอกหรือพูดถึงความรู้สึกของพวกเขามากขึ้น พวกเขา
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จะเล่าเรื่องมากขึ้น บางช่วงจะร้องไห้และนิ่งเงียบจากนั้น
ก็เล่าต่อด้วยหน้าตาสดใสขึ้น นั่นหมายถึงว่าการเยียวยา
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะเขาได้พูดถึงความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ในใจที่เก็บกดไว้นานและมีคน(ฟัง)ที่ช่วยระบุ
ความรู้สึกลบทั้งหมดที่ฝังอยู่ในใจนั่นเอง การอนุญาตให้
คนทีถ่ กู ใช้ความรุนแรงได้พดู ระบายความรูส้ กึ ลบทีเ่ ก็บกด
ไว้ ใ นใจคื อ การช่ ว ยเหลื อ เขาที่ ดี ที่ สุ ด และเขาต้ อ งการ
การช่วยเหลือแบบนี้ เพราะท�ำให้ได้ระบายความรูส้ กึ ต่างๆ
อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ไม่มีการตีตรา
หรือดูถูก ไม่มีการแนะน�ำ  แต่มีคนเป็นประจักษ์พยาน
รับรูค้ วามทุกข์ทเี่ กิดขึน้ กับเขาจริง วิธกี ารนีท้ ำ� ให้ผพู้ ดู รูส้ กึ
ปลอดภัย ไว้วางใจและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป การฟังด้วย
ใจและการสะท้อนกลับเรือ่ งราวความรุนแรงและความรูส้ กึ
ทุกข์ใจจะช่วยให้จิตใจเขาคลายจากความรู้สึกทุกข์ใจ ซึ่ง
จะท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำรุนแรงสามารถคิดและท�ำความเข้าใจ
เรือ่ งต่างๆ ได้ชดั เจนขึน้ ไม่ตดั สินใจด้วยอารมณ์โกรธหรือ
สับสน
• ต่อจากนั้นให้พูดว่าดีมากเลยที่เขาเล่าเรื่องเลวร้ายที่เกิด
ขึ้นให้ฟัง และต้องบอกผู้พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เขาไม่ได้
เป็นต้นเหตุ เขาไม่ใช่คนท�ำผิดแต่ผใู้ หญ่ทที่ ำ� ร้ายเขาเป็นผู้
กระท�ำผิด ผิดทั้งด้านศีลธรรม กฎหมาย และวัฒนธรรม
ประเพณี จากนัน้ ให้บอกจุดแข็งหรืออ�ำนาจภายในของเขา
ที่คุณสังเกตเห็นหรือได้ยินจากการเล่าเรื่องของเขา ยก
ตัวอย่างเช่น การพูดว่า “ครูเห็นว่าเธอมีสติปัญญาและ
ฉลาดมากที่พยายามขอความช่วยเหลือหรือพยายามเอา
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ตัวเองออกจาก(บ้าน)ที่ท�ำให้เธอไม่ปลอดภัย เยี่ยมมาก
เลยทีเ่ ธอไม่สยบยอมต่อความไม่ถกู ต้อง เธอเป็นคนกล้าหาญ
และรั ก ตั ว เอง เธอเยี่ ย มมากที่ พ ยายามจะแก้ ปั ญ หานี้
เสมอมา เธอไม่ใช่ลกู อกตัญญูเมือ่ เธอไม่ยอมเรียนในสาขา
ที่พ่อแม่เลือกให้ หรือเธอไม่ใช่ลูกอกตัญญูเมื่อเธอต้อง
ออกจากบ้านที่เธอถูกท�ำร้ายและไม่มีใครปกป้องเธอ”
• ขั้นต่อไปให้บอกจุดแข็งหรืออ�ำนาจภายในที่ผู้ช่วยเหลือ
สังเกตได้ในตัวผูเ้ ล่า เช่น ความฉลาด ความกล้าหาญ ความรัก
ในชีวติ และอนาคตของตัวเอง ความต้องการทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
ความมีสติ ไหวพริบ ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นในตัวเอง
ความคิดสร้าสรรค์ การไม่สยบยอมต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เป็นต้น ให้ย้อนกลับไปดูตัวอย่างของอ�ำนาจภายในในบท
ที่ว่าด้วยอ�ำนาจ (บทที่ ๒) การบอกผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง
ถึ ง จุ ด แข็ ง หรื อ อ� ำ นาจภายในตั ว เขาเป็ น วิ ธี ก ารฟื ้ น ฟู
อ�ำนาจ คุณค่า และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของเขาทีไ่ ด้ผล
ที่สุด เพราะเป็นวิธีท�ำลายวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมซึ่งปกติ
คือการต�ำหนิ การสอนหรือแนะน�ำ หรือถามว่าท�ำไมไม่ทำ�
อย่างนี้ วิธกี ารบอกอ�ำนาจภายในหรือจุดแข็งทัง้ หมดในตัว
เขาแบบนีจ้ ะช่วยให้ผทู้ ถี่ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงมีพลังใจ
มีความภูมใิ จ มีความมัน่ ใจ และมีความหวัง ความรูส้ กึ เหล่า
นี้จะเป็นฐานช่วยให้เขาก้าวผ่านความยุ่งยากหรืออย่าง
น้อยจะช่วยให้รับมือกับความทุกข์นั้นได้เพราะเขาไม่ใช่ผู้
กระท�ำผิดและเขาไม่ใช่สาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เราคงจ�ำได้ว่าเวลาที่เราเองมีความทุกข์ ใจเรามีความรู้สึก
สับสนวุ่นวาย โดดเดี่ยว โศกเศร้า โกรธ ไม่พอใจ ผิดหวัง
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กลัว เสียใจ รู้สึกผิดหรือแม้แต่ละอายใจ ตอนนั้นสิ่งที่เรา
ต้องการคือ มีใครสักคนที่ฟังเราอย่างไม่ตัดสิน ตีตรา และ
บอกเราถึงจุดแข็งที่เรามีอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้ร�ำลึกถึงสติ
ปัญญา ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และความสามารถ
เหล่านั้นของตัวเราเอง
• จากนั้นผู้ช่วยเหลือ ต้องใช้ทักษะการตั้งค�ำถามเปิดเพื่อ
ช่วยให้เขาหาทางออกจากปัญหานี้ เช่น ชวนวิเคราะห์ว่า
เขาเคยแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้ด้วยวิธีใดบ้างและได้ผล
เป็นอย่างไร หากมิได้ผลต่อจากนี้เราจะแก้ปัญหาต่าง
ออกไปจากเดิมอย่างไร ในการแก้ปัญหาวิธีนี้เขาต้องการ
ความช่วยเหลืออะไรบ้าง และจะเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือ
เหล่านั้นได้อย่างไร
• หากผูถ้ กู กระท�ำรุนแรง เล่าให้ฟงั ถึงอาการความทุกข์ทเี่ กิด
จากการถูกกระท�ำรุนแรง (trauma symptoms) หรือ
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือสามารถสังเกตเห็นได้ เพราะเหตุการณ์
รุนแรงจะส่งผลกระทบกับสุขภาวะของเขาทุกด้าน เช่น
หายใจสั้น ตัวเย็น มือเท้าชา มีอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุ
ไม่ได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เจ็บปวดตามร่างกาย หวาด
ผวา วิตกกังวล เสียใจ คิดวกวนซ�้ำๆ ถึงเหตุการณ์รุนแรง
และไม่สามารถลืมเหตุการณ์ร้ายในอดีตได้ คิดลบและ
มองโลกในแง่ลบ ขาดความไว้วางใจในผู้คน นอนไม่หลับ
ฝันร้าย ร้องไห้บ่อย ไม่อยากอาหาร หมดแรง หมดพลัง
ชีวิต ต้องการแยกตัวโดดเดี่ยว สมาธิสั้น หงุดหงิดง่าย
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ รู้สึกผิดหรือละอาย มีภาวะซึมเศร้า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานและการตั ด สิ น ใจลดลง
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มีความสิน้ หวังและมีความคิดทีจ่ ะฆ่าตัวตาย ใช้สารเสพติด
เพื่อช่วยให้ลืมเหตุการณ์รุนแรง เป็นต้น ให้บอกเขาว่า
อาการเหล่านี้เป็นอาการความทุกข์ที่จะเกิดกับคนทุกคน
ที่ถูกกระท�ำรุนแรงแบบที่เขาประสบมา แต่อาการเหล่านี้
สามารถรักษาให้หายได้ และสามารถกลับมามีชีวิตปกติ
ได้เหมือนเดิม ให้ลองช่วยเขาคิดถึงวิธีการดูแลตัวเอง
หลากหลายวิธีการที่เขาจะต้องท�ำในชีวิตประจ�ำวันอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะวิธีการเหล่านี้จะช่วยเยียวยาบาดแผล
ทางใจและฟื้นฟูสุขภาวะของเขาให้ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น
ออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ ง เล่าความทุกข์ในใจเพือ่ ระบาย
ออกไปกับคนที่ไว้ใจได้ เขียนบันทึก ท�ำงานฝีมือหรืองาน
ศิลปะ ท�ำงานที่ใช้แรงกาย เช่น ปลูกต้นไม้ ท�ำกับข้าว
ท�ำความสะอาดบ้าน อ่านหนังสือที่ชอบ ใช้เวลาอยู่กับ
ธรรมชาติและอยู่กับผู้คนที่รักและเกื้อกูลสนับสนุนเขา
สวดมนต์ ฝึกสมาธิภาวนา (หากเขานับถือศาสนาพุทธ)
ท�ำงานจิตอาสา เล่นกับสัตว์เลี้ยง และอาจรวมถึงการย้าย
ทีอ่ ยูเ่ พือ่ เอาตัวเองออกจากสถานทีท่ เี่ คยถูกกระท�ำรุนแรง
เป็นต้น
• หากเป็นกรณีของการถูกละเมิดทางเพศไม่ว่าหญิงชาย
หรือเด็กหลากหลายทางเพศ ครูควรช่วยจัดการให้พวกเขา
เข้าถึงบริการการเยียวยาฟื้นฟูจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เช่น
นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ มี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการเยี ย วยาเด็ ก ที่ ถู ก
ละเมิดทางเพศ และบอกผูป้ กครองให้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของการทีเ่ ด็กต้องได้รบั กระบวนการเยียวยาอย่างต่อเนือ่ ง
มิ ใช่ ก ารไปพบนั ก จิ ต วิ ท ยาเพี ย งครั้ ง เดี ย ว มี ง านวิ จั ย
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มากมายที่พบว่าหากเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศไม่ได้รับ
การเยี ย วยาอย่ า งถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ ง บาดแผลและ
ความทุกข์ทางใจ (trauma) จะถูกเก็บกดไว้และจะส่งผล
กระทบตลอดชีวิตของพวกเขา
อาการความทุกข์ทางกาย ใจ และจิตวิญญาณอันเป็นผล
มาจากการถูกใช้ความรุนแรง (trauma symptoms)
ความรุนแรงทีเ่ ด็กหญิง เด็กชาย เด็กข้ามเพศ และเยาวชนทีร่ กั
เพศเดียวกันประสบไม่ว่ารูปแบบใดๆ เช่น ถูกท�ำร้ายร่างกาย ถูกดุด่า
ต�ำหนิเป็นประจ�ำ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกควบคุมชีวติ เรือ่ งการเดินทาง
การแต่งกาย การคบเพื่อนและการเรียน การถูกใช้ความรุนแรงจากพ่อ
แม่ หรือพีช่ าย ถูกลวนลามทางเพศ การถูกบังคับให้คา้ ประเวณี ถูกบังคับ
ให้ใช้แรงงาน หรืออยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง เช่น พ่อ (ส่วนใหญ่)
ใช้ความรุนแรงกับแม่ เยาวชนผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและผูช้ ายไม่รบั ผิดชอบ
เด็กและเยาวชนที่อพยพมากับครอบครัวเนื่องจากภาวะความขัดแย้ง
สงคราม การท�ำลายเผ่าพันธุ์ ถือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตจาก
การถูกท�ำร้าย (trauma survivors) ทั้งสิ้น
ความรุนแรงที่กล่าวมาจะท�ำให้บุคคลมีภาวะช็อกทางอารมณ์
ความรู้สึกและท�ำให้เกิดความทุกข์ในจิตใจที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
สุภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณ และอาการทางกายอีกหลายอย่าง
ตามมาในภายหลั ง ปฏิ กิ ริ ย าเหล่ า นี้ จ ะพบได้ เ สมอในบุ ค คลที่ ผ ่ า น
ความรุนแรงมาหรือยังอยู่กับความรุนแรง ทั้งนี้แต่ละคนจะมีปฏิกิริยา
ตอบโต้กบั ความรุนแรงแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั แหล่งอ�ำนาจภายนอกและ
แหล่งอ�ำนาจภายในที่จะช่วยรับมือกับความรุนแรงดังกล่าว บางคนอาจ
มีปฏิกริ ยิ าบางอย่างชัดเจน มากบ้าง น้อยบ้าง ขณะทีบ่ างคนอาจไม่แสดง
ปฏิกริ ยิ าอย่างหนึง่ อย่างใดเลย แต่ไม่วา่ เราจะเห็นอาการเหล่านีม้ ากน้อย
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เพียงใดก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่เราควรระลึกไว้เสมอคือความเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและจิตใจที่แสดงออกทางความคิด อารมณ์และความรู้สึก
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลประสบกับความรุนแรงนั้น เป็นเรื่องปกติ
ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ผ่านประสบการณ์เลวร้ายนี้ พวกเขาไม่ได้เป็น
โรคจิตหรือโรคประสาททีเ่ กิดขึน้ จากการติดเชือ้ โรค หรือเป็นคนป่วยอย่าง
ทีม่ กี ารวินจิ ฉัยตามหลักการแพทย์กระแสหลัก เพียงแต่พวกเขามีอาการ
ของความทุกข์บางอย่าง คล้ายคลึงกันกับคนไข้หรือผู้ป่วยที่เกิดจาก
การติดเชื้อหรือคนไข้ที่ป่วยเรื้อรัง เช่น อาการซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด
โมโหง่าย นอนไม่หลับหรือมีภาวะสิ้นหวัง (เช่น ไม่ดูแลตัวเอง เลิกท�ำ
กิจกรรมทีเ่ คยท�ำ) เป็นต้น ลักษณะอาการของความทุกข์ซงึ่ พบได้บอ่ ยๆ
ของบุคคลที่ประสบความรุนแรงทางเพศมีดังนี้
ความกลัวและความวิตกกังวล
อาการนี้ เ ป็ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ โ ดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ต ่ อ
สถานการณ์ที่เป็นอันตราย ส�ำหรับหลายคนความรู้สึกเช่นนี้ อาจคงอยู่
เป็นเวลายาวนานหลังเหตุการณ์ความรุนแรง ความรู้สึกกลัวและวิตก
กังวลเกิดขึน้ เมือ่ วิธคี ดิ วิธมี องโลก และความรูส้ กึ ปลอดภัยทีแ่ ต่ละคนเคยมี
ได้เปลี่ยนแปลงไป บางคนอาจเกิดความกลัวและวิตกกังวล เมื่อนึกย้อน
ไปถึงเหตุการณ์หรือความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น แต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่า
ความกลัวและความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ สิ่งที่อาจ
กระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ ดังกล่าวมีหลายอย่าง เช่น สถานทีบ่ างแห่ง ช่วง
เวลาบางช่วงของวัน กลิน่ เสียงบางอย่าง สถานการณ์ทกี่ ระตุน้ (triggered)
ท�ำให้พวกเขานึกย้อนถึงความรุนแรงที่ได้รับในอดีต เมื่อเราเริ่มใส่ใจ
ที่ จ ะสั ง เกตดู เวลาที่ ผู ้ ป ระสบความรุ น แรงเกิ ด ความรู ้ สึ ก กลั ว หรื อ มี
ความวิตกกังวล เราจะค้นพบสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดความวิตกกังวล
ดังกล่าวได้ ความเข้าใจในเรื่องนี้จะท�ำให้เราเรียนรู้ว่าอาการวิตกกังวล
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ของผู้ถูกกระท�ำรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุนั้น แท้จริงแล้ว
ถูกกระตุ้นโดยบางสิ่งบางอย่างที่ท�ำให้ผู้ประสบความรุนแรงนึกย้อน
ไปถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต เราจะพบอาการเหล่านี้โดยเฉพาะ
ในเด็กหญิงทีถ่ กู ข่มขืนซ�ำ้ ๆ จากคนรูจ้ กั ทีอ่ ยูภ่ ายในครอบครัว เพราะไม่มี
ใครช่วยเหลือหรือหยุดยัง้ ความรุนแรงนัน้ เด็กบางคนจะมีความกลัวเวลา
กลางคืน มีอาการหวาดผวา มีอาการตัวเกร็งเวลานอนหลับหรือเวลาอยู่
ในที่มืด ที่คับแคบเพราะการข่มขืนโดยคนรู้จักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
เด็กบางคนจะกลัวเมื่อเห็นผู้ชาย โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่เขาจะไม่
สามารถอยูใ่ นห้องหรือบ้านเดียวกันทีม่ ผี ชู้ าย แม้เด็กจะรูจ้ กั ผูช้ ายคนนีด้ ี
และไม่ใช่คนที่ท�ำร้ายเด็กก็ตาม
อาการความทุกข์ซ�้ำรอย
คนซึ่งเคยประสบความรุนแรงมักจะรู้สึกว่าความทุกข์เหล่านั้น
ย้อนกลับคืนมาอีกบ่อยๆ ตัวอย่างเช่น จู่ๆ ความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความรุนแรงในอดีตก็ผดุ ขึน้ มา แม้วา่ เขาไม่อยากคิดแต่กไ็ ม่สามารถหยุด
ความคิ ด นั้ น ได้ หลายคนอาจเห็ น ภาพเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ผุ ด ขึ้ น มา
อย่างชัดเจนราวกับว่าเหตุการณ์นั้นก�ำลังเกิดขึ้นซ�้ำอีก อาการฝันร้าย
ก็ เ ป็ น อี ก อาการหนึ่ ง ที่ พ บได้ ทั่ ว ไป อาการเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความรุนแรงที่ประสบมานั้นเป็นเหตุการณ์สร้างความกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจอย่างรุนแรง จนไม่สามารถท�ำใจยอมรับกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ดังนัน้
เพือ่ จะท�ำความเข้าใจกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จิตใจของผูป้ ระสบความรุนแรง
จึงมักย้อนคิดไปถึงความทรงจ�ำเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นซ�้ำๆ ราวกับว่า
การท�ำเช่นนีจ้ ะช่วยให้สามารถซึมซับและยอมรับเหตุการณ์นนั้ ได้มากขึน้
ในการให้การปรึกษาผูใ้ หญ่ทผี่ า่ นเหตุการณ์ความรุนแรงมานานแล้ว เรา
จะเห็นอาการความทุกข์ซ�้ำรอยได้ชัด เมื่อเขาเล่าเหตุการณ์ความรุนแรง
ให้ฟัง โดยเฉพาะหากได้เล่าเรื่องนี้ครั้งแรกในชีวิตโดยไม่มีคนตัดบท
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ด้วยการสั่งสอนแนะน�ำ  เช่น ผู้หญิงคนหนึ่ง (เมื่ออายุ ๕๒ ปี) เล่า
เหตุการณ์ทเี่ ห็นพ่อท�ำร้ายแม่อย่างรุนแรงตอนทีเ่ ธอเป็นเด็กอายุ ๘ ขวบ
เราจะเห็นอาการเกร็งของร่างกาย เสียงที่ขาดๆ หายๆ อาการหอบ
หายใจสั้น หายใจแรง ตัวสั่นและเสียงที่เล่ากลายเป็นเสียงเด็กก้มหน้า
ปิดตาเล่าภาพความรุนแรงที่พ่อกระท�ำกับแม่ แม้จะผ่านไปกว่าสี่สิบปี
แล้วก็ตาม แต่เมื่อเล่าเรื่องนี้รอบที่สองและรอบที่สาม อาการเหล่านี้
จะทุ เ ลาลง หากพบอาการเช่ น นี้ ใ นขณะที่ ฟ ั ง คนที่ ผ ่ า นเหตุ ก ารณ์
ความรุนแรงสาหัส ผูใ้ ห้บริการต้องตัง้ สติ ท�ำจิตใจตนเองให้มนั่ คง ไม่ซกั ถาม
ไม่แนะน�ำหรือพูดปลอบใจ บอกให้เขาหยุดเล่าก่อนหากอาการต่างๆ
ที่แสดงออกมารุนแรงขึ้น บอกให้เขาคลายอาการเกร็งของร่างกายและ
ชวนให้หายใจลึกขึน้ เป็นช่วงๆ หากคิดว่าสามารถแตะตัวผูเ้ ล่าได้ ให้แตะตัว
เพือ่ ให้รวู้ า่ ตอนนีผ้ เู้ ล่ามีคนอยูด่ ว้ ย (เธอหรือเขาไม่ได้เผชิญความรุนแรงนัน้
โดยล�ำพังดังเช่นตอนทีเ่ กิดความรุนแรงนัน้ ในอดีต) เทคนิควิธกี ารทัง้ หมด
ที่ใช้คือการบอกให้ผู้เล่าอยู่กับปัจจุบันขณะ (เพื่อให้จิตปล่อยจากภาพ
ความรุนแรงในอดีตทีผ่ เู้ ล่ายังไม่ลมื ) เช่น ลืมตาขึน้ หากเขาหลับตากรีดร้อง
มองดูสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในห้องนั้น หากเขาก้มหน้าลงกับพื้น หายใจลึกๆ
ผ่อนคลายร่างกาย มองหน้าผู้ฟัง จากนั้นให้เขาเล่าต่อหากเห็นว่าเขา
สามารถเล่าต่อไปได้ แต่หากเห็นว่าการเล่าเรื่องต่อจะท�ำให้เขารู้สึก
ท่วมท้นเกินไปให้หยุดเล่าและให้เล่าต่อในภายหลัง
อาการตื่นตระหนกตกใจง่าย
อาการนีเ้ ป็นปฏิกริ ยิ าทีเ่ ห็นได้ทว่ั ไปของผูท้ ปี่ ระสบความรุนแรง
ซึ่งรวมถึงอาการสะดุ้ง ผวา ตกใจง่าย สมาธิสั้น นอนไม่หลับ หากอาการ
เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจท�ำให้เกิดอาการใจร้อน มีความอดทน
น้อย และหงุดหงิดง่าย โดยเฉพาะเมื่อนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจาก
อาการนอนไม่หลับ อาการนีเ้ ป็นอาการทีส่ บื เนือ่ งจากปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
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ซึ่ ง เกิ ด กั บ ร่ า งกายของคนในขณะที่ เ ผชิ ญ กั บ สถานการณ์ อั น ตราย
และมักเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ใน ๓ แบบนี้ ได้แก่ การสู้ (fight) การวิง่ หนี (flight) หรืออาการตกตะลึง
ตัวแข็งอยู่กับที่ (freeze)
ปฏิกิริยาตอบโต้ทั้ง ๓ แบบนี้ เป็นวิธีการที่ทั้งมนุษย์และสัตว์
ใช้ในการปกป้องตัวเองจากอันตราย เป็นการตอบโต้กับเหตุการณ์
โดยการสู้หรือวิ่งหนี หรือตกตะลึงจังงังซึ่งต้องอาศัยพลังมากกว่าปกติ
ร่างกายจึงผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีน (ฮอร์โมนความเครียด) เพื่อช่วยให้
คนมีพลังงานมากกว่าปกติ เพือ่ จะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ทไี่ ม่ปกติ
นั้นได้ และเป็นพลังที่เราน�ำมาใช้ในการเอาตัวรอด คนที่เคยประสบ
ความรุนแรงมักจะมองเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยอันตราย (ความเข้าใจนี้
เป็นจริงในบริบททีค่ นๆ นัน้ ยังต้องใช้ชวี ติ อยูก่ บั ความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง)
ร่างกายของคนกลุ่มนี้จะอยู่ในอาการตื่นกลัวตลอดเวลา พวกเขามัก
จะอยู่ในอาการเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้ทันทีต่อการโจมตีใดๆ ก็ตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาของอาการตื่นตระหนกดังกล่าว จะกลายเป็น
ประสบการณ์ทอี่ ดึ อัดมากเมือ่ มันเกิดขึน้ เป็นเวลานาน แม้บคุ คลนัน้ จะอยู่
ในสถานการณ์ที่ปกติและปลอดภัยแล้วก็ตาม เวลาท�ำงานกับเด็กที่ถูก
ใช้ความรุนแรงต่อเนื่องเราจะเห็นอาการเหล่านี้ยังปรากฏอยู่นาน แม้
ตอนนี้เด็กจะมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่และไม่มีใครท�ำร้ายแล้วก็ตาม
เมื่อพบอาการเหล่านี้ในเด็กหรือผู้หญิงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่า พวกเขา
ไม่ได้ปว่ ยโรคจิตเวชทีเ่ กิดจากสมองหรือระบบประสาทผิดปกติ แต่อาการ
เหล่านี้ เป็นมาจากความรุนแรงในอดีต (ที่ทุกคนที่เจอจะต้องมีอาการ
เหล่านี้) ยังมีผลต่อผู้ได้รับความรุนแรงอยู่
ปฏิกิริยาตอบโต้ดังกล่าวมาข้างต้นมีความเชื่อมโยงต่อกัน
และกัน เช่น ภาพในอดีตที่เกิดขึ้นอาจท�ำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
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ท�ำให้เกิดความกลัวและตืน่ ตระหนก หลายคนคิดไปว่าปฏิกริ ยิ าตอบโต้ปกติ
ของตนเองต่อความรุนแรงนัน้ ท�ำให้เขากลายเป็นคนบ้า เป็นโรคประสาท
หรือเสียสติไปแล้ว ความคิดเช่นนี้อาจท�ำให้ยิ่งเกิดความกลัวเมื่ออาการ
นัน้ เกิดขึน้ กับตนเอง จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ทีผ่ ใู้ ห้การช่วยเหลือต้องเข้าใจ
และบอกกับผู้ประสบความรุนแรงว่าอาการตอบโต้ต่างๆ ที่กล่าวมา
ทัง้ หมดข้างต้นคือ ปฏิกริ ยิ าตอบโต้ปกติของทุกคนทีป่ ระสบความรุนแรง
และเป็นวิธกี ารรับมือกับสถานการณ์ทรี่ นุ แรง ท่วมท้นหรือหนักหนาสาหัส
เกินไปต่อสภาพทางจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณของมนุษย์
และบอกเขาว่า เขาไม่ใช่คนบ้าหรือเป็นคนไข้จิตเวช สามารถหายจาก
อาการเหล่านี้ แล้วใช้ชีวิตตามปกติได้ หากเขาร่วมมือในกระบวนการ
เยียวยาแนวนี้กับเรา
การหลีกเลี่ยง
เป็นวิธีการทั่วไปของการจัดการความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจาก
ความรุนแรง อาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์
หรือการพบปะบุคคลซึ่งท�ำให้นึกถึงเหตุการณ์ความสูญเสียในอดีต เช่น
สถานที่ ทีเ่ หตุการณ์นนั้ เคยเกิดขึน้ บางครัง้ เราอาจหลีกเลีย่ งสถานการณ์
ที่มีส่วนใกล้เคียงกับประสบการณ์ความรุนแรง เช่น การไม่ออกจากบ้าน
ตอนมืดค�ำ 
่ เพราะความรุนแรงนัน้ เกิดขึน้ ตอนกลางคืน การผลักไสความคิด
หรือความรู้สึกเจ็บปวดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความทุกข์ได้ แต่วิธีนี้
อาจน�ำไปสูค่ วามรูส้ กึ เย็นชา ซึง่ หมายถึงบุคคลทีไ่ ม่สามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ
กลัว ความรู้สึกพึงพอใจ หรือแม้แต่ความรู้สึกรักได้ บางครั้งความคิด
หรือความรู้สึกเจ็บปวดนี้ อาจเข้มข้นมากจนท�ำให้จิตใจปิดกั้นความรู้สึก
เหล่านี้ออกไปหมด ท�ำให้พวกเขาไม่สามารถจดจ�ำเหตุการณ์บางช่วง
ในอดีตได้ และบางคนอาจเลือกใช้สารเสพติดเพือ่ รับมือกับความเจ็บปวด
ที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
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ความโกรธและอาการหงุดหงิดง่าย
หลายคนทีเ่ คยประสบความรุนแรงจะมีอาการโกรธและหงุดหงิด
ง่าย หากไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกโกรธอาการนี้อาจจะท�ำให้พวกเขารู้สึก
ตกใจกลัวหรือกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง บางครั้งเขาอาจจะสับสน
หรือรู้สึกผิดที่ตัวเองมีความรู้สึกโกรธง่ายกับคนที่ใกล้ชิดตนเอง (ที่เรา
ระบายความโกรธได้กบั คนใกล้ชดิ เพราะเราไว้ใจเขาและรูว้ า่ มีความสัมพันธ์
ทีด่ รี องรับอยู)่ บางครัง้ หลายคนรูส้ กึ โกรธทีต่ วั เองเป็นคนหงุดหงิดบ่อยๆ
บางครัง้ ความโกรธอาจจะเกิดขึน้ จากความรูส้ กึ ทีเ่ ห็นว่าโลกนีไ้ ม่ยตุ ธิ รรม
กับตนเอง
ความรู้สึกผิดและละอาย
ผูป้ ระสบความรุนแรงหลายคนต�ำหนิตนเองในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่าไม่ได้
ลงมือท�ำอะไรบางอย่างในขณะที่ความรุนแรงเกิดขึ้น หลายคนรู้สึกว่า
ถ้าไม่ได้ต่อสู้เขาคงจะไม่ถูกท�ำร้าย บางคนอาจรู้สึกละอาย เพราะในช่วง
ทีค่ วามรุนแรงเกิดขึน้ นัน้ ตัวเองได้กระท�ำบางสิง่ บางอย่างลงไปทีโ่ ดยปกติ
แล้วจะไม่ท�ำ  บางครั้งคนอื่นๆ อาจจะต�ำหนิเขาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความรู้สึกผิดต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าพวกเขาก�ำลังเอาตัวเอง
ไปรับผิดชอบในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด (ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของเขา) ความรู้สึกผิดและความละอายอาจท�ำให้พวกเขา
รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ มี ค วามสามารถที่ จ ะควบคุ ม หรื อ หาเหตุ ผ ลมาท� ำ
ความเข้าใจเรื่องนี้ได้ และสิ่งนี้อาจน�ำไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังและซึมเศร้า
เรามักเจออาการเหล่านีใ้ นผูห้ ญิงและเยาวชนหญิงทีถ่ กู ข่มขืนเพราะสังคม
ได้สอนมาผิดๆ ว่าเป็นเพราะท�ำตัวเองจึงถูกข่มขืน เช่น ไม่ระมัดระวัง
เอาตัวเข้าไปสู่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
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อาการเศร้าโศกและซึมเศร้า
อาการนี้เป็นอาการที่เห็นได้ทั่วไปในคนที่ประสบความรุนแรง
อาการเหล่านีป้ ระกอบด้วย ความรูส้ กึ แย่ ความเสียใจ ความสิน้ หวัง หรือ
ภาวะสิ้นหวัง อาจมีอาการร้องไห้บ่อยๆ ปิดตัวเอง เงียบไม่พูดจากับใคร
หมดความสนใจในผู้คน และกิจกรรมที่เคยท�ำให้ตนเองเบิกบานและมี
ความสุข แสดงอาการของคนหมดอาลัยตายอยาก อาจจะรู้สึกว่าแผน
หรือโครงการชีวิตที่เคยวาดหวังไว้ในอนาคตไม่มีความหมายอีกต่อไป
และอาจท�ำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ควรค่าที่จะอยู่อีกต่อไป ความรู้สึกเหล่านี้
น�ำไปสู่ความคิดอยากให้ตัวเองตายไป หรือจะท�ำอะไรเพื่อท�ำร้ายตัวเอง
เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนวิธีคิด การมองโลก ความหวัง
ความฝัน และการมองตนเองไปอย่างมากมาย จึงท�ำให้เราเข้าใจได้ถึง
ความเสียใจและความโศกเศร้าต่อสิ่งที่เขาสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว
ความรู้สึกลบต่อตนเองและโลก
นี่ เ ป็ น อี ก อาการหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากบุ ค คลประสบกั บ
ความรุนแรง พวกเขาอาจจะบอกกับตนเองว่าหากฉันไม่อ่อนแอ มีสติ
หรื อ ไม่ งี่ เ ง่ า เหตุ ก ารณ์ นี้ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ฉั น หลั ง จากประสบกั บ
ความรุนแรงหลายคนจะมองเห็นตนเองแต่ในแง่ลบ นี่เป็นเรื่องปกติอีก
เช่นกันที่ผู้บุคคลประสบความรุนแรงจะมองเห็นคนอื่นในทางลบมากขึ้น
และพวกเขาจะบอกกับตนเองว่าไม่สามารถจะไว้ใจใครได้เลย เมื่อก่อน
เคยเชื่อว่าโลกนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย แต่เมื่อประสบกับความรุนแรง
โดยเฉพาะถูกกระท�ำรุนแรงโดยคนใกล้ชิด เช่น พ่อ พี่ชาย ญาติผู้ใหญ่
ผูช้ าย ครู ก็อาจท�ำให้คดิ ไปว่าโลกนีเ้ ป็นอันตรายมาก และในกรณีสำ� หรับ
ผู้ที่ประสบความรุนแรงซ�้ำๆ ในหลายช่วงอายุ เช่น จากคนในครอบครัว
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จะยิ่ ง ตอกย�้ ำ ให้เชื่อว่าโลกนี้อันตรายและไม่สามารถไว้ใจใครได้เลย
ความรูส้ กึ ในทางลบเหล่านี้ มักส่งผลให้ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงรู้สึกว่า
ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ประสบความรุนแรง คุณค่า
ในตัวเองลดลง และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เลิกดูแลตัวเอง มีชีวิตเหมือนคน
หมดอาลัยตายอยาก ไม่มีความหวังหรือความฝันที่จะท�ำอะไรต่อไป
ความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่นอาจจะแย่ ล งไป และท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นๆ ได้อีก
การใช้สารเสพติด
หลายคนจะใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเพิม่ มากขึน้ หลังจาก
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การดืม่ เหล้าแบบรับผิดชอบนัน้ เป็นเรือ่ งปกติ
ของคนทั่วไป แต่หากพฤติกรรมการดื่มเหล้าและใช้สารเสพติดของ
พวกเขาเปลีย่ นไปคือใช้มากขึน้ ใช้บอ่ ยขึน้ หลังจากเกิดจากประสบการณ์
การถูกกระท�ำความรุนแรง สภาพเช่นนี้ จะท�ำให้การเยียวยาความทุกข์
ได้ผลช้าลงและน�ำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา
วิกฤตทางจิตวิญญาณ
คืออาการที่บุคคลตั้งค�ำถามกับคุณค่า ความหมายของชีวิต
หรือความเชื่อทางจิตวิญญาณของตนเอง เช่น เกิดวิกฤตทางศรัทธา
ต่อศาสนาทีต่ วั เองนับถือ หรือกลับไปยึดความเชือ่ ทางศาสนา หรือระบบ
ที่ตัวเองยึดถือมากยิ่งขึ้น หรือหันไปหาความเชื่อในสิ่งอื่นๆ เช่น หมอดู
เจ้าทรง เพื่อหวังให้ตนเองผ่านความทุกข์นี้ไปได้
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๗

การช่วยเด็กและเยาวชนให้รูท
้ ัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล

“ทางออกที่ ดี ท่ี สุ ด คื อ การท� ำ งานร่ว มกั น เพื่ อให้
พวกเขา (ผู้เรียน) มีความพร้อมทั้ งทางด้ านทั กษะ ความรู ้
และความเข้าใจในการใช้ส่ ือดิจท
ิ ัลอย่างมีสติและชาญฉลาด
มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม นี่คือการพัฒนาและเกื้อกูล
ให้เด็ กเป็นพลเมื องที่ ฉลาดรอบรู ใ้ นการใช้เทคโนโลยีและ
น� ำเอาข้อมู ลความรู ใ้ นโลกดิ จิทัลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม”
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การช่วยเด็กและเยาวชนให้รูท
้ ัน

และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล

ผลการส�ำรวจในปีทผ่ี า่ นมา (Data Reportal, ๒๐๒๐) พบว่า
มีคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกประมาณสี่พันห้าร้อยกว่าล้านคน ซึ่งเป็น
จ�ำนวนเกินครึง่ ของประชากรทัง้ โลก ส่วนสือ่ โซเชียลมีจำ� นวนผูใ้ ช้มากกว่า
สามพันแปดร้อยล้านคน มีการคาดการณ์ไว้วา่ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จ�ำนวน
ผูใ้ ช้สอื่ โซเชียลจะเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากรโลก ส่วนจ�ำนวน
คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลก็สูงถึง ๕๒ ล้านคน หรือเกือบ
ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
กันมากถึงประมาณ ๙ ชั่วโมง ต่อวัน จัดอยู่ในอันดับ ๕ ของโลก
ในทศวรรษนี้ สือ่ และเทคโนโลยีได้เปลีย่ นมนุษย์และโลกอย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ เป็นการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยตกหล่นโดยเฉพาะคนรุ่นเก่า
และกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะตามไม่ทันเทคโนโลยี เทคนิค
วิธีการใช้ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเหตุปัจจัยจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และความเชื่อทางศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณีที่กั้นขวาง
สือ่ และเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อมนุษย์และโลก ทัง้ ด้านบวกและ
ด้านลบ ด้านกว้างและด้านลึก ผลกระทบในด้านกว้างคือ การทีส่ อื่ และ
เทคโนโลยีทำ� ให้พรมแดนทางอาณาเขต ภาษา และวัฒนธรรมถูกทลายลง
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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เราสามารถรับรู้เรื่องราวของกลุ่มคนทั่วโลกเพียงแค่พิมพ์ชื่อหรือหัวข้อ
ของชีวติ พวกเขาและกดปุม่ ค้นหาเราก็ได้อา่ นเรือ่ งราวข้อมูล เห็นรูปภาพ
เคลื่อนไหว แม้กระทั่งเสียงและภาษาของพวกเขาที่เราฟังไม่รู้เรื่อง
แต่มีค�ำบรรยายในภาษาของเราให้อ่านได้อย่างเข้าใจ
สือ่ และเทคโนโลยีทำ� ให้ผคู้ นสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้งา่ ยขึน้
และสามารถท�ำได้ทกุ เวลาผ่านหลายวิธี ทีบ่ างช่องทางเราไม่ตอ้ งเสียเงิน
การค้นหาหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ไม่ว่าเรื่องใดสามารถท�ำได้
ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว การประกอบธุรกิจการงาน ซื้อขายของและ
งานโฆษณา การเงินและธนาคาร การผลิตและเสพงานศิลปะบันเทิง
ทุกรูปแบบ ทั้งหมดนี้สามารถท�ำได้บนโทรศัพท์มือถือในราคาที่ทุกคน
เลือกได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน
ผลกระทบในด้านลบที่ลึกคือ สื่อและเทคโนโลยีกลืนกินเวลา
ความสัมพันธ์ และสุขภาพของผูค้ นยุคนีอ้ ย่างลึกซึง้ ในเมืองไทยเรามีเพือ่ น
จ�ำนวนมากที่บอกว่า สมาชิกครอบครัวในของพวกเขาอยู่ใต้ชายคา
เดียวกันแต่สื่อสารผ่านไลน์และข้อความ การพูดจารับฟังที่ท�ำให้เห็น
หน้าตาและรับรู้ความรู้สึกฟังซึ่งกันและกันมีน้อยลง เราเห็นภาพของ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนั่งบนโต๊ะอาหารเดียวกัน แต่ทุกคนจ้องอยู่ที่
จอของตนเอง มีผู้คนจ�ำนวนมากป่วยเป็นโรคใหม่ที่เรียกกันว่า ออฟฟิศ
ซินโดรม ซึ่งเกิดจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ
จอภาพอื่นๆ นานเกินไป เราเห็นผู้ปกครองให้เด็กเล็กดูภาพในมือถือ
เป็นเวลานาน เพราะท�ำให้เด็กอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ที่ไม่มีเวลาเล่นหรือ
ท�ำกิจกรรมอื่นใดกับพวกเขา ทั้งที่การที่เด็กเล็กอยู่กับจอภาพนาน
เกินไปส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านสมอง จิตใจ และ
ร่างกาย ในระดับชุมชน สังคม และโลก เราอาจจะพบว่าท้องนาเขียวชอุม่
ข้างบ้านที่เราเติบโตและเห็นมันทุกวันมากว่าห้าสิบปีตอนนี้ กลายเป็น
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ทรัพย์สินของคนหรือบริษัทต่างชาติ ซึ่งสามารถสั่งซื้อและเป็นเจ้าของ
ผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องมาดูด้วยตาตนเอง บรรษัท
ข้ามชาติ นักลงทุนที่ดิน และกลุ่มคนรวย ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และสือ่ จนเรียกได้วา่ พวกเขาสามารถนัง่ อยูห่ น้าจอทีบ่ า้ นและกดปุม่ เพือ่
ซื้อขายที่ดิน ผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติอื่น สารเสพติด อาวุธ รวมถึง
การค้าขายมนุษย์ โดยที่ผู้คนในท้องถิ่นและประเทศนั้นไม่รับรู้อะไรเลย
เด็กและเยาวชนในโลกดิจิทัล

ข้อมูลขององค์การยูนิเซฟพบว่า ในจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั่วโลกราว ๑ ใน ๓ คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา แม้ไม่มขี อ้ มูลเหล่านีอ้ า้ งอิง แต่เราคงเห็นได้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ว่าอินเทอร์เน็ตและสือ่ โซเชียลอยูใ่ นชีวติ ของเด็กทุกๆ ด้าน พวกเขาเกิดมา
ในยุคนี้ ซึง่ อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อยูร่ อบตัวทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงเรียน หาข้อมูลความรู้
จากอินเทอร์เน็ต เล่นเกมออนไลน์ รื่นรมย์กับภาพยนตร์ ดนตรี ละคร
และศิลปะ ฝึกฝนทักษะต่างๆ พูดคุยสื่อสาร อ่านและโพสต์เรื่องราวของ
ตนเองและผู้อื่น ตามติดเรื่องราวทั้งที่เป็นความจริงและความเท็จ ฯลฯ
จึงมีค�ำเรียกกลุ่มพวกเขาว่า “เผ่าพันธุ์ดิจิทัล” (digital natives) โลก
ดิจิทัลจึงมีผลอย่างยิ่งทั้งด้านบวกและลบต่อความคิดเห็น ความรู้สึก
ทัศนคติ พฤติกรรม และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชน
แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ในเชิง
เทคนิค แต่ในเด็กส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุน้อยยังไม่มีวุฒิภาวะ
คื อ ไม่ มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจที่ จ ะช่ ว ยกลั่ น กรองความเสี่ ย งหรื อ
อันตรายที่แอบแฝงมากับการใช้เทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานส่งเสริม
การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ท�ำการส�ำรวจเด็กและวัยรุ่นอายุระหว่าง
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
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๖-๑๘ ปี จ�ำนวน ๑๕,๓๑๘ คน เมือ่ เดือน ก.พ. - เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า
เด็ก ๓๑% เคยถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ โดยเด็กกลุ่ม LGBTQ+
ถูกกระท�ำมากทีส่ ดุ ถึง ๔๙% และมีเด็กถึง ๔๐% ทีถ่ กู กลัน่ แกล้งแล้วไม่ได้
บอกใคร นั่นหมายความว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจไม่รู้เลยว่า เด็กต้อง
เผชิญกับอะไรในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันมีเด็กถึง ๓๔% ที่เกี่ยวข้อง
กับการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์, ๒๕๖๒) การกลัน่ แกล้ง
รังแกบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การคอมเมนต์สั้นๆ แค่
ครัง้ เดียวหรือการกลัน่ แกล้งซ�ำ้ ๆ ประเด็นน่าสนใจคือ โรงเรียนจะเข้าไป
แทรกแซงการใช้ความรุนแรงของนักเรียนได้อย่างไร โดยเฉพาะเหตุการณ์
ทีเ่ กิดบนโลกออนไลน์ไม่อาจบอกได้ชดั เจนว่าเกิดทีโ่ รงเรียนหรือทีบ่ า้ น
ในโลกดิจิทัลมีการขโมยข้อมูลส่วนตัว การหลอกเอาเงิน หรือ
แสวงหาประโยชน์รูปแบบอื่น การเสนอเนื้อหาและภาพความรุนแรง
ที่เด็กซึมซับ เลียนแบบ หรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ มีเด็กจ�ำนวนไม่น้อย
ที่ติดเกม มีข่าวของเด็กเล่นเกมแบบไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนจนน�ำไปสู่
การเสียชีวิต มีจ�ำนวนเด็กเล็กมากมายที่ผู้ปกครองให้ดูการ์ตูนหรือ
ภาพต่างๆ จากจอมือถือจนท�ำให้พวกเขาติดสื่อดังกล่าว มีผู้ชายผู้ใหญ่
ที่ใช้สื่อสร้างภาพและเรื่องราวเพื่อหลอกลวงและแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กผู้หญิง เป็นต้น
แม้จะมีเรือ่ งเลวร้ายและอันตรายทีแ่ ฝงอยูม่ ากมายในโลกดิจทิ ลั
แต่เราไม่อาจปิดกั้นสิ่งเหล่านี้จากเด็กได้ เพราะมันเป็นโลกของพวกเขา
การเอาแต่พูดถึงความเลวร้ายของอินเทอร์เน็ตให้เด็กฟัง ก็ไม่ท�ำให้
เด็กเลิกใช้สื่อโซเชียล ในทางกลับกันการห้ามไม่ให้ใช้ไม่ว่าด้วยวิธีไหน
ก็ตาม จะท�ำให้เด็กต่อต้านหรือแอบใช้โดยไม่ให้ผใู้ หญ่รบั รู้ และยุคสมัยนี้
เป็นยุคทีแ่ ม้แต่ตวั ผูใ้ หญ่เองก็ใช้เวลากับอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ไม่นอ้ ย ในเมืองไทย
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เราจะเห็นผู้ใหญ่จ้องมองดูจอมือถือตลอดเวลา ไม่แพ้เด็กไม่ว่าจะเป็น
บนโต๊ะที่พวกเขาก�ำลังรับประทานอาหารกัน ช่วงการท�ำงานหรือในช่วง
การขับขีย่ านยนต์ ผูใ้ หญ่ทดี่ วุ า่ ลูกหลานติดเกม ติดจอ แต่ตวั เองก็ไม่เคย
ห่างจากจอ ทางออกที่ดีที่สุดคือการท�ำงานร่วมกันเพื่อให้พวกเขามี
ความพร้อมทัง้ ทางด้านทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั
อย่างมีสติและชาญฉลาด มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ด้วยการพัฒนา
และเกื้อกูลให้เด็กเป็นพลเมืองที่ฉลาดรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยีและ
น� ำ เอาข้ อ มู ล ความรู ้ ใ นโลกดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ตนเอง
ครอบครัว และสังคม
ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็กต้องให้ค�ำแนะน�ำและก�ำกับดูแลการใช้
และเสพสื่อของพวกเขา เด็กและเยาวชนยุคนี้มีพื้นที่ในการรับและสื่อ
ความคิดเห็น ตัวตน และความสามารถพิเศษของพวกเขาไปถึงคนจ�ำนวน
มหาศาล ข้ามพรมแดนทางอาณาเขต ชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
เมือ่ พวกเขาใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบ พวกเขาจะสร้าง
ประโยชน์มากมายทัง้ แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการใช้โซเชียลมีเดียนั้น ท�ำไปเพื่อเปล่งเสียงให้เห็นปัญหา
ของกลุม่ คนชายขอบหรือประเด็นปัญหาสังคมเรือ่ งอืน่ ๆ ได้แพร่กระจาย
ให้การศึกษาแก่ผู้คนไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก จนเกิดการตื่นตัวและ
ตระหนักรู้ต่อปัญหา ท�ำให้เกิดการรวมพลังของผู้คนมากมาย เพื่อมา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีตัวอย่างมากมาย
ที่โลกโซเชียลช่วยสร้างให้เรื่องราวของเยาวชนผู้ท�ำงานสังคมเป็นที่รับรู้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และท�ำให้ผู้คนในสังคมเกิดการตระหนักรู้
ในประเด็นปัญหาสังคมเหล่านั้น จนกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสั ง คมซึ่ ง ส่ ง ผลสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
ระดับโลก เช่น
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มาลาลา ยูซาฟไซ
Malala Yousafzai

• มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai) จากปากีสถาน
เขียนบล็อกเล่าชีวติ ของเด็กหญิงภายใต้ระบอบการปกครอง
ของฏอลิบานที่ห้ามไม่ให้เด็กหญิงเรียนหนังสือ แม้ต้อง
เสี่ ย งอั น ตรายมหั น ต์ แ ต่ เ ธอไม่ ส ยบยอมต่ อ การกดขี่
ทางเพศ จนเธอถูกท�ำร้ายจนเกือบเสียชีวิต เรื่องราว
การต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษาของเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ของ
มาลาลา กระจายผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก เธอได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ขณะที่มี
อายุได้เพียง ๑๗ ปี หนังสือชื่อ I Am Malala มีแปลเป็น
ภาษาไทยแล้ว
• โจชัว หว่อง (Joshua Wong) และเอกเนส โชว์ (Agnes
Chow) ผู้น�ำเยาวชนชาวฮ่องกงที่ลุกขึ้นน�ำการเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอย่างกล้าหาญแม้จะถูกขูฆ
่ า่
และจับกุม
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เกรตา ธุนเบิรก
์
Greta Thunberg

• เกรตา ธุนเบิร์ก (Greta Thunberg) เด็กหญิงชาวสวีเดน
ที่ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมเมื่ อ อายุ เ พี ย ง ๑๖ ปี ด้ ว ย
การโดดเรี ย นทุ ก วั น ศุ ก ร์ เพื่ อ ประท้ ว งผู ้ น� ำ การเมื อ ง
ทีเ่ ธอเห็นว่าไม่เคยจริงใจในการแก้ปญ
ั หาวิกฤตสิง่ แวดล้อม
เธอวิจารณ์ผู้น�ำโลกอย่างแหลมคมว่า “พวกคุณกล้าดี
อย่ า งไร ถึ ง ขโมยอนาคตของพวกเราไป”   พลั ง แห่ ง
การยืนหยัด ความฉลาด และความเข้มแข็งกล้าหาญ
ของ เกรตา ผ่านปฏิบัติการหลากหลายเทคนิควิธีได้รับ
การแพร่หลายในสื่อออนไลน์เป็นประจ�ำทุกวันอยู่นาน
หลายเดือน และส่งผลให้เกิดการลุกขึ้นมาประท้วงของ
ทั้ ง ผู ้ ใ หญ่ แ ละเด็ ก จนกลายเป็ น ขบวนการเคลื่ อ นไหว
ปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี พ ลั ง มากที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์
ได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั้งโลกในเดือนกันยายนปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ�ำนวนผู้ร่วมประท้วงทั่วโลกในวันเดียวกัน
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ออทัม เพลเทียร์
Autumn Peltier

ถึง ๔ ล้านคน ในช่วงเดียวกันนั้น สื่อโซเชียลช่วยให้เรา
ทราบว่า นอกเหนือจากเกรตาแล้วยังมีเยาวชนจ�ำนวนมาก
ทั่ ว โลกโดยเฉพาะเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ พื้ น เมื อ งหรื อ
ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย (ทีม่ กั ถูกมองข้ามจากสือ่ กระแสหลัก)
ออกมาน�ำต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิดา้ นต่างๆ เช่น ออทัม เพลเทียร์
(Autumn Peltier) เด็กสาวชาวอินเดียนชนพืน้ เมือง ทีล่ กุ
ขึน้ มาน�ำขบวนการเคลือ่ นไหวเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในแคนาดา  
แอมมา กอนซาเล็ซ (Emma Gonzalez) เด็กผิวสีเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ที่ออกมาน�ำการเรียกร้องให้รัฐออกกฎหมายควบคุมปืน
ในสหรัฐอเมริกาและส่งผลให้เด็กนักเรียนออกมาประท้วง
เรื่องนี้ไปทั่วประเทศ
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• ล่าสุดคือการเคลือ่ นไหวของกลุม่ คนผิวด�ำในสหรัฐเมริกา
ชื่อ Black Lives Matter ที่ริเริ่มโดยนักกิจกรรมผิวด�ำ
คนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้หญิงรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
การเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่านสื่อโซเชียล เพื่อสื่อสาร
ความไม่เป็นธรรมที่กลุ่มคนผิวด�ำได้รับโดยเฉพาะจาก
ระบบการท�ำงานของต�ำรวจในสหรัฐอเมริกา ท�ำให้เกิด
พลังสนับสนุนการเรียกร้องของพวกเขาไปทั่วโลก
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พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

โลกดิจิทัลได้เปลี่ยนนิยามของความเป็นพลเมืองไปอย่างมาก
เพราะมั น ท� ำ ให้ ผู ้ ค น ซึ่ ง แต่ ก ่ อ นเคยใช้ ชี วิ ต และท� ำ งานบนโลกทาง
กายภาพ หันมาใช้ชีวิตและท�ำงานบนโลกดิจิทัลกันเป็นจ�ำนวนมาก
นักการศึกษา ครู และพ่อแม่ จึงต้องช่วยเตรียมเด็กและเยาวชนให้
สามารถมีชวี ติ อยูบ่ นโลกนีร้ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างชาญฉลาดและมีจริยธรรม
จากเดิมทีค่ ำ� ว่า “พลเมือง” จ�ำกัดอยูท่ กี่ ารท�ำหน้าทีต่ อ่ ชาติ รัฐ หรือชุมชน
ทีจ่ ดั แบ่งบนฐานสัญชาติ วัฒนธรรมประเพณี และขอบเขตทางภูมศิ าสตร์
ของสั ง คม ความเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล คื อ การเป็ น พลเมื อ งของโลกที่
ไร้พรมแดนใดๆ ทีก่ ล่าวมา เด็กและเยาวชนไทยทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตถือเป็น
พลเมืองโลกดิจิทัล ดังนั้นพวกเขาต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้
และวิธกี ารทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับเด็กและเยาวชนในประเทศอืน่ ๆ ทัว่ ทุกมุมโลก
ทีใ่ ช้สอ่ื และเทคโนโลยีตงั้ แต่พม่า จีน ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้
นิวซีแลนด์ ฯลฯ
ครูและนักการศึกษาจะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเทคโนโลยี
การสือ่ สารใหม่ โดยไม่เห็นว่ามันเป็นแค่ของเล่นหรือเครือ่ งมือช่วยให้เขา
ท�ำงานทีค่ รูมอบหมายให้เสร็จเท่านัน้ แต่ตอ้ งมองให้เห็นว่านอกจากเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยในการหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บทเรี ย นแล้ ว เทคโนโลยี
การสื่ิอสารใหม่ยังเป็นเครื่องมือรองรับความกระหายใคร่รู้ของเด็ก และ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรม องค์ความรู้ และเครื่องมือ
ที่พัฒนาเด็ก ครู ชุมชน และสังคมได้ แต่ก่อนจะออกแบบหลักสูตร
พลเมืองดิจิทัลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ว่าได้จริง ครูและนักการศึกษา
จะต้องเข้าใจมุมมองของเด็กและวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยี ต้องเปลีย่ นแปลง
ตนเองมองให้เห็นในมุมเดียวกับพวกเขาด้วย เพราะแค่การให้คัดลอก
ข้อมูลมาส่งครูและการบังคับเด็กผ่านระเบียบ นโยบายออนไลน์ หรือ
การลงโทษ นอกจากจะไม่สามารถสร้างจิตส�ำนึกแห่งความรับผิดชอบ
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หรือจริยธรรมของผูเ้ รียนแล้ว เราก็จะพลาดโอกาสทีจ่ ะใช้มนั เป็นเครือ่ งมือ
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงได้ จ ริ ง นั่ นหมายความว่ า เราจะไม่ เ อากรอบ
วัฒนธรรมควบคุมครอบง�ำมาเป็นแนวทางในการช่วยเด็กให้เรียนรู้
ในโลกดิจิทัล
การจัดการศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลในประเทศไทย

จากการส�ำรวจในระดับอุดมศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าใน
จ�ำนวนสถาบัน ๑๑๒ แห่ง มีอยู่เพียง ๖ มหาวิทยาลัย ที่จัดสอนวิชา
การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ในขณะที่มีมหาวิทยาลัย ๖๘ แห่ง
สอดแทรกเรื่ อ งการเท่ า ทั น สื่ อ ไว้ ใ นวิ ช าอื่ น ๆ เช่ น วิ ช าเทคโนโลยี
การศึกษา วิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร และในคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็น
คณะที่ผลิตครูเพื่อจะไปสอนเด็กและเยาวชน แต่ไม่มีวิชาเฉพาะส�ำหรับ
การรู้เท่าทันสื่อ ที่มีอยู่คือการใส่แนวคิดนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งในบางวิชา
เท่านั้น จึงสรุปได้ว่า ภายในระบบการศึกษาของรัฐนั้นยังไม่ได้ให้
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง หรื อ มี ห ลั ก สู ต ร
ที่ก้าวหน้า ในขณะที่พื้นที่นอกระบบการศึกษามีการท�ำงานประเด็นนี้
อย่างกว้างขวาง ดังเห็นได้จากโครงการ งานวิจัย คู่มือ และบทเรียน
ที่เกิดขึ้นมากมายจากหลายๆ ภาคส่วน โดยฉพาะในส่วนของการจัด
การศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนนั้น มีภาคประชาสังคม เช่น องค์การ
พัฒนาเอกชนที่ท�ำงานด้านสื่อส�ำหรับเด็กและเยาวชนได้เริ่มท�ำงาน
ด้านนี้ไปแล้ว อย่างต่อเนื่อง
สาเหตุของความล้าหลังและการขาดศักยภาพที่จะใช้สื่อดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา (หรือต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม) คือ
สภาพที่ระบบการศึกษาของรัฐไทยยังขังตัวเองอยู่ในวัฒนธรรมอ�ำนาจ
ควบคุมครอบง�ำซึ่งส่งผลให้การมองเรื่องนี้เป็นการมองจากมุมของ
ผู้ปกป้อง ควบคุม และป้องกัน ที่เห็นได้ชัดคือจากกระทรวงดิจิทัล
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมจัดตัง้ ศูนย์ตา้ นข่าวปลอม และมักนิยามข่าวทีไ่ ม่
ชืน่ ชมการท�ำงานของรัฐว่าเป็นข่าวปลอม การเน้นบทบาทเป็นผูป้ กป้อง
ประชาชนจากข้อมูลเท็จอย่างเดียว ท�ำให้รฐั ไทยมองข้ามความส�ำคัญของ
การใช้สื่อ ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการมีจิตส�ำนึกและ
การมีสว่ นร่วมของพลเมืองเพือ่ พัฒนาและสร้างสรรค์สงั คม (UNESCO,
๒๐๒๐, pp. ๒๘-๔๐)
ความท้าทายที่ส�ำคัญสุดในตอนนี้คือ ความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้องจัดการศึกษาวิชาพลเมืองดิจิทัลให้เร็วที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่เด็กก่อน
วัยเรียนและเด็กอนุบาล เพราะการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในเด็กอายุนอ้ ยเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ และเทคโนโลยีรปู แบบใหม่กถ็ กู ผลิตออกมาตลอดเวลา หากส�ำรวจ
ดูวชิ าเรือ่ งนีข้ องกระทรวงศึกษาธิการจะพบว่า หลักสูตรการศึกษาทีม่ อี ยู่
เน้นแค่สอนเด็กให้รจู้ กั ใช้เทคโนโลยี แต่มหี ลักสูตรน้อยมากทีส่ อนให้เด็ก
รู ้เท่า ทั นสื่ อ นอกจากนี้ แล้ วควรขยายความรู ้ค วามเข้ า ใจเหล่ านี้ ไ ป
ให้กว้างที่สุด ไม่เฉพาะในโรงเรียน แต่ควรส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจทิ ลั ทัง้ ในการศึกษานอกระบบ การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ และร่วมกัน
ท�ำงานนี้กับผู้ปกครองของเด็กและผู้น�ำชุมชน
โครงการรูเ้ ท่าทันสื่ อ สารสนเทศ และดิจิทัลของสถาบันสื่ อเด็ก
และเยาวชน

ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นว่างานด้านนีข้ องการศึกษาในไทยถูกพัฒนา
และผลักดันโดยภาคประชาสังคมเป็นหลัก เพราะกลุ่มองค์กรเหล่านี้
ท�ำงานภายใต้วัฒนธรรมอ�ำนาจร่วมท�ำให้มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างทาง
ความคิดและปรับตัวตามสถานการณ์ภายในและสากลโลกได้ ตัวอย่าง
องค์กรทีท่ ำ� งานด้านนี้ สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน (สสย.) ท�ำงานพัฒนา
หลักสูตรการเท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั อย่างต่อเนือ่ ง ผนวกการพัฒนา
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ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเข้ากับวิชาหน้าที่พลเมืองของเด็กและเยาวชน
ในสังคมประชาธิปไตย จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารณ์และท�ำโครงการร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคสังคม นักการศึกษา นักนิเทศศาสตร์ และครูในโรงเรียน
ทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง จั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ เผยแพร่ แ นวคิ ด การจั ด
การศึกษาเพื่อรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
แนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
สถาบั น สื่ อ เด็ ก และเยาวชนและเครื อ ข่ า ย ให้ ค วามหมาย
“การเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ว่า คือ กระบวนการสร้างสรรค์
สังคมเพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งค�ำถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ พลเมืองจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จากผู้
กระท�ำ  (passive) ในฐานะผู้รับสื่อมาเป็นผู้กระท�ำ  (active) ที่สามารถ
เข้าถึง เข้าใจ และเท่าทันการใช้สอื่ สารสนเทศ โดยแบ่งประเภทสมรรถนะ
ในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เป็น ๓ ด้านคือ
๑. การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) คือมีความสามารถ
ในการใช้สื่อ กล่าวคือรู้จักวิเคราะห์และเข้าใจรูปแบบของสื่อ รู้จักเทคนิค
ต่างๆ ที่สื่อใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้รับสื่อ รวมถึงสามารถสร้างสื่อ
ได้เองด้วย
๒. การรู้เท่าทันสารสนเทศ (information literacy) คือมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูล และเป็น
ผู้สื่อสารข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดและมีจริยธรรม
๓. การรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy) คือมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูล
เพื่อสร้างความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เป็น (๒๕๖๓, น. ๑๑)
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและเครือข่าย ก�ำหนดคุณลักษณะ
ส�ำคัญของพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ไว้สามประการ
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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๑. พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบ หมายถึงพลเมืองทีส่ ามารถเข้า
ถึงสือ่ ทีห่ ลากหลาย สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ คุณค่า ความ
น่าเชือ่ ถือ และผลกระทบของสือ่ ได้ รูจ้ กั กลัน่ กรอง เลือกสรร ใช้สอื่ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและครอบครัว สามารถร้องเรียนให้มกี ารแก้ไขเมือ่ ได้
รับผลกระทบโดยตรง
๒. พลเมืองที่มีส่วนร่วม หมายถึงพลเมืองที่เข้าใจบทบาทของ
สื่อประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพได้ รู้จักสร้างสื่อและใช้
สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม และเมื่อมีสื่อที่ไม่เหมาะสมก็
สามารถรวมกลุ่มร้องเรียนให้มีการแก้ไขได้
๓. พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม หมายถึงพลเมือง
ที่เข้าใจระบบ โครงสร้างสื่อ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สื่อใน
การพัฒนาสังคม รู้จักใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น และ
สามารถรวมกลุม่ เพือ่ ผลักดันให้แก้ปญ
ั หาสือ่ ในระดับโครงสร้าง นโยบาย
หรือเสนอกฎหมาย กฎระเบียบได้
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ตัวชี้วัดพลเมืองดิจิทัลแห่งสังคมประชาธิปไตยที่ครอบคลุมคุณลักษณะ
ความรู้ และทักษะ ใน ๔ มิติ ได้แก่
๑) การรูจ้ กั ตนเองและทักษะชีวติ คือ รูจ้ กั ตนเอง เท่าทัน
อารมณ์ความคิด เคารพในคุณค่าของตนเอง รวมถึงเคารพและเข้าใจผูอ้ น่ื
๒) การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล คือ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ เคารพสิทธิและความเป็น
ส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น และสามารถเผยแพร่และผลิตสื่อที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
๓) การอยูร่ ว่ มกันในสังคมประชาธิปไตย คือ เข้าใจปัญหา
เชิงโครงสร้าง ตื่นตัวในประเด็นปัญหาต่างๆ ของสังคม กระตือรือร้นเข้า
ร่วมแก้ปญ
ั หา เคารพความเป็นมนุษย์ของตนเองและผูอ้ นื่ เชือ่ มัน่ ในพลัง
ของพลเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการประชาธิปไตย
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๔) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม คือ สื่อสาร
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพในความแตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของตนเองและผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี (สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน, ๒๕๖๓; วิโรจน์ สุทธิสีมา, พิมลพรรณ ไชยนันท์ และ ศศิธร
ยุวโกศล, ๒๕๖๒)
นอกจากนีแ้ ล้วยังได้จดั ระบบการชีว้ ดั คุณลักษณะของพลเมือง
ดิจิทัลแห่งสังคมประชาธิปไตยส�ำหรับเด็กและเยาวชนตามช่วงอายุดังนี้
คุณลักษณะ
ช่วงวัย ๑-๕ ปี

ช่วงวัย ๖-๑๒ ปี

ช่วงวัย ๑๓-๑๘ ปี

ช่วงวัย ๑๙-๒๕ ปี

•ตระหนักในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
•ใจกว้าง ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
•เคารพกติกา
•มีสว่ มร่วมในการตัดสิน
ใจของกลุ่มและยอมรับ
ผลการตัดสินใจ
•รับผิดชอบต่อหน้าที่
•สื่อสารและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม

•เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น รวมถึง
สิ่งต่างๆ รอบตัว
•เท่าทันอารมณ์และ
ควบคุมตนเองได้
•มีวินัยในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
•สื่อสารและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
•ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการใช้สื่อออนไลน์
•ตระหนักในอิทธิพล
ของสื่อที่มีต่อแรงจูงใจ
และพฤติกรรมในการ
บริโภค

•เห็นคุณค่าและเคารพ
ในตนเองและผู้อื่น
•รับมือกับอารมณ์และ
ความเครียดได้
•มีวิจารณญาณใน
การตรวจสอบข้อมูล
และไม่ด่วนตัดสิน
•มีมารยาทในการใช้สื่อ
และสื่อสารอย่างเหมาะ
สม
•เคารพในสิทธิและ
ความเป็นส่วนตัวของ
ผู้อื่น รู้จักปกป้อง
ตนเองจากความเสี่ยง
ต่างๆ

•รู้จักตนเองและเห็น
คุณค่าของผู้อื่น
•มองโลกในแง่บวก มี
ความหวังในชีวิต
•มีวิจารณญาณใน
การตรวจสอบข้อมูล
และไม่ด่วนตัดสิน
•เห็นคุณค่าของการใช้
การสร้างสรรค์ และเผย
แพร่สื่อเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงใน
ฐานะพลเมือง
•รู้จักปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ
รวมถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้อื่น

การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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คุณลักษณะ
ช่วงวัย ๑-๕ ปี
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ช่วงวัย ๖-๑๒ ปี

ช่วงวัย ๑๓-๑๘ ปี

ช่วงวัย ๑๙-๒๕ ปี

•ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้
•โตขึน้ จะติดตามข่าวสาร
และเหตุการณ์ในสังคม
•มีจติ อาสาในการท�ำเพือ่
ส่วนรวมและให้
ความร่วมมือ
กับกิจกรรมของชุมชน

• รูจ้ กั ผลิตและสร้างสรรค์
สือ่ ทีม่ ปี ระโยชน์
•ส น ใจ ข ่ า ว ส า ร แ ล ะ
ประเด็นปัญหาสังคม
•ยอมรั บ และเคารพใน
วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลาย

•กล้าแสดงความคิดเห็น
และคั ด ค้ า นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก
ต้องอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลและยืดหยุ่น
•ยอมรับและเคารพ
ในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
•มีความอดทนอดกลั้น
มีมารยาท เคารพกติกา
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสั ง คมที่ ห ลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
•รู้จักสื่อสารอย่างสันติ
และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพ
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับครูและนักการศึกษา

ความรู้
ช่วงวัย ๑-๕ ปี

ช่วงวัย ๖-๑๒ ปี

ช่วงวัย ๑๓-๑๘ ปี

ช่วงวัย ๑๙-๒๕ ปี

• รู ้ จั ก ใ ช ้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
สืบค้นข้อมูล
•รูจ้ กั สิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น
•รูจ้ กั หน้าทีแ่ ละความรับ
ผิ ด ชอบที่ มี ต ่ อ ตนเอง
และผู้อื่น
•รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ร่วม
กับผู้อื่น

•รูจ้ กั ใช้เวลาในการบริโภค
สือ่ อย่างเหมาะสม
•รู้จักใช้สื่ออย่างเหมาะ
สมและสร้างสรรค์
• รูจ้ กั ตรวจสอบทีม่ าและ
ความถูกต้องของข้อมูล
• เข้าใจเรื่องความเป็น
ส่วนตัวและความปลอด
ภัยในโลกออนไลน์
•ตระหนั ก ถึ ง การรั ง แก
กันบนโลกออนไลน์
• เข้าใจสิทธิเด็กและสิทธิ
ผู้บริโภค
•รู ้ จั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย ว
ข้ อ งกั บ สื่ อ สารสนเทศ
และดิจทิ ลั
•รู ้ จั ก อยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น
ท่ามกลางความหลากหลาย
อย่างสันติ
•รู ้ จั ก ใช้ สั น ติ วิ ธี ใ นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาและลด
ความขัดแย้ง

•มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ
และดิจิทัล
• เข้าใจกระบวนการผลิต
สือ่ วิเคราะห์และตีความ
ได้
•เข้าใจสือ่ และการสือ่ สาร
ในสั ง คมที่ ห ลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
•เข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
สื่อและจริยธรรมของสื่อ
•เข้าใจความสัมพันธ์ของ
สือ่ กับความเป็นพลเมือง
และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ต่ อ
สังคม
•เข้าใจบทบาทสื่อ
การสื่อสาร และ
กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม
•เข้าใจอิทธิพลของสือ่ ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
• เข้าใจอิทธิพลของสื่อ
ดิจทิ ลั และโลกาภิวตั น์ที่
มี ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมโลก

• รู ้ จั ก รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการของสือ่ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
รู้จักเลือกใช้ประโยชน์
•รู้จักวิธีสื่อสารในสังคม
ที่ ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม
•รู ้ จั ก กฎหมาย กติ ก า
สากลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
และดิจิทัล
•เข้าใจความสัมพันธ์เชิง
อ� ำ นาจและรู ้ วิ ธี สื่ อ สาร
เข้ า ใจสิ ท ธิ เ สรี ภ าพใน
การรับรู้ข่าวสาร แสดง
ความคิดเห็น และมีสว่ น
ร่วมทางการเมือง
•รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทัน
โอกาสและความเสี่ ย ง
ของธุรกิจดิจิทัล
•เข้ า ใจอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ
ดิจทิ ลั และโลกาภิวตั น์ที่
มี ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมโลก
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ทักษะ
ช่วงวัย ๑-๕ ปี

ช่วงวัย ๖-๑๒ ปี

ช่วงวัย ๑๓-๑๘ ปี

ช่วงวัย ๑๙-๒๕ ปี

•ใช้อุปกรณ์และเทคโน
โลยีดิจิทัลได้
•ท�ำความเข้าใจเนื้อหา
จากสื่อเป็น
•ผลิตสื่อได้
•สื่อสารถ่ายทอด
ความคิดของตนเองได้

•ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อสื่อสาร เพื่อเรียนรู้
แ ล ะ ผ ลิ ต สื่ อ อ ย ่ า ง
สร้างสรรค์ได้
•สืบค้น ตรวจสอบข้อมูล
จั บ ประเด็ น วิ เ คราะห์
แปลความหมายจาก
สื่อได้
•วิเคราะห์ประโยชน์และ
โทษ ความเป็นเหตุเป็น
ผลของสื่อได้

•ใช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ
สื่ อ สาร เพื่ อ เรี ย นรู ้ ใ น
สังคมพหุวัฒนธรรมได้
•คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณาณ
ตี ค วาม และประเมิ น
คุณค่าของสื่อได้
•สือ่ สารระหว่าง
วัฒนธรรมได้
•สามารถเผชิญความขัด
แย้งและใช้สนั ติวธิ รี บั มือ
กับความขัดแย้งเป็น

•ผลิตสื่อเป็น
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ สือ่ สาร
เพื่อเรียนรู้ในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้
•สร้ า งสรรค์ สื่ อ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์โดยใช้ความรู้
และข้อมูลได้
•สื่อสาร ใช้ชีวิต และมี
ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจตาม
วิถีประชาธิปไตย

จากแนวคิดและตัวชี้วัดของหลักสูตรนี้ สถาบันสื่อเด็กและ
เยาวชนไม่เพียงให้ความส�ำคัญกับการตระหนักถึงการเตรียมพร้อมให้
เด็กและเยาวชนเป็นผู้รับสื่อที่มีวิจารณญาณเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักน�ำสื่อดิจิทัลมาใช้ในทางบวกและเป็นผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์
ในสังคมประชาธิปไตย มีเนื้อหาที่เป็นความรู้ ข้อมูล และการฝึกทักษะ
ที่ ค รอบคลุ ม หลายมิ ติ แ ละเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองที่มีจิตส�ำนึกและศักยภาพ
โครงการนีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ทีม่ ี
อ�ำนาจควบคุมและบริหารจัดการการศึกษาของประเทศ แต่หากกระทรวง
ศึกษาธิการและโครงสร้างทางการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย
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ยังขังตัวเองในวัฒนธรรมอ�ำนาจแบบควบคุมครอบง�ำ ให้พลเมืองและเด็ก
ต้องเชื่อฟังหรือต้องรับสื่อจากรัฐโดยไม่สามารถตั้งค�ำถามหรือวิพากษ์
วิจารณ์ได้ ความคิดทีก่ า้ วหน้าและผลผลิตทีม่ อี ยูแ่ ล้วจากการท�ำงานหนัก
ของนักการศึกษาหัวก้าวหน้าของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่พยายามพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมจะกลายเป็น
ความสูญเสียซ�้ำรอยดังเช่นโครงการอื่นๆ ของกลุ่มคนที่ได้ทุ่มเทท�ำงาน
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้
กรอบคิดสากลของการจัดการศึกษาโลกดิจิทัล

งานส�ำคัญอันดับต้นๆ ของนักการศึกษาและครูทั่วโลกในยุคนี้
คือการช่วยให้เด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อ
โซเชียลอย่างปลอดภัย มีวจิ ารณญาณ มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
ปัจจุบนั มีหลายประเทศทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรหน้าทีพ่ ลเมืองบนโลกดิจทิ ลั ขึน้
มาแล้ว โดยใช้ค�ำเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น หน้าที่พลเมืองดิจิทัล
(digital citizenship) ความรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) จิตส�ำนึกใน
การใช้สื่อดิจิทัล (digital consciousness) พลเมืองไซเบอร์ (cyber
civics) เป็นต้น (Ribble and Bailey, ๒๐๐๗, pp. ๑๐-๑๒) แม้ค�ำว่า
พลเมืองดิจิทัลจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป แต่ทุกกลุ่มองค์กรมีกรอบ
แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาที่พวกเขาเห็นพ้องกันคือ การบ่มเพาะ
คุณค่า ทัศนคติ เสริมสร้างทักษะ ความรู้และความเข้าใจที่จ�ำเป็น
ในยุคดิจิทัล ที่ไม่จ�ำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ควรผสานอยู่ในทั้ง
การศึกษานอกระบบและในระบบ และต้องการการมีส่วนร่วมทั้งจากครู
นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน และ
ผู้น�ำการเมืองอีกด้วย
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เนื่ อ งจากอ� ำ นาจและอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ และเทคโนโลยี นั้ น
มีมหาศาล กรอบของหลักสูตรหน้าที่พลเมืองดิจิทัลจึงไม่สามารถจ�ำกัด
อยู่แค่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทักษะ
ที่ ส ามารถวั ด ได้ เ ท่ า นั้ น แต่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี มิ ติ ด ้ า นอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
จริยธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างลึกซึ้ง เพราะโลกก�ำลังเผชิญวิกฤติหลายด้านซึ่งจะส่งผลอย่างมาก
ต่ออนาคตของพวกเขา ในประเทศที่มุ่งมั่นจะให้ระบบการศึกษาเตรียม
ผูเ้ รียนให้พร้อมรับมือกับวิกฤติตา่ งๆ และเพือ่ สร้างสังคมใหม่สำ� หรับชีวติ
ของพวกเขาเอง เราจะเห็นหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของ
ประเทศเหล่านี้ ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังจริยธรรม ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเท่าเทียม ความเคารพ
ในตนเองและผู้อื่นและความสนใจเรื่องวิกฤติสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ควรมีงานวิจัยรองรับ
และสามารถยืดหยุ่นได้ในบริบทที่แตกต่างกัน มีการติดตามประเมินผล
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สุด วิชาหน้าที่
พลเมืองดิจทิ ลั คือกระบวนการทีต่ อ้ งท�ำตลอดช่วงชีวติ ไม่ใช่การเข้าอบรม
หนึง่ ครัง้ แล้วผูเ้ รียนจะสามารถใช้ความรูน้ นั้ ได้ตลอดชีวติ (Frau-Meigs
et al, ๒๐๑๙, p. ๒๓) เพราะข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเกือบตลอดเวลา
เราจะเห็นว่า การสอนหลักสูตรนี้เป็นไปตามแนวทางของ
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ ไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการท�ำงานทีผ่ สานความร่วมมือระหว่างครู นักการศึกษา
โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน การเรียนรู้ด้านสติปัญญา ความคิด
ทักษะ อารมณ์ความรู้สึกและจิตใจเข้าด้วยกันเพื่อการรู้จักเรื่องตนเอง
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ จริยธรรมทางสังคมและสิง่ แวดล้อม และการศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ในรายงานการปรึกษาหารือระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
หน้าที่พลเมืองดิจิทัลของสภาคมยุโรป (Richardson and Milovidov,
๒๐๑๖, pp. ๔๑-๔๒) ที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน นักวิชาการ
การศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนภาคประชาสังคม และผู้น�ำ
ชุมชน พวกเขาร่วมกันลงความเห็นว่าเนื้อหาหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลที่
ต้องได้รับความส�ำคัญอันดับต้นคือ
• ความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อและข้อมูลข่าวสาร
• สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
• ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
• จริยธรรม ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ในรายงานนี้พูดถึงการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรพลเมือง
ดิจิทัลที่พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
• คุณค่าที่ยึดถือ/ค่านิยม คือ ให้คุณค่าแก่การสร้างสังคมที่
คนห่วงใยและเอื้ออาทรกัน คือคุณค่าหลักของวัฒนธรรม
อ�ำนาจร่วมอันเป็นสังคมของการแบ่งปันและใส่ใจ
• ทัศนคติ คือ มีความกล้าหาญในทางจริยธรรม กล้าเสี่ยง
เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน และเข้าร่วมถกเถียงอภิปราย
ได้โดยไม่ท�ำร้ายผู้อื่น
• ทักษะ ได้แก่ ทักษะการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วกับการกลัน่ แกล้ง
รังแกบนโลกออนไลน์ ทักษะการท�ำสิง่ ทีเ่ กิดประโยชน์และ
การสร้างสรรค์รว่ มกัน ทักษะการผลิตสือ่ และความสามารถ
ในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้
• ความรู้และความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ คือ รู้จักสร้าง
และพัฒนาอัตลักษณ์ทดี่ ี และรูเ้ ท่าทันการโฆษณาชวนเชือ่
และอคติเหมารวมทีป่ รากฏในสือ่ เช่น การเหยียดเพศ อคติ
ต่อคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน อคติต่อคนผิวด�ำ 
อคติต่อชนกลุ่มน้อย อคติต่อชาวมุสลิม เป็นต้น
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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ตัวอย่างหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลก้าวหน้าในบางประเทศ
หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลของ ไมค์ ริบเบิล

ไมค์ ริบเบิล (Mike Ribble) เป็นนักการศึกษาและเทคโนโลยี
ชาวสหรัฐอเมริกากลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาแนวคิดหน้าที่พลเมืองดิจิทัล เขา
อธิบายว่า “หน้าที่พลเมืองดิจิทัล” หรือ digital citizenship คือ
บรรทัดฐานการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ ริบเบิลวาง
กรอบหลักสูตรเพือ่ ให้นกั การศึกษาและครูสามารถน�ำไปสอดแทรกได้ใน
ทุกวิชาและทุกระดับชัน้ โดยแบ่งออกเป็น ๙ องค์ประกอบภายใต้ ๓ หลัก
การใหญ่คือ เคารพ ความรู้ และคุ้มครอง มีรายละเอียดดังนี้
การเคารพ
• การเข้าถึงดิจทิ ลั (digital access): สนับสนุนสิทธิเท่าเทียม
ในการเข้าถึงดิจิทัล
• มารยาทบนโลกดิจิทัล (digital etiquette): ช่วยให้ผู้เรียน
ใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีจิตส�ำนึก เคารพ และไม่ท�ำร้ายผู้อื่น
• กฎหมายดิจทิ ลั (digital law): ช่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั สิทธิและ
ข้อห้ามทางกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี รูว้ า่ จะใช้และแชร์
ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ของผู้อื่นอย่างไร
ความรู้
• การสือ่ สารทางดิจทิ ลั (digital communication): ช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
• ความรู้ความเข้าใจสื่อดิจิทัล (digital literacy): ช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักใช้สื่อดิจิทัลเพื่อค้นคว้า ประเมิน และอ้างอิงได้
• พาณิชย์ดจิ ทิ ลั (digital commerce): ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจ
แนวทางปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายออนไลน์ และรูว้ า่ จะเป็นผูบ้ ริโภค
ที่มีคุณภาพได้อย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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คุ้มครอง
• สิทธิและความรับผิดชอบบนโลกดิจิทัล (digital rights
and responsibilities): ผูเ้ รียนต้องเข้าใจสิทธิพนื้ ฐานของ
ตนเอง สามารถปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่น
• ความปลอดภัยบนโลกดิจทิ ลั (digital safety & security):
พลเมืองดิจทิ ลั ต้องรูว้ า่ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
อย่างไร
• สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีบนโลกดิจิทัล (digital health
and wellness): ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายต่อ
สุขภาพทีเ่ กิดจากการใช้เทคโนโลยีและวิธดี แู ลตนเอง ต้อง
รู้ว่าเมื่อใดควรหยุดใช้ และจัดสรรเวลาในการท�ำกิจกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างสมดุล
องค์ประกอบทัง้ ๙ นีไ้ ม่ใช่กฎทีเ่ ด็กต้องท่องจ�ำ แต่เป็นแนวทาง
ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าก�ำลังเผชิญกับอะไรอยู่ สามารถปรับตัวได้
เสมอแม้มเี ทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา และใช้มนั ได้อย่างเหมาะสม แต่การสอน
ในห้ อ งเรี ย นนั้ น ไม่ เ พี ย งพอต้ อ งผสานหลั ก การและแนวทางเหล่ า นี้
ไว้ในชีวิตประจ�ำวันของเด็กด้วย (Ribble and Bailey, ๒๐๐๗; Digital
Citizenship in Schools, ๒๐๐๗)

การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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หลักสูตรพลเมืองดิจท
ิ ัลของสมาคมสากลเพื่อเทคโนโลยี
ในการศึกษา (ISTE)

สมาคมสากลเพื่อเทคโนโลยีในการศึกษา (International
Society for Technology Education : ISTE) ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับ
นักเรียนตัง้ แต่อนุบาลถึงมัธยมปลายเมือ่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๖  ไว้วา่ ในยุคดิจทิ ลั
นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังนี้
๑)   ผู้เรียนมีความรู้ความมั่นใจ (empowered learner) รู้จัก
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
๒)  พลเมืองดิจิทัล (digital citizen) ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่
รับผิดชอบ และโอกาสทีอ่ ยูใ่ นโลกดิจทิ ลั รูจ้ กั ท�ำตนเป็นตัวอย่างทีด่ วี า่ จะ
ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรมได้อย่างไร
๓)   ผูส้ ร้างสรรค์ความรู้ (knowledge constructor) รูจ้ กั เลือก
ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ความรู้และเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๔)  นักออกแบบที่ก้าวทันนวัตกรรม (innovative designer)
ใช้เทคโนโลยีอันหลากหลายมาช่วยออกแบบแก้ปัญหาต่างๆ
๕)   นักคิดทีร่ จู้ กั ใช้เทคโนโลยี (computational thinker) รูจ้ กั
ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา
๖)  นักสือ่ สารทีส่ ร้างสรรค์ (creative communicator) สามารถ
สือ่ สารและแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ผา่ นแพลตฟอร์มต่างๆ ทีม่ หี ลาก
หลายรูปแบบ
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๗)  ผู้มีส่วนร่วมในการท�ำงานของโลก (global collaborator)
รู้จักใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายมุมมองและการเรียนรู้โดยร่วมมือกับผู้อื่น
และท�ำงานเป็นทีมได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
พวกเขาพูดถึงเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิทัลไว้ว่า นักเรียนต้อง
เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งในมิติของความเป็น
มนุษย์ มิตดิ า้ นวัฒนธรรม และมิตดิ า้ นสังคม และปฏิบตั ติ นตามกฎหมาย
และหลักจริยธรรม โดยนักเรียนจะต้องมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
• ใช้ ข ้ อ มู ล และเทคโนโลยี อ ย่ า งปลอดภั ย ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย และรับผิดชอบ และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
เช่นนี้ในผู้อื่นด้วย
• แสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ง
เสริมการร่วมมือ การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ส่ิงที่เป็น
ประโยชน์
• มีความรับผิดชอบ

การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล “ช้าลง หยุดคิด และใคร่ครวญ”
ขององค์กรคอมมอนเซนส์ (Common Sense)

องค์ ก รการศึ ก ษาคอมมอนเซนส์ ร ่ ว มมื อ กั บ โครงการซี โร่
(Project Zero) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดท�ำ
โครงการ Common Sense Education เพื่อพัฒนาหลักสูตรความรู้
ความเข้าใจด้านดิจิทัลและหน้าที่พลเมืองดิจิทัล และน�ำมาใช้ครั้งแรก
เมื่อปี ๒๐๑๐ นับเป็นหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลหลักสูตรแรกที่ครอบคลุม
ทุกประเด็น โดยองค์กรนิยามว่า “หน้าที่พลเมืองดิจิทัล คือการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเพือ่ เรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีสว่ นร่วม”
โครงการซีโร่ ศึกษาสภาพชีวิตของเด็กและวัยรุ่นบนโลกดิจิทลั
ผลกระทบของแอปพลิ เ คชั น และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ ต่ อ สุ ข ภาพกายใจ
ความสร้ า งสรรค์ จิ น ตนาการ ความสั ม พั น ธ์ ข องพวกเขา รวมถึ ง
ความรับผิดชอบในเชิงศีลธรรมจริยธรรมและความสามารถในการท�ำ
หน้าที่พลเมือง จากนั้นได้น�ำผลการวิจัยมาพัฒนาสื่อการสอน จัดหา
ทรั พ ยากรส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนและให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ โรงเรี ย น
และครอบครัว จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเมื่อปี ๒๐๑๗
(James, Weinstein, & Mendoza, ๒๐๑๙, pp. ๑๐-๑๑)
การศึกษากระแสหลักมักสนใจเฉพาะการสอนทักษะหรือการให้
ข้อมูลความรู้แต่มองข้ามการปลูกฝังอุปนิสัยหรือคุณลักษณะ ทั้งที่เป็น
สิง่ ทีก่ ำ� หนดความคิดและพฤติกรรมของนักเรียน หลักสูตรหน้าทีพ่ ลเมือง
ดิจทิ ลั ของคอมมอนเซนส์จงึ ออกแบบโดยให้ความส�ำคัญทัง้ กับการพัฒนา
ทักษะและทัศนคติในการเป็นพลเมืองดิจทิ ลั กล่าวคือหลักสูตรนีไ้ ม่เพียง
แต่สอนให้นกั เรียนตัง้ รหัสผ่านอีเมลทีป่ ลอดภัยและค้นหาข้อมูลทีน่ า่ เชือ่
ถือบนอินเทอร์เน็ตเป็น แต่ช่วยให้นักเรียนตระหนักรู้และคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ รู้จักตอบกลับด้วยความสุภาพและเข้าอกเข้าใจ เมื่อมี
ความขัดแย้งบนโลกดิจิทัล ช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดใคร่ครวญ
รับผิดชอบ และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีจริยธรรม ในการใช้ชีวิต
บนโลกออนไลน์ของพวกเขา
คุณลักษณะที่ส�ำคัญ ๕ ประการที่พลเมืองดิจิทัลควรมี
• ช้าลงและใคร่ครวญตนเอง - สังเกตเห็นปฏิกิริยาโต้ตอบ
แบบไม่ คิ ด หน้ า คิ ด หลั ง ของตนเอง ไม่ ตั ด สิ น อะไร
ในแวบแรก ตระหนักรู้ว่าสถานการณ์เช่นใดที่ซับซ้อน
หมั่นทบทวนนิสัยตนเอง และใส่ใจความรู้สึกเศร้า อึดอัด
กังวลหรือเสียใจของตนเอง
• รู้จักค้นหามุมมองที่แตกต่างหลากหลาย - มีใจเปิดกว้าง
และอยากเรียนรู้ รูจ้ กั มองในมุมของผูอ้ นื่ ห่วงใยความรูส้ กึ
ผู้อื่น ประเมินความแตกต่างของตนเองและคนอื่นๆ ใน
เรือ่ งคุณค่าทีย่ ดึ ถือและการให้ความส�ำคัญได้ รูจ้ กั พิจารณา
ความรับผิดชอบในเชิงศีลธรรม จริยธรรม และในฐานะ
พลเมืองในทุกระดับ
• ค้นหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน - สืบและค้นหาข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ค้ น หา และประเมิ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง
ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหลั ก ฐาน
จากแต่ละแหล่งได้
• คาดการณ์ล่วงหน้าได้ - คาดการณ์ได้ว่าจะมีการกระท�ำ
สิง่ ใดเกิดขึน้ ต่อไป รูจ้ กั พิจารณาว่าการตัดสินใจแต่ละเรือ่ ง
สะท้อนคุณค่าและเป้าหมายของตนเองอย่างไร ตระหนักรู้
ในความรับผิดชอบของตนเองและผูอ้ นื่ ประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นได้
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• ลงมือปฏิบัติ - ตัดสินเลือกท�ำในสิ่งที่รู้สึกเป็นบวก และ
มีประโยชน์ เปลี่ยนนิสัยการใช้ดิจิทัลที่ดีต่อสุขภาพกายใจ
รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น รู้จักต่อสู้เรียกร้อง
และสนับสนุนเคียงข้างผู้อื่น
รากฐานส�ำคัญของหลักสูตรพลเมืองดิจทิ ลั ของคอมมอนเซนส์
นอกจากใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะหรืออุปนิสัยแล้ว
ฐานส�ำคัญ ๒ ประการของหลักสูตรคอมมอนเซนส์ ได้แก่ แนวคิด
วงแหวนแห่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ และรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ฐานทั้งหมดนี้ผสานอยู่ในทุกบทเรียนส�ำหรับเด็กทุกชั้น
๑. วงแหวนแห่งความรับผิดชอบ (Rings of Responsibility)
วงแแหวนแห่งความรับผิดชอบ คือนิสัยและพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อตัวเรา เพื่อน ครอบครัว ชุมชนของเรา และ
คนที่เราไม่รู้จักทั่วโลก วงแหวนแห่งความรับผิดชอบมี ๓ ชั้น ชั้นในสุด
คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง (self) หมายถึงไม่ว่าจะกระท�ำการใดๆ
บนโลกออนไลน์ นั ก เรี ย นจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง เช่ น รั ก ษา
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ตนเอง
รั ก ษาสุ ข ภาพของตนเอง รั ก ษา
ชื่อเสียงของตนเอง ชั้นตรงกลาง
คือ ความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือ
คนรอบข้าง นักเรียนต้องรับผิดชอบ
ต่อเพือ่ น ครอบครัว และคนรอบข้าง
เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้อื่น
ไม่โพสต์สิ่งที่กระทบต่อผู้อื่นในทาง
เสียหาย ฯลฯ และชัน้ นอกสุด สังคม
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ระดับกว้างและสังคมโลก นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยเคารพ
กฎกติกาบนโลกออนไลน์ ไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นและกล้าปกป้อง
ผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง รู้จักอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ตนเอง
โพสต์เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ไม่ลอกงานของคนอื่น ฯลฯ
วงแหวนแห่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น เหมื อ นกรอบแนวทาง
การใช้ชวี ติ ให้แก่นกั เรียนบนโลกออนไลน์ เพือ่ ให้พวกเขาใช้เป็นแนวทาง
ในการก�ำกับและทบทวนตัวเองว่า ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
แล้วหรือไม่
๒. รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยการฝึกคิดเป็นกิจวัตร กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริง และสถานการณ์ทตี่ ดั สินใจได้ยากบนโลกดิจทิ ลั รูปแบบ
การเรียนการสอนทัง้ สามนีจ้ ะผสานอยูใ่ นบทเรียนส�ำหรับเด็กทุกระดับชัน้
• ฝึกคิดและใคร่ครวญเป็นกิจวัตร ในการสอนแต่ละครั้ง ครู
จะให้ผเู้ รียนได้ทำ� กิจกรรมสัน้ ๆ ง่ายๆ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์เกีย่ วกับสถานการณ์หรือประเด็นต่างๆ เป้าหมาย
หลักคือบ่มเพาะนิสัยให้นักเรียนช้าลง รู้จักหยุด และคิด
ก่อนกระท�ำการใดๆ บนโลกออนไลน์ เช่น ฝึกยืนหยัด
เพื่อความถูกต้อง ฝึกยืนเคียงข้างเป็นพันธมิตรกับผู้อื่น
เมื่อมีการบูลลี่หรือใช้ความรุนแรงบนโลกออนไลน์ ฝึก
ใคร่ครวญก่อนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ใดๆ และฝึกตัดสินใจ
อย่างรอบคอบว่าควรจะแชร์ภาพที่มีรูปเพื่อนๆ อยู่ในนั้น
หรือไม่   นอกจากนี้ การฝึกคิดและใคร่ครวญยังช่วยให้
นักเรียนไวต่อการรับรู้ (sensitivity) สัญญาณความรู้สึก
ของตนเอง โดยเฉพาะความรู้สึกด้านลบ เช่น กังวล กลัว
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เครียด อึดอัด เมื่อเข้าใจความรู้สึกของตนเองแล้ว จึงค่อย
ใคร่ครวญและตัดสินใจอย่างระมัดระวัง
• กิจกรรมเพือ่ การเรียนรูผ้ า่ นสถานการณ์จริง หลายบทเรียน
ของหลักสูตรนี้จะให้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของ
นักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักท�ำความเข้าใจประเด็น
ต่างๆ จากมุมมองที่หลากหลาย และคาดการณ์ได้ว่า
การกระท�ำแต่ละอย่างส่งผลอย่างไร
• สถานการณ์ทตี่ ดั สินใจได้ยากบนโลกดิจทิ ลั เด็กและวัยรุน่
มั ก จะต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาหลายอย่ า งที่ ไ ม่ แ น่ ใจว่ า จะท� ำ
อย่างไร ไม่มีค�ำตอบชัดเจนว่า อะไรคือถูกอะไรคือผิด
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรคอมมอนเซนส์ ช่วยให้
เด็กเข้าใจสถานการณ์ทยี่ ากเหล่านี้ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
ในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี สถานการณ์หรือปัญหา
ที่ตัดสินใจได้ยากนี้แบ่งได้ ๔ ประเด็น
๑) สถานการณ์ระดับบุคคล
๒) สถานการณ์ทางศีลธรรม
๓) สถานการณ์ทางจริยธรรม
๔) สถานการณ์ทางสังคม การเมือง และความยุติธรรม
เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรคอมมอนเซนส์ออกแบบมาส�ำหรับเด็กตั้งแต่อนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ๖ หมวดดังนี้
๑) หมวดการรักษาสมดุลและสุขภาพกายใจ
เป้ า หมายของหมวดนี้ คื อ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู ้ จั ก ใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
โดยค�ำนึงถึงสุขภาพ และไม่ใช้จนเกิดความไม่สมดุลกับกิจกรรมอื่นๆ
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ในชีวิต ทุกวันนี้คนใช้เวลากับหน้าจอมากกว่าอย่างอื่น มือถือ เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน ฯลฯ ต่างถูกตั้งใจออกแบบมาโดยวิศกรและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คนติดและหยุดเสพไม่ได้ เช่น การท�ำให้เราเลื่อนหน้าจอดูเนื้อหา
ต่างๆ ไปได้เรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว บริษัท
ที่ผลิตสื่อเหล่านี้หาทางให้คนเสพติดและใช้เวลาบนสื่อของตนมากขึ้น
เรื่อยๆ เพราะหมายถึงเขาสามารถหาเงินมากขึ้น หรือผู้ใช้บางคนก็ผูก
คุณค่าตนเองกับยอดคลิกไลค์หรือคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
• ค�ำถามส�ำคัญที่ช่วยในการใคร่ครวญ: ฉันจะใช้เวลาบน
หน้าจออย่างมีประโยชน์ได้อย่างไร
• ให้นกั เรียนศึกษาผลกระทบทีส่ อื่ ดิจทิ ลั มีตอ่ สุขภาพกายใจ
และความสัมพันธ์ของตนเอง รวมทัง้ เรียนรูว้ ธิ รี กั ษาสมดุล
ในการใช้สื่อดิจิทัล
๒) หมวดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (privacy
and security)
หมวดนี้ครอบคลุมแง่มุมสองประการ คือ ความเป็นส่วนตัว
ในด้านข้อมูล และผลกระทบของการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวซึ่งส่งผล
ต่อรอยเท้าบนโลกดิจิทัล (digital footprints) และชื่อเสียง มีเป้าหมาย
เพื่อคุ้มครองเด็กจากความเสี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของตนเอง
ให้เด็กรู้ว่าข้อมูลของเราถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะผ่านการสมัครเว็บไซต์ต่างๆ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ
การแชร์บนสื่อโซเชียล เด็กจ�ำเป็นต้องได้เรียนว่าจะปกป้องและรักษา
ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของตนได้อย่างไรตัง้ แต่อายุยงั น้อยๆ เพือ่
จะน�ำติดตัวไปใช้เมื่อโตขึ้น
• ค�ำถามส�ำคัญที่ช่วยในการใคร่ครวญ: ฉันจะเก็บข้อมูล
ส่วนตัวให้ปลอดภัยได้อย่างไร
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• นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลลับต่าง
กันอย่างไร มีความเสี่ยงอย่างไรถ้าจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้
ออนไลน์ และการแชร์ขอ้ มูลทีด่ แี ละปลอดภัยแก่ความเป็น
ส่วนตัวของตนเองนั้นมีประโยชน์อย่างไร เช่น การแชร์
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง เป็นต้น
๓) หมวดรอยเท้าและอัตลักษณ์บนโลกดิจิทัล (digital
footprint and identity)
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับวัยรุน่ คือการค้นหาตนเองและการแสดงออกถึง
ตัวตน ทุกวันนี้เด็กแสดงออกและบันทึกความเป็นไปของชีวิตผ่านสื่อ
ดิจิทัล เด็กเล็กอาจค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองผ่านเนื้อหาของสิ่งที่เสพ
และการเลือกรูปโปรไฟล์เมื่อเล่นเกมออนไลน์ เด็กที่โตขึ้นมาหน่อย
อาจจะถ่ายรูปเซลฟี่และโพสต์ให้คนอื่นเห็น วัยรุ่นอาจบันทึกเรื่องราว
ผ่านวิดีโอหรือไลฟ์บนสื่อโซเชียล ทุกอย่างนี้คือรอยเท้าดิจิทัลหรือ
ร่องรอยการท�ำกิจกรรมออนไลน์ของแต่ละคน
ในด้านดี สื่อดิจิทัลช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงตัวตนและท�ำ
สิง่ ทีส่ ร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น วัยรุน่ สามารถโพสต์ผลงานศิลปะของตนเอง
ให้คนอื่นเห็นได้ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เด็กค้นพบว่า ตน
คือใครและสื่อสารอัตลักษณ์ของตนได้ แต่อีกด้านหนึ่งเด็กหลายคน
อาจจะรู้สึกกดดันเพราะต้องโพสต์เฉพาะสิ่งที่คนอื่นชอบเท่านั้น วัยรุ่น
จึงมักมีหลายแอคเคานต์ในแต่ละแพลตฟอร์ม (หรือที่เรียกว่าแอคหลุม
หรือแอคปลอม) เพื่อจะได้โพสต์เรื่องราวต่างๆ ได้โดยคนรู้จักอาจจะ
ไม่เห็น และพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าลูกมีแอคเคานต์เหล่านี้
ทุกอย่างที่ถูกโพสต์บนโลกออนไลน์สามารถสืบค้น ท�ำซ�้ำได้
ถู ก ส่ ง ต่ อ และขยายวงไปได้ เรื่ อ ยๆ ถ้ า ในอดี ต เด็ ก เคยโพสต์ รู ป ที่ มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโพสต์ค�ำที่มีลักษณะสร้างความเกลียดชัง
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(hate speech) มันสามารถส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคตได้ มีหลายกรณี
ทีค่ นโพสต์พลาดการได้รบั การคัดเลือกเรียนต่อ พลาดทุนการศึกษา หรือ
พลาดโอกาสทางการงาน ทีส่ ำ� คัญคือเราไม่สามารถควบคุมรอยเท้าดิจทิ ลั
ได้เสมอไป แม้ตนเองไม่โพสต์แต่เพื่อนก็อาจถ่ายภาพของเราไว้และ
โพสต์รูปนั้นแทน
• ค�ำถามส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการใคร่ครวญ: ฉันจะรับผิดชอบต่อ
ตัวตนและอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์ของฉันได้อย่างไร
• นักเรียนพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงของการแชร์
บนโลกออนไลน์ และค้นคว้าว่าการแสดงออกในพื้นที่
ดิจทิ ลั ส่งผลต่อความเป็นตัวตน ชือ่ เสียง และความสัมพันธ์
ของพวกเขาอย่างไร
๔) หมวดความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Relationship
and Communication)
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นและคนรั ก ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น มาก
ในแง่ดีคือ สื่อดิจิทัลช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกว่าใกล้ชิดกับเพื่อนและครอบครัว
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องการใช้เวลาออนไลน์มาก
เกินไป ทั้งยังมีความสุ่มเสี่ยงในการส่งข้อความทางเพศ (sexting) หรือ
ภาพห่ามๆ เนื่องจากการท้าทายของเพื่อนหรือเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม การจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ ผู้ใหญ่จ�ำเป็นต้องเข้าใจแรงขับของ
พฤติกรรมและใช้ยทุ ธศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับวัย แค่บอกเด็กว่า “อย่าท�ำ”
มักแก้ปัญหาไม่ได้จริง การชวนเด็กพูดคุยจะได้ผลมากกว่า
• ค�ำถามส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการใคร่ครวญ: ฉันจะสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีได้อย่างไร
• ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาประโยชน์ แ ละโทษที่ สื่ อ ดิ จิ ทั ล มี ต ่ อ
ความสัมพันธ์ ท�ำความเข้าใจกับพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ บนโลก
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ออนไลน์ เช่น การแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป การส่ง
ข้อความทางเพศ เป็นต้น การมีขอบเขตที่เหมาะสมกับ
เพื่อนสนิท และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
๕) หมวดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ความขัดแย้ง
บนโลกดิจทิ ลั และข้อความสร้างความเกลียดชัง (Cyberbullying,
Digital drama, and Hate speech)
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่คือการสร้าง
ความอับอาย ท�ำร้าย และท�ำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน (James, Weinstein, & Mendoza, ๒๐๑๙,
p. ๓๒) คนทีถ่ กู กลัน่ แกล้งมักรูส้ กึ เศร้า เสียใจ โกรธ และหงุดหงิด ไม่เพียง
เท่านัน้ ยังส่งผลต่อความนับถือตนเอง ส่งผลไปถึงปัญหาครอบครัว การเรียน
การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน หรืออาจน�ำไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย
นอกจากไซเบอร์บลู ลีแ่ ล้ว ปัญหาการใช้คำ� เพือ่ สร้างความเกลียดชัง
(hate speech) ยังรุนแรงมากขึน้ เช่นกัน เด็กและคนหนุม่ สาวต้องพบเห็น
เนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดชาติพันธุ์ กลุ่มคนต่างศาสนา เหยียดเพศ
การเกลียดกลัวคนข้ามเพศและรักเพศเดียวกัน หรือการสร้างความเกลียดชัง
แก่คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน ฯลฯ มากขึ้นเรื่อยๆ
• ค�ำถามส�ำคัญที่ช่วยในการใคร่ครวญ: ท�ำอย่างไรฉันจึงจะ
สื่อสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีน�้ำใจ เคารพผู้อื่น และ
มีมารยาท
• ให้นักเรียนศึกษาว่าจะสื่อสารและปฏิบัติกับผู้อื่นบนโลก
ออนไลน์อย่างไร นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าจะยืนหยัดและ
เป็นพันธมิตรกับผูอ้ นื่ ได้อย่างไร และเรียนรูว้ ธิ กี ารต่อสูก้ บั
การใช้ความรุนแรงบนโลกออนไลน์และการสร้างชุมชน
ออนไลน์ที่เกื้อกูลกัน
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๖) หมวดความรูค้ วามเข้าใจข่าวและสือ่ (News and Media
Literacy)
ในหมวดนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ประเมินสาร
จากสื่อ และฝึกทักษะการสร้างสื่อด้วยตนเอง ประเด็นเรียนรู้ในหมวดนี้
ได้แก่ ความเข้าใจสื่อ ความเข้าใจข่าว ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และ
การใช้โดยชอบธรรม (fair use) โดยเน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบ
ทั้งในฐานะผู้บริโภคสื่อและผู้สร้างสรรค์สื่อ ในโลกที่ข้อมูลท่วมท้นเช่นนี้
ทั ก ษะส� ำ คั ญ ที่ เ ด็ ก จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี คื อ การบอกได้ ว ่ า สื่ อ หรื อ ข้ อ มู ล ใด
น่าเชื่อถือ แยกแยะได้ว่าเนื้อหาใดคือข่าวลวง รวมถึงรู้ทันอคติและ
ความล�ำเอียงของสื่อหรือองค์กรที่ผลิตเนื้อหานั้นๆ และระมัดระวัง
การแชร์ข่าวสารบนช่องทางของตนเอง
ในหมวดนี้เด็กควรจะได้เรียนรู้เบื้องหลังอุตสาหกรรมสื่อว่า
ข่าวหรือสื่อต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร ผลิตโดยใคร สนับสนุนโดยใคร และ
อยู่รอดได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้ส่ือส่วนใหญ่อาศัยโฆษณาเพื่อหา
รายได้ เด็กจึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่าพื้นที่อันซับซ้อนนี้เป็นอย่างไร สื่อและ
โฆษณามุง่ หาประโยชน์จากผูบ้ ริโภค รวมถึงเด็กด้วยอย่างไร นอกจากนี้
เด็กควรจะได้เรียนรูเ้ พือ่ เท่าทันอคติและการเหมารวมทีป่ รากฏในโฆษณา
ต่างๆ และเข้าใจแรงจูงใจของนักการตลาดด้วย และไม่เพียงเพื่อเพิ่ม
ทักษะการเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่หลักสูตรนี้ยังส่งเสริม
ให้เด็กเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ที่รับผิดชอบและมีจริยธรรม
• ค�ำถามส�ำคัญที่ช่วยในการใคร่ครวญ: ท�ำอย่างไรฉันจึงจะ
สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ฉันเห็นและสิ่งที่ฉันสร้างได้
• นักเรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
ข่าวและแหล่งข้อมูล และเข้าใจความรับผิดชอบของตนทัง้
ในฐานะผู้ผลิตสื่อและผู้รับสื่อ
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โรงเรียนจะน�ำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลไปใช้อย่างไร
องค์กร Common Sense Education ตระหนักว่า ไม่มหี ลักสูตร
ครอบจั ก รวาลที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก โรงเรี ย น เพราะแต่ ล ะพื้ น ที่ มี
ความต่างกัน หลักสูตรนี้จึงมีความยืดหยุ่นสูงมากและสามารถสอนได้
แม้แต่ในโรงเรียนทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านเทคโนโลยี โรงเรียนอาจจะน�ำบทเรียน
ไปผสานกับวิชาอื่นๆ ก็ได้ เช่น สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง วรรณกรรม
วิจารณ์ ฯลฯ และสิ่งที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของหลักสูตรไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ครูหรือนักการศึกษาเท่านัน้ แต่องค์กร หน่วยงาน สถาบัน หรือบุคคลใน
สาขาอาชีพอืน่ ๆ สามารถกระจายแนวคิดนีไ้ ปได้เช่นกัน เช่น บรรณารักษ์
ห้องสมุด จิตแพทย์ ห้องแนะแนว นักให้ค�ำปรึกษา ผู้ท�ำงานด้านสุขภาพ
ฯลฯ รวมถึงผู้ปกครองด้วย และหากจะให้เกิดผลดี คนที่ท�ำงานด้าน
การศึกษาไม่ว่าจะในสาขาวิชาใด ควรได้รับการอบรมในเรื่องหน้าที่
พลเมืองดิจิทัล เพื่อจะได้น�ำไปผสานกับเนื้อหาที่ตนสอนได้ เนื่องจาก
ชีวติ ของนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้ ไม่อาจแยกขาดจากเทคโนโลยีได้เลย
โดยสรุป หลักสูตรนี้ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะของเด็ก
และวั ย รุ ่ น ให้ ส ามารถคิ ด และกระท� ำ การในฐานะพลเมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ ดี
โดยการใช้กรอบแนวคิดวงแหวนแห่งความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียน
รูจ้ กั วิเคราะห์ผลกระทบของการกระท�ำของตนทีม่ ตี อ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ และ
ต่อสังคม และใช้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
การฝึกคิดเป็นกิจวัตร การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง และสถานการณ์
ทีต่ ดั สินใจได้ยาก เพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะความสามารถและมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่จ�ำเป็น ได้แก่ การช้าลง การรู้จักค้นหามุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
การค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง และหลั ก ฐาน การคาดการณ์ ผ ลกระทบของ
แต่ละทางเลือก และการลงมือท�ำ  คุณลักษณะและความสามารถเหล่านี้
จะเป็นฐานให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและคิดก่อนกระท�ำ
การใดๆ บนโลกออนไลน์
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การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฟินแลนด์

ฟินแลนด์ใช้แนวคิดการศึกษาส�ำหรับพลเมืองโลกมาตัง้ แต่ชว่ ง
ทศวรรษที่ ๗๐ แต่ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของโรงเรียนและครู จนกระทั่ง
คณะกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติปฏิรูปการศึกษาได้จัดท�ำโครงการ
ในฐานะพลเมืองโลกในฟินแลนด์ (As a Global Citizen in Finland)
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติในปี
ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยพื้นฐานส�ำคัญคือการปรับตัวกับโลกาภิวัตน์ และ
การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนท่ามกลางความซับซ้อนของโลกนี้ ครู นักเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้คนจากสาขาอาชีพต่างๆ ช่วยกันระดมความคิดเห็น
จนได้ข้อสรุปว่าพลเมืองโลกควรมีสมรรถนะใน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
• จริยธรรมของพลเมืองโลก (global citizen´s ethics)
เพราะโลกนี้ ยั ง มี ป ั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ผู้เรียนที่เป็นพลเมืองโลกจะต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
• ความสามารถในการท�ำงานข้ามวัฒนธรรม (intercultural
competence) นักเรียนจะได้รบั การส่งเสริมให้สร้างอัตลักษณ์
ทีป่ รับเปลีย่ นได้เสมอ เพราะสังคมเต็มไปด้วยความหลากหลาย
ทางอัตลักษณ์ เช่น ด้านวัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ เพศ
สีผิว และนักเรียนจะได้ฝึกมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่
แตกต่างหลากหลาย
• วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (sustainable lifestyle) นักเรียนจะได้
เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการรู้จักแบ่งปัน ได้เรียนรู้ที่
จะเป็นผูบ้ ริโภคทีม่ จี ติ ส�ำนึก ได้ใคร่ครวญว่าจะเปลีย่ นแปลง
วิถชี วี ติ ของตนอย่างไรเพือ่ ให้ธรรมชาติยงั คงอยู่ ได้เรียนรู้
ปั ญ หาและมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ หน้ า ที่ ฟ ื ้ น ฟู ป กป้ อ ง
สิ่งแวดล้อมในฐานะพลเมืองโลก
การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
และสร้างสรรค์ประโยชน์จากโลกดิจิทัล
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• ศักยภาพการเป็นพลเมืองโลก (civic competence)
นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้เรียนรู้การเป็น
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และเติบโตไปเป็นคนที่แสวงหา
ความยุตธิ รรมและสันติภาพ จะได้เรียนรูเ้ รือ่ งความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางเพศ จะได้ฝกึ คิด ฝึกสร้าง
ความรู้ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น จะได้
เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ได้ฝึก
ไกล่เกลี่ย ได้ลองเป็นอาสาสมัคร ฯลฯ
• หน้าที่รับผิดชอบและการร่วมมือกันในระดับโลก (global
responsibility and partnerships) หน้าที่ของพลเมือง
โลกคือสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืน และมุ่งมั่นในการแก้
ปัญหาของโลกนี้ กล่าวคือ เด็กจะได้เรียนรูถ้ งึ ความไม่เป็น
ธรรมและความไม่เท่าเทียมที่เกิดในพื้นที่ต่างๆ ของโลก
และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
• ความรูค้ วามสามารถด้านเศรษฐกิจ (economic competence)
เด็กจะได้เรียนรูก้ ารเป็นผูบ้ ริโภคทีม่ จี ติ ส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อม
และรูจ้ กั การค้าทีเ่ ป็นธรรม (Finnish National Board of
Education, ๒๐๑๑)
ในฟินแลนด์การจัดการศึกษาเพือ่ ความรูค้ วามเข้าใจด้านสือ่ และ
ข้อมูลข่าวสารถูกจัดอยูภ่ ายใต้หมวดศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลก ใน
ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๖ ฟินแลนด์มีนโยบายเพื่อจัดการศึกษาด้านสื่อ
โดยมีเป้าหมายหลัก ๔ ประการ ดังนี้
• ถือเอาเด็กและวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง และจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง
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• มีระบบโครงสร้างที่สนับสนุนความรู้ด้านสื่อ เช่น การออก
กฎหมาย มีการสนับสนุนด้านการเงิน มีการส่งเสริมระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ
• สร้างความร่วมมือและเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง
• มีบทบาทในการศึกษาด้านสื่อระดับโลก
สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การศึกษาของฟินแลนด์กา้ วหน้าคือการท�ำงาน
อย่างเป็นองค์รวม ไม่ใช่แค่ให้โรงเรียนมีหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ แต่
ทุกภาคส่วนในสังคมต่างให้ความร่วมมือกัน การศึกษาด้านสื่อและ
สารสนเทศเช่นกัน และมีหลายองค์กรและหน่วยงานร่วมมือกัน ทัง้ รัฐบาล
องค์กรเอกชน และประชาชน เช่น สมาคมห้องสมุดจัดพื้นที่การเรียนรู้
ด้านสื่อ องค์กรเด็กและเยาวชนก็ส่งเสริมความรู้ด้านนี้ หน่วยงานรัฐท�ำ
หน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สนับสนุนการศึกษาวิจัย จัดสัมมนา
วิชาการ เป็นต้น (National Audiovisual Institute, Finland, ๒๐๑๙)
ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ยั ง มี ห น่ ว ยงานที่ ส ่ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพกายใจที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ สื่ อ หน่ ว ยงานที่ ท� ำ งานเรื่ อ งการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
การป้องกันแก้ไขไซเบอร์บูลลี่ คนท�ำงานทางสังคมก็ได้รับการฝึกอบรม
เรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน
การท� ำ งานแบบองค์ ร วมท� ำ ให้ ฟ ิ นแลนด์ ไ ม่ มี บ ทเรี ย นหรื อ หลั ก สู ต ร
ที่สอนวิชานี้โดยเฉพาะ แต่สิ่งแวดล้อมทุกอย่างในทุกระบบของประเทศ
ล้วนเป็นไปเพื่อเอื้อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนจริง
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หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลของนิวซีแลนด์

องค์กรพัฒนาเอกชนนิวซีแลนด์ชื่อ NetSafe พัฒนาหลักสูตร
พลเมืองดิจทิ ลั ขึน้ มา โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาพลเมืองใน ๔ ด้าน ได้แก่
ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจ
NetSafe นิ ย ามว่ า พลเมื อ งดิ จิ ทั ล คื อ คนที่ มี ค วามสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณบนโลกไซเบอร์ได้ มีความรู้ในการใช้ภาษา สัญลักษณ์ และ
ข้อความในทางเทคโนโลยีดิจิทัล ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และสามารถจัดการได้ รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวก
และเป็นประโยชน์ มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
เคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก และสนับสนุน
ส่งเสริมคุณค่าของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
หลักสูตรของนิวซีแลนด์ออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ทักษะ และมีคา่ นิยมซึง่ จะช่วยบ่มเพาะให้เขากลายเป็นพลเมืองทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ
โดยสรุป พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีทักษะดังนี้
• ทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร เชื่อมโยง
ร่วมมือ และสร้างสรรค์
• ทัศนคติที่เห็นคุณค่าของการสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางบวก
และซื่อสัตย์
• ความรูค้ วามเข้าใจในด้านสิง่ แวดล้อมบนโลกดิจทิ ลั และรูจ้ กั
จัดการทั้งพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์
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หลักสูตรของนิวซีแลนด์ออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ทักษะ และมี
ค่านิยมซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้เขากลายเป็นพลเมืองที่ประสบความส�าเร็จ

คุณสมบัติพลเมืองดิจิทัล

มีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ทัศนคติ
และคุณค่า
บนโลกออนไลน์

ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ดิจิทัล

ทักษะ
ความรู้
ด้านดิจิทัล

แผนภูมิ:แผนำผั
นิยามความเป็
นพลเมื
องดิอจงำดิ
ิทจัลิทัล
งำ นำิยามคำวามเป็
นำพลเมื
ที่มา: NetSafe, ๒๐๐๘

ที่มา: NetSafe, 2008

เมื่อมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะ
สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางสังคมห้เศรษฐกิ
จ วัฒนธรรม
องำเรียนำเปลี่ยนำวัฒนำธรรม |
การเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ชีวิต
ของตนเองหลั ก สู ต รของ NetSafe ออกแบบมาให้ มีค วามยื ด หยุ ่ น
เพื่อที่โรงเรียนจะน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เนื้อหาหลักมีทั้งหมด ๔
หมวดหมู่ (ความเข้าใจด้านพลเมืองดิจิทัล, ความปลอดภัยบนโลก
ไซเบอร์, ความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์, การเป็นพลเมืองดิจิทัลเมื่ออยู่ที่
บ้าน) และแต่ละหมวดหมู่ใช้เวลาสอนประมาณ ๔ สัปดาห์ NetSafe ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ผลิตคูม่ อื จัดการเรียนการสอนด้านพลเมือง
ดิจิทัลให้แก่โรงเรียนทุกระดับชั้น (NetSafe, ๒๐๐๘, p.๑๑-๑๒)

การช่วยเด็กและเยาวชนให้รู้ทัน
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