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หนังสือ	 “ก�รเสริมพลังกับง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น”	 เป็นคู่มือ

ความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจและมีคุณค่ายิ่ง		

ท่านอาจารย์กาญจนา	 แก้วเทพ	 เขียนหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์	

ทีไ่ดรู้จ้กัและคลกุคลกีบักระบวนการทำางานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่	ทัง้ในบทบาท	

ของการเป็นนักวิชาการ	 เป็นที่ปรึกษา	 และเป็นนักวิจัย	 ทำาให้ท่าน	

มคีลงัขอ้มลูความรูท้ีส่ามารถอธบิายการเสรมิพลงัชมุชน	ซึง่เปน็แกน่แกน

ของการทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน	และเข้าใจง่าย

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเข้าไปสัมผัสและ	

ทำาความรู้จักกับการเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมิติต่าง	 ๆ	 อาทิ

เช่น	 CBR	 จะเน้นเสริมพลังในระดับไหน	 วิธีการเสริมพลังในแต่ละระดับ	

เป็นอย่างไร	 การเสริมพลังในแต่ละด้านแต่ละมิติ	 ต้องใช้วิธีการอะไร	

เหมือนหรือแตกต่างจากการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	 และที่สำาคัญคือ	

ประเดน็เรือ่งตวัชีว้ดั	(Indicator)	วา่อะไรไดเ้กดิพลงัเพิม่มากขึน้แลว้	เหลา่นี	้

เป็นต้น

คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนปุ่ม

เอ๊ะของผู้อ่าน	 ให้กลายเป็นปุ่มอ๋อ	 ทำาให้ทุกท่านสามารถรับรู้และเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดการเสริมพลังชุมชนจึงเป็นแก่นแกนสำาคัญ

ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ที่สำาคัญการเรียนรู้จะมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น		

หากท่านผู้อ่านยังมีความลังเลสงสัยในหัวข้อการเสริมพลังกับงานวิจัย	

เพื่อท้องถิ่น	 จงอย่ารอช้าที่จะนำาข้อกังวลใจดังกล่าวเข้ามาร่วมตั้งวง	
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แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายพี่น้องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่กระจายตัวอยู่	

ทัว่ทกุภาคของประเทศ	หรอืลงไปสมัผสัแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัวจิยัชมุชน	

ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 แล้วท่านจะรู้ว่าพลัง	

จากงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินน้ัน	 เป็นพลังท่ีสร้างได้จากภายในจิตใจของนักวิจัย

ชุมชนและการเสริมแรงจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก	 ซึ่งพลังที่ก่อเกิด	

ข้ึนมาน้ันจะเป็นคุณูปการท่ีย่ิงใหญ่และมีคุณค่ากับชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวข้าม	

ปัญหาต่าง	ๆ	ได้ด้วยพลังแห่งปัญญา

	 ด้วยจิตคารวะ

	 คณะผู้จัดทำา
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เกริ่นนำ�



บอกเล่าเก้าสิบ เรื่อง

เมื่อผู้เขียนได้เข้ามาทำาความรู้จักกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใหม่	 ๆ	

(Community-Based	Research	จากนี้ไปจะเรียกว่า	“CBR”)	ในราวช่วงปี		

พ.ศ.	 2551	 ผู้เขียนก็จะได้ยิน	 “คำาหลัก”	 (keywords)	 อยู่ชุดหนึ่งที่ชาว		

CBR	 พูดกันอยู่อย่างสม่ำาเสมอ	 ซึ่งแปลว่าคำาหลักเหล่านี้คือ	 “แก่นแกน	

ทางความคิด”	(key	concepts)	ของงาน	CBR	เช่น	โจทย์วิจัยต้องมาจาก	

ชาวบา้น	ชาวบา้นตอ้งไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยั	ตอ้งเนน้การมสีว่นรว่ม	

ของชุมชน	 งาน	 CBR	 คือกระบวนการเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็ง		

(Empowerment)	พี่เลี้ยงมีหน้าที่ไปหนุนเสริม	(support)	นักวิจัยชาวบ้าน	

ฯลฯ	โดยเฉพาะ	2	คำาหลักสุดท้าย	ที่จะเกี่ยวข้องกับเอกสารชิ้นนี้

การที่คำาว่า	 “การเสริมพลังชุมชน”	 เป็นหนึ่งในแก่นแห่งวาทกรรม

ของ	CBR	ในด้านหนึ่งก็สะท้อนว่า	ในแวดวง	CBR	นั้นได้ให้ความสำาคัญ

กับแนวคิดเร่ืองการเสริมพลังเป็นอย่างมาก	ซ่ึงก็ดูจะสอดคล้องกับเป้าหมาย

สูงสุดของ	 CBR	 ที่นอกจากจะมุ่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชมุชนเปน็เบือ้งตน้แลว้	ในลำาดบัตอ่มา	กย็งัวางเปา้หมายไวท้ีก่ารเสรมิพลงั

ของ	“นักวิจัยชุมชน”	ตั้งแต่ชาวบ้าน	เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ	นักวิชาการ	

ในทอ้งถิน่	และเสรมิ	“ความเขม้แขง็ของชมุชนและสถาบนัตา่ง	ๆ 	ในชมุชน”	

ไปพร้อม	ๆ	กัน	(ประมาณว่า	ขอพลังจงสถิตแด่ทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

กับ	 CBR)	 โดยผ่านเครื่องมือเฉพาะคือ	 “การวิจัย	 CBR”	 (ทั้งวิธีคิดและ	

วิธีดำาเนินงาน)

ด้วยเหตุนี้	 ในรายงานผลการวิจัย	 CBR	 จึงมักจะเห็นประโยค	

ทีส่รปุผลวา่	“หลงัจากวจิยัแลว้	ชาวบา้นเกง่ขึน้”	ทำาวจิยัแลว้	“ชมุชนมคีวาม

สามัคคีเพิ่มมากขึ้น	 เปลี่ยนจากที่เคยทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการแย่งน้ำาใช้	

มาเป็นหันหน้าเข้าหากัน	 ทำาวิจัยแล้วป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	 ชาวบ้าน

“การเสริมพลัง” กับ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
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มีรายได้เพิ่มขึ้น	 เข้าถึงสวัสดิการมากขึ้น	 ปัญหาเด็ก–เยาวชนลดน้อยลง	

ฯลฯ”	อันเป็น	“สัญญาณบ่งชี้”	ให้เห็นถึงพลังที่เพิ่มพูนขึ้น

แต่ทั้ง	 ๆ	 ที่เรื่องการเสริมพลังนั้นดูจะเป็นเนื้อตัวของงาน	 CBR		

หากทว่าในอีกด้านหนึ่ง	 ผู้เขียนก็พบว่า	 สำาหรับแนวคิดที่เป็นแก่นแกนนี้	

ยังไม่ค่อยมีคำาอธิบายที่มีรายละเอียดมากนัก	เช่น	CBR	จะเน้นเสริมพลัง

ในระดับไหน	 (level)	วิธีก�รเสริมพลังในแต่ละระดับ	 (ปัจเจก	กลุ่มย่อย	

กลุ่มใหญ่	ชุมชน	ฯลฯ)	เป็นอย่างไร	การเสริมพลังในแต่ละด้�นแต่ละมิต	ิ

(dimension)	เช่น	การเสริมพลังด้านจิตวิทยา	(Psychological	empowerment)	

ต้องใช้วิธีการอะไร	 เหมือนหรือแตกต่างจากการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	

(Economic	empowerment)	และที่สำาคัญคือ	จะรู้ได้อย่างไรหรือมีตัวชี้วัด	

(Indicator)	อะไรว่าได้เกิดพลังเพิ่มมากขึ้นแล้ว	เป็นต้น

ประจวบกบัในป	ีพ.ศ.	2562	ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสทำาวจิยัเรือ่งการเสรมิ

พลังให้กับ	CBR	โดยมีการตีกรอบวงสายสิญจน์ไว้อย่างชัดเจนว่า	จะเน้น

การเสรมิพลงัในระดบับคุคล	โดยเนน้	“พลงัด�้นปญัญ�”	(ความสามารถ

ด้านการวิเคราะห์–สังเคราะห์)	 เป็นหลัก	 ผ่านการใช้เครื่องมือการติดตั้ง

วิธีคิดและลงมือปฏิบัติจริง	ในช่วงเวลานั้นเองที่ผู้เขียนได้มีโอกาสค้นคว้า

เรือ่งการเสรมิพลงัอยา่งเปน็เรือ่งเปน็ราว	และพบวา่ในเรือ่งนีม้อีงคค์วามรู้	

ทีก่วา้งขวางและลุม่ลกึราวกบัมหาสมทุรแหง่ความรู	้ซึง่ผูเ้ขยีนยงัทำาไดเ้พยีง

ว่ายน้ำาเตาะแตะอยู่แค่ระดับความลึกสักเมตรสองเมตรเท่านั้น	(กาญจนา	

แก้วเทพ,	2562)

และนบัตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2562	เปน็ตน้มา	ทีง่านวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ไดย้า้ย

มาอยู่บ้านใหม่	(วช.)	และได้มีนโยบายใหม่ในการกำาหนดกระบวนการเรียนรู้	

ร่วมกันโดยจัดเป็น	 theme	ประจำาในแต่ละปี	 (คล้าย	ๆ	กับการกำาหนดสี	

ประจำาปีของวงการแฟชั่น)	 เพื่อรวมศูนย์ความสนใจ	 เนื้อหา	 และพลัง	

การเรียนรู้ของแต่ละปีให้มีโฟกัสที่ชัดเจน	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2563	ชาว	CBR	

ก็จะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเร่ือง	 “ความเหล่ือมล้ำา/ตัวช้ีวัดความเหล่ือมล้ำา	
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ทางเศรษฐกิจ”	และในปี	2564	 theme	การเรียนรู้ร่วมกันประจำาปีนี้ก็คือ

เร่ืองท่ีคน	CBR	คุ้นเคยอยู่บ้างแล้ว	คือเร่ือง	“ก�รเสริมพลัง” (Empowerment)

และจากต้นทุนที่มีอยู่บ้างแล้วในเรื่องการเสริมพลังของชาว	 CBR	

ในปี	2564	น้ี	เป้าหมายของการเรียนรู้ร่วมกันก็น่าจะมีอยู่	2	ระดับ	ระดับแรก	

คือ	 ดำาดิ่งให้ลึกลงไปในการทำาความเข้าใจเรื่องแนวคิด	 ขอบเขต	 แง่มุม	

ของเรื่องการเสริมพลังให้กว้างขวาง	 ลุ่มลึก	 และหลากหลายให้มากขึ้น	

ระดบัทีส่องคอื	การสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บัเรือ่งผลลพัธจ์ากการทำางาน

เสริมพลังของ	 CBR	 ให้มากขึ้น	 โดยการพิสูจน์จาก	 “ก�รมีตัวชี้วัดด้�น

ก�รเสริมพลังในระดับต่�ง ๆ (level) และมิติด้�นต่�ง ๆ (dimension)”	

เช่น	 หลังจากเข้ามาร่วมทำางานวิจัย	 CBR	 แล้ว	 ตัวชี้วัดที่ว่า	 “ชาวบ้าน

เก่งขึ้น”	 ดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้าง	 ชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นพื้นที่วิจัย

ของงาน	CBR	มีสัญญาณบ่งชี้อะไรว่า	“เป็นชุมชนหรือกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้น”	

เป็นต้น

ก่อนท่ีจะลงไปแหวกว่ายในมหาสมุทรของการเรียนรู้แห่งองค์ความรู้	

เรื่อง	“การเสริมพลัง”	เอกสารชิ้นนี้จะเป็นเสมือนการ	kick	off	เพื่อสร้าง

บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการเสริมพลังตลอดปี	 2564	 นี้		

ผู้เขียนได้ทบทวนงานเขียนทั้งด้านวิชาการและในแวดวงการพัฒนา	

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมพลังเพื่อนำามาลากเส้นรอบวงว่า	 เรื่องการ

เสริมพลังนั้นหมายความถึงอะไรได้บ้าง	มีขอบเขตแค่ไหน	มีแนวคิดอะไร	

ทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง	แตเ่พือ่มใิหข้าดลอยจากงาน	CBR	ผูเ้ขยีนกจ็ะลากเสน้ประ

เชือ่มโยงเปน็ระยะ	ๆ 	วา่	ในงานศกึษาเหลา่นัน้มสีายสมัพนัธฉ์นัญาตมิติร

กับงานวิจัย	CBR	อย่างไร

ผู้เขียนได้แบ่งงานเขียนออกเป็นหลาย	ๆ	 episode	 เพื่อไม่ให้เป็น	

การทำาลายขวัญและกำาลังใจในการอ่านจนเกินไป	 ใน	 episode	 1	 นี้	

จะให้ภาพรวมของขอบเขตและแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมพลัง	

ส่วนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบย่อยนั้น	 จะไปอยู่ใน	 episode		

ต่อ	ๆ	ไป	(ถ้าเรตติ้งดี)
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จากอดีตถึงปัจจุบัน:

เน่ืองจากแนวคิดเร่ือง	 “การเสริมพลัง”	 เป็นแนวคิดท่ีมีอายุยาวนาน	

มาแล้ว	 คำาที่มีอายุยาวไกลเช่นนี้	 เมื่อผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็จะมี	

“สงคร�มแย่งชิงคว�มหม�ย”	(War	of	definition)	ดังเช่นคำาว่า	“พ่อมด

แม่มด”	ท่ีได้ถูกแฮร่ี	พอตเตอร์	มาเปล่ียนแปลงความหมายด้านลบไปจากเดิม	

ให้มีความหมายด้านบวก	 (จนเด็ก	 ๆ	 อยากมี	 DNA	 เป็นพวกลูกผสม	

พ่อมดกันเป็นแถว	ๆ)

เราอาจจะแบ่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำาว่า	

“การเสริมพลัง”	 ในประวัติศาสตร์ทางความคิดของโลกตะวันตกออกเป็น	

3	ยุค	ดังนี้

ยุคท่ี 1: ก�รเสริมพลัง = ก�รมอบอำ�น�จ	K.	C.	Mandal	(2013)	

ศึกษาความหมายของคำาว่า	 “Empowerment”	 จากพจนานุกรมในช่วง	

ยุคสมัยต่าง	 ๆ	 และพบว่าคำาคำาน้ีได้ปรากฏเป็นคร้ังแรกเม่ือศตวรรษ	

ท่ี	 17	 โดยมีความหมายถึง	 authorize/delegate/enable	 ซ่ึงหมายถึง	

การที่บุคคลผู้มีอำานาจได้	 “ถ่ายโอนอำานาจของตน”	 ให้แก่ผู้ที่ไร้อำานาจ		

(transfer	of	power)	(ทุกวันนี้	เราก็ยังคงเห็นการใช้คำาคำานี้ในความหมายนี้	

เช่น	“เซ็นมอบอำานาจ”	ให้คนอื่นไปดำาเนินการแทน	แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน

ผู้มีอำานาจเต็ม	เป็นต้น)

ยุคที่ 2: ก�รเสริมพลัง = ประช�ชนต้องเป็นเจ้�ของอำ�น�จ	

ความหมายในยุคที่	 2	 นี้เกิดขึ้นเมื่อราว	 ๆ	 200	 ปีที่ผ่านมา	 เมื่อสังคม

ต่าง	ๆ	ในโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า	“ระบอบ

ประชาธิปไตย”	อันหมายถึง	“การปกครองโดยประชาชน	ของประชาชน	และ

เพื่อประชาชน”	 และประวัติศาสตร์โลกก็ได้พบเห็นการเคลื่อนไหวเพ่ือให้	

ได้มาซ่ึงการปกครองเช่นน้ีท่ีนำาโดยมหาตมะคานธี	 มาร์ติน	 ลูเธอร์	 คิง		

เส้นทางเดินของแนวคิด “การเสริมพลัง”
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หรือเนลสัน	 แมนเดลา	 เป็นต้น	 ในยุคนี้	 ความหมายของการเสริมพลัง

ได้ถูกเปลี่ยนมุมมองจากยุคแรกที่เคยมองจากจุดยืนของผู้มีอำ�น�จ	

มาเป็นมุมมองจ�กจุดยืนของผู้ไร้อำ�น�จ/มีอำ�น�จน้อย	 การเสริมพลัง

จงึหมายความถงึ	“กระบวนการขยายฐานอำานาจในดา้นตา่ง	ๆ 	ของผูด้อ้ย	

อำานาจให้เพิ่มขยายขึ้น”	 โดยจะมุ่งเน้นอำานาจเชิงโครงสร้างสังคม		

(เช่น	อำานาจด้านกฎหมาย–การเมือง–เศรษฐกิจเป็นหลัก)

ยุคท่ี 3: ก�รเสริมพลังในยุคสมัยใหม่แห่งก�รพัฒน�	 ยุคสมัยน้ี

เริ่มต้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่	 2	 สงบลง	 เมื่อสงครามโลกจบสิ้นลง		

ก็มีทั้งกลุ่มประเทศที่เสียหายจากพิษสงครามและบรรดาประเทศเกิดใหม่

ที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากเจ้าอาณานิคม	 แนวคิดเรื่อง	 “การพัฒนา

ความทันสมัย”	 (Modernization)	 ได้ถูกนำามาใช้เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์

และพัฒนากลุ่มประเทศทั้ง	 2	 แบบ	 ตั้งแต่ทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา		

คือทศวรรษ	 1950	 เป็นต้นมา	 ในยุคที่	 3	 แห่งการพัฒนานี้	 ยังแบ่งย่อย	

ออกได้เป็นคลื่น	3	ระลอก	ดังนี้

ระลอกที ่1: ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความทนัสมยั	

(Growth & Modernization)	 เป็นช่วงเวลาตลอดทศวรรษ	 1950–1960	

(อยู่แถว	 ๆ	 แผนพัฒนา	 1–2–3	 ของไทย)	 แนวคิดการพัฒนาจะมี	

ความหมายเท่ากับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (Growth)	

ตัวชี้วัดที่สำาคัญก็คือตัวเลข	 GDP	 ที่ขยายตัวในเชิงปริมาณ	 และ	

การสร้างประเทศให้ทันสมัย	 (Modernization)	 ตัวชี้วัดที่สำาคัญก็คือ		

ถนน	 ไฟฟ้า	 น้ำาประปา	 วิธีการดำาเนินงานก็เป็นแบบ	 “จากบนลงล่าง”	

(top–down)	โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นหัวหอกในการดำาเนินงาน

ผลจากการพัฒนาในแนวทางนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายหรือ

อาจจะได้ไม่คุ้มเสีย	 เช่น	 ตัวเลข	 GDP	 เพิ่มขึ้น	 แต่ตัวเลขการกระจาย	

ความเจริญย่ิงกระจุกตัวและสร้างความเหล่ือมล้ำาทางสังคมให้เพ่ิมมากข้ึน		

กรณปีระเทศไทยกม็ปีรากฏการณข์อง	“ความทนัสมยัแตไ่มพ่ฒันา”	เปน็ตน้
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ระลอกที่ 2: ยุคคุณภาพชีวิต (Quality of Life)	 จากข้อจำากัด	

2	ประการของแนวคิด	Growth	&	Modernization	ที่เน้นตัวเลขเชิงปริมาณ

ดา้นเศรษฐกจิ	แตก่ลบัสง่ผลให	้“คณุภาพชวีติของผูค้นเสือ่มโทรมลงทกุท”ี	

โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของคนยากจน	 ทำาให้เกิดการปรับแนวคิดเรื่อง	

การพัฒนาเสียใหม่ในช่วงทศวรรษ	1980	โดยหันมาเน้น	“มิติเชิงคุณภาพ

ของการพัฒนา”	 และถือเอา	 “ชีวิตคน	 (ที่การพัฒนายุคแรกมองข้ามไป)		

ขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการพัฒนา”

การให้นิยามใหม่ของการพัฒนาว่า	“คือก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของผูค้นนัน้”	นบัวา่ไดแ้กไ้ขขอ้จำากดัของคลืน่ระลอกแรกไปไดบ้างประการ	

บรรดาโครงการจัดสวัสดิการต่าง	 ๆ	 อย่างถ้วนหน้าได้ช่วยแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงบริการของสังคมได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ก็ยังถูก

วิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดนี้ยังมีข้ออ่อนอยู่	2	ประการ	คือ	ยังเน้นหน่วย

ของการพฒันาอยูท่ีร่ะดบั	“ปจัเจกบคุคล”	และวธิกีารพฒันากย็งัเปน็แบบ	

“บนลงล่�ง”	(top–down)	อยู่	ดังนั้นแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จึงถูกปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง	 เช่น	 ในปี	 ค.ศ.	 1992	 คณะกรรมาธิการยุโรป	

(European	 Commission)	 ได้นำาเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาว่าควรมี	

องค์ประกอบ	4	มิติ	คือ	(อ้างจาก	อิศราภรณ์,	2556)

1)	ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ	(Social–Economic	Security)

2)	การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล	(Social	Inclusion)

3)	ความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ในสังคม	(Cohesive	Communities)

4)	การเสริมสร้างพลังทางสังคม	(Social	Empowerment)

จะเห็นได้ว่า	 แนวคิดเรื่อง	 “การเสริมสร้างพลังทางสังคม”	 นั้นถูก	

ถอืเปน็มติหินึง่ของการพฒันาทีม่สีถานะเทยีบเทา่กบัความจำาเปน็ทางดา้น

เศรษฐกิจและด้านสังคม
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ระลอกที่ 3: ยุคการเสริมพลัง	ตั้งแต่ราว	ๆ	ช่วงทศวรรษ	1970	

ที่กำาลังอยู่ในยุคทฤษฎีการพัฒนาความทันสมัย	ได้เริ่มมีนักคิด	นักพัฒนา	

นกัปฏบิตักิารจากหลายแวดวงทีเ่ริม่มองเหน็ขอ้จำากดัของการพฒันาความ

ทนัสมยัซึง่ดำาเนนิงานมาได	้2	ทศวรรษ	และไดพ้ยายามแสวงหาทางเลอืก

อืน่	ๆ 	สำาหรบัทางเลอืกหนึง่คอืเรือ่งการเสรมิพลงันัน้	แวดวงวชิาการมกัจะ

ยกย่องผลงานของ	Saul	Alinsky	(1971),	P.	Freire	(1970)	และ	Rothman	

(1971)	 ว่าเป็น	3	นักคิดที่ก่อร่างสร้างทฤษฎีก�รสร้�งเสริมพลังอำ�น�จ

ขึ้นมา	 โดยเฉพาะนักคิดที่สังคมไทยรู้จักกันอย่างดีคือ	 เปาโล	 แฟรร์		

(P.	 Freire)	 นักการศึกษาชาวบราซิลที่ใช้เครื่องมือทางการศึกษาคือ		

“การอ่านออกเขียนได้”	 (literacy)	 ซ่ึงแฟรร์ได้นำามายกระดับเป็น	“เคร่ืองมือ	

เพื่อการเสริมพลัง”	 โดยใช้การอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เข้าใจปัญห�

ของตัวเอง	 พร้อมกันนั้นก็ได้ค้นพบพลังที่อยู่ในตัวเองรวมทั้งปัจจัย

ที่ปิดกั้นพลังดังกล่าว

จุดเด่นที่แฟรร์ได้รับการยกย่องอย่างมากก็คือ	 เขาเป็นผู้ประสาน

การเสริมพลังใน	2	ระดับที่เคยถูกแยกออกจากกัน	คือ	พลังภ�ยในด้�น

จิตใจ/ด้านจิตวิทยาของปัจเจกบุคคล	 ซึ่งผู้ทำางานเสริมพลังในด้านนี้

มักจะได้แก่	 พระสงฆ์	 นักการศึกษา	 ครู	 นักจิตวิทยา	 กับพลังระดับ

โครงสร้�งสังคม	 ซึ่ งผู้ที่สนใจปลดปล่อยพลังด้านนี้มักจะได้แก่	

นักเคลื่อนไหวทางสังคม	 กลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิต่าง	 ๆ	 แฟรร์นำาเสนอว่า	

การเสริมพลังทั้ง	2	ระดับ	จะต้องทำางานประสานควบคู่กันไปเสมอ

ดังนั้น	 ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำานาจของนักคิดกลุ่มนี้จึงต้อง	

ไต่ระดับมาตั้งแต่การพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล	 การสร้างการมีส่วนร่วม

ในกลุ่ม	 การกระตุ้นให้เกิดสำานึก	 “คว�มเป็นชุมชน”	 และการทำางาน

ด้านการปรับเปลี่ยนหรือก�รเปลี่ยนแปลงสถ�บัน/โครงสร้�งสังคม	

ชาว	CBR	อาจจะรู้จักแนวคิด	4	ระดับชั้นนี้	ในนามของ	“ห่วงโซ่ผลลัพธ์”	
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(outcome	 chain)	 ซึ่งนักวิชาการด้านการเสริมพลังรุ่นหลัง	 ๆ	 เช่น		

J.	Rappaport,	N.	Wallerstein	ก็ได้เดินตามรอยทางนี้

จากแวดวงการศึกษาที่เปาโล	 แฟรร์	 ได้เริ่มต้นเรื่องการเสริมพลัง	

โดยใชเ้ครือ่งมอืดา้นการศกึษา	แนวคดินีก้ไ็ดไ้หลบา่เขา้ไปในแวดวงวชิาการ

สาขาต่าง	 ๆ	 เช่น	 สาขาจิตวิทยา–จิตบำาบัด	 สาขาการแพทย์	 ฯลฯ	 และ

ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสาขาวิชาการเหล่านี้	 เช่น	 ในสาขา

สวัสดิการสังคมได้นำาแนวคิดการเสริมพลังมาใช้ในช่วงทศวรรษ	 1970		

และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำางานจาก	 “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	 ดูเหมือนว่าเครื่องมือในการทำางานกับกลุ่ม	

ผู้ด้อยพลังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง	 เยาวชน	 คนพิการ	 เกษตรกรรายย่อย	

ฯลฯ	ได้ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่งก็คือ	“เครื่องมือการเสริมพลัง”	นั่นเอง	และ	

เมื่อธนาคารโลกเอ่ยเอื้อนเช่นนั้น	 ก็แน่นอนว่าบรรดารัฐบาลทั่วโลก		

(ที่ต้องกู้เงินธนาคารโลก)	 ก็ต้องขานรับแนวคิดนี้เช่นกัน	 (ฝ่ายวิจัยเพื่อ	

ท้องถิ่นถือกำาเนิดขึ้นมาในช่วงปลายทศวรรษ	 1990	 ที่แนวคิดเรื่อง	

การเสริมพลังได้แจ้งเกิดแล้ว)
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(1)	จากความหมายท่ีหลากหลายท่ีผ่านมาในช่วงหลายร้อยปี	

ของคำาว่า	 “การเสริมพลัง”	 ซึ่งแม้ว่าจะเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา	 แต่ทว่า

ความหมายเดิมก็ยังมิได้เลือนหายไปจนส้ินซาก	ดังน้ัน	เราจึงสามารถพบเห็น

ความหมายทั้งหลายที่ยังมาชุมนุมกันอยู่ในปัจจุบัน	 เช่น	 ในพจนานุกรม

ของ	 Merriam	 Webster	 ได้ให้ความหมายของ	 Empowerment	 ไว้		

3	ประการ	คือ

 (i) ก�รให้อำ�น�จที่เป็นท�งก�ร	 (to	 give	 official	 authority)	

หรือที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 (Legal	 power	 to)	 ซึ่งเป็นนิยามที่ตกค้าง	

มาตั้งแต่ยุคแรก	นิยามนี้ยังคงถูกนำามาใช้อยู่ในงานศึกษาวิจัยบางชิ้น	เช่น	

เรื่องการเสริมพลังในระดับองค์กรที่ฝ่ายบริหารจะเสริมพลังด้วยการมอบ

อำานาจให้พนักงาน	เป็นต้น

 (ii) ก�รจัดห�วิธีก�รหรือให้โอก�ส	 (to	 provide	 with	 the	

means	or	opportunity)	ซึ่งเป็นนิยามที่เริ่มจะขยับเข้ามาอยู่ในยุคที่	2

 (iii) ก�รส่งเสริมก�รบรรลุถึงคว�มเป็นตัวของตัวเอง	(to	promote	

the	self-actualization)	ซึง่เปน็เปา้หมายสงูสดุของการพฒันาปจัเจกบคุคล

ตามทัศนะด้านจิตวิทยา

	 สำาหรับ	CBR	แล้ว	น่าจะใช้ความหมายของคำาว่า	“การเสริมพลัง”	

ในแบบที่	(ii)	และแบบที่	(iii)	มากกว่าแบบที่	(i)

(2)	อันที่จริง	 การเสริมพลังนั้นอาจจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น

ได้เองสำาหรับคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่ม	 แต่ทว่าในแวดวงวิชาการและ

การพัฒนา	จะสนใจ	“กระบวนการการเสริมพลังที่เกิดจากก�รออกแบบ”	

(design)	โดยเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยบุคคล	2	ฝ่าย	คือ	ฝ่�ยสนับสนุน

ก�รเสริมพลัง	 (ในกรณีของ	 CBR	 คือโหนด/พี่เลี้ยง)	 และฝ่�ยที่รับ

ก�รเสริมพลัง	(ใน	CBR	คือนักวิจัยชุมชน	ครูในโรงเรียน	อสม.	เจ้าหน้าที่

ข้อสังเกตเบื้องต้น
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รฐัทอ้งถิน่	ฯลฯ)	โดยมเีปา้หมายใหฝ้า่ยทีร่บัการเสรมิพลงัดงึความสามารถ

ภายในของตนเองออกมา	ดว้ยเหตนุี	้ในกระบวนการทำางานวจิยัแบบ	CBR	

จึงเริ่มต้นกระบวนการด้วยการสำารวจแบบ	“ใช้เครื่องมือแบบดาบสองคม

สองด้าน”	คือเครื่องมือสำารวจทุกข์/ปัญหาของชุมชน	(สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย

ขาดแคลน)	และเครือ่งมอืสำารวจ	“ทนุของชมุชน”	(สิง่ทีก่ลุม่เปา้หมายมอียู)่

(3)	สถานะปจัจบุนัของแนวคดิเรือ่งการเสรมิพลงั	จากทีไ่ดก้ลา่วมา

แลว้วา่ปจัจบุนัแนวคดิเรือ่งการเสรมิพลงัไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง

แทบจะทุกวงการ	และกลายเป็น	“ความหวังใหม่”	ว่าการเสริมพลังจะเป็น

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้ลุล่วงไปได้	 (แบบอเนกประสงค์)	

ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนั้นก็อาจจะกลายเป็นกับดักอันใหม่ได้เช่นกัน		

ตัวอย่างเช่น	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยตั้งแต่แผนที่	

8–9	 เป็นต้นมา	 จะเริ่มปรากฏริ้วรอยว่ารัฐไทยเริ่มเห็นความสำาคัญของ	

การเสริมพลังในระดับต่าง	 ๆ	 เช่น	 ในระดับปัจเจกบุคคล	 รัฐเริ่มใช้คำาว่า	

“การสร้างคว�มเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร”	 รวมทั้งยังมองเห็น	 “ก�รรวม

กลุ่ม”	 เป็นเครื่องมือต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคนจน	 อย่างไรก็ตาม	

หลังจากใช้กลยุทธ์	 “การรวมกลุ่ม”	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มสหกรณ์	 กลุ่มผู้ใช้น้ำา	 กลุ่มพิทักษ์ป่าชุมชน	 ฯลฯ		

มาถึงวันนี้	 เราก็มาถึงบทเรียนบทใหม่ที่ว่า	“การรวมกลุ่ม”	นี้ยังเป็นเพียง	

“เงื่อนไขเบื้องต้นที่จำาเป็น”	 (Necessary	 factor)	 แต่ก็ยัง	 “ไม่เพียงพอ	

ในตัวเอง”	 (Sufficient	 factor)	 ที่จะนำาไปสู่การเสริมพลังได้เสมอไป	 หรือ	

พูดง่าย	ๆ	 ก็คือ	 เพียงแค่มีการรวมกลุ่มเท่านั้น	 ยังไม่ได้รับประกันว่าจะ	

มีพลังเพ่ิมข้ึนเสมอไป	งานวิจัย	CBR	จำานวนไม่น้อยจึงมีโจทย์อยู่ท่ีการค้นหา	

“ปัจจัยที่เพียงพอ”	 (หรือปัจจัยสำาเร็จผล)	 เหล่านั้นว่าคืออะไรสำาหรับ

การเสริมพลังกลุ่มอย่างแท้จริง
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ก�รเสริมพลัง
คืออะไร?



ผูเ้ขยีนทำาผดิธรรมเนยีมในการเขยีนเอกสารทีม่กัจะเริม่ตน้เปดิฉาก

ด้วยการให้คำานิยามของเรื่องราวที่กำาลังจะเขียน	 แต่สำาหรับเอกสารชิ้นนี้	

แมจ้ะอา่นผา่นไป	5–6	หนา้แลว้	กย็งัไมป่รากฏคำานยิามวา่	“การเสรมิพลงั

นั้นคืออะไร”	ให้เห็นกันอย่างจะจะ

การทำาผิดธรรมเนียมนี้	 ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงความ

เข้าใจ	 3–4	 อย่างเกี่ยวกับเรื่องคำานิยาม	 ประการแรกก็คือ	 สรรพสิ่ง	

ทุกอย่างล้วนมีคำานิยามเกินกว่าหนึ่งคำานิยามอยู่เสมอ	(เหมือนลอตเตอรี่

ที่ไม่เคยมีเบอร์เดียว)	 ประการที่สอง	 เมื่อคำานิยามมีอย่างหลากหลาย		

คนเขียนหนังสือหรือคนทำาวิจัยก็ควรบอกด้วยว่า	ตนเองเลือกใช้คำานิยามใด	

(เหมือนควรจะเลือกซื้อลอตเตอรี่สักใบ)	ประการที่สาม	โดยส่วนใหญ่แล้ว		

คำานิยามต่าง	 ๆ	 มักจะไม่มีถูกไม่มีผิด	 (อันนี้แตกต่างจากลอตเตอรี่)		

มีแต่เพียง	 “เป็นนิยามของใคร”	 และประการสุดท้าย	 ผู้เขียนมีความเห็น

ส่วนตัวว่า	ส่วนใหญ่แล้ว	คำานิยามไม่ค่อยช่วยให้เราได้เข้าใจสิ่งที่จะศึกษา

เรียนรู้นั้นมากนัก	 หลังจากอ่านคำานิยามต่าง	 ๆ	 จบ	 สิ่งที่ผู้อ่านจะได้	

ก็มักจะเป็นเพียงแค่	“ได้รู้จัก”	แต่ก็	“ยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าใจ”

ดังนั้น	 แทนที่จะเลือกให้คำานิยามว่า	 “การเสริมพลังคืออะไร”	

(เหมือนการโชว์หมายเลขลอตเตอรี่ที่ผู้เขียนเลือกซื้อ)	 ผู้เขียนจะชวน	

คนอ่านมาดูว่า	 คำานิยามต่าง	 ๆ	 ที่นักคิดนักเขียนนำามาเสนอขาย	

ให้คนอ่านนั้น	 เขาสร้างคำานิยามมาจาก	 “หลักคิด	หลักการ	 จุดยืน	หรือ

มุมมองแบบไหน”

การเสริมพลัง คืออะไร?
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ตัวอย่างที่ 1: Clutterbuck และ Kernagham (1995 อ้างจาก 

กุลธิดา, 2558) ให้ความหมายคำาว่า “การเสริมพลังเป็นกระบวนการ

เสริมพลังที่จะทำาให้บุคคลหรือกลุ่มมีอำานาจเพิ่มขึ้น มีความเชื่อมั่น 

ในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีความรู้สึกถึงพลังอำานาจที่มีอยู่ในตนเอง รู้สึกดี 

กับตนเอง มีแรงจูงใจในตนเอง มีความต้องการและความพร้อมในการปฏิบัติ

กจิกรรมตา่ง ๆ  มคีวามตอ้งการสรา้งความสำาเรจ็ใหก้บัตวัเอง และมคีวาม

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม”

เป็นมุมมองแบบ
inside-out
(จากผู้ที่ถูก
เสริมพลัง)

เป็นมุมมอง
แบบ

outside-in
(มองจาก

ผู้ที่ไปเสริมพลัง
ให้คนอื่น)

เป็น
กระบวนการ

ที่ต้องใช้ความรู้
ของผู้เสริมพลัง

เน้นผลลัพธ์
จากสมอง
ซีกขวา

เหมือนกัน

มีความเชื่อว่า
กลุ่มเป้าหมาย
เคยมีพลังอยู่

ครอบคลุม
หลายด้าน

ของคน–กลุ่ม

เน้นผลลัพธ์
จากสมอง
ซีกขวา

ตัวอย่างที่ 2: Croff และ Bresford (2000 อา้งจาก กลุธดิา, 2558) 

ใหค้วามหมายของคำาวา่ “การเสรมิพลงั” วา่เปน็การทำางานกบัพลงัอำานาจ

ทีส่ญูเสยีไปของกลุม่เปา้หมาย โดยใชค้วามรูค้วามสามารถในการกระตุน้

ปลกุเรา้ใหก้ำาลงัใจ และสรา้งเงือ่นไขใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง เปน็การสง่เสรมิ 

ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกดีกับตนเอง รู้สึกเป็นอิสระจากการครอบงำากดขี่ 

หรือการเอารัดเอาเปรียบ
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จากตัวอย่างบรรดาคำานิยาม	 “การเสริมพลัง”	 ที่หลากหลายนี้		

ผู้เขียนชอบ	(เลือกซื้อลอตเตอรี่ใบนี้)	คำานิยามของ	World	Bank	Institute	

(WBI-2007)	 ที่ให้ความหมายของคำาว่า	 “การเสริมพลัง”	 เอาไว้ว่า	 “เป็น	

การเสรมิสรา้งศกัยภาพของบคุคลหรอืของกลุม่ในการสรา้งสรรคท์�งเลอืก

อยา่งมเีป�้หม�ย	และสง่ผา่นทางเลอืกเหลา่นัน้ไปสูก่�รปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิ

ผลลัพธต์ามที่ต้องการ”

เหตุผลที่ผู้เขียนซื้อนิยามของ	 WBI	 นี้ก็เพราะนิยามนี้เหมาะ	

ท่ีจะนำามาใช้สร้างตัวช้ีวัดในภาคปฏิบัติ	โดยมี	keywords	ท่ีสำาคัญ	ๆ 	ท่ีแสดง

คุณลักษณะการมีพลังตามที่ขีดเส้นใต้เน้นเอาไว้	เช่น	ระดับแรก	คน/กลุ่ม	

ที่มีพลังก็คือคนที่ชีวิตนี้มีทางเลือก	ไม่ถึงทางตัน	และเป็นการเลือกอย่าง	

มีเป้�หม�ยไม่ใช่	 “ถูกบังคับเลือก”	 และหลังจากผ่านด่านแรกของ

การสำาแดงพลังด้วยการมีทางออก/ทางเลือกแล้ว	 การเสริมพลังที่แท้

จริงก็ยังต้องทำาให้ผู้ได้รับการเสริมพลังสามารถจะฝ่าด่านที่สอง	 คือ	

ตอ้งแปลง	“ทางทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว”้	ไปสูก่ารลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหถ้งึเปา้หมาย

ให้ได้จริง	ๆ	ด้วย
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การเสริมพลัง  
ค านิยามเชิง
วิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด 
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กระบวนการทางสังคม  

 

เป้าหมาย/
ประโยชน์/
ความส าคัญ 

 

มิติของ 
การเสริมพลัง 
(Dimension) 

  บทบาทของผู้เสริมพลัง 

ผลลัพธ์ (product/outcome) 

กระบวนการ (process) 
ความหมาย 2 ด้าน 

หมายถึง 
 

รูปแบบกิจกรรมของ
การเสริมพลัง 

 
การเสริมพลัง 

กับ 
แนวคิดมิตรสหาย 

 

Power 

Participation Decentralization 

Inequality 

Resource 

ระดับของการ
เสริมพลัง 
(Level) 

 

 กลุ่ม 

 ปัจเจก 

 องค์กร 

 ชุมชน 
 เครือข่าย 

ฝ่าย 
ไร้พลัง 

ฝ่าย 
เสริมพลัง 

แทนทีจ่ะใชว้ธิกีารใหค้ำานยิามเชงิพรรณนา	(Descriptive	definition)	

ว่า	 การเสริมพลังคืออะไรอย่างที่ได้สาธิตมาข้างต้น	 ผู้เขียนจะขอเปลี่ยน	

มาเป็นวิธีการให้คำานิยามเชิงปฏิบัติการ	 (Practical	 definition)	 เพื่อการ	

นำาไปใช้	 หรือที่เรียกว่า	 “คำานิยามเชิงวิเคราะห์”	 (Analytical	 definition)	

เพื่อแยกแยะว่า	 “การเสริมพลัง”	 นั้นมีองค์ประกอบย่อย	 ๆ	 อะไรบ้าง		

ดังแสดงในภาพ

คำานิยามเชิงปฏิบัติการ/เชิงวิเคราะห์
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ตอ่จากนี	้ผูเ้ขยีนจะไลร่ายละเอยีดในแตล่ะหวัขอ้ยอ่ยแบบครา่ว	ๆ 	

เพื่อให้เห็น	“ภาพรวมจากระยะไกล”	เสียก่อน

	(1)	 คว�มหม�ย	2	ด้�นของก�รเสริมพลัง

การเสรมิพลงัมคีวามหมายไดท้ัง้	2	นยั	คอืหมายถงึ	“กระบวนการ”	

(process/means/strategy)	ประเภทหนึง่	หรอืหมายถงึ	“ผลลพัธ”์	(product/

outcome)	ที่เกิดขึ้นจากการมีพลัง	(คน/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน)

(1.1)	 ตัวอย่างนักวิชาการที่ให้ความหมายของ	 “การเสริมพลัง”		

ในแงก่ระบวนก�รก็เช่น	J.	Rappaport	(1977)	ที่ระบุว่า	“ก�รเสริมพลัง

เป็นกระบวนก�รและกลไกที่บุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชนได้ใช้ 

ในก�รเป็นน�ยกำ�หนดชะต�ชวีติของตนเอง”	ผูเ้ขยีนเข้าใจว่าในแวดวง	

CBR	เองกไ็ด้ใช้การเสรมิพลงัในความหมายนี้	เนือ่งจาก	CBR	มกัจะตอกยำา้

ว่า	 การวิจัยแบบ	 CBR	 นั้นจะเน้น	 “กระบวนก�ร”	 (process-oriented)		

(มิได้เน้นรายงานผลงานวิจัยเป็นเล่ม	ๆ)	และกระบวนการที่	CBR	ใช้จะมี	

2	กระบวนการควบคู่กัน	คือกระบวนก�รลงมือปฏิบัตแิละกระบวนก�ร

เรียนรู	้ (2	กระบวนการนี้	ตกผลึกอยู่ในเครื่องมือ	AAR	–	After–Action–	

Reflection)	 ของ	 CBR	 โดยเป้าหมายหลักของการวิจัยแบบ	 CBR		

ก็เพื่อให้คนและชุมชนสามารถจะกำาหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น	

(เช่น	สามารถเลือกปลูกพืชที่กินได้	เลือกเก็บเมล็ดพันธุ์	เลือกวิธีการที่จะ

ประกอบอาชีพ	เลือกกำาหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร	ฯลฯ)

(1.2)	 สว่นตวัอยา่งนกัวชิาการทีใ่หค้วามหมายของ	“การเสรมิพลงั”	

ในแง่	“ผลลัพธ์”	(product/outcome)	ก็เช่น	Robert	Adams	(2008	อ้างจาก	

อภิญญา,	 2555)	 ที่ได้นิยามว่า	 “การเสริมพลังหมายถึงความสามารถ		

(capacities)	 ของบุคคล	 กลุ่ม	 และชุมชนท่ีจะควบคุมสถานการณ์	 และ	

สามารถสำาแดงพลงั	(exercise	power)	เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายในการชว่ยเหลอื	
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ตัวเองและผู้อ่ืนผ่านกระบวนการท้ังแบบด้วยตัวเองและเป็นกลุ่มเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

	 สำาหรับ	“บุคคล	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน”	ท่ีได้เติมเต็มพลังอย่างเต็มท่ี

และแขง็ขนัทีจ่ะดำาเนนิการตา่ง	ๆ 	ดว้ยตวัเองนี	้ศพัทใ์นทางวชิาการเรยีกวา่		

“Agency”	 (ผู้กระทำาการอย่างเปี่ยมพลัง)	 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับภาวะ	

“passivity”	 ดังนั้น	 เมื่อรวมทั้ง	 2	 ความหมาย	ทั้งในแง่กระบวนการและ

ผลลัพธ์เข้าด้วยกัน	 ก็อาจจะสรุปได้ในกรณีของ	 CBR	 ว่า	 การเสริมพลัง

เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

เป้าหมาย	 ซึ่งก่อนหน้�ที่จะทำางานวิจัย	 CBR	 นั้นยังตกอยู่ใน	 “ภาวะ

ไร้พลัง”	 (passivity)	 ที่มีสัญญาณบ่งชี้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 งอมืองอเท้า	 รอคอย	

โชคชะตาหรือรอพึ่งผู้อื่น	ไม่มีทางเลือก	หมดหนทางไป	ท้อแท้หดหู่	ฯลฯ		

การใส่กระบวนการวิจัย	 CBR	 ในฐานะเครื่องมือเสริมพลังเข้าไป	

ก็จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากภาวะไร้พลังให้กลายมาเป็น	 “ผู้กระทำาการ

ที่เปี่ยมพลัง”	 ที่มีสัญญาณที่ตรงกันข้ามจากอดีต	 เช่น	 ลุกขึ้นมาทำาอะไร	

คิดพึ่งกำาลังของตนเอง	มีทางออกมีทางเลือก	มี	next	step	มีความคิดว่า	

“ลองดูสักตั้ง”	ล้มเหลวก็เริ่มใหม่	เป็นต้น

(1.3)	 J.	Rappaport	ขยายความเพิ่มเติมคำาว่า	“เสริมพลังอำ�น�จ”	

ในแนวคิดเรื่องการเสริมพลังในคลื่นระลอกที่	 3	 เนื่องจากคำาว่า	 “พลัง

อำานาจ”	 นั้นมีอำ�น�จอยู่หล�ยชนิด	 ทั้งอำานาจแบบมีอิทธิพล	 ข่มขู่

ผู้อื่น	 (power	 over)	 อำานาจภายในตนเอง	 (power	 within)	 อำานาจแบบ	

ไสยขาว–ไสยดำา	อำานาจพทุธคณุหรอือำานาจมนตด์ำา	ดงันัน้	อำานาจทีเ่กดิจาก	

การเสริมพลังของ	Agency	นี้จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอำานาจที่เป็นไป

เพื่อการคาดการณ์/ทำานาย/คาดหวังอนาคต	 เพื่อการจัดการกับตนเอง	

ผู้อื่น	 และสภาพแวดล้อม	 (เป็นอำานาจด้านบวก	 ไม่ใช่อำานาจทำาลายล้าง

หรือกดทับผู้อื่น)
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(1.4)	 โครงก�รคนละครึ่งต้องทั้งสองครึ่ง	 ต่อเนื่องจากคำานิยาม

ของ	World	Bank	Institute	ทีผู่เ้ขยีนไดเ้ลอืกซือ้ไปแลว้ทีร่ะบถุงึกระบวนการ

เสริมพลังว่าจะต้องผ่านด่าน	2	ด่าน	ด่านแรกคือ	“ชีวิตนี้ต้องมีทางเลือก”	

(คำาขวัญประจำาใจของ	 Agency)	 และด่านที่สองคือ	 ต้องมีความสามารถ	

ที่จะแปลงท�งเลือกให้กลายเป็นท�งรอดที่เป็นจริง	Ruth	Alsop	&	Nina	

Heinsohm	(2005)	ผู้เขียนเอกสารของธนาคารโลกได้ขยายความเพิ่มเติม

ว่า	ในการฝ่าด่านทั้ง	2	ด่านนั้น	ผู้เสริมพลังก็ต้องทำางานกับ	“คนละครึ่ง”	

ให้ครบทั้ง	2	ครึ่ง	ดังในภาพ

	 ครึ่งแรกนั้น	 ผู้เสริมพลังจะต้องทำากิจกรรมเสริมพลังเพื่อ	

ฝ่าด่านแรก	คือการปรับเปลี่ยนบุคคลผู้ไร้พลังให้กลายเป็น	Agency	ผู้กล้า	

ที่จะเลือก	 และครึ่งสอง	 ในการที่จะแปลงทางเลือกให้กลายเป็นทางรอด	

ทีเ่ปน็จรงินัน้	ผูเ้สรมิพลงัจะตอ้งทำางานรว่มกบั	Agency	ใหส้รา้งโครงสร�้ง

แห่งโอก�ส	(Opportunity	Structure)	เช่น	ต้องสร้างกลไกเพื่อการจัดการ

ป่า/จัดการน้ำา	ต้องจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ	ต้องมีข้อบัญญัติในการจัดการ

ขยะ	ฯลฯ	อันเป็นไปตามแนวคิดการเสริมพลัง	2	ระดับของเปาโล	แฟรร์	

ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 การเสริมพลังให้สำาเร็จลุล่วงอย่างแท้จริงจึงต้องทำา	

ทั้ง	2	ครึ่ง	คือ	ทั้งสร้าง	“ผู้กระทำาการ”	และเพิ่ม	“โครงสร้างแห่งโอกาส”	

ด้วย	 หากมีเพียงครึ่งใดเพียงครึ่งเดียว	 พลังที่เสริมเพิ่มขึ้นมานั้นก็จะไม่

ดำารงคงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนาน
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	(2)	 ก�รเสริมพลังเป็นกระบวนก�รท�งสังคมประเภทหนึ่ง

(2.1) ก�รเสริมพลังในคว�มหม�ยเชิงสังคม	 ในมุมมองนี้จะ

พจิารณาการเสรมิพลงัในฐานะรปูแบบหนึง่ของกระบวนก�รท�งสงัคม	

(Social	process)	ที่มลีักษณะเฉพ�ะตัว	แสดงในภาพ

	 (i)	 กระบวนการเสรมิพลงัจะประกอบดว้ยบคุคล/กลุม่บคุคล	

2	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายด้อย/ไร้พลัง	และฝ่ายเสริมพลัง

	 (ii)	 ความสัมพันธ์ระหว่าง	 2	 ฝ่าย	 ต้องเสมอภาคกัน		

เคยีงบา่เคยีงไหลก่นั	เกือ้กลูซึง่กนัและกนั	เรยีนรูจ้ากกนัและกนั	ตา่งปรบัตวั	

เข้าหากัน

	 (iii)	ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 จะต้องมาดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ร่วมกัน	

ในงานวจิยั	CBR	กเ็ชน่กจิกรรมทีท่ำาความเขา้ใจรว่มกนั	สรา้งความไวว้างใจ

ต่อกัน	พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน	เป็นต้น

	 (iv)	กิจกรรมท้ังหลายท่ีมาดำาเนินการน้ัน	 มิใช่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน	

ต�มยถ�กรรม	 ตามใจชอบ	 หรือคิดเอาเอง	 แต่ทว่าเป็นกิจกรรมที่มี
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ก�รออกแบบล่วงหน้�	 (Design	 activities)	 โดยเป็นบทบาทของฝ่าย

เสริมพลังที่จะต้องออกแบบตามหลักการ	 (ด้วยเหตุนี้	 คุณสมบัติหนึ่ง	

ที่จะขาดเสียมิได้ของพี่เลี้ยง	 CBR	 คือต้องมีระบบคิดเชิงการออกแบบ		

–	Design	thinking)

	 (v)	บรรดากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ลงมือทำานั้น	 จะเป็นเงื่อนไข

ใหเ้กดิการขบัเคลือ่น	“พลงัจ�กภ�ยใน”	ทีเ่คยถกูปดิกัน้หรอืกดทบัเอาไว้	

(เชน่	พลงัความสามารถทีจ่ะวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหาในชมุชน)	จากกลุม่

บคุคล	จากสถาบนั	จากโครงสรา้งของสงัคม	(เชน่	ไมม่เีวลาจะคดิตัง้คำาถาม

กับชีวิต	ไม่รู้วิธีการหรือไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะไปแสวงหาคำาตอบ)	ได้สำาแดงพลัง

ประเภทต่าง	ๆ	ออกมาเป็นผลลัพธ์	 เช่น	พลังแห่งความเข้าใจ	พลังแห่ง

ความสำานึกรักชุมชน	พลังแห่งกลุ่ม	พลังที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดขึ้นในชุมชน	เป็นต้น

(2.2) ก�รเสริมพลังไม่ใช่อะไร	 สำาหรับวิธีการให้คำานิยามกับ

สิง่ใดสิง่หนึง่เพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนันัน้	นอกจากจะมวีธิกีารทีจ่ะบอก

วา่	“มนัคอือะไรแลว้”	กย็งัมวีธิกีารใหค้ำานยิามแบบเซนทีบ่อกวา่	“มนัไมใ่ช่

อะไร”	เพื่อเป็นการใส่กลอน	2	ชั้น

	 จากประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีได้ศึกษาวิธีการทำางานของ	CBR		

ผูเ้ขยีนไดข้อ้สรปุวา่	CBR	ไดเ้ลอืกใชค้ำานยิามของการเสรมิพลงัในแบบของ

ยคุที	่3	(ยคุแหง่การพฒันา)	และเปน็คลืน่ระลอกที	่3	ของยคุนี	้(ตามแนวคดิ

ของเปาโล	แฟรร์)	ดังนั้น	การเสริมพลังตามแนวทางของ	CBR	จึงไม่ใช่

	 •	 การถ่ายทอดพลัง	 (แห่งการวิจัย)	จากพี่เลี้ยงไปสู่นักวิจัย

ชุมชน	(แบบที่เราเคยเห็นการถ่ายทอดพลังในหนังจีนกำาลังภายใน)

	 •	 การใช้เพียงคำาพูดปลุกเร้าให้นักวิจัยชุมชนเช่ือว่า	“ชาวบ้าน

มพีลงัทีจ่ะเปน็นกัวจิยัได”้	เพยีงอยา่งเดยีว	(แบบทีฮ่ติเลอรท์ำา)	(อาจมกีาร

ปลุกเร้าบ้าง	แต่ก็มิใช่เครื่องมือหลักเพียงอย่างเดียว)
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(2.3) ก�รเสรมิพลงัของ CBR ตอ้งทำ�ง�นกบัใครบ�้ง	จากความ

เข้าใจที่ว่า	 การเสริมพลังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง	 2	 ฝ่าย	 คือ		

ฝ่ายผู้ด้อยพลังกับฝ่ายเสริมพลัง	 จึงอาจจะทำาให้งานในข้ันเร่ิมต้นของ

ฝ่ายเสรมิพลงันัน้จะทำางานกบักลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็ฝ�่ยผูด้อ้ยพลงัเทา่นัน้

	 แต่หากมาดูคำานิยามเร่ืองการเสริมพลังให้ละเอียดก็จะพบว่า		

แม้ฝ่ายเสริมพลังจะมีความเช่ือว่า	 ในระดับปร�กฏก�รณ์พ้ืนผิวน้ัน	

ฝ่ายผู้ด้อยพลังจะดูเหมือนว่า	“ไม่มีพลังอยู่จริง	ๆ”	แต่ทว่าลึกลงในภายในแล้ว	

มนุษย์ทุกคนมี	“พลังภายในบรรจุอยู่ท้ังน้ัน”	(เหมือนเปลือกโลกท่ีดูเย็นแล้ว	

แต่ลึกลงไป	โลกยังมีพลังความร้อนแฝงฝังอยู่)	หากทว่าการที่พลังภายใน	

ไม่สามารถสำาแดงออกมาได้นั้น	 ก็เพราะมี	 “สิ่งกดทับ/สิ่งปิดกั้น”	 อยู่		

เปรียบเสมือนต้นหญ้าที่เติบโตไม่ได้เพราะมีภาชนะไปกดทับเอาไว้		

(ดังที่แสดงในภาพข้างบน)

	 ดังน้ัน	 จากจุดเร่ิมต้นท่ีนอกจากจะทำางานเสริมพลังกับ		

“ต้นหญ้า”	แลว้	ฝา่ยเสรมิพลงัและผูด้อ้ยพลงักย็งัตอ้งทำางานขยบัขบัเคลือ่น

ไปทำางานให้ถึง	“ฝ่�ยที่กดทับ/ฝ่�ยที่ใช้อำ�น�จ”	ด้วย	ซึ่งงานในระดับนี้

อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง	 “โครงสร้างแห่งโอกาส”	 (Opportunity	

Structure)	ตามความหมายของธนาคารโลก

	 “ฝ่ายผู้ใช้อำานาจ”	นี้อาจจะแสดงตัวอยู่ในหลายรูปแบบ	เช่น		

เปน็ระดบัตวับคุคล	(พอ่คา้คนกลาง	เจา้หนา้ทีร่ฐั	ฯลฯ)	ระดบัความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล	 (เช่น	 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย–ลูกน้อง)	 หรือระดับ

โครงสร้างต่าง	ๆ	ของสังคม	(กฎหมาย	อุดมการณ์)

	 ตวัอยา่งงานวจิยัดา้นการเสรมิพลงัทีแ่สดงใหเ้หน็ความจำาเปน็	

ที่จะต้องทำางานกับ	“ฝ่ายผู้ใช้อำานาจ”	ได้อย่างชัดเจนที่สุด	ก็เช่น	งานวิจัย	

เสริมพลังอำานาจในการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของสมคิด		

สกุลสถาปัตย์	 (2562)	 ที่มีข้อค้นพบว่า	 การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมี	
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พลังอำานาจมากขึ้นได้นั้น	 จะต้องมีเงื่อนไขที่ต้องมีผู้บริห�ร	 (โครงสร้าง

แห่งโอกาส)	 ที่มีคุณลักษณะ	 5	 ประการ	 เป็นโครงสร้างแห่งโอกาส	

ที่เอื้ออำานวยดังนี้

 (i) ต้องเป็นผู้นำ�ที่เน้นก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงด้�น

วิช�ก�ร	 (Academic	 transformational	 leadership)	 คือส่งเสริมให้ครู

ได้แสดงบทบาทเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

 (ii) ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ	์ (Impulse	

of	 achievement	motivation)	 ด้วยการนำาเอาทัศนคติแบบ	 “คุณสามารถ

ทำาได้”	 (ใน	 CBR	 ก็เคยนำาคำาขวัญ	 “ใคร	 ๆ	 ก็ทำาวิจัยได้”	 –	 everyone		

can	do	research	มาใช้ในการกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์)

 (iii) ต้องเป็นผู้จุดประก�ยพลังร่วม	 (Synergy	 inspiration)	

สรา้งวฒันธรรมการทำางานแบบใชพ้ลงัรว่มกนัจากหลาย	ๆ 	ฝา่ย	(ใน	CBR	

เริ่มต้นด้วยการฟอร์มทีมวิจัยที่มาจากหลายฝ่าย)

 (iv) ต้องเป็นผู้สร้�งสรรค์บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นเชิงรุก	

(Creation	 of	 proactive	 climate)	 สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความ

คล่องตัวสูง	 และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์	 (ใน	CBR	

เช่น	การมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบยืดหยุ่น)

 (v) ตอ้งเปน็ผูพ้ฒัน�สมรรถนะวชิ�ชพีครใูหเ้ตม็ศกัยภ�พ	

(Improvement	of	professional	competency)	การส่งเสริมให้ครูแต่ละคน

พฒันาทกัษะจนบรรลเุปา้หมายเพือ่ความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชพีอยา่ง

ต่อเนื่อง	 (ใน	 CBR	 คือการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยให้แก่	

พี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชน)
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	(3)	 บทบ�ทของผู้เสริมพลัง

(3.1) คว�มสำ�คัญของผู้เสริมพลัง	 ต่อเนื่องจากคำานิยามของ	

“การเสริมพลังเชิงสังคม”	 ที่ว่า	 การเสริมพลังเป็นกระบวนการทางสังคม	

ประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยคน/กลุ่มคน	 2	 ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายผู้ไร้พลังและ

ฝ่ายผู้เสริมพลัง	 โดยฝ่ายผู้เสริมพลังนั้นมีบทบาทหน้าที่ในก�รออกแบบ

กระบวนก�ร/กิจกรรมต่�ง ๆ	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขยับขับเคลื่อนพลัง

ภายในของฝ่ายผู้ ไร้พลังหรือด้อยพลังให้ ได้สำ าแดงพลังออกมา		

จากคำานิยามนี้	 ประเด็นที่แวดวงวิชาการต้องค้นคว้าศึกษากันอย่างมาก	

ก็คือ	 ผู้เสริมพลังจะต้องเล่นบทบ�ทอะไรบ้�ง	 เช่น	 เล่นบทผู้ชี้แนะ	

เล่นบทผู้เปิดโลกกว้าง	 ฯลฯ	 ต้องเล่นยังไงให้สมบทบ�ท	 เล่นยังไง

ไม่ให้ผิดบท	 เพื่อให้ฉากสุดท้ายได้จบลงตามที่คาดหวังไว้	 (ผู้ไร้พลัง

แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นผู้มีพลัง)

	 ในแวดวง	CBR	ทีม่พีีเ่ลีย้ง/โหนดสวมบทบาทเปน็ผูเ้สรมิพลงั

ใหแ้กบ่รรดากลุม่เปา้หมาย	จงึใหค้วามสนใจอยา่งตอ่เนือ่งในการศกึษาวา่	

พี่เลี้ยง/โหนด	CBR	จะต้องเล่นบทอะไรบ้าง	(ดังปรากฏในงานศึกษาวิจัย

หรือการฝึกอบรมของ	CBR	ที่มักจะมีหัวข้อ	 “บทบาทของพี่เลี้ยง	CBR”	

เป็นส่วนหนึ่งเสมอ)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 จะต้องเล่นอย่างไรไม่ให้ผิดบท	

(เชน่	ตอ้งไมไ่ปเลน่	“บทพระเอก”	แทนนกัวจิยัชมุชน)	หรอืตอ้งเลน่บทเปน็	

“ผู้ตั้งคำาถาม”	ไม่ใช่เป็น	“ผู้ให้คำาตอบ”	เป็นต้น	ซึ่งหมายความว่า	บทบ�ท

ของผูเ้สรมิพลงันีน้�่จะเปน็ครึง่หนึง่ของปจัจยันำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ของ

ก�รเสริมพลัง
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ดาว 5 แฉก
บทบาท
NODE

ด้�นง�น
วิจัย

1.1 ค้นหาพื้นที่ทำาความเข้าใจ

5.1 ร่วมนำาเสนอข้อมูล
 และข้อค้นพบ

4.2 ทีมนักวิจัยกับ 
 หน่วยงานภายนอก

4.1 ทีมนักวิจัยกับแหล่งทุน

4.3 ชี้ช่องทางการประสานงาน 
 ให้กับชุมชนเกิด
 การเรียนรู้

5.2 ร่วมเผยแพร่
 ประชาสัมพันธ์ 
 การดำาเนินงาน

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วม

3.2 จัดกระบวนการเครือข่าย

3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้ในชุมชน

3.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้กบัหน่วยงานภาคี

3.5 หนุนเสริมเติมเต็มศักยภาพ

3.6 เติมเต็มองค์ความรู้และทักษะที่จำาเป็น

3.7 สร้างการเรียนรู้ให้ภาคสาธารณะ

3.8 สร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

2.1 วางแผนการทำางานร่วม

2.2 ให้คำาปรึกษาแนะนำา

2.3 กำากับติดตาม

2.4 สังเกต
 การทำางาน

2.5 สร้างกิจกรรม
 ทางเลือกใหม่ๆ

2.6 ประสานรอยร้าว/
 ลดความขัดแย้ง

5.3 วิทยากรเผยแพร่
 ถ่ายทอดความรู้

5.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ง่ายขึ้น

1.5 พัฒนาทักษะนักวิจัย

1.2 ค้นหานักวิจัย 1.4 สร้างความเข้าใจกับชุมชน

1.3 พัฒนาโจทย์วิจัย

ด้�นง�น
พัฒน�

ด้�นก�ร
เรียนรู้

ด้�นก�ร
ประส�นง�น

ด้�นก�ร
ขย�ยผล

1

2

34

5

(3.2) บทบ�ทของผู้เสริมพลัง/โหนด CBR

	 ผู้เขียนขอประมวลบทบ�ทพี่เลี้ยง/โหนด CBR ในฐานะ

ผู้เสริมพลังที่มีการรวบรวมไว้ประมาณ	 26	 บทบาท	 และจัดหมวดหมู่	

เป็นรูปดาว	5	แฉก	ตามคุณลักษณะของภารกิจ	5	ประการของคนทำางาน	

CBR	คือ	(1)	ภารกิจด้านงานวิจัย	(2)	ภารกิจด้านงานพัฒนา	(3)	ภารกิจ

ด้านการเรียนรู้	(4)	ภารกิจด้านการประสานงาน	และ	(5)	ภารกิจด้านการ

ขยายผล	ดังแสดงในภาพ
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	 จากบทบาทย่อย	ๆ	ทั้ง	26	บทบาทของพี่เลี้ยง	จะเห็นได้ว่า	

บางบทบาทจะเหน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดัถงึการเปน็	“ผูเ้สรมิพลงั”	ใหแ้กช่าวบา้น	

เชน่	บทบาทการพฒันาทกัษะนกัวจิยั	(ขอ้	5	ดา้น	1	งานวจิยั)	หรอืบทบาท

การให้คำาปรึกษาแนะนำา	(ข้อ	2	ด้าน	2	งานพัฒนา)	หรือการสร้างกิจกรรม

ทางเลือกใหม่	ๆ	(ข้อ	5	ด้าน	2	งานพัฒนา)	ก็เป็นคุณลักษณะสำาคัญของ

การมีพลังที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

(3.3) ผู้เสริมพลังในรูปแบบขององค์กร/สถ�บัน

	 นอกจาก	“ผูเ้สรมิพลงั”	จะมรีปูแบบเปน็ตวับคุคล	เชน่	โหนด/

พี่เลี้ยงของ	 CBR	 แล้ว	 ผู้เสริมพลังนี้ก็ยังอาจจะมีรูปแบบของ	 “การเป็น

สถ�บัน/องค์กร/หน่วยง�น/ข้อกฎหม�ย”	 ได้อีกด้วย	 ดังเช่นที่ผู้เขียน

ได้พูดถึง	 “โครงสร้างแห่งโอกาส”	 (Opportunity	 Structure)	 ดังตัวอย่าง

เช่น	 ในกรณีของประเทศสกอตแลนด์ที่รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายที่ว่าด้วย	

การสนับสนุนการสร้างโครงสร้างแห่งโอกาส	 (ในปี	 2015)	 ให้กับ	

การเสริมพลังชุมชน	 (Community	 empowerment)	 ดังตัวอย่างกิจกรรม	

(Actions)	ประมาณเกือบ	10	ประเภท	ดังนี้

(i)	 ตั้งกองทุนเพื่อการเสริมพลังชุมชนเป็นการเฉพาะ
(ii)	 ให้ทุนสนับสนุนการให้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม	(participatory		
	 budgeting)
(iii)	 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่/สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกัน	
	 ผ่านกลไก	“การถ่ายโอนทรัพย์สิน”	(Asset	transfer)
(iv)	สนับสนุนให้มี	“สภาองค์กรชุมชน”	เพื่อเป็นตัวแทนความคิดและ	
	 ความต้องการของชุมชน
(v)	 เปิดช่องทางให้ชุมชนสามารถแสดงความต้องการ/การเรียกร้อง		
	 (participation	request)
(vi)	จัดทำาคู่มือต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรร่วม	การวางแผน	
	 ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	เป็นต้น
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	(4)	 รูปแบบกิจกรรมของก�รเสริมพลัง

ต่อเนื่องจากคำานิยามของ	 “การเสริมพลัง”	 ในฐานะกระบวนการ

ทางสังคมอีกครั้งหนึ่งว่า	 เกิดจากบุคคล	 2	 ฝ่าย	 ที่ต้องระบุสถานภาพ	

อย่างชัดเจนว่าฝ่ายแรกเป็นผู้ด้อยพลัง	 และฝ่ายที่สองเป็นฝ่ายเสริมพลัง	

ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 จะต้องเข้ามามีความสัมพันธ์กันอย่างมี	 “เป้าหมายร่วมกัน”		

คือเพิ่มพลังของฝ่ายแรก	 โดยผ่านการลงมือทำา	 “กิจกรรมการเสริมพลัง”	

ซึ่งมีได้มากมายหลายรูปแบบ

(4.1) รปูแบบก�รเสรมิพลงัแบบทัว่ ๆ  ไป	ผูเ้ขยีนไดล้องประมวล

รูปแบบกิจกรรมท่ีถูกออกแบบและนำามาใช้ในงานเสริมพลังในระดับต่�ง ๆ 	

เช่น	ระดับบุคคล	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน	ฯลฯ	และเป็นการเสริมพลังในมิติต่�ง ๆ 	

(dimension)	เช่น	การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	การเสริมพลังด้านจิตวิทยา	

ฯลฯ	ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมพอเป็นหนังตัวอย่างสัก	4–5	

รปูแบบกจิกรรม	โดยทีแ่ตล่ะรปูแบบนัน้จะมทีัง้ขอ้ไดเ้ปรยีบ	(contribution)	

ข้อจำากัด	(limit)	และมีปัจจัย/เงื่อนไขกำาหนดการใช้งาน	เช่น

 (i) รูปแบบก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นร่วม	 (Working	 group)	

มขีอ้เดน่ตรงทีเ่ปน็การทำางานอยา่งมสีว่นรว่มของคณะทำางานทีร่บัผดิชอบ	

โดยตรง	 แต่ก็อาจจะมีข้อจำากัดหากตัวแทนที่เข้ามาเป็นคณะทำางาน	

ขาดความรู้หรือความเอาจริงเอาจัง	 โดยเงื่อนไขที่จะใช้รูปแบบกิจกรรมนี้

ก็คือ	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	(stakeholder)	ต้องให้ความร่วมมือ

 (ii) รูปแบบก�รศึกษ�ดูง�น	(site	visit)	มีข้อเด่นคือ	เป็นการ

เปิดโลกทัศน์และขยายเส้นขอบฟ้าแห่งการรับรู้และความรู้	 (Horizon	 of	

perception)	 แต่ก็มีข้อจำากัดตรงที่ต้องมีการลงทุนอย่างมากในทุกอย่าง		

ทัง้เงนิทนุ	เวลา	การประสานงาน	การเตรยีมการ	ฯลฯ	โดยทีต่อ้งมเีงือ่นไข

ปัจจัยหลายอย่างเอื้ออำานวย	 เช่น	 สถานที่ที่จะไปดูต้องมีความพร้อม

สำาหรับการเรียนรู้	รวมทั้งการเตรียมตัวของคนที่จะไปดูด้วย
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รูปแบบกิจกรรม
เพื่อก�รเสริมพลัง

การจัดตั้งคณะทำางาน/ทีมทำางาน
(working group)

การประชุมปรึกษาหารือ
(community consultant)

การจัดการความรู้ (KM)

การเสวนาแลกเปลี่ยน
(social dialogue)

การศึกษาดูงาน
(site visit)

การฝึกอบรม
(training)

การสนทนากลุ่ม
(focus group
discussion)

การสอนงาน (coaching)

การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
(learning by doing)

การประกาศเกียรติคุณ

การให้รางวัล

การให้ข่าวสารความรู้

การพทิกัษส์ทิธ ิ(advocacy)

การขจัดอุปสรรค

การสร้างอาสาสมัคร

การจัดทำา
โครงการพิเศษ

การจัดตั้งกลไก/
คณะทำางานพิเศษ

เฉพาะกิจ

การเป็นผู้ผลิต/
ผู้บริโภค

ที่มีทางเลือก

การเป็นต้นแบบ

การจดัตัง้กลุม่พึง่กนัเอง
(self help)

การพัฒนา/การสร้างผู้นำา

การสนับสนุนทรัพยากร

การประเมินผลสะท้อน
Etc.

124

2

3

4

5

6

7

8

9

1012

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

11

	 (iii) ก�รสอนง�น	(Coaching)	มขีอ้เดน่ตรงทีม่กีารมอบหมาย

ใหม้ผีูท้ีม่คีวามรู	้ความชำานาญในเรือ่งนัน้โดยเฉพาะมาเกาะตดิเปน็ผูช้ีแ้นะ

แนวทางในการปฏิบัติงานผ่านรูปแบบของการสอนงานในรูปแบบของ	

“โคช้”	แตก่ม็ขีอ้จำากดัตรงทีต่อ้งมกีารลงทนุอยา่งสงูมาก	และการสอนงาน

จะได้ผลอย่างจริงจังก็มีเงื่อนไขว่าต้องได้	 “โค้ชตัวจริงเสียงจริง”	 และต้อง	

“ทำางานร่วมกับฝ่ายที่จะเรียนรู้ได้อย่างดี”

 (iv) ก�รประก�ศเกยีรตคิณุหรอืก�รใหร้�งวลัแกค่นทำ�ง�น	

มขีอ้เดน่ตรงทีเ่ปน็การเสรมิขวญัและกำาลงัใจ	(reinforcement)	แกค่นทีต่อ้ง

ทำางานโดยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำาบากจนอาจจะถึงจุดที่	 “หมดไฟ/	

แบตหมด”	 การประกาศเกียรติคุณหรือการให้รางวัลก็เป็นเสมือนการ

ให้การยอมรับ	(recognition)	ให้คุณค่าแก่งานที่ได้ทำามา	แต่ข้อจำากัดก็คือ	

บุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่จะให้รางวัลนั้นก็ต้องเป็นบุคคล/หน่วยงาน/

องค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือจากสังคมมาก่อนเช่นกัน
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(4.2) รูปแบบเฉพ�ะของก�รเสริมพลังใน CBR	 สำาหรับงาน	

CBR	ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ	คือเป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง	ดังนั้น	

กิจกรรมหลักในการเสริมพลังของ	CBR	 ก็จะเก่ียวข้องกับกิจกรรมย่อย ๆ 

ของก�รวิจัย	 เช่น	 การพัฒนาโจทย์	 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล	 ฯลฯ	

แต่ในอีกด้านหนึ่ง	การวิจัย	CBR	นั้น	นอกจากจะเป็น	“การวิจัย”	ประเภท	

หนึ่งแล้ว	 ก็ยังเป็น	 “อะไรที่มากกว่าการวิจัย”	 เช่น	 มีส่วนผสมของ		

“การพัฒนา”	มีส่วนผสมของ	“งานเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับ

นโยบาย”	 มีส่วนผสมของ	 “งานสืบทอดเพื่อความยั่งยืน”	 (ชาว	 CBR		

รู้จักสูตร	 R–D–M	 –	 Research–Development–Movement	 เป็นอย่างดี)	

ดังนั้น	กิจกรรมการเสริมพลังในงานวิจัย	CBR	จึงดำาเนินการผ่านรูปแบบ

กิจกรรมที่หลากหลาย	 ดังในภาพที่ประมวลประเภทของกิจกรรมหลัก	 ๆ		

ที่พบเจอในงานวิจัย	 CBR	 ประเด็นต่าง	 ๆ	 แต่ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ

คัดเลือกและออกแบบกิจกรรมประเภทก็ตาม	 เอกลักษณ์หรือ	 brand		

ของกจิกรรม	CBR	กค็อื	เปน็กจิกรรมทีอ่อกแบบหรอืมทีีม่าจาก	“ขอ้มลู

ที่เก็บรวบรวม/วิเคร�ะห์–สังเคร�ะห์ม�ได้”	 (Action-designed	 on	

information)
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(4.3) ประเภทของกิจกรรม v.s. วิธีก�รทำ�กิจกรรม	 หลังจาก

มีบทเรียนการทำากิจกรรมเพ่ือการเสริมพลังมายาวนานพอสมควร	ในแวดวง	

CBR	ก็ได้สั่งสมชุดความรู้และบทเรียนเรื่อง	“กิจกรรมเพื่อการเสริมพลัง”	

จากก้าวแรกไปสู่ก้าวท่ีสองว่า	ลำาพังตัวช่ือกิจกรรมการเสริมพลัง	เช่น	กิจกรรม

การพฒันาโจทยว์จิยั	กจิกรรมการรวมกลุม่	กจิกรรมการไปศกึษาดงูาน	ฯลฯ	

ยงัไมเ่ปน็	“หลกัประกนัทีเ่พยีงพอในตวัเอง”	วา่กจิกรรมเหลา่นีจ้ะสามารถ

เสริมพลังของผู้ไร้อำานาจได้	 หากทว่าจำาเป็นต้องตามมาตรวจสอบว่า		

“วธิกี�รทำ�กจิกรรมนัน้”	(ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็รากลกึแหง่ความเขา้ใจของผูท้ำา

กิจกรรม)	เป็นไปในรูปแบบใด	ตัวอย่างเช่น	หากแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม

ของคนในชมุชนนัน้เปน็ไปเพยีงเพือ่ใหต้รงกบัเงือ่นไขการใหก้ารสนบัสนนุ

ของหน่วยงานรัฐ	 (แล้วก็หยุดแรงจูงใจเอาไว้เพียงเท่านี้)	 การรวมกลุ่ม	

ดังกล่าวก็จะไม่มีพลานุภาพที่จะเสริมพลังของสมาชิกได้

	 หรือกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน	ซ่ึงในตัวกิจกรรมเองมีเป้าหมาย	

ที่จะฝ่าข้าม	“ข้อจำากัดเชิงประสบการณ์”	 (limited	mobility)	ของชาวบ้าน	

หรือการเปิดรับข่าวสารการพัฒนาอย่างมากมายจากสื่อทุกประเภท	

ในสังคมที่น่าจะช่วยขยายเส้นขอบฟ้าแห่งประสบการณ์ของชาวบ้าน	

ใหก้วา้งขวางขึน้	แตใ่นความจรงิแลว้	ทกุ	ๆ 	กจิกรรมของการไปศกึษาดงูาน		

การไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม	 การเปิดรับข่าวสารความรู้จากสื่อ	

นานาประเภท	 ก็ยังไม่ใช่หลักประกันที่แน่นอนว่ากระบวนการเสริมพลัง

จะเกดิขึน้	ทัง้นัน้	ยงัขึน้อยูก่บัวา่	“วธิกี�รไปศกึษาดงูานนัน้มกีระบวนการ

อย่างไร	 ตั้งแต่การเตรียมตัวทั้งฝ่ายไปดูและฝ่ายจัดให้ดู	 ระหว่างการดู	

และหลังจากไปดูมาแล้วมีอะไรต่อไปอีกหรือเปล่า”	 หรือกล่าวสรุปได้ว่า	

ประเภทของกิจกรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐาน	 (basic/necessary	 factor)	

ส่วนวิธีก�รทำ�กิจกรรมนั้นเป็นปัจจัยสำาเร็จผล	(sufficient	factor)

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น32



(4.4) ทำ�ไมต้องเป็นกิจกรรมก�รวิจัยแบบ CBR	สำาหรับรูปแบบ

กิจกรรมการเสริมพลังหลากหลายประเภทท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว	 ไม่ว่าจะเป็น	

การศึกษาดูงาน	การสอนงาน	การประกาศเกียรติคุณ/การให้รางวัล	ฯลฯ	

ก็คงมีคำาอธิบายเฉพาะตัวว่า	 กิจกรรมเหล่านั้นได้เข้าไปจี้จุดพลังภายใน

ของกลุ่มผู้ด้อยพลังให้ขยับขับเคลื่อนได้อย่างไร

	 และสำาหรบังาน	CBR	ซึง่เปน็งานวจิยัสายพนัธุห์นึง่อนัมลีลีา

กระบวนทา่เฉพาะตวั	กค็งมคีำาถามกบังานวจิยัสายพนัธุน์ีว้า่	“ทำาไมตอ้งใช้

งานวจิยัเสรมิพลงัชาวบา้น	ทำาไมจงึตอ้งเรือ่งมากดว้ยการใหช้าวบา้นตอ้ง

มาลำาบากลำาบนลงมือทำาวิจัยเอง	 สู้ให้นักวิชาการทำาวิจัยแล้วให้ชาวบ้าน

มาเอาผลการวิจัยไปใช้ไม่ง่ายกว่าเหรอ	ทำาไม	ทำาไม	และทำาไม.........”

	 ต่อคำาถามเหล่านี้	 K.	 Strand	 (2000)	 นักวิชาการแถวหน้า	

ของงาน	 CBR	 ได้เฉลยคำาตอบเอาไว้	 เคล็ดลับสำาคัญของคำาตอบก็คือ	

“หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่ง”	ยาพิษและยาถอนพิษนั้นเป็นตัวเดียวกัน	

แต่มีวิธีการผสมตัวยากันคนละสูตร

	 K.	Strand	กลับไปเริ่มต้นที่คำานิยามของคำาว่า	“พลังอำานาจ”	

ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 “อำานาจ”	 นี้หมายถึงความสามารถในการเป็นนาย	

(master)	 หรือควบคุมสรรพสิ่งต่าง	 ๆ	 รอบ	 ๆ	 ตัว	 รวมทั้งการควบคุม	

ตวัเองดว้ย	จากแงม่มุนี	้การทีช่าวบา้นไดเ้ขา้มาทำางานวจิยั	CBR	นัน้จงึเปน็	

กระบวนการทางสังคม/กระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่ง	 เป็นประสบการณ์	

ชีวิตอีกแบบหน่ึงท่ีสามารถจะเสริมพลังในก�รควบคุม (power to control) 

ของนักวิจัยชาวบ้าน	โดยเร่ิมต้น/เปิดฉากจากพลังความสามารถท่ีจะควบคุม

กระบวนก�รวิจัยได้เป็นอันดับแรก
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	 K.	Strand	อธบิายวา่	โดยสว่นใหญใ่นยคุสมยันี้	งานวจิยัไมใ่ช่	

สิ่งแปลกใหม่สำาหรับชาวบ้านอีกต่อไปแล้ว	 เพราะชาวบ้านจะได้ยิน	

ข่าวคราวเรื่องการวิจัย	 ผลการวิจัย	 ประโยชน์ของการวิจัย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะได้มี	 “ประสบการณ์ตรง”	 มาแล้วกับ	

งานวิจัย	 แต่ทว่าในงานวิจัยแบบทั่ว	 ๆ	 ไป	 หรืองานวิจัยเชิงวิชาการนั้น		

รูปแบบประสบการณ์ชีวิตท่ีชาวบ้านจะได้เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยน้ัน	

(มักจะเข้ามาในฐานะ	 “กลุ่มตัวอย่าง”)	 ชาวบ้านไม่สามารถที่จะควบคุม	

“กระบวนการวิจัย”	 (ไม่สามารถตั้งโจทย์	 สร้างเครื่องมือ	 ฯลฯ)	 รวมทั้ง	

ไมส่ามารถทีจ่ะควบคมุ	“ผลผลติความรูท้ีอ่อกมาจากกระบวนการวจิยัได”้		

ชาวบ้านที่เข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างมักจะไม่ได้อ่านหรือเคยทราบผล	

การวจิยัทัง้	ๆ 	ทีศ่กึษาในหมูบ่า้นตวัเองดว้ยซ้ำาไป	งานวจิยัแบบนีจ้งึเทา่กบั

เป็น	“เครื่องมือดูดพลังเชิงการวิจัยของชาวบ้าน”	ออกไปจากตัวชาวบ้าน

	 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ด่านแรกที่พี่เลี้ยง/โหนด	CBR	จะต้อง	

ฝ่าข้ามไปให้ได้เมื่อแรกไปชวนชาวบ้านที่เรียนจบเพียงแค่ชั้นประถม	

ใหม้าทำาวจิยั	CBR	ประโยคแบบฉบบัทีจ่ะไดย้นิไดฟ้งัจากปากชาวบา้นกค็อื		

“ชาวบา้นเราไมเ่คยเรยีนวชิาวจิยั	แลว้จะทำาวจิยัไดห้รอื	คนจะทำาวจิยัไดต้อ้ง

เรยีน	ป.โท/ป.เอก	ไมใ่ชห่รอื	ชาวบา้นเราเปน็คนไมม่คีวามรู	้จะทำาวจิยัไปได	้

ยังไง	ฯลฯ”	ประโยคเหล่าน้ีสะท้อน	“ภาวะไร้พลังด้านการวิจัย”	ของชาวบ้าน

อย่างชัดเจน

	 ด้วยเหตุนี้	 งานวิจัยแบบ	 CBR	 ที่มีเป้าหมายจะเสริมพลัง	

ของชาวบ้านท่ีเข้ามาเป็นนักวิจัยชุมชนจึงวางรูปแบบการทำาวิจัยไว้ว่า		

ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบกระบวนการให้ชาวบ้านสามารถควบคุม	

“กระบวนการวจิยั”	และ	“ผลผลติความรูท้ีจ่ะออกมาจากกระบวนการวจิยันี”้		

ให้ได้เป็นอันดับแรก	 อันเปรียบเสมือนเป็นยาถอนพิษและเป็นยาบำารุง	

กำาลังปัญญาของนักวิจัยชุมชนเป็นเบื้องต้น	 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว		

พลังความสามารถในการควบคุมก็จะค่อย	ๆ 	แผ่ขยายออกไปถึง	“การควบคุม	
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ควบคุม
กระบวนการวิจัย

ควบคุมตนเอง

ควบคุมกลุ่มคนทำ�ง�นร่วมกัน

ควบคุมสิ่งแวดล้อม/ชีวิตตัวเอง

	(5)	 ก�รเสริมพลังกับแนวคิดมิตรสห�ย

(5.1) ญ�ติมิตรท�งคว�มคิดในส�ข�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์	

จากคำานิยามของการเสริมพลัง	 วิธีการกำาหนดบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง		

และตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการเสริมพลังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น	 หากเรา	

เปรียบเทียบ	 “การเสริมพลัง”	 เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง	บรรดาคำานิยาม	

บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รูปแบบกิจกรรมนั้นก็เปรียบเสมือนฝาผนัง	 ประตู	

หรือหน้าต่างของบ้านหลังนี้	 แต่ทว่าการที่รูปทรงของบ้านแต่ละหลัง

จะออกมามีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้น	 ก็ย่อมขึ้นอยู่กับ	 “โครงสร้าง”	 หรือ		

“เสาที่ค้ำายัน”	 ซึ่งในที่นี้หมายถึงปรัชญาและแนวคิดหลักที่ค้ำ ายัน	

ส่วนประกอบต่าง	ๆ	ของตัวบ้านเอาไว้

ตนเอง”	 ในลำาดับต่อมา	 (เช่น	 ความกลัวงานวิจัย	 ความประหม่าอาย	

ที่จะพูดนำาเสนอผลงานในที่สาธารณะ	 ความมั่นใจในตนเอง	 ฯลฯ)		

และขยายตอ่มาถงึ	“การควบคมุกลุม่คนทีท่ำางานดว้ย”	จนกระทัง่แผข่ยาย

ออกไปถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมอื่น	 ๆ	 รอบตัว	 เช่น	 การควบคุม	

การใช้น้ำา	ที่ดิน	ป่า	พลังงาน	เงินทุนในชุมชน	ควบคุม/เลือกวิธีการผลิต	

ควบคุมราคาขายผลผลิต	บริหารจัดการอนาคตบุตรหลาน	ฯลฯ	อันเป็น

เส้นทางเดินของการเป็นนายของชีวิตตนเองที่ได้กล่าวมาแล้ว
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Holistic 
Approach 

 
Total 

Development 

 

New Paradigm 
of 

Development 

 

การเสริมพลัง 
(empowerment) 

Humanistic  
Philosophy  

	 และแนวคิดเรื่องการเสริมพลังก็เหมือนแนวคิดอื่น	 ๆ	 ที่อยู่

ในจักรวาลแห่งแนวคิด	 กล่าวคือ	 จะไม่ใช่แนวคิดที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ในจักรวาลนี้	 แต่มักจะเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มดาวแนวคิด	 ดังนั้น	 ปรัชญา

และแนวคิดเรื่องการเสริมพลังจึงมักจะเกาะกลุ่มอยู่ร่วมกับแนวคิดอื่น	ๆ		

ทีเ่กีย่วขอ้งในหมูด่าวเดยีวกนั	(constellation	of	related	concepts)	ตวัอยา่ง

เช่น	 แนวคิดเรื่องก�รเสริมพลังในส�ข�สังคมสงเคร�ะห์ก็มักจะมี

การเกาะกลุ่มอยู่กับแนวคิดอื่น	ๆ	ดังในภาพ

 1) Humanistic philosophy	 เป็นสาขาปรัชญาที่เชื่อมั่น

ในศักยภาพภายในของมนุษย์ว่าเป็นเสมือนเมล็ดพืชที่มีศักยภาพที่จะ	

เจริญเติบโตได้หากมกี�รจัดเงื่อนไข	 เช่น	ดิน	น้ำา	แสงแดด	อากาศ	ปุ๋ย	

ให้อย่างเหมาะสม	ในกรณีของ	CBR	ก็คือ	ปรัชญาความเชื่อที่ว่า	“ใคร	ๆ		

ก็ทำาวิจัยได้”	 (Everyone	 can	 do	 research)	ห�กมีก�รจัดเงื่อนไขคือ

ก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัยให้เหม�ะสมกับคนแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจำาเป็น

ต้องเป็นรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบพิเศษที่แตกต่างจาก

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	

การจัดการน้ำาในชุมชนน้ัน	จะมีท้ังปัญหาความต้องการใช้น้ำาและปริมาณน้ำา	

ท่ีมีให้ใช้	ปัญหาโครงสร้างอำานาจในชุมชน	(คนมีอำานาจมาก	แม้บ้านอยู่ไกล

แหลง่น้ำากอ็าจจะไดใ้ชน้้ำามากกวา่คนบา้นใกลแ้ตอ่ำานาจนอ้ย)	ปญัหาเรือ่ง	

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ	 เป็นต้น	 และปัญหาเหล่านี้ต่างเชื่อมโยงถึง	

กันหมดท่ีเรียกว่าเป็นองค์รวม	(แบบหยิกเล็บก็เจ็บเน้ือ)	ดังน้ัน	ในการทำาวิจัย

แบบ	 CBR	 เมื่อมีการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล	 จึงต้องมีเป้าหมายของ	

การเก็บหลาย	 ๆ	 แบบให้มีหลายมิติและเป็นองค์รวม	 เช่น	 เครื่องมือ	

เก็บข้อมูลเพื่อ	 “ซ่อมแซมสายสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้น”	 นอกเหนือไปจาก	

เป้าหมายของการเก็บข้อมูลก็เพื่อให้ได้ข้อมูลเท่านั้น

 3) Total development	คอืแนวคดิเรือ่งการพฒันาทีใ่หค้วาม

สำาคัญกับการพัฒนาในทุก	“หน่วยของสังคม”	ต้ังแต่ระดับบุคคล	(ท้ังกาย	ใจ	

ปญัญา	จติวญิญาณ)	ระดบักลุม่	ระดบัชมุชน	ระดบัสถาบนัโครงสรา้งสงัคม	

ไม่ว่าจะมี	 “จุดเปิดเข้า”	 (entry	 point)	 มาจากระดับใดก็ตาม	 ดังตัวอย่าง

เรื่องการเสริมพลังตามทัศนะของธนาคารโลกที่ได้กล่าวถึงการเสริมพลัง	

อย่างน้อยใน	2	หน่วยที่ต่อเชื่อมกัน	คือ	ระดับบุคคล	– Agency	และ

ระดับโครงสร้�งแห่งโอก�ส (Opportunity structure)	 ที่ได้กล่าวมา

ข้างหน้าแล้ว

 4) New paradigm of development	 แนวคิดเรื่องการ

เสรมิพลงันัน้	เปน็หนึง่ในแนวคดิใหม	่ๆ 	ทีถ่อืกำาเนดิ	(หรอืเปน็แนวคดิเดมิ

แต่มาเกิดอีกครั้งในความหมายใหม่)	 ขึ้นมาพร้อม	ๆ	 กับกลุ่มมิตรสหาย	

ทางแนวคดิอืน่	ๆ 	ในเรือ่งการพฒันา	เชน่	แนวคดิเรือ่งการชว่ยเหลอืตนเอง	

(Self	 help)	 แทนที่จะแบมือรอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือรอคอย	

โชคชะตา	แนวคิดเร่ืองการพิทักษ์สิทธิ	(Advocacy)	แนวคิดเร่ืองหุ้นส่วนภาคี	

(Partnership)	รวมทั้งแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมด้วย	(Participation)
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คว�มเหลื่อมล้ำ�
(Inequality)

ทรัพย�กร/
เพื่อก�รเสริมพลัง
(Resource)

ก�รกระจ�ยอำ�น�จ
(Decentralization)

ก�รมีส่วนร่วม
(Participation)

อำ�น�จ
(Power)

แนวคิด
มิตรสห�ย
ของก�ร
เสริมพลัง

4 5

1

2 3

(5.2) ก�รเสรมิพลงักบัแนวคดิมติรสห�ยในแวดวง CBR	สำาหรบั

การทำาความเข้าใจกับแนวคิดเร่ืองการเสริมพลังในแวดวงการวิจัย	

เพ่ือท้องถ่ินนั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้	กลา่วคอื	มใิชเ่ปน็แนวคดิทีย่นือยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว	แตท่วา่

จำาเป็นต้องนำามาใช้ควบคู่ไป	“สหายแนวคิดอื่น	ๆ”	สำาหรับประสบการณ์

ในการทำางาน	 CBR	 นั้น	 แนวคิดอื่น	 ๆ	 ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบ	 “ยาชุด

เสริมพลัง”	 ในการใช้วิธีการแบบ	 CBR	 นั้น	 อย่างน้อยน่าจะมีประมาณ		

5	แนวคิด	ดังนี้
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มุมมองเรื่อง
พลังอ านาจ 

ประเภทของ
อ านาจ 
 

แหล่งที่มา
ของอ านาจ 

 

สัดส่วนของ
อ านาจ 



 

2 จุดยืนต่อ
เรื่องอ านาจ   

ประเภทของ 
อ านาจ 

Power with 
 

Power 
within  

 Power to 
 

Power over 
 

	 1) แนวคิดเรื่อง Power: อำ�น�จ/พลัง	 เนื่องจากแนวคิด

เรื่อง	“การเสริมพลัง	(อำานาจ)”	มีแกนกลางอยู่ที่เรื่อง	“พลัง/อำานาจ”	และ

เนื่องจากแนวคิดเรื่องอำานาจนี้มีแง่มุมและมุมมองที่หลากหลายอย่างยิ่ง	

ในทีน่ีจ้ะพจิารณาเพือ่ทำาความรูจ้กักบัเรือ่งอำานาจใน	4	มมุมอง	ดงัในภาพ

	 	 1.1) ประเภทของอำ�น�จ	ในแวดวงวชิาการแบง่ประเภท

อำานาจเอาไว้เป็น	4	ประเภท	และเมื่อนำามาใช้ในงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

เช่น	 CBR	 ในแต่ละประเภทอาจจะมองได้จาก	 2	 มุม	 คือมุมมองจาก

ภายนอกและมุมมองจากภายใน
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  (ก) Power over	 (อำานาจเหนือ)	 ถ้าเป็นมุมมองจ�ก

ภ�ยนอก	 ก็เป็นการใช้อำานาจแบบที่คนธรรมดาทั่วไปรู้จักอยู่ในชีวิต

ประจำาวัน	เช่น	เมื่อเกษตรกรได้ยินคำาสั่งจากข่าวโทรทัศน์ว่า	“ปีนี้ฝนแล้ง	

น้ำาในเขื่อนมีน้อย	ห้ามเกษตรกรชาวนาทำานาปรัง”	หรือเมื่อตำารวจจราจร

โบกมือเรียกรถให้จอด	เป็นต้น

	 	 แต่สำาหรับมุมมองจ�กภ�ยใน 	 ความหมายของ	

“การมีอำานาจเหนือ”	 (Power	 over)	 นี้จะหมายถึงอำานาจในก�รเข้�ถึง

และส�ม�รถควบคุมทรัพย�กรทางด้านกายภาพ	เช่น	พื้นที่ป่า	น้ำา	ที่ดิน	

และทรัพยากรความรู้	 และข่าวสารข้อมูล	 เช่น	 ข่าวสารเรื่องการเข้าถึง	

การจ้างงาน	ราคาสินค้าในตลาด	กิจกรรมการสร้างรายได้	เป็นต้น

  (ข) Power to	 (อำานาจที่มีต่อ)	 หากเป็นมุมมองจ�ก

ภ�ยนอก	 จะหมายถึง	 “การมอบหมาย”	 อำานาจจากคนหนึ่ง/กลุ่มหนึ่ง

ให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการชั่วคราว	 เช่น	 ในห้องเรียนที่ครูมอบอำานาจ

ให้หัวหน้าชั้นเป็นคนตรวจสอบเพื่อนนักเรียนคนอื่น	ๆ

	 	 สำาหรับมุมมองจ�กภ�ยใน	 Power	 to	 จะหมายถึง

อำานาจที่บุคคลมีต่อก�รตัดสินใจในเรื่องต่�ง ๆ ที่อยู่ภ�ยในขอบเขต

ของตน	 เช่น	 การตัดสินใจด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน	 ภายในชุมชน	

การตัดสินใจว่าจะเก็บเมล็ดพันธ์ุเอาไว้ใช้งานเองหรือจะผลิตเพ่ือขาย	เป็นต้น

  (ค) Power with	(อำานาจกบั/อำานาจรว่ม)	อำานาจประเภท

นี้เป็นอำานาจที่เกิดจากก�รรวมกลุ่ม	เช่นเดียวกับพลังของไม้เสียบลูกชิ้น

ทีอ่าจจะหกัไดถ้า้อยูแ่ยกกนัทลีะอนั	แตท่วา่จะม	ี“พลงัอำานาจเพิม่มากขึน้”	

จนถงึระดบัทีห่กัไมไ่ดเ้มือ่เอามามดัรวมกนั	อำานาจรว่มนีอ้าจจะมาจากทัง้	

“ฝ่ายผู้มีอิทธิพล”	หรือ	“ฝ่ายด้อยโอกาส”	ก็ได้

  (ง) Power within	 (อำานาจภายในตนเอง)	 ในขณะ

ท่ีอำานาจท้ัง	 3	 ประเภทท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน	 จะเป็นการใช้อำานาจท่ีเก่ียวกับ	

การจัดการหรือการควบคุมกับภายนอก	 แต่อำานาจประเภทสุดท้ายคือ
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แหล่งที่มา 
ของอ านาจ 

 
อ านาจจาก 
ความรู ้

 
อ านาจบารม ี
(จากคุณธรรม) 

 อ านาจความชอบธรรม 
(authority) 



 อ านาจจากประเพณี/
ขนบธรรมเนียม 

 อ านาจจาก 
บทบาทหน้าที่ 

 
อ านาจจากการ 
ใช้ก าลัง/ใช้อาวธุ 

 
Etc.  

จากปริมาณของกลุ่มคน 

 
จากอ านาจเศรษฐกจิ 

(เงินทุน) 

อำานาจภายในตนเองนี้จะเป็นอำานาจที่เกี่ยวกับภายในที่เกิดมาจาก

ความสามารถที่จะจัดก�รหรือควบคุมตนเอง	 โดยอาจจะมีความหมาย

ครอบคลมุอยา่งกวา้งขวาง	ตัง้แตอ่ำานาจจากการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

เพิ่มขึ้น	มีความมั่นใจในตนเอง	มีความภูมิใจในตัวเอง	มีความเชื่อมั่นว่า	

จะจัดการกับชีวิตให้ดีได้	 มีทักษะในการเรียนรู้	 ไปจนกระทั่งการมีสติ

ควบคุมจิตใจ	การควบคุมความโกรธหรือความโลภของตัวเองได้	เป็นต้น

	 	 ถึงแม้ว่าในการวิเคราะห์	 เราจะแยกพลังอำานาจทั้ง		

4	 ประเภทนี้	 ออกจากกันเพื่อความชัดเจน	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว		

พลังอำานาจทั้ง	 4	 ประเภทนี้	 ก็จะโยงใยและซ้อนทับกันไปมา	 เช่น		

เราคงจะนั่งอยู่เฉย	ๆ	เพื่อฝึกเสริมพลังอำานาจภายในตนเองไปจนตลอด

ชีวิตไม่ได้	หากแต่เราจะรู้ว่าเราควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ต่อเมื่อ	

เราได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงอำานาจกับผู้คนอื่น	ๆ	เป็นต้น

  1.2) แหล่งที่ม�ของพลังอำ�น�จ	 (Source	 of	 Power)	

เนื่องจากอำานาจเป็นพลังประเภทหนึ่งเหมือนพลังความร้อน	 ดังนั้น	

จึงต้องมี	 “แหล่งกำาเนิด/แหล่งที่มา”	 เหมือนกับที่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง

กำาเนดิพลงัความรอ้น	การเสรมิพลงัในงาน	CBR	นัน้	หมายถงึ	“พลงัอำานาจ

ทางสังคม”	ซึ่งมีแหล่งกำาเนิดที่หลากหลาย	ดังในภาพ
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  1.3) สัดส่วนของอำ�น�จ	 (Ratio	 Power)	 นักวิชาการ

ที่ศึกษาเรื่องอำานาจบางท่าน	 เช่น	N.	 Elias	 มีทัศนะว่า	 อำานาจเป็นเรื่อง

ปฏิสัมพันธ์	(interaction)	ระหว่าง	2	ฝ่ายอยู่เสมอ	(ถ้าเป็น	Power	within	

กเ็ปน็ฝา่ยดกีบัฝา่ยรา้ยในใจเรา)	ไมว่า่จะเปน็ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคน	2	คน	

คนกับกลุ่ม	 คนกับสถาบัน	 คนกับโครงสร้างสังคม	 ฯลฯ	 และเมื่ออำานาจ

เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	2	ฝ่าย	อำานาจก็จะเป็นเรื่อง	“สัดส่วนเสมอ”	

(ratio)	 กล่าวคือ	 ถ้าฝ่ายหน่ึงมีสัดส่วนของอำานาจมากข้ึน	 การท่ีต้องข้ึนต่อ

หรือพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะน้อยลง	 ตัวอย่างเช่น	 ถ้าที่บ้านเราใช้ระบบ

พลังงานจากโซลาเซลล์	 เราก็จะพึ่งพาหรือไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี	

การปรบัโครงสรา้งราคาน้ำามนัในตลาดโลก	เปน็ตน้	ดว้ยเหตนุี	้การมอีำานาจ

มากหรือน้อยจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องก�รพึ่งตนเองและคว�มเป็นอิสระ

ของตัวเอง	 (คนไทยเข้าใจหลักการนี้ดีในภาษิตที่ว่า	 “อย่ายืมจมูกคนอื่น

มาหายใจ	ต้องพึ่งลำาแข้งของตัวเอง”	เป็นต้น)

  1.4) 2 จดุยนืตอ่เรือ่งอำ�น�จ	ถงึแมข้อ้เสนอเรือ่งสดัสว่น

ของอำานาจที่ได้กล่าวมาแล้วจะดูเป็นเรื่องที่รับฟังได้	 แต่ทว่าก็ยังมีผู้นำา

เสนอเพิม่เตมิวา่	เราอาจจะตอ้งม ี2 จดุยนืตอ่เรือ่งอำานาจทีป่ระกอบดว้ย

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง	2	ฝา่ย	จดุยนืแรกอธบิายอำานาจดว้ยทฤษฎ ีZero Sum 

Game	ที่หมายความว่า	หากฝ่ายนายจ้างมีอำานาจอย่างสมบูรณ์	 100%	

ฝ่ายลูกจ้างก็จะไร้อำานาจเป็น	0%	โดยสิ้นเชิง	และหากฝ่ายลูกจ้างต่อรอง

ขอเพิม่อำานาจมากขึน้สกั	20%	ฝา่ยนายจา้งกจ็ะมอีำานาจลดลงเหลอืเพยีง	

80%	จุดยืนแบบนี้เรียกว่าจุดยืนแบบ	Distributive	Power	(หรือที่เราอาจ

รู้จักในเรื่อง	Win-Lose	Strategies)

	 	 แต่จุดยืนที่สองเปรียบเทียบการเสริมพลังอำานาจ

แบบการต่อเทียน	 กล่าวคือ	 ในขณะท่ีเทียนเล่มแรกมีพลังแห่งแสงสว่าง	

เต็มท่ีน้ัน	หากมีเทียนเล่มที่	 2	 มาต่อพลังแสงสว่างออกไป	 ผลลัพธ์ก็คือ		

เทียนท้ัง	2	เล่ม	จะมีพลังแห่งแสงสว่างท้ังคู่	ดังน้ัน	แม้ว่าจะมีการเสริมพลัง
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อำานาจให้กับกลุ่มครูน้อยในโรงเรียน	 แต่กลุ่มครูใหญ่และผู้บริหารก็จะยังคง	

มีอำานาจเท่าเดิม	 จุดยืนที่สองนี้เรียกว่า	 Generative	 Power	 (หรือที่เรา	

อาจรู้จักในเรื่อง	Win-Win	Strategies)

	 2) แนวคิดเรื่องก�รมีส่วนร่วม (Participation)

  2.1) วิธีอธิบ�ยจ�กฝั่งตรงกันข้�ม	 หากเราอธิบายว่า	

ทำาไมคนบางกลุ่มในสังคม/ในชุมชน	 คนบางเพศ	 คนบางรุ่นวัย	 คนบาง

ชนชั้น	 คนพิการ	 ฯลฯ	 จึงด้อยหรือไร้อำานาจ	 คำาตอบหนึ่งก็คือ	 ก็เพราะ

พวกเขาถูกกระบวนการเบียดขับออกไปจากสังคม	 (Social	 exclusion)	

หรือถูกเบียดขับออกไปจากกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ		

การดำาเนินงาน	การรับผลประโยชน์	การติดตามประเมินผล	ตัวอย่างเช่น	

ในอดีต	 การที่จะมีโรงงานเข้ามาก่อตั้งในหมู่บ้านนั้น	 คนในหมู่บ้านไม่ได	้

เขา้มามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจวา่เหน็ดว้ยหรอืไม่	ดว้ยเหตนุีด้งัทีไ่ดก้ลา่ว

มาข้างต้นแล้วว่า	 แนวคิดเรื่อง	 “การเข้ามามีส่วนร่วมของเจ้าของเรื่อง/	

เจ้าของปัญหา”	 (social	 inclusion)	 จึงเป็นมิติหนึ่งของกระบวนทัศน์	

การพัฒนาแนวใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในแนวคิดของคณะกรรมาธิการ

ยุโรป	(European	Commission,	1992)

  2.2) จุดสต�ร์ตตั้งแต่คำ�นิย�ม	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	

คำานิยามของการเสริมพลังในรุ่นล่าสุดนั้นไม่ได้หมายถึงการถ่ายโอนพลัง

จากฝ่ายที่มีไปให้ฝ่ายที่ขาด	ผู้ที่คอยแต่รอรับแบบไม่มีส่วนร่วม	หากทว่า

การเสรมิพลงันัน้ตอ้งเปน็การตบมอืทีม่กีารเคลือ่นยา้ยของมอืทัง้สองขา้ง/

ทั้ง	2	ฝ่ายเข้าหากัน	งานวิจัย	CBR	จึงเป็นกระบวนการร่วมมือกันระหว่าง

ฝ่ายพี่เลี้ยงและฝ่ายชาวบ้าน	โดยที่ฝ่ายหลังนี้จะต้องเป็นตัวหลัก	หรือเรา

อาจจะกล่าวว่า	 การเสริมพลังที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกันนี้

เป็น	“ทางเลือกที่	3”	เพิ่มเติมจาก	2	ทางเลือกเดิม	คือ
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การเสรมิพลัง
 

ทางเลือก  

 ให้คนอื่นช่วยโดย 
ไม่ช่วยตัวเอง 

ทางเลือก  

 ช่วยตัวเองโดย 
ไม่มีคนอื่นมาช่วย 

ทางเลือก  

 ช่วยตัวเองก่อน  
โดยมีคนอื่นหนุนเสริม 

	 	 เราจะพบเห็นตัวอย่างในภาคการปฏิบัติการ	 เช่น		

การเสริมพลังในองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ใหม่	 ๆ	 เช่น	 การใช้ระบบ	 Quality		

Control	Circle	(Q.C.C.)	ซึ่งหัวใจสำาคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือ	การเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในระบบการบรหิารขององคก์ร	ใหพ้นกังาน

ได้มีอิสระในการตัดสินใจ	 ได้ปลดปล่อยพลังด้านต่าง	ๆ	ที่พนักงานมีอยู่	

เป็นต้น

  2.3) ก�รมีส่วนร่วมในแบบฉบับของง�นวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	

เนื่องจากในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับ	

การยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่	(อย่างน้อยก็ในระดับหลักการ	แต่ในการปฏิบัติ

จะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง)	 จึงทำาให้เรื่องการมีส่วนร่วมนั้นมีหลาย	

รปูแบบ	มหีลายระดบัความเขม้ขน้	รวมทัง้มทีัง้แบบของจรงิและของปลอม	

สำาหรับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นได้ให้ความสำาคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วม	

ของชาวบ้านที่จะเข้ามาในกระบวนการวิจัยในฐานะ	 “เป็นคาถาข้อหนึ่ง”	

เลยของ	 CBR	 ดังนั้น	 CBR	 จึงระบุเอกลักษณ์ของการใช้แนวคิดเรื่อง	

การมสีว่นรว่มในงานวจิยั	CBR	เอาไวอ้ยา่งนอ้ย	6	คณุลกัษณะ	ดงัในภาพ
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เอกลักษณ์ของการมีส่วนร่วม 
(PAR) ในงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น (CBR) 

 วิจัยแบบอื่นเป็นทางเลือก 
(option) 

 CBR เป็น “ต้องท า”  
The Must 

 

ใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 

ใช้เป็นเครื่องมือถักทอ
สายสัมพันธ์ 

 

ใช้ในทุกขั้นตอน  
“ยาด า” 

 

ใช้เพราะเช่ือในศักยภาพ
ของชุมชน/ปรัชญาแห่ง

ความเสมอภาค  

ใช้เป็นสัญญาการรับผิดชอบ
ร่วมกัน – “ลงเรือล าเดียวกัน” 

(Accountability) 

 

 3) แนวคดิเรือ่ง “ก�รกระจ�ยอำ�น�จ” (Decentralization)

	 	 แนวคิดเรื่องการกระจายอำานาจนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง	

“โครงสร้างแห่งโอกาส”	 (Opportunity	 structure)	 ซึ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งของ

การเสริมพลังตามทัศนะของธนาคารโลกที่ได้กล่าวมาแล้ว	 กล่าวคือ	ณ	

ท่ีใดท่ีมีโครงสร้างแห่งโอกาสท่ีเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะฝังตัวอยู่

ในการจัดกลุ่ม	 การจัดองค์กร	 คณะทำางานร่วม	 กลไกการบริการจัดการ

ทรัพยากร	ฯลฯ	ณ	ที่นั้นจะต้องมีรูปแบบของการจัดกลุ่มและองค์กรแบบ

กระจายอำานาจเสมอ	 ไม่กระจุกตัวรวมศูนย์อำานาจเอาไว้ที่ผู้บริหารหรือ

ระดับบริหารเท่านั้น	การเสริมพลังจึงจะเกิดขึ้นได้

	 	 สำาหรับงานวิจัย	 CBR	 นั้นมิใช่งานแบบศิลปินเดี่ยวหรือ	

One	man	show	หากทว่าเป็นการทำางานร่วมกันในทุกระดับ	(Collective		

action)	 ต้ังแต่ระดับองค์กรบริหารเงินทุน	 คณะผู้ทำาวิจัย	 กลไกใหม่	 ๆ	

สำาหรับการแก้ไขปัญหา	 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ	 สหกรณ์ผู้ผลิต	 ฯลฯ		

ดังน้ัน	 เงื่อนไขประการหนึ่งที่จะทำาให้กระบวนการเสริมพลังเป็นไปได้	

ก็คือ	 รูปแบบการจัดกลุ่ม–องค์กรเหล่านี้	 จำาเป็นต้องเป็นรูปแบบของ

การกระจายอำานาจ–กระจายงาน–กระจายความรับผิดชอบ–กระจาย	

ผลประโยชน์
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การท าความเข้าใจเรื่องการแบ่งงาน 
 

มีการกระจาย
ข้อมูล 

 

มีการเตรียมบุคลากร 
 

สร้างความเข้าใจรว่ม
เรื่องการกระจาย

อ านาจ 

 หลักการ 
กระจายอ านาจ  

	 	 และดูเหมือนความจำาเป็นของการใช้รูปแบบการกระจาย	

อำานาจ–กระจายงาน–กระจายความรับผิดชอบของงาน	 CBR	 จะต้องมี

มากขึ้นแบบยกกำาลังสองเมื่อคำานึงถึงสภาพความเป็นจริงหลาย	ๆ	อย่าง

ในการทำางานวิจัยร่วมกับชาวบ้าน	 เริ่มตั้งแต่ภารกิจงานวิจัยเป็นงานใหม	่

สำาหรับชาวบ้าน	 และมีกิจกรรมหลายอย่างที่ชาวบ้านน่าจะไม่ถนัด	

และไมคุ่น้เคย	(เชน่	การจดบนัทกึ	และทีเ่ปน็ยาขมทีส่ดุกค็อืการทำารายงาน

การวิจัย)	และในกลุ่มนักวิจัยชุมชน	เพียงคนคนเดียวจะไม่ได้รู้ไปหมดทุกเร่ือง	

หรอืไมไ่ดม้คีวามชำานาญในทกุดา้น	รวมทัง้ไมไ่ดเ้ปน็เจา้แมก่วนอมิพนัมอื

ที่จะมีเวลาทำาทุกอย่างได้หมด	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 สำาหรับชาวบ้าน

ที่มีชีวิตที่ต้องทำามาหากินอย่างเต็มเวลาอยู่แล้ว	 ก็ยิ่งจำาเป็นต้อง	 “เกลี่ย

กระจายภาระงานวิจัยให้แบ่งรับกันไปคนละเล็กคนละน้อย”	 ซึ่งต้องใช้

รูปแบบการบริหารจัดการแบบกระจายอำานาจ	 และเท่ากับเป็นการสร้าง	

“ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงาน”	ให้เกิดขึ้นด้วย

	 	 มีข้อเสนออย่างน้อย	4	ประการ	ที่ควรคำานึงถึงในการจัด

รูปแบบการบริหารกลุ่ม/องค์กรแบบกระจายอำานาจ	ดังนี้
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	 	 (i)	 ควรมีการทำาคว�มเข้�ใจตกลงกันอย่�งชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษร	 หลักการนี้ในงานวิจัย	 CBR	 มักจะอยู่ในช่วง	

ขั้นตอนการประกอบทีมวิจัยและการประชุมเพื่อแบ่งงานกันทำา	 โดยมี	

การบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 (ii)	 ต้องมีก�รกระจ�ยข้อมูลอย่างท่ัวถึง	 เช่น	 เอกสาร

การประชุม	งบการเงิน	เอกสารการวางแผนงาน

	 	 (iii)	 ต้องมีก�รเตรียมบุคล�กรให้พร้อมกับภารกิจที่ถูก

กระจายออกมา	เช่น	ในงานวิจัย	CBR	จะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เรื่อง	CBR	ให้แก่นักวิจัยชุมชน	การฝึกเก็บข้อมูล	เป็นต้น

	 	 (iv)	ตอ้งมกีารสือ่สารใหผู้ม้สีว่นรว่มเขา้ใจถงึวตัถปุระสงค์

ของก�รกระจ�ยง�น	 กระจายอำานาจ	 กระจายความรับผิดชอบ	ดังเช่น

ในกรณีของ	 CBR	 ที่มีทีมนักวิจัยชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐซึ่ง	

คุ้นเคยกับการทำางานตามคำาสั่งของหน่วยเหนือ	 ก็จะไม่เข้าใจว่าทำาไม	

พี่เลี้ยง/โหนดจึงต้องให้ทีมวิจัย	 “คิดเอง	ทำาเอง”	แทนที่จะบอกมาเลยว่า

จะให้ทำาอะไร	เป็นต้น

 4) แนวคิดเรื่องคว�มเหลื่อมล้ำ�

	 	 จากเอกสารของธนาคารโลกที่ได้กล่าวถึงมาแล้วว่า		

R.	 Alsop	 (2005)	 ได้วิเคราะห์ว่า	 กลยุทธ์การเสริมพลังนั้นนับเป็นหนึ่ง	

ในมาตรการของการขจัดความยากจนที่มีข้อพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี	 ดังนั้น

ในการวัดระดับของการเสริมพลัง	 (Degree	 of	 empowerment)	 Alsop		

จึงแบ่งช่วงจังหวะของการวัดออกเป็น	 3	 จังหวะ	 ตามคำานิยามเรื่องการ

เสริมพลัง	ดังนี้
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การวดัระดับของ
การเสรมิพลัง 

มีโอกาสจะสร้าง
ทางเลือก 

 

เมื่อท าตามโอกาสแล้ว
เกิดผลลัพธต์ามที่

ต้องการ 
 

ได้ใช้โอกาสนั้นจริง ๆ  

 
  

ความ 
เหลื่อมล  า 

ความเหลื่อมล้ า 

สาเหตุ 

ผลลัพธ ์

ก่อให้เกิด 

การลด 

การลด 

ผลลัพธ ์

สาเหตุ 

การลดพลงั 

เปลี่ยนไปสู่ 

การเสริมพลัง  

	 	 ในชว่งจงัหวะที	่3	คอืก�รเกดิผลลพัธต์�มทีต่อ้งก�รนัน้	

หากเป็นการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจโดยตรง	(Economic	empowerment)		

ก็ย่อมคาดหมายได้ว่าจะเกิด	 “ผลผลิต”	 (output)	 เป็นการเพิ่มรายได้	

ที่มากขึ้น	 หรือมีสวัสดิการต่าง	 ๆ	 ที่ดีขึ้น	 และส่งแรงกระเพื่อมมาถึง	

“ผลลัพธ์”	 (outcome)	 คือการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำา	 และ

นี่คือความโยงใยระหว่างเรื่องการเสริมพลังและการลดความเหลื่อมล้ำา

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังและความเหลื่อมล้ำา

เป็นความสัมพันธ์แบบ	“ซ่ึงกันและกัน”	(Reciprocity)	กล่าวคือ	ต่างผลัดกัน

เป็น	“เหตุ”	และเป็น	“ผล”	ของกันและกัน
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	 	 หากเริ่มต้นวงจร	ณ	 จุดที่ความเหลื่อมล้ำาเป็น	 “สาเหตุ”	

เราก็จะพบข้อมูลจากสภาพที่เป็นจริงว่า	 ความเหลื่อมล้ำาในทุกมิติ	

ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำาด้านความรู้/ข่าวสาร/ข้อมูล	 ความเหลื่อมล้ำา	

ด้านการเมือง–เศรษฐกิจ–สังคม–วัฒนธรรม	 ความเหลื่อมล้ำาที่เป็น	

มูลเหตุเหล่านี้จะส่งผลลัพธ์ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหมดพลังในตนเอง	

(เช่น	 ขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์	 ไม่มีข้อมูลเรื่องช่องทางการ

ตลาดออนไลน์)	 ในทางกลับกัน	 หากมีกระบวนการเสริมพลังให้แก่กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส	 (เช่น	 การจัดการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ	 การศึกษา

ดูงาน)	 สภาวะความไร้พลัง	 (passivity)	 ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็น	 “ภาวะ	

มีพลัง”	 (Agency)	 การเสริมพลังนั้นก็จะเป็นมูลเหตุส่งผลให้เกิดผลลัพธ์	

คือความเหลื่อมล้ำาที่ลดลง

	 5) แนวคิดเรื่องทรัพย�กรที่ใช้ในก�รเสริมพลัง

	 	 ในการทำางานเพือ่การเสรมิพลงันัน้	ฝา่ยผูเ้สรมิพลงัจำาเปน็

ต้องมีทรัพยากร	 (resource)	 ที่จะนำามาใช้ในกระบวนการนี้	 และนี่เป็น	

หัวข้อหน่ึงในประเด็นศึกษาของนักวิชาการด้านเสริมพลังศึกษาท่ีจะแสวงหา

คำาตอบว่า	 จะมีทรัพยากรประเภทใดบ้างที่จะสามารถเพิ่มพลังของฝ่าย	

ผู้ด้อยโอกาส	(เช่น	อาหารบำารุงประเภทโสม	กระชายดำา	ถั่งเช่า)

	 	 และจากประสบการณก์ารทำางานของพีเ่ลีย้ง/โหนด	CBR		

ที่มีภารกิจเบื้องต้นคือ	 “การหนุนเสริม”	 นักวิจัยชุมชนให้เพิ่มพลัง	

ด้านวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบวิจัยให้มากขึ้น	 ผู้เขียนได้ลองประมวล

ทรัพยากรที่บรรดาพี่เลี้ยง	 CBR	 พกพาลงไปเมื่อเวลาลงพื้นที่เพื่อไป

ทำางานหนนุเสรมิเพือ่เพิม่พนูใหค้วามรูค้วามเขา้ใจตอ่เรือ่งตา่ง	ๆ 	พรอ้มทัง้	

จดุประกายความฝนั	ความหวงั	และความปรารถนาทีด่บัมอดไปของชมุชน

ให้เรืองแสงขึ้นมา	ผู้เขียนพบว่า	ทรัพยากรที่	CBR	ใช้ในการเสริมพลังนั้น

ก็เป็นไปตามข้อค้นพบทางวิชาการ	ซึ่งมีอย่างน้อย	8	ประเภท	ดังในภาพ
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*Social support หมายถึงการให้เกียรติ การให้การยอมรับ การเห็นคุณค่า 

ทรัพยากรในการ 
หนุนเสริม (Resource  

for Support) 

 
ทางสังคม* 

(Social Support) 

ทรัพยากรในการเสริมพลังของ CBR 
(บทบาทพี่เลี้ยง) 

 
ข้อมูล/ข่าวสาร 
(Information) 

 การประเมินผล 
(Appraisal) 

 ทางจิตใจ/อารมณ์ 
(Psychological) 

 เครื่องมือ/วัสดุ
อุปกรณ์ 

(Instrumental) 

 งบประมาณ 
(Financial) 

 เครือข่ายการประสานงาน 
(Coordinating/Networking)  

 
ความรู/้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

(Knowledge/Suggestion) 

	(6)	 ระดับของก�รเสริมพลัง	

(6.1) ท่ีม�ของเร่ืองระดับของก�รเสริมพลัง	จากประวัติพัฒนาการ

ของแนวคิดเรื่องการเสริมพลังที่เริ่มต้นจากภาคปฏิบัติการของขบวนการ	

“การอ่านออกเขียนได้”	 ที่นำาโดยเปาโล	 แฟรร์	 ในช่วงทศวรรษ	 1970		

ต่อจากนั้น	 แนวคิดเรื่องการเสริมพลังก็ได้ไหลบ่าเข้าสู่แวดวงวิชาการ	

ในสาขาต่าง	 ๆ	 และเนื่องจากหน่วยในการทำางานของสาขาวิชาต่าง	 ๆ		

แตกต่างกันไป	เมื่อมีการเปิดรับเรื่องการเสริมพลังเข้าไป	แนวคิดเรื่องการ

เสริมพลังจึงถูกปรับให้เข้ากับหน่วยศึกษ�หรือระดับต่�ง ๆ  ของแต่ละสาขา

วิชาการ	 เช่น	สาขาวิชาจิตวิทยาหรือจิตบำาบัดจะเน้นการเสริมพลังระดับ

ปัจเจกบุคคล	 สาขาการพัฒนาชนบทจะเน้นการเสริมพลังระดับกลุ่มหรือ

ชมุชน	สาขาการบรหิารธรุกจิจะเนน้การเสรมิพลงัในระดบัองคก์ร	เปน็ตน้

(6.2) 5 ระดับก�รเสริมพลัง	 สำาหรับขอบเขตการทำางานของ	

CBR	นั้น	อาจจะแบ่งระดับของการเสริมพลังออกได้เป็น	5	ระดับ	ดังนี้
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ระดับของการ
เสริมพลัง 

 ปัจเจกบุคคล 

 
เครือข่าย (เครือข่ายลุ่มน้ า/เครือข่ายเกษตรอินทรยี์/
เครือข่ายป่าชุมชน) 

 องค์กร (เช่น สหกรณ์/อบต./องค์กรชุมชน) 

 ชุมชน (1–2–3 ชุมชน/ต าบล/อ าเภอ) 

 กลุ่ม (เช่น ทีมวิจัยชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 

 

บุคคลที่ได้รับการ
เสริมพลัง 

มีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

 

สามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการ
สถานการณ์ได้  

พึงพอใจในความสามารถ 
ของตนเอง 

 มีเป้าหมายและมี
ความหมายในชีวิต 

 

 (i) ก�รเสริมพลังอำ�น�จระดับบุคคล	 มีผู้ศึกษาการเสริม

พลงัอำานาจในระดบันีค้อ่นขา้งมาก	และมแีนวคดิทีจ่ะวดัพลงัระดบับคุคล	

ที่แตกต่างหลากหลายกันไปหลายแง่มุม	 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมี	

จุดร่วมกันที่ว่า	 การเสริมพลังในระดับนี้จะเป็นการทำางานกับคว�มรู้สึก

และก�รรับรู้ตนเองว่ามีพลังอำานาจอยู่ภายใน	(sense	of	power)	บุคคล

ที่มีพลังภายในดังกล่าวมักจะมีคุณลักษณะใน	4	ด้าน	ดังในภาพ

	 	 ในงานวิจัย	 CBR	 อาจจะนำาคุณสมบัติทั้ง	 4	 ด้าน	

ไปประยุกต์	 เพื่อใช้วัดนักวิจัยชุมชนหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการวิจัย

แล้วก็ได้

 (ii) ก�รเสริมพลังอำ�น�จในระดับระหว่�งบุคคลและ 

ระดับกลุ่ม	เป็นการพัฒนาการรับรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการแลกเปล่ียน

ทั้งประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การทำางาน	 ทำาให้เกิดแนวคิด	

ในการเปลีย่นแปลงและพฒันาทัง้ตนเองและกลุม่	สง่ผลใหก้ลุม่เขม้แขง็ขึน้
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 (iii) ก�รเสริมสร้�งพลังอำ�น�จในระดับองค์กร	 เป็นการ

เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 โดยองค์กร

จะปรับการบริหารจัดการให้ลดความสัมพันธ์เชิงอำานาจจากแนวตั้ง	

ใหเ้ปน็แบบแนวนอน	ซึง่จะทำาใหเ้กดิความสมัพนัธแ์บบมสีว่นรว่มมากขึน้	

สรา้งสภาพแวดลอ้มขององคก์รใหพ้นกังานทำางานอยา่งทุม่เทและเปน็สขุ		

และร่วมสร้างเง่ือนไขให้องค์กรมีความม่ันคงในระยะยาว	(ใน	CBR	อาจนำาไป

ประยุกต์ใช้กับการเสริมพลังกับภาคีท่ีทำางานอยู่ในองค์กร/หน่วยงานต่าง	ๆ )

 (iv) ก�รเสริมพลังอำ�น�จในระดับชุมชน	 เป็นการสร้าง

ความตระหนักรู้	 ความศรัทธา	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 และการเข้ามา	

มีส่วนร่วมในกระบวนการทำางานเพื่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 (ที่มีการออกแบบและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง)	

โดยการสร้างเงื่อนไขให้ประชาชน	 กลุ่ม	 องค์กร	 ชุมชนสามารถระดมขีด

ความสามารถในการจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง	 การต่อรอง	 การควบคุม

และการรกัษาผลประโยชนข์องชมุชน	ไมว่า่จะเปน็การใชห้รอืการกระจาย

ทรัพยากรของชุมชน

(6.3) มี “ก�รแบ่ง” แต่ “ไม่แยกข�ด”	ถึงแม้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	

จะมกีารแบง่พืน้ที/่แบง่หนว่ย/แบง่ระดบัของการทำางานดา้นการเสรมิพลงั

ดังที่กล่าวมา	 แต่ทว่าทุกสาขาวิชาต่างก็ให้ข้อสรุปที่ตรงกันในเรื่องของ

ระดับของการเสริมพลังว่า	การแบ่งแยกออกเป็นระดับต่าง	ๆ	นี้ก็เป็นไป

เพ่ือการวิเคราะห์และการสร้างความชัดเจนเท่าน้ัน	หากทว่าในภาคปฏิบัติการ	

ที่มีการลงมือทำางานจริง	 ๆ	 เราก็ไม่สามารถจะล้อมรั้วเพื่อดำาเนินงาน

เฉพาะในระดับเดียวได้เท่านั้น

	 ตัวอย่างเช่น	 ในสาขาจิตวิทยาหรือจิตบำาบัด	 แม้ว่าจะมี

การทำางานการเสริมพลังในระดับบุคคลเป็นหลัก	 แต่หลังจากที่ตัวบุคคล	

เริ่มเพ่ิมพลังแล้ว	 นักเสริมพลังก็ต้องขยายผลการทำางานให้กว้างออกไป	

ถึงระดับสภาพแวดล้อม	 กลุ่มคนรอบข้าง	 โครงสร้างการทำางานของ	

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น52



การไร้
อำานาจ การพัฒนา

บุคคล
การสนับสนุน
การรวมกลุ่ม

ก�รสร้�งพลังอำ�น�จท�งจิตวิทย�

คว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของชุมชน

ก�รสร้�งพลังอำ�น�จชุมชน

การกำาหนด
ประเด็น/
วางแผน/
จัดองค์กร

ชุมชน

การมี
ส่วนร่วม

ในองค์กร/
การป้องกัน
สิทธิ์ร่วมกัน

การกำาหนด
นโยบายร่วม
และปฏิบัติการ

ทางสังคม

ระดับ
ความสำาเร็จ

ในการ
ควบคุม

ทรัพยากร
ชุมชน

สขุภาพ
1 2 3 4 5

หนว่ยงานรฐั	รวมทัง้ตอ้งปรบัโครงสรา้งการรบัรูข้องสงัคมดว้ยหากตอ้งการ

ให้ผลลัพธ์ของการเสริมพลังมีคว�มยั่งยืน	 (เช่น	 ปรับทัศนะของสังคม

ต่อคนพิการ	 ต่อคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	 การรับรู้อาชีพการทำานา	

จากคนกลุ่มอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่ชาวนา	 ฯลฯ)	 ในทางกลับกัน	 ถึงแม้จะเป็น	

การทำางานเสริมพลังเป็นกลุ่ม	ก็ต้องคำานึงถึงการเสริมพลังในระดับบุคคล

ไปพร้อม	ๆ	 กัน	 ดังเช่นที่	 เปาโล	 แฟรร์	 ได้ให้ข้อสรุปไว้อย่างชัดเจนว่า	

จำาเป็นที่จะต้องประสานการเสริมพลังด้านจิตวิทยาในระดับบุคคลเข้ากับ

การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนสถาบันและโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ–

การเมือง–สังคม–วัฒนธรรมไปพร้อม	ๆ	กัน

	 อาจสรุปได้สั้น	 ๆ	 ว่า	 การทำางานการเสริมพลังในระดับใด

ก็ตาม	เป็น	“เพียงก้าวแรก”	ที่จำาเป็นต้องมี	 “ก้าวต่อ	ๆ	ไป”	มิใช่มีเพียง	

“กา้วเดยีวเทา่นัน้”	ปจัจบุนันีแ้นวคดิเรือ่ง	“หว่งโซผ่ลลพัธ”์	(outcome	chain)	

จะเป็นตัวช่วยในการออกแบบการทำางานในหลาย	ๆ	ระดับดังกล่าว

	 ตัวอย่างแผนภาพเร่ืองการเสริมพลังระดับชุมชนของ	C.	Rissel	

(1994	อา้งจาก	กลุธดิา,	2558)	จะแสดงใหเ้หน็ความเชือ่มโยงระหวา่งระดบั

ต่าง	ๆ	ได้ดังนี้
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	 Rissel	 อธิบายว่า	 วงจรของการเสริมพลังอำานาจชุมชนน่าจะ

เริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกกับคนกลุ่มเล็ก ๆ	 (ในกรณี	 CBR	 อาจจะเป็น

ทีมวิจัยชุมชน)	 ที่อยู่ในภาวะไร้อำานาจ	 การทำางานกับคนกลุ่มนี้จะเป็น	

การพัฒนาส่วนบุคคล	 (Personal	 development)	 ที่มีเป้าหมายคือการ	

ยกระดับของการเห็นคุณค่าตัวเองหรือความสามารถของตนเอง	(ให้นักวิจัย

ชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า	 ตนเองสามารถจะทำางานวิจัยหรือเป็นนักวิจัย

ชุมชนได้)

	 ขั้นตอนต่อมาก็คือ	 การสนับสนุนให้เกิดก�รรวมกลุ่ม/

ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ซึ่งในกรณีของงาน	 CBR	 ก็คือการร่วมมือ

ทำางานวิจัย	 CBR	 ร่วมกัน	 การประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจโครงการวิจัย

รว่มกนั	การจดัแบง่งานภายในกลุม่และวงจรในขัน้ตอนตอ่	ๆ 	มาตาม	step	

ของงานวิจัย	คือ	การพัฒนาโจทย์	การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล...	Rissel	

อธบิายวา่	เมือ่กลุม่ดำาเนนิกจิกรรมเหลา่นี	้หากกจิกรรมเหลา่นัน้ออกแบบ

โดยมีเป้าหมายของการเสริมพลัง	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว	

ก็จะมีทั้งการเสริมพลังด้านจิตวิทยา	 (Psychological	 empowerment)		

การเสริมพลังระดับกลุ่มของทีมวิจัย	 ไปจนกระทั่งถึงการสร้างความรู้สึก

เป็นเจ้าของชุมชน	 (Sense	 of	 community)	 ซึ่งจะนำาไปสู่การเสริมพลัง

ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย	ๆ	 เช่น	 การปกป้องสิทธิของชุมชน	การควบคุม

ทรัพยากรต่าง	ๆ	ของชุมชน	เป็นต้น

(6.4) พื้นฐ�นร่วมและคุณสมบัติเพิ่มของแต่ละระดับ	 เพื่อให้

ความเข้าใจเรื่อง	 “ระดับของการเสริมพลัง”	 เข้าใกล้ความเป็นจริงมาก

ท่ีสุด	 เราอาจให้ข้อสรุปว่า	การทำางานใน	4–5	ระดับท่ีกล่าวมาน้ัน	จะมีท้ัง

ส่วนที่เป็น	“พื้นฐานร่วมกันของทุกระดับ”	(common	ground)	และจะมีทั้ง		

“คุณสมบัติเพิ่ม”	 อันเกิดมาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละระดับ	 เช่น		

ความเป็นกลุ่ม	ความเป็นองค์กร	ความเป็นเครือข่าย	ดังในภาพ
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Common	ground

ปัจเจก กลุ่ม องค์กร/ชุมชน เครือข่าย

4321

	 ตัวอย่างของ	 “พื้นฐานร่วม”	 (common	 ground)	 ที่มีอยู่ใน	

ทุกระดับก็เช่น	 “ขั้นตอนหลัก ๆ”	 ของการเสริมพลัง	 ซึ่งหากเราเริ่มต้น

ใช้ขั้นตอนของการเสริมพลังในระดับปัจเจกชนเป็น	 “รูปแบบตั้งต้น”		

(prototype)	เรากจ็ะพบวา่	เมือ่ขยายสเกลจากระดบับคุคลไปกลุม่/องคก์ร/

ชุมชน/เครือข่าย	 เราก็จะพบข้ันตอนหลักดังกล่าวเช่นเดียวกัน	 เพียงแต่ว่า

ในระดับที่สูงกว่าระดับปัจเจกนั้น	 ก็จะมี	 “ขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา”		

ตามคุณลักษณะพิเศษของระดับที่สูงขึ้น

	 ตัวอย่าง	 5	 ขั้นตอนหลักของการทำางานเสริมพลังในระดับ

ปัจเจกบุคคล	ที่น่าจะเป็น	“พื้นฐานร่วม”	ดังนี้
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ทุกข ์
+ 

สมุทัย 

นิโรธ 

มรรค การช่วยเหลือกัน 
การมีส่วนร่วม 

แหล่งพลังระดับกลุ่ม 

แหล่งพลังระดับชุมชน การต่อรอง 

แหล่งพลังระดับปัจเจก การฝึกอบรม  
หา source 
ของพลัง 

 

tool-timeline 

ถูกกระท า 

ธรรมชาติ 

วิเคราะห์สาเหตุ + ท าความเข้าใจ   

อะไรท า
ให้ไร้พลัง 

แนวทาง 
เอาชนะ
อุปสรรค 

 

ลงมือ
ด าเนินการ  

เพื่อให้ 
พลังส าแดงฤทธิ์ 

สรุป 
ทบทวน/ 
ตอกย้ า 

(Confirmation) 


 
ระดับชุมชน 

สร้างพื้นที่รูปธรรมเพื่อการเรียนรู้ 

สร้างอัตลักษณ์ใหม่ (ระดับบุคคล) 

	 เมื่อขยายกระบวนการพื้นฐานร่วมจากระดับบุคคลขึ้นมา

เป็นระดับชุมชน	 ก็อาจจะได้ภาพร่างของกระบวนการเสริมพลังในระดับ

ชุมชนดังนี้	 (ดูภาพต่อไป)	 ในขั้นตอนกระบวนการทำางานวิจัยของ	 CBR		

โดยหลัก	 ๆ	 ก็เป็นเช่นนี้	 เพียงแต่อาจจะมีการสลับขั้นตอนก่อน–หลัง	

ไปบ้าง	ตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่
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การประเมินผลและสะท้อนผล 

การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างพันธมิตรและ 
ระบบความร่วมมือ 

 



 
การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

การวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

การส่งเสริมภาวะผู้น าและพัฒนาแกนน า 

การพัฒนาความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็น 

 

 

 

 

สูตร 3 ส่วน
ของการ 
ออกแบบ 

2. มิติของการ
เสริมพลัง เศรษฐกิจ/การเมือง/กฎหมาย/การศึกษา ฯลฯ 

1. ระดับของ
การเสรมิพลัง  ปัจเจก/กลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย ฯลฯ 

3. ประเภท 
กลุ่มคน 

เด็ก/ผู้หญิง/คนพิการ/เกษตรกรรายย่อย/
คนจนในเมือง ฯลฯ 

ตัวอย่�ง
กระบวนก�ร
เสริมสร้�งพลัง	
ระดับชุมชน

	(7)	 มิติของก�รเสริมพลัง

(7.1) สูตร 3 ส่วน: 3 ตัวแปรที่ควรคำ�นึงถึงในก�รออกแบบ

กิจกรรมก�รเสริมพลัง	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 แม้ว่าการเสริมพลัง

อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมช�ติสำาหรับคนบ�งคน	 แต่ในที่นี้	 เราจะสนใจ

การเสริมพลังที่ผ่านก�รออกแบบซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดได้กับทุกคน

ที่ได้ผ่านกระบวนการเสริมพลัง

	 ตัวแปร	3	ตัวแปร	ที่เราต้องคำานึงถึงในการออกแบบกิจกรรม

การเสริมพลังที่เราอาจจะเรียกว่า	“สูตร	3	ส่วน”	ดังนี้
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	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่อง	“ระดับของก�รเสริมพลัง”	มาแล้ว

ในหัวข้อที่ผ่านมา	 ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงมิติของก�รเสริมพลัง	

(Dimension	of	empowerment)	พอสังเขป

(7.2) คว�มหม�ยของ “มิติก�รเสริมพลัง”	ในขณะที่	“ระดับของ

การเสริมพลัง”	 ดูจะเป็นการแบ่งประเภทของการเสริมพลังต�มแนวตั้ง	

มิติของการเสริมพลังจะเป็นการแบ่งประเภทของการเสริมพลังตาม	

แนวนอน	 คำาว่า	 “มิติ”	 ในที่นี้หมายถึงกลุ่มประเด็นหรือกลุ่มเนื้อห�

ที่กำาลังเป็นปัญหาของภาวะไร้พลัง	 เช่น	 ความไร้พลังด้านเศรษฐกิจ		

ด้านการเมือง	 ด้านศักดิ์ศรี	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้น	 การเสริมพลังก็จะ	

เติมเต็มในแต่ละด้านแต่ละมิตินั่นเอง

	 และเช่นเดียวกับแนวทางเรื่องระดับของการเสริมพลัง	 คือ	

แม้ว่าแต่ละประเด็น–แต่ละด้านของการเสริมพลังจะมีลักษณะเฉพาะตัว	

แต่ทว่าในทุก	 ๆ	 มิติ–ด้านก็จะมี	 “พื้นฐานบางอย่างร่วมกัน”	 (common	

ground)	อยู่ในระดับหนึ่ง

	 ตัวอย่างเช่น	 คุณลักษณะพ้ืนฐ�นบ�งอย่�งท่ีเป็น	 “ตัวบ่งช้ี”	

ถงึภาวะการมพีลงั	เชน่	ความเปน็อสิระ	(autonomy)	(ทีจ่ะใชช้วีติ/ทีจ่ะเลอืก	

อาชีพ–ที่อยู่อาศัย)	 หรือเส้นทางชีวิตเราลิขิตเอง	 (self-determination)		

ดังนั้น	 การเสริมพลังในด้านต่าง	 ๆ	 ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการ

ไมม่อีสิระหรอืไมอ่าจกำาหนดเสน้ทางชวีติของตนเองได	้ไปสูค่วามมอีสิระ

หรือมีเส้นทางของตัวเอง	ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเป็นชีวิตในด้านใด	เช่น	ชีวิตทาง

เศรษฐกิจ	ชีวิตทางวัฒนธรรม	ชีวิตทางสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 หรอืพืน้ฐานรว่มในแง่	“วธิกี�รเสรมิพลงั”	กต็อ้งไมใ่ชว่ธิกีาร

ถ่ายทอดให้พลังจากผู้มีไปสู่ผู้ไม่มี	 หากแต่เป็นการจัดเงื่อนไขให้มีการ

กระตุ้นพลังภายในให้ขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกดทับพลังภายใน	

ออกไป	ผลลัพธ์แรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ	ผู้ได้รับการเสริมพลังจะมี	“ทางเลือก

ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น”	 “เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์	 รู้ว่าจะไปต่อได้ยังไง”		
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 เข้าถึงแหล่งทรัพยากรมากขึ้น 
 มีเสรีภาพทางเศรษฐกจิ 
 มีสิทธทิี่จะแสดงความคิดเห็น 
 ได้เข้าถึงและรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง 
 รกัษาสิทธิด้านต่าง ๆ 
 เข้มแข็งข้ึน มั่นใจมากข้ึน 

 เอาชนะความรู้สกึไร้พลัง/ไร้อ านาจจัดการ 
 Etc. 

ผลลัพธ์ของ
การเสรมิพลัง 

และ	“มีหนท�งท่ีจะแปรท�งเลือกให้เป็นท�งรอดได้จริง”	(ตามคำานิยาม

ของธนาคารโลก)	 ผลลัพธ์ชั้นที่สองของการมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น	

ก็คือ	 สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง	 กลุ่ม	 ชุมชน	 ทั้งด้าน

วัตถุ	ด้านจิตใจ	ด้านสังคม	และด้านอื่น	ๆ 	และเกิดห่วงโซ่ผลลัพธ์อื่น	ๆ 	ที่

จะติดตามมาอีกเป็นพรวน

(7.3) มิติของก�รเสริมพลังในง�น CBR	 สำาหรับเนื้อหาในการ

ทำางานวิจัย	 CBR	 จะมีลักษณะร่วมเหมือนงานวิจัยทุกสายพันธุ์	 คือ

ประกอบด้วยเนื้อหา	2	ชุดใหญ่	ๆ	คือ

	 (7.3.1)	 เนื้อหาที่ว่าด้วยวิธีวิทย�ก�รวิจัยแบบ	CBR

	 (7.3.2)	 เนือ้หาทีว่า่ดว้ยประเดน็ตา่ง	ๆ 	เชน่	เศรษฐกจิชมุชน	

การศึกษาบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน	 พลังงานทางเลือก	 การจัดการ

ทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม	สุขภาพพื้นบ้าน	ฯลฯ

	 ในเนื้อหาส่วนที่	2	นี้เองจะเป็น	“เนื้อตัว”	ของการเสริมพลัง	

ในมิติต่าง	ๆ	เช่น	การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	การเสริมพลังด้านสังคม–

วัฒนธรรม	การเสริมพลังด้านการเมือง	ฯลฯ	ในขณะที่เนื้อหาในส่วนที่ว่า

ด้วยวิธีวิทย�ก�รวิจัยแบบ	CBR	นั้น	จะเป็น	“เครื่องมือ/วิธีการ/วิถีทาง”	
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เนื อหางาน 
CBR 

ด้านวิธีวิทยา 
การวิจัย 

กิจกรรม 
การวิจัย 

(พัฒนาโจทย/์ 
เก็บข้อมูล/ 
จัดการข้อมูล) 

การท างานกับ
ข้อมูลตลอด
สายน้ า 

รูปแบบกิจกรรม
พิเศษ 

สวัสดิการ
ชุมชน 

พลังงาน 

การจัดการ
ทรัพยากร 

การศึกษา 

เศรษฐกิจ
ชุมชน ด้านประเด็น/ 

เนื อหา 

สุขภาพ 

Etc. 

ของการเสรมิพลงัเพือ่การเปลีย่นแปลงของกลุม่เปา้หมายจากภาวะไรพ้ลงั

มาสู่การเติมเต็มพลังในด้านต่าง	ๆ	

(7.4) ก�รเลือ่นไหลถ�่ยเทระหว�่งมติติ�่ง ๆ 	เชน่เดยีวการทำางาน

การเสริมพลังที่มีการแบ่งเป็น	“ระดับต่าง	ๆ”	ที่ได้กล่าวมาแล้ว	กล่าวคือ	

เป็น	 “การแบ่ง”	 แต่	 “ไม่ขาด”	 ซึ่งหมายความว่า	 เมื่อมีการเสริมพลัง	

ในมิติหนึ่ง	 เช่น	 การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	 พลังที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถ

จะเลื่อนไหลแผ่ขยายถ่ายเทไปยังมิติการเสริมพลังด้านการเมืองได้		

ในภาคปฏบิตักิาร	เราอาจจะรูจ้กัหลกัการนีใ้นแนวคดิเรือ่ง	“หว่งโซผ่ลลพัธ”์	

ตวัอยา่งเชน่	งานศกึษาเรือ่งการเสรมิพลงัของกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ

ในพืน้ทีภ่าคใตต้อนบนของไทยโดย	ภมรรตัน	์สธุรรม	(2555)	ซึง่แมก้จิกรรม

เสริมพลังที่ดำาเนินการจะเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเท่านั้น	

แต่ทว่าผลการวิจัยก็ได้พบว่ามีการเลื่อนไหลถ่ายพลังไปยังมิติด้านจิตใจ	

มิติการเสริมพลังด้านสังคม	 มิติการเสริมพลังด้านการเมืองการปกครอง	

และมิติการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเป็นสายห่วงโซ่
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มิติต่าง ๆ 
ของ 

การเสริมพลัง 
(ตัวอย่าง) 

 เศรษฐกิจ 

 
การศึกษา/ความรู–้ข้อมูล–ข่าวสาร 

 
ด้านสุขภาพ 

 
ด้านจิตวิทยา/ 

จิตใจ 

 ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

 ด้านการ 
บริหารจัดการ 

 การเมือง 

 
วัฒนธรรม 

 กฎหมาย 

 สังคม 

Etc. 11 

	 และตามหลกัการแผข่ยายถา่ยเทพลงัดงักลา่วนี	้ในงานศกึษา

มิติการเสริมพลังบางด้าน	ก็มีผู้เสนอว่า	ในบ�งมิตนิั้น	พลังที่เกิดจากการ

เสริมแรงจะมีอานุภาพค่อนข้างสูงที่จะส่งแรงสะเทือนไปยังมิติอื่น	 ๆ	

เช่น	การเสริมพลังด้านกฎหมาย	(Legal	empowerment)	(ซึ่งในงาน	CBR		

อาจจะใช้คำานี้ในความหมายที่กว้างขวางและยืดหยุ่น	 ตั้งแต่กฎหมาย	

ระดับชาติ	 ไปจนถึงกฎเกณฑ์–กติกา–ธรรมนูญระดับชุมชน)	 จะส่งผล

สะเทือนอย่างแรงถึงพลังด้านเศรษฐกิจ–สังคม–วัฒนธรรม	 และอื่น	 ๆ	

ตัวอย่างที่ชัดเจนในงานวิจัยของ	 CBR	 ก็เช่น	 งานวิจัยชุดยุติธรรมชุมชน	

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องป่าชุมชน	เป็นต้น

	 จากนี้	 ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละมิติของการ

เสริมพลังพอสังเขปเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องมิติของการเสริมพลัง	

สัก	 3	 มิติของการเสริมพลัง	 และในการแบ่งมิติของการเสริมพลังนั้น		

ผู้เขียนใช้วิธีการแบ่งให้ใกล้เคียงกับการจำาแนกมิติด้านความเหลื่อมล้ำา	

ตามแนวทางของ	USESCO	เพือ่ใหง้า่ยตอ่การทำางานของ	CBR	ซึง่คุน้เคย

กับมิติ	7	ด้านของความเหลื่อมล้ำาอยู่แล้ว
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การวิเคราะห์ 
การเสรมิพลัง 
มิติเศรษฐกิจ 

รูปแบบกิจกรรมเสริมพลงั  

ค านิยาม 
เฉพาะกลุ่ม 

เกษตรกร 

แรงงาน 
 

ค านิยาม 
ร่วม 

 

เฉพาะกลุ่ม

	 มติขิองการเสรมิพลงัทีจ่ะยกมาเปน็ตวัอยา่งคอื	มติเิศรษฐกจิ	

การเมือง	และกฎหมาย

 (7.4.1) มิติก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจ	งานศึกษามิติการ

เสรมิพลงัดา้นเศรษฐกจินีด้จูะมปีรมิาณมากกวา่มติอิืน่	ๆ 	ทัง้นีน้า่จะเนือ่ง

มาจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องพัฒนาการของแนวคิดการ

เสรมิพลงัแลว้วา่	บรรดาสถาบนัระดบัโลก	เชน่	ธนาคารโลกไดจ้ดัวางวา่การ

เสริมพลังจะเป็นเครื่องมือสำาคัญชิ้นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน

และปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำาได้

	 ในท่ีน้ีจะพิจารณาแง่มุมท่ีเก่ียวข้องกับมิติการเสริมพลังด้าน

เศรษฐกิจ	ดังนี้

 (i) คำ�นิย�มร่วมของ “ก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจ”	แนน่อน

ว่ามีวธิีการให้คำานิยามการเสรมิพลังดา้นเศรษฐกิจทีห่ลากหลายเช่นเดียว

กับการนิยาม	“การเสริมพลังแบบทั่ว	ๆ 	ไป”	และเราก็ยังสามารถจะอาศัย	

คำานิยามของการเสริมพลังแบบทั่วไปมาเป็นจุดตั้งต้น	 แล้วต่อยอด	

รายละเอียดของ	“ชีวิต	สถาบัน	โครงสร้าง	หรือระบบเศรษฐกิจ”	เข้าไป

	 ตัวอย่างเช่น	 การให้คำานิยาม	 “การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ”	

ท่ีมองแบบ	 “จากในมานอก”	 (inside-out)	 ท่ีกล่าวว่า	 “การเสริมพลัง	

ด้านเศรษฐกิจ	 หมายถึงการเพิ่มความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม	
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ผู้ด้อยโอกาส/ด้อยอำานาจ	(ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด	เช่น	เกษตรกรรายย่อย	

ผู้หญิง	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	แรงงานรับจ้าง	ฯลฯ)	ด้วยวิธีการสร้างก�รมีส่วนร่วม

เพื่อให้บรรลุสู่เป้�หม�ยสุดท้�ย	 คือความสามารถที่จะพึ่งตนเองและ

ควบคุม/จัดก�รชีวิตท�งเศรษฐกิจของตนเอง	ครอบครัว	หรือชุมชนได้

	 ตัวอย่างท่ีสอง	 เป็นการให้คำานิยาม	 “การเสริมพลัง	

ด้านเศรษฐกิจ”	 ที่มองแบบ	 “จากนอกมาใน”	 (outside-in)	 ที่ให้นิยามว่า		

การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจเป็นมุมมองที่สังคมจะต้องมองเห็นคุณค่า

และบทบาทของคนตวัเลก็ตวันอ้ยทีอ่ยูต่รงฐานรากทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิ	

โดยรวม	ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่าน้ีได้มีโอกาสเข้�ถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี	

มโีอกาสตอ่รอง “ทางเศรษฐกจิ	และมกี�รกระจ�ยทรพัย�กรทีเ่ปน็ธรรม”	

ทั้งนี้การเสริมพลังดังกล่าวต้องมองชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้ด้อยโอกาส	

ให้เกินกว่าระดับแค่	“พอยังชีพ”	(survival)	เท่านั้น	แต่ผู้ด้อยโอกาสจะต้อง

มองตัวเองเป็น	“ผู้กระทำาการ”	(Agency)	ที่มี	“ทางเลือกในชีวิต”	(choice)		

ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนเส้ียวใด	(sector)	ของระบบเศรษฐกิจ	(เกษตร	อุตสาหกรรม	

บริการ)	 หรืออยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจแบบใด	 (เช่น	 เป็นผู้ผลิตทางการ

เกษตร	 เป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	 เป็นแรงงานรายย่อย

ในระบบบริการ	เป็นต้น)

	 ในงานศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมพลังเศรษฐกิจของประเทศ	

ในโลกทีส่ามโดยเฉพาะกบักลุม่ทีข่าดโอกาสเชงิเศรษฐกจิอยา่งมาก	ๆ 	เชน่	

กลุม่ผูห้ญงิยากจน	กลุม่นกัวจิยัทีใ่ชค้ำานยิาม	“การเสรมิพลงั”	ตามแนวทาง

ของธนาคารโลกได้ขยาย	2	มิติของการเสริมพลังแบบทั่วไป	ออกเป็น	3	

มิติของการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ	ดังนี้
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3 มิติการเสริมพลงัสตร ี
ด้านเศรษฐกิจ 

(บทเรียนธนาคารโลก) 

 Agency 

 
Achievement 

 
Resource 

	 ด้านที่	 1	 คือการเป็น	 “ผู้กระทำ�ก�ร”	 (Agency)	 หมายถึง

ความสามารถของผู้ด้อยโอกาสที่จะได้มีทางเลือกในชีวิตทางเศรษฐกิจ	

ได้มากขึ้น	เช่น	เลือกได้ว่าจะปลูกพืชชนิดใด	ปลูกแบบไหน	เลือกขายใคร	

ในราคาเท่าไร	เป็นต้น

	 ด้านที่	 2	 การมี	 “ทรัพย�กร”	 (Resource)	 ที่จะตัดสินใจ

ด้วยตัวเอง	 มีทรัพยากรที่เข้าถึงได้	 (เช่น	 มีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุน		

เข้าถึงการฝึกอบรม	 ฯลฯ)	 ด้านที่สองนี้น่าจะหมายถึงการมีโครงสร้าง	

แห่งโอกาส	(Opportunity	structure)	ที่เหมาะสม

	 ด้านที่	 3	 คือก�รมีผลสัมฤทธิ	์ (Achievement)	 ซึ่งหมายถึง	

“ผลลัพธ์”	(outcome)	ท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจน้ัน	กล่าวคือ	มีความสามารถ

ที่จะประสบความสำาเร็จในชีวิตทางเศรษฐกิจตามระดับที่คาดหวังเอาไว้

 (ii) คำ�นิย�มเฉพ�ะของก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจ 

ต�มกลุ่มเป้�หม�ย	 เนื่องจากคนแต่ละคนมีตำาแหน่งแห่งที่ในระบบ

เศรษฐกิจแตกต่างกัน	ดังน้ัน	ความหมายและวิธีการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจ

จึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป	 ในที่นี้จะยกตัวอย่างชีวิตของคน	

ทีม่	ี2	สถานะในระบบเศรษฐกจิ	คอื	มสีถานะเปน็ผูผ้ลติในระบบการเกษตร	

และมีฐานะเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมและบริการ	
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 (ก) ก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิต	

จะมีความหมายถึงความสามารถท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐาน	

การดำารงชีวิตของตนเองและครอบครัว	 ผ่านกระบวนการและวงจรของ

เศรษฐกิจ	 (ผลิต–แปรรูป–กระจาย–ตลาด–บริโภค)	 เช่น	 การเพิ่มรายได้		

การพึ่งตนเองทั้งด้านเงินทุน	 ความรู้	 และทรัพยากรอื่น	 ๆ	 มีอำานาจ	

ทีจ่ะควบคมุกระบวนการทางเศรษฐกจิไดค้รบหว่งโซ	่(ผลติ–แปรรปู–ตลาด)

	 ตวัอยา่งเชน่	งานศกึษาเรือ่งการเสรมิพลงัของกลุม่ออมทรพัย์

เพื่อการผลิตของไทย	 (ภมรรัตน์,	 2555)	 ที่ค้นพบว่าปัจจัยสำาคัญในการ	

เสริมพลังของกลุ่มการเงินระดับชุมชนนั้นมี	 2	 ปัจจัย	ปัจจัยแรก	 คือ	

การเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองด้านทุนท่ีต้องครบครันท้ัง	4	ประเภท	

คอื	ทนุเศรษฐกจิ	ทนุความรู	้ทนุความสมัพนัธท์างสงัคม	และทนุวฒันธรรม	

ปัจจัยที่สอง	 คือพลังที่เกิดมาจาก	 “การรวมกลุ่ม”	 ที่มีความเข้มแข็ง

อย่างแท้จริง	(พลังเกิดจากแหล่งกำาเนิดสำาคัญ	2	แหล่งนี้	คือ	พลังทุนและ

พลังกลุ่ม)

 (ข) ก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจของกลุ่มแรงง�น	

เม่ือวิเคราะห์ภาวะไร้พลังของกลุ่มคนทำางานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม	

ธรุกจิบรกิาร	หรอืองคก์รหนว่ยงานรฐั	กจ็ะพบวา่สาเหตขุองการไรพ้ลงันัน้

มาจากรูปแบบ	“โครงสร้างแห่งโอกาส”	(Opportunity	structure)	ที่ไม่เอื้อ

อำานวยตอ่การสำาแดงพลงั/ศกัยภาพของคนทำางาน	คอื	“โมเดลการควบคมุ”	

(Control	model)	 ดังน้ัน	 แนวทางการเสริมพลังคนกลุ่มน้ีจึงต้องทำาย้อนศร	

ด้วยการปรับโครงสร้างแห่งโอกาสให้มากข้ึน	ซ่ึงอาจจะมีหลายดีกรี	เช่น

	 • ก�รเปิดโอก�สให้คนทำ�ง�นให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ	

(Suggestion	 involvement)	ผ่านกลไก/ช่องทางต่าง	ๆ	ที่องค์กรจัดหาให้	

(ตูร้บัความคดิเหน็	การประชมุทมี	ฯลฯ)	ตวัอยา่งทีช่ดัเจนและรูจ้กักนัดคีอื	

ระบบควบคุมคุณภาพ	(Quality	Control	Circle	–	Q.C.C)
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เป้าหมาย 
ของ 

การเสรมิพลัง 
ด้านเศรษฐกิจ 

Growth 
 

Distribution of 
benefit 

 

Efficiency  Ownership  

	 • ก�รเพ่ิมก�รมีส่วนร่วมในเร่ืองง�น	 (Job	 involvement)	

เป็นระดับที่สูงขึ้นคือ	 “การทำางาน”	 จะเริ่มถูกปรับเปลี่ยนให้คนทำางาน	

ได้ใช้ทักษะและความสามารถมากข้ึน	คนทำางานมีอิสระมากข้ึนในการเลือกว่า	

จะทำางานอย่างไร	จะจัดกลุ่มแบบไหน

	 • ก�รมีส่วนร่วมระดับสูง	 (High	 involvement)	 เป็นระดับ

ที่สูงที่สุดซึ่งคนทำางานจะไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำางาน

เท่านั้น	 แต่สามารถมีส่วนร่วมในระดับโครงสร้างและการตัดสินใจของ

องค์กร	 ระดับนี้มักจะมีการแบ่งสันผลประโยชน์แบบมีส่วนร่วมของคน

ทำางานด้วย	(เช่น	การให้คนงานร่วมถือหุ้นในองค์กร)

 (iii) รปูแบบกจิกรรมก�รเสรมิพลงัด�้นเศรษฐกจิ สำาหรบั

รูปแบบกิจกรรม	 การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจนั้น	 มักจะดำาเนินไปโดยมี	

เป้าหมาย	4	ด้านทางเศรษฐกิจ	เป็นตัวกำาหนดรูปแบบดังในภาพ

  i) Growth	 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

เช่น	ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	รายได้เพิ่มขึ้น	ตลาดขยายตัวมากขึ้น

  ii) Efficiency	 การเพิ่มประสิทธิภาพ	 เช่น	 การแปรรูป

เพือ่เพิม่มลูค่า	การประหยดัต้นทนุ	การปรบักระบวนการผลติให้รวดเรว็ขึน้
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  iii) Distribution of benefit	 ได้แก่การแบ่งสนัปันส่วน	

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้	เช่น	การจดัสรรเงนิปันผลให้สมาชกิกลุม่	

การจัดการส่วนแบ่งทางการตลาดให้เป็นธรรม	(Market	share/Fair	trade)

  iv) Ownership	ได้แก่	การมสีทิธคิรอบครองเป็นเจ้าของ

หรือเข้าถึงแหล่งทรัพยากร/เงินทุน/เพื่อการใช้ประโยชน์

	 	 จากตัวอย่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่ยกมานี้	 กลุ่ม	

ผูเ้สรมิพลงัเช่นธนาคารโลก	มกัจะเลอืกใช้กจิกรรมทางเศรษฐกจิมาดำาเนนิ

การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลายรูปแบบ	เช่น

	 	 • ก�รฝึกอบรมด้�นอ�ชีพ	 (Vocational	 training)		

ซึ่งในงานวิจัย	CBR	ก็มีกิจกรรมรูปแบบนี้เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเสมอ	เช่น	

การฝึกอบรมช่างชุมชนด้านพลังงานทางเลือก	 การฝึกเขียนแผนธุรกิจ	

เป็นต้น

	 	 • ก�รสนบัสนนุด้�นเงนิทนุ	(Micro	finance)	เนือ่งจาก	

ในระบบการผลิตนั้นต้องการเงินทุนเป็นทรัพยากรสำาหรับตั้งต้นกิจการ	

ซึ่งรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนนั้นมีได้หลายรูปแบบ	 ตั้งแต่รูปแบบ	

การให้เปล่า	(รูปแบบนี้	งานวิจัย	CBR	จะไม่ใช้)	การเอื้ออำานวยให้เข้าถึง	

แหล่งเงินกู้ยืมดอกเบี้ยตำ่า	 การให้ทุนแบบสมทบ	 (counterpart	 fund)		

ไปจนกระทั่งถึงการติดตั้งทักษะการบริหารกองทุนของชุมชนเอง	 (เช่น		

การจัดระบบบัญชีชุมชน)

	 	 • ก�รให้เงินช่วยเหลือ	 (Cash	 transfers)	 สำาหรับ

กลุ่มคนที่ไม่สามารถจะเริ่มต้นยืนได้ด้วยตัวเอง	 ก็จำาเป็นต้องให้เงินหรือ

วัสดุอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 ในรูปแบบของเบี้ยยังชีพหรือการปกป้อง/เยียวยา	

ทางสังคม	(Social	Protection)	เช่น	งานสวัสดิการชุมชน
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	 ส่วนในแวดวง	 CBR	 นั้น	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2563–2564		

คนทำางาน	 CBR	 ได้ร่วมกันศึกษาเรื่องตัวชี้วัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา	

ด้านเศรษฐกิจภายใต้การนำาของ	 ดร.เดชรัต	 สุขกำาเนิด	 และจากตัวชี้วัด	

การลดความเหล่ือมล้ำาทางเศรษฐกิจท่ีงานวิจัย	CBR	สามารถจะดำาเนินงาน

ด้านการเสริมพลังได้นั้น	ทีม	CBR	ได้พบว่ามี	4	ตัวชี้วัด	คือ

	 ในงานวิจัยของ	 CBR	 อาจจะรวบรวมรูปแบบกิจกรรม	

การเสริมพลังด้านเศรษฐกิจที่เป็นส่วนประกอบของกิจกรรมย่อย	 ๆ		

ในกระบวนการวิจัยเพื่อตอบตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้ำาทั้ง	 4	 ตัวชี้วัด		

ต่อไปในอนาคต

	 (7.4.2) มิติก�รเสริมพลังด้�นก�รเมือง (political empower-

ment)

	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2563–2564	 คนทำางาน	CBR	 ได้ร่วมมือกับ	

อ.ไพสิฐ	พาณิชย์กุล	ศึกษาตัวช้ีวัดความเหล่ือมล้ำาด้านการเมือง	ซ่ึงผลจาก

การศึกษาร่วมกันนี้ได้ผลผลิตเป็นแนวคิดสำาคัญ	 ๆ	 ที่สามารถจะนำามา	

เป็นจุดตั้งต้นของเรื่องการเสริมพลังด้านการเมืองได้	 เช่น	 แนวคิดเรื่อง

ความหมายที่หลากหลายของ	“การเมือง”	และแนวคิดเรื่องการเมืองแบบ	

2	แกน	(แนวตั้ง–แนวนอน)

i)	 การเพิ่ม	Local	content	ให้มากขึ้น	เช่น	การใช้วัตถุดิบในการผลิต	
	 ที่หาได้จากท้องถิ่น
ii)	 การเพิ่มกันชนทางการเงิน	(Financial	cushion)	หมายถึง	
	 การเพิ่มเงินออมหรือทรัพย์สินที่จะสามารถใช้จ่ายเพื่อดำารงชีวิต	
	 ได้ในท่ามกลางภาวะวิกฤติหรือไม่มีรายได้เข้ามา
iii)	การเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดอย่างเป็นธรรม	(Market	share)
iv)	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต	(Value-added)	เช่น		
	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
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 1) 6 คว�มหม�ยของคำ�ว่� “ก�รเมือง” (Politic) และ  

“คว�มเป็นก�รเมือง” (Political)	 ซึ่งไพสิฐได้เสนอว่า	 ความหมายของ	

“การเมือง”	 และ	 “ความเป็นการเมือง”	 ที่พบในงานวิจัย	 CBR	อาจจะมี	

ได้อย่างน้อยใน	6	ความหมาย	คือ

	 	 (i)	 การเมืองเป็นระบบความสัมพันธ์ของอำานาจในรูป

แบบ	สถานภาพ	และบทบาทต่าง	ๆ 	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

รัฐกับชาวบ้าน	 การเสริมพลังในความหมายนี้ก็คือการจัดความสัมพันธ์

ระหว่าง	2	ฝ่าย	ให้สมดุลเท่าเทียมกัน

	 	 (ii)	 การเมอืงเป็นระบบกลไกเชงิสถาบนั	เชน่	อำานาจหน้าที่

ของหน่วยงานระดับต่าง	ๆ 	ของรัฐหรือกลุ่มพิทักษ์สิทธิของชุมชน	การจัด

องค์กรของหน่วยงานราชการ

	 	 (iii)	การเมืองเป็นโครงสร้างกลุ่มการเมือง/กลุ่มผล

ประโยชน์ต่าง	 ๆ	 นี้เป็นความหมายของ	 “การเมือง”	 ที่มักเข้าใจกัน	

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองระดับชาติหรือกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น

	 	 (iv)	การเมืองเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะหรือ

เจตจำานงทางการเมือง	 ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ	 บรรดาวาระแห่งชาติ		

หรอืการประกาศนโยบายของจงัหวดัใหเ้รือ่งการอา่นเปน็วาระของจงัหวดั	

เป็นต้น

	 	 (v)	การเมืองเป็นระบบหรือรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร	

เช่นการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำา	 การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพื่อขอรับ	

การสนับสนุน	ไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณประจำาปีของรัฐบาล

	 	 (vi)	การเมืองเฉพาะประเด็น/เฉพาะด้าน	 เช่น	 การเมือง

ด้านสิ่งแวดล้อม	การเมืองภาคพลเมือง	เป็นต้น

	 	 ในการทำางานด้านการเสริมพลังจึงมีจุดออกสตาร์ตว่า		

ผู้ทำางานเสริมพลังนั้นได้เลือกใช้ความหมายของการเมืองในแบบใด	

อย่างไรก็ตาม	 ท่ามกลางความแตกต่างของคำานิยามทั้ง	 6	 นี้	 ก็มีจุดร่วม
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ที่เป็นแกนกลางของทุกนิยามคือ	ก�รเมืองเป็นเรื่องของคว�มสัมพันธ์

เชงิอำ�น�จ	ดงันัน้	ทีใ่ดทีม่กีารใชอ้ำานาจ	(หรอืในทางกลบักนัมกีารตอ่ตา้น

อำานาจ)	ที่นั้นก็ย่อมมีการเมืองเป็นลมหายใจอยู่ด้วยเสมอ

 2) ก�รเมืองแบบ 2 แกน	 โดยทั่วไปแล้ว	 เวลาที่พูดถึง	

“การเมือง”	 ในทัศนะแบบเดิม	 มักจะมีความเข้าใจที่จำากัดอยู่เฉพาะ	

บางความหมาย	(จาก	6	ความหมายที่กล่าวมา)	กล่าวคือ	เข้าใจการเมือง

วา่เปน็เรือ่งของพรรคการเมอืง	การทำางานของหนว่ยงานรฐั	การไปใชส้ทิธิ

ลงคะแนนเลอืกตัง้	การประชมุรฐัสภา	ฯลฯ	ซึง่การเมอืงภายใตด้ำาเนนิงาน

และขอบเขตนี้	ไพสิฐเรียกว่าเป็น	“การเมืองแนวตั้ง”

	 แต่ทว่าในทัศนะแบบใหม่จะขยายความหมายของ	“การเมือง”	

ออกไปอกีแกนหนึง่	คอืก�รเมอืงแนวนอน	หรอืปจัจบุนัรูจ้กักนัในชือ่ของ	

“การเมืองภาคประชาชน”	 ซึ่งจะมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

เชิงอำานาจทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในฝ่ายต่าง	 ๆ	 ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

โดยตรง	 เช่น	 การจัดกลุ่มพิทักษ์ป่าชุมชน	 การก่อตั้งเครือข่ายเมล็ดพันธุ์

พืชพื้นบ้าน	เป็นต้น

	 และนอกจากแกนทัง้	2	แกนแลว้	ในภาคปฏบิตักิารทีเ่ปน็จรงิ	

กย็งัมรีปูแบบของการเมอืงรปูแบบพเิศษทีเ่ปน็	“จดุตดั/จดุพบกนัระหว�่ง

ก�รเมืองแนวตั้ง–แนวนอน”	อีกด้วย
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	 	 2.1) ก�รเสริมพลังด้�นก�รเมืองแนวต้ัง	สำาหรับการเมือง

แนวตั้งนั้นมักจะครอบคลุมความหมายของคำาว่า	 “การเมือง”	 ว่าเป็น	

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ/โครงสร้างรัฐ	 การใช้อำานาจของรัฐ	

หรือการจัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรของรัฐ	 เมื่อมาบวกผสมกับ	

คำานิยามแบบล้อเล่นที่ว่า	“การเมืองเป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที	่

เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้”	(Politic	makes	the	impossible	possible)	ดังน้ัน		

การเสริมพลังด้านการเมืองแนวต้ังจึงน่าจะหมายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง/

เคล่ือนย้าย	 (transfer)	 ส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ของระบบการเมือง	 เช่น	

นโยบาย	หนว่ยงานรบัผดิชอบ	กฎหมาย	งบประมาณ/ทรพัยากร	ตำาแหนง่		

การเพิ่มความรู้และขีดความสามารถ	 (เช่น	 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย	

ท่ีเก่ียวข้อง)	ฯลฯ	ให้ไปสู่กลุ่มผู้ท่ียังขาดอำานาจในส่วนประกอบทางการเมือง	

เหล่านี้	 ไม่ว่าจะผ่านรูปแบบตัวบุคคล	 (เช่น	 ให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไป	

มีตำาแหน่งในโครงการของรัฐ)	 ผ่านแผนและนโยบายที่มาจากชุมชน		

ผ่านกฎระเบียบท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการร่าง	 และอ่ืน	ๆ	 (ดูภาพประกอบ)		

โดยท่ีกระบวนการเคล่ือนย้ายน้ีน่าจะเป็นไปตามกระบวนการแบบ

ประชาธิปไตย	 คือใช้ข้อมูล	 การเสวนา	 (dialogue)	 การเจรจาต่อรอง		

การเรียกร้องสิทธิ	ฯลฯ	มากกว่าจะใช้กำาลัง	การรัฐประหาร	หรือการยึดอำานาจ

	 	 2.2) ก�รเสริมพลังด้�นก�รเมืองแนวนอน เนื่องจาก

การเมืองแนวนอนนั้นเป็นการเมืองภาคประชาชน	 ดังนั้น	 คำานิยาม	

ท่ีใช้เร่ือง	“การเมือง”	จึงมักจะมองไปจากจุดยืนของประชาชน	การเสริมพลัง

ด้านการเมืองแนวนอนจึงหมายความถึง	 การเพิ่ม	 “ความเป็นพลเมือง”	

เช่น	พลเมืองอาหาร	(Food	citizen)	ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง	4	คือ	มีสิทธิ	

มหีนา้ที	่มคีวามรบัผดิชอบ	และตอ้งมกีารเขา้มารว่มลงมอืเพือ่กระทำาการ	

(engagement)	ให้แก่กลุ่มคนที่ไร้อำานาจให้มากขึ้น
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	 	 หรือในอีกคำานิยามหน่ึงก็เช่นกัน	การเสริมพลังด้านการเมือง

หมายถึงการเพิ่มอำานาจให้แก่กลุ่มคนที่ไร้อำานาจ	 (powerless)	 อันเป็น	

ผู้ซ่ึงไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพจากกลไกและสถาบันต่าง	ๆ 	ของรัฐ	(กล่าวคือ		

ขาดโครงสร้างแห่งโอกาสที่เอื้ออำานวย	 –	 Opportunity	 structure)		

โดยผ่านกระบวนการทางการเมืองรูปแบบต่าง	 ๆ	 ผลลัพธ์จากการ	

เสริมพลังนี้จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทางการเมือง	 คือการ	

มีอำานาจ	 (ในรูปแบบต่าง	 ๆ)	 ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการเจรจาต่อรอง		

การมีปากมีเสียงที่ได้ยิน	 การตัดสินใจ	 และความสามารถที่จะกำาหนด	

ชะตากรรมและเส้นทางชีวิตของตนเองได้

	 	 ในภาพข้างบนจะแสดงให้เห็นตัวอย่างของกิจกรรมและ

ผลลัพธ์รูปธรรมที่เกิดจากการเสริมพลังด้านการเมืองแนวนอนในกรณี	

ของการทำางานด้านป่าชุมชน	 โดยมีชุมชนท่ีเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องของรัฐและมีโหนดพี่เลี้ยง	CBR	จังหวัดลำาปางเป็นผู้เสริมพลัง	

ตวัอยา่งผลลพัธส์ำาคญัทีเ่กดิขึน้จากการเสรมิพลงักเ็ชน่	การมพีลงัมากพอ	

ทีจ่ะทำาใหป้ระเดน็เรือ่งปา่ชมุชนกลายเปน็	“ประเดน็รว่ม”	หรอื	“วาระรว่ม”	

(common	 agenda)	 ในระดับตั้งแต่ตำาบล	 อำาเภอ	 ไปจนถึงจังหวัดขึ้นมา		

มีการสร้างกติการ่วมในกลุ่มต่าง	 ๆ	 ของประชาชน	 มีกิจกรรมการ

แสวงหางบประมาณและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 เพื่อการจัดการป่าชุมชนจาก	

ภาคประชาชนเอง	หรอืจดัสรรมาจากภาครฐัเพิม่เตมิ	รวมทัง้มกีระบวนการ

สรา้งขอ้มลู/ความรูจ้ากกลุม่ประชาชนเองเพือ่นำาไปใชใ้นการจดัเวทเีสวนา

แลกเปลีย่น	เจรจาตอ่รอง	กระบวนการตดัสนิใจ	การวางแผนและนโยบาย	

เป็นต้น

  2.3) จุดตัดระหว่�งก�รเสริมพลังก�รเมืองแนวตั้ง 

และแนวนอน	 เนื่องจากเรื่อง	 “พลังอำานาจ”	 นั้นจำาเป็นต้องมี	

“การสำาแดงพลัง”	 (exercise	 power)	 และการสำาแดงพลังนั้นก็ต้องการ	

“พื้นที่/อาณาบริเวณ”	 (political	 space)	 และ	 “ตัวแสดง”	 (actors)		

ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของประเด็นหนึ่ง	 ๆ	 เช่น	 การจัดการน้ำา	 การจัดการป่า
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ก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติน้ำ�ท่วม

งบ
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ย	
หน
่วย
ง�
น	
นโ
ยบ
�ย

ประเด็นร่วม/ว�ระร่วม ม�ตรก�ร	กฎ	กติก�

กลไกและกระบวนก�ร
ในก�รลดผลกระทบ
และคว�มเสียห�ย
ในพื้นที่น้ำ�ท่วม

หน่วยขับเคลื่อน
 รพ.สต.
 แกน อสม.
 ผู้นำาชุมชน
 ตัวแทนผู้ประสบภัย

  ผ้าป่าเรือ
  ทำานารวม
  เติมความรู้
  เติมข้อมูล

ปฏิบัติก�ร
เตรียมคว�มพร้อม
รวม/ปรับ/ตั้ง
กลุ่ม	องค์กร

 การจัดการพื้นที่นำ้าท่วม
 นอกเขต อปท.

MOU	สร้�งคว�มร่วมมือ
เวทีส�ธ�รณะ
เสนอข้อมูลต่อหน่วยง�น ศูนย์พักพิง

  งบประมาณ
  ระบบสนับสนุนจาก
  หน่วยงานในระดับ
  อำาเภอ และจังหวัด
  แผนการจัดการ
ก�รปรับปรุงเชิงโครงสร้�ง
  ทางระบายนำ้า
  การพัฒนาการขุด 
  ลอกทางนำ้า
  วางผังเส้นทางนำ้า

พื้นที่ต้นแบบ
ด้�นก�รจัดก�รนำ้�ท่วม

บูรณ�ก�ร
(ไปด้วยกัน
ไม่ทิ้งกัน)

ยอมรับคว�มต่�ง
(มีกันและกัน)

 ข้อตกลงในการจัดการ 
 นำา้ท่วม ทัง้คน 2 ตำาบล
 และหน่วยงาน 2 อปท.
 แผนและแนวทาง

 ในการจัดการนำ้าท่วม
 ของ 2 อปท.

 กลไกในการจัดการนำ้าท่วม
   กลไกชุมชน + วัด
   กลไกชุมชน + อปท.
 แผนและแนวทางจดัการนำา้ท่วม

 ในระดับครัวเรือนและชุมชน
 มีแผนผังนำ้าท่วม

โดยเน้นการสร้างความม่ันคงทางอาหาร ในพื้นที่น้ำาท่วมเขตเมืองตำาบลศรีปทุม
ตำาบลกุดลาด อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชน	 การป้องกันภัยพิบัติ	 ฯลฯ	 จะมีตัวแสดงหลาย	ๆ	 ตัวที่แสดงพลัง

อำานาจของตนอยู่ภายในรัศมีขอบเขตพื้นที่หรืออาณาบริเวณหนึ่ง	ๆ	เช่น	

ในงานวิจัยเรื่องการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำาท่วมซ้ำาซากใน	 2	 ตำาบลของ

จังหวัดอุบลราชธานี	ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	จังหวัดอุบลฯ	

ในกรณนีีม้ตีวัแสดงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งภยัพบิตันิ้ำาทว่มอยูจ่ำานวนมากมาย	

ทั้งในฐานะ	 “เหยื่อของเหตุการณ์”	 ทั้งในฐานะ	 “ผู้รับผิดชอบปัญหา”		

ทั้งในฐานะ	“ผู้ช่วยเหลือ/ผู้มีน้ำาใจดี”	ฯลฯ
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	 	 เมื่อใช้แว่น	 “การเสริมพลังด้านการเมืองทั้งแนวตั้งและ	

แนวนอน”	มาวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มตัวแสดงได้ดำาเนินการมา		

ก็จะพบว่าได้เกิด	“จุดตัด”	ระหว่างการเสริมพลังการเมืองแนวนอนและแนวต้ัง		

ที่มาพบกันในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การทำา	 MOU	 ความร่วมมือระหว่าง		

2	อปท.	ในเขตพื้นที่น้ำาท่วม	การประสานกลไกการจัดการน้ำาท่วมระหว่าง

ชุมชนกับ	อปท.	ฯลฯ	กล่าวคือพลังด้านการเมืองที่เกิดจากกระบวนการ	

ท้ังแนวนอนและแนวต้ังได้เข้ามาผนวกรวมตัวกัน	ซ่ึงจะส่งผลให้มีการเพ่ิมพูน

พลังเป็นทบทวีคูณ

	 (7.4.3) ก�รเสรมิพลงัด�้นกฎหม�ย (Law empowerment)

 (ก) ทำ�ไมต้องมีก�รเสริมพลังด้�นกฎหม�ย	 ผู้เขียนได้

แยกมิติของการเสริมพลังด้านกฎหมายออกมาจากด้านการเมือง	 และ

แยกออกมาเป็นมิติเฉพาะตัวมิติหนึ่ง	ก็เนื่องมาจากหลายเหตุผล	เหตุผล

แรกก็คือ	 เมื่อมีการทบทวนงานศึกษาเรื่องการเสริมพลังในมิติต่าง	 ๆ		

โดยเฉพาะงานศึกษาในต่างประเทศ	 ก็มักจะมีการแยกมิติการเสริมพลัง

ด้านกฎหมายออกมาเป็นการเฉพาะอยู่เสมอ	 ซึ่งสะท้อนเห็นถึงลำาดับ	

ความสำาคัญของเรื่องกฎหมายได้อย่างหนึ่ง

	 	 เหตุผลประการท่ีสอง	 มาจากประสบการณ์ท่ีได้อ่านและ	

ร่วมงานกับบรรดาพี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชนของ	 CBR	 ผู้เขียนพบว่า	

ในหลาย	 ๆ	 ประเด็นที่เป็นปัญหาของชาวบ้านในชุมชนนั้นเกิดมาจาก

กำาแพงใหญด่า้นกฎหมายนีเ้อง	(ตวัอยา่งเชน่	กฎหมายปา่ชมุชน	กฎหมาย

เมล็ดพันธุ์	 ฯลฯ)	 และเนื่องจากตัวสถาบันกฎหมายเองเป็นขุมรวมพลัง

อำานาจขนาดมหาศาลของสังคม	 เริ่มตั้งแต่อำานาจความชอบธรรมของ	

ตัวบทกฎหมาย	(ที่อยู่เหนือสิ่งใดแม้แต่มนุษยธรรม)	อำานาจความถูกต้อง

ของคำาพิพากษาของศาล	 อำานาจในการจับกุม/การถืออาวุธของตำารวจ	

ผู้รักษากฎหมาย	เป็นต้น
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	 	 จึงกล่าวสรุปได้ว่า	 กฎหมายดูจะเป็นมิติที่ทำาให้คนเล็ก

คนนอ้ยเกดิสภาวะไรพ้ลงัไดง้า่ยทีส่ดุและมากทีส่ดุ	และดอ้ยพลงัในหลาย

ระดับขั้น	เริ่มตั้งแต่

	 	 •	ชั้นที่ 1	→	 ตัวกฎหมายเองที่สร้างความเสียเปรียบ

ให้แก่คนยากจน	การเสริมพลังจึงเป็นงานปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้

	 	 •	ช้ันท่ี 2	→	 และแม้จะมีตัวกฎหมายท่ียุติธรรมถ้วน

หน้าแล้ว	 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักเนื้อหาของตัวบทกฎหมาย

เหล่านี้	 (งานวิจัย	 CBR	 จำานวนไม่น้อยจึงมีการเสริมพลังด้วยกิจกรรม	

การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา)

	 	 •	ชั้นที่ 3	→	 แม้จะมีกฎหมายและประชาชนรู้จัก

กฎหมายนั้นแล้ว	 ก็ยังมีกำาแพงด่านที่	 3	 คือ	 ก�รได้ใช้กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจัง	 เช่น	แม้ในชุมชนจะพบเห็นการกระทำา	

ทีผ่ดิกฎหมาย	เชน่	การดดูทรายรมิตลิง่	การตดัไมเ้ถือ่น	การขายยาเสพตดิ	

ฯลฯ	แตก่ไ็มม่อีำานาจพอทีจ่ะใหก้ฎหมายเขา้มาจดัการได	้หรอืในการเขา้ถงึ	

กระบวนการยุติธรรมที่จำาเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์	 (เช่น	 เงินค่าประกันตัว)		

ต้องใช้ความรู้/ผู้เช่ียวชาญ	(เช่น	ทนาย)	องค์ประกอบท้ังหลายท่ีกล่าวมาน้ีคอื

โครงสร้างแห่งโอกาสที่ไม่เอื้ออำานวยให้คนยากจนได้ใช้พลังทางกฎหมาย

	 	 เหตุผลประการที่สาม	 ในงานศึกษาประเด็นเรื่อง		

“ความสัมพันธ์ระหว่างคว�มย�กจนกับกฎหม�ย”	 ในงานด้านสิทธิ

มนุษยชนจะให้ข้อสรุปว่า	 คุณลักษณะที่ไม่น่าพึงประสงค์	 4	 ด้านของ

กฎหมายนั้น	เป็นสาเหตุของความยากจน	ลักษณะทั้ง	4	ได้แก่	กฎหมาย	

ที่ทำาให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะไร้พลัง	 (disempowerment)	 กฎหมาย	

ที่กีดกันประชาชนออกไป	 (exclusion)	 กฎหมายที่เลือกการปฏิบัติ		

(discrimination)	และกฎหมายที่ไร้ผล/ไม่มีน้ำายา	(ineffective	law)
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	 	 ดงันัน้	เมือ่เราจะทำากจิกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน

ท่ีเป็นผลลัพธ์	เราก็ต้องมองย้อนศรข้ึนไปแก้ไขท่ีการเสริมพลังดา้นกฎหมาย

เพื่อฝ่าข้ามกำาแพงทั้ง	4	ด้านอันเป็นสาเหตุ

 (ข) ตวัอย�่งคำ�นยิ�มของก�รเสรมิพลงัด�้นกฎหม�ย	ในทีน่ี้

จะลองยกตัวอย่างคำานิยามของการเสริมพลังด้านกฎหมายสัก	 2–3		

คำานิยาม	เพื่อให้เห็นขอบเขตของการเสริมพลังในมิตินี้

  (i) ก�รเสริมพลังด้�นกฎหม�ย	 หมายถึงการเสริม

ความเข้มแข็งและความสามารถของประช�ชนทุกคนเพื่อให้รู้จักสิทธิ

ของตนเอง	 สามารถเข้าถึงสิทธิ	 และได้ใช้สิทธิของตนที่ได้รับการรับรอง

ทางกฎหมายไมว่า่จะในฐานะปจัเจกบคุคลหรอืในฐานะสมาชกิของชมุชน

  (ii) ก�รเสริมพลังด้�นกฎหม�ย	 เป็นกระบวนการ

ที่คนเล็กคนน้อยได้รับการปกป้องและสามารถใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ

และผลประโยชนข์องตนใหป้ลอดพน้จากการขม่ขู/่ขม่เหงจากรฐัหรอืระบบ

กลไกของตลาดและทนุ	กระบวนการนีต้อ้งการทัง้ความเขม้แขง็ของตนเอง

และการสนับสนุนจากคนอื่น	 (เช่น	 ผู้รู้ด้านกฎหมาย)	 สามารถเกิดขึ้นได้	

ในหลายระดบั	(ปจัเจก	ครวัเรอืน	กลุม่	องคก์ร	ชมุชน)	และกบักลไกหลาย	ๆ 		

ด้าน	เช่น	ด้านการศึกษาในกรณีของการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก	เป็นต้น

  (iii) ก�รเสริมพลังด้�นกฎหม�ย	 จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคน

ไร้พลังได้มีการขับเคลื่อนด้านกฎหมาย	 (Legal	 mobilization)	 เช่น		

การเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมาย	 การปรับเปลี่ยนกระบวนยุติธรรม	 (เช่น		

งานวิจัย	CBR	ชุดยุติธรรมชุมชน)	ระบบทางกฎหมาย	ฯลฯ	เพื่อเป้าหมาย	

ของการปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ–สังคม–การเมืองของตนเอง		

การขับเคล่ือนนีจ้ะสนใจวา่	จะตอ้งทำาอยา่งไรจงึจะทำาใหก้ฎหมายสามารถ

อำานวยผลประโยชน์และเห็นความสำาคัญของคนเล็กคนน้อยในสังคม
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	 	 สำาหรับคำานิยามเหล่านี้	 จะสังเกตได้ว่า	 บางคำานิยาม	

จะวางขอบเขตของกฎหมายอยู่ภายในเส้นรอบวงและปริมณฑลของ

กฎหมายเท่านั้น	 แต่ก็มีบางคำานิยามที่เชื่อมโยงเรื่องของกฎหมาย	

เข้ากับเร่ืองของการควบคุมทรัพยากรต่าง	ๆ	 ของสังคม	 ซ่ึงหมายความว่า

ในคำานิยามกลุ่มหลังนี้มีทัศนะพื้นฐานว่า	 โดยเนื้อแท้แล้ว	 กฎหมายเป็น

เครื่องมือที่มิได้สิ้นสุดในตัวเอง	 หากแต่กฎหมายเป็นเครื่องมือสำาคัญ	

ในการปกป้องสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ของสังคม	

(แม้แต่พื้นที่ในท้องถนน	 บนฟุตบาททางเดิน	 พื้นที่ริมทางรถไฟ	 ฯลฯ)		

ดงันัน้	การทีจ่ะเขา้ถงึและไดใ้ชก้ฎหมายจงึจำาเปน็ตอ้งมกีลไก	กระบวนการ	

และตัวช่วยในด้านอื่น	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยด้านเศรษฐกิจ	 หรือแม้แต่	

ตัวช่วยด้านภาษา	(อย่างท่ีเรารับรู้กันว่า	“ภาษากฎหมายน้ันมีความเข้มงวด

เฉพาะตัวอย่างยิ่งยวด”)

 (ค) ระดับของก�รเสริมพลังด้�นกฎหม�ย	หากเราใชแ้นวคดิ

เรื่องลำาดับขั้นตอนของกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเกณฑ์	 การทำางาน

ด้านการเสริมพลังด้านกฎหมายก็สามารถจะทำาได้อย่างน้อยใน	 3	 ระดับ

ขั้นตอน	คือ

  (i) ระดับของก�รปฏิรูปตัวบทกฎหม�ยเอง	 เพื่อเพิ่ม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว	และกระบวนการ

ปฏิรูปตัวบทกฎหมายน้ีต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับ	

ผลกระทบจากกฎหมายนั้น

  (ii) ระดบัของก�รเสรมิคว�มรูด้�้นกฎหม�ยใหแ้กก่ลุม่

ประชาชนที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น	 ๆ	 ให้ประชาชนได้รู้จักและ

เข้าใจกฎหมายที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องที่เรียกว่า	 “การรู้เท่าทันกฎหมาย”	

(legal	 literacy)	 เพื่อที่ว่ากฎหมายจะได้ไม่เป็นเพียงข้อความที่บรรจุอยู่	

ในหนงัสอืตำารากฎหมาย	หรอืเปน็ความรูท้ีม่อียูเ่ฉพาะในกลุม่นกักฎหมาย

เท่านั้น
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  (iii) ระดับของก�รเข้�ถึงและใช้ได้จริง	 กฎหมาย

ของประชาชนที่แท้จริงจะมิใช่กฎหมายที่เขียนอยู่ในกระดาษหรือเป็น

กิจกรรมเฉพาะที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเท่านั้น	 หากแต่ต้องเป็นสิ่งที่อยู่

ในชีวิตประจำาวันของประชาชน	 กล่าวคือ	 ประชาชน	 (โดยเฉพาะกลุ่ม	

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	 จะต้องเข้าถึงและได้ใช้กฎหมายอย่างเป็นจริง		

ต้องมีการขจัดอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่ขวางกั้น	 หรือต้องเพิ่มเงื่อนไข/โอกาส/

กลไกใหป้ระชาชนไดใ้ชก้ฎหมาย	ประเดน็นีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงัเพือ่

ขับเคลื่อนปฏิรูประบบยุติธรรมของสังคม	 (ดูตัวอย่างงานวิจัยของภัทรา		

บุรารักษ์	และ	สุพรรณี	เบอร์แนล	(2560)	เรื่อง	“การสื่อสารเพื่อเพิ่มพลัง

คนไร้สัญชาติเพื่อการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย”)

	 	 สำาหรับกิจกรรมที่จะนำามาใช้ในการเสริมพลังด้าน

กฎหมายในทัง้	3	ระดบันี	้นอกเหนอืจากรปูแบบกจิกรรมหลายสบิประเภท

ของการเสริมพลังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ก็ยังมีตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมพิเศษ

ของการเสริมพลังด้านกฎหมาย	เช่น

	 	 • ก�รสร้�งก�รรู้เท่�ทันด้�นกฎหม�ย	 (legal	 literacy)	

ปัจจุบันก็จะพบเห็นในบรรดารายการข่าวทางโทรทัศน์ที่เล่าเหตุการณ์	

ที่เกิดปัญหา	และได้เชิญผู้รู้ด้านกฎหมายมาให้คำาอธิบาย

	 	 • ก�รฝึกก�รต่ืนรู้ด้�นกฎหม�ย	 (legal	 awareness)	 เช่น	

การฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้กฎหมาย

	 	 • การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผ่านส่ือประเภทต่าง	ๆ

	 	 • การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการร่างกฎหมาย

	 	 • การสนับสนุนทรัพยากรด้านกฎหมายเพื่อให้กลุ่ม

ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการใช้กฎหมาย	เช่น	การมีกลุ่มทนายอาสา

	 	 • การประสานกระบวนการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิ

ของประชาชนเข้ากับการเคล่ือนไหวของส่ือมวลชนและการเคล่ือนไหวทาง

สังคม
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	(8)	 เป้�หม�ย/ประโยชน์และคว�มสำ�คัญของก�รเสริมพลัง

อันที่จริง	 เนื้อหาที่ว่าด้วยเป้าหมาย	 ประโยชน์	 และความสำาคัญ

ของการเสริมพลังนั้น	 ผู้เขียนได้สอดแทรกอย่างกระจัดกระจายอยู่แล้ว	

ในหวัขอ้ตา่ง	ๆ 	สำาหรบัในทีน่ี	้ผูเ้ขยีนเพยีงอยากจะขดีเสน้ใตข้ยายแนวคดิ

ในหัวข้อนี้อยู่	2	ประเด็นย่อย	คือ	ประการแรกคือ	ทุกคน/ทุกกลุ่มมีสิทธิ

มาใชเ้ครือ่งมอืการเสรมิพลงัเพือ่ประโยชนข์องตนเอง	โดยไมจ่ำากดัวา่ตอ้ง

เปน็สทิธขิองกลุม่ผูไ้รพ้ลงัเทา่นัน้	ประการทีส่อง	คอืการเสรมิพลงัทำาอะไร

ได้มากมายหลายด้าน	(มากกว่าที่เราคิด)	สำาหรับคนหลายกลุ่ม

(8.1) ก�รเสริมพลังมิใช่เคร่ืองมือของกลุ่มผู้ไร้พลังเพียงกลุ่มเดียว	

ถึงแม้โดยทั่วไป	 เราอาจจะเข้าใจว่า	 การเสริมพลังนั้นน่าจะเป็นอาวุธ	

ประจำากายของกลุม่ผูด้อ้ยพลงั	ซึง่กเ็ปน็ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในระดบัหนึง่		

แต่ทว่าในฐานะท่ีเป็นอาวุธ	ผู้ใช้อาวุธน้ันย่อมจะเป็นใครก็ได้ไม่จำากัด	ดังเช่น	

ข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า	 แม้แต่ธนาคารโลก	 (ซึ่งเป็นสถาบัน	

อนัทรงพลงั)	กย็งัเลง็เหน็ความสำาคญัและไดเ้ขา้มาใชก้ารเสรมิพลงัในฐานะ

เครื่องมือชิ้นหนึ่ง	 (tool/instrument)	 ที่จะนำามาขจัดปัญหาความยากจน

และความเหลื่อมล้ำาในสังคม	เช่นเดียวกับตัวอย่างงานวิจัยด้านการศึกษา	

บางชิ้นที่ตั้งโจทย์ว่า	 ฝ่ายผู้บริหาร	 (ฝ่ายที่มีพลังอำานาจ)	 จะใช้เครื่องมือ	

การเสริมพลังให้แก่บรรดาครูได้อย่างไร	 ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข	

ก็มีโจทย์การวิจัยด้านการเสริมพลังในแนวทางนี้อยู่ไม่น้อย
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ประโยชน์หลายด้าน
ของการเสริมพลัง 

ในองค์กร 

ต่อฝ่ายบริหาร/ผู้บังคับบัญชา  

ต่อผู้รับ/ผู้ใช้บริการ 

ต่อคนท างาน/ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
ต่อองค์กรโดยรวม  

 

	 ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ	 ก�รเสริมพลังใน

ระดับขององค์กร	 ซึ่งกลุ่มผู้ด้อยพลังจะมีสถานะอย่างน้อย	 2	 สถานะ	

คือในฐานะปัจเจกบุคคล	 และในฐานะสมาชิกขององค์กร	 ดังนั้น	 กลุ่ม	

ผู้ด้อยพลังก็สามารถจะใช้เครื่องมือการเสริมพลังเพื่อประโยชน์ได้ทั้งใน		

2	 สถานะ	 และในเวลาเดียวกัน	 ฝ่ายบริหารในองค์กรก็สามารถจะใช้		

“การเสรมิพลงั”	ในฐานะเครือ่งมอืของการบรหิารหรอืการพฒันาบคุลากร	

การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำางาน	 การสร้างแรงจูงใจหรือการแข่งขัน	

ในการสร้างผลงานได้เช่นกัน	 ในการศึกษาเรื่องเป้าหมาย/ประโยชน์ของ

การเสริมพลังจึงต้องนำาเอาแนวคิดเรื่อง	“สูตร	3	ส่วน”	คือเป็นประโยชน์

ของคนกลุม่ไหน	X	เปน็ประโยชนใ์นระดบัใด	X	เปน็ประโยชนใ์นมติไิหน	

เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย

(8.2) เป้�หม�ยและประโยชน์หล�ยด้�นของก�รเสริมพลัง	

ตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นประโยชน์หลายด้านหลายมุมที่เกิดขึ้น		

มักจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการเสริมพลังในระดับองค์กร	 ซึ่งผู้ทำางาน	

CBR	สามารถทีจ่ะนำามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการทำางานในระดบักลุม่ชาวบา้น	

องค์กรหน่วยงานรัฐท้องถิ่น	 หรือในระดับชุมชน	 เช่น	 อติพร	 ทองหล่อ	

(2546)	ที่ศึกษารูปแบบการเสริมพลังอำานาจของอาจารย์พยาบาลที่สังกัด

องค์กรหน่วยงานรัฐแห่งหน่ึง	และพบว่าประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการเสริมพลัง

กลุ่มเป้าหมายนั้นจะส่งผลต่อกลุ่มคนและองค์กรอย่างน้อยใน	4	ด้าน	คือ
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 ด้�นที่ 1: เป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญช�ฝ่�ยที่มีอำ�น�จ	

คือทำาให้ได้งานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

	 ด้�นที่ 2: เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญช�	ซึ่งมีสถานะ

เป็นผู้ไร้พลังอำานาจมาก่อนการวิจัย	 ผลจากการใช้กิจกรรมการเสริมพลัง

ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมากมาย	 ทั้งการ

เปลี่ยนแปลงในระดับตัวเอง	 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหว่างตนเอง	

กับงานและองค์กร	เช่น

	 •	มีความรู้สึกว่าได้ทำาบางสิ่งที่คุ้มค่า

	 •	 เป็นการพัฒนาความสามารถในการทำางาน

	 •	 เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 •	 เพิ่มความเชื่อมั่นจากการได้ทำาสิ่งใหม่	ๆ

	 •	 รู้สึกพึงพอใจต่อความรับผิดชอบและความสำาเร็จของงาน

	 •	 เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานมากขึ้น

 ด้�นที่ 3: ประโยชน์ต่อผู้รับบริก�ร	 ในขณะที่ประโยชน์

ที่เกิดขึ้นจากการเสริมพลังใน	 2	 ด้านแรกนั้น	 จะเป็นประโยชน์โดยตรง

ต่อผู้ที่อยู่ในองค์กร	 แต่เนื่องจากหน่วยงานที่ศึกษานั้นเป็นหน่วยงาน	

ให้บริการ	 ดังน้ันจึงมีผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์โดยท�งอ้อมจากการเสริมพลัง	

คือกลุ่มผู้ม�รับบริก�ร	เม่ือมีกิจกรรมเสริมพลังทำาให้เกิดการปรับโครงสร้าง

การบริหารจากที่เคยเป็นแนวดิ่งมาเป็นแนวราบ	 ทำาให้เกิดความยืดหยุ่น

และส่งเสริมการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ	 ส่งแรงกระเพื่อมให้เกิด

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	 เกิดคุณภาพในตัวงาน	 และแน่นอนว่า	

ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือทำาให้ผู้รับบริการพึงพอใจการทำางานที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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Attitude 
(บุคคล) 

 
Relationship 

Structure 
(ทีมงาน) 

 
Organization 

(องค์กร) 

Empowerment 
(แบบครบเครื่อง) 

 ด้�นที่ 4: ประโยชน์ต่อองค์กร	 เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ

ทรัพยากรในการทำางานที่ดีและเพียงพอ	 รวมทั้งได้รางวัลจากการทำางาน	

(รูปแบบหนึ่งของการเสริมพลัง)	 ผลที่ตามมาก็คือความยึดมั่นผูกพัน	

ตอ่องคก์าร	ทำาใหบ้คุลากรมคีวามซือ่สตัย	์และทำาใหอ้งคก์ารสามารถรกัษา

บุคลากรเอาไว้ได้

	 กลา่วโดยสรปุ	หากการเสรมิพลงัในระดบักลุม่หรอืหนว่ยงาน/

องคก์รสามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งด	ีผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้กจ็ะครบเครือ่ง

ของการเปลี่ยนแปลงในทั้ง	3	ระดับ	คือ	ระดับองค์การ	ระดับทีมงาน	และ

ระดับบุคคล	ดังในภาพ

 1) Attitude	หมายถึง	การเสริมพลังอำานาจจะช่วยยกระดับ

ทัศนคติของบุคลากรทุกคนให้ทำางานอย่างมีกระบวนการ	มีความรับผิดชอบ	

เกิดการเรียนรู้	และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 2) Relationship	 หมายถึง	 การเห็นความสำาคัญของความ

สัมพันธ์ระหว่างทีม	เน้นเน้ือหาและการทำางานอย่างเป็นกระบวนการ	มีการ

ติดต่อสื่อสาร	และรับฟังข้อมูลย้อนกลับ

 3) Organizational Structure	หมายถึง	องค์กรมีนโยบาย	

การฝกึอบรม	และการกระตุน้เพือ่ปรบัคา่นยิมขององคก์าร	เพือ่ทีจ่ะนำาไป

สู่เป้าหมายของการเสริมสร้างพลังอำานาจ

83รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ



	(9)	 ตัวชี้วัดก�รเสริมพลัง

สำาหรับส่วนประกอบตัวสุดท้ายของเรื่องการเสริมพลังนี้ก็เกิดมา

จากปัญหาบางประการในการปฏิบัติของงาน	CBR	เอง	กล่าวคือ	หลังจาก	

ที่ได้ดำาเนินโครงการวิจัย	 CBR	 ตามคาถา	 3	 ข้อ(เดิม)แล้ว	 เมื่อสิ้นสุด

โครงการและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 ในรายงานของ	 CDR	 ก็มักจะมีการ	

วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า	 “ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมในโครงการวิจัยนั้นเก่งขึ้น 

ดีขึ้น”	“กลุ่มวิสาหกิจที่ทำาวิจัย	CBR	แล้วเข้มแข็งขึ้น”	เป็นต้น

คำาถามต่อการวัดผลลัพธ์จากกิจกรรมการเสริมพลังผ่าน

กระบวนการวิจัย	 CBR	 นั้นจะมีอยู่	 2	 ระดับ	 ระดับแรกก็คือ	 ในหมู่ทีม

วิจัยด้วยกันเองน้ันมีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ว่า	“ท่ีว่านักวิจัยชุมชนเก่งข้ึน/	

ดีขึ้น”	 นั้น	 ดูจากสัญญ�ณหรือตัวชี้วัด (Indicator) อะไร	 ทั้งพี่เลี้ยง

และนักวิจัยใช้ตัวช้ีวัดตัวเดียวกันหรือเปล่า	 เช่น	 โหนดพ่ีเล้ียงอาจจะวัดจาก

ความสามารถเชิงการวิจัยของกลุ่มเป้าหมาย	 (เช่น	 คิดได้เป็นเหตุเป็นผล	

และรู้จักการเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์)	 ในขณะที่ชาวบ้านอาจจะวัดว่า		

“ชาวบ้านเก่งขึ้นเพราะกล้าพูดกล้าแสดงออก/กล้าแสดงความคิดเห็น	

ในที่ประชุม”	เป็นต้น

คำาถามระดับที่สองก็คือ	 แล้วตัวชี้วัดที่ทีมวิจัยใช้วัดผลลัพธ์นั้น		

“ใช่ตัวจริง/ตัวที่วัดได้จริง/หรือถูกต้องหรือเปล่�”	 คำาตอบในระดับนี้

มีผลสืบเนื่องมาถึงเรื่อง	 “ความน่าเชื่อถือ”	 ของตัวชี้วัดที่มีในสายตา	

ของคนภายนอก	เช่น	ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจ	คือสามารถ

ที่จะเขียนโครงการไปขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น	 ๆ	 ตัวชี้วัดนี้	

ใช่จริงหรือเปล่า	ตัวชี้วัดนี้มี	“ที่มาที่ไป”	อย่างไรจึงได้ตัวชี้วัดนี้มา

เนือ่งจากในระหวา่งป	ีพ.ศ.	2564–2565	งาน	CBR	ไดโ้ฟกสั	theme	

ที่จะศึกษาร่วมกันคือ	 “การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเสริมพลัง”	 ซึ่งเป็น	

การต่อยอดทั้ง	 “ประเด็นเนื้อห�เรื่องก�รเสริมพลัง”	 ที่เป็นเนื้อตัว
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ตัวชี วัด 
การเสรมิพลัง 

 

Agency X Opportunity 
             Structure 

 สูตร 3 ส่วนของการออกแบบ
กิจกรรม 

 ผลลัพธ์แบบ 3 เส้า
ของ CBR 

 
CBR เน้น Change 

 ตัวชี้วดัต้องม ี
degree/weight 

 บุคคล 

กลุ่ม 

ชุมชน 

ระดับ (level) 
ของการเสริมพลัง 

ของงาน	CBR	ใน	2	ทศวรรษทีผ่า่นมา	และเปน็การตอ่ยอด	“กระบวนก�ร

สร้�งตัวช้ีวัด”	ในแบบการประสานวิธีการสร้างแบบ	“ล่�ง–บนประส�นกัน”	

ซึ่งเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่งาน	 CBR	 ได้ใช้ศึกษาร่วมกันมา	

ในชว่งป	ีพ.ศ.	2563	ทีจ่ะนำามาถา่ยโอนเพือ่ใชเ้ปน็วธิกีารหลกัในการสรา้ง

ตวัชีว้ดัครัง้นี	้ดงันัน้	เนือ้หาในหวัขอ้สดุทา้ยนีจ้งึจะเปน็เพยีงการรำาเบกิโรง

ในเรื่อง	 “ตัวชี้วัดการเสริมพลัง”	 เท่านั้น	 แง่มุมที่จะพิจารณาในการสร้าง	

ตัวชี้วัดจะมีอยู่	6	แง่มุม	ดังนี้

(9.1) ก�รสร้�งตัวชี้วัดต�มแนวคิด Agency X Opportunity 

Structure

	 ในกระบวนการสร้างตัวชี้วัดใด	 ๆ	 ก็แล้วแต่	 ประตูบานแรก	

ที่จะเป็นตัวกำาหนดหน้าตาของตัวชี้วัดนั้นก็คือ	 “ก�รให้คำ�นิย�ม

สิ่งที่จะวัดนั่นเอง”	 ในกรณีของการเสริมพลัง	 ผู้เขียนได้ลองให้คำานิยาม

ของการเสริมพลังตามแนวคิดของธนาคารโลกที่ว่า	 การเสริมพลังจะต้อง

เป็นการ	“ตบมือทั้ง 2 ข้�ง”	กล่าวคือ	ในส่วนของมือซ้ายจะต้องเพิ่มพลัง

ให้กับตัวบุคคลกลายเป็น	 “ผู้กระทำาการ”	 (Agency)	 และส่วนของมือขวา	
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(1) รูว้ธิกีารแสวงหาข้อมลูเพิม่เตมิมากขึน้

ตัดสินใจดีขึ้น
(2) มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น

ควบคุมชีวิตได้มากขึ้น
(3) ทำากิจกรรมที่ได้เลือกตรงเป้าหมาย 
 มากขึ้น
(4) เพิ่มทักษะในการเผชิญหน้ากับ
 สถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

(1) มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

(2) มีความภาคภูมิใจ/
 เคารพในตัวเองมากขึ้น

(3) สามารถควบคุมอารมณ์ 
 ความรู้สึกได้มากขึ้น
 (รู้จักอดกลั้น)

(4) ควบคุมการใช้พลังภายใน 
 ไปในทิศทางด้านสร้างสรรค์

ซีกซ้�ย ซีกขว�

จะตอ้งสรา้ง	“โครงสรา้งแหง่โอกาส”	(Opportunity	structure)	ทีเ่อือ้อำานวย

ไปพร้อม	ๆ	กัน	พลังของเสียงจากการตบมือจึงจะดังขึ้น

	 (9.1.1) ตัวชี้วัด “Agency”

	 สำาหรบัตวัชีว้ดั	“ตวัคนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัแลว้”	จนมสีถานะ	

เป็น	 “ผู้กระทำาการ”	 มักจะเป็นการวัดในมิติด้านจิตวิทยาซึ่งมีหน่วย	

การศึกษาในระดับบุคคล	 มีผู้คิดสร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดในระดับบุคคลนี้

มากมายหลายแบบ	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ผู้เขียนเองก็ได้ทดลองสร้างเกณฑ	์

ตัวชี้วัด	 “ความสามารถในการเป็นผู้กระทำาการ”	 ที่เกิดขึ้นจากการผ่าน

รูปแบบกิจกรรมเสริมพลังด้วยกระบวนการวิจัยแบบ	 CBR	 โดยเน้นหนัก		

“มติขิองการเพิม่พลงัปญัญา”	และใชแ้นวคดิเรือ่ง	“สมอง	2	ซกี:	ซา้ย/ขวา”	

(ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีต้ังของปัญญา)	เป็นฐานคิด	ตัวอย่างของตัวช้ีวัดการเสริมพลัง

ทางปัญญาแบบ	CBR	มีแสดงในภาพ

	 ในระดับบุคคล	 หากพูดด้วยภาษาสมัยใหม่	 ข้อเสนอเรื่อง

การปลดปล่อยพลังของเปาโล	 แฟรร์	 นั้นเป็นการปลดปล่อยพลังจาก	

การทำางานของสมองทั้ง	 2	 ซีก	 คือสมองซีกซ้ายที่ทำางานเกี่ยวกับ	

เรื่องเหตุผลและความเข้าใจ	 กับสมองซีกขวาที่ทำางานด้านอารมณ์	

ความรู้สึก	ดังแสดงในภาพ	(ปรับปรุงจาก	Gibson,	1991	อ้างจาก	กาญจนา	

แก้วเทพ,	2562)
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	 ส่วนอีกตัวอย่างหน่ึงมาจากงานศึกษาเร่ืองการเสริมพลัง	

ผู้ที่ทำางานอยู่ในองค์กรวิชาชีพการให้บริการด้านสุขภาพ	อติพร	ทองหล่อ	

(2546)	 ได้สร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณลักษณะของบุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่าน

การเสริมพลังแล้วที่ประมวลจากข้อเสนอของนักคิดหลาย	ๆ	ท่าน	ดังนี้

คุณลักษณะบุคคล
ที่ได้รับก�รเสริมพลังอำ�น�จ	(Agency)

ระดับ
ม�ก ป�นกล�ง น้อย

1.	 ตระหนักในคุณค่าแห่งตน

2.	 สร้างจิตสำานึกที่ดีในการดำาเนินชีวิต

3.	 มีความพึงพอใจในงาน

4.	 ความมีอิสระ

5.	 มีทักษะผู้นำา

6.	 การรับรู้การมีพลังอำานาจในตนเอง

	 6.1	 สามารถกำาหนดเป้าหมาย	(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)

 (9.1.2) ตัวชี้วัด “โครงสร้�งแห่งโอก�ส”

	 R.	 Alsop	 (2005)	 ได้เขียนเอกสารรายงานผลการทำางาน

โครงการเสรมิพลงัของธนาคารโลกทีใ่หก้ารสนบัสนนุในหลาย	ๆ 	ประเทศ	

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ยากจนและด้อยโอกาส	 และ	

ได้บทสรุปว่า	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมพลังให้แก่	 “ตัวสตรี”		
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การเปลี่ยนโครงสร้าง
แห่งโอกาสในองค์กร 

 
ให้บุคลากรท างานที่ส าคัญ 

 สร้างความรู้สึกการเป็นผู้ก าหนดชีวิต
ตนเอง (self-determination) 

 
สร้างเสริมทักษะความสามารถ 
ในการท างาน 

 
ให้การยอมรับในผลงาน
และชื่นชม 

 
สนับสนุนให้มีการ 
ท างานเป็นทีม 

 สร้างสรรค์ความแปลกใหม่
ในองค์กรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อบุคลากรและการท างาน 

 Etc. 

 
ให้บุคลากรมีอ านาจตัดสินใจ
ในงานที่ท า 

 
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ในการท างาน (ก าลังคน  
เวลา เงิน ฯลฯ) 

ให้มี	 “พลังแห่งผู้กระทำาการ”	 แล้ว	 ก็จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน/	

สร้างเสริม	 “โครงสร้างแห่งโอกาส”	 ที่เคยเป็นสิ่งกดทับพลังของสตรี	

ใหก้ลบักลายมาเปน็โครงสรา้งทีเ่อือ้อำานวย	คำาวา่	“โครงสรา้งแหง่โอกาส”	

ในที่นี้	 Alsop	 หมายรวมทั้งสถาบันทั้งที่เป็นทางการ	 (เช่น	 กฎหมาย		

ขอ้บญัญตั	ิฯลฯ)	และโครงสรา้งทีไ่มเ่ปน็ทางการ	เชน่	“ธรรมเนยีมประเพณ	ี

ความเชื่อ”	หรือ	“กติกาในการเล่นเกม”	(Rule	of	games)	เช่น	แบบแผน

การกระจายงบประมาณ/สิทธิและผลประโยชน์	 โดยบันไดขั้นแรกของ	

การทำางานก็คือต้องวิเคราะห์	“ประเภทต่าง	ๆ 	ของสถาบันเหล่านี้”	ศึกษา

วธิกีารทีส่ถาบนั/กลไกเหลา่นีท้ำางานปดิกัน้พลงัของกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส	และ

ปิดท้ายเกมด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา	ความเชื่อ	กฎหมาย	เป็นต้น

	 ในหน่วยการศึกษาท่ีเล็กลงมากว่าน้ัน	 เช่น	 การเสริมพลัง	

ในระดับองค์กร	 Harvey	 และ	 Prolet	 (1994	 อ้างจาก	 อัจศรา,	 2555)		

เสนอตัวอย่างการปรับเปล่ียนโครงสร้างแห่งโอกาสในท่ีทำางานเพ่ือเสริมพลัง	

ให้แก่คนทำางาน	ดังน้ี
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สูตร 3 
ส่วนของ 

การ 
ออกแบบ 

เศรษฐกิจ/การเมือง/กฎหมาย/การศึกษา ฯลฯ 2. มิติของการ
เสริมพลัง 

1. ระดับของ
การเสรมิพลัง ปัจเจก/กลุ่ม/ชุมชน/องคก์ร/เครือข่าย ฯลฯ 

เด็ก/ผู้หญิง/คนพิการ/เกษตรกรรายย่อย/
คนจนในเมือง ฯลฯ 

3. ประเภท  
กลุ่มคน 

(9.2) สูตร 3 ส่วนของก�รออกแบบกิจกรรมเพื่อก�รเสริมพลัง

	 ในขัน้ตอนของการออกแบบการเสรมิพลงั	ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึ	

“สูตร	 3	 ส่วน”	ที่ต้องคำานึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการเสริมพลัง	 คือ	

ระดับของการเสริมพลัง	 x	 มิติของการเสริมพลัง	 x	 ประเภทของกลุ่มคน		

ดังนั้น	 ในการสร้างตัวชี้วัดการเสริมพลัง	 เราก็ควรต้องเหลือบตาดูสูตร		

3	ส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

	 ผู้เขียนจะยกตัวอย่างงานของ	Paola	Pareznieto	&	Geogia	

Taylor	(2014)	เพื่อแสดงให้เห็นการใช้สูตร	3	ส่วน	ดังนี้

	 งานศกึษาของ	Pareznieto	&	Taylor	เลอืกศกึษาโครงการสรา้ง	

ตัวชี้วัดการเสริมพลังด้านเศรษฐกิจของกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนสตรี		

ดังนั้น	 คำาตอบแรกเรื่อง	 “ประเภทของกลุ่มคน”	 (ส่วนที่ 3 ของสูตร)	

จึงเป็นกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนสตรี

	 ส่วนคำ�ตอบของส่วนที่ 1	ในสูตร	3	ส่วน	คือ	ระดับของก�ร

เสริมพลงันั้น	งานศึกษาชิ้นนี้ครอบคลุมทั้ง	4	ระดับ	คือ
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ตัวชี วัดมิตกิารเสรมิพลงั 
ด้านเศรษฐกิจของ 

กลุ่มสตรีและเยาวชนหญิง 

 การเข้าถึงบริการทางการเงิน 

 
มีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

 
มีการปกป้องและเยียวยา
ทางสังคม 

 ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะด้านเศรษฐกิจ 

 มีการจัดหาสินทรัพย์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

 
การเข้าถึงการพัฒนา
ธุรกิจ (เช่น เขียนแผน
ธุรกิจได้) 

 
มีกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่ 
เอ้ืออ านวย 

 
มีการจ้างงานที่
เป็นธรรม 

 
มีการเข้าถึงระบบการค้า
และตลาดที่เป็นธรรม 

ระดับที่	1:	 ระดับบุคคล	ตัวชี้วัดคือความสามารถด้านเศรษฐกิจ	
	 ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ	และความภาคภูมิใจในตัวเอง
ระดับที่	2:	 ระดับชุมชนและสถาบัน	ตัวช้ีคือ	บรรดาบรรทัดฐาน	(norms)
	 และพฤติกรรมต่าง	ๆ	ในชุมชน/สถาบัน
ระดับที่	3:	 การมีทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ระดับที่	4:	 การมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายที่เอื้ออำานวย
	 ต่อการทำากิจกรรมด้านเศรษฐกิจของกลุ่มเยาวชนหญิงและสตรี

	 ส่วนคำาตอบของส่วนที่ 2 ของสูตร 3 ส่วน	 คือ	 มิติ

ก�รเสริมพลังด้�นเศรษฐกิจนั้น	 ผู้ศึกษาได้นำาเสนอตัวชี้วัดในมิตินี้

เอาไว้ถึง	9	ตัว	คือ

(9.3) เป้�หม�ยผลลัพธ์ 3 เส้�ของ CBR

	 เนือ่งจากการสรา้งตวัชีว้ดันัน้จะสรา้งมาจากการตัง้เปา้หมาย	

และการคาดหวังผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือของโครงการนั้น	 ดังนั้น		

หากกล่าวเฉพาะในแวดวงของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ไม่ว่าจะเป็นการ	
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outcome (product)  
ที่เป็น “สิ่งของ” 

 outcome ที่เป็น process 
นีค่ือกระบวนการมสี่วนรว่ม (PAR) 

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

ทำาโครงการวิจัยในประเด็นใดก็ตาม	 จุดร่วมของเป้าหมายและผลลัพธ์	

ท่ีคาดหวังจากการทำางานวิจัย	CBR	จะมีลักษณะเป็น	“ผลลัพธ์แบบ	3	เส้า”	

ดังในภาพ	ฉะนั้นการสร้างตัวชี้วัดเรื่องการเสริมพลังก็ควรวัดจาก	3	ด้าน

ดังกล่าว

 (i) ผลลัพธ์ (outcome) ท่ีเป็น “ส่ิงของ”	ได้แก่	การวัดผลลัพธ์

ทีเ่ปน็สิง่ของทีเ่ปลีย่นแปลงไปในระหวา่ง	“ชว่งกอ่น”	และ	“หลงัทำาโครงการ

วิจัย”	 ซึ่งสิ่งของที่ว่านี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นของโครงการ	 เช่น		

ถ้าทำาเรื่องการจัดการน้ำา	 ก็วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพ

ของน้ำา	ถา้ทำาเรือ่งการจดัการขยะ	กว็ดัความเปลีย่นแปลงเรือ่งปรมิาณและ

ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขยะ	ฯลฯ	การวดัผลลพัธท์ีเ่ปน็สิง่ของนี้

จะไดม้าจากการใชเ้ครือ่งมอื	Log-Frame	ในการวเิคราะหส์าเหตขุองปญัหา

และการออกแบบวิธีการจัดการปัญหาเพื่อให้เห็นผล	(เน้น	result-driven)

	 	 เนือ่งจากเรือ่ง	“การเสรมิพลงั”	นัน้จะมี	“เป้�หม�ยตรง”	

(direct	 path)	 อยู่ที่	 “ตัวคน”	 มากกว่า	 “สิ่งของ”	 อย่างไรก็ตาม	 ผลลัพธ์	

ทีเ่ปน็สิง่ของกส็ามารถจะเปน็	“ตวัชีว้ดัทางออ้ม”	(indirect	path)	ทีส่ะทอ้น

ให้เห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นของตัวคนได้
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ความรู้และทักษะ
แบบวิจัย CBR 

รู้วิธีการจัดการ
ข้อมูล/การ
วิเคราะห์–
สังเคราะห์ 
ข้อมูล 

รู้วิธีการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
ข้อมูล 

รู้วิธีการ 
เก็บข้อมูล 

รู้จักสร้าง 
เครื่องมือ 
เก็บข้อมูล 

มีความสามารถ 
ในการเก็บ 
ข้อมูล 

 

มีการตัดสินใจแบบ 
มีข้อมูล X เหตุผล 

การตัดสินใจ
แสวงหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา 

 

การท าซ้ าเพื่อ
ปรับปรุง/

เปล่ียนแปลง
ให้ดีขึ้น 

การปรับ
แผนการ
ท างาน 

Action- 
designed 

on 
information 

Monitoring 

สามารถออกแบบ 
กิจกรรมเพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง 
ที่ต้องการ 

 

การคิดแบบมีเหตุมีผล  
(เช่น ขั้นตอนพัฒนาโจทย์/

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล) 

 

 (ii) ผลลัพธ์ (outcome) ท่ีเป็น “ตัวคน/กลุ่มคน/คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งคน”	ผลลัพธ์ในเส้าที่	2	ที่เกี่ยวกับ	“คน”	นี้	ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของ	 CBR	 ที่ต้องการเสริมพลังให้แก่คน/กลุ่ม/และความสัมพันธ์

ระหว่างคน	 ซ่ึงผลลัพธ์ในเส้าน้ีจะได้มาจากการใช้เคร่ืองมือ	 outcome		

mapping	ในการทำางาน	(เน้น	people/actor-driven)

	 	 เนื่องจากกิจกรรมหลักของ	 CBR	 ที่มีธรรมชาติพื้นฐาน	

เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง	 ดังนั้น	 ผลลัพธ์ที่พอจะคาดหวังได้จากการใช้

เครื่องมือทางการวิจัยไปเสริมพลัง	 ก็คือก�รติดตั้งคว�มรู้และทักษะ

แบบวิจัย	 (หรืออาจพูดว่าติดตั้งวิธีคิดและวิธีทำางานแบบวิจัย)	 ซึ่งเป็น

มิติที่ทำาให้	“คนเก่งขึ้น”	ที่อาจจะมีองค์ประกอบสำาคัญ	ๆ	ดังนี้
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	 	 และนอกเหนือจากจะคาดหวังให้ชาวบ้าน	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	

ท้องถ่ิน	 อสม.	 ฯลฯ	 ที่เข้ามาร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน	 “เก่งขึ้น”	 จากการ	

ทำาวิจัยแล้ว	 ในอีกด้านหนึ่ง	 CBR	 ก็ยังคาดหวังให้ผู้ที่เข้ามาร่วมทำาวิจัย		

“เป็นคนดีขึ้น”	 โดย	 “การเป็นคนดี”	 ในที่นี้จะมิใช่	 “คนดีที่เน้นหนักในมิติ

ศาสนาเท่านั้น”	 (เนื่องจากการทำาวิจัย	 CBR	 ไม่ใช่กิจกรรมการเทศนา	

สั่งสอน)	แต่เป็น	“คนดีในมิติสังคม–การเมือง”	ด้วย	กล่าวคือเปลี่ยนแปลง	

จากการเป็น	 “ประชาชน”	มาเป็น	 “พลเมือง”	 (เช่น	 เป็นพลเมืองอาหาร)		

ซึ่งควรจะมีคุณสมบัติ	 4	 ด้านให้ครบครัน	 คือ	 มีสิทธิ	 (เข้าถึงและได้ใช้)		

มีความรับผิดชอบ	 มีหน้าที่	 และมีการลงมือกระทำาการจริง	 (action	 &	

engagement)	เช่น	การเป็นอาสาสมัครในด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 (iii) outcome ที่เป็น “กระบวนก�ร” (process)	จากคาถา

ข้อ	 2	 ของ	 CBR	 ที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งและเป็นจุดขายอย่างหนึ่ง	

ของ	 CBR	 คือการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมแบบของจริง	 (authentic)	

อย่างสูงสุด	 และอย่างครบวงจรของชาวบ้านที่เป็นเจ้าของปัญหา	

ซึ่งรูปแบบที่มีส่วนผสมทั้ง	 3	 ที่กล่าวมานี้ก็คือ	 การเข้ามาเป็นนักวิจัย

ชมุชนในโครงการ	อยา่งไรกต็าม	ในภาคปฏบิตักิารทีเ่ปน็จรงิตามหลกัการ	

ที่ว่า	 ยิ่งมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสูงเท่าไร	 (ครบทั้ง	 3	ส่วนผสม)	ก็ยิ่ง	

มีคนเข้าร่วมได้ไม่มากนัก	 เช่น	 การเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย	 และแม้ว่า	

ทีมวิจัย	CBR	จะมีจำานวนคนเข้าร่วมนับเป็นหลายสิบคน	แต่คนในชุมชน

ท้ังหมดก็ยังมีนับเป็นร้อยเป็นพันคน	ดังน้ันการสร้างตัวช้ีวัด	“การมีส่วนร่วม

ในกระบวนการวจิยั”	อาจจะขยายสเกลจาก	“การเขา้มามบีทบาทในฐานะ

นักวิจัย”	 เท่านั้นให้กว้างขวางออกไป	 ดังเช่นบันไดตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม	

ในงานวิจัย	CBR	ที่แสดงในภาพ
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 ผู้ให้ข้อมูล 
+ 

 ผู้ร่วมคิด 
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 ผู้ร่วม
ออกแบบ
กิจกรรม 

+ 
 ผู้ร่วมลงมือท า 

+ 
 ผู้ร่วมต่อยอด

ขยายผล 
• ผู้ให้ข้อมูล

• ผู้ให้ข้อมูล
+

• ผู้ร่วมคิด

• ผู้ให้ข้อมูล
+

• ผู้ร่วมคิด
+

• ผู้ร่วม 
 ออกแบบ 
 กิจกรรม

• ผู้ให้ข้อมูล
+

• ผู้ร่วมคิด
+

• ผู้ร่วม 
 ออกแบบ 
 กิจกรรม

+
• ผู้ร่วม
 ลงมือทำา

• ผู้ให้ข้อมูล
+

• ผู้ร่วมคิด
+

• ผู้ร่วม 
 ออกแบบ 
 กิจกรรม

+
• ผู้ร่วม
 ลงมือทำา

+
• ผู้ร่วม
 ต่อยอด
 ขยายผล

(9.4) CBR เน้นตัวชี้วัดก�รเปลี่ยนแปลง (change)

	 การเนน้	“การสรา้งการเปลีย่นแปลง”	กเ็ปน็คาถาขอ้ที่	3	ของ	

CBR	ทีไ่มเ่พยีงแตมุ่ง่หวงัใหก้ารทำาวจิยันัน้	ทำาไป	“เพือ่เขา้ใจปญัหาเทา่นัน้”	

ซึ่งเป็นครึ่งแรก	 แต่ยังต้องมี	 “ครึ่งหลัง”	 คือมีการวางแผนออกแบบและ	

ลงมือกระทำาบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขปัญหา	 ดังนั้น		

วิธีการตอบคำาถามเรื่องตัวชี้วัดการเสริมพลังของ	 CBR	 จึงต้องมีข้อมูล	

2	ชุด	 เพื่อสร้างคู่เทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเสมอ	 เช่น	 เทียบระหว่าง	

“ก่อน”	(Before)	และ	“หลัง”	(After)

	 ตัวอย่างเช่น	 ตัวชี้วัดลักษณะของคนในองค์กร	 ที่ได้รับ

การเสริมพลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้	 (Clutterbuck	 &	 Kernagham	

อ้างจาก	อติพร	ทองหล่อ,	2546)

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น94



พฤติกรรมเดิม
พฤติกรรมใหม่

ภ�ยหลังก�รร่วมสร้�งพลังอำ�น�จ
1.	มีความหวาดกลัว 1.	ถือเป็นส่ิงท้าทายและมีคุณประโยชน์

2.	เห็นว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องยุ่งยาก 2.	การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

3.	มีลักษณะของการพึ่งพา 3.	มีความเป็นอิสระ

4.	ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.	สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	และ
	 ยังสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไข
	 ให้แก่คนอื่น

5.	ขาดการอบรมและการพัฒนา 5.	ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.	หลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง 6.	พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

7.	มองข้อมูลย้อนกลับ	(feedback)		
	 เป็นการวิพากษ์วิจารณ์

7.	มองข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	
	 ในการดำาเนินงาน

8.	ใช้ประสบการณ์เดิมทำางานและตัดสินใจ 8.	มีการตรึกตรองและเรียนรู้ใหม่	ๆ

9.	ถือว่าการฝึกอบรมและการพัฒนา	
	 เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของฝ่ายบุคคล

9.	ถือว่าการฝึกอบรมและการพัฒนา	
	 เป็นความรับผิดชอบของทุกคน

10.	ขาดวิสัยทัศน์ 10.	มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

11.	หลบเลี่ยงปัญหา 11.	แก้ปัญหา

12.	ติดต่อสื่อสารแบบปิด 12.	ติดต่อสื่อสารแบบเปิดกว้าง

13.	ไม่มีความไว้วางใจและหวาดระแวง 13.	มีความไว้วางใจ

(9.5) ตัวชี้วัดต้องมี “ดีกรี” หรือมีก�รให้น้ำ�หนัก

	 เนื่องจากตัวชี้วัดนั้นมิใช่ผลของการวัดที่วัดเพียงครั้งเดียว		

แลว้กท็ิง้ไปเลย	ตรงกนัขา้ม	ตวัชีว้ดัจะเปน็เครือ่งมอืทีถ่กูนำามาใชใ้นหลาย	ๆ 		

ครั้ง	 ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	 เพื่อเป้�หม�ยของการอ่านค่า/ผลของ

ตัวชี้วัดในแต่ละครั้งว่า	“ก้าวหน้า	อยู่กับที่	หรือถอยหลัง”	ด้วยเหตุนี้	 ใน

คุณสมบัติข้อหนึ่งของตัวชี้วัดที่จะช่วยทำาหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าว

มาได้	ก็คือต้องพยายามแปลงตัวชี้วัดให้เป็น	“ปริมาณ”	ให้มากที่สุดเท่าที่

จะทำาได	้ทีเ่รยีกวา่เปน็	“การใหค้า่คะแนน”	(เชน่	สดัสว่น	รอ้ยละ	อตัราสว่น	

จัดอันดับ)	 เนื่องจากปริมาณจะช่วยให้เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลง	

ได้ง่ายที่สุด	 (โดยจะมีข้อมูลเชิงพรรณนาแบบเชิงคุณภาพเสริมเพิ่มเติม

ก็ได้ไม่ว่ากัน)
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1

มีความรู้ในปัญหา
เพิ่มขึ้น

• ผูบ้รหิารตดัสนิใจ
 แล้วแจ้งให้ครู
 ทราบถือปฏิบัติ

ไม่มีส่วนร่วมเลย

มีส่วนร่วมน้อย

มีส่วนร่วม
ป�นกล�ง

มีส่วนร่วมม�ก

มีส่วนร่วม
ม�กที่สุด

• ผู้บริหาร
 ตัดสินใจแต่อาจ
 เปลี่ยนได้
 ถ้าได้ข้อมูลใหม่
 จากคณะครู

• ผู้บริหาร
 ตัดสินใจ
 โดยอาศัยข้อมูล
 จากคณะครู

• ผู้บริหารให้ครู 
 เป็นผู้ตัดสินใจ
 ร่วมกับผู้บริหาร

• ผู้บริหาร
 มอบให้คณะครู
 เป็นผู้ตัดสินใจ

มีความสามารถ
ที่จะแก้ปัญหาได้

รู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ 
มาแก้ปัญหา

	 การทำาข้อมูลให้มีค่าคะแนนโดยใช้เครื่องมือ	 “การจัดระดับ”	

(degree)	หรือการให้น้ำาหนัก	(weight)	มีวิธีการตั้งแต่แบบง่าย	ๆ	ไปจนถึง

แบบที่ซับซ้อนที่จะยกมาดูเป็นตัวอย่างสัก	3	ตัวอย่าง

 ตัวอย่�งที่ 1:	 ตัวชี้วัดความสามารถของชาวบ้านเมื่อมา

ทำาวิจัย	CBR	แล้วมี	3	อันดับ	คือ

 ตัวอย่�งที่ 2:	 นิวัติ	 สุขรัตน์	 (2531)	 นำาเสนอระดับการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูได้	5	แบบ	(ซ่ึงหลังจากมีการเสริมพลังแล้ว	

กลุ่มเป้าหมายจะมีการเลื่อนระดับสูงขึ้น)
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 ตัวอย่�งที่ 3:	 พิชญา	 สุรพลชัย	 (2562)	 ศึกษาการใช้	

“กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเสริมพลังอำานาจของกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม”	

จาก	9	พื้นที่	และได้ข้อค้นพบว่า	การที่จะออกแบบกิจกรรมและกำาหนด

ทิศทางในการเสริมพลังกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มนั้น	 จำาเป็นต้องวัด	

“สถานะความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม”	 เสียก่อน	 เนื่องจาก

แต่ละกลุ่มมี	“ระดับความเข้มแข็ง”	ไม่เท่ากัน

	 ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

จาก	 “ข้อมูลรูปธรรมของกลุ่มตัวอย่าง”	 (Vivo	 indicator)	 ทำาให้สามารถ

จำาแนกประเภทของกลุม่เกษตรกรตามเกณฑต์วัชีว้ดัทีใ่ชไ้ดเ้ปน็	3	กลุม่	คอื

	 • กลุ่มระดับท่ี (1) เป็นกลุ่มท่ีมีคว�มเส่ียงต่อก�รสูญห�ย	

(Extinction	 Risk)	 สำาหรับกลุ่มนี้ต้องการการเสริมพลังเพื่อให้อยู่รอดได้	

เป็นอันดับแรก	(survival)	โดยมีตัวชี้วัดแสดงสถานะของกลุ่ม	เช่น	ยังไม่มี

การจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ	 ขาดภาวะผู้นำา	 (ดูภาพต่อไป)	 ดังนั้น		

การออกแบบกิจกรรมเสริมพลังที่ดำาเนินการต้องมีเป้าหมายเพื่อการ	

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มสมาชิก	และการสนับสนุนองค์ความรู้

	 • กลุ่มระดับท่ี (2) เป็นกลุ่มท่ีส�ม�รถดำ�เนินก�รไปได้

ในระดับกล�ง	 (Career	 on	 Moderate)	 ซึ่งมีตัวชี้วัดหลายตัวแสดงอยู่	

(ดูในภาพต่อไป)	 เช่น	 มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ	 มีการเรียนรู้	

เชิงเทคนิคในการพัฒนาลายผ้า	 ฯลฯ	ดังนั้น	 การออกแบบกิจกรรมเสริม

พลังกลุ่มระดับนี้ก็คือ	 การสนับสนุนองค์ความรู้ที่กลุ่มยังขาดอยู่	 และ	

การสร้างเครือข่ายเป็นหลักเพื่อก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มในระดับที่	3	ต่อไป

	 • กลุ่มระดับที่ (3) เป็นกลุ่มที่มีคว�มมั่นคงแล้ว	 และ

สามารถยกระดับจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับที่กว้างขึ้น	 คือระดับชาติ		

ระดับภูมิภาค	 และระดับนานาชาติ	 ตัวชี้วัดแสดงสถานะของกลุ่มก็มี	

ครบถ้วนทุกด้าน	 ท้ังด้านการบริหารจัดการกลุ่ม	 การมีมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์	 การมีตลาดที่เข้าถึงได้และหลากหลาย	 (ดูในภาพ)	 ดังนั้น		
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การออกแบบกจิกรรมเสรมิพลงัจงึควรมเีปา้หมายเพือ่การตอ่ยอดสถานะ

ของกลุ่มออกไป	 เช่น	 การพัฒนากลไกและการเข้าถึงเทคโนโลยีและ	

การเสริมด้วยงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์	เป็นต้น

Extinction	Risk Career	on	Moderate
Thai	sericulture		

on	National/Regional/
International	levels

•	 ยงัไมม่กีารจดัตัง้กลุม่	
ที่ชัดเจน

•	 มีการจัดตั้งกลุ่ม	
อย่างเป็นทางการ

•	 มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ	และดำาเนินงาน	
ในลักษณะของกลุ่ม

•	 ขาดภาวะผู้นำา •	 กลุ่มมีเป้าหมาย	
และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

•	 การสร้างเป้าหมายและ	
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม	
เกิดจากการรับรู้ร่วมกัน	
ของสมาชิกภายในกลุ่ม

•	 กลุ่มขาดเป้าหมาย	
และวิสัยทัศน	์
ที่ชัดเจนเพื่อ	
ดำาเนินงานร่วมกัน

•	 ผู้นำามีความต้องการ	
และมีวิสัยทัศน	์
ในการพัฒนาหม่อนไหม

•	 ผู้นำามีภาวะผู้นำาสูง		
ยึดหลักการทำางาน	
แบบประชาธิปไตย	
และธรรมาภิบาล

•	 ภายในกลุ่ม	
ขาดการสื่อสาร

•	 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา	
ช่วยสนับสนุนในการพัฒนา
อาชีพและกระบวนการ	
ผลิตอยู่สม่ำาเสมอ

•	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้
ภายในกลุ่ม

•	 การดำาเนินงาน	
เป็นลักษณะ	
ต่างคนต่างทำา

•	 มีมาตรฐานในกระบวนการ
ผลิตภายในกลุ่ม

•	 การดำาเนินงานภายในกลุ่ม	
มีระบบ	และมีการแบ่งงาน
กันทำาตามความเชี่ยวชาญ
ที่ชัดเจน

•	 ขาดองค์ความรู	้
ในกระบวนการผลิต	
และการบริหาร
จัดการกลุ่ม

•	 มีการเรียนรู้ในการพัฒนา
ลายผ้าโดยได้รับ	
ความร่วมมือจากภาครัฐ

•	 มีมาตรฐานกระบวนการ
ผลิตภายในกลุ่ม	และสร้าง
บรรทัดฐานการดำาเนินงาน
ร่วมกัน

	 ลักษณะของกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหม	3	ประเภท	เพ่ือการเรียนรู้	

ในการเสริมพลังอำานาจ
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Extinction	Risk Career	on	Moderate
Thai	sericulture		

on	National/Regional/
International	levels

•	 การเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่

•	 มีตลาดประจำา	ส่วนใหญ่
เป็นตลาดภายในท้องถิ่น
เป็นหลัก

•	 รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในกลุ่ม

•	 ขาดภาคีเครือข่าย	
ที่เข้ามาสนับสนุน

•	 มีกลุ่มคนวัยทำางานเข้ามา	
สู่กระบวนการผลิตบ้าง	
แต่ยังขาดแนวทางการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม	่
ที่ชัดเจน

•	 รู้และเข้าถึงช่องทางการ
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐ	
เอกชน	และสถาบันการ
ศึกษา	ทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น

•	 สมาชิกกลุ่มขาด	
ความเอาใจใส่ถึง
คุณภาพและ	
มาตรฐานสินค้า

•	 รู้ช่องทางในการเข้าถึง	
การรับรองมาตรฐานสินค้า	
ในระดับประเทศ	
แต่ยังไม่ได้ดำาเนินการ

•	 สินค้าของกลุ่มมีความ	
หลากหลายได้รับการพัฒนา
ผ่านการวิจัย

•	 สินค้าที่ผลิตไม่ได้
มาตรฐาน

•	 มีตลาดที่หลากหลาย

•	 เข้าไม่ถึงและไม่รู	้
ความต้องการของ
ตลาด

•	 ขาดการสืบทอด
ความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่

(9.6) ตัวชี้วัดก�รเสริมพลัง “ในแต่ละระดับ”

	 จากหัวข้อที่	 (9.2)	 ผู้เขียนได้กล่าวถึง	 “สูตร	 3	 ส่วน”	 ที่ควร

คำานึงถึงในการออกแบบกิจกรรมการเสริมพลัง	 และสูตร	 3	 ส่วนนั้น		

ก็เป็นตัวแปรที่สามารถนำามาพิจารณาร่วมในการสร้างตัวชี้วัดเช่นกัน		

โดยเฉพาะตัวแปรของส่วนที่	 1	 คือระดับของก�รเสริมพลัง	 ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างการประมวลตัวชี้วัดใน	3	ระดับ	คือ	ระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม	

และระดับชุมชน	ซึ่งเป็น	3	ระดับที่งานวิจัย	CBR	มักจะทำางานด้วยเป็น

ส่วนใหญ่
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การมองหรือด ารงชีวิตเชิงรุก  
(Proactive approach to life) 

 

มีความรู้สึกเชื่อมั่นใน
ความสามารถและการควบคุม
ตนเอง (Self-efficacy) 

 

สามารถมองตนเองและ
สังคมได้อย่างวิเคราะห์/
วิจารณ์ 

 

การรับรู้ศักยภาพของตนเอง 
รู้ว่า “ตัวเองท าอะไรได้/ 
ท าอะไรไม่ได้” 

 

ยกย่องและภูมิใจในตนเอง 
(Self-esteem) 

 

มีความรู้สึกว่าสามารถควบคุม
หรือจัดการทั้งตนเองและ
สภาพแวดล้อม 

 

Etc. 
 

มองเห็นทางเลือกอื่น ๆ 
อยู่เสมอ  

สามารถเข้าไปร่วมใน
กิจกรรมสังคมต่าง ๆ 

 

คุณลักษณะของคน

ที่ได้รับการเสริมพลัง

 (9.6.1) ตัวอย่�งตัวชี้วัดระดับก�รมีพลังของบุคคล	

มกัจะเปน็งานศกึษาวจิยัดา้นจติวทิยา	การใหค้ำาปรกึษาแนะแนว	จติบำาบดั	

ฯลฯ	 ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นักวิชาการที่ทำาการศึกษาเรื่องการเสริมพลัง	

ในระดับนี้ระบุว่า	คนที่ได้รับการเสริมพลังแล้วน่าจะมีคุณลักษณะดังนี้

 (9.6.2) ตวัอย�่งตวัชีว้ดัก�รเสรมิพลงัระดบักลุม่	เนือ่งจาก

การรวมกลุ่มมีเนื้อหาและเป้าหมายหลายประเภท	 เช่น	 กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต	 กลุ่มสวัสดิการ	 กลุ่มวิสาหกิจ	 กลุ่มช่างชุมชน	 กลุ่มแพทย์	

พ้ืนบ้าน	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	กลุ่มผู้สูงอายุ	ฯลฯ	ดังน้ัน	การสร้างตัวช้ีวัด

การเสริมพลังในระดับกลุ่มจึงเป็นไปตามเนื้อหาและเป้าหมายของกลุ่ม

	 ตัวอย่างเช่น	 ตัวชี้วัดการเสริมพลังของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล	ท่ีจะวัดใน	4	หลักการสำาคัญ	10	หลักการย่อย	

21	ตัวชี้วัด	ดังตัวอย่างในภาพ
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ตัวชี วัด 
การเสรมิ 
พลังระดับ 

กลุ่มออมทรัพยฯ์ 

(1.2) 

หลักความ
โปร่งใส 

(1.3) หลักนิติธรรม 

1.1.1 
กรรมการ 
มีการประชุม
ทุกเดือน 

1.1.2 มีการส่งเงินสะสม
อย่างสม่ าเสมอ 

(1.1) 
หลักความรับผิดชอบ

ตรวจสอบได้ 

 หลักนิยมประชาธิปไตย 

(2.1) หลักการมี
ส่วนร่วม 

หลักการ
กระจายอ านาจ 

 
หลักการ
ประชารัฐ (2.2) 

 

(3.1) 

หลักความ
รับผิดชอบ
ทางการ
บริหาร หลักคุณธรรม 

(4.1) 
หลัก 
ประสิทธิผล 

(4.3) 
หลักการตอบสนอง 

หลัก 
ประสิทธิภาพ 

 
หลักการ
บริหารจัดการ
แนวใหม ่(4.2)

	 เกณฑก์�รจดัระดบั	จาก	21	ตวัชีว้ดั	แตล่ะตวัใหค้ะแนนเปน็	

“ผ่าน”	และ	“ไม่ผ่าน”

	 ผลรวมของคะแนนแบ่งได้เป็น	3	ระดับ

	 • ระดับที่ 1	 พอใช้/ปรับปรุง	 หมายถึงกลุ่มที่มีผลงาน

ต้องปรับปรุงและพัฒนา	เงื่อนไขคือ	ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง	13	ตัวชี้วัด

	 • ระดับที่ 2	 ปานกลาง	 หมายถึงกลุ่มที่มีผลงานปานกลาง	

เงื่อนไขคือ	ผ่านเกณฑ์	13	–	17	ตัวชี้วัด

	 • ระดับที่ 3	 ดี	 หมายถึงกลุ่มที่มีผลงานดี	 เงื่อนไขคือ	

ผ่านเกณฑ์	18	–	21	ตัวชี้วัด
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1.	 ระดับการเตรียมพร้อมชุมชน

2.	 ระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชน

3.	 ระดับการพัฒนาความยั่งยืน

 (9.6.3) ตัวอย่�งตัวชี้วัดระดับก�รมีพลังของชุมชน	

มีงานศึกษาที่สร้างตัวชี้วัดการเสริมพลังความเข้มแข็งระดับชุมชน	

อยูจ่ำานวนมากในหลาย	ๆ 	สาขาวชิา	เชน่	สาขาพฒันาสงัคม	สาขาสขุภาพ

ชมุชน	ฯลฯ	โดยทีง่านศกึษาแตล่ะชิน้ตา่งใช	้“แนวคดิหลกั”	(key	concepts)		

ที่แตกต่างกัน	ทำาให้มี	dimension	ที่จะวัดต่างกันไปด้วย	เช่น	งานศึกษา

ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน	โดย	สุมาลี	สันติพลวุฒิ	และคณะ	(2550)	

ได้สร้างตัวชี้วัดโดยใช้แนวคิดหลักคือ	ทุนชุมชน	4	ด้าน	คือ	ทุนการเงิน/

ทุนที่สร้างขึ้น	 ทุนมนุษย์	 ทุนทางสังคม	 และทุนธรรมชาติ	 และใช้ชุมชน	

ตัวอย่าง	 32	 ชุมชน	 ทำาให้สามารถระดมตัวชี้วัดจากชุมชนตัวอย่าง	

ในรอบแรกได้ถึง	122	ตัวชี้วัด

	 ส่วนตัวอย่างที่จะนำามายกในที่นี้	เป็นกรณีของการเสริมพลัง

ของชุมชนในด้านสุขภาพ	 (ดูจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน)		

ที่ เกิดจากการทำางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	

การมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยวัดในระดับตำาบล	(กรมอนามัย,	2562)	และ

แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น	3	ช่วง	คือ
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ช่วงพัฒนา
ศักยภาพ

ช่วงการเตรียม

มีกิจกรรม/
โครงการด้าน
อนามัยชุมชน

มีนวัตกรรม
ชุมชน

ด้านอนามัย

ชุมชน
มีกระบวนการ

มีส่วนร่วม

แกนนำา/
ผู้นำาได้รับ
การพัฒนา

มีช่องทาง
ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล

มีเวที
ประชาคม

มีการ
จัดเก็บข้อมูล

มีการประยุกต์
ใช้ค่ากลาง
ด้านอนามัย

มีกองทุน

มีแกนนำา/
ผู้นำาชุมชน

มีกรรมการ
ขับเคลื่อน

ช่วงการ
พัฒนา

ความยั่งยืน

การเสริมพลังชุมชน
ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชน

2

1011

9

8

3

7

6

5

4

3

2

1

1

	 ในแต่ละระดับมีตัวอย่างตัวชี้วัดรวม	11	ตัวชี้วัด	ดังนี้
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ก�รเสริมพลัง.	 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก	คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

10.	อติพร	ทองหล่อ	(2546)
	 รูปแบบก�รเสริมสร้�งพลังอำ�น�จอ�จ�รย์พย�บ�ล สังกัดสถ�บัน

พระบรมร�ชชนก.	วทิยานพินธป์รญิญาเอก	คณะครศุาสตร	์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

11.	อภิญญา	เวชชัย	(2555)
 ก�รเสริมพลังอำ�น�จในก�รปฏิบัติง�นสังคมสงเคร�ะห์.	 กรุงเทพฯ:	

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
12.	อิศราภรณ์	ชมชื่น	(2556)
	 ปัจจัยท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับก�รเสริมสร้�งพลังท�งสังคมของประช�ชน

ในเขตกรุงเทพมห�นคร.	 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท	 คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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