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คำ�นำ�
หนั ง สื อ “การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เป็นคู่มือ
ความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจและมีคุณค่ายิ่ง
ท่านอาจารย์กาญจนา แก้วเทพ เขียนหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์
ทีไ่ ด้รจู้ กั และคลุกคลีกบั กระบวนการทำ�งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ทัง้ ในบทบาท
ของการเป็ น นั ก วิ ช าการ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา และเป็ น นั ก วิ จั ย ทำ � ให้ ท่ า น
มีคลังข้อมูลความรูท้ สี่ ามารถอธิบายการเสริมพลังชุมชน ซึง่ เป็นแก่นแกน
ของการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะพาท่ า นผู้ อ่ า นเข้ า ไปสั ม ผั ส และ
ทำ�ความรู้จักกับการเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ อาทิ
เช่น CBR จะเน้นเสริมพลังในระดับไหน วิธีการเสริมพลังในแต่ละระดับ
เป็นอย่างไร การเสริมพลังในแต่ละด้านแต่ละมิติ ต้องใช้วิธีการอะไร
เหมือนหรือแตกต่างจากการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ และที่สำ�คัญคือ
ประเด็นเรือ่ งตัวชีว้ ดั (Indicator) ว่าอะไรได้เกิดพลังเพิม่ มากขึน้ แล้ว เหล่านี้
เป็นต้น
คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนปุ่ม
เอ๊ะของผู้อ่าน ให้กลายเป็นปุ่มอ๋อ ทำ�ให้ทุกท่านสามารถรับรู้และเข้าใจ
ได้ อ ย่ า งถ่ อ งแท้ ว่ า เหตุ ใ ดการเสริ ม พลั ง ชุ ม ชนจึ ง เป็ น แก่ น แกนสำ� คั ญ
ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่สำ�คัญการเรียนรู้จะมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น
หากท่านผู้อ่านยังมีความลังเลสงสัยในหัวข้อการเสริมพลังกับงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จงอย่ารอช้าที่จะนำ�ข้อกังวลใจดังกล่าวเข้ามาร่วมตั้งวง
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แลกเปลี่ ย นกั บ เครื อ ข่ า ยพี่ น้ อ งงานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ก ระจายตั ว อยู่
ทัว่ ทุกภาคของประเทศ หรือลงไปสัมผัสแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั นักวิจยั ชุมชน
ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น แล้วท่านจะรู้ว่าพลัง
จากงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ นัน้ เป็นพลังทีส่ ร้างได้จากภายในจิตใจของนักวิจยั
ชุมชนและการเสริมแรงจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซึ่งพลังที่ก่อเกิด
ขึน้ มานัน้ จะเป็นคุณปู การทีย่ ง่ิ ใหญ่และมีคณ
ุ ค่ากับชุมชนท้องถิน่ ให้กา้ วข้าม
ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยพลังแห่งปัญญา
ด้วยจิตคารวะ
คณะผู้จัดทำ�
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บอกเล่าเก้าสิบ เรื่อง

“การเสริมพลัง” กับ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
เมื่อผู้เขียนได้เข้ามาทำ�ความรู้จักกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใหม่ ๆ
(Community-Based Research จากนี้ไปจะเรียกว่า “CBR”) ในราวช่วงปี
พ.ศ. 2551 ผู้เขียนก็จะได้ยิน “คำ�หลัก” (keywords) อยู่ชุดหนึ่งที่ชาว
CBR พูดกันอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งแปลว่าคำ�หลักเหล่านี้คือ “แก่นแกน
ทางความคิด” (key concepts) ของงาน CBR เช่น โจทย์วิจัยต้องมาจาก
ชาวบ้าน ชาวบ้านต้องได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ต้องเน้นการมีสว่ นร่วม
ของชุ ม ชน งาน CBR คื อ กระบวนการเสริ ม พลั ง ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
(Empowerment) พี่เลี้ยงมีหน้าที่ไปหนุนเสริม (support) นักวิจัยชาวบ้าน
ฯลฯ โดยเฉพาะ 2 คำ�หลักสุดท้าย ที่จะเกี่ยวข้องกับเอกสารชิ้นนี้
การที่คำ�ว่า “การเสริมพลังชุมชน” เป็นหนึ่งในแก่นแห่งวาทกรรม
ของ CBR ในด้านหนึ่งก็สะท้อนว่า ในแวดวง CBR นั้นได้ให้ความสำ�คัญ
กับแนวคิดเรือ่ งการเสริมพลังเป็นอย่างมาก ซึง่ ก็ดจู ะสอดคล้องกับเป้าหมาย
สูงสุดของ CBR ที่นอกจากจะมุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเป็นเบือ้ งต้นแล้ว ในลำ�ดับต่อมา ก็ยงั วางเป้าหมายไว้ทกี่ ารเสริมพลัง
ของ “นักวิจัยชุมชน” ตั้งแต่ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ
ในท้องถิน่ และเสริม “ความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน”
ไปพร้อม ๆ กัน (ประมาณว่า ขอพลังจงสถิตแด่ทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับ CBR) โดยผ่านเครื่องมือเฉพาะคือ “การวิจัย CBR” (ทั้งวิธีคิดและ
วิธีดำ�เนินงาน)
ด้วยเหตุนี้ ในรายงานผลการวิจัย CBR จึงมักจะเห็นประโยค
ทีส่ รุปผลว่า “หลังจากวิจยั แล้ว ชาวบ้านเก่งขึน้ ” ทำ�วิจยั แล้ว “ชุมชนมีความ
สามัคคีเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนจากที่เคยทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการแย่งน้ำ�ใช้
มาเป็นหันหน้าเข้าหากัน ทำ�วิจัยแล้วป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชาวบ้าน
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มีรายได้เพิ่มขึ้น เข้าถึงสวัสดิการมากขึ้น ปัญหาเด็ก–เยาวชนลดน้อยลง
ฯลฯ” อันเป็น “สัญญาณบ่งชี้” ให้เห็นถึงพลังที่เพิ่มพูนขึ้น
แต่ทั้ง ๆ ที่เรื่องการเสริมพลังนั้นดูจะเป็นเนื้อตัวของงาน CBR
หากทว่าในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนก็พบว่า สำ�หรับแนวคิดที่เป็นแก่นแกนนี้
ยังไม่ค่อยมีคำ�อธิบายที่มีรายละเอียดมากนัก เช่น CBR จะเน้นเสริมพลัง
ในระดับไหน (level) วิธีการเสริมพลังในแต่ละระดับ (ปัจเจก กลุ่มย่อย
กลุ่มใหญ่ ชุมชน ฯลฯ) เป็นอย่างไร การเสริมพลังในแต่ละด้านแต่ละมิติ
(dimension) เช่น การเสริมพลังด้านจิตวิทยา (Psychological empowerment)
ต้องใช้วิธีการอะไร เหมือนหรือแตกต่างจากการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ
(Economic empowerment) และที่สำ�คัญคือ จะรู้ได้อย่างไรหรือมีตัวชี้วัด
(Indicator) อะไรว่าได้เกิดพลังเพิ่มมากขึ้นแล้ว เป็นต้น
ประจวบกับในปี พ.ศ. 2562 ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสทำ�วิจยั เรือ่ งการเสริม
พลังให้กับ CBR โดยมีการตีกรอบวงสายสิญจน์ไว้อย่างชัดเจนว่า จะเน้น
การเสริมพลังในระดับบุคคล โดยเน้น “พลังด้านปัญญา” (ความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์–สังเคราะห์) เป็นหลัก ผ่านการใช้เครื่องมือการติดตั้ง
วิธีคิดและลงมือปฏิบัติจริง ในช่วงเวลานั้นเองที่ผู้เขียนได้มีโอกาสค้นคว้า
เรือ่ งการเสริมพลังอย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว และพบว่าในเรือ่ งนีม้ อี งค์ความรู้
ทีก่ ว้างขวางและลุม่ ลึกราวกับมหาสมุทรแห่งความรู้ ซึง่ ผูเ้ ขียนยังทำ�ได้เพียง
ว่ายน้ำ�เตาะแตะอยู่แค่ระดับความลึกสักเมตรสองเมตรเท่านั้น (กาญจนา
แก้วเทพ, 2562)
และนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทีง่ านวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ได้ยา้ ย
มาอยูบ่ า้ นใหม่ (วช.) และได้มนี โยบายใหม่ในการกำ�หนดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันโดยจัดเป็น theme ประจำ�ในแต่ละปี (คล้าย ๆ กับการกำ�หนดสี
ประจำ�ปีของวงการแฟชั่น) เพื่อรวมศูนย์ความสนใจ เนื้อหา และพลัง
การเรียนรู้ของแต่ละปีให้มีโฟกัสที่ชัดเจน เช่น ในปี พ.ศ. 2563 ชาว CBR
ก็จะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรือ่ ง “ความเหลือ่ มล้�ำ /ตัวชีว้ ดั ความเหลือ่ มล้�ำ

4

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ทางเศรษฐกิจ” และในปี 2564 theme การเรียนรู้ร่วมกันประจำ�ปีนี้ก็คือ
เรือ่ งทีค่ น CBR คุน้ เคยอยูบ่ า้ งแล้ว คือเรือ่ ง “การเสริมพลัง” (Empowerment)
และจากต้นทุนที่มีอยู่บ้างแล้วในเรื่องการเสริมพลังของชาว CBR
ในปี 2564 นี้ เป้าหมายของการเรียนรูร้ ว่ มกันก็นา่ จะมีอยู่ 2 ระดับ ระดับแรก
คือ ดำ�ดิ่งให้ลึกลงไปในการทำ�ความเข้าใจเรื่องแนวคิด ขอบเขต แง่มุม
ของเรื่องการเสริมพลังให้กว้างขวาง ลุ่มลึก และหลากหลายให้มากขึ้น
ระดับทีส่ องคือ การสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั เรือ่ งผลลัพธ์จากการทำ�งาน
เสริมพลังของ CBR ให้มากขึ้น โดยการพิสูจน์จาก “การมีตัวชี้วัดด้าน
การเสริมพลังในระดับต่าง ๆ (level) และมิตดิ า้ นต่าง ๆ (dimension)”
เช่น หลังจากเข้ามาร่วมทำ�งานวิจัย CBR แล้ว ตัวชี้วัดที่ว่า “ชาวบ้าน
เก่งขึ้น” ดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้าง ชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นพื้นที่วิจัย
ของงาน CBR มีสัญญาณบ่งชี้อะไรว่า “เป็นชุมชนหรือกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้น”
เป็นต้น
ก่อนทีจ่ ะลงไปแหวกว่ายในมหาสมุทรของการเรียนรูแ้ ห่งองค์ความรู้
เรื่อง “การเสริมพลัง” เอกสารชิ้นนี้จะเป็นเสมือนการ kick off เพื่อสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการเสริมพลังตลอดปี 2564 นี้
ผู้ เขี ย นได้ ท บทวนงานเขี ย นทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและในแวดวงการพั ฒ นา
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมพลังเพื่อนำ�มาลากเส้นรอบวงว่า เรื่องการ
เสริมพลังนั้นหมายความถึงอะไรได้บ้าง มีขอบเขตแค่ไหน มีแนวคิดอะไร
ทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง แต่เพือ่ มิให้ขาดลอยจากงาน CBR ผูเ้ ขียนก็จะลากเส้นประ
เชือ่ มโยงเป็นระยะ ๆ ว่า ในงานศึกษาเหล่านัน้ มีสายสัมพันธ์ฉนั ญาติมติ ร
กับงานวิจัย CBR อย่างไร
ผู้เขียนได้แบ่งงานเขียนออกเป็นหลาย ๆ episode เพื่อไม่ให้เป็น
การทำ�ลายขวัญและกำ�ลังใจในการอ่านจนเกินไป ใน episode 1 นี้
จะให้ภาพรวมของขอบเขตและแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมพลัง
ส่วนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบย่อยนั้น จะไปอยู่ใน episode
ต่อ ๆ ไป (ถ้าเรตติ้งดี)
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จากอดีตถึงปัจจุบัน:

เส้นทางเดินของแนวคิด “การเสริมพลัง”
เนือ่ งจากแนวคิดเรือ่ ง “การเสริมพลัง” เป็นแนวคิดทีม่ อี ายุยาวนาน
มาแล้ ว คำ � ที่ มี อ ายุ ย าวไกลเช่ น นี้ เมื่ อ ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวมาก็ จ ะมี
“สงครามแย่งชิงความหมาย” (War of definition) ดังเช่นคำ�ว่า “พ่อมด
แม่มด” ทีไ่ ด้ถกู แฮรี่ พอตเตอร์ มาเปลีย่ นแปลงความหมายด้านลบไปจากเดิม
ให้มีความหมายด้านบวก (จนเด็ก ๆ อยากมี DNA เป็นพวกลูกผสม
พ่อมดกันเป็นแถว ๆ)
เราอาจจะแบ่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ�ว่า
“การเสริมพลัง” ในประวัติศาสตร์ทางความคิดของโลกตะวันตกออกเป็น
3 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1: การเสริมพลัง = การมอบอำ�นาจ K. C. Mandal (2013)
ศึกษาความหมายของคำ�ว่า “Empowerment” จากพจนานุกรมในช่วง
ยุคสมัยต่าง ๆ และพบว่าคำ�คำ�นี้ได้ปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อศตวรรษ
ที่ 17 โดยมีความหมายถึง authorize/delegate/enable ซึ่งหมายถึง
การที่บุคคลผู้มีอำ�นาจได้ “ถ่ายโอนอำ�นาจของตน” ให้แก่ผู้ที่ไร้อำ�นาจ
(transfer of power) (ทุกวันนี้ เราก็ยังคงเห็นการใช้คำ�คำ�นี้ในความหมายนี้
เช่น “เซ็นมอบอำ�นาจ” ให้คนอื่นไปดำ�เนินการแทน แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
ผู้มีอำ�นาจเต็ม เป็นต้น)
ยุคที่ 2: การเสริมพลัง = ประชาชนต้องเป็นเจ้าของอำ�นาจ
ความหมายในยุคที่ 2 นี้เกิดขึ้นเมื่อราว ๆ 200 ปีที่ผ่านมา เมื่อสังคม
ต่าง ๆ ในโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า “ระบอบ
ประชาธิปไตย” อันหมายถึง “การปกครองโดยประชาชน ของประชาชน และ
เพื่อประชาชน” และประวัติศาสตร์โลกก็ได้พบเห็นการเคลื่อนไหวเพือ่ ให้
ได้มาซึ่งการปกครองเช่นนี้ท่นี ำ�โดยมหาตมะคานธี มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
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หรือเนลสัน แมนเดลา เป็นต้น ในยุคนี้ ความหมายของการเสริมพลัง
ได้ถูกเปลี่ยนมุมมองจากยุคแรกที่เคยมองจากจุดยืนของผู้มีอำ�นาจ
มาเป็นมุมมองจากจุดยืนของผู้ไร้อำ�นาจ/มีอำ�นาจน้อย การเสริมพลัง
จึงหมายความถึง “กระบวนการขยายฐานอำ�นาจในด้านต่าง ๆ ของผูด้ อ้ ย
อำ � นาจให้ เ พิ่ ม ขยายขึ้ น ” โดยจะมุ่ ง เน้ น อำ � นาจเชิ ง โครงสร้ า งสั ง คม
(เช่น อำ�นาจด้านกฎหมาย–การเมือง–เศรษฐกิจเป็นหลัก)
ยุคที่ 3: การเสริมพลังในยุคสมัยใหม่แห่งการพัฒนา ยุคสมัยนี้
เริ่มต้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง เมื่อสงครามโลกจบสิ้นลง
ก็มีทั้งกลุ่มประเทศที่เสียหายจากพิษสงครามและบรรดาประเทศเกิดใหม่
ที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากเจ้าอาณานิคม แนวคิดเรื่อง “การพัฒนา
ความทันสมัย” (Modernization) ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์
และพัฒนากลุ่มประเทศทั้ง 2 แบบ ตั้งแต่ทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา
คือทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ในยุคที่ 3 แห่งการพัฒนานี้ ยังแบ่งย่อย
ออกได้เป็นคลื่น 3 ระลอก ดังนี้
ระลอกที่ 1: ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความทันสมัย
(Growth & Modernization) เป็นช่วงเวลาตลอดทศวรรษ 1950–1960
(อยู่ แ ถว ๆ แผนพั ฒ นา 1–2–3 ของไทย) แนวคิ ด การพั ฒ นาจะมี
ความหมายเท่ากับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ ตั ว เลข GDP ที่ ข ยายตั ว ในเชิ ง ปริ ม าณ และ
การสร้ า งประเทศให้ ทั น สมั ย (Modernization) ตั ว ชี้ วั ด ที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ
ถนน ไฟฟ้า น้ำ�ประปา วิธีการดำ�เนินงานก็เป็นแบบ “จากบนลงล่าง”
(top–down) โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นหัวหอกในการดำ�เนินงาน
ผลจากการพัฒนาในแนวทางนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
อาจจะได้ไม่คุ้มเสีย เช่น ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขการกระจาย
ความเจริญยิ่งกระจุกตัวและสร้างความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
กรณีประเทศไทยก็มปี รากฏการณ์ของ “ความทันสมัยแต่ไม่พฒ
ั นา” เป็นต้น
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ระลอกที่ 2: ยุคคุณภาพชีวิต (Quality of Life) จากข้อจำ�กัด
2 ประการของแนวคิด Growth & Modernization ที่เน้นตัวเลขเชิงปริมาณ
ด้านเศรษฐกิจ แต่กลับส่งผลให้ “คุณภาพชีวติ ของผูค้ นเสือ่ มโทรมลงทุกที”
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของคนยากจน ทำ�ให้เกิดการปรับแนวคิดเรื่อง
การพัฒนาเสียใหม่ในช่วงทศวรรษ 1980 โดยหันมาเน้น “มิติเชิงคุณภาพ
ของการพัฒนา” และถือเอา “ชีวิตคน (ที่การพัฒนายุคแรกมองข้ามไป)
ขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการพัฒนา”
การให้นิยามใหม่ของการพัฒนาว่า “คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูค้ นนัน้ ” นับว่าได้แก้ไขข้อจำ�กัดของคลืน่ ระลอกแรกไปได้บางประการ
บรรดาโครงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างถ้วนหน้าได้ช่วยแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงบริการของสังคมได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดนี้ยังมีข้ออ่อนอยู่ 2 ประการ คือ ยังเน้นหน่วย
ของการพัฒนาอยูท่ รี่ ะดับ “ปัจเจกบุคคล” และวิธกี ารพัฒนาก็ยงั เป็นแบบ
“บนลงล่าง” (top–down) อยู่ ดังนั้นแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จึงถูกปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง เช่น ในปี ค.ศ. 1992 คณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) ได้นำ�เสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาว่าควรมี
องค์ประกอบ 4 มิติ คือ (อ้างจาก อิศราภรณ์, 2556)
1)
2)
3)
4)

ความมัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social–Economic Security)
การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล (Social Inclusion)
ความเอือ้ อาทรและสมานฉันท์ในสังคม (Cohesive Communities)
การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)

จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่อง “การเสริมสร้างพลังทางสังคม” นั้นถูก
ถือเป็นมิตหิ นึง่ ของการพัฒนาทีม่ สี ถานะเทียบเท่ากับความจำ�เป็นทางด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม
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ระลอกที่ 3: ยุคการเสริมพลัง ตั้งแต่ราว ๆ ช่วงทศวรรษ 1970
ที่กำ�ลังอยู่ในยุคทฤษฎีการพัฒนาความทันสมัย ได้เริ่มมีนักคิด นักพัฒนา
นักปฏิบตั กิ ารจากหลายแวดวงทีเ่ ริม่ มองเห็นข้อจำ�กัดของการพัฒนาความ
ทันสมัยซึง่ ดำ�เนินงานมาได้ 2 ทศวรรษ และได้พยายามแสวงหาทางเลือก
อืน่ ๆ สำ�หรับทางเลือกหนึง่ คือเรือ่ งการเสริมพลังนัน้ แวดวงวิชาการมักจะ
ยกย่องผลงานของ Saul Alinsky (1971), P. Freire (1970) และ Rothman
(1971) ว่าเป็น 3 นักคิดที่ก่อร่างสร้างทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำ�นาจ
ขึ้นมา โดยเฉพาะนักคิดที่สังคมไทยรู้จักกันอย่างดีคือ เปาโล แฟรร์
(P. Freire) นั ก การศึกษาชาวบราซิลที่ใช้เครื่องมือทางการศึกษาคือ
“การอ่านออกเขียนได้” (literacy) ซึง่ แฟรร์ได้น�ำ มายกระดับเป็น “เครือ่ งมือ
เพื่ อ การเสริ ม พลั ง ” โดยใช้ ก ารอ่ า นออกเขี ย นได้ เ พื่ อ ให้ เข้ า ใจปั ญ หา
ของตัวเอง พร้อมกันนั้นก็ได้ค้นพบพลังที่อยู่ในตัวเองรวมทั้งปัจจัย
ที่ปิดกั้นพลังดังกล่าว
จุดเด่นที่แฟรร์ได้รับการยกย่องอย่างมากก็คือ เขาเป็นผู้ประสาน
การเสริมพลังใน 2 ระดับที่เคยถูกแยกออกจากกัน คือ พลังภายในด้าน
จิตใจ/ด้านจิตวิทยาของปัจเจกบุคคล ซึ่งผู้ทำ�งานเสริมพลังในด้านนี้
มักจะได้แก่ พระสงฆ์ นักการศึกษา ครู นักจิตวิทยา กับพลังระดับ
โครงสร้ า งสั ง คม ซึ่ ง ผู้ ที่ ส นใจปลดปล่ อ ยพลั ง ด้ า นนี้ มั ก จะได้ แ ก่
นักเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิต่าง ๆ แฟรร์นำ�เสนอว่า
การเสริมพลังทั้ง 2 ระดับ จะต้องทำ�งานประสานควบคู่กันไปเสมอ
ดังนั้น ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำ�นาจของนักคิดกลุ่มนี้จึงต้อง
ไต่ระดับมาตั้งแต่การพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล การสร้างการมีส่วนร่วม
ในกลุ่ม การกระตุ้นให้เกิดสำ�นึก “ความเป็นชุมชน” และการทำ�งาน
ด้านการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงสถาบัน/โครงสร้างสังคม
ชาว CBR อาจจะรู้จักแนวคิด 4 ระดับชั้นนี้ ในนามของ “ห่วงโซ่ผลลัพธ์”
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(outcome chain) ซึ่ ง นั ก วิ ช าการด้ า นการเสริ ม พลั ง รุ่ น หลั ง ๆ เช่ น
J. Rappaport, N. Wallerstein ก็ได้เดินตามรอยทางนี้
จากแวดวงการศึกษาที่เปาโล แฟรร์ ได้เริ่มต้นเรื่องการเสริมพลัง
โดยใช้เครือ่ งมือด้านการศึกษา แนวคิดนีก้ ไ็ ด้ไหลบ่าเข้าไปในแวดวงวิชาการ
สาขาต่าง ๆ เช่น สาขาจิตวิทยา–จิตบำ�บัด สาขาการแพทย์ ฯลฯ และ
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสาขาวิชาการเหล่านี้ เช่น ในสาขา
สวัสดิการสังคมได้นำ�แนวคิดการเสริมพลังมาใช้ในช่วงทศวรรษ 1970
และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำ�งานจาก “การช่วยเหลือสงเคราะห์”
มาเป็น “การเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการโดยเน้นการเพิ่มพลังภายใน/
การพึ่งตนเองของผู้ใช้บริการ” เป็นต้น
แต่ดูเหมือนว่า แรงสั่นสะเทือนของแนวคิดเรื่องการเสริมพลัง
จะรุนแรงและมีอานุภาพกว้างไกลที่สุดเมื่อองค์กรแถวหน้าด้านเศรษฐกิจ
ระดับโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) หรือ OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development) ในช่วงทศวรรษ
1980–1990 ได้ยอมรับว่า ในบรรดาเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการขจัด
ความยากจนแบบเรื้อรังนั้น ดูเหมือนว่าเครื่องมือในการทำ�งานกับกลุ่ม
ผู้ด้อยพลังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เยาวชน คนพิการ เกษตรกรรายย่อย
ฯลฯ ได้ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่งก็คือ “เครื่องมือการเสริมพลัง” นั่นเอง และ
เมื่อธนาคารโลกเอ่ยเอื้อนเช่นนั้น ก็แน่นอนว่าบรรดารัฐบาลทั่วโลก
(ที่ต้องกู้เงินธนาคารโลก) ก็ต้องขานรับแนวคิดนี้เช่นกัน (ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้ อ งถิ่ น ถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น มาในช่ ว งปลายทศวรรษ 1990 ที่ แ นวคิ ด เรื่ อ ง
การเสริมพลังได้แจ้งเกิดแล้ว)
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ข้อสังเกตเบื้องต้น
(1) จากความหมายที่ห ลากหลายที่ผ่า นมาในช่ ว งหลายร้ อ ยปี
ของคำ�ว่า “การเสริมพลัง” ซึ่งแม้ว่าจะเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา แต่ทว่า
ความหมายเดิมก็ยงั มิได้เลือนหายไปจนสิน้ ซาก ดังนัน้ เราจึงสามารถพบเห็น
ความหมายทั้งหลายที่ยังมาชุมนุมกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น ในพจนานุกรม
ของ Merriam Webster ได้ใ ห้ ค วามหมายของ Empowerment ไว้
3 ประการ คือ
(i) การให้อำ�นาจที่เป็นทางการ (to give official authority)
หรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legal power to) ซึ่งเป็นนิยามที่ตกค้าง
มาตั้งแต่ยุคแรก นิยามนี้ยังคงถูกนำ�มาใช้อยู่ในงานศึกษาวิจัยบางชิ้น เช่น
เรื่องการเสริมพลังในระดับองค์กรที่ฝ่ายบริหารจะเสริมพลังด้วยการมอบ
อำ�นาจให้พนักงาน เป็นต้น
(ii) การจัดหาวิธีการหรือให้โอกาส (to provide with the
means or opportunity) ซึ่งเป็นนิยามที่เริ่มจะขยับเข้ามาอยู่ในยุคที่ 2
(iii) การส่งเสริมการบรรลุถงึ ความเป็นตัวของตัวเอง (to promote
the self-actualization) ซึง่ เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาปัจเจกบุคคล
ตามทัศนะด้านจิตวิทยา
สำ�หรับ CBR แล้ว น่าจะใช้ความหมายของคำ�ว่า “การเสริมพลัง”
ในแบบที่ (ii) และแบบที่ (iii) มากกว่าแบบที่ (i)
(2) อันที่จริง การเสริมพลังนั้นอาจจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ได้เองสำ�หรับคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่ม แต่ทว่าในแวดวงวิชาการและ
การพัฒนา จะสนใจ “กระบวนการการเสริมพลังที่เกิดจากการออกแบบ”
(design) โดยเป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุน
การเสริมพลัง (ในกรณีของ CBR คือโหนด/พี่เลี้ยง) และฝ่ายที่รับ
การเสริมพลัง (ใน CBR คือนักวิจัยชุมชน ครูในโรงเรียน อสม. เจ้าหน้าที่
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รัฐท้องถิน่ ฯลฯ) โดยมีเป้าหมายให้ฝา่ ยทีร่ บั การเสริมพลังดึงความสามารถ
ภายในของตนเองออกมา ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการทำ�งานวิจยั แบบ CBR
จึงเริ่มต้นกระบวนการด้วยการสำ�รวจแบบ “ใช้เครื่องมือแบบดาบสองคม
สองด้าน” คือเครื่องมือสำ�รวจทุกข์/ปัญหาของชุมชน (สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย
ขาดแคลน) และเครือ่ งมือสำ�รวจ “ทุนของชุมชน” (สิง่ ทีก่ ลุม่ เป้าหมายมีอยู)่
(3) สถานะปัจจุบนั ของแนวคิดเรือ่ งการเสริมพลัง จากทีไ่ ด้กล่าวมา
แล้วว่าปัจจุบนั แนวคิดเรือ่ งการเสริมพลังได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
แทบจะทุกวงการ และกลายเป็น “ความหวังใหม่” ว่าการเสริมพลังจะเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ (แบบอเนกประสงค์)
ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนั้นก็อาจจะกลายเป็นกับดักอันใหม่ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยตั้งแต่แผนที่
8–9 เป็นต้นมา จะเริ่มปรากฏริ้วรอยว่ารัฐไทยเริ่มเห็นความสำ�คัญของ
การเสริมพลังในระดับต่าง ๆ เช่น ในระดับปัจเจกบุคคล รัฐเริ่มใช้คำ�ว่า
“การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร” รวมทั้งยังมองเห็น “การรวม
กลุ่ม” เป็นเครื่องมือต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคนจน อย่างไรก็ตาม
หลังจากใช้กลยุทธ์ “การรวมกลุ่ม” ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้น้ำ�  กลุ่มพิทักษ์ป่าชุมชน ฯลฯ
มาถึงวันนี้ เราก็มาถึงบทเรียนบทใหม่ที่ว่า “การรวมกลุ่ม” นี้ยังเป็นเพียง
“เงื่อนไขเบื้องต้นที่จำ�เป็น” (Necessary factor) แต่ก็ยัง “ไม่เพียงพอ
ในตัวเอง” (Sufficient factor) ที่จะนำ�ไปสู่การเสริมพลังได้เสมอไป หรือ
พูดง่าย ๆ ก็คือ เพียงแค่มีการรวมกลุ่มเท่านั้น ยังไม่ได้รับประกันว่าจะ
มีพลังเพิม่ ขึน้ เสมอไป งานวิจยั CBR จำ�นวนไม่นอ้ ยจึงมีโจทย์อยูท่ ก่ี ารค้นหา
“ปัจจัยที่เพียงพอ” (หรือปัจจัยสำ�เร็จผล) เหล่านั้นว่าคืออะไรสำ�หรับ
การเสริมพลังกลุ่มอย่างแท้จริง

การเสริมพลัง
คืออะไร?
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การเสริมพลัง คืออะไร?
ผูเ้ ขียนทำ�ผิดธรรมเนียมในการเขียนเอกสารทีม่ กั จะเริม่ ต้นเปิดฉาก
ด้วยการให้คำ�นิยามของเรื่องราวที่กำ�ลังจะเขียน แต่สำ�หรับเอกสารชิ้นนี้
แม้จะอ่านผ่านไป 5–6 หน้าแล้ว ก็ยงั ไม่ปรากฏคำ�นิยามว่า “การเสริมพลัง
นั้นคืออะไร” ให้เห็นกันอย่างจะจะ
การทำ�ผิดธรรมเนียมนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงความ
เข้าใจ 3–4 อย่างเกี่ยวกับเรื่องคำ�นิยาม ประการแรกก็คือ สรรพสิ่ง
ทุกอย่างล้วนมีคำ�นิยามเกินกว่าหนึ่งคำ�นิยามอยู่เสมอ (เหมือนลอตเตอรี่
ที่ไม่เคยมีเบอร์เดียว) ประการที่สอง เมื่อคำ�นิยามมีอย่างหลากหลาย
คนเขียนหนังสือหรือคนทำ�วิจยั ก็ควรบอกด้วยว่า ตนเองเลือกใช้ค�ำ นิยามใด
(เหมือนควรจะเลือกซื้อลอตเตอรี่สักใบ) ประการที่สาม โดยส่วนใหญ่แล้ว
คำ�นิยามต่าง ๆ มักจะไม่มีถูกไม่มีผิด (อันนี้แตกต่างจากลอตเตอรี่)
มีแต่เพียง “เป็นนิยามของใคร” และประการสุดท้าย ผู้เขียนมีความเห็น
ส่วนตัวว่า ส่วนใหญ่แล้ว คำ�นิยามไม่ค่อยช่วยให้เราได้เข้าใจสิ่งที่จะศึกษา
เรียนรู้นั้นมากนัก หลังจากอ่านคำ�นิยามต่าง ๆ จบ สิ่งที่ผู้อ่านจะได้
ก็มักจะเป็นเพียงแค่ “ได้รู้จัก” แต่ก็ “ยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าใจ”
ดังนั้น แทนที่จะเลือกให้คำ �นิยามว่า “การเสริมพลังคืออะไร”
(เหมือนการโชว์หมายเลขลอตเตอรี่ที่ผู้เขียนเลือกซื้อ) ผู้เขียนจะชวน
คนอ่ า นมาดู ว่ า คำ � นิ ย ามต่ า ง ๆ ที่ นั ก คิ ด นั ก เขี ย นนำ � มาเสนอขาย
ให้คนอ่านนั้น เขาสร้างคำ�นิยามมาจาก “หลักคิด หลักการ จุดยืน หรือ
มุมมองแบบไหน”

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

ตัวอย่างที่ 1: Clutterbuck และ Kernagham (1995 อ้างจาก
กุลธิดา, 2558) ให้ความหมายคำ�ว่า “การเสริมพลังเป็นกระบวนการ
เสริ ม พลั ง ที่ จ ะทำ � ให้ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม มี อำ � นาจเพิ่ ม ขึ้ น มี ค วามเชื่ อมั่ น
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีความรู้สึกถึงพลังอำ�นาจที่มีอยู่ในตนเอง รู้สึกดี
กับตนเอง มีแรงจูงใจในตนเอง มีความต้องการและความพร้อมในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ มีความต้องการสร้างความสำ�เร็จให้กบั ตัวเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม”

เป็นมุมมองแบบ
inside-out
(จากผู้ที่ถูก
เสริมพลัง)

ครอบคลุม
หลายด้าน
ของคน–กลุ่ม

เน้นผลลัพธ์
จากสมอง
ซีกขวา

ตัวอย่างที่ 2: Croff และ Bresford (2000 อ้างจาก กุลธิดา, 2558)
ให้ความหมายของคำ�ว่า “การเสริมพลัง” ว่าเป็นการทำ�งานกับพลังอำ�นาจ
ทีส่ ญ
ู เสียไปของกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ความรูค้ วามสามารถในการกระตุน้
ปลุกเร้าให้ก�ำ ลังใจ และสร้างเงือ่ นไขให้เกิดการเปลีย่ นแปลง เป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกดีกับตนเอง รู้สึกเป็นอิสระจากการครอบงำ�กดขี่
หรือการเอารัดเอาเปรียบ
เป็นมุมมอง
แบบ
outside-in
(มองจาก
ผู้ที่ไปเสริมพลัง
ให้คนอื่น)

เป็น
กระบวนการ
ที่ต้องใช้ความรู้
ของผู้เสริมพลัง

เน้นผลลัพธ์
จากสมอง
ซีกขวา
เหมือนกัน

มีความเชื่อว่า
กลุ่มเป้าหมาย
เคยมีพลังอยู่
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จากตัวอย่างบรรดาคำ�นิยาม “การเสริมพลัง” ที่หลากหลายนี้
ผู้เขียนชอบ (เลือกซื้อลอตเตอรี่ใบนี้) คำ�นิยามของ World Bank Institute
(WBI-2007) ที่ให้ความหมายของคำ�ว่า “การเสริมพลัง” เอาไว้ว่า “เป็น
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลหรือของกลุม่ ในการสร้างสรรค์ทางเลือก
อย่างมีเป้าหมาย และส่งผ่านทางเลือกเหล่านัน้ ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิด
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ”
เหตุ ผ ลที่ ผู้ เขี ย นซื้ อ นิ ย ามของ WBI นี้ ก็ เ พราะนิ ย ามนี้ เ หมาะ
ทีจ่ ะนำ�มาใช้สร้างตัวชีว้ ดั ในภาคปฏิบตั ิ โดยมี keywords ทีส่ �ำ คัญ ๆ ทีแ่ สดง
คุณลักษณะการมีพลังตามที่ขีดเส้นใต้เน้นเอาไว้ เช่น ระดับแรก คน/กลุ่ม
ที่มีพลังก็คือคนที่ชีวิตนี้มีทางเลือก ไม่ถึงทางตัน และเป็นการเลือกอย่าง
มี เ ป้ า หมายไม่ ใช่ “ถู ก บั ง คั บ เลื อ ก” และหลั ง จากผ่ า นด่ า นแรกของ
การสำ�แดงพลังด้วยการมีทางออก/ทางเลือกแล้ว การเสริมพลังที่แท้
จริ ง ก็ ยั ง ต้ อ งทำ� ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การเสริ ม พลั ง สามารถจะฝ่ า ด่ า นที่ ส อง คื อ
ต้องแปลง “ทางทีไ่ ด้เลือกเอาไว้” ไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ เป้าหมาย
ให้ได้จริง ๆ ด้วย

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
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คำ�นิยามเชิงปฏิบัติการ/เชิงวิเคราะห์
แทนทีจ่ ะใช้วธิ กี ารให้ค�ำ นิยามเชิงพรรณนา (Descriptive definition)
ว่า การเสริมพลังคืออะไรอย่างที่ได้สาธิตมาข้างต้น ผู้เขียนจะขอเปลี่ยน
มาเป็นวิธีการให้คำ�นิยามเชิงปฏิบัติการ (Practical definition) เพื่อการ
นำ�ไปใช้ หรือที่เรียกว่า “คำ�นิยามเชิงวิเคราะห์” (Analytical definition)
เพื่อแยกแยะว่า “การเสริมพลัง” นั้นมีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง
ดังแสดงในภาพ
ตัวชี้วัด 
การเสริมพลัง
เป้าหมาย/ 
ประโยชน์/
ความสาคัญ
มิติของ
การเสริมพลัง 
(Dimension)
 ปัจเจก
 กลุ่ม
 องค์กร

 ความหมาย 2 ด้าน
หมายถึง

การเสริมพลัง
คานิยามเชิง
วิเคราะห์

กระบวนการ (process)
 กระบวนการทางสังคม
ฝ่าย
เสริมพลัง

ฝ่าย
ไร้พลัง

 บทบาทของผู้เสริมพลัง

การเสริมพลัง
กับ
แนวคิดมิตรสหาย


ระดับของการ
เสริมพลัง
(Level)

 ชุมชน
 เครือข่าย

ผลลัพธ์ (product/outcome)

Power

 รูปแบบกิจกรรมของ
การเสริมพลัง
Resource
Inequality

Participation Decentralization
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ต่อจากนี้ ผูเ้ ขียนจะไล่รายละเอียดในแต่ละหัวข้อย่อยแบบคร่าว ๆ
เพื่อให้เห็น “ภาพรวมจากระยะไกล” เสียก่อน
(1) ความหมาย 2 ด้านของการเสริมพลัง
การเสริมพลังมีความหมายได้ทงั้ 2 นัย คือหมายถึง “กระบวนการ”
(process/means/strategy) ประเภทหนึง่ หรือหมายถึง “ผลลัพธ์” (product/
outcome) ที่เกิดขึ้นจากการมีพลัง (คน/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน)
(1.1) ตัวอย่างนักวิชาการที่ให้ความหมายของ “การเสริมพลัง”
ในแง่กระบวนการก็เช่น J. Rappaport (1977) ที่ระบุว่า “การเสริมพลัง
เป็นกระบวนการและกลไกที่บุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชนได้ใช้
ในการเป็นนายก�ำหนดชะตาชีวติ ของตนเอง” ผูเ้ ขียนเข้าใจว่าในแวดวง
CBR เองก็ได้ใช้การเสริมพลังในความหมายนี้ เนือ่ งจาก CBR มักจะตอกย�ำ้
ว่า การวิจัยแบบ CBR นั้นจะเน้น “กระบวนการ” (process-oriented)
(มิได้เน้นรายงานผลงานวิจัยเป็นเล่ม ๆ) และกระบวนการที่ CBR ใช้จะมี
2 กระบวนการควบคู่กัน คือกระบวนการลงมือปฏิบัตแิ ละกระบวนการ
เรียนรู้ (2 กระบวนการนี้ ตกผลึกอยู่ในเครื่องมือ AAR – After–Action–
Reflection) ของ CBR โดยเป้ า หมายหลั ก ของการวิ จั ย แบบ CBR
ก็เพื่อให้คนและชุมชนสามารถจะก�ำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น
(เช่น สามารถเลือกปลูกพืชที่กินได้ เลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ เลือกวิธีการที่จะ
ประกอบอาชีพ เลือกก�ำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ)
(1.2) ส่วนตัวอย่างนักวิชาการทีใ่ ห้ความหมายของ “การเสริมพลัง”
ในแง่ “ผลลัพธ์” (product/outcome) ก็เช่น Robert Adams (2008 อ้างจาก
อภิญญา, 2555) ที่ได้นิยามว่า “การเสริมพลังหมายถึงความสามารถ
(capacities) ของบุคคล กลุ่ม และชุมชนที่จะควบคุมสถานการณ์ และ
สามารถสำ�แดงพลัง (exercise power) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือ
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ตัวเองและผูอ้ น่ื ผ่านกระบวนการทัง้ แบบด้วยตัวเองและเป็นกลุม่ เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
สำ�หรับ “บุคคล กลุม่ องค์กร ชุมชน” ทีไ่ ด้เติมเต็มพลังอย่างเต็มที่
และแข็งขันทีจ่ ะดำ�เนินการต่าง ๆ ด้วยตัวเองนี้ ศัพท์ในทางวิชาการเรียกว่า
“Agency” (ผู้ ก ระทำ � การอย่ า งเปี่ ย มพลั ง ) ซึ่ ง อยู่ ต รงข้ า มกั บ ภาวะ
“passivity” ดังนั้น เมื่อรวมทั้ง 2 ความหมาย ทั้งในแง่กระบวนการและ
ผลลัพธ์เข้าด้วยกัน ก็อาจจะสรุปได้ในกรณีของ CBR ว่า การเสริมพลัง
เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
เป้าหมาย ซึ่งก่อนหน้าที่จะทำ�งานวิจัย CBR นั้นยังตกอยู่ใน “ภาวะ
ไร้พลัง” (passivity) ที่มีสัญญาณบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น งอมืองอเท้า รอคอย
โชคชะตาหรือรอพึ่งผู้อื่น ไม่มีทางเลือก หมดหนทางไป ท้อแท้หดหู่ ฯลฯ
การใส่ ก ระบวนการวิ จั ย CBR ในฐานะเครื่ อ งมื อ เสริ ม พลั ง เข้ า ไป
ก็จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากภาวะไร้พลังให้กลายมาเป็น “ผู้กระทำ�การ
ที่เปี่ยมพลัง” ที่มีสัญญาณที่ตรงกันข้ามจากอดีต เช่น ลุกขึ้นมาทำ�อะไร
คิดพึ่งกำ�ลังของตนเอง มีทางออกมีทางเลือก มี next step มีความคิดว่า
“ลองดูสักตั้ง” ล้มเหลวก็เริ่มใหม่ เป็นต้น
(1.3) J. Rappaport ขยายความเพิ่มเติมคำ�ว่า “เสริมพลังอำ�นาจ”
ในแนวคิดเรื่องการเสริมพลังในคลื่นระลอกที่ 3 เนื่องจากคำ�ว่า “พลัง
อำ�นาจ” นั้นมีอำ�นาจอยู่หลายชนิด ทั้งอำ�นาจแบบมีอิทธิพล ข่มขู่
ผู้อื่น (power over) อำ�นาจภายในตนเอง (power within) อำ�นาจแบบ
ไสยขาว–ไสยดำ� อำ�นาจพุทธคุณหรืออำ�นาจมนต์ด� 
ำ ดังนัน้ อำ�นาจทีเ่ กิดจาก
การเสริมพลังของ Agency นี้จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอำ�นาจที่เป็นไป
เพื่อการคาดการณ์/ทำ�นาย/คาดหวังอนาคต เพื่อการจัดการกับตนเอง
ผู้อื่น และสภาพแวดล้อม (เป็นอำ�นาจด้านบวก ไม่ใช่อำ�นาจทำ�ลายล้าง
หรือกดทับผู้อื่น)
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(1.4) โครงการคนละครึ่งต้องทั้งสองครึ่ง ต่อเนื่องจากคำ�นิยาม
ของ World Bank Institute ทีผ่ เู้ ขียนได้เลือกซือ้ ไปแล้วทีร่ ะบุถงึ กระบวนการ
เสริมพลังว่าจะต้องผ่านด่าน 2 ด่าน ด่านแรกคือ “ชีวิตนี้ต้องมีทางเลือก”
(คำ�ขวัญประจำ�ใจของ Agency) และด่านที่สองคือ ต้องมีความสามารถ
ที่จะแปลงทางเลือกให้กลายเป็นทางรอดที่เป็นจริง Ruth Alsop & Nina
Heinsohm (2005) ผู้เขียนเอกสารของธนาคารโลกได้ขยายความเพิ่มเติม
ว่า ในการฝ่าด่านทั้ง 2 ด่านนั้น ผู้เสริมพลังก็ต้องทำ�งานกับ “คนละครึ่ง”
ให้ครบทั้ง 2 ครึ่ง ดังในภาพ
Agency
Degree of
Empowerment

Development
outcome

Opportunity
Structure

ครึ่งแรกนั้น ผู้เสริมพลังจะต้องทำ�กิจกรรมเสริมพลังเพื่อ
ฝ่าด่านแรก คือการปรับเปลี่ยนบุคคลผู้ไร้พลังให้กลายเป็น Agency ผู้กล้า
ที่จะเลือก และครึ่งสอง ในการที่จะแปลงทางเลือกให้กลายเป็นทางรอด
ทีเ่ ป็นจริงนัน้ ผูเ้ สริมพลังจะต้องทำ�งานร่วมกับ Agency ให้สร้างโครงสร้าง
แห่งโอกาส (Opportunity Structure) เช่น ต้องสร้างกลไกเพื่อการจัดการ
ป่า/จัดการน้ำ� ต้องจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ต้องมีข้อบัญญัติในการจัดการ
ขยะ ฯลฯ อันเป็นไปตามแนวคิดการเสริมพลัง 2 ระดับของเปาโล แฟรร์
ที่ได้กล่าวมาแล้ว การเสริมพลังให้สำ�เร็จลุล่วงอย่างแท้จริงจึงต้องทำ�
ทั้ง 2 ครึ่ง คือ ทั้งสร้าง “ผู้กระทำ�การ” และเพิ่ม “โครงสร้างแห่งโอกาส”
ด้วย หากมีเพียงครึ่งใดเพียงครึ่งเดียว พลังที่เสริมเพิ่มขึ้นมานั้นก็จะไม่
ดำ�รงคงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนาน
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(2) การเสริมพลังเป็นกระบวนการทางสังคมประเภทหนึ่ง
(2.1) การเสริมพลังในความหมายเชิงสังคม ในมุมมองนี้จะ
พิจารณาการเสริมพลังในฐานะรูปแบบหนึง่ ของกระบวนการทางสังคม
(Social process) ที่มลี ักษณะเฉพาะตัว แสดงในภาพ
ดาเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน 

 ความสัมพันธ์
เสมอภาค
พลังที่
ปิดกั้น/
กดทับ


ฝ่ายด้อย
ไร้พลัง





ฝ่ายเสริม
พลัง

ออกแบบ
กิจกรรม


เป้าหมาย/ผลลัพธ์
พลังจากภายใน
แสดงออก

(i) กระบวนการเสริมพลังจะประกอบด้วยบุคคล/กลุม่ บุคคล
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายด้อย/ไร้พลัง และฝ่ายเสริมพลัง
(ii) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง 2 ฝ่ า ย ต้ อ งเสมอภาคกั น
เคียงบ่าเคียงไหล่กนั เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เรียนรูจ้ ากกันและกัน ต่างปรับตัว
เข้าหากัน
(iii) ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมาดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ในงานวิจยั CBR ก็เช่นกิจกรรมทีท่ �ำ ความเข้าใจร่วมกัน สร้างความไว้วางใจ
ต่อกัน พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน เป็นต้น
(iv) กิจกรรมทัง้ หลายทีม่ าดำ�เนินการนัน้ มิใช่กจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้
ตามยถากรรม ตามใจชอบ หรือคิดเอาเอง แต่ทว่าเป็นกิจกรรมที่มี
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การออกแบบล่วงหน้า (Design activities) โดยเป็นบทบาทของฝ่าย
เสริมพลังที่จะต้องออกแบบตามหลักการ (ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติหนึ่ง
ที่จะขาดเสียมิได้ของพี่เลี้ยง CBR คือต้องมีระบบคิดเชิงการออกแบบ
– Design thinking)
(v) บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ที่ลงมือทำ�นั้น จะเป็นเงื่อนไข
ให้เกิดการขับเคลือ่ น “พลังจากภายใน” ทีเ่ คยถูกปิดกัน้ หรือกดทับเอาไว้
(เช่น พลังความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในชุมชน) จากกลุม่
บุคคล จากสถาบัน จากโครงสร้างของสังคม (เช่น ไม่มเี วลาจะคิดตัง้ คำ�ถาม
กับชีวติ ไม่รวู้ ธิ กี ารหรือไม่มเี ครือ่ งมือทีจ่ ะไปแสวงหาคำ�ตอบ) ได้ส�ำ แดงพลัง
ประเภทต่าง ๆ ออกมาเป็นผลลัพธ์ เช่น พลังแห่งความเข้าใจ พลังแห่ง
ความสำ�นึกรักชุมชน พลังแห่งกลุ่ม พลังที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น
(2.2) การเสริมพลังไม่ใช่อะไร สำ�หรับวิธีการให้คำ�นิยามกับ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันนัน้ นอกจากจะมีวธิ กี ารทีจ่ ะบอก
ว่า “มันคืออะไรแล้ว” ก็ยงั มีวธิ กี ารให้คำ�นิยามแบบเซนทีบ่ อกว่า “มันไม่ใช่
อะไร” เพื่อเป็นการใส่กลอน 2 ชั้น
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีไ่ ด้ศกึ ษาวิธกี ารทำ�งานของ CBR
ผูเ้ ขียนได้ขอ้ สรุปว่า CBR ได้เลือกใช้ค�ำ นิยามของการเสริมพลังในแบบของ
ยุคที่ 3 (ยุคแห่งการพัฒนา) และเป็นคลืน่ ระลอกที่ 3 ของยุคนี้ (ตามแนวคิด
ของเปาโล แฟรร์) ดังนั้น การเสริมพลังตามแนวทางของ CBR จึงไม่ใช่
• การถ่ายทอดพลัง (แห่งการวิจัย) จากพี่เลี้ยงไปสู่นักวิจัย
ชุมชน (แบบที่เราเคยเห็นการถ่ายทอดพลังในหนังจีนกำ�ลังภายใน)
• การใช้เพียงคำ�พูดปลุกเร้าให้นกั วิจยั ชุมชนเชือ่ ว่า “ชาวบ้าน
มีพลังทีจ่ ะเป็นนักวิจยั ได้” เพียงอย่างเดียว (แบบทีฮ่ ติ เลอร์ทำ�) (อาจมีการ
ปลุกเร้าบ้าง แต่ก็มิใช่เครื่องมือหลักเพียงอย่างเดียว)
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(2.3) การเสริมพลังของ CBR ต้องทำ�งานกับใครบ้าง จากความ
เข้าใจที่ว่า การเสริมพลังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายผู้ด้อยพลังกับฝ่ายเสริมพลัง จึงอาจจะทำ�ให้งานในขั้นเริ่มต้นของ
ฝ่ายเสริมพลังนัน้ จะทำ�งานกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นฝ่ายผูด้ อ้ ยพลังเท่านัน้
แต่หากมาดูคำ�นิยามเรื่องการเสริมพลังให้ละเอียดก็จะพบว่า
แม้ ฝ่า ยเสริ ม พลังจะมีความเชื่อว่า ในระดับปรากฏการณ์พ้ืนผิว นั้น
ฝ่ายผูด้ อ้ ยพลังจะดูเหมือนว่า “ไม่มพี ลังอยูจ่ ริง ๆ” แต่ทว่าลึกลงในภายในแล้ว
มนุษย์ทกุ คนมี “พลังภายในบรรจุอยูท่ ง้ั นัน้ ” (เหมือนเปลือกโลกทีด่ เู ย็นแล้ว
แต่ลึกลงไป โลกยังมีพลังความร้อนแฝงฝังอยู่) หากทว่าการที่พลังภายใน
ไม่สามารถสำ�แดงออกมาได้นั้น ก็เพราะมี “สิ่งกดทับ/สิ่งปิดกั้น” อยู่
เปรี ย บเสมื อ นต้ น หญ้ า ที่ เ ติ บ โตไม่ ไ ด้ เ พราะมี ภ าชนะไปกดทั บ เอาไว้
(ดังที่แสดงในภาพข้างบน)
ดั ง นั้ น จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ น อกจากจะทำ � งานเสริ ม พลั ง กั บ
“ต้นหญ้า” แล้ว ฝ่ายเสริมพลังและผูด้ อ้ ยพลังก็ยงั ต้องทำ�งานขยับขับเคลือ่ น
ไปทำ�งานให้ถึง “ฝ่ายที่กดทับ/ฝ่ายที่ใช้อำ�นาจ” ด้วย ซึ่งงานในระดับนี้
อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้างแห่งโอกาส” (Opportunity
Structure) ตามความหมายของธนาคารโลก
“ฝ่ายผู้ใช้อำ�นาจ” นี้อาจจะแสดงตัวอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น
เป็นระดับตัวบุคคล (พ่อค้าคนกลาง เจ้าหน้าทีร่ ฐั ฯลฯ) ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย–ลูกน้อง) หรือระดับ
โครงสร้างต่าง ๆ ของสังคม (กฎหมาย อุดมการณ์)
ตัวอย่างงานวิจยั ด้านการเสริมพลังทีแ่ สดงให้เห็นความจำ�เป็น
ที่จะต้องทำ�งานกับ “ฝ่ายผู้ใช้อำ�นาจ” ได้อย่างชัดเจนที่สุด ก็เช่น งานวิจัย
เสริ ม พลั ง อำ � นาจในการบริ ห ารงานบุ ค คลด้ า นการศึ ก ษาของสมคิ ด
สกุ ล สถาปั ต ย์ (2562) ที่ มี ข้ อ ค้ น พบว่ า การที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะมี
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พลังอำ�นาจมากขึ้นได้นั้น จะต้องมีเงื่อนไขที่ต้องมีผู้บริหาร (โครงสร้าง
แห่ ง โอกาส) ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ 5 ประการ เป็ น โครงสร้ า งแห่ ง โอกาส
ที่เอื้ออำ�นวยดังนี้
(i) ต้องเป็นผู้นำ�ที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิชาการ (Academic transformational leadership) คือส่งเสริมให้ครู
ได้แสดงบทบาทเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
(ii) ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Impulse
of achievement motivation) ด้วยการนำ�เอาทัศนคติแบบ “คุณสามารถ
ทำ�ได้” (ใน CBR ก็เคยนำ�คำ�ขวัญ “ใคร ๆ ก็ทำ�วิจัยได้” – everyone
can do research มาใช้ในการกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์)
(iii) ต้องเป็นผู้จุดประกายพลังร่วม (Synergy inspiration)
สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานแบบใช้พลังร่วมกันจากหลาย ๆ ฝ่าย (ใน CBR
เริ่มต้นด้วยการฟอร์มทีมวิจัยที่มาจากหลายฝ่าย)
(iv) ต้องเป็นผู้สร้ างสรรค์บรรยากาศการทำ�งานเชิงรุก
(Creation of proactive climate) สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (ใน CBR
เช่น การมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบยืดหยุ่น)
(v) ต้องเป็นผูพ
้ ฒ
ั นาสมรรถนะวิชาชีพครูให้เต็มศักยภาพ
(Improvement of professional competency) การส่งเสริมให้ครูแต่ละคน
พัฒนาทักษะจนบรรลุเป้าหมายเพือ่ ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (ใน CBR คือการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้แก่
พี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชน)
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(3) บทบาทของผู้เสริมพลัง
(3.1) ความสำ�คัญของผู้เสริมพลัง ต่อเนื่องจากคำ�นิยามของ
“การเสริมพลังเชิงสังคม” ที่ว่า การเสริมพลังเป็นกระบวนการทางสังคม
ประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยคน/กลุ่มคน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ไร้พลังและ
ฝ่ายผู้เสริมพลัง โดยฝ่ายผู้เสริมพลังนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบ
กระบวนการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขยับขับเคลื่อนพลัง
ภายในของฝ่ า ยผู้ ไ ร้ พ ลั ง หรื อ ด้ อ ยพลั ง ให้ ไ ด้ สำ � แดงพลั ง ออกมา
จากคำ�นิยามนี้ ประเด็นที่แวดวงวิชาการต้องค้นคว้าศึกษากันอย่างมาก
ก็คือ ผู้เสริมพลังจะต้องเล่นบทบาทอะไรบ้าง เช่น เล่นบทผู้ชี้แนะ
เล่นบทผู้เปิดโลกกว้าง ฯลฯ ต้องเล่นยังไงให้สมบทบาท เล่นยังไง
ไม่ให้ผิดบท เพื่อให้ฉากสุดท้ายได้จบลงตามที่คาดหวังไว้ (ผู้ไร้พลัง
แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นผู้มีพลัง)
ในแวดวง CBR ทีม่ พี เี่ ลีย้ ง/โหนดสวมบทบาทเป็นผูเ้ สริมพลัง
ให้แก่บรรดากลุม่ เป้าหมาย จึงให้ความสนใจอย่างต่อเนือ่ งในการศึกษาว่า
พี่เลี้ยง/โหนด CBR จะต้องเล่นบทอะไรบ้าง (ดังปรากฏในงานศึกษาวิจัย
หรือการฝึกอบรมของ CBR ที่มักจะมีหัวข้อ “บทบาทของพี่เลี้ยง CBR”
เป็นส่วนหนึ่งเสมอ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องเล่นอย่างไรไม่ให้ผิดบท
(เช่น ต้องไม่ไปเล่น “บทพระเอก” แทนนักวิจยั ชุมชน) หรือต้องเล่นบทเป็น
“ผู้ตั้งคำ�ถาม” ไม่ใช่เป็น “ผู้ให้คำ�ตอบ” เป็นต้น ซึ่งหมายความว่า บทบาท
ของผูเ้ สริมพลังนีน้ า่ จะเป็นครึง่ หนึง่ ของปัจจัยนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จของ
การเสริมพลัง
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(3.2) บทบาทของผู้เสริมพลัง/โหนด CBR
ผู้เขียนขอประมวลบทบาทพี่เลี้ยง/โหนด CBR ในฐานะ
ผู้เสริมพลังที่มีการรวบรวมไว้ประมาณ 26 บทบาท และจัดหมวดหมู่
เป็นรูปดาว 5 แฉก ตามคุณลักษณะของภารกิจ 5 ประการของคนทำ�งาน
CBR คือ (1) ภารกิจด้านงานวิจัย (2) ภารกิจด้านงานพัฒนา (3) ภารกิจ
ด้านการเรียนรู้ (4) ภารกิจด้านการประสานงาน และ (5) ภารกิจด้านการ
ขยายผล ดังแสดงในภาพ
1.3 พัฒนาโจทย์วิจัย
1.2 ค้นหานักวิจัย

1.4 สร้างความเข้าใจกับชุมชน

1.1 ค้นหาพื้นที่ทำ�ความเข้าใจ

1.5 พัฒนาทักษะนักวิจัย
2.1 วางแผนการทำ�งานร่วม
ด้านงาน
วิจัย

5.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ง่ายขึ้น

1

5.3 วิทยากรเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้
ด้านการ
ขยายผล

5

4

ด้านการ
ประสานงาน

4.3 ชี้ช่องทางการประสานงาน
ให้กับชุมชนเกิด
การเรียนรู้
4.2 ทีมนักวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก
4.1 ทีมนักวิจัยกับแหล่งทุน

2.3 กำ�กับติดตาม

2 ด้านงาน

ดาว 5 แฉก
บทบาท
NODE

5.2 ร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การดำ�เนินงาน
5.1 ร่วมนำ�เสนอข้อมูล
และข้อค้นพบ

2.2 ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�

พัฒนา

3
ด้านการ
เรียนรู้

2.4 สังเกต
การทำ�งาน
2.5 สร้างกิจกรรม
ทางเลือกใหม่ๆ
2.6 ประสานรอยร้าว/
ลดความขัดแย้ง

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วม
3.2 จัดกระบวนการเครือข่าย

3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน
3.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กบั หน่วยงานภาคี
3.5 หนุนเสริมเติมเต็มศักยภาพ
3.6 เติมเต็มองค์ความรู้และทักษะที่จำ�เป็น
3.7 สร้างการเรียนรู้ให้ภาคสาธารณะ
3.8 สร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
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จากบทบาทย่อย ๆ ทั้ง 26 บทบาทของพี่เลี้ยง จะเห็นได้ว่า
บางบทบาทจะเห็นได้อย่างเด่นชัดถึงการเป็น “ผูเ้ สริมพลัง” ให้แก่ชาวบ้าน
เช่น บทบาทการพัฒนาทักษะนักวิจยั (ข้อ 5 ด้าน 1 งานวิจยั ) หรือบทบาท
การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� (ข้อ 2 ด้าน 2 งานพัฒนา) หรือการสร้างกิจกรรม
ทางเลือกใหม่ ๆ (ข้อ 5 ด้าน 2 งานพัฒนา) ก็เป็นคุณลักษณะสำ�คัญของ
การมีพลังที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
(3.3) ผู้เสริมพลังในรูปแบบขององค์กร/สถาบัน
นอกจาก “ผูเ้ สริมพลัง” จะมีรปู แบบเป็นตัวบุคคล เช่น โหนด/
พี่เลี้ยงของ CBR แล้ว ผู้เสริมพลังนี้ก็ยังอาจจะมีรูปแบบของ “การเป็น
สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน/ข้อกฎหมาย” ได้อีกด้วย ดังเช่นที่ผู้เขียน
ได้พูดถึง “โครงสร้างแห่งโอกาส” (Opportunity Structure) ดังตัวอย่าง
เช่น ในกรณีของประเทศสกอตแลนด์ที่รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายที่ว่าด้วย
การสนั บ สนุ น การสร้ า งโครงสร้ า งแห่ ง โอกาส (ในปี 2015) ให้ กั บ
การเสริมพลังชุมชน (Community empowerment) ดังตัวอย่างกิจกรรม
(Actions) ประมาณเกือบ 10 ประเภท ดังนี้
(i) ตั้งกองทุนเพื่อการเสริมพลังชุมชนเป็นการเฉพาะ
(ii) ให้ทนุ สนับสนุนการให้งบประมาณแบบมีสว่ นร่วม (participatory
budgeting)
(iii) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่/สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกัน
ผ่านกลไก “การถ่ายโอนทรัพย์สิน” (Asset transfer)
(iv) สนับสนุนให้มี “สภาองค์กรชุมชน” เพื่อเป็นตัวแทนความคิดและ
ความต้องการของชุมชน
(v) เปิดช่องทางให้ชุมชนสามารถแสดงความต้องการ/การเรียกร้อง
(participation request)
(vi) จัดทำ�คูม่ อื ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรร่วม การวางแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
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(4) รูปแบบกิจกรรมของการเสริมพลัง
ต่อเนื่องจากคำ�นิยามของ “การเสริมพลัง” ในฐานะกระบวนการ
ทางสังคมอีกครั้งหนึ่งว่า เกิดจากบุคคล 2 ฝ่าย ที่ต้องระบุสถานภาพ
อย่างชัดเจนว่าฝ่ายแรกเป็นผู้ด้อยพลัง และฝ่ายที่สองเป็นฝ่ายเสริมพลัง
ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องเข้ามามีความสัมพันธ์กันอย่างมี “เป้าหมายร่วมกัน”
คือเพิ่มพลังของฝ่ายแรก โดยผ่านการลงมือทำ�  “กิจกรรมการเสริมพลัง”
ซึ่งมีได้มากมายหลายรูปแบบ
(4.1) รูปแบบการเสริมพลังแบบทัว่ ๆ ไป ผูเ้ ขียนได้ลองประมวล
รูปแบบกิจกรรมทีถ่ กู ออกแบบและนำ�มาใช้ในงานเสริมพลังในระดับต่าง ๆ
เช่น ระดับบุคคล กลุม่ องค์กร ชุมชน ฯลฯ และเป็นการเสริมพลังในมิตติ า่ ง ๆ
(dimension) เช่น การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ การเสริมพลังด้านจิตวิทยา
ฯลฯ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมพอเป็นหนังตัวอย่างสัก 4–5
รูปแบบกิจกรรม โดยทีแ่ ต่ละรูปแบบนัน้ จะมีทงั้ ข้อได้เปรียบ (contribution)
ข้อจำ�กัด (limit) และมีปัจจัย/เงื่อนไขกำ�หนดการใช้งาน เช่น
(i) รูปแบบการจัดตั้งคณะทำ�งานร่วม (Working group)
มีขอ้ เด่นตรงทีเ่ ป็นการทำ�งานอย่างมีสว่ นร่วมของคณะทำ�งานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรง แต่ ก็ อ าจจะมีข้อจำ� กัดหากตัวแทนที่เข้ามาเป็นคณะทำ�งาน
ขาดความรู้หรือความเอาจริงเอาจัง โดยเงื่อนไขที่จะใช้รูปแบบกิจกรรมนี้
ก็คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) ต้องให้ความร่วมมือ
(ii) รูปแบบการศึกษาดูงาน (site visit) มีข้อเด่นคือ เป็นการ
เปิดโลกทัศน์และขยายเส้นขอบฟ้าแห่งการรับรู้และความรู้ (Horizon of
perception) แต่ก็มีข้อจำ�กัดตรงที่ต้องมีการลงทุนอย่างมากในทุกอย่าง
ทัง้ เงินทุน เวลา การประสานงาน การเตรียมการ ฯลฯ โดยทีต่ อ้ งมีเงือ่ นไข
ปัจจัยหลายอย่างเอื้ออำ�นวย เช่น สถานที่ที่จะไปดูต้องมีความพร้อม
สำ�หรับการเรียนรู้ รวมทั้งการเตรียมตัวของคนที่จะไปดูด้วย
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(iii) การสอนงาน (Coaching) มีขอ้ เด่นตรงทีม่ กี ารมอบหมาย
ให้มผี ทู้ มี่ คี วามรู้ ความชำ�นาญในเรือ่ งนัน้ โดยเฉพาะมาเกาะติดเป็นผูช้ แี้ นะ
แนวทางในการปฏิบัติงานผ่านรูปแบบของการสอนงานในรูปแบบของ
“โค้ช” แต่กม็ ขี อ้ จำ�กัดตรงทีต่ อ้ งมีการลงทุนอย่างสูงมาก และการสอนงาน
จะได้ผลอย่างจริงจังก็มีเงื่อนไขว่าต้องได้ “โค้ชตัวจริงเสียงจริง” และต้อง
“ทำ�งานร่วมกับฝ่ายที่จะเรียนรู้ได้อย่างดี”
(iv) การประกาศเกียรติคณ
ุ หรือการให้รางวัลแก่คนทำ�งาน
มีขอ้ เด่นตรงทีเ่ ป็นการเสริมขวัญและกำ�ลังใจ (reinforcement) แก่คนทีต่ อ้ ง
ทำ�งานโดยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำ�บากจนอาจจะถึงจุดที่ “หมดไฟ/
แบตหมด” การประกาศเกียรติคุณหรือการให้รางวัลก็เป็นเสมือนการ
ให้การยอมรับ (recognition) ให้คุณค่าแก่งานที่ได้ทำ�มา แต่ข้อจำ�กัดก็คือ
บุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่จะให้รางวัลนั้นก็ต้องเป็นบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือจากสังคมมาก่อนเช่นกัน
การประเมินผลสะท้อน
การสนับสนุนทรัพยากร 22 23
การพัฒนา/การสร้างผู้นำ� 21

Etc.
24

การจัดตัง้ กลุม่ พึง่ กันเอง 20
(self help)

1 การจัดตั้งคณะทำ�งาน/ทีมทำ�งาน
(working group)
2 การประชุมปรึกษาหารือ
(community consultant)
3 การจัดการความรู้ (KM)

การเป็นต้นแบบ 19
การเป็นผู้ผลิต/ 18
ผู้บริโภค
ที่มีทางเลือก
การจัดตั้งกลไก/ 17
คณะทำ�งานพิเศษ
เฉพาะกิจ
การจัดทำ� 16
โครงการพิเศษ
การสร้างอาสาสมัคร 15

4 การเสวนาแลกเปลี่ยน
(social dialogue)

รูปแบบกิจกรรม
เพื่อการเสริมพลัง

การขจัดอุปสรรค 14
การพิทกั ษ์สทิ ธิ (advocacy) 13
การให้ข่าวสารความรู้ 12

11
การให้รางวัล

5 การศึกษาดูงาน
(site visit)
6 การฝึกอบรม
(training)
การสนทนากลุ
่ม
7
(focus group
discussion)
8 การสอนงาน (coaching)
9 การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
(learning by doing)
10 การประกาศเกียรติคุณ
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(4.2) รูปแบบเฉพาะของการเสริมพลังใน CBR สำ�หรับงาน
CBR ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง ดังนั้น
กิจกรรมหลักในการเสริมพลังของ CBR ก็จะเกีย่ วข้องกับกิจกรรมย่อย ๆ
ของการวิจัย เช่น การพัฒนาโจทย์ การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ฯลฯ
แต่ในอีกด้านหนึ่ง การวิจัย CBR นั้น นอกจากจะเป็น “การวิจัย” ประเภท
หนึ่ ง แล้ ว ก็ ยั ง เป็ น “อะไรที่ ม ากกว่ า การวิ จั ย ” เช่ น มี ส่ ว นผสมของ
“การพัฒนา” มีส่วนผสมของ “งานเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
นโยบาย” มีส่วนผสมของ “งานสืบทอดเพื่อความยั่งยืน” (ชาว CBR
รู้จักสูตร R–D–M – Research–Development–Movement เป็นอย่างดี)
ดังนั้น กิจกรรมการเสริมพลังในงานวิจัย CBR จึงดำ�เนินการผ่านรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย ดังในภาพที่ประมวลประเภทของกิจกรรมหลัก ๆ
ที่พบเจอในงานวิจัย CBR ประเด็นต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
คัดเลือกและออกแบบกิจกรรมประเภทก็ตาม เอกลักษณ์หรือ brand
ของกิจกรรม CBR ก็คอื เป็นกิจกรรมทีอ่ อกแบบหรือมีทมี่ าจาก “ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม/วิเคราะห์–สังเคราะห์มาได้” (Action-designed on
information)

ตั้งโจทย์
ทบทวน
ความรู้เดิม

1

CBR

BRAND

ดูงาน
วิทยากร
มาอบรม

2

พาไป
ออกงาน

กิจกรรม
ศักยภาพ

วิเคราะห์/
สังเคราะห์

คิด +
เก็บข้อมูล
สร้างเครื่องมือ

กิจกรรม
วิจัย

ปรับ
โครงสร้าง

ทดลอง

กิจกรรม
แก้ปัญหา

3

4

กิจกรรมเสริม
ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม/กลไก
จดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน

CBR

ประเภทกิจกรรม

จัดตั้งกองทุน
จัดค่ายเยาวชน

Action-based on Research

จัดงานประเพณี

ออกกฎ

ความยั่งยืน/
สืบทอด

5 กิจกรรมสร้าง

การร่วมงาน
กับภาคี
6 กิจกรรม
การขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย

7 กิจกรรม

8 Etc.
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(4.3) ประเภทของกิจกรรม v.s. วิธีการทำ�กิจกรรม หลังจาก
มีบทเรียนการทำ�กิจกรรมเพือ่ การเสริมพลังมายาวนานพอสมควร ในแวดวง
CBR ก็ได้สั่งสมชุดความรู้และบทเรียนเรื่อง “กิจกรรมเพื่อการเสริมพลัง”
จากก้าวแรกไปสูก่ า้ วทีส่ องว่า ลำ�พังตัวชือ่ กิจกรรมการเสริมพลัง เช่น กิจกรรม
การพัฒนาโจทย์วจิ ยั กิจกรรมการรวมกลุม่ กิจกรรมการไปศึกษาดูงาน ฯลฯ
ยังไม่เป็น “หลักประกันทีเ่ พียงพอในตัวเอง” ว่ากิจกรรมเหล่านีจ้ ะสามารถ
เสริมพลังของผู้ไร้อำ�นาจได้ หากทว่าจำ�เป็นต้องตามมาตรวจสอบว่า
“วิธกี ารทำ�กิจกรรมนัน้ ” (ทีส่ ะท้อนให้เห็นรากลึกแห่งความเข้าใจของผูท้ �ำ
กิจกรรม) เป็นไปในรูปแบบใด ตัวอย่างเช่น หากแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนนัน้ เป็นไปเพียงเพือ่ ให้ตรงกับเงือ่ นไขการให้การสนับสนุน
ของหน่วยงานรัฐ (แล้วก็หยุดแรงจูงใจเอาไว้เพียงเท่านี้) การรวมกลุ่ม
ดังกล่าวก็จะไม่มีพลานุภาพที่จะเสริมพลังของสมาชิกได้
หรือกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน ซึง่ ในตัวกิจกรรมเองมีเป้าหมาย
ที่จะฝ่าข้าม “ข้อจำ�กัดเชิงประสบการณ์” (limited mobility) ของชาวบ้าน
หรื อ การเปิ ด รั บ ข่ าวสารการพัฒนาอย่างมากมายจากสื่อทุกประเภท
ในสังคมที่น่าจะช่วยขยายเส้นขอบฟ้าแห่งประสบการณ์ของชาวบ้าน
ให้กว้างขวางขึน้ แต่ในความจริงแล้ว ทุก ๆ กิจกรรมของการไปศึกษาดูงาน
การไปรั บ การฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม การเปิ ด รั บ ข่ า วสารความรู้ จ ากสื่ อ
นานาประเภท ก็ยังไม่ใช่หลักประกันที่แน่นอนว่ากระบวนการเสริมพลัง
จะเกิดขึน้ ทัง้ นัน้ ยังขึน้ อยูก่ บั ว่า “วิธกี ารไปศึกษาดูงานนัน้ มีกระบวนการ
อย่างไร ตั้งแต่การเตรียมตัวทั้งฝ่ายไปดูและฝ่ายจัดให้ดู ระหว่างการดู
และหลังจากไปดูมาแล้วมีอะไรต่อไปอีกหรือเปล่า” หรือกล่าวสรุปได้ว่า
ประเภทของกิจกรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐาน (basic/necessary factor)
ส่วนวิธีการทำ�กิจกรรมนั้นเป็นปัจจัยสำ�เร็จผล (sufficient factor)
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(4.4) ทำ�ไมต้องเป็นกิจกรรมการวิจัยแบบ CBR สำ�หรับรูปแบบ
กิจกรรมการเสริมพลังหลากหลายประเภททีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็น
การศึกษาดูงาน การสอนงาน การประกาศเกียรติคุณ/การให้รางวัล ฯลฯ
ก็คงมีคำ�อธิบายเฉพาะตัวว่า กิจกรรมเหล่านั้นได้เข้าไปจี้จุดพลังภายใน
ของกลุ่มผู้ด้อยพลังให้ขยับขับเคลื่อนได้อย่างไร
และสำ�หรับงาน CBR ซึง่ เป็นงานวิจยั สายพันธุห์ นึง่ อันมีลลี า
กระบวนท่าเฉพาะตัว ก็คงมีค�ำ ถามกับงานวิจยั สายพันธุน์ วี้ า่ “ทำ�ไมต้องใช้
งานวิจยั เสริมพลังชาวบ้าน ทำ�ไมจึงต้องเรือ่ งมากด้วยการให้ชาวบ้านต้อง
มาลำ�บากลำ�บนลงมือทำ�วิจัยเอง สู้ให้นักวิชาการทำ�วิจัยแล้วให้ชาวบ้าน
มาเอาผลการวิจัยไปใช้ไม่ง่ายกว่าเหรอ ทำ�ไม ทำ�ไม และทำ�ไม.........”
ต่อคำ�ถามเหล่านี้ K. Strand (2000) นักวิชาการแถวหน้า
ของงาน CBR ได้เฉลยคำ�ตอบเอาไว้ เคล็ดลับสำ�คัญของคำ�ตอบก็คือ
“หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่ง” ยาพิษและยาถอนพิษนั้นเป็นตัวเดียวกัน
แต่มีวิธีการผสมตัวยากันคนละสูตร
K. Strand กลับไปเริ่มต้นที่คำ�นิยามของคำ�ว่า “พลังอำ�นาจ”
ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า “อำ�นาจ” นี้หมายถึงความสามารถในการเป็นนาย
(master) หรือควบคุมสรรพสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว รวมทั้งการควบคุม
ตัวเองด้วย จากแง่มมุ นี้ การทีช่ าวบ้านได้เข้ามาทำ�งานวิจยั CBR นัน้ จึงเป็น
กระบวนการทางสังคม/กระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่ง เป็นประสบการณ์
ชีวติ อีกแบบหนึง่ ทีส่ ามารถจะเสริมพลังในการควบคุม (power to control)
ของนักวิจยั ชาวบ้าน โดยเริม่ ต้น/เปิดฉากจากพลังความสามารถทีจ่ ะควบคุม
กระบวนการวิจัยได้เป็นอันดับแรก
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K. Strand อธิบายว่า โดยส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ งานวิจยั ไม่ใช่
สิ่ ง แปลกใหม่ สำ� หรั บ ชาวบ้ า นอี ก ต่ อ ไปแล้ ว เพราะชาวบ้ า นจะได้ ยิ น
ข่าวคราวเรื่องการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะได้มี “ประสบการณ์ตรง” มาแล้วกับ
งานวิจัย แต่ทว่าในงานวิจัยแบบทั่ว ๆ ไป หรืองานวิจัยเชิงวิชาการนั้น
รูปแบบประสบการณ์ชวี ติ ทีช่ าวบ้านจะได้เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจยั นัน้
(มักจะเข้ามาในฐานะ “กลุ่มตัวอย่าง”) ชาวบ้านไม่สามารถที่จะควบคุม
“กระบวนการวิจัย” (ไม่สามารถตั้งโจทย์ สร้างเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้ง
ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุม “ผลผลิตความรูท้ อี่ อกมาจากกระบวนการวิจยั ได้”
ชาวบ้ า นที่ เข้ า มาเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมั ก จะไม่ ไ ด้ อ่ า นหรื อ เคยทราบผล
การวิจยั ทัง้ ๆ ทีศ่ กึ ษาในหมูบ่ า้ นตัวเองด้วยซ้�ำ ไป งานวิจยั แบบนีจ้ งึ เท่ากับ
เป็น “เครื่องมือดูดพลังเชิงการวิจัยของชาวบ้าน” ออกไปจากตัวชาวบ้าน
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ด่านแรกที่พี่เลี้ยง/โหนด CBR จะต้อง
ฝ่าข้ามไปให้ได้เมื่อแรกไปชวนชาวบ้านที่เรียนจบเพียงแค่ชั้นประถม
ให้มาทำ�วิจยั CBR ประโยคแบบฉบับทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั จากปากชาวบ้านก็คอื
“ชาวบ้านเราไม่เคยเรียนวิชาวิจยั แล้วจะทำ�วิจยั ได้หรือ คนจะทำ�วิจยั ได้ตอ้ ง
เรียน ป.โท/ป.เอก ไม่ใช่หรือ ชาวบ้านเราเป็นคนไม่มคี วามรู้ จะทำ�วิจยั ไปได้
ยังไง ฯลฯ” ประโยคเหล่านีส้ ะท้อน “ภาวะไร้พลังด้านการวิจยั ” ของชาวบ้าน
อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยแบบ CBR ที่มีเป้าหมายจะเสริมพลัง
ของชาวบ้านที่เข้ามาเป็นนักวิจัยชุมชนจึงวางรูปแบบการทำ �วิจัยไว้ว่า
ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการให้ชาวบ้านสามารถควบคุม
“กระบวนการวิจยั ” และ “ผลผลิตความรูท้ จี่ ะออกมาจากกระบวนการวิจยั นี”้
ให้ได้เป็นอันดับแรก อันเปรียบเสมือนเป็นยาถอนพิษและเป็นยาบำ�รุง
กำ � ลั ง ปั ญ ญาของนั ก วิ จั ย ชุ ม ชนเป็ น เบื้ อ งต้ น จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ดั ง กล่ า ว
พลังความสามารถในการควบคุมก็จะค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปถึง “การควบคุม
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ตนเอง” ในลำ�ดับต่อมา (เช่น ความกลัวงานวิจัย ความประหม่าอาย
ที่ จ ะพู ด นำ � เสนอผลงานในที่ ส าธารณะ ความมั่ น ใจในตนเอง ฯลฯ)
และขยายต่อมาถึง “การควบคุมกลุม่ คนทีท่ ำ�งานด้วย” จนกระทัง่ แผ่ขยาย
ออกไปถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่น ๆ รอบตัว เช่น การควบคุม
การใช้น้ำ�  ที่ดิน ป่า พลังงาน เงินทุนในชุมชน ควบคุม/เลือกวิธีการผลิต
ควบคุมราคาขายผลผลิต บริหารจัดการอนาคตบุตรหลาน ฯลฯ อันเป็น
เส้นทางเดินของการเป็นนายของชีวิตตนเองที่ได้กล่าวมาแล้ว
ควบคุมสิ่งแวดล้อม/ชีวิตตัวเอง
ควบคุมกลุ่มคนทำ�งานร่วมกัน
ควบคุมตนเอง
ควบคุม
กระบวนการวิจัย

(5) การเสริมพลังกับแนวคิดมิตรสหาย
(5.1) ญาติมิตรทางความคิดในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากคำ � นิ ย ามของการเสริ ม พลั ง วิ ธี ก ารกำ � หนดบทบาทผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการเสริมพลังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากเรา
เปรียบเทียบ “การเสริมพลัง” เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง บรรดาคำ�นิยาม
บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบกิจกรรมนั้นก็เปรียบเสมือนฝาผนัง ประตู
หรือหน้าต่างของบ้านหลังนี้ แต่ทว่าการที่รูปทรงของบ้านแต่ละหลัง
จะออกมามีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่กับ “โครงสร้าง” หรือ
“เสาที่ ค้ำ � ยั น ” ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง ปรั ช ญาและแนวคิ ด หลั ก ที่ ค้ำ � ยั น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวบ้านเอาไว้
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และแนวคิดเรื่องการเสริมพลังก็เหมือนแนวคิดอื่น ๆ ที่อยู่
ในจักรวาลแห่งแนวคิด กล่าวคือ จะไม่ใช่แนวคิดที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ในจักรวาลนี้ แต่มักจะเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มดาวแนวคิด ดังนั้น ปรัชญา
และแนวคิดเรื่องการเสริมพลังจึงมักจะเกาะกลุ่มอยู่ร่วมกับแนวคิดอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในหมูด่ าวเดียวกัน (constellation of related concepts) ตัวอย่าง
เช่ น แนวคิ ด เรื่ อ งการเสริมพลังในสาขาสังคมสงเคราะห์ ก็มักจะมี
การเกาะกลุ่มอยู่กับแนวคิดอื่น ๆ ดังในภาพ
การเสริมพลัง
(empowerment)
Humanistic
 Philosophy


New Paradigm
of
Development


 Holistic
Total
Approach
Development

1) Humanistic philosophy เป็นสาขาปรัชญาที่เชื่อมั่น
ในศักยภาพภายในของมนุษย์ว่าเป็นเสมือนเมล็ดพืชที่มีศักยภาพที่จะ
เจริญเติบโตได้หากมีการจัดเงื่อนไข เช่น ดิน น้ำ�  แสงแดด อากาศ ปุ๋ย
ให้อย่างเหมาะสม ในกรณีของ CBR ก็คือ ปรัชญาความเชื่อที่ว่า “ใคร ๆ
ก็ทำ�วิจัยได้” (Everyone can do research) หากมีการจัดเงื่อนไขคือ
การบริหารจัดการงานวิจัยให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจำ�เป็น
ต้ อ งเป็ น รู ป แบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบพิเศษที่แตกต่างจาก
การบริหารจัดการงานวิจัยแบบทั่ว ๆ ไป คล้าย ๆ กับแนวคิดเรื่อง
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”) มีพี่เลี้ยง/โหนดเป็นสะพานทอดให้เดินไปทีละก้าว
มีงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น
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2) Holistic approach เป็นวิธีการมองคน มองกลุ่มคน
มองปัญหาของคน ฯลฯ ว่ามีหลายมิติและเป็นองค์รวม เช่น ปัญหา
การจัดการน้�ำ ในชุมชนนัน้ จะมีทง้ั ปัญหาความต้องการใช้น�ำ้ และปริมาณน้�ำ
ทีม่ ใี ห้ใช้ ปัญหาโครงสร้างอำ�นาจในชุมชน (คนมีอ�ำ นาจมาก แม้บา้ นอยูไ่ กล
แหล่งน้�ำ ก็อาจจะได้ใช้น�้ำ มากกว่าคนบ้านใกล้แต่อ�ำ นาจน้อย) ปัญหาเรือ่ ง
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เป็นต้น และปัญหาเหล่านี้ต่างเชื่อมโยงถึง
กันหมดทีเ่ รียกว่าเป็นองค์รวม (แบบหยิกเล็บก็เจ็บเนือ้ ) ดังนัน้ ในการทำ�วิจยั
แบบ CBR เมื่อมีการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล จึงต้องมีเป้าหมายของ
การเก็บหลาย ๆ แบบให้มีหลายมิติและเป็นองค์รวม เช่น เครื่องมือ
เก็บข้อมูลเพื่อ “ซ่อมแซมสายสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้น” นอกเหนือไปจาก
เป้าหมายของการเก็บข้อมูลก็เพื่อให้ได้ข้อมูลเท่านั้น
3) Total development คือแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาทีใ่ ห้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาในทุก “หน่วยของสังคม” ตัง้ แต่ระดับบุคคล (ทัง้ กาย ใจ
ปัญญา จิตวิญญาณ) ระดับกลุม่ ระดับชุมชน ระดับสถาบันโครงสร้างสังคม
ไม่ว่าจะมี “จุดเปิดเข้า” (entry point) มาจากระดับใดก็ตาม ดังตัวอย่าง
เรื่องการเสริมพลังตามทัศนะของธนาคารโลกที่ได้กล่าวถึงการเสริมพลัง
อย่างน้อยใน 2 หน่วยที่ต่อเชื่อมกัน คือ ระดับบุคคล – Agency และ
ระดับโครงสร้างแห่งโอกาส (Opportunity structure) ที่ได้กล่าวมา
ข้างหน้าแล้ว
4) New paradigm of development แนวคิดเรื่องการ
เสริมพลังนัน้ เป็นหนึง่ ในแนวคิดใหม่ ๆ ทีถ่ อื กำ�เนิด (หรือเป็นแนวคิดเดิม
แต่มาเกิดอีกครั้งในความหมายใหม่) ขึ้นมาพร้อม ๆ กับกลุ่มมิตรสหาย
ทางแนวคิดอืน่ ๆ ในเรือ่ งการพัฒนา เช่น แนวคิดเรือ่ งการช่วยเหลือตนเอง
(Self help) แทนที่จะแบมือรอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือรอคอย
โชคชะตา แนวคิดเรือ่ งการพิทกั ษ์สทิ ธิ (Advocacy) แนวคิดเรือ่ งหุน้ ส่วนภาคี
(Partnership) รวมทั้งแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมด้วย (Participation)
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(5.2) การเสริมพลังกับแนวคิดมิตรสหายในแวดวง CBR สำ�หรับ
การทำ � ความเข้ า ใจกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการเสริ ม พลั ง ในแวดวงการวิ จั ย
เพือ่ ท้องถิน่ นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ มิใช่เป็นแนวคิดทีย่ นื อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว แต่ทว่า
จำ�เป็นต้องนำ�มาใช้ควบคู่ไป “สหายแนวคิดอื่น ๆ” สำ�หรับประสบการณ์
ในการทำ�งาน CBR นั้น แนวคิดอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบ “ยาชุด
เสริมพลัง” ในการใช้วิธีการแบบ CBR นั้น อย่างน้อยน่าจะมีประมาณ
5 แนวคิด ดังนี้
อำ�นาจ
(Power)

1

2

แนวคิด
มิตรสหาย
ของการ
เสริมพลัง

การมีสว่ นร่วม
(Participation)

ความเหลื่อมล้ำ�
(Inequality)

3
การกระจายอำ�นาจ
(Decentralization)

ทรัพยากร/

4

5 เพื่อการเสริมพลัง
(Resource)
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1) แนวคิดเรื่อง Power: อำ�นาจ/พลัง เนื่องจากแนวคิด
เรื่อง “การเสริมพลัง (อำ�นาจ)” มีแกนกลางอยู่ที่เรื่อง “พลัง/อำ�นาจ” และ
เนื่องจากแนวคิดเรื่องอำ�นาจนี้มีแง่มุมและมุมมองที่หลากหลายอย่างยิ่ง
ในทีน่ จี้ ะพิจารณาเพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั กับเรือ่ งอำ�นาจใน 4 มุมมอง ดังในภาพ
ประเภทของ
อานาจ


2 จุดยืนต่อ
เรื่องอานาจ 

มุมมองเรื่อง
พลังอานาจ

แหล่งที่มา
 ของอานาจ


สัดส่วนของ
อานาจ

1.1) ประเภทของอำ�นาจ ในแวดวงวิชาการแบ่งประเภท
อำ�นาจเอาไว้เป็น 4 ประเภท และเมื่อนำ�มาใช้ในงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
เช่น CBR ในแต่ละประเภทอาจจะมองได้จาก 2 มุม คือมุมมองจาก
ภายนอกและมุมมองจากภายใน
Power over


Power
within



ประเภทของ
อานาจ



Power with

 Power to
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		 (ก) Power over (อำ�นาจเหนือ) ถ้าเป็นมุมมองจาก
ภายนอก ก็เป็นการใช้อำ�นาจแบบที่คนธรรมดาทั่วไปรู้จักอยู่ในชีวิต
ประจำ�วัน เช่น เมื่อเกษตรกรได้ยินคำ�สั่งจากข่าวโทรทัศน์ว่า “ปีนี้ฝนแล้ง
น้ำ�ในเขื่อนมีน้อย ห้ามเกษตรกรชาวนาทำ�นาปรัง” หรือเมื่อตำ�รวจจราจร
โบกมือเรียกรถให้จอด เป็นต้น
แต่ สำ � หรั บ มุ ม มองจากภายใน ความหมายของ
“การมีอำ�นาจเหนือ” (Power over) นี้จะหมายถึงอำ�นาจในการเข้าถึง
และสามารถควบคุมทรัพยากรทางด้านกายภาพ เช่น พื้นที่ป่า น้ำ� ที่ดิน
และทรัพยากรความรู้ และข่าวสารข้อมูล เช่น ข่าวสารเรื่องการเข้าถึง
การจ้างงาน ราคาสินค้าในตลาด กิจกรรมการสร้างรายได้ เป็นต้น
		 (ข) Power to (อำ�นาจที่มีต่อ) หากเป็นมุมมองจาก
ภายนอก จะหมายถึง “การมอบหมาย” อำ�นาจจากคนหนึ่ง/กลุ่มหนึ่ง
ให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการชั่วคราว เช่น ในห้องเรียนที่ครูมอบอำ�นาจ
ให้หัวหน้าชั้นเป็นคนตรวจสอบเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ
สำ � หรั บ มุ ม มองจากภายใน Power to จะหมายถึ ง
อำ�นาจที่บุคคลมีต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต
ของตน เช่น การตัดสินใจด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ภายในชุมชน
การตัดสินใจว่าจะเก็บเมล็ดพันธุเ์ อาไว้ใช้งานเองหรือจะผลิตเพือ่ ขาย เป็นต้น
		 (ค) Power with (อำ�นาจกับ/อำ�นาจร่วม) อำ�นาจประเภท
นี้เป็นอำ�นาจที่เกิดจากการรวมกลุ่ม เช่นเดียวกับพลังของไม้เสียบลูกชิ้น
ทีอ่ าจจะหักได้ถา้ อยูแ่ ยกกันทีละอัน แต่ทว่าจะมี “พลังอำ�นาจเพิม่ มากขึน้ ”
จนถึงระดับทีห่ กั ไม่ได้เมือ่ เอามามัดรวมกัน อำ�นาจร่วมนีอ้ าจจะมาจากทัง้
“ฝ่ายผู้มีอิทธิพล” หรือ “ฝ่ายด้อยโอกาส” ก็ได้
		 (ง) Power within (อำ�นาจภายในตนเอง) ในขณะ
ทีอ่ �ำ นาจทัง้ 3 ประเภททีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ จะเป็นการใช้อำ�นาจทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการหรือการควบคุมกับภายนอก แต่อำ�นาจประเภทสุดท้ายคือ
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อำ � นาจภายในตนเองนี้ จ ะเป็ น อำ � นาจที่ เ กี่ ย วกั บ ภายในที่ เ กิ ด มาจาก
ความสามารถที่จะจัดการหรือควบคุมตนเอง โดยอาจจะมีความหมาย
ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ตัง้ แต่อ�ำ นาจจากการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง มีความภูมิใจในตัวเอง มีความเชื่อมั่นว่า
จะจัดการกับชีวิตให้ดีได้ มีทักษะในการเรียนรู้ ไปจนกระทั่งการมีสติ
ควบคุมจิตใจ การควบคุมความโกรธหรือความโลภของตัวเองได้ เป็นต้น
ถึ ง แม้ ว่ า ในการวิ เ คราะห์ เราจะแยกพลั ง อำ � นาจทั้ ง
4 ประเภทนี้ ออกจากกันเพื่อความชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
พลั ง อำ � นาจทั้ ง 4 ประเภทนี้ ก็ จ ะโยงใยและซ้ อ นทั บ กั น ไปมา เช่ น
เราคงจะนั่งอยู่เฉย ๆ เพื่อฝึกเสริมพลังอำ�นาจภายในตนเองไปจนตลอด
ชีวิตไม่ได้ หากแต่เราจะรู้ว่าเราควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ต่อเมื่อ
เราได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงอำ�นาจกับผู้คนอื่น ๆ เป็นต้น
		 1.2) แหล่งที่มาของพลังอำ�นาจ (Source of Power)
เนื่องจากอำ �นาจเป็นพลังประเภทหนึ่งเหมือนพลังความร้อน ดังนั้น
จึงต้องมี “แหล่งกำ�เนิด/แหล่งที่มา” เหมือนกับที่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง
กำ�เนิดพลังความร้อน การเสริมพลังในงาน CBR นัน้ หมายถึง “พลังอำ�นาจ
ทางสังคม” ซึ่งมีแหล่งกำ�เนิดที่หลากหลาย ดังในภาพ
Etc.



อานาจจากการ
ใช้กาลัง/ใช้อาวุธ 
อานาจจาก

บทบาทหน้าที่


อานาจจากประเพณี/
ขนบธรรมเนียม

จากปริมาณของกลุ่มคน


แหล่งที่มา
ของอานาจ

อานาจจาก
ความรู้

จากอานาจเศรษฐกิจ

(เงินทุน)
 อานาจความชอบธรรม
(authority)
อานาจบารมี
 (จากคุณธรรม)
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		 1.3) สัดส่วนของอำ�นาจ (Ratio Power) นักวิชาการ
ที่ศึกษาเรื่องอำ�นาจบางท่าน เช่น N. Elias มีทัศนะว่า อำ�นาจเป็นเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง 2 ฝ่ายอยู่เสมอ (ถ้าเป็น Power within
ก็เป็นฝ่ายดีกบั ฝ่ายร้ายในใจเรา) ไม่วา่ จะเป็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างคน 2 คน
คนกับกลุ่ม คนกับสถาบัน คนกับโครงสร้างสังคม ฯลฯ และเมื่ออำ�นาจ
เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย อำ�นาจก็จะเป็นเรื่อง “สัดส่วนเสมอ”
(ratio) กล่าวคือ ถ้าฝ่ายหนึง่ มีสดั ส่วนของอำ�นาจมากขึน้ การทีต่ อ้ งขึน้ ต่อ
หรือพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะน้อยลง ตัวอย่างเช่น ถ้าที่บ้านเราใช้ระบบ
พลังงานจากโซลาเซลล์ เราก็จะพึ่งพาหรือไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี
การปรับโครงสร้างราคาน้�ำ มันในตลาดโลก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การมีอ�ำ นาจ
มากหรือน้อยจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการพึ่งตนเองและความเป็นอิสระ
ของตัวเอง (คนไทยเข้าใจหลักการนี้ดีในภาษิตที่ว่า “อย่ายืมจมูกคนอื่น
มาหายใจ ต้องพึ่งลำ�แข้งของตัวเอง” เป็นต้น)
		 1.4) 2 จุดยืนต่อเรือ่ งอำ�นาจ ถึงแม้ขอ้ เสนอเรือ่ งสัดส่วน
ของอำ�นาจที่ได้กล่าวมาแล้วจะดูเป็นเรื่องที่รับฟังได้ แต่ทว่าก็ยังมีผู้นำ�
เสนอเพิม่ เติมว่า เราอาจจะต้องมี 2 จุดยืนต่อเรือ่ งอำ�นาจทีป่ ระกอบด้วย
ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย จุดยืนแรกอธิบายอำ�นาจด้วยทฤษฎี Zero Sum
Game ที่หมายความว่า หากฝ่ายนายจ้างมีอำ�นาจอย่างสมบูรณ์ 100%
ฝ่ายลูกจ้างก็จะไร้อำ�นาจเป็น 0% โดยสิ้นเชิง และหากฝ่ายลูกจ้างต่อรอง
ขอเพิม่ อำ�นาจมากขึน้ สัก 20% ฝ่ายนายจ้างก็จะมีอ�ำ นาจลดลงเหลือเพียง
80% จุดยืนแบบนี้เรียกว่าจุดยืนแบบ Distributive Power (หรือที่เราอาจ
รู้จักในเรื่อง Win-Lose Strategies)
แต่ จุ ด ยื น ที่ ส องเปรี ย บเที ย บการเสริ ม พลั ง อำ � นาจ
แบบการต่อเทียน กล่าวคือ ในขณะที่เทียนเล่มแรกมีพลังแห่งแสงสว่าง
เต็มทีน่ น้ั หากมีเทียนเล่มที่ 2 มาต่อพลังแสงสว่างออกไป ผลลัพธ์ก็คือ
เทียนทัง้ 2 เล่ม จะมีพลังแห่งแสงสว่างทัง้ คู่ ดังนัน้ แม้วา่ จะมีการเสริมพลัง
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อำ�นาจให้กบั กลุม่ ครูนอ้ ยในโรงเรียน แต่กลุม่ ครูใหญ่และผูบ้ ริหารก็จะยังคง
มีอำ�นาจเท่าเดิม จุดยืนที่สองนี้เรียกว่า Generative Power (หรือที่เรา
อาจรู้จักในเรื่อง Win-Win Strategies)
2) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม (Participation)
		 2.1) วิธีอธิบายจากฝั่งตรงกันข้าม หากเราอธิบายว่า
ทำ�ไมคนบางกลุ่มในสังคม/ในชุมชน คนบางเพศ คนบางรุ่นวัย คนบาง
ชนชั้น คนพิการ ฯลฯ จึงด้อยหรือไร้อำ�นาจ คำ�ตอบหนึ่งก็คือ ก็เพราะ
พวกเขาถูกกระบวนการเบียดขับออกไปจากสังคม (Social exclusion)
หรือถูกเบียดขับออกไปจากกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การดำ�เนินงาน การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล ตัวอย่างเช่น
ในอดีต การที่จะมีโรงงานเข้ามาก่อตั้งในหมู่บ้านนั้น คนในหมู่บ้านไม่ได้
เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจว่าเห็นด้วยหรือไม่ ด้วยเหตุนดี้ งั ทีไ่ ด้กล่าว
มาข้างต้นแล้วว่า แนวคิดเรื่อง “การเข้ามามีส่วนร่วมของเจ้าของเรื่อง/
เจ้าของปัญหา” (social inclusion) จึงเป็นมิติหนึ่งของกระบวนทัศน์
การพัฒนาแนวใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในแนวคิดของคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission, 1992)
		 2.2) จุดสตาร์ตตั้งแต่คำ�นิยาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
คำ�นิยามของการเสริมพลังในรุ่นล่าสุดนั้นไม่ได้หมายถึงการถ่ายโอนพลัง
จากฝ่ายที่มีไปให้ฝ่ายที่ขาด ผู้ที่คอยแต่รอรับแบบไม่มีส่วนร่วม หากทว่า
การเสริมพลังนัน้ ต้องเป็นการตบมือทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายของมือทัง้ สองข้าง/
ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าหากัน งานวิจัย CBR จึงเป็นกระบวนการร่วมมือกันระหว่าง
ฝ่ายพี่เลี้ยงและฝ่ายชาวบ้าน โดยที่ฝ่ายหลังนี้จะต้องเป็นตัวหลัก หรือเรา
อาจจะกล่าวว่า การเสริมพลังที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกันนี้
เป็น “ทางเลือกที่ 3” เพิ่มเติมจาก 2 ทางเลือกเดิม คือ
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ทางเลือก 

การเสริมพลัง

 ช่วยตัวเองโดย
ไม่มีคนอื่นมาช่วย

ทางเลือก 
 ให้คนอื่นช่วยโดย
ไม่ช่วยตัวเอง

ทางเลือก 
 ช่วยตัวเองก่อน
โดยมีคนอื่นหนุนเสริม

เราจะพบเห็ น ตั ว อย่ า งในภาคการปฏิ บั ติ ก าร เช่ น
การเสริมพลังในองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่น การใช้ระบบ Quality
Control Circle (Q.C.C.) ซึ่งหัวใจสำ�คัญของกลยุทธ์นี้ก็คือ การเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้เข้ามามีสว่ นร่วมในระบบการบริหารขององค์กร ให้พนักงาน
ได้มีอิสระในการตัดสินใจ ได้ปลดปล่อยพลังด้านต่าง ๆ ที่พนักงานมีอยู่
เป็นต้น
		 2.3) การมีสว่ นร่วมในแบบฉบับของงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
เนื่องจากในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับ
การยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ (อย่างน้อยก็ในระดับหลักการ แต่ในการปฏิบตั ิ
จะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง) จึงทำ�ให้เรื่องการมีส่วนร่วมนั้นมีหลาย
รูปแบบ มีหลายระดับความเข้มข้น รวมทัง้ มีทงั้ แบบของจริงและของปลอม
สำ�หรับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านที่จะเข้ามาในกระบวนการวิจัยในฐานะ “เป็นคาถาข้อหนึ่ง”
เลยของ CBR ดังนั้น CBR จึงระบุเอกลักษณ์ของการใช้แนวคิดเรื่อง
การมีสว่ นร่วมในงานวิจยั CBR เอาไว้อย่างน้อย 6 คุณลักษณะ ดังในภาพ
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 วิจัยแบบอื่นเป็นทางเลือก
(option)
ใช้เป็นสัญญาการรับผิดชอบ 
ร่วมกัน – “ลงเรือลาเดียวกัน”
(Accountability)
ใช้เพราะเชื่อในศักยภาพ
ของชุมชน/ปรัชญาแห่ง
ความเสมอภาค 
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 CBR เป็น “ต้องทา”
The Must


เอกลักษณ์ของการมีส่วนร่วม
(PAR) ในงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น (CBR)


ใช้ในทุกขั้นตอน
“ยาดา”


ใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล


ใช้เป็นเครื่องมือถักทอ
สายสัมพันธ์

3) แนวคิดเรือ่ ง “การกระจายอำ�นาจ” (Decentralization)
แนวคิดเรื่องการกระจายอำ�นาจนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
“โครงสร้างแห่งโอกาส” (Opportunity structure) ซึ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งของ
การเสริมพลังตามทัศนะของธนาคารโลกที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ณ
ทีใ่ ดทีม่ โี ครงสร้างแห่งโอกาสทีเ่ ปิดกว้างต่อการมีสว่ นร่วม ไม่วา่ จะฝังตัวอยู่
ในการจัดกลุ่ม การจัดองค์กร คณะทำ�งานร่วม กลไกการบริการจัดการ
ทรัพยากร ฯลฯ ณ ที่นั้นจะต้องมีรูปแบบของการจัดกลุ่มและองค์กรแบบ
กระจายอำ�นาจเสมอ ไม่กระจุกตัวรวมศูนย์อำ�นาจเอาไว้ที่ผู้บริหารหรือ
ระดับบริหารเท่านั้น การเสริมพลังจึงจะเกิดขึ้นได้
สำ�หรับงานวิจัย CBR นั้นมิใช่งานแบบศิลปินเดี่ยวหรือ
One man show หากทว่าเป็นการทำ�งานร่วมกันในทุกระดับ (Collective
action) ตั้งแต่ระดับองค์กรบริหารเงินทุน คณะผู้ทำ�วิจัย กลไกใหม่ ๆ
สำ�หรับการแก้ไขปัญหา การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ สหกรณ์ผู้ผลิต ฯลฯ
ดังนั้น เงื่อนไขประการหนึ่งที่จะทำ�ให้กระบวนการเสริมพลังเป็นไปได้
ก็คือ รูปแบบการจัดกลุ่ม–องค์กรเหล่านี้ จำ�เป็นต้องเป็นรูปแบบของ
การกระจายอำ�นาจ–กระจายงาน–กระจายความรับผิดชอบ–กระจาย
ผลประโยชน์
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และดูเหมือนความจำ�เป็นของการใช้รูปแบบการกระจาย
อำ�นาจ–กระจายงาน–กระจายความรับผิดชอบของงาน CBR จะต้องมี
มากขึ้นแบบยกกำ�ลังสองเมื่อคำ�นึงถึงสภาพความเป็นจริงหลาย ๆ อย่าง
ในการทำ�งานวิจัยร่วมกับชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่ภารกิจงานวิจัยเป็นงานใหม่
สำ � หรั บ ชาวบ้ า น และมี กิ จ กรรมหลายอย่ า งที่ ช าวบ้ า นน่ า จะไม่ ถ นั ด
และไม่คนุ้ เคย (เช่น การจดบันทึก และทีเ่ ป็นยาขมทีส่ ดุ ก็คอื การทำ�รายงาน
การวิจยั ) และในกลุม่ นักวิจยั ชุมชน เพียงคนคนเดียวจะไม่ได้รไู้ ปหมดทุกเรือ่ ง
หรือไม่ได้มคี วามชำ�นาญในทุกด้าน รวมทัง้ ไม่ได้เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ที่จะมีเวลาทำ�ทุกอย่างได้หมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำ�หรับชาวบ้าน
ที่มีชีวิตที่ต้องทำ�มาหากินอย่างเต็มเวลาอยู่แล้ว ก็ยิ่งจำ�เป็นต้อง “เกลี่ย
กระจายภาระงานวิจัยให้แบ่งรับกันไปคนละเล็กคนละน้อย” ซึ่งต้องใช้
รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำ�นาจ และเท่ากับเป็นการสร้าง
“ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงาน” ให้เกิดขึ้นด้วย
มีข้อเสนออย่างน้อย 4 ประการ ที่ควรคำ�นึงถึงในการจัด
รูปแบบการบริหารกลุ่ม/องค์กรแบบกระจายอำ�นาจ ดังนี้
การทาความเข้าใจเรื่องการแบ่งงาน

สร้างความเข้าใจร่วม 
เรื่องการกระจาย
อานาจ

หลักการ
กระจายอานาจ


มีการเตรียมบุคลากร

 มีการกระจาย
ข้อมูล

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
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(i) ควรมี ก ารทำ � ความเข้ า ใจตกลงกั น อย่ า งชั ด เจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร หลักการนี้ในงานวิจัย CBR มักจะอยู่ในช่วง
ขั้นตอนการประกอบทีมวิจัยและการประชุมเพื่อแบ่งงานกันทำ�  โดยมี
การบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
(ii) ต้องมีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น เอกสาร
การประชุม งบการเงิน เอกสารการวางแผนงาน
(iii) ต้องมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับภารกิจที่ถูก
กระจายออกมา เช่น ในงานวิจัย CBR จะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง CBR ให้แก่นักวิจัยชุมชน การฝึกเก็บข้อมูล เป็นต้น
(iv) ต้องมีการสือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการกระจายงาน กระจายอำ�นาจ กระจายความรับผิดชอบ ดังเช่น
ในกรณีของ CBR ที่มีทีมนักวิจัยชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐซึ่ง
คุ้นเคยกับการทำ�งานตามคำ�สั่งของหน่วยเหนือ ก็จะไม่เข้าใจว่าทำ�ไม
พี่เลี้ยง/โหนดจึงต้องให้ทีมวิจัย “คิดเอง ทำ�เอง” แทนที่จะบอกมาเลยว่า
จะให้ทำ�อะไร เป็นต้น
4) แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำ�
จากเอกสารของธนาคารโลกที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง มาแล้ ว ว่ า
R. Alsop (2005) ได้วิเคราะห์ว่า กลยุทธ์การเสริมพลังนั้นนับเป็นหนึ่ง
ในมาตรการของการขจัดความยากจนที่มีข้อพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี ดังนั้น
ในการวัดระดับของการเสริมพลัง (Degree of empowerment) Alsop
จึงแบ่งช่วงจังหวะของการวัดออกเป็น 3 จังหวะ ตามคำ�นิยามเรื่องการ
เสริมพลัง ดังนี้
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 มีโอกาสจะสร้าง
ทางเลือก
การวัดระดับของ
การเสริมพลัง


 ได้ใช้โอกาสนั้นจริง ๆ

เมื่อทาตามโอกาสแล้ว
เกิดผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ

ในช่วงจังหวะที่ 3 คือการเกิดผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการนัน้
หากเป็นการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจโดยตรง (Economic empowerment)
ก็ย่อมคาดหมายได้ว่าจะเกิด “ผลผลิต” (output) เป็นการเพิ่มรายได้
ที่มากขึ้น หรือมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีขึ้น และส่งแรงกระเพื่อมมาถึง
“ผลลัพธ์” (outcome) คือการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ�  และ
นี่คือความโยงใยระหว่างเรื่องการเสริมพลังและการลดความเหลื่อมล้ำ�
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังและความเหลื่อมล้ำ�
เป็นความสัมพันธ์แบบ “ซึง่ กันและกัน” (Reciprocity) กล่าวคือ ต่างผลัดกัน
เป็น “เหตุ” และเป็น “ผล” ของกันและกัน
สาเหตุ

ผลลัพธ์
ก่อให้เกิด

ความ
เหลื่อมลา

การลดพลัง
เปลี่ยนไปสู่

การลด
ความเหลื่อมล้า

ผลลัพธ์

การลด

การเสริมพลัง

สาเหตุ
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หากเริ่มต้นวงจร ณ จุดที่ความเหลื่อมล้ำ�เป็น “สาเหตุ”
เราก็ จ ะพบข้ อ มู ล จากสภาพที่ เ ป็ น จริ ง ว่ า ความเหลื่ อ มล้ำ � ในทุ ก มิ ติ
ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้�ำ ด้านความรู้/ข่าวสาร/ข้อมูล ความเหลื่อมล้ำ�
ด้ า นการเมื อ ง–เศรษฐกิ จ –สั ง คม–วั ฒ นธรรม ความเหลื่ อ มล้ำ � ที่ เ ป็ น
มู ล เหตุ เ หล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลลั พ ธ์ ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสหมดพลั ง ในตนเอง
(เช่น ขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อมูลเรื่องช่องทางการ
ตลาดออนไลน์) ในทางกลับกัน หากมีกระบวนการเสริมพลังให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส (เช่น การจัดการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การศึกษา
ดูงาน) สภาวะความไร้พลัง (passivity) ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็น “ภาวะ
มีพลัง” (Agency) การเสริมพลังนั้นก็จะเป็นมูลเหตุส่งผลให้เกิดผลลัพธ์
คือความเหลื่อมล้ำ�ที่ลดลง
5) แนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ใช้ในการเสริมพลัง
ในการทำ�งานเพือ่ การเสริมพลังนัน้ ฝ่ายผูเ้ สริมพลังจำ�เป็น
ต้องมีทรัพยากร (resource) ที่จะนำ�มาใช้ในกระบวนการนี้ และนี่เป็น
หัวข้อหนึง่ ในประเด็นศึกษาของนักวิชาการด้านเสริมพลังศึกษาทีจ่ ะแสวงหา
คำ�ตอบว่า จะมีทรัพยากรประเภทใดบ้างที่จะสามารถเพิ่มพลังของฝ่าย
ผู้ด้อยโอกาส (เช่น อาหารบำ�รุงประเภทโสม กระชายดำ� ถั่งเช่า)
และจากประสบการณ์การทำ�งานของพีเ่ ลีย้ ง/โหนด CBR
ที่ มี ภ ารกิ จ เบื้ อ งต้ น คื อ “การหนุ น เสริ ม ” นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนให้ เ พิ่ ม พลั ง
ด้ า นวิ ธี คิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ บบวิ จั ย ให้ ม ากขึ้ น ผู้ เขี ย นได้ ล องประมวล
ทรัพยากรที่บรรดาพี่เลี้ยง CBR พกพาลงไปเมื่อเวลาลงพื้นที่เพื่อไป
ทำ�งานหนุนเสริมเพือ่ เพิม่ พูนให้ความรูค้ วามเข้าใจต่อเรือ่ งต่าง ๆ พร้อมทัง้
จุดประกายความฝัน ความหวัง และความปรารถนาทีด่ บั มอดไปของชุมชน
ให้เรืองแสงขึ้นมา ผู้เขียนพบว่า ทรัพยากรที่ CBR ใช้ในการเสริมพลังนั้น
ก็เป็นไปตามข้อค้นพบทางวิชาการ ซึ่งมีอย่างน้อย 8 ประเภท ดังในภาพ
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ทรัพยากรในการเสริมพลังของ CBR
(บทบาทพี่เลี้ยง)


ทางสังคม*
(Social Support)
เครือข่ายการประสานงาน
(Coordinating/Networking)

การประเมินผล
(Appraisal)



ทางจิตใจ/อารมณ์
(Psychological)




ทรัพยากรในการ
หนุนเสริม (Resource
for Support)


ความรู/้ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
(Knowledge/Suggestion)


ข้อมูล/ข่าวสาร
(Information)





เครื่องมือ/วัสดุ
อุปกรณ์
(Instrumental)
งบประมาณ
(Financial)

*Social support หมายถึงการให้เกียรติ การให้การยอมรับ การเห็นคุณค่า

(6) ระดับของการเสริมพลัง
(6.1) ทีม่ าของเรือ่ งระดับของการเสริมพลัง จากประวัตพิ ฒ
ั นาการ
ของแนวคิดเรื่องการเสริมพลังที่เริ่มต้นจากภาคปฏิบัติการของขบวนการ
“การอ่านออกเขียนได้” ที่นำ�โดยเปาโล แฟรร์ ในช่วงทศวรรษ 1970
ต่อจากนั้น แนวคิดเรื่องการเสริมพลังก็ได้ไหลบ่าเข้าสู่แวดวงวิชาการ
ในสาขาต่าง ๆ และเนื่องจากหน่วยในการทำ�งานของสาขาวิชาต่าง ๆ
แตกต่างกันไป เมื่อมีการเปิดรับเรื่องการเสริมพลังเข้าไป แนวคิดเรื่องการ
เสริมพลังจึงถูกปรับให้เข้ากับหน่วยศึกษาหรือระดับต่าง ๆ ของแต่ละสาขา
วิชาการ เช่น สาขาวิชาจิตวิทยาหรือจิตบำ�บัดจะเน้นการเสริมพลังระดับ
ปัจเจกบุคคล สาขาการพัฒนาชนบทจะเน้นการเสริมพลังระดับกลุ่มหรือ
ชุมชน สาขาการบริหารธุรกิจจะเน้นการเสริมพลังในระดับองค์กร เป็นต้น
(6.2) 5 ระดับการเสริมพลัง สำ�หรับขอบเขตการทำ�งานของ
CBR นั้น อาจจะแบ่งระดับของการเสริมพลังออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้
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 ปัจเจกบุคคล
 กลุ่ม (เช่น ทีมวิจัยชุมชน กลุ่มเกษตรกร)
 องค์กร (เช่น สหกรณ์/อบต./องค์กรชุมชน)
 ชุมชน (1–2–3 ชุมชน/ตาบล/อาเภอ)
เครือข่าย (เครือข่ายลุ่มน้า/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์/
 เครือข่ายป่าชุมชน)

(i) การเสริมพลังอำ�นาจระดับบุคคล มีผู้ศึกษาการเสริม
พลังอำ�นาจในระดับนีค้ อ่ นข้างมาก และมีแนวคิดทีจ่ ะวัดพลังระดับบุคคล
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายกั น ไปหลายแง่ มุ ม แต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ก็ จ ะมี
จุดร่วมกันที่ว่า การเสริมพลังในระดับนี้จะเป็นการทำ�งานกับความรู้สึก
และการรับรู้ตนเองว่ามีพลังอำ�นาจอยู่ภายใน (sense of power) บุคคล
ที่มีพลังภายในดังกล่าวมักจะมีคุณลักษณะใน 4 ด้าน ดังในภาพ
สามารถที่จะควบคุมหรือจัดการ
 สถานการณ์ได้
มีเป้าหมายและมี 
ความหมายในชีวิต

บุคคลที่ได้รับการ
เสริมพลัง


พึงพอใจในความสามารถ
ของตนเอง

 มีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา

ในงานวิ จั ย CBR อาจจะนำ � คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง 4 ด้ า น
ไปประยุกต์ เพื่อใช้วัดนักวิจัยชุมชนหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการวิจัย
แล้วก็ได้
(ii) การเสริ ม พลั ง อำ � นาจในระดั บ ระหว่ า งบุ ค คลและ
ระดับกลุม่ เป็นการพัฒนาการรับรูข้ องสมาชิกในกลุม่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ทั้งประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การทำ �งาน ทำ�ให้เกิดแนวคิด
ในการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาทัง้ ตนเองและกลุม่ ส่งผลให้กลุม่ เข้มแข็งขึน้
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(iii) การเสริมสร้างพลังอำ�นาจในระดับองค์กร เป็นการ
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยองค์กร
จะปรั บ การบริ ห ารจั ด การให้ ล ดความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อำ � นาจจากแนวตั้ ง
ให้เป็นแบบแนวนอน ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์แบบมีสว่ นร่วมมากขึน้
สร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้พนักงานทำ�งานอย่างทุม่ เทและเป็นสุข
และร่วมสร้างเงือ่ นไขให้องค์กรมีความมัน่ คงในระยะยาว (ใน CBR อาจนำ�ไป
ประยุกต์ใช้กบั การเสริมพลังกับภาคีทท่ี �ำ งานอยูใ่ นองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ)
(iv) การเสริมพลังอำ�นาจในระดับชุมชน เป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้ ความศรัทธา ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�งานเพื่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ (ที่มีการออกแบบและดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง)
โดยการสร้างเงื่อนไขให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชุมชนสามารถระดมขีด
ความสามารถในการจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง การต่อรอง การควบคุม
และการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ไม่วา่ จะเป็นการใช้หรือการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน
(6.3) มี “การแบ่ง” แต่ “ไม่แยกขาด” ถึงแม้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
จะมีการแบ่งพืน้ ที/่ แบ่งหน่วย/แบ่งระดับของการทำ�งานด้านการเสริมพลัง
ดังที่กล่าวมา แต่ทว่าทุกสาขาวิชาต่างก็ให้ข้อสรุปที่ตรงกันในเรื่องของ
ระดับของการเสริมพลังว่า การแบ่งแยกออกเป็นระดับต่าง ๆ นี้ก็เป็นไป
เพือ่ การวิเคราะห์และการสร้างความชัดเจนเท่านัน้ หากทว่าในภาคปฏิบตั กิ าร
ที่มีการลงมือทำ�งานจริง ๆ เราก็ไม่สามารถจะล้อมรั้วเพื่อดำ�เนินงาน
เฉพาะในระดับเดียวได้เท่านั้น
ตั ว อย่างเช่น ในสาขาจิตวิทยาหรือจิตบำ� บัด แม้ว่าจะมี
การทำ�งานการเสริมพลังในระดับบุคคลเป็นหลัก แต่หลังจากที่ตัวบุคคล
เริ่มเพิ่มพลังแล้ว นักเสริมพลังก็ต้องขยายผลการทำ�งานให้กว้างออกไป
ถึงระดับสภาพแวดล้อม กลุ่มคนรอบข้าง โครงสร้างการทำ �งานของ
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หน่วยงานรัฐ รวมทัง้ ต้องปรับโครงสร้างการรับรูข้ องสังคมด้วยหากต้องการ
ให้ผลลัพธ์ของการเสริมพลังมีความยั่งยืน (เช่น ปรับทัศนะของสังคม
ต่อคนพิการ ต่อคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด การรับรู้อาชีพการทำ�นา
จากคนกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชาวนา ฯลฯ) ในทางกลับกัน ถึงแม้จะเป็น
การทำ�งานเสริมพลังเป็นกลุ่ม ก็ต้องคำ�นึงถึงการเสริมพลังในระดับบุคคล
ไปพร้อม ๆ กัน ดังเช่นที่ เปาโล แฟรร์ ได้ให้ข้อสรุปไว้อย่างชัดเจนว่า
จำ�เป็นที่จะต้องประสานการเสริมพลังด้านจิตวิทยาในระดับบุคคลเข้ากับ
การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนสถาบันและโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ–
การเมือง–สังคม–วัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน
อาจสรุปได้สั้น ๆ ว่า การทำ�งานการเสริมพลังในระดับใด
ก็ตาม เป็น “เพียงก้าวแรก” ที่จำ�เป็นต้องมี “ก้าวต่อ ๆ ไป” มิใช่มีเพียง
“ก้าวเดียวเท่านัน้ ” ปัจจุบนั นีแ้ นวคิดเรือ่ ง “ห่วงโซ่ผลลัพธ์” (outcome chain)
จะเป็นตัวช่วยในการออกแบบการทำ�งานในหลาย ๆ ระดับดังกล่าว
ตัวอย่างแผนภาพเรือ่ งการเสริมพลังระดับชุมชนของ C. Rissel
(1994 อ้างจาก กุลธิดา, 2558) จะแสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงระหว่างระดับ
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
การสร้างพลังอำ�นาจชุมชน
การสร้างพลังอำ�นาจทางจิตวิทยา
ระดับ
1
2
3
4
5
ความสำ�เร็จ
การไร้
สุขภาพ
ในการ
อำ�นาจ การพัฒนา การสนับสนุน การกำ�หนด
การมี
การกำ�หนด
ควบคุม
บุคคล การรวมกลุ่ม ประเด็น/ ส่วนร่วม นโยบายร่วม ทรัพยากร
วางแผน/ ในองค์กร/ และปฏิบัติการ
ชุมชน
จัดองค์กร การป้องกัน ทางสังคม
ชุมชน สิทธิ์ร่วมกัน

ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน
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Rissel อธิบายว่า วงจรของการเสริมพลังอำ�นาจชุมชนน่าจะ
เริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกกับคนกลุ่มเล็ก ๆ (ในกรณี CBR อาจจะเป็น
ทีมวิจัยชุมชน) ที่อยู่ในภาวะไร้อำ�นาจ การทำ�งานกับคนกลุ่มนี้จะเป็น
การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal development) ที่มีเป้าหมายคือการ
ยกระดับของการเห็นคุณค่าตัวเองหรือความสามารถของตนเอง (ให้นกั วิจยั
ชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า ตนเองสามารถจะทำ�งานวิจัยหรือเป็นนักวิจัย
ชุมชนได้)
ขั้ น ตอนต่ อ มาก็ คื อ การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม /
การทำ�งานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งในกรณีของงาน CBR ก็คือการร่วมมือ
ทำ�งานวิจัย CBR ร่วมกัน การประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจโครงการวิจัย
ร่วมกัน การจัดแบ่งงานภายในกลุม่ และวงจรในขัน้ ตอนต่อ ๆ มาตาม step
ของงานวิจัย คือ การพัฒนาโจทย์ การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล... Rissel
อธิบายว่า เมือ่ กลุม่ ดำ�เนินกิจกรรมเหล่านี้ หากกิจกรรมเหล่านัน้ ออกแบบ
โดยมีเป้าหมายของการเสริมพลัง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว
ก็จะมีทั้งการเสริมพลังด้านจิตวิทยา (Psychological empowerment)
การเสริมพลังระดับกลุ่มของทีมวิจัย ไปจนกระทั่งถึงการสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของชุมชน (Sense of community) ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเสริมพลัง
ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น การปกป้องสิทธิของชุมชน การควบคุม
ทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น
(6.4) พื้นฐานร่วมและคุณสมบัติเพิ่มของแต่ละระดับ เพื่อให้
ความเข้าใจเรื่อง “ระดับของการเสริมพลัง” เข้าใกล้ความเป็นจริงมาก
ทีส่ ดุ เราอาจให้ขอ้ สรุปว่า การทำ�งานใน 4–5 ระดับทีก่ ล่าวมานัน้ จะมีทง้ั
ส่วนที่เป็น “พื้นฐานร่วมกันของทุกระดับ” (common ground) และจะมีทั้ง
“คุณสมบัติเพิ่ม” อันเกิดมาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละระดับ เช่น
ความเป็นกลุ่ม ความเป็นองค์กร ความเป็นเครือข่าย ดังในภาพ

รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

1

2

3

4

ปัจเจก

กลุ่ม

องค์กร/ชุมชน

เครือข่าย
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Common ground

ตัวอย่างของ “พื้นฐานร่วม” (common ground) ที่มีอยู่ใน
ทุกระดับก็เช่น “ขั้นตอนหลัก ๆ” ของการเสริมพลัง ซึ่งหากเราเริ่มต้น
ใช้ ขั้ น ตอนของการเสริ ม พลั ง ในระดั บ ปั จ เจกชนเป็ น “รู ป แบบตั้ ง ต้ น ”
(prototype) เราก็จะพบว่า เมือ่ ขยายสเกลจากระดับบุคคลไปกลุม่ /องค์กร/
ชุมชน/เครือข่าย เราก็จะพบขัน้ ตอนหลักดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพียงแต่วา่
ในระดับที่สูงกว่าระดับปัจเจกนั้น ก็จะมี “ขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา”
ตามคุณลักษณะพิเศษของระดับที่สูงขึ้น
ตัวอย่าง 5 ขั้นตอนหลักของการทำ�งานเสริมพลังในระดับ
ปัจเจกบุคคล ที่น่าจะเป็น “พื้นฐานร่วม” ดังนี้
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วิเคราะห์สาเหตุ + ทาความเข้าใจ
อะไรทา
ให้ไร้พลัง



tool-timeline
ธรรมชาติ
ถูกกระทา

แนวทาง
เอาชนะ
อุปสรรค

นิโรธ
แหล่งพลังระดับปัจเจก



หา source
ของพลัง

มรรค



แหล่งพลังระดับกลุ่ม
แหล่งพลังระดับชุมชน


สรุป
ทบทวน/
ตอกย้า
(Confirmation)

ทุกข์
+
สมุทัย

ลงมือ
ดาเนินการ

ระดับชุมชน

การฝึกอบรม
การช่วยเหลือกัน
การมีส่วนร่วม
การต่อรอง

เพื่อให้
พลังสาแดงฤทธิ์
สร้างพื้นที่รูปธรรมเพื่อการเรียนรู้
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ (ระดับบุคคล)

เมื่อขยายกระบวนการพื้นฐานร่วมจากระดับบุคคลขึ้นมา
เป็นระดับชุมชน ก็อาจจะได้ภาพร่างของกระบวนการเสริมพลังในระดับ
ชุมชนดังนี้ (ดูภาพต่อไป) ในขั้นตอนกระบวนการทำ�งานวิจัยของ CBR
โดยหลัก ๆ ก็เป็นเช่นนี้ เพียงแต่อาจจะมีการสลับขั้นตอนก่อน–หลัง
ไปบ้าง ตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่
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การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

การประเมินผลและสะท้อนผล


การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง


การสร้างพันธมิตรและ
ระบบความร่วมมือ



การวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน


การส่งเสริมภาวะผู้นาและพัฒนาแกนนา


การพัฒนาความรู้
ทักษะที่จาเป็น

(7) มิติของการเสริมพลัง
(7.1) สูตร 3 ส่วน: 3 ตัวแปรที่ควรคำ�นึงถึงในการออกแบบ
กิจกรรมการเสริมพลัง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แม้ว่าการเสริมพลัง
อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติสำ�หรับคนบางคน แต่ในที่นี้ เราจะสนใจ
การเสริ ม พลั ง ที่ ผ่ า นการออกแบบซึ่ ง น่ า จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ได้ กั บ ทุ ก คน
ที่ได้ผ่านกระบวนการเสริมพลัง
ตัวแปร 3 ตัวแปร ที่เราต้องคำ�นึงถึงในการออกแบบกิจกรรม
การเสริมพลังที่เราอาจจะเรียกว่า “สูตร 3 ส่วน” ดังนี้

สูตร 3 ส่วน
ของการ
ออกแบบ

1. ระดับของ
การเสริมพลัง

ปัจเจก/กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย ฯลฯ

2. มิติของการ
เสริมพลัง

เศรษฐกิจ/การเมือง/กฎหมาย/การศึกษา ฯลฯ

3. ประเภท
กลุ่มคน

เด็ก/ผู้หญิง/คนพิการ/เกษตรกรรายย่อย/
คนจนในเมือง ฯลฯ
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ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่อง “ระดับของการเสริมพลัง” มาแล้ว
ในหั ว ข้ อ ที่ ผ่ า นมา ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะขอกล่ า วถึ ง มิ ติ ข องการเสริ ม พลั ง
(Dimension of empowerment) พอสังเขป
(7.2) ความหมายของ “มิติการเสริมพลัง” ในขณะที่ “ระดับของ
การเสริมพลัง” ดูจะเป็นการแบ่งประเภทของการเสริมพลังตามแนวตั้ง
มิ ติ ข องการเสริ ม พลั ง จะเป็ น การแบ่ ง ประเภทของการเสริ ม พลั ง ตาม
แนวนอน คำ�ว่า “มิติ” ในที่นี้หมายถึงกลุ่มประเด็นหรือกลุ่มเนื้อหา
ที่ กำ � ลั ง เป็ น ปั ญ หาของภาวะไร้พลัง เช่น ความไร้พลังด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมือง ด้านศักดิ์ศรี ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเสริมพลังก็จะ
เติมเต็มในแต่ละด้านแต่ละมิตินั่นเอง
และเช่นเดียวกับแนวทางเรื่องระดับของการเสริมพลัง คือ
แม้ว่าแต่ละประเด็น–แต่ละด้านของการเสริมพลังจะมีลักษณะเฉพาะตัว
แต่ทว่าในทุก ๆ มิติ–ด้านก็จะมี “พื้นฐานบางอย่างร่วมกัน” (common
ground) อยู่ในระดับหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะพืน้ ฐานบางอย่างทีเ่ ป็น “ตัวบ่งชี”้
ถึงภาวะการมีพลัง เช่น ความเป็นอิสระ (autonomy) (ทีจ่ ะใช้ชวี ติ /ทีจ่ ะเลือก
อาชีพ–ที่อยู่อาศัย) หรือเส้นทางชีวิตเราลิขิตเอง (self-determination)
ดังนั้น การเสริมพลังในด้านต่าง ๆ ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการ
ไม่มอี สิ ระหรือไม่อาจกำ�หนดเส้นทางชีวติ ของตนเองได้ ไปสูค่ วามมีอสิ ระ
หรือมีเส้นทางของตัวเอง ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเป็นชีวิตในด้านใด เช่น ชีวิตทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตทางวัฒนธรรม ชีวิตทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หรือพืน้ ฐานร่วมในแง่ “วิธกี ารเสริมพลัง” ก็ตอ้ งไม่ใช่วธิ กี าร
ถ่ายทอดให้พลังจากผู้มีไปสู่ผู้ไม่มี หากแต่เป็นการจัดเงื่อนไขให้มีการ
กระตุ้นพลังภายในให้ขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกดทับพลังภายใน
ออกไป ผลลัพธ์แรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผู้ได้รับการเสริมพลังจะมี “ทางเลือก
ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น” “เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ รู้ว่าจะไปต่อได้ยังไง”
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และ “มีหนทางทีจ่ ะแปรทางเลือกให้เป็นทางรอดได้จริง” (ตามคำ�นิยาม
ของธนาคารโลก) ผลลัพธ์ชั้นที่สองของการมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น
ก็คือ สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง กลุ่ม ชุมชน ทั้งด้าน
วัตถุ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ และเกิดห่วงโซ่ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่
จะติดตามมาอีกเป็นพรวน
 เข้าถึงแหล่งทรัพยากรมากขึ้น
 มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ของ
การเสริมพลัง

 มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
 ได้เข้าถึงและรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง
 รักษาสิทธิด้านต่าง ๆ
 เข้มแข็งขึ้น มั่นใจมากขึ้น
 เอาชนะความรู้สกึ ไร้พลัง/ไร้อานาจจัดการ
 Etc.

(7.3) มิติของการเสริมพลังในงาน CBR สำ�หรับเนื้อหาในการ
ทำ�งานวิจัย CBR จะมีลักษณะร่วมเหมือนงานวิจัยทุกสายพันธุ์ คือ
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ชุดใหญ่ ๆ คือ
(7.3.1) เนื้อหาที่ว่าด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบ CBR
(7.3.2) เนือ้ หาทีว่ า่ ด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจชุมชน
การศึกษาบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน พลังงานทางเลือก การจัดการ
ทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม สุขภาพพื้นบ้าน ฯลฯ
ในเนื้อหาส่วนที่ 2 นี้เองจะเป็น “เนื้อตัว” ของการเสริมพลัง
ในมิติต่าง ๆ เช่น การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ การเสริมพลังด้านสังคม–
วัฒนธรรม การเสริมพลังด้านการเมือง ฯลฯ ในขณะที่เนื้อหาในส่วนที่ว่า
ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบ CBR นั้น จะเป็น “เครื่องมือ/วิธีการ/วิถีทาง”
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ของการเสริมพลังเพือ่ การเปลีย่ นแปลงของกลุม่ เป้าหมายจากภาวะไร้พลัง
มาสู่การเติมเต็มพลังในด้านต่าง ๆ
เนือหางาน
CBR
ด้านวิธีวิทยา
การวิจัย
รูปแบบกิจกรรม
พิเศษ
กิจกรรม
การวิจัย
(พัฒนาโจทย์/
เก็บข้อมูล/
จัดการข้อมูล)

ด้านประเด็น/
เนือหา
Etc.

การทางานกับ
ข้อมูลตลอด
สายน้า

สวัสดิการ
ชุมชน

เศรษฐกิจ
ชุมชน
การศึกษา
การจัดการ
ทรัพยากร
พลังงาน

สุขภาพ

(7.4) การเลือ่ นไหลถ่ายเทระหว่างมิตติ า่ ง ๆ เช่นเดียวการทำ�งาน
การเสริมพลังที่มีการแบ่งเป็น “ระดับต่าง ๆ” ที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ
เป็น “การแบ่ง” แต่ “ไม่ขาด” ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการเสริมพลัง
ในมิติหนึ่ง เช่น การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ พลังที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถ
จะเลื่ อ นไหลแผ่ ข ยายถ่ า ยเทไปยั ง มิ ติ ก ารเสริ ม พลั ง ด้ า นการเมื อ งได้
ในภาคปฏิบตั กิ าร เราอาจจะรูจ้ กั หลักการนีใ้ นแนวคิดเรือ่ ง “ห่วงโซ่ผลลัพธ์”
ตัวอย่างเช่น งานศึกษาเรือ่ งการเสริมพลังของกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบนของไทยโดย ภมรรัตน์ สุธรรม (2555) ซึง่ แม้กจิ กรรม
เสริมพลังที่ด�ำ เนินการจะเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ทว่าผลการวิจัยก็ได้พบว่ามีการเลื่อนไหลถ่ายพลังไปยังมิติด้านจิตใจ
มิติการเสริมพลังด้านสังคม มิติการเสริมพลังด้านการเมืองการปกครอง
และมิติการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเป็นสายห่วงโซ่
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และตามหลักการแผ่ขยายถ่ายเทพลังดังกล่าวนี้ ในงานศึกษา
มิติการเสริมพลังบางด้าน ก็มีผู้เสนอว่า ในบางมิตนิ ั้น พลังที่เกิดจากการ
เสริมแรงจะมีอานุภาพค่อนข้างสูงที่จะส่งแรงสะเทือนไปยังมิติอื่น ๆ
เช่น การเสริมพลังด้านกฎหมาย (Legal empowerment) (ซึ่งในงาน CBR
อาจจะใช้คำ�นี้ในความหมายที่กว้างขวางและยืดหยุ่น ตั้งแต่กฎหมาย
ระดับชาติ ไปจนถึงกฎเกณฑ์–กติกา–ธรรมนูญระดับชุมชน) จะส่งผล
สะเทือนอย่างแรงถึงพลังด้านเศรษฐกิจ–สังคม–วัฒนธรรม และอื่น ๆ
ตัวอย่างที่ชัดเจนในงานวิจัยของ CBR ก็เช่น งานวิจัยชุดยุติธรรมชุมชน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องป่าชุมชน เป็นต้น
จากนี้ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละมิติของการ
เสริมพลังพอสังเขปเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องมิติของการเสริมพลัง
สัก 3 มิติของการเสริมพลัง และในการแบ่งมิติของการเสริมพลังนั้น
ผู้เขียนใช้วิธีการแบ่งให้ใกล้เคียงกับการจำ�แนกมิติด้านความเหลื่อมล้ำ�
ตามแนวทางของ USESCO เพือ่ ให้งา่ ยต่อการทำ�งานของ CBR ซึง่ คุน้ เคย
กับมิติ 7 ด้านของความเหลื่อมล้ำ�อยู่แล้ว
Etc.

 เศรษฐกิจ

11

 การเมือง


ด้านการ
บริหารจัดการ

มิติต่าง ๆ
ของ
การเสริมพลัง
(ตัวอย่าง)


ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ด้านจิตวิทยา/
จิตใจ


ด้านสุขภาพ

 กฎหมาย
 สังคม

วัฒนธรรม


การศึกษา/ความรู–้ ข้อมูล–ข่าวสาร
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มิตขิ องการเสริมพลังทีจ่ ะยกมาเป็นตัวอย่างคือ มิตเิ ศรษฐกิจ
การเมือง และกฎหมาย
(7.4.1) มิติการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ งานศึกษามิติการ
เสริมพลังด้านเศรษฐกิจนีด้ จู ะมีปริมาณมากกว่ามิตอิ นื่ ๆ ทัง้ นีน้ า่ จะเนือ่ ง
มาจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องพัฒนาการของแนวคิดการ
เสริมพลังแล้วว่า บรรดาสถาบันระดับโลก เช่น ธนาคารโลกได้จดั วางว่าการ
เสริมพลังจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญชิ้นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ�ได้
ในที่น้จี ะพิจารณาแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับมิติการเสริมพลังด้าน
เศรษฐกิจ ดังนี้


คานิยาม
ร่วม

การวิเคราะห์
การเสริมพลัง
มิติเศรษฐกิจ

 คานิยาม
เฉพาะกลุ่ม่ม
เฉพาะกลุ

เกษตรกร
แรงงาน

 รูปแบบกิจกรรมเสริมพลัง

(i) คำ�นิยามร่วมของ “การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ” แน่นอน
ว่ามีวธิ ีการให้คำ�นิยามการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจทีห่ ลากหลายเช่นเดียว
กับการนิยาม “การเสริมพลังแบบทั่ว ๆ ไป” และเราก็ยังสามารถจะอาศัย
คำ � นิ ย ามของการเสริ ม พลั ง แบบทั่ ว ไปมาเป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น แล้ ว ต่ อ ยอด
รายละเอียดของ “ชีวิต สถาบัน โครงสร้าง หรือระบบเศรษฐกิจ” เข้าไป
ตัวอย่างเช่น การให้ค�ำ นิยาม “การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ”
ที่มองแบบ “จากในมานอก” (inside-out) ที่กล่าวว่า “การเสริมพลัง
ด้านเศรษฐกิจ หมายถึงการเพิ่มความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
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ผู้ด้อยโอกาส/ด้อยอำ�นาจ (ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด เช่น เกษตรกรรายย่อย
ผูห้ ญิง ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ แรงงานรับจ้าง ฯลฯ) ด้วยวิธกี ารสร้างการมีสว่ นร่วม
เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายสุดท้าย คือความสามารถที่จะพึ่งตนเองและ
ควบคุม/จัดการชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนได้
ตั ว อย่ า งที่ ส อง เป็ น การให้ คำ � นิ ย าม “การเสริ ม พลั ง
ด้านเศรษฐกิจ” ที่มองแบบ “จากนอกมาใน” (outside-in) ที่ให้นิยามว่า
การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเป็นมุมมองที่สังคมจะต้องมองเห็นคุณค่า
และบทบาทของคนตัวเล็กตัวน้อยทีอ่ ยูต่ รงฐานรากทีม่ ตี อ่ ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ต้องเปิดโอกาสให้กลุม่ คนเหล่านีไ้ ด้มโี อกาสเข้าถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
มีโอกาสต่อรอง “ทางเศรษฐกิจ และมีการกระจายทรัพยากรทีเ่ ป็นธรรม”
ทั้งนี้การเสริมพลังดังกล่าวต้องมองชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้ด้อยโอกาส
ให้เกินกว่าระดับแค่ “พอยังชีพ” (survival) เท่านั้น แต่ผู้ด้อยโอกาสจะต้อง
มองตัวเองเป็น “ผู้กระทำ�การ” (Agency) ที่มี “ทางเลือกในชีวิต” (choice)
ไม่วา่ จะอยูใ่ นส่วนเสีย้ วใด (sector) ของระบบเศรษฐกิจ (เกษตร อุตสาหกรรม
บริการ) หรืออยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจแบบใด (เช่น เป็นผู้ผลิตทางการ
เกษตร เป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแรงงานรายย่อย
ในระบบบริการ เป็นต้น)
ในงานศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมพลังเศรษฐกิจของประเทศ
ในโลกทีส่ ามโดยเฉพาะกับกลุม่ ทีข่ าดโอกาสเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก ๆ เช่น
กลุม่ ผูห้ ญิงยากจน กลุม่ นักวิจยั ทีใ่ ช้ค�ำ นิยาม “การเสริมพลัง” ตามแนวทาง
ของธนาคารโลกได้ขยาย 2 มิติของการเสริมพลังแบบทั่วไป ออกเป็น 3
มิติของการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
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 Agency


Achievement

3 มิติการเสริมพลังสตรี
ด้านเศรษฐกิจ
(บทเรียนธนาคารโลก)


Resource

ด้านที่ 1 คือการเป็น “ผู้กระทำ�การ” (Agency) หมายถึง
ความสามารถของผู้ด้อยโอกาสที่จะได้มีทางเลือกในชีวิตทางเศรษฐกิจ
ได้มากขึ้น เช่น เลือกได้ว่าจะปลูกพืชชนิดใด ปลูกแบบไหน เลือกขายใคร
ในราคาเท่าไร เป็นต้น
ด้านที่ 2 การมี “ทรัพยากร” (Resource) ที่จะตัดสินใจ
ด้ ว ยตั ว เอง มี ท รั พ ยากรที่ เข้ า ถึ ง ได้ (เช่ น มี สิ ท ธิ์ เข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
เข้าถึงการฝึกอบรม ฯลฯ) ด้านที่สองนี้น่าจะหมายถึงการมีโครงสร้าง
แห่งโอกาส (Opportunity structure) ที่เหมาะสม
ด้านที่ 3 คือการมีผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ซึ่งหมายถึง
“ผลลัพธ์” (outcome) ทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจนัน้ กล่าวคือ มีความสามารถ
ที่จะประสบความสำ�เร็จในชีวิตทางเศรษฐกิจตามระดับที่คาดหวังเอาไว้
(ii) คำ � นิ ย ามเฉพาะของการเสริ ม พลั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
ตามกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากคนแต่ละคนมีตำ �แหน่งแห่งที่ในระบบ
เศรษฐกิจแตกต่างกัน ดังนัน้ ความหมายและวิธกี ารเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ
จึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้จะยกตัวอย่างชีวิตของคน
ทีม่ ี 2 สถานะในระบบเศรษฐกิจ คือ มีสถานะเป็นผูผ้ ลิตในระบบการเกษตร
และมีฐานะเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมและบริการ
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(ก) การเสริ ม พลั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ของเกษตรกรผู้ผลิต
จะมี ค วามหมายถึ ง ความสามารถที่จ ะพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน
การดำ�รงชีวิตของตนเองและครอบครัว ผ่านกระบวนการและวงจรของ
เศรษฐกิจ (ผลิต–แปรรูป–กระจาย–ตลาด–บริโภค) เช่น การเพิ่มรายได้
การพึ่งตนเองทั้งด้านเงินทุน ความรู้ และทรัพยากรอื่น ๆ มีอำ�นาจ
ทีจ่ ะควบคุมกระบวนการทางเศรษฐกิจได้ครบห่วงโซ่ (ผลิต–แปรรูป–ตลาด)
ตัวอย่างเช่น งานศึกษาเรือ่ งการเสริมพลังของกลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อการผลิตของไทย (ภมรรัตน์, 2555) ที่ค้นพบว่าปัจจัยสำ�คัญในการ
เสริมพลังของกลุ่มการเงินระดับชุมชนนั้นมี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ
การเพิม่ ความสามารถในการพึง่ ตนเองด้านทุนทีต่ อ้ งครบครันทัง้ 4 ประเภท
คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนความรู้ ทุนความสัมพันธ์ทางสังคม และทุนวัฒนธรรม
ปัจจัยที่สอง คือพลังที่เกิดมาจาก “การรวมกลุ่ม” ที่มีความเข้มแข็ง
อย่างแท้จริง (พลังเกิดจากแหล่งกำ�เนิดสำ�คัญ 2 แหล่งนี้ คือ พลังทุนและ
พลังกลุ่ม)
(ข) การเสริ ม พลั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม แรงงาน
เมือ่ วิเคราะห์ภาวะไร้พลังของกลุ่มคนทำ�งานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ หรือองค์กรหน่วยงานรัฐ ก็จะพบว่าสาเหตุของการไร้พลังนัน้
มาจากรูปแบบ “โครงสร้างแห่งโอกาส” (Opportunity structure) ที่ไม่เอื้อ
อำ�นวยต่อการสำ�แดงพลัง/ศักยภาพของคนทำ�งาน คือ “โมเดลการควบคุม”
(Control model) ดังนัน้ แนวทางการเสริมพลังคนกลุม่ นีจ้ งึ ต้องทำ�ย้อนศร
ด้วยการปรับโครงสร้างแห่งโอกาสให้มากขึน้ ซึง่ อาจจะมีหลายดีกรี เช่น
• การเปิดโอกาสให้คนทำ�งานให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
(Suggestion involvement) ผ่านกลไก/ช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรจัดหาให้
(ตูร้ บั ความคิดเห็น การประชุมทีม ฯลฯ) ตัวอย่างทีช่ ดั เจนและรูจ้ กั กันดีคอื
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle – Q.C.C)
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• การเพิม่ การมีสว่ นร่วมในเรือ่ งงาน (Job involvement)
เป็นระดับที่สูงขึ้นคือ “การทำ�งาน” จะเริ่มถูกปรับเปลี่ยนให้คนทำ�งาน
ได้ใช้ทกั ษะและความสามารถมากขึน้ คนทำ�งานมีอสิ ระมากขึน้ ในการเลือกว่า
จะทำ�งานอย่างไร จะจัดกลุ่มแบบไหน
• การมีสว่ นร่วมระดับสูง (High involvement) เป็นระดับ
ที่สูงที่สุดซึ่งคนทำ�งานจะไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำ �งาน
เท่านั้น แต่สามารถมีส่วนร่วมในระดับโครงสร้างและการตัดสินใจของ
องค์กร ระดับนี้มักจะมีการแบ่งสันผลประโยชน์แบบมีส่วนร่วมของคน
ทำ�งานด้วย (เช่น การให้คนงานร่วมถือหุ้นในองค์กร)
(iii) รูปแบบกิจกรรมการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ สำ�หรับ
รูปแบบกิจกรรม การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจนั้น มักจะดำ�เนินไปโดยมี
เป้าหมาย 4 ด้านทางเศรษฐกิจ เป็นตัวกำ�หนดรูปแบบดังในภาพ
Growth


Ownership 

เป้าหมาย
ของ
การเสริมพลัง
ด้านเศรษฐกิจ

 Efficiency



Distribution of
benefit

		 i) Growth การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เช่น ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ตลาดขยายตัวมากขึ้น
		 ii) Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การแปรรูป
เพือ่ เพิม่ มูลค่า การประหยัดต้นทุน การปรับกระบวนการผลิตให้รวดเร็วขึน้
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		 iii) Distribution of benefit ได้แก่การแบ่งสันปันส่วน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ เช่น การจัดสรรเงินปันผลให้สมาชิกกลุม่
การจัดการส่วนแบ่งทางการตลาดให้เป็นธรรม (Market share/Fair trade)
		 iv) Ownership ได้แก่ การมีสทิ ธิครอบครองเป็นเจ้าของ
หรือเข้าถึงแหล่งทรัพยากร/เงินทุน/เพื่อการใช้ประโยชน์
จากตัวอย่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่ยกมานี้ กลุ่ม
ผูเ้ สริมพลังเช่นธนาคารโลก มักจะเลือกใช้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจมาด�ำเนิน
การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลายรูปแบบ เช่น
• การฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ (Vocational training)
ซึ่งในงานวิจัย CBR ก็มีกิจกรรมรูปแบบนี้เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเสมอ เช่น
การฝึกอบรมช่างชุมชนด้านพลังงานทางเลือก การฝึกเขียนแผนธุรกิจ
เป็นต้น
• การสนับสนุนด้านเงินทุน (Micro finance) เนือ่ งจาก
ในระบบการผลิตนั้นต้องการเงินทุนเป็นทรัพยากรส�ำหรับตั้งต้นกิจการ
ซึ่ ง รู ป แบบการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น นั้ น มี ไ ด้ ห ลายรู ป แบบ ตั้ ง แต่ รู ป แบบ
การให้เปล่า (รูปแบบนี้ งานวิจัย CBR จะไม่ใช้) การเอื้ออ�ำนวยให้เข้าถึง
แหล่งเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต�่ำ  การให้ทุนแบบสมทบ (counterpart fund)
ไปจนกระทั่งถึงการติดตั้งทักษะการบริหารกองทุนของชุมชนเอง (เช่น
การจัดระบบบัญชีชุมชน)
• การให้เงินช่วยเหลือ (Cash transfers) สำ�หรับ
กลุ่มคนที่ไม่สามารถจะเริ่มต้นยืนได้ด้วยตัวเอง ก็จำ�เป็นต้องให้เงินหรือ
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในรูปแบบของเบี้ยยังชีพหรือการปกป้อง/เยียวยา
ทางสังคม (Social Protection) เช่น งานสวัสดิการชุมชน
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ส่ ว นในแวดวง CBR นั้ น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2563–2564
คนทำ�งาน CBR ได้ร่วมกันศึกษาเรื่องตัวชี้วัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ �
ด้านเศรษฐกิจภายใต้การนำ�ของ ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด และจากตัวชี้วัด
การลดความเหลือ่ มล้�ำ ทางเศรษฐกิจทีง่ านวิจยั CBR สามารถจะดำ�เนินงาน
ด้านการเสริมพลังได้นั้น ทีม CBR ได้พบว่ามี 4 ตัวชี้วัด คือ
i) การเพิ่ม Local content ให้มากขึ้น เช่น การใช้วัตถุดิบในการผลิต
ที่หาได้จากท้องถิ่น
ii) การเพิ่มกันชนทางการเงิน (Financial cushion) หมายถึง
การเพิ่มเงินออมหรือทรัพย์สินที่จะสามารถใช้จ่ายเพื่อดำ�รงชีวิต
ได้ในท่ามกลางภาวะวิกฤติหรือไม่มีรายได้เข้ามา
iii) การเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดอย่างเป็นธรรม (Market share)
iv) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (Value-added) เช่น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ในงานวิ จั ย ของ CBR อาจจะรวบรวมรู ป แบบกิ จ กรรม
การเสริ ม พลั ง ด้ า นเศรษฐกิจที่เป็นส่วนประกอบของกิจกรรมย่อย ๆ
ในกระบวนการวิจัยเพื่อตอบตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้ำ�ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
ต่อไปในอนาคต
(7.4.2) มิตกิ ารเสริมพลังด้านการเมือง (political empowerment)
ในช่วงปี พ.ศ. 2563–2564 คนทำ�งาน CBR ได้ร่วมมือกับ
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ ศึกษาตัวชีว้ ดั ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านการเมือง ซึง่ ผลจาก
การศึกษาร่วมกันนี้ได้ผลผลิตเป็นแนวคิดสำ�คัญ ๆ ที่สามารถจะนำ�มา
เป็นจุดตั้งต้นของเรื่องการเสริมพลังด้านการเมืองได้ เช่น แนวคิดเรื่อง
ความหมายที่หลากหลายของ “การเมือง” และแนวคิดเรื่องการเมืองแบบ
2 แกน (แนวตั้ง–แนวนอน)
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1) 6 ความหมายของคำ�ว่า “การเมือง” (Politic) และ
“ความเป็นการเมือง” (Political) ซึ่งไพสิฐได้เสนอว่า ความหมายของ
“การเมือง” และ “ความเป็นการเมือง” ที่พบในงานวิจัย CBR อาจจะมี
ได้อย่างน้อยใน 6 ความหมาย คือ
(i) การเมืองเป็นระบบความสัมพันธ์ของอำ�นาจในรูป
แบบ สถานภาพ และบทบาทต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐกับชาวบ้าน การเสริมพลังในความหมายนี้ก็คือการจัดความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ฝ่าย ให้สมดุลเท่าเทียมกัน
(ii) การเมืองเป็นระบบกลไกเชิงสถาบัน เช่น อ�ำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของรัฐหรือกลุ่มพิทักษ์สิทธิของชุมชน การจัด
องค์กรของหน่วยงานราชการ
(iii) การเมื อ งเป็ น โครงสร้ า งกลุ่ ม การเมื อ ง/กลุ่ ม ผล
ประโยชน์ต่าง ๆ นี้เป็นความหมายของ “การเมือง” ที่มักเข้าใจกัน
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองระดับชาติหรือกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น
(iv) การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งของนโยบายสาธารณะหรื อ
เจตจำ�นงทางการเมือง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ บรรดาวาระแห่งชาติ
หรือการประกาศนโยบายของจังหวัดให้เรือ่ งการอ่านเป็นวาระของจังหวัด
เป็นต้น
(v) การเมืองเป็นระบบหรือรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
เช่ น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รผู้ ใช้ น้ำ �  การรวมกลุ่ ม เป็ น วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ขอรั บ
การสนับสนุน ไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีของรัฐบาล
(vi) การเมืองเฉพาะประเด็น/เฉพาะด้าน เช่น การเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม การเมืองภาคพลเมือง เป็นต้น
ในการทำ�งานด้านการเสริมพลังจึงมีจุดออกสตาร์ตว่า
ผู้ ทำ � งานเสริ ม พลั ง นั้ น ได้ เ ลื อ กใช้ ค วามหมายของการเมื อ งในแบบใด
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความแตกต่างของคำ�นิยามทั้ง 6 นี้ ก็มีจุดร่วม
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ที่เป็นแกนกลางของทุกนิยามคือ การเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
เชิงอำ�นาจ ดังนัน้ ทีใ่ ดทีม่ กี ารใช้อ�ำ นาจ (หรือในทางกลับกันมีการต่อต้าน
อำ�นาจ) ที่นั้นก็ย่อมมีการเมืองเป็นลมหายใจอยู่ด้วยเสมอ
2) การเมืองแบบ 2 แกน โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่พูดถึง
“การเมือง” ในทัศนะแบบเดิม มักจะมีความเข้าใจที่จำ�กัดอยู่เฉพาะ
บางความหมาย (จาก 6 ความหมายที่กล่าวมา) กล่าวคือ เข้าใจการเมือง
ว่าเป็นเรือ่ งของพรรคการเมือง การทำ�งานของหน่วยงานรัฐ การไปใช้สทิ ธิ
ลงคะแนนเลือกตัง้ การประชุมรัฐสภา ฯลฯ ซึง่ การเมืองภายใต้ด�ำ เนินงาน
และขอบเขตนี้ ไพสิฐเรียกว่าเป็น “การเมืองแนวตั้ง”
แต่ทว่าในทัศนะแบบใหม่จะขยายความหมายของ “การเมือง”
ออกไปอีกแกนหนึง่ คือการเมืองแนวนอน หรือปัจจุบนั รูจ้ กั กันในชือ่ ของ
“การเมืองภาคประชาชน” ซึ่งจะมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
เชิงอำ�นาจทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
โดยตรง เช่น การจัดกลุ่มพิทักษ์ป่าชุมชน การก่อตั้งเครือข่ายเมล็ดพันธุ์
พืชพื้นบ้าน เป็นต้น
และนอกจากแกนทัง้ 2 แกนแล้ว ในภาคปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นจริง
ก็ยงั มีรปู แบบของการเมืองรูปแบบพิเศษทีเ่ ป็น “จุดตัด/จุดพบกันระหว่าง
การเมืองแนวตั้ง–แนวนอน” อีกด้วย

มีพนักงาน
รับผิดชอบ

มีนโยบาย

ป่าไม้

ขับเคลื่อนเรื่อง
การจัดท�ำแผนป่าฯ
แบบมีส่วนร่วม

1. การจัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ***
2. การจัดสรรทรัพยากร***
3. การท�ำให้ข้อมูล/การท�ำให้ความรู้ภูมิปัญญามีอ�ำนาจ***
4. กลไก/โครงสร้าง ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ,
การท�ำหน้าที่
5. ขอบเขตของการจัดท�ำบริการสาธารณะ
6. อัตลักษณ์/พื้นที่ในสังคม, ในสื่อต่างๆ
7. เกณฑ์/มาตรฐาน***
8. กระบวนการ/ปฏิบัติทางสังคม***
9. การนิยามความหมาย***
10. การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์

พื้นที่รูปธรรม 5 ชุมชน
1. สามขา
2. ต้นต้อง
3. บ้านขอใต้
4. แม่เชียงรายลุม
5. สาสบหก

จัดทำ�แผนป่าชุมชนที่มีชีวิต

กติการ่วม
• การก�ำหนด
วันควบคุม
การเผา
(ของ
เครือข่ายฯ
100 วัน)

วาระร่วม
• สร้างวาระ
ร่วม
ในชุมชน
(เวที
แลกเปลี่ยน
ระดับ
เครือข่าย
ต�ำบล/
อ�ำเภอ/
จังหวัด)

ประเด็นร่วม
• ทรัพยากร
ร่วมของ
ชุมชน
- อนุรักษ์
- ฟื้นฟู
- พัฒนา
- ป้องกัน
- ใช้ประโยชน์
• การจัดการ
ไฟป่า

• ผ้าป่า
• ท�ำเสื้อ
• องค์กรเอกชน
SCG/กฟผ.
• งานวิจัย

ทรัพยากร
และ
งบประมาณ

• เป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
• ร่วมคิด
แยกท�ำ
น�ำขยาย

การสร้าง
เครือข่าย

• กม. พิจารณากลั่นกรอง
จัดตั้งป่าชุมชนระดับจังหวัด

ผลักดันคนให้เข้าสู่
กลไกเชิงอำ�นาจ

แนวนอน

กลไกการทำ�งาน
• กลไกการทำ�งานเชิงพื้นที่
• กลไกการทำ�งานเชิงเครือข่าย
• กลไกเชิงนโยบาย
• เกิดกลไกการทำ�งานเชิงบูรณาการ
(ชุมชน-หน่วยงาน-เอกชน-นักวิชาการ)

*** เป้าสุดท้าย - คนไม่ทำ�ลายป่า (อยู่กับป่าอย่างเป็นมิตร)

การขับเคลื่อนในภาคประชาชน (กิจกรรมต่างๆ)

• ข้อมูล + แผนจัดการป่าชุมชน 5 ด้าน
- อนุรักษ์
- ฟื้นฟู
- พัฒนา
- ป้องกัน
- ใช้ประโยชน์
• ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
• พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
• การเกิดไฟในป่าลดลง
• เกิดอาชีพ + รายได้

“การเมือง”, ความหมายของคำ�ว่าการเมือง
อาจจะมองได้หลายมิติ

มีกฎหมาย

พรบ. ป่าชุมชน

มีงบประมาณ

แนวตั้ง

ตัวชี้วัดมิติทางการเมือง : พี่เลี้ยงลำ�ปาง : ป่าชุมชน
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2.1) การเสริมพลังด้านการเมืองแนวตัง้ สำ�หรับการเมือง
แนวตั้งนั้นมักจะครอบคลุมความหมายของคำ�ว่า “การเมือง” ว่าเป็น
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ /โครงสร้ า งรั ฐ การใช้ อำ � นาจของรั ฐ
หรือการจัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรของรัฐ เมื่อมาบวกผสมกับ
คำ�นิยามแบบล้อเล่นที่ว่า “การเมืองเป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้” (Politic makes the impossible possible) ดังนัน้
การเสริมพลังด้านการเมืองแนวตัง้ จึงน่าจะหมายถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลง/
เคลื่อนย้าย (transfer) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบการเมือง เช่น
นโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบ กฎหมาย งบประมาณ/ทรัพยากร ตำ�แหน่ง
การเพิ่มความรู้และขีดความสามารถ (เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง) ฯลฯ ให้ไปสูก่ ลุม่ ผูท้ ย่ี งั ขาดอำ�นาจในส่วนประกอบทางการเมือง
เหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านรูปแบบตัวบุคคล (เช่น ให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไป
มีตำ�แหน่งในโครงการของรัฐ) ผ่านแผนและนโยบายที่มาจากชุมชน
ผ่านกฎระเบียบทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการร่าง และอืน่ ๆ (ดูภาพประกอบ)
โดยที่ ก ระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยนี้ น่ า จะเป็ น ไปตามกระบวนการแบบ
ประชาธิปไตย คือใช้ข้อมูล การเสวนา (dialogue) การเจรจาต่อรอง
การเรียกร้องสิทธิ ฯลฯ มากกว่าจะใช้ก�ำ ลัง การรัฐประหาร หรือการยึดอำ�นาจ
2.2) การเสริมพลังด้านการเมืองแนวนอน เนื่องจาก
การเมื องแนวนอนนั้นเป็นการเมืองภาคประชาชน ดังนั้น คำ�นิยาม
ทีใ่ ช้เรือ่ ง “การเมือง” จึงมักจะมองไปจากจุดยืนของประชาชน การเสริมพลัง
ด้านการเมืองแนวนอนจึงหมายความถึง การเพิ่ม “ความเป็นพลเมือง”
เช่น พลเมืองอาหาร (Food citizen) ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 คือ มีสิทธิ
มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และต้องมีการเข้ามาร่วมลงมือเพือ่ กระทำ�การ
(engagement) ให้แก่กลุ่มคนที่ไร้อำ�นาจให้มากขึ้น
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หรือในอีกคำ�นิยามหนึง่ ก็เช่นกัน การเสริมพลังด้านการเมือง
หมายถึงการเพิ่มอำ�นาจให้แก่กลุ่มคนที่ไร้อำ�นาจ (powerless) อันเป็น
ผูซ้ ง่ึ ไม่ได้รบั สิทธิและเสรีภาพจากกลไกและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ (กล่าวคือ
ขาดโครงสร้ า งแห่ ง โอกาสที่ เ อื้ อ อำ � นวย – Opportunity structure)
โดยผ่ า นกระบวนการทางการเมื อ งรู ป แบบต่ า ง ๆ ผลลั พ ธ์ จ ากการ
เสริมพลังนี้จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทางการเมือง คือการ
มีอำ�นาจ (ในรูปแบบต่าง ๆ) ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการเจรจาต่อรอง
การมีปากมีเสียงที่ได้ยิน การตัดสินใจ และความสามารถที่จะกำ�หนด
ชะตากรรมและเส้นทางชีวิตของตนเองได้
ในภาพข้างบนจะแสดงให้เห็นตัวอย่างของกิจกรรมและ
ผลลัพธ์รูปธรรมที่เกิดจากการเสริมพลังด้านการเมืองแนวนอนในกรณี
ของการทำ�งานด้านป่าชุมชน โดยมีชุมชนที่เข้ามาร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของรัฐและมีโหนดพี่เลี้ยง CBR จังหวัดลำ�ปางเป็นผู้เสริมพลัง
ตัวอย่างผลลัพธ์ส�ำ คัญทีเ่ กิดขึน้ จากการเสริมพลังก็เช่น การมีพลังมากพอ
ทีจ่ ะทำ�ให้ประเด็นเรือ่ งป่าชุมชนกลายเป็น “ประเด็นร่วม” หรือ “วาระร่วม”
(common agenda) ในระดับตั้งแต่ตำ�บล อำ�เภอ ไปจนถึงจังหวัดขึ้นมา
มี ก ารสร้ า งกติ ก าร่ ว มในกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ของประชาชน มี กิ จ กรรมการ
แสวงหางบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการจัดการป่าชุมชนจาก
ภาคประชาชนเอง หรือจัดสรรมาจากภาครัฐเพิม่ เติม รวมทัง้ มีกระบวนการ
สร้างข้อมูล/ความรูจ้ ากกลุม่ ประชาชนเองเพือ่ นำ�ไปใช้ในการจัดเวทีเสวนา
แลกเปลีย่ น เจรจาต่อรอง กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนและนโยบาย
เป็นต้น
		 2.3) จุ ด ตั ด ระหว่ า งการเสริ ม พลั ง การเมื อ งแนวตั้ ง
และแนวนอน เนื่ อ งจากเรื่ อ ง “พลั ง อำ � นาจ” นั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งมี
“การสำ�แดงพลัง” (exercise power) และการสำ�แดงพลังนั้นก็ต้องการ
“พื้ น ที่ / อาณาบริ เวณ” (political space) และ “ตั ว แสดง” (actors)
ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของประเด็นหนึ่ง ๆ เช่น การจัดการน้ำ�  การจัดการป่า
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ชุมชน การป้องกันภัยพิบัติ ฯลฯ จะมีตัวแสดงหลาย ๆ ตัวที่แสดงพลัง
อำ�นาจของตนอยู่ภายในรัศมีขอบเขตพื้นที่หรืออาณาบริเวณหนึ่ง ๆ เช่น
ในงานวิจัยเรื่องการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซากใน 2 ตำ�บลของ
จังหวัดอุบลราชธานี ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลฯ
ในกรณีนมี้ ตี วั แสดงทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภัยพิบตั นิ ้ำ�ท่วมอยูจ่ �ำ นวนมากมาย
ทั้งในฐานะ “เหยื่อของเหตุการณ์” ทั้งในฐานะ “ผู้รับผิดชอบปัญหา”
ทั้งในฐานะ “ผู้ช่วยเหลือ/ผู้มีน้ำ�ใจดี” ฯลฯ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ำ�ท่วม

งบประมาณ กฎหมาย หน่วยงาน นโยบาย

โดยเน้นการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ในพื้นที่น้ำ�ท่วมเขตเมืองตำ�บลศรีปทุม
ตำ�บลกุดลาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยขับเคลื่อน
รพ.สต.
แกน อสม.
ผู้น�ำชุมชน
ตัวแทนผู้ประสบภัย

การจัดการพื้นที่น�้ำท่วม
นอกเขต อปท.
MOU สร้างความร่วมมือ
เวทีสาธารณะ
เสนอข้อมูลต่อหน่วยงาน

ศูนย์พักพิง
งบประมาณ
ระบบสนับสนุนจาก
บูรณาการ
		 หน่วยงานในระดับ
(ไปด้วยกัน
		 อ�ำเภอ และจังหวัด
ไม่ทิ้งกัน)
แผนการจัดการ
ข้อตกลงในการจัดการ การปรับปรุงเชิงโครงสร้าง
ทางระบายน�้ำ
น�ำ้ ท่วม ทัง้ คน 2 ต�ำบล
การพัฒนาการขุด
และหน่วยงาน 2 อปท.
		 ลอกทางน�้ำ
แผนและแนวทาง
วางผังเส้นทางน�้ำ
ในการจัดการน�้ำท่วม
ของ 2 อปท.
พื้นที่ต้นแบบ
ด้านการจัดการน�้ำท่วม

ผ้าป่าเรือ
ท�ำนารวม
เติมความรู้
เติมข้อมูล
ปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม
รวม/ปรับ/ตั้ง
กลุ่ม องค์กร
ยอมรับความต่าง
(มีกันและกัน)
กลไกในการจัดการน�้ำท่วม
		 กลไกชุมชน + วัด
		 กลไกชุมชน + อปท.
แผนและแนวทางจัดการน�ำ้ ท่วม
ในระดับครัวเรือนและชุมชน
มีแผนผังน�้ำท่วม

ประเด็นร่วม/วาระร่วม

กลไกและกระบวนการ
ในการลดผลกระทบ
และความเสียหาย
ในพื้นที่น้ำ�ท่วม

มาตรการ กฎ กติกา
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เมื่อใช้แว่น “การเสริมพลังด้านการเมืองทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน” มาวิเคราะห์รปู แบบกิจกรรมทีแ่ ต่ละกลุม่ ตัวแสดงได้ด�ำ เนินการมา
ก็จะพบว่าได้เกิด “จุดตัด” ระหว่างการเสริมพลังการเมืองแนวนอนและแนวตัง้
ที่มาพบกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำ�  MOU ความร่วมมือระหว่าง
2 อปท. ในเขตพื้นที่น้ำ�ท่วม การประสานกลไกการจัดการน้ำ�ท่วมระหว่าง
ชุมชนกับ อปท. ฯลฯ กล่าวคือพลังด้านการเมืองที่เกิดจากกระบวนการ
ทัง้ แนวนอนและแนวตัง้ ได้เข้ามาผนวกรวมตัวกัน ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารเพิม่ พูน
พลังเป็นทบทวีคูณ
(7.4.3) การเสริมพลังด้านกฎหมาย (Law empowerment)
(ก) ทำ � ไมต้ อ งมี ก ารเสริ ม พลั ง ด้ า นกฎหมาย ผู้ เขี ย นได้
แยกมิติของการเสริมพลังด้านกฎหมายออกมาจากด้านการเมือง และ
แยกออกมาเป็นมิติเฉพาะตัวมิติหนึ่ง ก็เนื่องมาจากหลายเหตุผล เหตุผล
แรกก็คือ เมื่อมีการทบทวนงานศึกษาเรื่องการเสริมพลังในมิติต่าง ๆ
โดยเฉพาะงานศึกษาในต่างประเทศ ก็มักจะมีการแยกมิติการเสริมพลัง
ด้านกฎหมายออกมาเป็นการเฉพาะอยู่เสมอ ซึ่งสะท้อนเห็นถึงลำ�ดับ
ความสำ�คัญของเรื่องกฎหมายได้อย่างหนึ่ง
เหตุผลประการที่สอง มาจากประสบการณ์ท่ไี ด้อ่านและ
ร่วมงานกับบรรดาพี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชนของ CBR ผู้เขียนพบว่า
ในหลาย ๆ ประเด็นที่เป็นปัญหาของชาวบ้านในชุมชนนั้นเกิดมาจาก
กำ�แพงใหญ่ดา้ นกฎหมายนีเ้ อง (ตัวอย่างเช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย
เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ) และเนื่องจากตัวสถาบันกฎหมายเองเป็นขุมรวมพลัง
อำ�นาจขนาดมหาศาลของสังคม เริ่มตั้งแต่อำ�นาจความชอบธรรมของ
ตัวบทกฎหมาย (ที่อยู่เหนือสิ่งใดแม้แต่มนุษยธรรม) อำ�นาจความถูกต้อง
ของคำ�พิพากษาของศาล อำ�นาจในการจับกุม/การถืออาวุธของตำ�รวจ
ผู้รักษากฎหมาย เป็นต้น
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จึงกล่าวสรุปได้ว่า กฎหมายดูจะเป็นมิติที่ทำ�ให้คนเล็ก
คนน้อยเกิดสภาวะไร้พลังได้งา่ ยทีส่ ดุ และมากทีส่ ดุ และด้อยพลังในหลาย
ระดับขั้น เริ่มตั้งแต่
• ชั้นที่ 1 → ตัวกฎหมายเองที่สร้างความเสียเปรียบ
ให้แก่คนยากจน การเสริมพลังจึงเป็นงานปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้
• ชัน้ ที่ 2 → และแม้จะมีตัวกฎหมายที่ยุติธรรมถ้วน
หน้าแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักเนื้อหาของตัวบทกฎหมาย
เหล่านี้ (งานวิจัย CBR จำ�นวนไม่น้อยจึงมีการเสริมพลังด้วยกิจกรรม
การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา)
• ชั้นที่ 3 → แม้ จ ะมี ก ฎหมายและประชาชนรู้ จั ก
กฎหมายนั้นแล้ว ก็ยังมีกำ�แพงด่านที่ 3 คือ การได้ใช้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจัง เช่น แม้ในชุมชนจะพบเห็นการกระทำ�
ทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น การดูดทรายริมตลิง่ การตัดไม้เถือ่ น การขายยาเสพติด
ฯลฯ แต่กไ็ ม่มอี �ำ นาจพอทีจ่ ะให้กฎหมายเข้ามาจัดการได้ หรือในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่จำ�เป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ (เช่น เงินค่าประกันตัว)
ต้องใช้ความรู/้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (เช่น ทนาย) องค์ประกอบทัง้ หลายทีก่ ล่าวมานีค้ อื
โครงสร้างแห่งโอกาสที่ไม่เอื้ออำ�นวยให้คนยากจนได้ใช้พลังทางกฎหมาย
เหตุ ผ ลประการที่ ส าม ในงานศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ ง
“ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างความยากจนกับ กฎหมาย” ในงานด้านสิทธิ
มนุษยชนจะให้ข้อสรุปว่า คุณลักษณะที่ไม่น่าพึงประสงค์ 4 ด้านของ
กฎหมายนั้น เป็นสาเหตุของความยากจน ลักษณะทั้ง 4 ได้แก่ กฎหมาย
ที่ทำ�ให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะไร้พลัง (disempowerment) กฎหมาย
ที่ กี ด กั น ประชาชนออกไป (exclusion) กฎหมายที่ เ ลื อ กการปฏิ บั ติ
(discrimination) และกฎหมายที่ไร้ผล/ไม่มีน้ำ�ยา (ineffective law)
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ดังนัน้ เมือ่ เราจะทำ�กิจกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
ทีเ่ ป็นผลลัพธ์ เราก็ตอ้ งมองย้อนศรขึน้ ไปแก้ไขทีก่ ารเสริมพลังด้านกฎหมาย
เพื่อฝ่าข้ามกำ�แพงทั้ง 4 ด้านอันเป็นสาเหตุ
(ข) ตัวอย่างคำ�นิยามของการเสริมพลังด้านกฎหมาย ในทีน่ ี้
จะลองยกตั ว อย่ า งคำ � นิ ย ามของการเสริ ม พลั ง ด้ า นกฎหมายสั ก 2–3
คำ�นิยาม เพื่อให้เห็นขอบเขตของการเสริมพลังในมิตินี้
		 (i) การเสริ ม พลั ง ด้า นกฎหมาย หมายถึ ง การเสริ ม
ความเข้มแข็งและความสามารถของประชาชนทุกคนเพื่อให้รู้จักสิทธิ
ของตนเอง สามารถเข้าถึงสิทธิ และได้ใช้สิทธิของตนที่ได้รับการรับรอง
ทางกฎหมายไม่วา่ จะในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะสมาชิกของชุมชน
		 (ii) การเสริ ม พลั ง ด้ า นกฎหมาย เป็ น กระบวนการ
ที่คนเล็กคนน้อยได้รับการปกป้องและสามารถใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ
และผลประโยชน์ของตนให้ปลอดพ้นจากการข่มขู/่ ข่มเหงจากรัฐหรือระบบ
กลไกของตลาดและทุน กระบวนการนีต้ อ้ งการทัง้ ความเข้มแข็งของตนเอง
และการสนับสนุนจากคนอื่น (เช่น ผู้รู้ด้านกฎหมาย) สามารถเกิดขึ้นได้
ในหลายระดับ (ปัจเจก ครัวเรือน กลุม่ องค์กร ชุมชน) และกับกลไกหลาย ๆ
ด้าน เช่น ด้านการศึกษาในกรณีของการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
		 (iii) การเสริมพลังด้านกฎหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคน
ไร้ พ ลั ง ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ า นกฎหมาย (Legal mobilization) เช่ น
การเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมาย การปรับเปลี่ยนกระบวนยุติธรรม (เช่น
งานวิจัย CBR ชุดยุติธรรมชุมชน) ระบบทางกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเป้าหมาย
ของการปรั บ ปรุ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ –สั ง คม–การเมื อ งของตนเอง
การขับเคลือ่ นนีจ้ ะสนใจว่า จะต้องทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ให้กฎหมายสามารถ
อำ�นวยผลประโยชน์และเห็นความสำ�คัญของคนเล็กคนน้อยในสังคม
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สำ�หรับคำ�นิยามเหล่านี้ จะสังเกตได้ว่า บางคำ�นิยาม
จะวางขอบเขตของกฎหมายอยู่ภายในเส้นรอบวงและปริมณฑลของ
กฎหมายเท่ า นั้ น แต่ ก็ มี บ างคำ � นิ ย ามที่ เชื่ อ มโยงเรื่ อ งของกฎหมาย
เข้ากับเรือ่ งของการควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคม ซึง่ หมายความว่า
ในคำ�นิยามกลุ่มหลังนี้มีทัศนะพื้นฐานว่า โดยเนื้อแท้แล้ว กฎหมายเป็น
เครื่องมือที่มิได้สิ้นสุดในตัวเอง หากแต่กฎหมายเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ในการปกป้องสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคม
(แม้แต่พื้นที่ในท้องถนน บนฟุตบาททางเดิน พื้นที่ริมทางรถไฟ ฯลฯ)
ดังนัน้ การทีจ่ ะเข้าถึงและได้ใช้กฎหมายจึงจำ�เป็นต้องมีกลไก กระบวนการ
และตัวช่วยในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยด้านเศรษฐกิจ หรือแม้แต่
ตัวช่วยด้านภาษา (อย่างทีเ่ รารับรูก้ นั ว่า “ภาษากฎหมายนัน้ มีความเข้มงวด
เฉพาะตัวอย่างยิ่งยวด”)
(ค) ระดับของการเสริมพลังด้านกฎหมาย หากเราใช้แนวคิด
เรื่องลำ�ดับขั้นตอนของกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเกณฑ์ การทำ�งาน
ด้านการเสริมพลังด้านกฎหมายก็สามารถจะทำ�ได้อย่างน้อยใน 3 ระดับ
ขั้นตอน คือ
		 (i) ระดับของการปฏิรูปตัวบทกฎหมายเอง เพื่อเพิ่ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว และกระบวนการ
ปฏิรูปตัวบทกฎหมายนี้ต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายนั้น
		 (ii) ระดับของการเสริมความรูด้ า้ นกฎหมายให้แก่กลุม่
ประชาชนที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น ๆ ให้ประชาชนได้รู้จักและ
เข้าใจกฎหมายที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องที่เรียกว่า “การรู้เท่าทันกฎหมาย”
(legal literacy) เพื่อที่ว่ากฎหมายจะได้ไม่เป็นเพียงข้อความที่บรรจุอยู่
ในหนังสือตำ�รากฎหมาย หรือเป็นความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ฉพาะในกลุม่ นักกฎหมาย
เท่านั้น
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		 (iii) ระดั บ ของการเข้ า ถึ ง และใช้ ไ ด้ จ ริ ง กฎหมาย
ของประชาชนที่แท้จริงจะมิใช่กฎหมายที่เขียนอยู่ในกระดาษหรือเป็น
กิจกรรมเฉพาะที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่
ในชีวิตประจำ�วันของประชาชน กล่าวคือ ประชาชน (โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) จะต้องเข้าถึงและได้ใช้กฎหมายอย่างเป็นจริง
ต้องมีการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขวางกั้น หรือต้องเพิ่มเงื่อนไข/โอกาส/
กลไกให้ประชาชนได้ใช้กฎหมาย ประเด็นนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับการใช้พลังเพือ่
ขับเคลื่อนปฏิรูประบบยุติธรรมของสังคม (ดูตัวอย่างงานวิจัยของภัทรา
บุรารักษ์ และ สุพรรณี เบอร์แนล (2560) เรื่อง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มพลัง
คนไร้สัญชาติเพื่อการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย”)
สำ � หรั บ กิ จ กรรมที่ จ ะนำ � มาใช้ ใ นการเสริ ม พลั ง ด้ า น
กฎหมายในทัง้ 3 ระดับนี้ นอกเหนือจากรูปแบบกิจกรรมหลายสิบประเภท
ของการเสริมพลังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมพิเศษ
ของการเสริมพลังด้านกฎหมาย เช่น
• การสร้างการรู้เท่าทันด้านกฎหมาย (legal literacy)
ปัจจุบันก็จะพบเห็นในบรรดารายการข่าวทางโทรทัศน์ที่เล่าเหตุการณ์
ที่เกิดปัญหา และได้เชิญผู้รู้ด้านกฎหมายมาให้คำ�อธิบาย
• การฝึกการตืน่ รูด้ า้ นกฎหมาย (legal awareness) เช่น
การฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้กฎหมาย
• การเผยแพร่ความรูด้ า้ นกฎหมายผ่านสือ่ ประเภทต่าง ๆ
• การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการร่างกฎหมาย
• การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด้ า นกฎหมายเพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการใช้กฎหมาย เช่น การมีกลุ่มทนายอาสา
• การประสานกระบวนการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิ
ของประชาชนเข้ากับการเคลือ่ นไหวของสือ่ มวลชนและการเคลือ่ นไหวทาง
สังคม
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(8) เป้าหมาย/ประโยชน์และความสำ�คัญของการเสริมพลัง
อันที่จริง เนื้อหาที่ว่าด้วยเป้าหมาย ประโยชน์ และความสำ�คัญ
ของการเสริมพลังนั้น ผู้เขียนได้สอดแทรกอย่างกระจัดกระจายอยู่แล้ว
ในหัวข้อต่าง ๆ สำ�หรับในทีน่ ี้ ผูเ้ ขียนเพียงอยากจะขีดเส้นใต้ขยายแนวคิด
ในหัวข้อนี้อยู่ 2 ประเด็นย่อย คือ ประการแรกคือ ทุกคน/ทุกกลุ่มมีสิทธิ
มาใช้เครือ่ งมือการเสริมพลังเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง โดยไม่จ�ำ กัดว่าต้อง
เป็นสิทธิของกลุม่ ผูไ้ ร้พลังเท่านัน้ ประการทีส่ อง คือการเสริมพลังทำ�อะไร
ได้มากมายหลายด้าน (มากกว่าที่เราคิด) สำ�หรับคนหลายกลุ่ม
(8.1) การเสริมพลังมิใช่เครือ่ งมือของกลุม่ ผูไ้ ร้พลังเพียงกลุม่ เดียว
ถึงแม้โดยทั่วไป เราอาจจะเข้าใจว่า การเสริมพลังนั้นน่าจะเป็นอาวุธ
ประจำ�กายของกลุม่ ผูด้ อ้ ยพลัง ซึง่ ก็เป็นความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในระดับหนึง่
แต่ทว่าในฐานะทีเ่ ป็นอาวุธ ผูใ้ ช้อาวุธนัน้ ย่อมจะเป็นใครก็ได้ไม่จ�ำ กัด ดังเช่น
ข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า แม้แต่ธนาคารโลก (ซึ่งเป็นสถาบัน
อันทรงพลัง) ก็ยงั เล็งเห็นความสำ�คัญและได้เข้ามาใช้การเสริมพลังในฐานะ
เครื่องมือชิ้นหนึ่ง (tool/instrument) ที่จะนำ�มาขจัดปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม เช่นเดียวกับตัวอย่างงานวิจัยด้านการศึกษา
บางชิ้นที่ตั้งโจทย์ว่า ฝ่ายผู้บริหาร (ฝ่ายที่มีพลังอำ�นาจ) จะใช้เครื่องมือ
การเสริมพลังให้แก่บรรดาครูได้อย่างไร ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ก็มีโจทย์การวิจัยด้านการเสริมพลังในแนวทางนี้อยู่ไม่น้อย
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ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ การเสริมพลังใน
ระดับขององค์กร ซึ่งกลุ่มผู้ด้อยพลังจะมีสถานะอย่างน้อย 2 สถานะ
คือในฐานะปัจเจกบุคคล และในฐานะสมาชิกขององค์กร ดังนั้น กลุ่ม
ผู้ด้อยพลังก็สามารถจะใช้เครื่องมือการเสริมพลังเพื่อประโยชน์ได้ทั้งใน
2 สถานะ และในเวลาเดียวกัน ฝ่ายบริหารในองค์กรก็สามารถจะใช้
“การเสริมพลัง” ในฐานะเครือ่ งมือของการบริหารหรือการพัฒนาบุคลากร
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ�งาน การสร้างแรงจูงใจหรือการแข่งขัน
ในการสร้างผลงานได้เช่นกัน ในการศึกษาเรื่องเป้าหมาย/ประโยชน์ของ
การเสริมพลังจึงต้องนำ�เอาแนวคิดเรื่อง “สูตร 3 ส่วน” คือเป็นประโยชน์
ของคนกลุม่ ไหน X เป็นประโยชน์ในระดับใด X เป็นประโยชน์ในมิตไิ หน
เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
(8.2) เป้าหมายและประโยชน์หลายด้านของการเสริมพลัง
ตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นประโยชน์หลายด้านหลายมุมที่เกิดขึ้น
มักจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการเสริมพลังในระดับองค์กร ซึ่งผู้ทำ�งาน
CBR สามารถทีจ่ ะนำ�มาประยุกต์ใช้ได้กบั การทำ�งานในระดับกลุม่ ชาวบ้าน
องค์กรหน่วยงานรัฐท้องถิ่น หรือในระดับชุมชน เช่น อติพร ทองหล่อ
(2546) ที่ศึกษารูปแบบการเสริมพลังอำ�นาจของอาจารย์พยาบาลที่สังกัด
องค์กรหน่วยงานรัฐแห่งหนึง่ และพบว่าประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากการเสริมพลัง
กลุ่มเป้าหมายนั้นจะส่งผลต่อกลุ่มคนและองค์กรอย่างน้อยใน 4 ด้าน คือ
 ต่อฝ่ายบริหาร/ผู้บังคับบัญชา

ต่อองค์กรโดยรวม

ประโยชน์หลายด้าน
ของการเสริมพลัง
ในองค์กร
 ต่อผู้รับ/ผู้ใช้บริการ

 ต่อคนทางาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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ด้านที่ 1: เป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายที่มีอำ�นาจ
คือทำ�ให้ได้งานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าเอาไว้
ด้านที่ 2: เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีสถานะ
เป็นผู้ไร้พลังอำ�นาจมาก่อนการวิจัย ผลจากการใช้กิจกรรมการเสริมพลัง
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมากมาย ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในระดับตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหว่างตนเอง
กับงานและองค์กร เช่น
• มีความรู้สึกว่าได้ทำ�บางสิ่งที่คุ้มค่า
• เป็นการพัฒนาความสามารถในการทำ�งาน
• เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• เพิ่มความเชื่อมั่นจากการได้ทำ�สิ่งใหม่ ๆ
• รู้สึกพึงพอใจต่อความรับผิดชอบและความสำ�เร็จของงาน
• เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานมากขึ้น
ด้านที่ 3: ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในขณะที่ประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการเสริมพลังใน 2 ด้านแรกนั้น จะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผู้ที่อยู่ในองค์กร แต่เนื่องจากหน่วยงานที่ศึกษานั้นเป็นหน่วยงาน
ให้บริการ ดังนัน้ จึงมีผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์โดยทางอ้อมจากการเสริมพลัง
คือกลุม่ ผูม้ ารับบริการ เมือ่ มีกจิ กรรมเสริมพลังทำ�ให้เกิดการปรับโครงสร้าง
การบริหารจากที่เคยเป็นแนวดิ่งมาเป็นแนวราบ ทำ�ให้เกิดความยืดหยุ่น
และส่งเสริมการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ ส่งแรงกระเพื่อมให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เกิดคุณภาพในตัวงาน และแน่นอนว่า
ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือทำ�ให้ผู้รับบริการพึงพอใจการทำ�งานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ด้านที่ 4: ประโยชน์ต่อองค์กร เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
ทรัพยากรในการทำ�งานที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งได้รางวัลจากการทำ�งาน
(รูปแบบหนึ่งของการเสริมพลัง) ผลที่ตามมาก็คือความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การ ทำ�ให้บคุ ลากรมีความซือ่ สัตย์ และทำ�ให้องค์การสามารถรักษา
บุคลากรเอาไว้ได้
กล่าวโดยสรุป หากการเสริมพลังในระดับกลุม่ หรือหน่วยงาน/
องค์กรสามารถดำ�เนินการได้อย่างดี ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ก็จะครบเครือ่ ง
ของการเปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับทีมงาน และ
ระดับบุคคล ดังในภาพ

Attitude
(บุคคล)


Relationship
Structure
(ทีมงาน)

Empowerment
(แบบครบเครื่อง)


Organization
(องค์กร)

1) Attitude หมายถึง การเสริมพลังอำ�นาจจะช่วยยกระดับ
ทัศนคติของบุคลากรทุกคนให้ท�ำ งานอย่างมีกระบวนการ มีความรับผิดชอบ
เกิดการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2) Relationship หมายถึง การเห็นความสำ�คัญของความ
สัมพันธ์ระหว่างทีม เน้นเนือ้ หาและการทำ�งานอย่างเป็นกระบวนการ มีการ
ติดต่อสื่อสาร และรับฟังข้อมูลย้อนกลับ
3) Organizational Structure หมายถึง องค์กรมีนโยบาย
การฝึกอบรม และการกระตุน้ เพือ่ ปรับค่านิยมขององค์การ เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไป
สู่เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
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(9) ตัวชี้วัดการเสริมพลัง
สำ�หรับส่วนประกอบตัวสุดท้ายของเรื่องการเสริมพลังนี้ก็เกิดมา
จากปัญหาบางประการในการปฏิบตั ขิ องงาน CBR เอง กล่าวคือ หลังจาก
ที่ได้ดำ�เนินโครงการวิจัย CBR ตามคาถา 3 ข้อ(เดิม)แล้ว เมื่อสิ้นสุด
โครงการและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในรายงานของ CDR ก็มักจะมีการ
วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า “ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมในโครงการวิจัยนั้นเก่งขึ้น
ดีขึ้น” “กลุ่มวิสาหกิจที่ทำ�วิจัย CBR แล้วเข้มแข็งขึ้น” เป็นต้น
คำ � ถามต่ อ การวั ด ผลลั พ ธ์ จ ากกิ จ กรรมการเสริ ม พลั ง ผ่ า น
กระบวนการวิจัย CBR นั้นจะมีอยู่ 2 ระดับ ระดับแรกก็คือ ในหมู่ทีม
วิจยั ด้วยกันเองนัน้ มีความเข้าใจตรงกันหรือไม่วา่ “ทีว่ า่ นักวิจยั ชุมชนเก่งขึน้ /
ดีขึ้น” นั้น ดูจากสัญญาณหรือตัวชี้วัด (Indicator) อะไร ทั้งพี่เลี้ยง
และนักวิจยั ใช้ตวั ชีว้ ดั ตัวเดียวกันหรือเปล่า เช่น โหนดพีเ่ ลีย้ งอาจจะวัดจาก
ความสามารถเชิงการวิจัยของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น คิดได้เป็นเหตุเป็นผล
และรู้จักการเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์) ในขณะที่ชาวบ้านอาจจะวัดว่า
“ชาวบ้านเก่งขึ้นเพราะกล้าพูดกล้าแสดงออก/กล้าแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม” เป็นต้น
คำ�ถามระดับที่สองก็คือ แล้วตัวชี้วัดที่ทีมวิจัยใช้วัดผลลัพธ์นั้น
“ใช่ตัวจริง/ตัวที่วัดได้จริง/หรือถูกต้องหรือเปล่า” คำ�ตอบในระดับนี้
มีผลสืบเนื่องมาถึงเรื่อง “ความน่าเชื่อถือ” ของตัวชี้วัดที่มีในสายตา
ของคนภายนอก เช่น ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ คือสามารถ
ที่จะเขียนโครงการไปขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ ตัวชี้วัดนี้
ใช่จริงหรือเปล่า ตัวชี้วัดนี้มี “ที่มาที่ไป” อย่างไรจึงได้ตัวชี้วัดนี้มา
เนือ่ งจากในระหว่างปี พ.ศ. 2564–2565 งาน CBR ได้โฟกัส theme
ที่จะศึกษาร่วมกันคือ “การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเสริมพลัง” ซึ่งเป็น
การต่อยอดทั้ง “ประเด็นเนื้อหาเรื่องการเสริมพลัง” ที่เป็นเนื้อตัว
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ของงาน CBR ใน 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา และเป็นการต่อยอด “กระบวนการ
สร้างตัวชีว้ ดั ” ในแบบการประสานวิธกี ารสร้างแบบ “ล่าง–บนประสานกัน”
ซึ่งเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่งาน CBR ได้ใช้ศึกษาร่วมกันมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ทีจ่ ะนำ�มาถ่ายโอนเพือ่ ใช้เป็นวิธกี ารหลักในการสร้าง
ตัวชีว้ ดั ครัง้ นี้ ดังนัน้ เนือ้ หาในหัวข้อสุดท้ายนีจ้ งึ จะเป็นเพียงการรำ�เบิกโรง
ในเรื่อง “ตัวชี้วัดการเสริมพลัง” เท่านั้น แง่มุมที่จะพิจารณาในการสร้าง
ตัวชี้วัดจะมีอยู่ 6 แง่มุม ดังนี้
Agency X Opportunity
Structure


 สูตร 3 ส่วนของการออกแบบ
กิจกรรม

ตัวชีวัด
การเสริมพลัง
บุคคล


ระดับ (level)
ของการเสริมพลัง

กลุ่ม
ชุมชน


ตัวชี้วดั ต้องมี
degree/weight

 ผลลัพธ์แบบ 3 เส้า
ของ CBR

CBR เน้น Change

(9.1) การสร้างตัวชี้วัดตามแนวคิด Agency X Opportunity
Structure
ในกระบวนการสร้างตัวชี้วัดใด ๆ ก็แล้วแต่ ประตูบานแรก
ที่ จ ะเป็ น ตั ว กำ � หนดหน้ า ตาของตั ว ชี้ วั ด นั้ น ก็ คื อ “การให้ คำ � นิ ย าม
สิ่งที่จะวัดนั่นเอง” ในกรณีของการเสริมพลัง ผู้เขียนได้ลองให้คำ�นิยาม
ของการเสริมพลังตามแนวคิดของธนาคารโลกที่ว่า การเสริมพลังจะต้อง
เป็นการ “ตบมือทั้ง 2 ข้าง” กล่าวคือ ในส่วนของมือซ้ายจะต้องเพิ่มพลัง
ให้กับตัวบุคคลกลายเป็น “ผู้กระทำ�การ” (Agency) และส่วนของมือขวา
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จะต้องสร้าง “โครงสร้างแห่งโอกาส” (Opportunity structure) ทีเ่ อือ้ อำ�นวย
ไปพร้อม ๆ กัน พลังของเสียงจากการตบมือจึงจะดังขึ้น
(9.1.1) ตัวชี้วัด “Agency”
สำ�หรับตัวชีว้ ดั “ตัวคนทีไ่ ด้รบั การเสริมพลังแล้ว” จนมีสถานะ
เป็น “ผู้กระทำ�การ” มักจะเป็นการวัดในมิติด้านจิตวิทยาซึ่งมีหน่วย
การศึ ก ษาในระดั บ บุ ค คล มี ผู้ คิ ด สร้ า งเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ บุ ค คลนี้
มากมายหลายแบบ ในปี พ.ศ. 2562 ผู้เขียนเองก็ได้ทดลองสร้างเกณฑ์
ตัวชี้วัด “ความสามารถในการเป็นผู้กระทำ�การ” ที่เกิดขึ้นจากการผ่าน
รูปแบบกิจกรรมเสริมพลังด้วยกระบวนการวิจัยแบบ CBR โดยเน้นหนัก
“มิตขิ องการเพิม่ พลังปัญญา” และใช้แนวคิดเรือ่ ง “สมอง 2 ซีก: ซ้าย/ขวา”
(ซึง่ น่าจะเป็นทีต่ ง้ั ของปัญญา) เป็นฐานคิด ตัวอย่างของตัวชีว้ ดั การเสริมพลัง
ทางปัญญาแบบ CBR มีแสดงในภาพ
ในระดับบุคคล หากพูดด้วยภาษาสมัยใหม่ ข้อเสนอเรื่อง
การปลดปล่อยพลังของเปาโล แฟรร์ นั้นเป็นการปลดปล่อยพลังจาก
การทำ � งานของสมองทั้ ง 2 ซี ก คื อ สมองซี ก ซ้ า ยที่ ทำ � งานเกี่ ย วกั บ
เรื่ อ งเหตุ ผ ลและความเข้ า ใจ กั บ สมองซี ก ขวาที่ ทำ � งานด้ า นอารมณ์
ความรู้สึก ดังแสดงในภาพ (ปรับปรุงจาก Gibson, 1991 อ้างจาก กาญจนา
แก้วเทพ, 2562)
ซีกซ้าย
(1) รูว้ ธิ กี ารแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมมากขึน้
ตัดสินใจดีขึ้น
(2) มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
ควบคุมชีวิตได้มากขึ้น
(3) ท�ำกิจกรรมที่ได้เลือกตรงเป้าหมาย
มากขึ้น
(4) เพิ่มทักษะในการเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

ซีกขวา
(1) มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
(2) มีความภาคภูมิใจ/
เคารพในตัวเองมากขึ้น
(3) สามารถควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกได้มากขึ้น
(รู้จักอดกลั้น)
(4) ควบคุมการใช้พลังภายใน
ไปในทิศทางด้านสร้างสรรค์
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ส่ ว นอี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ง มาจากงานศึ ก ษาเรื่อ งการเสริ ม พลั ง
ผู้ที่ทำ�งานอยู่ในองค์กรวิชาชีพการให้บริการด้านสุขภาพ อติพร ทองหล่อ
(2546) ได้สร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณลักษณะของบุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่าน
การเสริมพลังแล้วที่ประมวลจากข้อเสนอของนักคิดหลาย ๆ ท่าน ดังนี้
คุณลักษณะบุคคล
ที่ได้รับการเสริมพลังอำ�นาจ (Agency)
1. ตระหนักในคุณค่าแห่งตน
2. สร้างจิตสำ�นึกที่ดีในการดำ�เนินชีวิต
3. มีความพึงพอใจในงาน
4. ความมีอิสระ
5. มีทักษะผู้นำ�
6. การรับรู้การมีพลังอำ�นาจในตนเอง
6.1 สามารถกำ�หนดเป้าหมาย (Goal setting)
6.2 สามารถแก้ปัญหาได้/จัดการกับสถานการณ์ได้/
ตัดสินใจได้
6.3 สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ/
พัฒนาตนเองเสมอ (Self development)
6.4 พึงพอใจในตนเอง
7. มีความยึดมั่นผูกพันต่อกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร
8. มีความรับผิดชอบ
9. มีความคิดสร้างสรรค์
10. มีความเชื่อมั่น/กล้าแสดงออกในความสามารถ
ของตน (enable)

ระดับ
มาก ปานกลาง น้อย

(9.1.2) ตัวชี้วัด “โครงสร้างแห่งโอกาส”
R. Alsop (2005) ได้เขียนเอกสารรายงานผลการทำ�งาน
โครงการเสริมพลังของธนาคารโลกทีใ่ ห้การสนับสนุนในหลาย ๆ ประเทศ
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ที่ ย ากจนและด้ อ ยโอกาส และ
ได้บทสรุปว่า นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมพลังให้แก่ “ตัวสตรี”
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ให้ มี “พลั ง แห่ ง ผู้ ก ระทำ � การ” แล้ ว ก็ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น/
สร้างเสริม “โครงสร้างแห่งโอกาส” ที่เคยเป็นสิ่งกดทับพลังของสตรี
ให้กลับกลายมาเป็นโครงสร้างทีเ่ อือ้ อำ�นวย คำ�ว่า “โครงสร้างแห่งโอกาส”
ในที่นี้ Alsop หมายรวมทั้งสถาบันทั้งที่เป็นทางการ (เช่น กฎหมาย
ข้อบัญญัติ ฯลฯ) และโครงสร้างทีไ่ ม่เป็นทางการ เช่น “ธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อ” หรือ “กติกาในการเล่นเกม” (Rule of games) เช่น แบบแผน
การกระจายงบประมาณ/สิทธิและผลประโยชน์ โดยบันไดขั้นแรกของ
การทำ�งานก็คือต้องวิเคราะห์ “ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันเหล่านี้” ศึกษา
วิธกี ารทีส่ ถาบัน/กลไกเหล่านีท้ �ำ งานปิดกัน้ พลังของกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ปิดท้ายเกมด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา ความเชื่อ กฎหมาย เป็นต้น
ในหน่วยการศึกษาที่เล็กลงมากว่านั้น เช่น การเสริมพลัง
ในระดับองค์กร Harvey และ Prolet (1994 อ้างจาก อัจศรา, 2555)
เสนอตัวอย่างการปรับเปลีย่ นโครงสร้างแห่งโอกาสในทีท่ �ำ งานเพือ่ เสริมพลัง
ให้แก่คนทำ�งาน ดังนี้
 Etc.

ให้บุคลากรทางานที่สาคัญ



สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ 
ในองค์กรที่เป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรและการทางาน
สนับสนุนให้มีการ

ทางานเป็นทีม

สร้างเสริมทักษะความสามารถ
ในการทางาน

การเปลี่ยนโครงสร้าง
แห่งโอกาสในองค์กร

ให้บุคลากรมีอานาจตัดสินใจ
ในงานที่ทา

สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น
ในการทางาน (กาลังคน
เวลา เงิน ฯลฯ)


ให้การยอมรับในผลงาน
และชื่นชม
 สร้างความรู้สึกการเป็นผู้กาหนดชีวิต
ตนเอง (self-determination)
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(9.2) สูตร 3 ส่วนของการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเสริมพลัง
ในขัน้ ตอนของการออกแบบการเสริมพลัง ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึง
“สูตร 3 ส่วน” ที่ต้องคำ�นึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการเสริมพลัง คือ
ระดับของการเสริมพลัง x มิติของการเสริมพลัง x ประเภทของกลุ่มคน
ดังนั้น ในการสร้างตัวชี้วัดการเสริมพลัง เราก็ควรต้องเหลือบตาดูสูตร
3 ส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

สูตร 3
ส่วนของ
การ
ออกแบบ

1. ระดับของ
การเสริมพลัง

ปัจเจก/กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย ฯลฯ

2. มิติของการ
เสริมพลัง

เศรษฐกิจ/การเมือง/กฎหมาย/การศึกษา ฯลฯ

3. ประเภท
กลุ่มคน

เด็ก/ผู้หญิง/คนพิการ/เกษตรกรรายย่อย/
คนจนในเมือง ฯลฯ

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างงานของ Paola Pareznieto & Geogia
Taylor (2014) เพื่อแสดงให้เห็นการใช้สูตร 3 ส่วน ดังนี้
งานศึกษาของ Pareznieto & Taylor เลือกศึกษาโครงการสร้าง
ตั ว ชี้ วั ด การเสริ ม พลั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง และเยาวชนสตรี
ดังนั้น คำ�ตอบแรกเรื่อง “ประเภทของกลุ่มคน” (ส่วนที่ 3 ของสูตร)
จึงเป็นกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนสตรี
ส่วนคำ�ตอบของส่วนที่ 1 ในสูตร 3 ส่วน คือ ระดับของการ
เสริมพลังนั้น งานศึกษาชิ้นนี้ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ คือ
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ระดับที่ 1: ระดับบุคคล ตัวชี้วัดคือความสามารถด้านเศรษฐกิจ
ความรูค้ วามเข้าใจด้านเศรษฐกิจ และความภาคภูมใิ จในตัวเอง
ระดับที่ 2: ระดับชุมชนและสถาบัน ตัวชีค้ อื บรรดาบรรทัดฐาน (norms)
และพฤติกรรมต่าง ๆ ในชุมชน/สถาบัน
ระดับที่ 3: การมีทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ระดับที่ 4: การมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายที่เอื้ออำ�นวย
ต่อการทำ�กิจกรรมด้านเศรษฐกิจของกลุม่ เยาวชนหญิงและสตรี

ส่ ว นคำ � ตอบของส่ ว นที่ 2 ของสู ต ร 3 ส่ ว น คื อ มิ ติ
การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ นั้น ผู้ศึกษาได้นำ�เสนอตัวชี้วัดในมิตินี้
เอาไว้ถึง 9 ตัว คือ
 การเข้าถึงบริการทางการเงิน

มีกฎหมายและ
กฎระเบียบที่
เอื้ออานวย
มีการเข้าถึงระบบการค้า
และตลาดที่เป็นธรรม 

มีการจ้างงานที่
เป็นธรรม

การเข้าถึงการพัฒนา
 ธุรกิจ (เช่น เขียนแผน
ธุรกิจได้)

ตัวชีวัดมิตกิ ารเสริมพลัง
ด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มสตรีและเยาวชนหญิง

มีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ

 ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะด้านเศรษฐกิจ

 มีการจัดหาสินทรัพย์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน


มีการปกป้องและเยียวยา
ทางสังคม

(9.3) เป้าหมายผลลัพธ์ 3 เส้าของ CBR
เนือ่ งจากการสร้างตัวชีว้ ดั นัน้ จะสร้างมาจากการตัง้ เป้าหมาย
และการคาดหวั ง ผลลั พ ธ์ ข องกิ จ กรรมหรื อ ของโครงการนั้ น ดั ง นั้ น
หากกล่าวเฉพาะในแวดวงของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการ
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ทำ�โครงการวิจัยในประเด็นใดก็ตาม จุดร่วมของเป้าหมายและผลลัพธ์
ทีค่ าดหวังจากการทำ�งานวิจยั CBR จะมีลกั ษณะเป็น “ผลลัพธ์แบบ 3 เส้า”
ดังในภาพ ฉะนั้นการสร้างตัวชี้วัดเรื่องการเสริมพลังก็ควรวัดจาก 3 ด้าน
ดังกล่าว
 outcome (product)
ที่เป็น “สิ่งของ”

 outcome ที่เป็น process
นีค่ ือกระบวนการมีส่วนร่วม (PAR)

 outcome (product)
ที่เป็น “คน/กลุ่มคน/ความสัมพันธ์ของคน”

(i) ผลลัพธ์ (outcome) ทีเ่ ป็น “สิง่ ของ” ได้แก่ การวัดผลลัพธ์
ทีเ่ ป็นสิง่ ของทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในระหว่าง “ช่วงก่อน” และ “หลังทำ�โครงการ
วิจัย” ซึ่งสิ่งของที่ว่านี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นของโครงการ เช่น
ถ้าทำ�เรื่องการจัดการน้ำ�  ก็วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพ
ของน้� 
ำ ถ้าทำ�เรือ่ งการจัดการขยะ ก็วดั ความเปลีย่ นแปลงเรือ่ งปริมาณและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะ ฯลฯ การวัดผลลัพธ์ทเี่ ป็นสิง่ ของนี้
จะได้มาจากการใช้เครือ่ งมือ Log-Frame ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และการออกแบบวิธีการจัดการปัญหาเพื่อให้เห็นผล (เน้น result-driven)
เนือ่ งจากเรือ่ ง “การเสริมพลัง” นัน้ จะมี “เป้าหมายตรง”
(direct path) อยู่ที่ “ตัวคน” มากกว่า “สิ่งของ” อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์
ทีเ่ ป็นสิง่ ของก็สามารถจะเป็น “ตัวชีว้ ดั ทางอ้อม” (indirect path) ทีส่ ะท้อน
ให้เห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นของตัวคนได้
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(ii) ผลลัพธ์ (outcome) ทีเ่ ป็น “ตัวคน/กลุม่ คน/ความสัมพันธ์
ระหว่างคน” ผลลัพธ์ในเส้าที่ 2 ที่เกี่ยวกับ “คน” นี้ ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของ CBR ที่ต้องการเสริมพลังให้แก่คน/กลุ่ม/และความสัมพันธ์
ระหว่างคน ซึ่งผลลัพธ์ในเส้านี้จะได้มาจากการใช้เครื่องมือ outcome
mapping ในการทำ�งาน (เน้น people/actor-driven)
เนื่องจากกิจกรรมหลักของ CBR ที่มีธรรมชาติพื้นฐาน
เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง ดังนั้น ผลลัพธ์ที่พอจะคาดหวังได้จากการใช้
เครื่องมือทางการวิจัยไปเสริมพลัง ก็คือการติดตั้งความรู้และทักษะ
แบบวิจัย (หรืออาจพูดว่าติดตั้งวิธีคิดและวิธีทำ�งานแบบวิจัย) ซึ่งเป็น
มิติที่ทำ�ให้ “คนเก่งขึ้น” ที่อาจจะมีองค์ประกอบสำ�คัญ ๆ ดังนี้


Actiondesigned
on
information

สามารถออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องการ

Monitoring
การปรับ
แผนการ
ทางาน

การทาซ้าเพื่อ
ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
ให้ดีขึ้น

ความรู้และทักษะ
แบบวิจัย CBR


มีการตัดสินใจแบบ
มีข้อมูล X เหตุผล
การตัดสินใจ
แสวงหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา

การคิดแบบมีเหตุมีผล
 (เช่น ขั้นตอนพัฒนาโจทย์/
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล)

มีความสามารถ
ในการเก็บ
ข้อมูล

รู้จักสร้าง
เครื่องมือ
เก็บข้อมูล
รู้วิธีการ
เก็บข้อมูล

รู้วิธีการ
ตรวจสอบความ
รู้วิธีการจัดการ ถูกต้องของ
ข้อมูล/การ
ข้อมูล
วิเคราะห์–
สังเคราะห์
ข้อมูล
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และนอกเหนือจากจะคาดหวังให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ
ท้องถิน่ อสม. ฯลฯ ที่เข้ามาร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน “เก่งขึ้น” จากการ
ทำ�วิจัยแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง CBR ก็ยังคาดหวังให้ผู้ที่เข้ามาร่วมทำ�วิจัย
“เป็นคนดีขึ้น” โดย “การเป็นคนดี” ในที่นี้จะมิใช่ “คนดีที่เน้นหนักในมิติ
ศาสนาเท่านั้น” (เนื่องจากการทำ�วิจัย CBR ไม่ใช่กิจกรรมการเทศนา
สั่งสอน) แต่เป็น “คนดีในมิติสังคม–การเมือง” ด้วย กล่าวคือเปลี่ยนแปลง
จากการเป็น “ประชาชน” มาเป็น “พลเมือง” (เช่น เป็นพลเมืองอาหาร)
ซึ่งควรจะมีคุณสมบัติ 4 ด้านให้ครบครัน คือ มีสิทธิ (เข้าถึงและได้ใช้)
มีความรับผิดชอบ มีหน้าที่ และมีการลงมือกระทำ�การจริง (action &
engagement) เช่น การเป็นอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
(iii) outcome ที่เป็น “กระบวนการ” (process) จากคาถา
ข้ อ 2 ของ CBR ที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด แข็ ง และเป็ น จุ ด ขายอย่ า งหนึ่ ง
ของ CBR คือการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมแบบของจริง (authentic)
อย่ า งสู ง สุ ด และอย่ า งครบวงจรของชาวบ้ า นที่ เ ป็ น เจ้ า ของปั ญ หา
ซึ่งรูปแบบที่มีส่วนผสมทั้ง 3 ที่กล่าวมานี้ก็คือ การเข้ามาเป็นนักวิจัย
ชุมชนในโครงการ อย่างไรก็ตาม ในภาคปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นจริงตามหลักการ
ที่ว่า ยิ่งมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสูงเท่าไร (ครบทั้ง 3 ส่วนผสม) ก็ยิ่ง
มีคนเข้าร่วมได้ไม่มากนัก เช่น การเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย และแม้ว่า
ทีมวิจัย CBR จะมีจำ�นวนคนเข้าร่วมนับเป็นหลายสิบคน แต่คนในชุมชน
ทัง้ หมดก็ยงั มีนบั เป็นร้อยเป็นพันคน ดังนัน้ การสร้างตัวชีว้ ดั “การมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการวิจยั ” อาจจะขยายสเกลจาก “การเข้ามามีบทบาทในฐานะ
นักวิจัย” เท่านั้นให้กว้างขวางออกไป ดังเช่นบันไดตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ในงานวิจัย CBR ที่แสดงในภาพ
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5
4
3
2
1
• ผู้ให้ข้อมูล

• ผู้ให้ข้อมูล
+
• ผู้ร่วมคิด

• ผู้ให้ข้อมูล
+
• ผู้ร่วมคิด
+
• ผู้ร่วม
ออกแบบ
กิจกรรม

• ผู้ให้ข้อมูล
+
• ผู้ร่วมคิด
+
• ผู้ร่วม
ออกแบบ
กิจกรรม
+
• ผู้ร่วม
ลงมือท�ำ

• ผู้ให้ข้อมูล
+
• ผู้ร่วมคิด
+
• ผู้ร่วม
ออกแบบ
กิจกรรม
+
• ผู้ร่วม
ลงมือท�ำ
+
• ผู้ร่วม
ต่อยอด
ขยายผล

(9.4) CBR เน้นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง (change)
การเน้น “การสร้างการเปลีย่ นแปลง” ก็เป็นคาถาข้อที่ 3 ของ
CBR ทีไ่ ม่เพียงแต่มงุ่ หวังให้การทำ�วิจยั นัน้ ทำ�ไป “เพือ่ เข้าใจปัญหาเท่านัน้ ”
ซึ่งเป็นครึ่งแรก แต่ยังต้องมี “ครึ่งหลัง” คือมีการวางแผนออกแบบและ
ลงมือกระทำ�บางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขปัญหา ดังนั้น
วิธีการตอบคำ�ถามเรื่องตัวชี้วัดการเสริมพลังของ CBR จึงต้องมีข้อมูล
2 ชุด เพื่อสร้างคู่เทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเสมอ เช่น เทียบระหว่าง
“ก่อน” (Before) และ “หลัง” (After)
ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดลักษณะของคนในองค์กร ที่ได้รับ
การเสริมพลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (Clutterbuck & Kernagham
อ้างจาก อติพร ทองหล่อ, 2546)
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พฤติกรรมเดิม
1. มีความหวาดกลัว
2. เห็นว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องยุ่งยาก
3. มีลักษณะของการพึ่งพา
4. ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. ขาดการอบรมและการพัฒนา
6. หลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
7. มองข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
8. ใช้ประสบการณ์เดิมทำ�งานและตัดสินใจ
9. ถือว่าการฝึกอบรมและการพัฒนา
เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของฝ่ายบุคคล
10. ขาดวิสัยทัศน์
11. หลบเลี่ยงปัญหา
12. ติดต่อสื่อสารแบบปิด
13. ไม่มีความไว้วางใจและหวาดระแวง
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พฤติกรรมใหม่
ภายหลังการร่วมสร้างพลังอำ�นาจ
1. ถื อ เป็ น สิ่ง ท้ า ทายและมี คุณ ประโยชน์
2. การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
3. มีความเป็นอิสระ
4. สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
ยังสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ให้แก่คนอื่น
5. ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
7. มองข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
ในการดำ�เนินงาน
8. มีการตรึกตรองและเรียนรู้ใหม่ ๆ
9. ถือว่าการฝึกอบรมและการพัฒนา
เป็นความรับผิดชอบของทุกคน
10. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
11. แก้ปัญหา
12. ติดต่อสื่อสารแบบเปิดกว้าง
13. มีความไว้วางใจ

(9.5) ตัวชี้วัดต้องมี “ดีกรี” หรือมีการให้น้ำ�หนัก
เนื่องจากตัวชี้วัดนั้นมิใช่ผลของการวัดที่วัดเพียงครั้งเดียว
แล้วก็ทงิ้ ไปเลย ตรงกันข้าม ตัวชีว้ ดั จะเป็นเครือ่ งมือทีถ่ กู นำ�มาใช้ในหลาย ๆ
ครั้ง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อเป้าหมายของการอ่านค่า/ผลของ
ตัวชี้วัดในแต่ละครั้งว่า “ก้าวหน้า อยู่กับที่ หรือถอยหลัง” ด้วยเหตุนี้ ใน
คุณสมบัติข้อหนึ่งของตัวชี้วัดที่จะช่วยทำ�หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าว
มาได้ ก็คือต้องพยายามแปลงตัวชี้วัดให้เป็น “ปริมาณ” ให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำ�ได้ ทีเ่ รียกว่าเป็น “การให้คา่ คะแนน” (เช่น สัดส่วน ร้อยละ อัตราส่วน
จัดอันดับ) เนื่องจากปริมาณจะช่วยให้เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ได้ง่ายที่สุด (โดยจะมีข้อมูลเชิงพรรณนาแบบเชิงคุณภาพเสริมเพิ่มเติม
ก็ได้ไม่ว่ากัน)
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การทำ�ข้อมูลให้มีค่าคะแนนโดยใช้เครื่องมือ “การจัดระดับ”
(degree) หรือการให้น้ำ�หนัก (weight) มีวิธีการตั้งแต่แบบง่าย ๆ ไปจนถึง
แบบที่ซับซ้อนที่จะยกมาดูเป็นตัวอย่างสัก 3 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1: ตัวชี้วัดความสามารถของชาวบ้านเมื่อมา
ทำ�วิจัย CBR แล้วมี 3 อันดับ คือ
3
รู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ
มาแก้ปัญหา

2
มีความสามารถ
ที่จะแก้ปัญหาได้

1
มีความรู้ในปัญหา
เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างที่ 2: นิวัติ สุขรัตน์ (2531) นำ�เสนอระดับการ
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของครูได้ 5 แบบ (ซึง่ หลังจากมีการเสริมพลังแล้ว
กลุ่มเป้าหมายจะมีการเลื่อนระดับสูงขึ้น)
5
4 มีส่วนร่วมมาก
3 มีส่วนร่วม
ปานกลาง

2 มีส่วนร่วมน้อย
• ผู้บริหาร

1 ไม่มีส่วนร่วมเลย ตัดสินใจแต่อาจ
เปลี่ยนได้
• ผูบ้ ริหารตัดสินใจ ถ้าได้ข้อมูลใหม่
จากคณะครู
แล้วแจ้งให้ครู
ทราบถือปฏิบัติ

• ผู้บริหาร
ตัดสินใจ
โดยอาศัยข้อมูล
จากคณะครู

• ผู้บริหารให้ครู
เป็นผู้ตัดสินใจ
ร่วมกับผู้บริหาร

มีส่วนร่วม
มากที่สุด
• ผู้บริหาร
มอบให้คณะครู
เป็นผู้ตัดสินใจ
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ตั ว อย่ า งที่ 3: พิ ช ญา สุ ร พลชั ย (2562) ศึ ก ษาการใช้
“กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การเสริมพลังอำ�นาจของกลุม่ เกษตรกรหม่อนไหม”
จาก 9 พื้นที่ และได้ข้อค้นพบว่า การที่จะออกแบบกิจกรรมและกำ�หนด
ทิ ศ ทางในการเสริ ม พลั ง กลุ่ ม เกษตรกรแต่ ล ะกลุ่ ม นั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งวั ด
“สถานะความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม” เสียก่อน เนื่องจาก
แต่ละกลุ่มมี “ระดับความเข้มแข็ง” ไม่เท่ากัน
ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
จาก “ข้อมูลรูปธรรมของกลุ่มตัวอย่าง” (Vivo indicator) ทำ�ให้สามารถ
จำ�แนกประเภทของกลุม่ เกษตรกรตามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ทีใ่ ช้ได้เป็น 3 กลุม่ คือ
• กลุม่ ระดับที่ (1) เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการสูญหาย
(Extinction Risk) สำ�หรับกลุ่มนี้ต้องการการเสริมพลังเพื่อให้อยู่รอดได้
เป็นอันดับแรก (survival) โดยมีตัวชี้วัดแสดงสถานะของกลุ่ม เช่น ยังไม่มี
การจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ ขาดภาวะผู้นำ�  (ดูภาพต่อไป) ดังนั้น
การออกแบบกิจกรรมเสริมพลังที่ดำ �เนินการต้องมีเป้าหมายเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มสมาชิก และการสนับสนุนองค์ความรู้
• กลุ่มระดับที่ (2) เป็นกลุ่มที่สามารถดำ�เนินการไปได้
ในระดับกลาง (Career on Moderate) ซึ่งมีตัวชี้วัดหลายตัวแสดงอยู่
(ดูในภาพต่อไป) เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีการเรียนรู้
เชิงเทคนิคในการพัฒนาลายผ้า ฯลฯ ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมเสริม
พลังกลุ่มระดับนี้ก็คือ การสนับสนุนองค์ความรู้ที่กลุ่มยังขาดอยู่ และ
การสร้างเครือข่ายเป็นหลักเพื่อก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มในระดับที่ 3 ต่อไป
• กลุ่มระดับที่ (3) เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงแล้ว และ
สามารถยกระดับจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับที่กว้างขึ้น คือระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดแสดงสถานะของกลุ่มก็มี
ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การมีมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การมีตลาดที่เข้าถึงได้และหลากหลาย (ดูในภาพ) ดังนั้น
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การออกแบบกิจกรรมเสริมพลังจึงควรมีเป้าหมายเพือ่ การต่อยอดสถานะ
ของกลุ่มออกไป เช่น การพัฒนากลไกและการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
การเสริมด้วยงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นต้น
ลักษณะของกลุม่ เกษตรกรหม่อนไหม 3 ประเภท เพือ่ การเรียนรู้
ในการเสริมพลังอำ�นาจ
Extinction Risk

Thai sericulture
on National/Regional/
International levels
มีการจัดตั้งกลุ่ม
• มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็น
อย่างเป็นทางการ
ทางการ และดำ�เนินงาน
ในลักษณะของกลุ่ม
กลุ่มมีเป้าหมาย
• การสร้างเป้าหมายและ
และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
เกิดจากการรับรู้ร่วมกัน
ของสมาชิกภายในกลุ่ม
ผู้นำ�มีความต้องการ
• ผู้นำ�มีภาวะผู้นำ�สูง
และมีวิสัยทัศน์
ยึดหลักการทำ�งาน
ในการพัฒนาหม่อนไหม
แบบประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล
มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วยสนับสนุนในการพัฒนา ภายในกลุ่ม
อาชีพและกระบวนการ
ผลิตอยู่สม่ำ�เสมอ
มีมาตรฐานในกระบวนการ • การดำ�เนินงานภายในกลุ่ม
ผลิตภายในกลุ่ม
มีระบบ และมีการแบ่งงาน
กันทำ�ตามความเชี่ยวชาญ
ที่ชัดเจน
มีการเรียนรู้ในการพัฒนา • มีมาตรฐานกระบวนการ
ลายผ้าโดยได้รับ
ผลิตภายในกลุม่ และสร้าง
ความร่วมมือจากภาครัฐ
บรรทัดฐานการดำ�เนินงาน
ร่วมกัน

Career on Moderate

• ยังไม่มกี ารจัดตัง้ กลุม่ •
ที่ชัดเจน
• ขาดภาวะผู้นำ�

•

• กลุ่มขาดเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนเพื่อ
ดำ�เนินงานร่วมกัน
• ภายในกลุ่ม
ขาดการสื่อสาร

•

• การดำ�เนินงาน
เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างทำ�

•

•

• ขาดองค์ความรู้
•
ในกระบวนการผลิต
และการบริหาร
จัดการกลุ่ม
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Thai sericulture
on National/Regional/
International levels
• รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในกลุ่ม

• การเข้าไม่ถึง
• มีตลาดประจำ� ส่วนใหญ่
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นตลาดภายในท้องถิ่น
เป็นหลัก
• ขาดภาคีเครือข่าย • มีกลุ่มคนวัยทำ�งานเข้ามา • รู้และเข้าถึงช่องทางการ
ที่เข้ามาสนับสนุน
สู่กระบวนการผลิตบ้าง
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐ
แต่ยังขาดแนวทางการ
เอกชน และสถาบันการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
ศึกษา ทั้งในระดับประเทศ
ที่ชัดเจน
และท้องถิ่น
• สมาชิกกลุ่มขาด
• รู้ช่องทางในการเข้าถึง
• สินค้าของกลุ่มมีความ
ความเอาใจใส่ถึง
การรับรองมาตรฐานสินค้า หลากหลายได้รับการพัฒนา
คุณภาพและ
ในระดับประเทศ
ผ่านการวิจัย
มาตรฐานสินค้า
แต่ยังไม่ได้ดำ�เนินการ
• สินค้าที่ผลิตไม่ได้
• มีตลาดที่หลากหลาย
มาตรฐาน
• เข้าไม่ถึงและไม่รู้
ความต้องการของ
ตลาด
• ขาดการสืบทอด
ความรูไ้ ปสูค่ นรุน่ ใหม่

(9.6) ตัวชี้วัดการเสริมพลัง “ในแต่ละระดับ”
จากหัวข้อที่ (9.2) ผู้เขียนได้กล่าวถึง “สูตร 3 ส่วน” ที่ควร
คำ�นึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการเสริมพลัง และสูตร 3 ส่วนนั้น
ก็เป็นตัวแปรที่สามารถนำ �มาพิจารณาร่วมในการสร้างตัวชี้วัดเช่นกัน
โดยเฉพาะตัวแปรของส่วนที่ 1 คือระดับของการเสริมพลัง ในที่นี้จะ
ยกตัวอย่างการประมวลตัวชี้วัดใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับชุมชน ซึ่งเป็น 3 ระดับที่งานวิจัย CBR มักจะทำ�งานด้วยเป็น
ส่วนใหญ่
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(9.6.1) ตั ว อย่ า งตั ว ชี้ วั ด ระดั บ การมี พ ลั ง ของบุ ค คล
มักจะเป็นงานศึกษาวิจยั ด้านจิตวิทยา การให้ค�ำ ปรึกษาแนะแนว จิตบำ�บัด
ฯลฯ ตั ว อย่ า งตั ว ชี้ วั ด ที่ นั ก วิ ช าการที่ ทำ � การศึ ก ษาเรื่ อ งการเสริ ม พลั ง
ในระดับนี้ระบุว่า คนที่ได้รับการเสริมพลังแล้วน่าจะมีคุณลักษณะดังนี้


 การมองหรือดารงชีวิตเชิงรุก

(Proactive approach to life)

Etc.

 มีความรู้สึกเชื่อมั่นใน

ความสามารถและการควบคุม
ตนเอง (Self-efficacy)

มองเห็นทางเลือกอื่น ๆ
อยู่เสมอ


คุณลักษณะของคน
ที่ได้รับการเสริมพลัง

สามารถมองตนเองและ

 สังคมได้อย่างวิเคราะห์/
วิจารณ์



สามารถเข้าไปร่วมใน
กิจกรรมสังคมต่าง ๆ

การรับรู้ศักยภาพของตนเอง

 รู้ว่า “ตัวเองทาอะไรได้/



ยกย่องและภูมิใจในตนเอง
(Self-esteem)



ทาอะไรไม่ได้”

มีความรู้สึกว่าสามารถควบคุม
หรือจัดการทั้งตนเองและ
สภาพแวดล้อม

(9.6.2) ตัวอย่างตัวชีว้ ดั การเสริมพลังระดับกลุม่ เนือ่ งจาก
การรวมกลุ่มมีเนื้อหาและเป้าหมายหลายประเภท เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มช่างชุมชน กลุ่มแพทย์
พืน้ บ้าน กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุม่ ผูส้ งู อายุ ฯลฯ ดังนัน้ การสร้างตัวชีว้ ดั
การเสริมพลังในระดับกลุ่มจึงเป็นไปตามเนื้อหาและเป้าหมายของกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดการเสริมพลังของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ทีจ่ ะวัดใน 4 หลักการสำ�คัญ 10 หลักการย่อย
21 ตัวชี้วัด ดังตัวอย่างในภาพ
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1.1.1
กรรมการ
มีการประชุม
ทุกเดือน

1.1.2

มีการส่งเงินสะสม
อย่างสม่าเสมอ

หลักความ
โปร่งใส
(1.2)

หลักความรับผิดชอบ
(1.1) ตรวจสอบได้
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(1.3) หลักนิติธรรม

 หลักนิยมประชาธิปไตย

ตัวชีวัด
การเสริม
พลังระดับ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ
(4.1)
หลัก
ประสิทธิผล

(4.2)
หลัก
ประสิทธิภาพ


หลักการ
บริหารจัดการ
แนวใหม่
(4.3)
หลักการตอบสนอง


หลักการ
ประชารัฐ

 หลักความ
รับผิดชอบ
ทางการ
บริหาร

(2.1) หลักการมี
ส่วนร่วม
(2.2)
หลักการ
กระจายอานาจ

(3.1)
หลักคุณธรรม

เกณฑ์การจัดระดับ จาก 21 ตัวชีว้ ดั แต่ละตัวให้คะแนนเป็น
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
ผลรวมของคะแนนแบ่งได้เป็น 3 ระดับ
• ระดั บ ที่ 1 พอใช้ / ปรั บ ปรุ ง หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ผ ลงาน
ต้องปรับปรุงและพัฒนา เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
• ระดับที่ 2 ปานกลาง หมายถึงกลุ่มที่มีผลงานปานกลาง
เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 13 – 17 ตัวชี้วัด
• ระดั บ ที่ 3 ดี หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ผ ลงานดี เงื่ อ นไขคื อ
ผ่านเกณฑ์ 18 – 21 ตัวชี้วัด
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(9.6.3) ตั ว อย่ า งตั ว ชี้ วั ด ระดั บ การมี พ ลั ง ของชุ ม ชน
มี ง านศึ ก ษาที่ ส ร้ า งตั ว ชี้ วั ด การเสริ ม พลั ง ความเข้ ม แข็ ง ระดั บ ชุ ม ชน
อยูจ่ �ำ นวนมากในหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น สาขาพัฒนาสังคม สาขาสุขภาพ
ชุมชน ฯลฯ โดยทีง่ านศึกษาแต่ละชิน้ ต่างใช้ “แนวคิดหลัก” (key concepts)
ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้มี dimension ที่จะวัดต่างกันไปด้วย เช่น งานศึกษา
ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน โดย สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2550)
ได้สร้างตัวชี้วัดโดยใช้แนวคิดหลักคือ ทุนชุมชน 4 ด้าน คือ ทุนการเงิน/
ทุนที่สร้างขึ้น ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ และใช้ชุมชน
ตั ว อย่ า ง 32 ชุ ม ชน ทำ � ให้ ส ามารถระดมตั ว ชี้ วั ด จากชุ ม ชนตั ว อย่ า ง
ในรอบแรกได้ถึง 122 ตัวชี้วัด
ส่วนตัวอย่างที่จะนำ�มายกในที่นี้ เป็นกรณีของการเสริมพลัง
ของชุมชนในด้านสุขภาพ (ดูจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน)
ที่ เ กิ ด จากการทำ � งานร่ ว มกั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวัดในระดับตำ�บล (กรมอนามัย, 2562) และ
แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 ช่วง คือ
1. ระดับการเตรียมพร้อมชุมชน
2. ระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชน
3. ระดับการพัฒนาความยั่งยืน
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ในแต่ละระดับมีตัวอย่างตัวชี้วัดรวม 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
มีนวัตกรรม 11
ชุมชน
ด้านอนามัย

10 มีกิจกรรม/

โครงการด้าน
อนามัยชุมชน

3

ช่วงการ
พัฒนา
ความยั่งยืน

9

2

ชุมชน
มีกระบวนการ
มีส่วนร่วม

ช่วงพัฒนา
ศักยภาพ
การเสริมพลังชุมชน
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน

8 แกนน�ำ/

ผู้น�ำได้รับ
การพัฒนา
7

ช่วงการเตรียม
1

มีกรรมการ 1
ขับเคลื่อน
มีแกนน�ำ/ 2
ผู้น�ำชุมชน

6

มีกองทุน 3

5
4

มีการประยุกต์
ใช้ค่ากลาง
ด้านอนามัย

มีช่องทาง
ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล

มีเวที
ประชาคม

มีการ
จัดเก็บข้อมูล

เอกสาร
อ้างอิง
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ภาษาไทย
1. กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2562)
นวัตกรรมการเสริมพลังชุมชนด้วยเครือ่ งมือการวิเคราะห์สงั เคราะห์
งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ : กรณีศนู ย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ จังหวัด
สมุทรสงคราม. รายงานการวิจยั สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
2. กุลธิดา รัตนโกศล (2558)
การพัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิดการเสริมพลังอำ�นาจชุมชน
บนฐานทุนทางสังคมเพือ่ สร้างอัตลักษณ์ชมุ ชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. นิวัติ สุขรัตน์ (2531)
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารทีส่ มั พันธ์กบั สัมฤทธิผล
การปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำ � นั ก งานการ
ประถมศึกษา จ.สุพรรณบุร.ี กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
4. พิชญา สุรพลชัย (2562)
การนำ�เสนอกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังอำ�นาจเครือข่าย
เกษตรกรหม่อนไหมบนฐานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
เอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. ภมรรัตน์ สุธรรม (2555)
“การเสริมสร้างพลังทุนของชุมชนสูค่ วามเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้: กรณีศกึ ษา
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน”. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1
(ม.ค.–มิ.ย., 2555).
6. ภัทรา บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล (2560)
การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม พลั ง คนไร้ สั ญ ชาติ เ พื่ อ การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ต าม
กฎหมาย. รายงานการวิจยั สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
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7. สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2562)
“การสร้างพลังอำ�นาจในการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (ก.ค.–ธ.ค., 2562).
8. สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2550)
ตั ว ชี้ วั ด ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
เข้มแข็งของชุมชน. ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
9. อัจศรา ประเสริฐสิน (2555)
การวิจยั และพัฒนาความยึดมัน่ ผูกพันกับการวิจยั ของครูโดยใช้เทคนิค
การเสริมพลัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
10. อติพร ทองหล่อ (2546)
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำ�นาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
11. อภิญญา เวชชัย (2555)
การเสริมพลังอำ�นาจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ:
สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
12. อิศราภรณ์ ชมชื่น (2556)
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

108

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ
1. Alinsky, Saul (1971)
Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals.
New York: Ramdom House.
2. Alsop Ruth & Heinsohm Nina (2005)
Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis
and Framing Indicators. World Bank Policy Research, Working
paper 3510.
3. Mandal, K. C. (2003)
“Concept and Types of Women Empowerment”. International
Forum of Teaching and Studies, Vol. 9 No. 2.
4. OECD (2007)
“Political Empowerment and the Policy Making Process”. Promoting
Pro-Poor Growth: Policy Guidance for Donor, OECD Publishing:
Paris.
5. Rappaport, Julian (1977)
Community Psychology: Values, Research and Action. New York:
Holt Rinehart.
6. Rissel, C. (1994)
“Empowerment: the holy grail of health promotion?”. Health
Promotion International, 9(1).
7. Perenznieto, P. & Taylor, G. (2014)
“A review of approaches and methods to measure economic
empowerment of women and girls”. Gender & Development, 22: 2.
8. Strand, K. et al. (2000)
“Community-based research as pedagogy”. Michigan Journal
of Community Service Learning, Fall 2000, pp. 85–96.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันคลังสมองของชาติ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

