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สารบาญ

คำนำ 

บทนำ

บทที่ 1 การอำนวยการประชุม (Dialogue and Collaborative Action)
 หลักการพื้นฐานสำหรับกระบวนการสานเสวนา

 การอำนวยการประชุมคืออะไร?

 ผูอำนวยการประชุมทำหนาที่อะไร?

       ความแตกตางระหวางเนื้อหาและกระบวนการในที่ประชุม

 คุณคาและทัศนคติ

 พลวัตของกระบวนการที่ประชุม

 ผูอำนวยการประชุมคนในกับคนนอก

 พื้นที่การสานเสวนา

 เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม

 ดนตรีและบทเพลง

 การจัดหอง

 บทสรุป

บทที่ 2 การสานเสวนา (About Dialogue)
 เหตุใดเราจึงตองมีการสานเสวนาฯ

 การสานเสวนาคืออะไร?

 การถกเถียงกับการสานเสวนา

       ความแตกตางระหวางการสานเสวนากับการถกเถียง

 การอภิปรายแลกเปลี่ยนคืออะไร?

 รูปแบบการสนทนา

 การเจรจาคืออะไร?

 การประชุมคือการสานเสวนาหรือไม?

 กระบวนการสานเสวนา

 การรวมทุกคนเขาดวยกัน
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 ความเปนเจาของรวมกัน

 การเรียนรู

 ความเปนมนุษย

 ตำราเกี่ยวกับศาสนาชวยสงเสริมการสานเสวนาไดหรือไม

บทที่ 3 พื้นที่เสรี (Open Space Technology)
 “พื้นที่เสรี” คืออะไร?

 ใครบางใชวิธี “พื้นที่เสรี”

 วิธีนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณใดบาง

 ที่มาของวิธีการนี้

 “พื้นที่เสรี” มีลักษณะโดยทั่วไปอยางไร? 

 เลือกหัวขอการประชุมใหเหมาะสม

 “พื้นที่เสรี” ใชเวลานานเทาใด

       ตัวอยางกำหนดการประชุมหนึ่งวัน

 สี่หลักการ หนึ่งกฎ และหนึ่งขอตกลง

 หลักการทั้งสี่ขอ

 หนึ่งกฎ

 หนึ่งขอตกลง

 จดหมายเชิญ

 ควรจะจัด “พื้นที่เสรี” ที่ไหนดี

 แนะนำเขาสูวิธีการ “พื้นที่เสรี”

          ตัวอยาง คำกลาวตอนรับและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ

 บันทึกการสนทนา

       ตัวอยางของบันทึกการสนทนา

 รวบรวมความคิดและสรางแผนปฏิบัติการ

 รอบปดการประชุมและผลตอบรับ

 สิ่งที่ตองเตรียม

บทที่ 4 สภากาแฟ (World Café)
 “สภากาแฟ” คืออะไรฯ

 ใครบางใชวิธีการ “สภากาแฟ”

 วิธีการ “สภากาแฟ” เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณใดบาง

       ประวัติของวิธีการนี้

 หลักการของ “สภากาแฟ”

 คำถามของ “สภากาแฟ”

 เราจะสรางบรรยากาศแบบสภากาแฟไดอยางไร?

 ผูอำนวยการประชุม มีหนาที่อะไร?

       ฉันเปนเจาภาพประจำโตะ ฉันตองทำอะไรบาง?

 แนวการปฏิบัติ “สภากาแฟ”

 วิธีการแสดงความรูและความเขาใจออกมาใหเห็นเปนภาพในที่ประชุม

 สิ่งสำคัญบางประการ

       สิ่งที่ตองเตรียม

 เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของ

บทที่ 5 การสืบถามดวยความชื่นชม (Appreciative Inquiry)
 “การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร?

       เปรียบเทียบระหวางการแกปญหาแบบดั้งเดิมกับ
        “การสืบถามดวยความชื่นชม”

 ประวัติของวิธีการ

 การประชุมสุดยอด AI (AI Summit)

 เตรียมการ AI-Summit

       แบบสอบถามเพื่อคนหาหัวขอการประชุมหลัก

 วงจร 4 D

       ตัวอยางแนวทางการสัมภาษณ

       ตัวอยางของขอเสนอที่สรางพลัง

 ปจจัยของความสำเร็จ

 การนำ AI มาใช

 การวางแผนวิธีการ AI

 การบันทึกผล

 หลังจากการประชุมสุดยอดแลวจะทำอะไรตอไป?

 ทฤษฎีเบื้องหลัง AI

 เอกสารอานประกอบเพิ่มเติม
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บทที่ 6 เสาะหาอนาคต (Future Search)
 การประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” คืออะไร?

 จำนวนผูเขารวม

 “เสาะหาอนาคต” เหมาะหรือไมเหมาะที่จะใชในสถานการณใด?

 ประวัติและทฤษฎี

 การนำมาปรับใช

       บันไดหาขั้นของเสาะหาอนาคต

 วาระการประชุม - สรุปภาพรวม

 ชวงที่ 1 - มุงเนนที่อดีต

 ขั้นตอนที่ 2 - มุงเนนที่ปจจุบัน

 วันที่สอง

 สิ่งที่ภูมิใจและเสียใจ

 วันที่ 2 - บาย - ขั้นตอนที่ 3 - มุงเนนที่อนาคต

 ขั้นตอนที่ 4 - คนพบจุดยืนรวม
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 เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและขอมูลอื่นๆ

บทที่ 7 อางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผา (Fishbowl & Samoan Circle) 
 อางเลี้ยงปลาคืออะไร?

 ประโยชนของรูปแบบการเสวนาแบบ “อางเลี้ยงปลา”
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 คาราวานคืออะไร?
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บทที่ 10 การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต (Dynamic Facilitation)
 เกริ่นนำ

 “การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต” คืออะไร?

 จะอำนวยการประชุมอยางไร?
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 รูปแบบกิจกรรมแบบ 1 “สภาภูมิปญญา” (Wisdom Council)

 รูปแบบกิจกรรม 2 “สภาความรูเชิงสรางสรรค” 

 (Creative Insight Council)

 ขอคิดเห็นสงทาย
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ดิฉันไดรับเกียรติจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ประเทศไทย และผูเขียนหนังสือเลมนี้ คุณ Jost Wagner 
ใหเขียนถึงหนังสือที่นาสนใจยิ่ง ที่จะเปนคูมือสำหรับจัดกระบวนการ dialogue เลมนี้ ดิฉันไดรูจักกับ 
คุณ Jost เปนเวลาหลายปจากการที่ไดเขารวมรับการอบรมเรื่องปฏิบัติการตางๆ เกี่ยวกับ dialouge  
เราทั้งสองเปนผูรวมอุดมการณของความฝนที่จะนำเสนอทางเลือกใหมของการเรียนรูเพื่อการสื่อสารและ 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ กระบวนการ dialogue ที่เปนการ “ฟงดวยใจอยางลึกซึ้ง” นี้  
จะสนับสนุนใหผูเขารวมเรียนรูได เปดพื้นที่ของความไววางใจ การแสดงความรูสึก การรวมถอดบทเรียน  
และการนำบทเรียนไปประยุกตใชในการทำงานและการใชชีวิตของแตละบุคคล

การเรยีนรูในสงัคมไทยปจจบุนัยงัคงเปนบทบาทของการเปนผูรบัการถายทอดจากผูสอนและผูอบรมกระบวน 
การ dialogue ดวยวิธีแบบตางๆ เชน Open Space, World Café และอื่นๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ 
จะเสนอแนะวิธีการเรียนรู “เนื้อหา” และ “การฝกตน” ใหไววางใจ ใหใจกวาง ใหอดทน เพื่อเรียนรูรวมกัน 
การฟงดวยใจอยางลึกซึ้งจะไดรับการสอดแทรกในทุกกระบวนการเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู การเติบโต 
การเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงความเขาใจผิดแตเดิมที่อาจมีมาใหเปนความรวมมือได ดังนั้น 
กระบวนการ dialogue ในรูปแบบตางๆ นี้ เหมาะเปนอยางยิ่งในการในการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู ที่ทุกคนในวง dialogue ไมวาจะเปนนักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ขาราชการ หรือชาวบาน สามารถ 
“แบงปน” ความรูและประสบการณตางๆ ของตนใหเพื่อนๆ และผูอื่นในวง dialogue ไดรับทราบและเรียนรู

กระบวนการ dialogue ในหนังสือเลมนี้จึงเหมาะที่จะสนับสนุนการยอมรับความแตกตางหลากหลายของ 
บุคคลตางๆ ที่มีประสบการณและทำหนาที่ตางๆ ในสังคมไทย

นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังสงเสริมภาวะผูนำและความรับผิดชอบของผูเขารวม dialogue เนื้อหาและ 
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากความวางใจของผูเขารวมวง dialogue จะเปนสาระสำคัญของการเรียนรู 
การสื่อสาร  และการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของสังคมไทยตอไป

ทายท่ีสุดน้ี ม่ันใจเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะใหประโยชนท่ีมีผลตอกระบวนการเรียนรู เม่ือนำกระบวนการ 
เรียนรูเชนนี้ไปใชใหแพรหลายในทุกสังคม เพื่อความเขาใจอันดีและเพื่อความสันติสุขในการทำงานรวมกัน 
และใชชีวิตรวมกันทามกลางความหลากหลายของสังคมไทยในปจจุบัน
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กระบวนการ dialogue ในรูปแบบตางๆ นี้ เหมาะเปนอยางยิ่งในการในการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู ที่ทุกคนในวง dialogue ไมวาจะเปนนักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ขาราชการ หรือชาวบาน สามารถ 
“แบงปน” ความรูและประสบการณตางๆ ของตนใหเพื่อนๆ และผูอื่นในวง dialogue ไดรับทราบและเรียนรู

กระบวนการ dialogue ในหนังสือเลมนี้จึงเหมาะที่จะสนับสนุนการยอมรับความแตกตางหลากหลายของ 
บุคคลตางๆ ที่มีประสบการณและทำหนาที่ตางๆ ในสังคมไทย

นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังสงเสริมภาวะผูนำและความรับผิดชอบของผูเขารวม dialogue เนื้อหาและ 
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากความวางใจของผูเขารวมวง dialogue จะเปนสาระสำคัญของการเรียนรู 
การสื่อสาร  และการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของสังคมไทยตอไป

ทายท่ีสุดน้ี ม่ันใจเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะใหประโยชนท่ีมีผลตอกระบวนการเรียนรู เม่ือนำกระบวนการ 
เรียนรูเชนนี้ไปใชใหแพรหลายในทุกสังคม เพื่อความเขาใจอันดีและเพื่อความสันติสุขในการทำงานรวมกัน 
และใชชีวิตรวมกันทามกลางความหลากหลายของสังคมไทยในปจจุบัน

คำนำ

ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 

ผูรับผิดชอบโครงการสานเสวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 ตุลาคม 2552

คำนำ



ขอตอนรับผูอานทุกทานเขาสูคูมือเลมนี้

หนังสือคูมือที่อยูในมือทานเลมนี้นาจะนับไดวาเปนคูมือเลมแรกที่จัดพิมพออกมาเปนภาษาไทยเพื่อนำเสนอ 

วิธีการสานเสวนาและการอำนวยการประชุมที่เปนนวัตกรรมใหมและใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกใหกับ 

เจาหนาที่คนไทยทั้งจากภาคประชาสังคมและองคกรภาครัฐที่สนใจในศาสตรนี้ แตเดิมทีหนังสือคูมือเลมนี ้

เขียนขึ้นมาใหกับผูที่ทุมเททำงานเพื่อสรางสันติภาพและความมั่นคงใหกับพื้นที่ชายแดนภาคใต อยางไรก็ดี 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ประชาชนคนไทยลวนประสบกับความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงและตอเนื่องทั้งใน 

กรุงเทพและในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือไปจากพื้นที่ชายแดนภาคใต ดวยเหตุนี้ หนังสือคูมือเลมนี้นาจะเปน 

ประโยชนตอทุกฝายที่ตองการชวยเปลี่ยนแปลงความขัดแยงทั้งในมิติทางการเมืองและสังคมที่เราเรียกกันวา 

นักสานสันติ (peace promoter) สังคมที่ประชาธิปไตยสามารถผลิบานไดอยางแข็งแรงนั้นจำตองมีความ 

รวมมือที่แข็งขันจากภาคพลเมืองและจากทุกฝายในสังคมเพื่อนำประเทศชาติไปสูอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

คุณอาจสงสัยวา “การสานเสวนาจะสรางสันติภาพไดอยางไร?” ในการที่จะยุติความขัดแยงไดนั้น 

เราจำเปนตองทำงานใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นปญหาและทุกขอกังวล แนนอนวาในทุกความพยายามที่จะ 

ยุติความขัดแยงนั้นยอมมีการหยิบยกประเด็นเหลานี้ขึ้นมา แตเราจะพูดคุยถึงประเด็นเหลานี้วาอะไร และจะ 

พูดคุยอยางไร? ในป พ.ศ. 2549 บทวิเคราะหปญหาชายแดนภาคใตที่ทางมูลนิธิฟรีดริค  เอแบรท (FES) เปน 

ผูจัดพิมพไดชี้ใหเห็นขอสรุปหนึ่งวา ในหลายๆ เวทีการสนทนาที่จัดขึ้นเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใตตางลวน 

มีลักษณะรวมกันของ “การขาดแคลนวิธีการ” ในการประชุมสวนใหญผูเขารวมมีโอกาสนอยมากที่จะม ี

สวนรวมในการสานเสวนา อีกทั้งมักจะจบลงดวยการปะทะกันทางความคิดและจุดยืนที่ไมตรงกันของ 

แตละฝาย ความขาดแคลนโอกาสในการสานเสวนาที่ดีและมีความหมาย - กลาวคือ การประชุมที่มีลักษณะ 

ของของการมีสวนรวม การเปนเจาของรวมกัน และเรียนรูรวมกัน - มักทำใหเราพลาดโอกาสที่จะพัฒนา 

ทางออกสำหรับปญหาตางๆ ดวยเหตุนี้เองทำใหบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพหรือผูวางนโยบายหลายๆ 

คนตางตองกลับบานมือเปลาหลังเสร็จสิ้นการประชุม เนื่องจากไมมีผลลัพธอะไรออกมาใหเห็นเดนชัดจาก 

การประชุมเลย ซึ่งในความเปนจริงแลวผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนตางสามารถรวมกันเกื้อหนุนเพื่อใหเกิด 

สันติภาพและสังคมที่ปราศจากความรุนแรงและยั่งยืนได ไมวาจะเปนนักการเมือง เจาหนาที่องคกรอิสระ 

ผูนำสตรีและเยาวชน เจาหนาที่ดานความมั่นคง สื่อ นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ นักวิชาการ องคกรดาน 

ศาสนา เจาหนาที่ภาครัฐ และกลุมอื่นๆ อีกมาก หากเราสามารถจัดพื้นที่ใหพวกเขาสานเสวนาที่ม ี

ความหมายได ก็เทากับวาเราไดสรางพื้นที่ใหพวกเขาทั้งหมดมีปฏิสัมพันธกันไดอยางเทาเทียม รวมถึงกลุม 

ผูไดรับผลกระทบและกลุมผูเสียเปรียบทางสังคม

การแกไขความขดัแยงภาคพลเมอืงนัน้จำเปนตองใชผูนำทีม่คีวามสามารถในการสมานฉนัทและสรางการเจรจา 

ผานเวทีสานเสวนา ยิ่งความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีมากเทาใด โอกาสที่ทางออกของปญหาและกลยุทธจะได 

รับการยอมรับจะมีมากขึ้นเทานั้น ความขาดแคลนผูอำนวยการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือ 

และวิธีการสำหรับสรางการมีสวนรวมไดเรงใหทางมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท จัดการฝกอบรมขึ้นหลายครั้ง 

เกี่ยวกับทักษะและวิธีการสำหรับสานเสวนาระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย (ทั้งที่เปนองคกรและปจเจกบุคคล)  

ในชวงเดือนเมษายน 2551 ถึง กรกฎาคม 2552 โดยในการอบรมดังกลาวไดมีผูเขารวมประมาณ 50 คน 

ซึ่งประกอบไปดวยนักเคลื่อนไหวดานสันติภาพที่มีบทบาทและมุงมั่นในงานดานสันติภาพ ผูเขารวมตางมี 

ประสบการณในดานการจัดประชุมมากนอยตางกันไป หากแตลวนไดเรียนรูวิธีการและเครื่องมือใหมๆ จาก 

วิทยากรที่เปนผูนำในสาขาตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมเนื้อหาของการอบรมเหลานั้น หนังสือคูมือเลมนี้ไดถูก 

พัฒนาขึ้นโดยหัวหนาโครงการและที่ปรึกษาโครงการภาคใตของมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท คุณโยส วากเนอร 

ในจดุนีท้างมลูนธิขิอขอบคณุและแสดงความยนิดกีบัผลงานทีโ่ดดเดนอกีทัง้ความรูทีเ่ปนประโยชนของเขาทีไ่ด 

รวมอยูในหนังสือคูมือเลมนี้ ประสบการณอันยาวนานหลายปในฐานะผูอำนวยการประชุมของเขาไดแสดง 

ออกมาใหเห็นในหลายๆ บทของหนังสือเลมนี้ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานสามารถนำวิธีการและเครื่องมือ 

ตางๆ ไปประยุกตใชงานไดโดยงาย นอกเหนือจากผูเขียนแลว ยังมีผูแปล ผูพิสูจนอักษร ผูออกแบบรูปเลม 

ผูจัดพิมพ ผูประสานงานโครงการ และที่ปรึกษาดานวิธีการ ที่ไดทุมเทลงแรงทำงานอยางหนักเพื่อใหไดมาซึ่ง 

หนังสือคูมือที่อยูในมือของทานเลมนี้ แมวาจะเปนไปไมไดที่จะเอยนามไดครบทุกทาน ทางมูลนิธิขอขอบคุณ 

ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

เราหวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะสามารถเปนแรงบนัดาลใจและเปนประโยชนในการทำงานใหกบัผูอานได 

แมวาการนำวิธีการอำนวยการประชุมเหลานี้ไปใชอาจมิไดกอใหเกิดสันติภาพขึ้นในชั่วขามคืน แตมันอาจ 

เปนจดุเริม่ตนทีด่ขีองการเริม่รบัฟงและเขาใจซึง่กนัและกนัทีส่ามารถนำไปสูทางแกปญหารวมกนัของทกุฝายได 

เรายินดีรับฟงความคิดเห็นรวมไปถึงเรื่องราวความสำเร็จและความผิดพลาดในการเอาวิธีการตางๆ เหลานี้ 

ไปใชในการทำงานจากทาน เฉกเชนดังกาวแรกของทุกความสำเร็จอันย่ิงใหญ หนังสือคูมือเลมน้ีไมใชผลลัพธ 

สุดทาย หากแตเปนเครื่องมือที่จะเริ่มตนกระบวนการเรียนรูเพื่อเปนสะพานที่จะนำไปสูสันติภาพที่ยั่งยืน 

ตอไปในอนาคต

เวสนา  โรดิช

ผูอำนวยการ

มูลนิธิฟรีดริค  เอแบรท  ประเทศไทย

กรุงเทพ, ตุลาคม 2552



ขอตอนรับผูอานทุกทานเขาสูคูมือเลมนี้

หนังสือคูมือที่อยูในมือทานเลมนี้นาจะนับไดวาเปนคูมือเลมแรกที่จัดพิมพออกมาเปนภาษาไทยเพื่อนำเสนอ 

วิธีการสานเสวนาและการอำนวยการประชุมที่เปนนวัตกรรมใหมและใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกใหกับ 

เจาหนาที่คนไทยทั้งจากภาคประชาสังคมและองคกรภาครัฐที่สนใจในศาสตรนี้ แตเดิมทีหนังสือคูมือเลมนี ้

เขียนขึ้นมาใหกับผูที่ทุมเททำงานเพื่อสรางสันติภาพและความมั่นคงใหกับพื้นที่ชายแดนภาคใต อยางไรก็ดี 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ประชาชนคนไทยลวนประสบกับความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงและตอเนื่องทั้งใน 

กรุงเทพและในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือไปจากพื้นที่ชายแดนภาคใต ดวยเหตุนี้ หนังสือคูมือเลมนี้นาจะเปน 

ประโยชนตอทุกฝายที่ตองการชวยเปลี่ยนแปลงความขัดแยงทั้งในมิติทางการเมืองและสังคมที่เราเรียกกันวา 

นักสานสันติ (peace promoter) สังคมที่ประชาธิปไตยสามารถผลิบานไดอยางแข็งแรงนั้นจำตองมีความ 

รวมมือที่แข็งขันจากภาคพลเมืองและจากทุกฝายในสังคมเพื่อนำประเทศชาติไปสูอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

คุณอาจสงสัยวา “การสานเสวนาจะสรางสันติภาพไดอยางไร?” ในการที่จะยุติความขัดแยงไดนั้น 

เราจำเปนตองทำงานใหครอบคลุมถึงทุกประเด็นปญหาและทุกขอกังวล แนนอนวาในทุกความพยายามที่จะ 

ยุติความขัดแยงนั้นยอมมีการหยิบยกประเด็นเหลานี้ขึ้นมา แตเราจะพูดคุยถึงประเด็นเหลานี้วาอะไร และจะ 

พูดคุยอยางไร? ในป พ.ศ. 2549 บทวิเคราะหปญหาชายแดนภาคใตที่ทางมูลนิธิฟรีดริค  เอแบรท (FES) เปน 

ผูจัดพิมพไดชี้ใหเห็นขอสรุปหนึ่งวา ในหลายๆ เวทีการสนทนาที่จัดขึ้นเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใตตางลวน 

มีลักษณะรวมกันของ “การขาดแคลนวิธีการ” ในการประชุมสวนใหญผูเขารวมมีโอกาสนอยมากที่จะม ี

สวนรวมในการสานเสวนา อีกทั้งมักจะจบลงดวยการปะทะกันทางความคิดและจุดยืนที่ไมตรงกันของ 

แตละฝาย ความขาดแคลนโอกาสในการสานเสวนาที่ดีและมีความหมาย - กลาวคือ การประชุมที่มีลักษณะ 

ของของการมีสวนรวม การเปนเจาของรวมกัน และเรียนรูรวมกัน - มักทำใหเราพลาดโอกาสที่จะพัฒนา 

ทางออกสำหรับปญหาตางๆ ดวยเหตุนี้เองทำใหบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพหรือผูวางนโยบายหลายๆ 

คนตางตองกลับบานมือเปลาหลังเสร็จสิ้นการประชุม เนื่องจากไมมีผลลัพธอะไรออกมาใหเห็นเดนชัดจาก 

การประชุมเลย ซึ่งในความเปนจริงแลวผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนตางสามารถรวมกันเกื้อหนุนเพื่อใหเกิด 

สันติภาพและสังคมที่ปราศจากความรุนแรงและยั่งยืนได ไมวาจะเปนนักการเมือง เจาหนาที่องคกรอิสระ 

ผูนำสตรีและเยาวชน เจาหนาที่ดานความมั่นคง สื่อ นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ นักวิชาการ องคกรดาน 

ศาสนา เจาหนาที่ภาครัฐ และกลุมอื่นๆ อีกมาก หากเราสามารถจัดพื้นที่ใหพวกเขาสานเสวนาที่ม ี

ความหมายได ก็เทากับวาเราไดสรางพื้นที่ใหพวกเขาทั้งหมดมีปฏิสัมพันธกันไดอยางเทาเทียม รวมถึงกลุม 

ผูไดรับผลกระทบและกลุมผูเสียเปรียบทางสังคม

การแกไขความขดัแยงภาคพลเมอืงนัน้จำเปนตองใชผูนำทีม่คีวามสามารถในการสมานฉนัทและสรางการเจรจา 

ผานเวทีสานเสวนา ยิ่งความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีมากเทาใด โอกาสที่ทางออกของปญหาและกลยุทธจะได 

รับการยอมรับจะมีมากขึ้นเทานั้น ความขาดแคลนผูอำนวยการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือ 

และวิธีการสำหรับสรางการมีสวนรวมไดเรงใหทางมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท จัดการฝกอบรมขึ้นหลายครั้ง 

เกี่ยวกับทักษะและวิธีการสำหรับสานเสวนาระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย (ทั้งที่เปนองคกรและปจเจกบุคคล)  

ในชวงเดือนเมษายน 2551 ถึง กรกฎาคม 2552 โดยในการอบรมดังกลาวไดมีผูเขารวมประมาณ 50 คน 

ซึ่งประกอบไปดวยนักเคลื่อนไหวดานสันติภาพที่มีบทบาทและมุงมั่นในงานดานสันติภาพ ผูเขารวมตางมี 

ประสบการณในดานการจัดประชุมมากนอยตางกันไป หากแตลวนไดเรียนรูวิธีการและเครื่องมือใหมๆ จาก 

วิทยากรที่เปนผูนำในสาขาตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมเนื้อหาของการอบรมเหลานั้น หนังสือคูมือเลมนี้ไดถูก 

พัฒนาขึ้นโดยหัวหนาโครงการและที่ปรึกษาโครงการภาคใตของมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท คุณโยส วากเนอร 

ในจดุนีท้างมลูนธิขิอขอบคณุและแสดงความยนิดกีบัผลงานทีโ่ดดเดนอกีทัง้ความรูทีเ่ปนประโยชนของเขาทีไ่ด 

รวมอยูในหนังสือคูมือเลมนี้ ประสบการณอันยาวนานหลายปในฐานะผูอำนวยการประชุมของเขาไดแสดง 

ออกมาใหเห็นในหลายๆ บทของหนังสือเลมนี้ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานสามารถนำวิธีการและเครื่องมือ 

ตางๆ ไปประยุกตใชงานไดโดยงาย นอกเหนือจากผูเขียนแลว ยังมีผูแปล ผูพิสูจนอักษร ผูออกแบบรูปเลม 

ผูจัดพิมพ ผูประสานงานโครงการ และที่ปรึกษาดานวิธีการ ที่ไดทุมเทลงแรงทำงานอยางหนักเพื่อใหไดมาซึ่ง 

หนังสือคูมือที่อยูในมือของทานเลมนี้ แมวาจะเปนไปไมไดที่จะเอยนามไดครบทุกทาน ทางมูลนิธิขอขอบคุณ 

ทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

เราหวงัเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเลมนีจ้ะสามารถเปนแรงบนัดาลใจและเปนประโยชนในการทำงานใหกบัผูอานได 

แมวาการนำวิธีการอำนวยการประชุมเหลานี้ไปใชอาจมิไดกอใหเกิดสันติภาพขึ้นในชั่วขามคืน แตมันอาจ 

เปนจดุเริม่ตนทีด่ขีองการเริม่รบัฟงและเขาใจซึง่กนัและกนัทีส่ามารถนำไปสูทางแกปญหารวมกนัของทกุฝายได 

เรายินดีรับฟงความคิดเห็นรวมไปถึงเรื่องราวความสำเร็จและความผิดพลาดในการเอาวิธีการตางๆ เหลานี ้

ไปใชในการทำงานจากทาน เฉกเชนดังกาวแรกของทุกความสำเร็จอันย่ิงใหญ หนังสือคูมือเลมน้ีไมใชผลลัพธ 

สุดทาย หากแตเปนเครื่องมือที่จะเริ่มตนกระบวนการเรียนรูเพื่อเปนสะพานที่จะนำไปสูสันติภาพที่ยั่งยืน 

ตอไปในอนาคต

เวสนา  โรดิช

ผูอำนวยการ

มูลนิธิฟรีดริค  เอแบรท  ประเทศไทย

กรุงเทพ, ตุลาคม 2552



“เราควรทำทุกสิ่งใหเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได  แตไมทำใหงายลง”

อัลเบิรต  ไอนสไตน 

1  คำกลาวปาฐกถาของ ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เรื่องบทบาทของญี่ปุนในทศวรรษหนา ณ กรุงโตเกียว  
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 

คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกันของ FES เลมนี้ เปนแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลและ 

องคกรที่สนใจในการจัดและอำนวยการสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน คูมือนี้เขียนขึ้นจากขอสรุป 

ขอสังเกต และความเชื่อของผูเขียนที่เกิดจากการอำนวยการประชุมและทำงานรวมกับองคกรหลากหลาย 

ประเภทในการแกปญหาเชิงสังคมและองคกรตางๆ มาเปนเวลาหลายป หัวใจของหนังสือเลมนี้คือ การ  

นำเสนอวิธีการในการอำนวยการสานเสวนาและปฏิบัติงานรวมกันที่พัฒนามาขึ้นในชวง 10 - 20 ป ที่ผานมานี้ 

นาเสียดายที่แทบจะไมมีการฝกอบรมและการสอนวิธีการเหลานี้ในมหาวิทยาลัยของเมืองไทยเลย ดังนั้น 

จึงไมนาประหลาดใจที่ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการทั้งหลายดังกลาวนี้เปนภาษาไทยจะยังมีไมมากนักหรือแทบ 

ไมมีเลย หนังสือเลมนี้พยายามที่จะเติมเต็มในสิ่งที่หนังสือภาษาไทยที่มีอยูในเวลานี้ยังขาดอยู ผูเขียน 

จำไดวาเมื่อไดอานสุนทรพจนของ ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่กลาววา  

“เรา (คนไทย) มักจะจัดการประชุมโดยการอานเนื้อหาที่ไดตระเตรียมไวมากกวาที่จะใชเปนโอกาสใน 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อใหเกิดความเขาใจในประเด็นหลักของเนื้อหา”1 ผูเขียนคิดวา  

ประเทศไทยจำเปนตองมีหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาดานวิธีการการจัดสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน 

เพื่อใหบรรดาผูนำหรืออำนวยการประชุม และผูสนับสนุนการสานเสวนาสามารถนำไปใชใหเกิดผลการ 

สื่อสารที่ดีขึ้นได ดังนั้น ผูเขียนจึงเลือกเฉพาะวิธีที่จะหนุนเสริมใหเกิดการแบงปนองคความรู สรางความ 

มุงมั่น และเสริมสรางศักยภาพของที่ประชุมในการพัฒนาวิธีการแกปญหาและยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น วิธีการดังกลาวนี้ยังชวยใหคนที่มีอำนาจในระดับที่ตางกัน มีความสนใจที่หลากหลาย และมี 

ทรัพยากรตางๆ กัน มีพื้นที่ในการแสดงบทบาทเสมอกัน รวมถึงทำใหผูเขารวมที่มีความแตกตางกัน 

ปฏิสัมพันธกันไดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความรวมมือกันอยางแทจริง

วิธีการดังกลาวนี้สามารถใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ 

และผูแทนกลุมผลประโยชนเขามามีสวนรวมในการสานเสวนา  หรืออาจจะใชในระดับชุมชนเพื่อใหประชาชน 

(ซึ่งมักจะยากจนและดอยโอกาส) เขารวมการสานเสวนา

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นสำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานสานเสวนาอยางแข็งขันหรืออาจจะไดเกี่ยวของ 

ในอนาคต ไมวาจะในการจัด การอำนวยการประชุม หรือการสนับสนุนสงเสริมใหมีการสานเสวนาขึ้นภายใน

องคกรหรือสังคม  ดวยเหตุนี้ หนังสือเลมนี้จึงเหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่เปนผูนำ     

บทนำบทนำ
ถึงแมวาผูเขียนจะมีสัญชาติเยอรมัน แตก็พยายามเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นจากมุมมองของคนเอเชีย ตัวอยาง 

ที่ปรากฏในหนังสือสวนใหญหยิบยกมาจากประสบการณการทำงานของผูเขียนในฐานะผูอำนวยการประชุม 

และที่ปรึกษาอิสระที่ทำงานใหกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (Friedrich-Ebert-Stiftung) ในชวง 4 ปที่ผานมา 

คูมือเลมนี้ผสมผสานตัวอยางและแนวคิดเขากับความเขาใจอันลึกซึ้งและคำแนะนำที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

ผูเขียนพยายามที่จะชวยใหผูอานมีคำตอบตอคำถามที่วา “เราจะนำเอาเครื่องมือและวิธีการชั้นยอด 

สำหรับการสานเสวนาและปฏิบัติงานรวมกันเหลานี้ไปใชในองคกร หรือในสภาพแวดลอมของงาน 

เราอยางเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพไดอยางไร?”   โดยผูเขียนพยายามเขียนในลักษณะของการ 

สนทนาอยางเปนกันเองที่สุดเทาที่จะทำได 

หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 11 บท โดยจัดเปน 3 สวน เรียงลำดับตามหลักเหตุผล เริ่มตั้งแตการทบทวน 

เรื่องการสานเสวนา การอำนวยการประชุม วิธีการสำหรับสำหรับที่ประชุมขนาดใหญ และเทคนิคอื่นๆ  

ที่เปนประโยชนสำหรับการอำนวยการสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

สวนที่ 1: การสานเสวนา

เปนการสำรวจแนวคิดเรื่องการสานเสวนาจากมุมมองที่หลากหลาย และทำความเขาใจใหชัดเจนวา 

สานเสวนามีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยสันติวิธี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สวนที่ 2: การอำนวยการประชุม

เปนการกลาวถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับการอำนวยการประชุม 

ผูเขียนยังไดกลาวถึงแงมุมที่สำคัญอื่นๆ เชน การสรางสภาพแวดลอมเพื่อนำไปสูการสานเสวนา

สวนที่ 3: วิธีการสำหรับผูจัดการสานเสวนา

สวนนี้เปนแกนสำคัญของหนังสือเลมนี้  ผูเขียนไดคัดเลือกวิธีการที่สำคัญมาจำนวนหนึ่งแลวอธิบายใน 

รายละเอียด  ผูเขียนเชื่ออยางจริงใจวาวิธีการเหลานี้มีคุณคาอยางยิ่งสำหรับปญหาที่สังคมไทยกำลัง 

เผชิญหนาอยู ผูอานจะไดพบวิธีการที่รูจักกันทั่วไป เชน การประชุมแบบพื้นที่เสรี (Open Space  

Technology) กระบวนการ “สภากาแฟ” (World Café) และการสืบถามดวยความชื่นชม (Appreciative 

Inquiry) ตลอดจนวิธีการที่ยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย เชน “เสาะหาอนาคต” (Future Search) และ 

กระบวนการ “อางเลี้ยงปลา” (Fishbowl) ผูเขียนยังไดเพิ่มเติมเทคนิคอื่นๆ ที่จัดไดงาย เชน ทอลคโชว 

และ คาราวาน ดวย

มีอะไรบางในเลมมีอะไรบางในเลม



“เราควรทำทุกสิ่งใหเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได  แตไมทำใหงายลง”

อัลเบิรต  ไอนสไตน 

1  คำกลาวปาฐกถาของ ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เรื่องบทบาทของญี่ปุนในทศวรรษหนา ณ กรุงโตเกียว  
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 

คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกันของ FES เลมนี้ เปนแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลและ 

องคกรที่สนใจในการจัดและอำนวยการสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน คูมือนี้เขียนขึ้นจากขอสรุป 

ขอสังเกต และความเชื่อของผูเขียนที่เกิดจากการอำนวยการประชุมและทำงานรวมกับองคกรหลากหลาย 

ประเภทในการแกปญหาเชิงสังคมและองคกรตางๆ มาเปนเวลาหลายป หัวใจของหนังสือเลมนี้คือ การ  

นำเสนอวิธีการในการอำนวยการสานเสวนาและปฏิบัติงานรวมกันที่พัฒนามาขึ้นในชวง 10 - 20 ป ที่ผานมานี้ 

นาเสียดายที่แทบจะไมมีการฝกอบรมและการสอนวิธีการเหลานี้ในมหาวิทยาลัยของเมืองไทยเลย ดังนั้น 

จึงไมนาประหลาดใจที่ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการทั้งหลายดังกลาวนี้เปนภาษาไทยจะยังมีไมมากนักหรือแทบ 

ไมมีเลย หนังสือเลมนี้พยายามที่จะเติมเต็มในสิ่งที่หนังสือภาษาไทยที่มีอยูในเวลานี้ยังขาดอยู ผูเขียน 

จำไดวาเมื่อไดอานสุนทรพจนของ ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่กลาววา  

“เรา (คนไทย) มักจะจัดการประชุมโดยการอานเนื้อหาที่ไดตระเตรียมไวมากกวาที่จะใชเปนโอกาสใน 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อใหเกิดความเขาใจในประเด็นหลักของเนื้อหา”1 ผูเขียนคิดวา  

ประเทศไทยจำเปนตองมีหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาดานวิธีการการจัดสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน 

เพื่อใหบรรดาผูนำหรืออำนวยการประชุม และผูสนับสนุนการสานเสวนาสามารถนำไปใชใหเกิดผลการ 

สื่อสารที่ดีขึ้นได ดังนั้น ผูเขียนจึงเลือกเฉพาะวิธีที่จะหนุนเสริมใหเกิดการแบงปนองคความรู สรางความ 

มุงมั่น และเสริมสรางศักยภาพของที่ประชุมในการพัฒนาวิธีการแกปญหาและยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น วิธีการดังกลาวนี้ยังชวยใหคนที่มีอำนาจในระดับที่ตางกัน มีความสนใจที่หลากหลาย และมี 

ทรัพยากรตางๆ กัน มีพื้นที่ในการแสดงบทบาทเสมอกัน รวมถึงทำใหผูเขารวมที่มีความแตกตางกัน 

ปฏิสัมพันธกันไดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความรวมมือกันอยางแทจริง

วิธีการดังกลาวนี้สามารถใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ 

และผูแทนกลุมผลประโยชนเขามามีสวนรวมในการสานเสวนา  หรืออาจจะใชในระดับชุมชนเพื่อใหประชาชน 

(ซึ่งมักจะยากจนและดอยโอกาส) เขารวมการสานเสวนา

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นสำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานสานเสวนาอยางแข็งขันหรืออาจจะไดเกี่ยวของ 

ในอนาคต ไมวาจะในการจัด การอำนวยการประชุม หรือการสนับสนุนสงเสริมใหมีการสานเสวนาขึ้นภายใน

องคกรหรือสังคม  ดวยเหตุนี้ หนังสือเลมนี้จึงเหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่เปนผูนำ     

บทนำบทนำ
ถึงแมวาผูเขียนจะมีสัญชาติเยอรมัน แตก็พยายามเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นจากมุมมองของคนเอเชีย ตัวอยาง 

ที่ปรากฏในหนังสือสวนใหญหยิบยกมาจากประสบการณการทำงานของผูเขียนในฐานะผูอำนวยการประชุม 

และที่ปรึกษาอิสระที่ทำงานใหกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (Friedrich-Ebert-Stiftung) ในชวง 4 ปที่ผานมา 

คูมือเลมนี้ผสมผสานตัวอยางและแนวคิดเขากับความเขาใจอันลึกซึ้งและคำแนะนำที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

ผูเขียนพยายามที่จะชวยใหผูอานมีคำตอบตอคำถามที่วา “เราจะนำเอาเครื่องมือและวิธีการชั้นยอด 

สำหรับการสานเสวนาและปฏิบัติงานรวมกันเหลานี้ไปใชในองคกร หรือในสภาพแวดลอมของงาน 

เราอยางเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพไดอยางไร?”   โดยผูเขียนพยายามเขียนในลักษณะของการ 

สนทนาอยางเปนกันเองที่สุดเทาที่จะทำได 

หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 11 บท โดยจัดเปน 3 สวน เรียงลำดับตามหลักเหตุผล เริ่มตั้งแตการทบทวน 

เรื่องการสานเสวนา การอำนวยการประชุม วิธีการสำหรับสำหรับที่ประชุมขนาดใหญ และเทคนิคอื่นๆ  

ที่เปนประโยชนสำหรับการอำนวยการสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

สวนที่ 1: การสานเสวนา

เปนการสำรวจแนวคิดเรื่องการสานเสวนาจากมุมมองที่หลากหลาย และทำความเขาใจใหชัดเจนวา 

สานเสวนามีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยสันติวิธี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สวนที่ 2: การอำนวยการประชุม

เปนการกลาวถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่จำเปนอยางยิ่งสำหรับการอำนวยการประชุม 

ผูเขียนยังไดกลาวถึงแงมุมที่สำคัญอื่นๆ เชน การสรางสภาพแวดลอมเพื่อนำไปสูการสานเสวนา

สวนที่ 3: วิธีการสำหรับผูจัดการสานเสวนา

สวนนี้เปนแกนสำคัญของหนังสือเลมนี้  ผูเขียนไดคัดเลือกวิธีการที่สำคัญมาจำนวนหนึ่งแลวอธิบายใน 

รายละเอียด  ผูเขียนเชื่ออยางจริงใจวาวิธีการเหลานี้มีคุณคาอยางยิ่งสำหรับปญหาที่สังคมไทยกำลัง 

เผชิญหนาอยู ผูอานจะไดพบวิธีการที่รูจักกันทั่วไป เชน การประชุมแบบพื้นที่เสรี (Open Space  

Technology) กระบวนการ “สภากาแฟ” (World Café) และการสืบถามดวยความชื่นชม (Appreciative 

Inquiry) ตลอดจนวิธีการที่ยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย เชน “เสาะหาอนาคต” (Future Search) และ 

กระบวนการ “อางเลี้ยงปลา” (Fishbowl) ผูเขียนยังไดเพิ่มเติมเทคนิคอื่นๆ ที่จัดไดงาย เชน ทอลคโชว 

และ คาราวาน ดวย

มีอะไรบางในเลมมีอะไรบางในเลม



สญั ลกัษ ณ ท ีช่ วยอ ธบิ ายบ างแงมมุ ใน ห น ังสอื ให ชดั เจ น :

โยสเอช . วากเน อร  (Jost H. Wagner)

เกดิ เม ือ่ป  พ .ศ . 2512 จบ การศกึษ าใน สาขาส ังคม วทิ ยาและเศรษ ฐศาสต รท ีม่ ห าวทิ ยาลยัเท รียร (เยอรม น ี)

และม ห าวทิยาลยัซาราโกซา (สเป น) ในช วงเดอืนกนัยายน  2544 ถ ึงมนีาคม  2548 เขาทำงาน เป น ผูจดัการ

ด าน โครงการและท ีป่ รึกษ าด าน เท คนคิให กบั สำนกังาน ความ รวม มอืท างวิ ช าการของเยอรมนั (GTZ) ใน

อนิ เดยีและอฟั กานสิถ าน ใน เดอืน เม ษ ายน 2548 ถ ึงมนีาคม  2549 เป นตวัแทนของ  German Partnership

Initiative ใน พ ื้น ท ีท่ ี่ได รับ ผลกระท บ จากสนึ าม ิใน ป ระเท ศไท ย ต ั้งแต เดอืน เม ษ ายน 2549 เป น ต น ม า

เขาทำงาน เป นท ีป่ รึกษ า ผูอำนวยการป ระชมุ และวทิยากรผูฝกอบ รม ให กบั องค กรพฒั นาของเยอรม น ี องค กร

พฒั นาระห วางป ระเทศ และสถ าบนัทางการเมอืงท ัว่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  เอเชยีใต  และยโุรป ในป ระเทศ

ไทย Wagner ทำงานให กบั มลูนธิฟิ รีด ริค เอแบ รท เก ีย่วกบั การแก ป ญ ห า  3 จังห วดัช ายแดนภ าคใต ด วย

สนัตวิธิ ีเป น เวลาห ลายป 

สัญ ลักษณ ที่ใชในหนังสือสัญ ลักษณ ที่ใชในหนังสือ

ค ำ แน ะ น ำ : เป น ส ิ่งท ีผู่เขยีน ด ึงม าจากป ระสบ การณส วน ตวัใน การอำน วยการป ระชมุ ใน เอเชยี
ม าเป น เวลาห ลายป  ต ลอดจน ป ระสบ การณใน ยโุรป และแอฟ ริกาบ างเลก็น อย น อกจากน ี้
ผูเขยีน ย ังได รวบ รวม ค ำแ น ะน ำแ ละกลยทุ ธ บ างอย างของเพ ือ่น ท ีท่ ำห น าท ี่เป น ผูอำน วยการ

ป ระชมุ เขาม าไวด วย

ข อค วร ร ะ วัง: เตอืน ถ ึงบ างส ิ่งบ างอย างท ีผู่อ าน ค วรจะห ลกี เล ีย่ งเพ ือ่ ให กระบ วน การท ีท่ ำ

ป ระสบ ผลสำเร็จ

วงใน : เน นถ ึงขอมลูท ี่เป นป ระโยช น 

เร ือ่ งเล า: เป น เรือ่งราวและตวัอย างเฉ พ าะจากแวดวงการเอ ื้ออำนวยกระบ วนการสาน เ สวนา

เกี่ยวกับผูเขียนเกี่ยวกับผูเขียน



ผ ูเขยีน เหน็วาหน ังสอืเล ม น ี้เป นงานท ีย่ ังต องได รับ การพฒั นาต อ ไป อกี ด ังน ัน้ เสยีงตอบ รับ ท ีม่ตี อหน ังสอื

และป ระโยชน ของหน ังสอืเล ม น ี้เป นส ิ่งท ีผ่ ูเขยีนใค รจะได รับ อย า งม าก ถ าหากผ ูอ าน เป นผ ูป ฏิบตังิาน ผ ูนำ

ห รือผ ูอำนวยการป ระชมุ ในการสาน เสวนา และมสี ิ่งท ีอ่ยากสะท อนค วาม เหน็ ห รือม ีเค รือ่งมอืและแหล ง

ขอมลูเพ ิม่ เตมิ ผ ูเขยีนก ็ใค รจะได รับ ฟ งจากท าน กรุณ าตดิต อผ ูเขยีนท ี่  jw@change-initiative.com

ใน ช วงต น ป  2551 Wagner ได ก อต ั้ง The Change Initiative ซึ่งเป น องค กรท ีท่ ำงาน ด าน การอำน วยการ

ป ระชมุ และการฝ กอบ รมค วาม สนใจหลกัของเขาอย ูท ีว่า จะอำนวยการป ระชมุ สาน เสวนาและการป ฏิบตังิาน

รวม กนั จากทกุฝ ายท ี่เก ีย่วของแ ละมสี วน ได เสยีม ารวม ใน สถ าน การณ ค วาม ขดัแ ย งแ ละป ญ ห าท ีซั่บ ซอน ได 

อย างไร ป จจบุนั  Wagner ย ังเป นตวัแทนของสม าค ม  International Association of Facilitators (IAF)

ท ีป่ ระจำอย ูในป ระเทศไทย และเป นผ ูป ระสานงานของ  Facilitator Forum แห งป ระเทศไทย ซึ่งเป น เค รือขาย

ของผ ูท ีส่น ใจในศลิป ะและองค ค วาม รูของการอำนวยการป ระชมุ ผ ูอ านสาม ารถ ตดิต อกบั  Jost Wagner ได ท ี่

jw@change-initiative.com

คำขอบคุณคำขอบคุณ
ผ ูเขยีน ขอขอบ คณุ ด วยใจจริงต อเพ ือ่น รวม งาน แ ละผ ูเข ารวม กระบ วน การท ีม่อีย ูม ากม ายทกุๆ ค นท ั้งท ี่เป น

บคุ ค ลแ ละเป น กล ุม ขอมลู ค วาม คดิ เหน็ ค ำวจิารณ ใน เชงิสรางสรรค  แ ละเรือ่งราว ตลอดจน ป ระสบ การณ 

ของแ ต ละค น ได ช วยให ห น ังสอืเล ม น ี้เป น รูป รางขึน้ ม าได 

ขอบ พ ระคณุ Vesna Rodic ผ ูอำน วยการสำนกังาน FES ใน กรุงเท พ ฯ ถ าห ากไม ได รับ ค วาม ช วยเห ลอื

จากเธ อท ั้งใน ท างส วน ตวัแ ละห น าท ีก่ารงาน โค รงการท ำห น ังสอืเล ม น ีก้ ็ไม อาจจะสำเร็จได  ขอบ คณุ เพ ือ่น

รวม งาน ท ี่ The Change Initiative คณุ Tien Truong ซึ่งการตรวจแ ก ต น ฉบบั ภ าษ าอ ังกฤษ อย างรอบ ค อบ

ค วาม คดิ เหน็ ของเธ อเป น ป ระโยชน อย างม ากม าย เช น เดยีวกบั คณุ อทิ ธณิฐั สบีญุ เรือง แ ละคณุ นทั ธ ม น

ม วงมติร ท ีท่ ุม เท เวลาม ากม ายใน การแ ป ล ค น ค วา แ ละพสิจูน อกัษ ร

ขอบ คณุ เพ ือ่น รวม งาน ท ีส่ำนกังาน FES ป ระเท ศ ไท ย โดยเฉพ าะทมี ท ำงาน โค รงการภ าค ใต , คณุ สม ม าตร

เกราะแก ว ผ ูจดัการโค รงการฯ และคณุ ทศันวรรณ บ รรจง ผ ูช วยโค รงการฯ รวม ท ั้งคณุ รักชนก ฉัตรจฑุ าม าส

ซึ่งรวม วางแ ผน การอบ รม เชงิป ฏิบตักิารได อย างน าสน ใจแ ละด ีเย ีย่ม

ขอขอบ คณุ ผ ูแทน FES ป ระจำป ระเทศต างๆ ได แก   Axel Schmidt (สงิค โป ร/กมั พชูา ป จจบุนัอย ูท ีส่ำนกังาน

ในแอฟ ริกาใต ),  Dr. Paul Pasch (ม าเลเซีย/พ ม า) และ Mirko Herberg (ฟ ลปิ ป นส ) ท ี่ให โอกาสแก ผ ูเขยีน

ในการเรียน รู ทดลองป ระยกุต ใช  และพฒั นาวธิกีารท ั้งหลายท ีอ่ธบิ ายอย ูในหน ังสอืเล ม น ี้

สดุท าย ผ ูเขยีน ใค รขอขอบ พ ระคณุ ใน ค วาม รักแ ละการห นนุ ช วยของคณุ พ อคณุ แ ม ท ี ม่ ีให ผ ูเขยีน อย างไม ม ี

ส ิน้ สดุ
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หลักการพื้นฐานสำหรับกระบวนการสานเสวนา

หน ังสอืเล ม น ี้ไม ได วาด วยเรือ่งการอำนวยการป ระชมุ แต เป นหน ังสอืท ีค่ รอบ คลมุ ถ ึงวธิกีาร

จดั การสาน เสวน าแ ละการป ฏบิตักิารงาน รวม กนั ของทกุฝ ายเพ ือ่การเป ล ีย่น แ ป ลงใน เชงิ

ส ังคม และองค กร แม กระน ัน้การอำนวยการป ระชมุ  (facilitation) กย็ ังนบั เป นส ิ่งสำคญั ย ิ่ง

ท ี่เราจ ะต องเขาใจ วาการอำนวยการป ระชมุ  (facilitation) คอือะไร และผูอำนวยการป ระชมุ

(facilitator) มหีน าท ีอ่ย างไร อกีท ั้งเราจ ะสาม ารถจดัสภ าพ แวดล อม ให เอ ือ้ต อการสาน เสวนา

ได อย างไร ในส วนน ีผ้ม จ ะแน ะนำให คณุรูจกักบั แงมมุ ท ีส่ำคญั บ างป ระการของการอำนวย

การป ระชมุ ก อนท ี่เราจ ะพดูกนัถ ึงเรือ่งวธิกีารต างๆ

ใน ยคุ ป จ จบุนั น ีแ้ท บ จ ะเป น ไป ไม ได เลยท ี่เราจ ะท ำงาน อย ูใน องค กรโ ดยไม ต องเขาป ระชมุ

อะไรเลย ไม วาจ ะเป นการป ระชมุ โ ครงการ ป ระชมุ วางแผน สรุป งานกบั เจ าหน าท ี่ ป ระชมุ

ความ รวม มอื สมั นาขนาดใหญ  และป ระชมุ แบ บ อืน่ ๆ อกีม ากม าย ส ิ่งท ีแ่ย ท ีส่ดุกค็อื การ

ป ระชมุ เห ล าน ีส้ วน ให ญ มกัจ ะจดั ได แ ย ม ากแ ละมกัจ ะเป น การเสยี เวลาอนั มคี าไป เป ล าๆ

ใน ชวงไม ก ีป่ ม าน ี้เริม่ มคี วาม เขาใจ กนั ม ากข้ึน วาการป ระชมุ ท ีม่ปี ระสทิ ธภิ าพ น ัน้ จ ะเกดิ ข้ึน

เม ือ่มกีารใส ใจ กบั “กระบ วน การ”ห รือในการออกแบ บ การป ระชมุ น ัน่ เอง

หลักการพื้นฐานสำหรับกระบวนการสานเสวนา

การอำนวยการประชุมคืออะไรการอำนวยการประชุมคืออะไร?

การอำนวยการประชุมการอำนวยการประชุมการอำนวยการประชุม
(DIALOGUE AND COLLABORATIVE ACTION)(DIALOGUE AND COLLABORATIVE ACTION)(DIALOGUE AND COLLABORATIVE ACTION)
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บทที่ 1   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

1

การอำนวยการประชุมนั้น เปนทักษะที่คอนขางคลุมเครือและไมคอยมีคนเขาใจอยูเปน 

เวลานานทีเดียว อีกทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญอยูเพียงไมกี่คน แตสถานการณดังกลาวกำลัง 

เปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ ในประเทศตะวันตก การอำนวยการประชุมนั้นเริ่มในชวงป  

ค.ศ. 1970 ในรูปแบบกระบวนการที่เปนทางการ และตอมาไดรับการเผยแพรไปทั่วในชวง

กอนป ค.ศ. 1990  ทุกวันนี้เราใชเวลาไปมากมายกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถูกขอ 

ใหทำงานเปนที่ประชุมเพื่อบรรลุเปาหมายสำคัญๆ จำนวนมาก เปนเหตุใหมีความตองการ 

ผูอำนวยการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้คนเริ่มเห็นถึงประโยชนของการอำนวยการประชุมมากขึ้น ทั้งในแงประสิทธิภาพ 

ในการคิด ความรวมมือและความมุงมั่นตองานที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการตัดสินใจไดดีขึ้น  

ที่จริงแลวหากมีการอำนวยการประชุมแบบมืออาชีพ คุณจะไดรับการเปลี่ยนแปลงเชิง 

องคกรและสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกวาปกติมาก  ไมมีอะไรที่จะมาแทนที่การใช 

ปรีชาญาณปญญารวมหมูของคนที่เกิดจากการบูรณาการความเห็นที่แตกตางหลากหลาย 

เขาดวยกันได  การอำนวยการประชุมที่ประสบความสำเร็จนั้นจะตองใชประโยชนจาก 

ประสบการณและทักษะหลากหลายที่มีอยูในที่ประชุมที่ประชุม รวมไปถึงการสงเสริมการ 

มีสวนรวมอยางกระตือรือรนหรือการเสนอความคิดเห็นของตนออกมา อีกทั้งยังหมายถึง 

การเปดรับความแตกตาง ไมใชกลัวความแตกตาง และพยายามทำความเขาใจกันและกัน 

โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับความกดดันและความขัดแยงที่มักจะทำใหคนเลิกมีสวนรวมและ 

ไมพูดสิ่งที่ตนคิด ดวยเหตุนี้ การอำนวยการประชุมจึงหยั่งรากลึกอยูในคุณคาเรื่องการม ี

สวนรวม 

เปนเรื่องนาเสียดายที่การที่คนจะคิดรวมกันเปนที่ประชุมนั้นกลับเปนเรื่องยากในวัฒนธรรม 

สวนใหญในที่ประชุม  การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นมักขาดคุณภาพ และปราศจาก 

การตรึกตรองที่ดีอีกทั้งยังไมครอบคลุม เหตุผลเบื้องหลังก็คือ ในองคกรของเราและใน 

สังคมโดยรวมเรามักจะสรางวัฒนธรรมที่ไมสงเสริมใหเราพูดในสิ่งที่เราคิด หรือการแสดง 

ความเปนตัวตนของเราเอง เพื่อแสดงความเห็นที่ไมสามารถพูดออกมาใหฟงดูไพเราะ 

รื่นหูได  สวนใหญแลวความพยายามที่จะลงลึกถึงรายละเอียดที่ซับซอนก็จะไมไดรับการ 

สนับสนุน Sam Kaner ผูเขียนหนังสือ Facilitators Guide to Participatory Decision  

making (คูมือผูอำนวยการประชุมในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม) ไดเขียนไววา “จงพูดใน 

สิ่งที่คุณคิดแตอยาถามคำถามมากเกินไป  ทำงานดวยความกระตือรือรนแตอยาแสดง 

ความรูสึกของคุณ  พยายามสรางผลงานแตก็ตองทำงานใหรวดเร็ว และทำใหถูกตอง 

ตั้งแตครั้งแรก”  นี่คือขอความผสมผสานที่ไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติ

การอำนวยการประชุม

3
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การอำนวยการประชุม

ในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมและองคกรและการที่จะเก็บเกี่ยว 

สิ่งตางๆ จากผูคนใหไดมากที่สุดนั้น ผูนำจะตองเรียนรูวิธีที่จะทำใหพวกเขาเห็นคลอยตาม 

สรางการมีสวนรวมอยางแข็งขัน และสนับสนุนใหคนลงมือปฏิบัติเอง พวกเขายังตอง 

สามารถพัฒนาคุณภาพของกระบวนการอีกดวย ไมวาจะเปนในเรื่องการตั้งและรักษา 

ทีมงาน หรือการนำโครงการใหประสบความสำเร็จ แทนที่จะเปนผูจัดการ ผูนำจะตองเปน 

ทั้งผูฝกสอน ผูใหคำปรึกษา ผูใหการสนับสนุน และครู มากขึ้น  หัวใจหลักของบทบาทใหมๆ 

เหลานี้รวมอยูในทักษะเรื่องการอำนวยการประชุมนั่นเอง และผูนำควรเขาใจดวยวาการ 

อำนวยการประชุมที่สรางใหเกิดการตัดสินใจแบบมีสวนรวมนั้นไมไดเปนการสรางปญหา 

ใหกับโครงสรางองคกรดั้งเดิมหรือลดทอนหนาที่ความรับผิดชอบของผูนำที่มีอยู แตการ 

อำนวยการประชุมนั้นพัฒนาศักยภาพของระบบโดยรวมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและสามารถทำการตัดสินใจไดดีขึ้น

ผูอำนวยการประชุมทำหนาที่อะไร?ผูอำนวยการประชุมทำหนาที่อะไร?
ผูอำนวยการประชุมคือคนที่ชวยที่ประชุม คน และองคกรใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น และสรางใหเกิดความรวมมือและประสานกำลังกันได  ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

รักษาความเปนกลางในดานเนื้อหาเอาไว นั่นหมายความวา ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

ไมเลือกขางหรือสงเสริมความเห็นของตนเองในระหวางการประชุม ผูอำนวยการประชุม 

คือผูเชี่ยวชาญในวิธีที่ใชในการประชุม และเปนผูสงเสริมกระบวนการแบบเปดกวางและ 

เปนธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของที่ประชุม ผูอำนวยการประชุมยังอาจจะเปน 

ผูชี้นำกระบวนการเรียนรูหรือการสานเสวนาเพื่อชวยเหลือที่ประชุมไดใชความคิดอยาง 

ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องสมมติฐาน ความเชื่อ และคุณคาของที่ประชุมอีกทั้งชวยเสริมในเรื่อง 

กระบวนการที่เปนระบบและบริบทในที่ประชุม

ผูที่รับหนาที่ในการอำนวยการประชุมจะมีบทบาทที่ชัดเจนมาก หนาที่ในการอำนวยการ 

ประชุมสวนใหญจะประกอบไปดวยกระบวนการและหนาที่หลักๆ ดังตอไปนี้ :

●  ทำความเขาใจเปาหมาย ผลผลิต และผลปฏิบัติที่ตองการ และบริบทอื่นๆ เพื่อกำหนด 

 วิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

● ออกแบบการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผูจัด  

 โดยการเลือกวิธีการ โครงสรางและลำดับกิจกรรมที่เหมาะสม
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การอำนวยการประชุมนั้น เปนทักษะที่คอนขางคลุมเครือและไมคอยมีคนเขาใจอยูเปน 

เวลานานทีเดียว อีกทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญอยูเพียงไมกี่คน แตสถานการณดังกลาวกำลัง 

เปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ ในประเทศตะวันตก การอำนวยการประชุมนั้นเริ่มในชวงป  

ค.ศ. 1970 ในรูปแบบกระบวนการที่เปนทางการ และตอมาไดรับการเผยแพรไปทั่วในชวง

กอนป ค.ศ. 1990  ทุกวันนี้เราใชเวลาไปมากมายกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถูกขอ 

ใหทำงานเปนที่ประชุมเพื่อบรรลุเปาหมายสำคัญๆ จำนวนมาก เปนเหตุใหมีความตองการ 

ผูอำนวยการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้คนเริ่มเห็นถึงประโยชนของการอำนวยการประชุมมากขึ้น ทั้งในแงประสิทธิภาพ 

ในการคิด ความรวมมือและความมุงมั่นตองานที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการตัดสินใจไดดีขึ้น  

ที่จริงแลวหากมีการอำนวยการประชุมแบบมืออาชีพ คุณจะไดรับการเปลี่ยนแปลงเชิง 

องคกรและสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกวาปกติมาก  ไมมีอะไรที่จะมาแทนที่การใช 

ปรีชาญาณปญญารวมหมูของคนที่เกิดจากการบูรณาการความเห็นที่แตกตางหลากหลาย 

เขาดวยกันได  การอำนวยการประชุมที่ประสบความสำเร็จนั้นจะตองใชประโยชนจาก 

ประสบการณและทักษะหลากหลายที่มีอยูในที่ประชุมที่ประชุม รวมไปถึงการสงเสริมการ 

มีสวนรวมอยางกระตือรือรนหรือการเสนอความคิดเห็นของตนออกมา อีกทั้งยังหมายถึง 

การเปดรับความแตกตาง ไมใชกลัวความแตกตาง และพยายามทำความเขาใจกันและกัน 

โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับความกดดันและความขัดแยงที่มักจะทำใหคนเลิกมีสวนรวมและ 

ไมพูดสิ่งที่ตนคิด ดวยเหตุนี้ การอำนวยการประชุมจึงหยั่งรากลึกอยูในคุณคาเรื่องการม ี

สวนรวม 

เปนเรื่องนาเสียดายที่การที่คนจะคิดรวมกันเปนที่ประชุมนั้นกลับเปนเรื่องยากในวัฒนธรรม 

สวนใหญในที่ประชุม  การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นมักขาดคุณภาพ และปราศจาก 

การตรึกตรองที่ดีอีกทั้งยังไมครอบคลุม เหตุผลเบื้องหลังก็คือ ในองคกรของเราและใน 

สังคมโดยรวมเรามักจะสรางวัฒนธรรมที่ไมสงเสริมใหเราพูดในสิ่งที่เราคิด หรือการแสดง 

ความเปนตัวตนของเราเอง เพื่อแสดงความเห็นที่ไมสามารถพูดออกมาใหฟงดูไพเราะ 

รื่นหูได  สวนใหญแลวความพยายามที่จะลงลึกถึงรายละเอียดที่ซับซอนก็จะไมไดรับการ 

สนับสนุน Sam Kaner ผูเขียนหนังสือ Facilitators Guide to Participatory Decision  

making (คูมือผูอำนวยการประชุมในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม) ไดเขียนไววา “จงพูดใน 

สิ่งที่คุณคิดแตอยาถามคำถามมากเกินไป  ทำงานดวยความกระตือรือรนแตอยาแสดง 

ความรูสึกของคุณ  พยายามสรางผลงานแตก็ตองทำงานใหรวดเร็ว และทำใหถูกตอง 

ตั้งแตครั้งแรก”  นี่คือขอความผสมผสานที่ไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติ

การอำนวยการประชุม

3

1

การอำนวยการประชุม

ในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมและองคกรและการที่จะเก็บเกี่ยว 

สิ่งตางๆ จากผูคนใหไดมากที่สุดนั้น ผูนำจะตองเรียนรูวิธีที่จะทำใหพวกเขาเห็นคลอยตาม 

สรางการมีสวนรวมอยางแข็งขัน และสนับสนุนใหคนลงมือปฏิบัติเอง พวกเขายังตอง 

สามารถพัฒนาคุณภาพของกระบวนการอีกดวย ไมวาจะเปนในเรื่องการตั้งและรักษา 

ทีมงาน หรือการนำโครงการใหประสบความสำเร็จ แทนที่จะเปนผูจัดการ ผูนำจะตองเปน 

ทั้งผูฝกสอน ผูใหคำปรึกษา ผูใหการสนับสนุน และครู มากขึ้น  หัวใจหลักของบทบาทใหมๆ 

เหลานี้รวมอยูในทักษะเรื่องการอำนวยการประชุมนั่นเอง และผูนำควรเขาใจดวยวาการ 

อำนวยการประชุมที่สรางใหเกิดการตัดสินใจแบบมีสวนรวมนั้นไมไดเปนการสรางปญหา 

ใหกับโครงสรางองคกรดั้งเดิมหรือลดทอนหนาที่ความรับผิดชอบของผูนำที่มีอยู แตการ 

อำนวยการประชุมนั้นพัฒนาศักยภาพของระบบโดยรวมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและสามารถทำการตัดสินใจไดดีขึ้น

ผูอำนวยการประชุมทำหนาที่อะไร?ผูอำนวยการประชุมทำหนาที่อะไร?
ผูอำนวยการประชุมคือคนที่ชวยที่ประชุม คน และองคกรใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น และสรางใหเกิดความรวมมือและประสานกำลังกันได  ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

รักษาความเปนกลางในดานเนื้อหาเอาไว นั่นหมายความวา ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

ไมเลือกขางหรือสงเสริมความเห็นของตนเองในระหวางการประชุม ผูอำนวยการประชุม 

คือผูเชี่ยวชาญในวิธีที่ใชในการประชุม และเปนผูสงเสริมกระบวนการแบบเปดกวางและ 

เปนธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของที่ประชุม ผูอำนวยการประชุมยังอาจจะเปน 

ผูชี้นำกระบวนการเรียนรูหรือการสานเสวนาเพื่อชวยเหลือที่ประชุมไดใชความคิดอยาง 

ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องสมมติฐาน ความเชื่อ และคุณคาของที่ประชุมอีกทั้งชวยเสริมในเรื่อง 

กระบวนการที่เปนระบบและบริบทในที่ประชุม

ผูที่รับหนาที่ในการอำนวยการประชุมจะมีบทบาทที่ชัดเจนมาก หนาที่ในการอำนวยการ 

ประชุมสวนใหญจะประกอบไปดวยกระบวนการและหนาที่หลักๆ ดังตอไปนี้ :

●  ทำความเขาใจเปาหมาย ผลผลิต และผลปฏิบัติที่ตองการ และบริบทอื่นๆ เพื่อกำหนด 

 วิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

● ออกแบบการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของผูจัด  

 โดยการเลือกวิธีการ โครงสรางและลำดับกิจกรรมที่เหมาะสม
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●  สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยที่เอื้อตอการสานเสวนาและกิจกรรมความรวมมือใน 

 ระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการ

●  นำที่ประชุมใหใชที่ประชุมกระบวนการตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของที่ประชุม   

 หากจำเปน ผูอำนวยการประชุมอาจจำเปนตองเขาแทรกแซงเพื่อจัดการพลวัตของ 

 ที่ประชุม เชน การกำหนดกฎการอยูรวมกัน การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน

●  ที่ประชุมจัดใหการเรียนรูและการประเมินผลการประชุมของที่ประชุมเปนสวนหนึ่งของ 

 กิจกรรมการติดตามผลการประชุม

กลาวโดยสรุปก็คือ ผูอำนวยการประชุมนั้นเปรียบเสมือนหมอตำแยที่มีหนาที่ชวยใหเด็ก 

คลอดออกมาอยางแข็งแรงและปลอดภัย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หมอตำแยชวยใน 

กระบวนการกอกำเนิด แตไมไดเปนคนสรางผลลัพธที่ไดออกมาเอง ดังนั้นผูอำนวยการ 

ประชุมจึงไมใชที่ปรึกษาในแงของการใชความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบอกวาควรจะคิด 

อยางไรและทำอะไร แตพวกเขาเปนผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการ ซึ่งเปนคนละสวนกับ 

ดานเนื้อหา  ผมขออธิบายในสวนนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย

หนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญที่สุดของการอำนวยการประชุมนั้นวาดวยความแตกตางระหวาง 

กระบวนการและเนื้อหา  ทฤษฎีนี้กลาววา การปฏิสัมพันธใดๆ ระหวางบุคคล จะประกอบ 

ไปดวยสองมิติเสมอ คือดานเนื้อหาและดานกระบวนการ  ในการประชุมแตละครั้ง เนื้อหา 

ในที่การประชุมคือสิ่งที่กำลังถูกอภิปรายแลกเปลี่ยนกันอยู มันคือที่ที่ประชุมตองทำให 

สำเร็จลุลวง และคือปญหาที่ตองแกไข เนื้อหานั้นระบุชัดเจนอยูในวาระการประชุม  เนื้อหา 

นั้นเปนมองเห็นและจับตองไดชัดเจนของการประชุม เราจะเห็นเนื้อหาไดชัดและเนื้อหา 

มักจะเปนสวนที่ไดรับความสนใจจากผูเขารวม  อีกองคประกอบหนึ่งของการปฏิสัมพันธ 

ใดๆ คือกระบวนการ  กระบวนการนั้นเกี่ยวกับวาสิ่งตางๆ ดำเนินไปอยางไร กระบวนการ 

คือวิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช  กระบวนการยังรวมถึงลักษณะ 

ในการปฏิสัมพันธ พลวัตของที่ประชุม และบรรยากาศที่ถูกสรางขึ้น  เราไมสามารถมองเห็น 

หรือจับตองกระบวนการไดอยางชัดเจนดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่เราเขาถึงไดยากกวา  นอกจาก 

นั้นกระบวนการยังเปนสวนของการประชุมที่มักจะถูกมองขามและเพิกเฉย เนื่องจากผูคน

สวนใหญจะเนนไปที่การพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา
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ถาคุณสนใจที่จะเปนผูอำนวยการประชุม ก็จะตองพัฒนาคุณสมบัติตอไปนี้เพื่อที่จะเปน 

ผูอำนวยการประชุมที่ดี:
 

●  ผูอำนวยการประชุมกำหนดมาตรฐานของการพูดคุยแลกเปลี่ยน  และจะตองจดจออยู 

 กับกระบวนการรวมถึงตื่นตัวอยูเสมอ อีกทั้งมีความสนใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและ 

 การเรียนรูที่กำลังเกิดขึ้น ผูอำนวยการประชุมจะสรางมาตรฐานของการสื่อสารโดย 

 การมองผูเขารวมทุกคนไปรอบๆ หอง คอยฟงอยางตั้งใจ และสนับสนุนใหผูเขารวม 

 ทุกคนมีสวนรวมในที่ประชุม  ผูอำนวยการประชุมจะตองคอยตรวจสอบที่ประชุมบอยๆ 

  ที่ประชุมเพื่อประเมินระดับพลังงานในการทำงานของที่ประชุมเปนระยะ

●  ผูอำนวยการประชุมใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมของการประชุมเปนอันดับแรก 

   ทุกอยางตั้งแตเรื่องการจัดเกาอี้ การวางลูกอมไวตามที่นั่ง การเขียนขอความไวบนผนัง  

 ที่ตั้งของหองน้ำ และเรื่องการจัดการอื่นๆ อีกมากมาย ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

 รับผิดชอบในการประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพของสถานที่ประชุม และดูให 

 สภาพแวดลอมสัมพันธกับบรรยากาศของการประชุม

●  ผูอำนวยการประชุมใหความสำคัญกับเรื่องเวลา เปนเรื่องงายมากที่เราอาจเผลอทำ 

 กิจกรรมเลยกำหนดเวลาและไมไดจัดเวลาใหผูเขารวมไดพักไวอยางเพียงพอไดงายๆ   

 ควรจะหลีกเลี่ยงการกำหนดกิจกรรมสำคัญไวกอนหรือหลังพักทานอาหาร วางแผน 

 เผื่อเวลาทำกิจกรรมไวใหมากกวาที่คิดวากิจกรรมนั้นตองใชจริง

ความแตกตางระหวางเนื้อหาและกระบวนการในที่ประชุม

เนื้อหา

 ประชุมเรื่องอะไร

 หัวขอในการสนทนา 

 งานที่ตองทำ

 แกไขปญหา

 เกิดการตัดสินใจ

 วาระการประชุม

 เปาหมาย

กระบวนการ

 ประชุมกันอยางไร

 วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ 

 ความสัมพันธในที่ประชุมเปนอยางไร

 นำเครื่องมือใช

 มีการกำหนดกฎหรือบรรทัดฐาน

 พลวัตภายในที่ประชุม

 บรรยากาศ
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●  สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยที่เอื้อตอการสานเสวนาและกิจกรรมความรวมมือใน 

 ระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการ

●  นำที่ประชุมใหใชที่ประชุมกระบวนการตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของที่ประชุม   

 หากจำเปน ผูอำนวยการประชุมอาจจำเปนตองเขาแทรกแซงเพื่อจัดการพลวัตของ 

 ที่ประชุม เชน การกำหนดกฎการอยูรวมกัน การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน

●  ที่ประชุมจัดใหการเรียนรูและการประเมินผลการประชุมของที่ประชุมเปนสวนหนึ่งของ 

 กิจกรรมการติดตามผลการประชุม

กลาวโดยสรุปก็คือ ผูอำนวยการประชุมนั้นเปรียบเสมือนหมอตำแยที่มีหนาที่ชวยใหเด็ก 

คลอดออกมาอยางแข็งแรงและปลอดภัย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หมอตำแยชวยใน 

กระบวนการกอกำเนิด แตไมไดเปนคนสรางผลลัพธที่ไดออกมาเอง ดังนั้นผูอำนวยการ 

ประชุมจึงไมใชที่ปรึกษาในแงของการใชความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบอกวาควรจะคิด 

อยางไรและทำอะไร แตพวกเขาเปนผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการ ซึ่งเปนคนละสวนกับ 

ดานเนื้อหา  ผมขออธิบายในสวนนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย

หนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญที่สุดของการอำนวยการประชุมนั้นวาดวยความแตกตางระหวาง 

กระบวนการและเนื้อหา  ทฤษฎีนี้กลาววา การปฏิสัมพันธใดๆ ระหวางบุคคล จะประกอบ 

ไปดวยสองมิติเสมอ คือดานเนื้อหาและดานกระบวนการ  ในการประชุมแตละครั้ง เนื้อหา 

ในที่การประชุมคือสิ่งที่กำลังถูกอภิปรายแลกเปลี่ยนกันอยู มันคือที่ที่ประชุมตองทำให 

สำเร็จลุลวง และคือปญหาที่ตองแกไข เนื้อหานั้นระบุชัดเจนอยูในวาระการประชุม  เนื้อหา 

นั้นเปนมองเห็นและจับตองไดชัดเจนของการประชุม เราจะเห็นเนื้อหาไดชัดและเนื้อหา 

มักจะเปนสวนที่ไดรับความสนใจจากผูเขารวม  อีกองคประกอบหนึ่งของการปฏิสัมพันธ 

ใดๆ คือกระบวนการ  กระบวนการนั้นเกี่ยวกับวาสิ่งตางๆ ดำเนินไปอยางไร กระบวนการ 

คือวิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช  กระบวนการยังรวมถึงลักษณะ 

ในการปฏิสัมพันธ พลวัตของที่ประชุม และบรรยากาศที่ถูกสรางขึ้น  เราไมสามารถมองเห็น 

หรือจับตองกระบวนการไดอยางชัดเจนดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่เราเขาถึงไดยากกวา  นอกจาก 

นั้นกระบวนการยังเปนสวนของการประชุมที่มักจะถูกมองขามและเพิกเฉย เนื่องจากผูคน

สวนใหญจะเนนไปที่การพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา

การอำนวยการประชุม
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ถาคุณสนใจที่จะเปนผูอำนวยการประชุม ก็จะตองพัฒนาคุณสมบัติตอไปนี้เพื่อที่จะเปน 

ผูอำนวยการประชุมที่ดี:
 

●  ผูอำนวยการประชุมกำหนดมาตรฐานของการพูดคุยแลกเปลี่ยน  และจะตองจดจออยู 

 กับกระบวนการรวมถึงตื่นตัวอยูเสมอ อีกทั้งมีความสนใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและ 

 การเรียนรูที่กำลังเกิดขึ้น ผูอำนวยการประชุมจะสรางมาตรฐานของการสื่อสารโดย 

 การมองผูเขารวมทุกคนไปรอบๆ หอง คอยฟงอยางตั้งใจ และสนับสนุนใหผูเขารวม 

 ทุกคนมีสวนรวมในที่ประชุม  ผูอำนวยการประชุมจะตองคอยตรวจสอบที่ประชุมบอยๆ 

  ที่ประชุมเพื่อประเมินระดับพลังงานในการทำงานของที่ประชุมเปนระยะ

●  ผูอำนวยการประชุมใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมของการประชุมเปนอันดับแรก 

   ทุกอยางตั้งแตเรื่องการจัดเกาอี้ การวางลูกอมไวตามที่นั่ง การเขียนขอความไวบนผนัง  

 ที่ตั้งของหองน้ำ และเรื่องการจัดการอื่นๆ อีกมากมาย ผูอำนวยการประชุมจะตอง 

 รับผิดชอบในการประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพของสถานที่ประชุม และดูให 

 สภาพแวดลอมสัมพันธกับบรรยากาศของการประชุม

●  ผูอำนวยการประชุมใหความสำคัญกับเรื่องเวลา เปนเรื่องงายมากที่เราอาจเผลอทำ 

 กิจกรรมเลยกำหนดเวลาและไมไดจัดเวลาใหผูเขารวมไดพักไวอยางเพียงพอไดงายๆ   

 ควรจะหลีกเลี่ยงการกำหนดกิจกรรมสำคัญไวกอนหรือหลังพักทานอาหาร วางแผน 

 เผื่อเวลาทำกิจกรรมไวใหมากกวาที่คิดวากิจกรรมนั้นตองใชจริง

ความแตกตางระหวางเนื้อหาและกระบวนการในที่ประชุม

เนื้อหา

 ประชุมเรื่องอะไร

 หัวขอในการสนทนา 

 งานที่ตองทำ

 แกไขปญหา

 เกิดการตัดสินใจ

 วาระการประชุม

 เปาหมาย

กระบวนการ

 ประชุมกันอยางไร

 วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ 

 ความสัมพันธในที่ประชุมเปนอยางไร

 นำเครื่องมือใช

 มีการกำหนดกฎหรือบรรทัดฐาน

 พลวัตภายในที่ประชุม

 บรรยากาศ
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●  ผูอำนวยการประชุมมีหนาที่ในการเนนย้ำถึงจุดประสงคและความสำคัญของการ 

 สนทนาที่ประชุมใหที่ประชุมไดรับทราบ  เปนเรื่องสำคัญมากที่จะตองระบุถึงเปาหมาย 

 และจุดประสงคของแตละกิจกรรมในแตละชวงของการอบรมไวใหชัดเจน รวมถึงให 

 ที่ประชุมรับรูถึงเวลาที่กำหนดไวสำหรับแตละกิจกรรมดวย

●  ผูอำนวยการประชุมใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาใหเดินหนา 

 ตอไปเมื่อเกิดความตึงเครียดขึ้น หรือเมื่อการสนทนาหยุดชะงักลง  ผูอำนวยการประชุม 

 จะตองเตรียมพรอมไวดวยเครื่องมือตางๆ เพื่อรักษากระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน 

 ที่ประชุม

●  ผูอำนวยการประชุมมีหนาที่ในการใหความสนใจกับพฤติกรรมของที่ประชุม  คุณจะตอง 

 เปนนักสังเกตการณสัญญาณและความหมายทั้งที่เปนคำพูดและที่เปนภาษารางกาย 

 ในที่ประชุม  คุณอาจจะลองใหผูเขารวมอธิบายถึงพฤติกรรมของตัวเองในระหวาง 

 ชวงการสำรวจกิจกรรมที่เสร็จสิ้นไปแลวก็ได

●  ผูอำนวยการประชุมควรจะผอนคลายและมีอารมณขัน เพื่อชวยใหการสนทนานั้น 

 สนุกขึ้นพรอมไปกับการไดความรู  การแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมมักกลายเปน 

 เรื่องเครงเครียดและเขมขนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดนั้น ผูอำนวยการประชุมอาจจะเลาเรื่อง 

 ตลกหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่นเพื่อลดความตึงเครียดก็ได  เสียงหัวเราะและ 

 บรรยากาศที่ผอนคลายเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำใหเกิดการสนทนาที่ดี

ผูอำนวยการประชุมที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองยึดถือในคุณคาและทัศนคติบางประการ  

การจะทำใหผลการประชุมออกมาดีนั้น ที่ประชุมก็จำเปนตองยึดถือในคุณคาเหลานี้ดวย 

เชนกัน เมื่อคุณแสดงใหที่ประชุมเห็นถึงคุณคาและทัศนคติเหลานี้ดวยตัวคุณเอง คุณจะ 

ชวยเสริมใหที่ประชุมยึดถือคุณคาและทัศนคติเดียวกันตามไปดวยที่ประชุม:

ความเคารพและความเขาอกเขาใจ 

ทุกความคิดนั้นสำคัญ ไมมีความคิดหรือบุคคลใดที่สำคัญมากไปกวากัน

คุณคาและทัศนคติคุณคาและทัศนคติ

การอำนวยการประชุม
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การสานเสวนาที่ดีมักเหมือนเรื่องราวที่มีจุดเริ่มตน เนื้อเรื่อง และตอนจบ เราจะสรางให 

คนกลุมหนึ่งมีความเขาใจรวมกันในประเด็นหนึ่งๆ และตกลงรวมกันวาอยากใหเปนอยางไร 

และเริ่มเดินทางไปดวยกันไดอยางไร?  อะไรเปนหัวใจสำคัญของขั้นตอนดังกลาว? และ 

พวกเขาบรรลุการตัดสินใจและขอสรุปรวมกัน (การปฏิบัติงานรวมกัน) ไดอยางไร?  รูปแบบ 

ที่ชวยใหเราเกิดความคิดตามโครงสรางที่นำไปสูการสานเสวนานั้นมีอยูดวยกันหลาย 

รูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่งายๆ คือรูปแบบการกระจายออกและการผสานคืน (Divergence 

and Convergence) ของ Sam Kaner ชาวอเมริกันที่เขียนหนังสือรวมกับเพื่อนของเขา 

เรื่อง “Facilitators Guide to Participatory Decision making” (คูมือผูอำนวยการประชุม 

ความรวมมือ

สมาชิกในที่ประชุมของคุณจะตองทำงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการประชุม 

ในฐานะผูอำนวยการประชุม คุณไมสามารถบังคับใหใครทำงานรวมกันได แตคุณจะตอง

สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการทำงานเชนนั้น

ความซื่อสัตย

คุณและที่ประชุมจะตองซื่อสัตยและเปดเผยเกี่ยวกับความรูสึก คุณคา และลำดับความ 

สำคัญของคุณ

ความรับผิดชอบ

ที่ประชุมจะตองถือวาการแกปญหาและการดำเนินการเพื่อการนั้นเปนหนาที่รับผิดชอบ 

ของทั้งที่ประชุม ในขณะที่ผูอำนวยการประชุมก็ตองรับผิดชอบการกระทำของตนเอง 

ซึ่งสงผลกระทบตอเนื้อหา การมีสวนรวม และกระบวนการของการประชุม 

ความยืดหยุน

เมื่อคุณอำนวยการสนทนา คุณจะตองมีความออนไหวกับความตองการของบุคคล และ 

ปรับกระบวนการและกำหนดการตามที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน ถาคุณรูสึกวาที่ประชุมเริ่ม 

ออนลา คุณก็สามารถจัดใหพักทานอาหารวางกอนกำหนด หรือใหที่ประชุมทำกิจกรรม 

“เดินชมแกลเลอรี่” (gallery walk) เพื่อใหทุกคนไดลุกขึ้นเดินดูสิ่งที่ไดประชุมผานไปแลว  

ยกตัวอยางเชน แผนที่เสนเวลา (timeline)  อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ แบงผูเขารวมเปนกลุม 

สนทนายอยเพื่อใหการมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น

พลวัตของกระบวนการที่ประชุม พลวัตของกระบวนการที่ประชุม 
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 ที่ประชุมรับรูถึงเวลาที่กำหนดไวสำหรับแตละกิจกรรมดวย

●  ผูอำนวยการประชุมใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาใหเดินหนา 
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 จะตองเตรียมพรอมไวดวยเครื่องมือตางๆ เพื่อรักษากระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน 

 ที่ประชุม

●  ผูอำนวยการประชุมมีหนาที่ในการใหความสนใจกับพฤติกรรมของที่ประชุม  คุณจะตอง 

 เปนนักสังเกตการณสัญญาณและความหมายทั้งที่เปนคำพูดและที่เปนภาษารางกาย 

 ในที่ประชุม  คุณอาจจะลองใหผูเขารวมอธิบายถึงพฤติกรรมของตัวเองในระหวาง 

 ชวงการสำรวจกิจกรรมที่เสร็จสิ้นไปแลวก็ได

●  ผูอำนวยการประชุมควรจะผอนคลายและมีอารมณขัน เพื่อชวยใหการสนทนานั้น 

 สนุกขึ้นพรอมไปกับการไดความรู  การแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมมักกลายเปน 

 เรื่องเครงเครียดและเขมขนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดนั้น ผูอำนวยการประชุมอาจจะเลาเรื่อง 

 ตลกหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่นเพื่อลดความตึงเครียดก็ได  เสียงหัวเราะและ 

 บรรยากาศที่ผอนคลายเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำใหเกิดการสนทนาที่ดี

ผูอำนวยการประชุมที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองยึดถือในคุณคาและทัศนคติบางประการ  

การจะทำใหผลการประชุมออกมาดีนั้น ที่ประชุมก็จำเปนตองยึดถือในคุณคาเหลานี้ดวย 

เชนกัน เมื่อคุณแสดงใหที่ประชุมเห็นถึงคุณคาและทัศนคติเหลานี้ดวยตัวคุณเอง คุณจะ 

ชวยเสริมใหที่ประชุมยึดถือคุณคาและทัศนคติเดียวกันตามไปดวยที่ประชุม:

ความเคารพและความเขาอกเขาใจ 

ทุกความคิดนั้นสำคัญ ไมมีความคิดหรือบุคคลใดที่สำคัญมากไปกวากัน

คุณคาและทัศนคติคุณคาและทัศนคติ

การอำนวยการประชุม
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การสานเสวนาที่ดีมักเหมือนเรื่องราวที่มีจุดเริ่มตน เนื้อเรื่อง และตอนจบ เราจะสรางให 

คนกลุมหนึ่งมีความเขาใจรวมกันในประเด็นหนึ่งๆ และตกลงรวมกันวาอยากใหเปนอยางไร 

และเริ่มเดินทางไปดวยกันไดอยางไร?  อะไรเปนหัวใจสำคัญของขั้นตอนดังกลาว? และ 

พวกเขาบรรลุการตัดสินใจและขอสรุปรวมกัน (การปฏิบัติงานรวมกัน) ไดอยางไร?  รูปแบบ 

ที่ชวยใหเราเกิดความคิดตามโครงสรางที่นำไปสูการสานเสวนานั้นมีอยูดวยกันหลาย 

รูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่งายๆ คือรูปแบบการกระจายออกและการผสานคืน (Divergence 

and Convergence) ของ Sam Kaner ชาวอเมริกันที่เขียนหนังสือรวมกับเพื่อนของเขา 

เรื่อง “Facilitators Guide to Participatory Decision making” (คูมือผูอำนวยการประชุม 

ความรวมมือ

สมาชิกในที่ประชุมของคุณจะตองทำงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการประชุม 

ในฐานะผูอำนวยการประชุม คุณไมสามารถบังคับใหใครทำงานรวมกันได แตคุณจะตอง

สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการทำงานเชนนั้น

ความซื่อสัตย

คุณและที่ประชุมจะตองซื่อสัตยและเปดเผยเกี่ยวกับความรูสึก คุณคา และลำดับความ 

สำคัญของคุณ

ความรับผิดชอบ

ที่ประชุมจะตองถือวาการแกปญหาและการดำเนินการเพื่อการนั้นเปนหนาที่รับผิดชอบ 

ของทั้งที่ประชุม ในขณะที่ผูอำนวยการประชุมก็ตองรับผิดชอบการกระทำของตนเอง 

ซึ่งสงผลกระทบตอเนื้อหา การมีสวนรวม และกระบวนการของการประชุม 

ความยืดหยุน

เมื่อคุณอำนวยการสนทนา คุณจะตองมีความออนไหวกับความตองการของบุคคล และ 

ปรับกระบวนการและกำหนดการตามที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน ถาคุณรูสึกวาที่ประชุมเริ่ม 

ออนลา คุณก็สามารถจัดใหพักทานอาหารวางกอนกำหนด หรือใหที่ประชุมทำกิจกรรม 

“เดินชมแกลเลอรี่” (gallery walk) เพื่อใหทุกคนไดลุกขึ้นเดินดูสิ่งที่ไดประชุมผานไปแลว  

ยกตัวอยางเชน แผนที่เสนเวลา (timeline)  อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ แบงผูเขารวมเปนกลุม 

สนทนายอยเพื่อใหการมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น

พลวัตของกระบวนการที่ประชุม พลวัตของกระบวนการที่ประชุม 
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1

ในการตัดสินใจแบบมีสวนรวม)  ชวงของการกระจายออกในกระบวนการก็คือชวงการเปด 

รับความเปนไปได เปนชวงที่สรางทางเลือกตางๆ รวบรวมมุมมองที่แตกตางหลากหลาย  

เปดใหมีความเห็นตาง และหยุดรอการตัดสินความไว บอยครั้งที่เรากลัวการเปดรับอยาง 

แทจริง กลัวการเปดใหมีการกระจายออกอยางเต็มที่เกิดขึ้น เนื่องจากเรารูสึกอึดอัดหรือ 

กระทั่งกลัวความยุงเหยิงจากการที่มีความคิดและมุมมองใหมๆ หลากหลายมากเกินไป  

แตกระนั้น ยิ่งมีการกระจายออกและเสรีภาพในการแสดงความเห็นไดอยางไมยึดติดใน 

ชวงเริ่มตนของกระบวนการไดมากเทาไร ก็จะยิ่งมีความเปนไปไดที่จะมีผลลัพธที่ชวนให 

แปลกใจและเปนนวัตกรรมใหมๆ มากขึ้นเทานั้น

ทวา ถามีแตการกระจายออกเกิดขึ้น เราก็เสี่ยงบรรยากาศที่เต็มไปดวยความหงุดหงิด 

ไมพอใจและการไมไดรับผลที่ดี ดังนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะตองวางแผนและออกแบบ 

ขั้นตอนการผสานคืนเขาไวในกระบวนการดวย  การผสานคืนเปนเรื่องของการบรรลุขอสรุป 

ความเขาใจ และขั้นตอนตอไปของกระบวนการ รวมทั้งอาจจะเปนการนำไปสูคำถาม 

ตอไปที่ทุกคนมีรวมกัน ขั้นตอนการกระจายออกและการผสานคืนนี้อาจจะเกิดขึ้นหลาย 

ครั้งหรือเพียงครั้งเดียวในระหวางกระบวนการก็ได

กระบวนการสานเสวนาที่สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปดใหมีการกระจายออกอยาง 

แทจริงนั้น มักจะมีชวง “พื้นที่คร่ำครวญ” อยูตรงกลาง พื้นที่คร่ำครวญนี้เปนพื้นที่แหง 

ความเจ็บปวด เปนพื้นที่ที่ทุกอยางยุงเหยิงวุนวาย ไมชัดเจน และไรโครงสราง บางครั้ง 

นี่ก็เปนชวงเวลาแหงความขัดแยง บางครั้งก็เปนความสับสน และความซับซอนที่ถาโถม 

การอำนวยการประชุม
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กันเขามา บางครั้งอาจถึงกับทำใหที่ประชุมตองเจอกับความผิดหวัง แตกระนั้น “พื้นที่ 

คร่ำครวญ” นี้ก็ยังเปนพื้นที่ที่สรางใหเกิดนวัตกรรมและการกาวไปขางหนาไดจริงๆ   

เมื่อที่ประชุมอยูในความโกลาหลไดสักพักหนึ่ง แลวกาวเขาสูขั้นตอนการผสานคืน พวกเขา

จะประสบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  ในทางตรงขาม หากการกระจายออกสั้นเกินไป 

และการผสานคืนเกิดขึ้นเร็วเกินไป โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นก็นอยลง 

ถาคุณอานเกี่ยวกับกระบวนการ  “เสาะหาอนาคต”  ในหนังสือเลมนี้ คุณจะเห็นวาผูเขารวม 

นั้นมองยอนกลับไปในอดีต (การกระจายออกและการผสานคืน) จากนั้นก็มองที่ปจจุบัน 

(การกระจายออก) และทายสุดมองไปยังอนาคต (การผสานคืน) วิธีการอื่นๆ อยาง 

“สภากาแฟ” นั้นไมคอยเนนไปที่ความลื่นไหล และสามารถถูกผนวกเขาไปเปนเครื่องมือ 

ในหลายๆ กระบวนการได

การแยกแยะใหออกระหวางผูอำนวยการประชุมที่เปนคนในกับที่เปนคนนอกนั้นถือเปน 

เรื่องสำคัญ  ถาจะอำนวยการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณจะตองเปนกลาง ซึ่งไมได 

หมายความวาคุณจะตองเปนคนนอกองคกรหรือทีมงาน แตหมายความวาคุณจะตองม ี

จุดยืนเปนกลางสำหรับกระบวนการในที่ประชุมนี้  คุณจะตองไมเขาไปยุงกับเนื้อหาใน 

รายละเอียด พรอมทั้งละทิ้งความเห็นสวนตัวของคุณเอง และมุงเนนไปที่กระบวนการใน 

ที่ประชุมเพียงอยางเดียว ขอใหจำไววา “กระบวนการในที่ประชุม” คือวิธีการที่ใชในการ 

จัดการการพูดคุยแลกเปลี่ยน การแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดจากสมาชิกทุกคน และการนำการ 

ประชุมไปสูบทสรุปที่ประสบความสำเร็จ หนาที่หลักของคุณในฐานะผูอำนวยการประชุม 

ก็คือ การสรางกระบวนการในที่ประชุมนี้และสภาพแวดลอมที่จะทำใหกระบวนการในที ่

ประชุมนี้งอกงามได และจึงเปนการชวยใหที่ประชุมบรรลุการตัดสินใจ ทางแกไขปญหา 

หรือขอสรุปที่สัมฤทธิ์ผลได

การอำนวยการประชุมอาจจำเปนตองใชความทุมเทและสมาธิอยางสูง จึงทำใหเปนการ 

ยากหากจะตองคิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาไปดวยระหวางการอำนวยการ 

ประชุม ดังนั้น หากคุณเปนผูมีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนจากผลของการประชุม 

คุณก็ควรจะหาผูอำนวยการประชุมที่เปนคนนอก  ความเปนกลางเปนสิ่งสำคัญมาก หรือ 

หากคุณมีทักษะ ประสบการณ ขอมูล หรืออำนาจ ที่เปนสิ่งสำคัญที่จะนำไปสูการประชุม 

ที่มีประโยชนแลวละก็ คุณควรจะพิจารณาใชผูอำนวยการประชุมคนนอก แตถาคุณรูสึก 

วาคุณสามารถรักษาระยะหางระหวางตัวคุณเองกับเนื้อหา และสามารถที่จะสนใจเพียง 

กระบวนการ/การอำนวยการประชุมของเพื่อนๆ ของคุณได คุณก็สามารถเปนผูอำนวยการ

ประชุมคนในได

ผูอำนวยการประชุมคนในกับคนนอกผูอำนวยการประชุมคนในกับคนนอก
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ขั้นตอนการผสานคืนเขาไวในกระบวนการดวย  การผสานคืนเปนเรื่องของการบรรลุขอสรุป 

ความเขาใจ และขั้นตอนตอไปของกระบวนการ รวมทั้งอาจจะเปนการนำไปสูคำถาม 

ตอไปที่ทุกคนมีรวมกัน ขั้นตอนการกระจายออกและการผสานคืนนี้อาจจะเกิดขึ้นหลาย 

ครั้งหรือเพียงครั้งเดียวในระหวางกระบวนการก็ได

กระบวนการสานเสวนาที่สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปดใหมีการกระจายออกอยาง 

แทจริงนั้น มักจะมีชวง “พื้นที่คร่ำครวญ” อยูตรงกลาง พื้นที่คร่ำครวญนี้เปนพื้นที่แหง 

ความเจ็บปวด เปนพื้นที่ที่ทุกอยางยุงเหยิงวุนวาย ไมชัดเจน และไรโครงสราง บางครั้ง 

นี่ก็เปนชวงเวลาแหงความขัดแยง บางครั้งก็เปนความสับสน และความซับซอนที่ถาโถม 
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กันเขามา บางครั้งอาจถึงกับทำใหที่ประชุมตองเจอกับความผิดหวัง แตกระนั้น “พื้นที่ 

คร่ำครวญ” นี้ก็ยังเปนพื้นที่ที่สรางใหเกิดนวัตกรรมและการกาวไปขางหนาไดจริงๆ   

เมื่อที่ประชุมอยูในความโกลาหลไดสักพักหนึ่ง แลวกาวเขาสูขั้นตอนการผสานคืน พวกเขา

จะประสบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  ในทางตรงขาม หากการกระจายออกสั้นเกินไป 

และการผสานคืนเกิดขึ้นเร็วเกินไป โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นก็นอยลง 

ถาคุณอานเกี่ยวกับกระบวนการ  “เสาะหาอนาคต”  ในหนังสือเลมนี้ คุณจะเห็นวาผูเขารวม 

นั้นมองยอนกลับไปในอดีต (การกระจายออกและการผสานคืน) จากนั้นก็มองที่ปจจุบัน 

(การกระจายออก) และทายสุดมองไปยังอนาคต (การผสานคืน) วิธีการอื่นๆ อยาง 

“สภากาแฟ” นั้นไมคอยเนนไปที่ความลื่นไหล และสามารถถูกผนวกเขาไปเปนเครื่องมือ 

ในหลายๆ กระบวนการได

การแยกแยะใหออกระหวางผูอำนวยการประชุมที่เปนคนในกับที่เปนคนนอกนั้นถือเปน 

เรื่องสำคัญ  ถาจะอำนวยการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณจะตองเปนกลาง ซึ่งไมได 

หมายความวาคุณจะตองเปนคนนอกองคกรหรือทีมงาน แตหมายความวาคุณจะตองมี 

จุดยืนเปนกลางสำหรับกระบวนการในที่ประชุมนี้  คุณจะตองไมเขาไปยุงกับเนื้อหาใน 

รายละเอียด พรอมทั้งละทิ้งความเห็นสวนตัวของคุณเอง และมุงเนนไปที่กระบวนการใน 

ที่ประชุมเพียงอยางเดียว ขอใหจำไววา “กระบวนการในที่ประชุม” คือวิธีการที่ใชในการ 

จัดการการพูดคุยแลกเปลี่ยน การแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดจากสมาชิกทุกคน และการนำการ 

ประชุมไปสูบทสรุปที่ประสบความสำเร็จ หนาที่หลักของคุณในฐานะผูอำนวยการประชุม 

ก็คือ การสรางกระบวนการในที่ประชุมนี้และสภาพแวดลอมที่จะทำใหกระบวนการในที ่

ประชุมนี้งอกงามได และจึงเปนการชวยใหที่ประชุมบรรลุการตัดสินใจ ทางแกไขปญหา 

หรือขอสรุปที่สัมฤทธิ์ผลได

การอำนวยการประชุมอาจจำเปนตองใชความทุมเทและสมาธิอยางสูง จึงทำใหเปนการ 

ยากหากจะตองคิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาไปดวยระหวางการอำนวยการ 

ประชุม ดังนั้น หากคุณเปนผูมีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนจากผลของการประชุม 

คุณก็ควรจะหาผูอำนวยการประชุมที่เปนคนนอก  ความเปนกลางเปนสิ่งสำคัญมาก หรือ 

หากคุณมีทักษะ ประสบการณ ขอมูล หรืออำนาจ ที่เปนสิ่งสำคัญที่จะนำไปสูการประชุม 

ที่มีประโยชนแลวละก็ คุณควรจะพิจารณาใชผูอำนวยการประชุมคนนอก แตถาคุณรูสึก 

วาคุณสามารถรักษาระยะหางระหวางตัวคุณเองกับเนื้อหา และสามารถที่จะสนใจเพียง 

กระบวนการ/การอำนวยการประชุมของเพื่อนๆ ของคุณได คุณก็สามารถเปนผูอำนวยการ

ประชุมคนในได

ผูอำนวยการประชุมคนในกับคนนอกผูอำนวยการประชุมคนในกับคนนอก
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บทที่ 1   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

1
ในสวนสุดทายของบทนี้ ผมขอพูดถึงวิธีการจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำหรับ 

การสานเสวนา

ลองจินตนาการวาคุณอยูในการประชุมที่จัดขึ้นในหองทึบไรหนาตาง อุณหภูมิหองหนาว 

เกินไป ชวงพักทานอาหารวางสั้นเกิน และบางครั้งอาหารวางก็หนักเกินไปและไมอรอย 

ยิ่งไปกวานั้น เกาอี้ก็ยังนั่งไมสบาย และหองประชุมยังจัดเปนแบบชั้นเรียนที่มีเกาอี้วาง 

เรียงเปนแถวๆ  คนที่นั่งบนพื้นยกระดับดานหนากำลังกลาวบรรยายประกอบพาวเวอรพอยท 

ที่เตรียมมาอยางไรคุณภาพ คนที่คุณพอจะคุยดวยไดคือคนที่นั่งขางซายและขวา เมื่อ 

เสร็จสิ้นการนำเสนอทั้งหมด ประธานการประชุมเปดโอกาสใหมีการซักถาม ถาคุณมีความ

มั่นใจและยกมือเร็วพอ คุณอาจจะไดไปพูดที่ไมโครโฟนที่มีจัดไวสองสามตัวในหอง  แมภาพ 

ในจินตนาการขางตนนี้ดูจะสุดขั้วไปเล็กนอย แตนี่ก็คือสภาพความเปนจริงของการประชุม

จำนวนมากในเอเชีย

เมื่อหลายปกอนในการประชุมเกี่ยวกับเทคนิคการอำนวยการประชุมครั้งหนึ่ง ผมไดเรียนรู 

เกี่ยวกับแนวคิดที่แยกประสบการณของเราออกมาเปนสัมผัสทั้งหา คือ ทางการมองเห็น 

การไดยิน การสัมผัส การไดกลิ่น และรูรส  ผูอบรมไดเสนอแนะใหใชเทคนิคที่มีผัสสะหลาย 

อยางผสมกัน เพื่อชวยผูเขารวมในการประชุมใหไดคิดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมของ

ตนอยางลึกซึ้งและแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม

เราจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมไดอยางไร? การจัดหองประชุมแบบปกติทั่วไปนั้นไมคอย 

เอื้อตอการสานเสวนา แตเราก็ยังใชหองประชุมแบบนั้นดวยความเคยชิน  เรามักเปนหวง 

เรื่องกำหนดการมากกวาเรื่องการเลือกสถานที่และการจัดหอง  ในขณะเดียวกัน พื้นที่ทาง 

กายภาพก็อาจจะสงผลกระทบสำคัญที่มองไมเห็นดวยตาเปลาตอสิ่งที่เกิดขึ้นในการ 

ประชุมได

การเลือกสถานที่ประชุมจึงเปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง อาจจะเปนเรื่องยากในเมืองไทยที่จะหา 

พื้นที่ที่คุณตองการได  เวลา งบประมาณ และการขาดความรูความเขาใจวาสถานที่ประชุม

ที่ดีมีลักษณะอยางไร มักจะมีผลตอตัวเลือกของคุณ

พื้นที่การสานเสวนาพื้นที่การสานเสวนา

เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
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ผมเชื่อวามีหลายวิธีที่จะทำใหหองประชุมนาอยูขึ้นได  ดนตรีและเสียงเพลงมีประโยชน 

อยางมากในเรื่องนี้ 

เปดดนตรีในชวงตน

ทำไมเราถึงไมลองเริ่มการประชุมดวยเสียงเพลง  คุณเคยรูสึกอึดอัดในชวงเริ่มการประชุม 

หรือการอบรมที่คุณไมรูจักใครเลยและหองก็เงียบกริบบางหรือไม? ผูอำนวยการประชุม 

ตางแนะนำใหเปดเพลงดีๆ ที่ออนหวานและไมดึงดูดความสนใจมากนัก ดนตรีบรรเลง 

จะดีที่สุด  คุณอาจจะเลือกดนตรีทองถิ่นก็ไดขึ้นอยูกับที่ประชุมที่คุณทำงานดวย หรือหาก 

ไมแนใจก็ใชดนตรีประเภทที่มักจะเปดกันในสปาในประเทศไทย  นอกจากนี้ก็ยังมีดนตร ี

ทองถิ่นของที่ตางๆ ใหเลือกไดมากมาย

หลักทั่วไปก็คือ ใหจัดประชุมในที่ที่เงียบ มีบรรยากาศผอนคลาย และสามารถชวยสราง 

ความรูสึกใกลชิดกันได ถาคุณมีงบประมาณเพียงพอ ก็พาผูเขารวมออกไปจากสภาพ 

แวดลอมของชีวิตประจำวัน  เลือกหองประชุมที่มีแสงธรรมชาติใหมากที่สุดที่จะทำได 

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรทประเทศไทยไดพยายามที่จะหาโรงแรมและสถานที่ประชุมทางเลือก 

ที่มีสถานที่เชนนั้น แตนาเสียดายที่โรงแรมสวนใหญมีหองที่มีบรรยากาศดี ประเภทที่ม ี

สวนลอมรอบ มีหนาตางบานใหญ มีจุดวางอาหารวางที่ผอนคลายอยูไมมากนัก บางครั้ง 

คุณอาจจะแบงที่ประชุมเปนกลุมยอยกลางแจงก็ได เชน ในหนาหนาวคุณอาจจะใชพื้นที ่

ดานนอกหองประชุม เชน โถงทางเดิน หรือที่นั่งในล็อบบี้โรงแรม

คุณจะประชุมนอกอาคารกลางธรรมชาติ หรือในหองประชุมพรอมแสงไฟนีออน หรือในราน 

กาแฟที่เปดเพลงคลอ หรือในบานของใครสักคน?  จะเปดดนตรีไปดวยหรือไม?  จะเสริฟ 

อาหารวางหรือไม?

เมื่อเราเขาไปในหองที่ดึงดูดผัสสะทั้งหมดของเรา จะมีบางอยางที่พิเศษเกิดขึ้น เราจะมี 

ความรูสึกราวกับวาผูคนไดรับการเชื้อเชิญใหเขาไปในหองนั้น เมื่อผูเขารวมกาวเขามาใน 

หองที่มีบรรยากาศอบอุนเชนนี้ ก็นับไดวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลวตั้งแตการสนทนา 

หรือการประชุมยังไมไดเริ่มตนขึ้นเลยดวยซ้ำ จัดใหมีพื้นที่วางที่ผนังมากๆ เพื่อที่จะไดใช 

ติดโปสเตอรหรือสื่อการเรียนรูและการสรางความเขาใจผานทางการมองเห็นอื่นๆ

ผมมักจะเชิญใหทุกคนที่จัดการประชุมเสนอวาพวกเราในประเทศไทย (หรือในประเทศ 

เอเชียอื่นๆ) จะรูสึกสบายใจและผอนคลายมากขึ้น แตยังคงความตื่นตัวเอาไวไดอยางไร  

และเราจะสรางบรรยากาศเชนนั้นที่เอื้อตอการสานเสวนาและความสรางสรรคไดอยางไร

ดนตรีและบทเพลงดนตรีและบทเพลง
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มั่นใจและยกมือเร็วพอ คุณอาจจะไดไปพูดที่ไมโครโฟนที่มีจัดไวสองสามตัวในหอง  แมภาพ 

ในจินตนาการขางตนนี้ดูจะสุดขั้วไปเล็กนอย แตนี่ก็คือสภาพความเปนจริงของการประชุม

จำนวนมากในเอเชีย

เมื่อหลายปกอนในการประชุมเกี่ยวกับเทคนิคการอำนวยการประชุมครั้งหนึ่ง ผมไดเรียนรู 

เกี่ยวกับแนวคิดที่แยกประสบการณของเราออกมาเปนสัมผัสทั้งหา คือ ทางการมองเห็น 

การไดยิน การสัมผัส การไดกลิ่น และรูรส  ผูอบรมไดเสนอแนะใหใชเทคนิคที่มีผัสสะหลาย 

อยางผสมกัน เพื่อชวยผูเขารวมในการประชุมใหไดคิดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมของ

ตนอยางลึกซึ้งและแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม

เราจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมไดอยางไร? การจัดหองประชุมแบบปกติทั่วไปนั้นไมคอย 

เอื้อตอการสานเสวนา แตเราก็ยังใชหองประชุมแบบนั้นดวยความเคยชิน  เรามักเปนหวง 

เรื่องกำหนดการมากกวาเรื่องการเลือกสถานที่และการจัดหอง  ในขณะเดียวกัน พื้นที่ทาง 

กายภาพก็อาจจะสงผลกระทบสำคัญที่มองไมเห็นดวยตาเปลาตอสิ่งที่เกิดขึ้นในการ 

ประชุมได

การเลือกสถานที่ประชุมจึงเปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง อาจจะเปนเรื่องยากในเมืองไทยที่จะหา 

พื้นที่ที่คุณตองการได  เวลา งบประมาณ และการขาดความรูความเขาใจวาสถานที่ประชุม

ที่ดีมีลักษณะอยางไร มักจะมีผลตอตัวเลือกของคุณ

พื้นที่การสานเสวนาพื้นที่การสานเสวนา

เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
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ผมเชื่อวามีหลายวิธีที่จะทำใหหองประชุมนาอยูขึ้นได  ดนตรีและเสียงเพลงมีประโยชน 

อยางมากในเรื่องนี้ 

เปดดนตรีในชวงตน

ทำไมเราถึงไมลองเริ่มการประชุมดวยเสียงเพลง  คุณเคยรูสึกอึดอัดในชวงเริ่มการประชุม 

หรือการอบรมที่คุณไมรูจักใครเลยและหองก็เงียบกริบบางหรือไม? ผูอำนวยการประชุม 

ตางแนะนำใหเปดเพลงดีๆ ที่ออนหวานและไมดึงดูดความสนใจมากนัก ดนตรีบรรเลง 

จะดีที่สุด  คุณอาจจะเลือกดนตรีทองถิ่นก็ไดขึ้นอยูกับที่ประชุมที่คุณทำงานดวย หรือหาก 

ไมแนใจก็ใชดนตรีประเภทที่มักจะเปดกันในสปาในประเทศไทย  นอกจากนี้ก็ยังมีดนตรี 

ทองถิ่นของที่ตางๆ ใหเลือกไดมากมาย

หลักทั่วไปก็คือ ใหจัดประชุมในที่ที่เงียบ มีบรรยากาศผอนคลาย และสามารถชวยสราง 

ความรูสึกใกลชิดกันได ถาคุณมีงบประมาณเพียงพอ ก็พาผูเขารวมออกไปจากสภาพ 

แวดลอมของชีวิตประจำวัน  เลือกหองประชุมที่มีแสงธรรมชาติใหมากที่สุดที่จะทำได 

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรทประเทศไทยไดพยายามที่จะหาโรงแรมและสถานที่ประชุมทางเลือก 

ที่มีสถานที่เชนนั้น แตนาเสียดายที่โรงแรมสวนใหญมีหองที่มีบรรยากาศดี ประเภทที่มี 

สวนลอมรอบ มีหนาตางบานใหญ มีจุดวางอาหารวางที่ผอนคลายอยูไมมากนัก บางครั้ง 

คุณอาจจะแบงที่ประชุมเปนกลุมยอยกลางแจงก็ได เชน ในหนาหนาวคุณอาจจะใชพื้นที ่

ดานนอกหองประชุม เชน โถงทางเดิน หรือที่นั่งในล็อบบี้โรงแรม

คุณจะประชุมนอกอาคารกลางธรรมชาติ หรือในหองประชุมพรอมแสงไฟนีออน หรือในราน 

กาแฟที่เปดเพลงคลอ หรือในบานของใครสักคน?  จะเปดดนตรีไปดวยหรือไม?  จะเสริฟ 

อาหารวางหรือไม?

เมื่อเราเขาไปในหองที่ดึงดูดผัสสะทั้งหมดของเรา จะมีบางอยางที่พิเศษเกิดขึ้น เราจะมี 

ความรูสึกราวกับวาผูคนไดรับการเชื้อเชิญใหเขาไปในหองนั้น เมื่อผูเขารวมกาวเขามาใน 

หองที่มีบรรยากาศอบอุนเชนนี้ ก็นับไดวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลวตั้งแตการสนทนา 

หรือการประชุมยังไมไดเริ่มตนขึ้นเลยดวยซ้ำ จัดใหมีพื้นที่วางที่ผนังมากๆ เพื่อที่จะไดใช 

ติดโปสเตอรหรือสื่อการเรียนรูและการสรางความเขาใจผานทางการมองเห็นอื่นๆ

ผมมักจะเชิญใหทุกคนที่จัดการประชุมเสนอวาพวกเราในประเทศไทย (หรือในประเทศ 

เอเชียอื่นๆ) จะรูสึกสบายใจและผอนคลายมากขึ้น แตยังคงความตื่นตัวเอาไวไดอยางไร  

และเราจะสรางบรรยากาศเชนนั้นที่เอื้อตอการสานเสวนาและความสรางสรรคไดอยางไร

ดนตรีและบทเพลงดนตรีและบทเพลง
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1

คุณอาจจะคิดวานี่ไมใชเรื่องสำคัญ แตการวิจัยไดแสดงใหเห็นชัดเจนแลววา ดนตรี 

สามารถสรางผลกระทบเชิงบวกกับความรูสึกและสภาวะจิตใจของเราได  ที่ผานมามีงาน 

วิจัยจำนวนมากเพื่อศึกษาวาดนตรีที่เปดคลอสามารถชวยกระตุนการเรียนรูไดหรือไม 

ผมมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่ไมสามารถอานหนังสือไดเลยถาไมไดเปดเพลงไปดวย  

มีหลักฐานชัดเจนวาดนตรีบางประเภทสามารถกระตุนการเรียนรูและพัฒนาการทำงาน 

ของสมองได ดนตรียังชวยสรางบรรยากาศที่ดี ซึ่งก็จะชวยกระตุนความสรางสรรคและ 

ปลดปลอยความเครียดได  แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาคุณตองเลือกดนตรีใหเหมาะสมดวย!

 คุณอาจจะใชดนตรีเปนกิจกรรมสรางความตื่นตัวหรือละลายพฤติกรรมก็ได   

 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งในประเทศตางๆ ในเอเชีย ผมพบวาการ

รองเพลงเปนเรื่องสำคัญมาก  ผมไดยินบทเพลงดีๆ มาในทุกประเทศเอเชียที่ผมไปจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแตเนปาลไปจนถึงอินโดนีเซีย คุณสามารถแยกแยะเพลงที่ทุกคน 

รองไดออกจากเพลงที่มีเพียงคนไมกี่คนรองไดก็ได ถาคุณมีที่ประชุมที่มีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและทางชาติพันธุ ก็อาจจะหาเพลงที่ทุกคนรูจักไดยาก คุณอาจจะจัดใหมี 

กิจกรรมรองเพลงในชวงทายของการประชุมเมื่อผูเขารวมไดสรางความสัมพันธใกลชิดกัน 

ขึ้นบางแลว  และอยาบังคับใหใครตองรองเพลง  การรองเพลงเปนเรื่องสนุกและสรางความ 

ตื่นตัวก็จริง แตบางคนอาจจะไมรูสึกสบายใจที่จะรองเพลงก็ได

 คุณอาจจะเปดดนตรีระหวางที่มีการทำงานในกลุมยอย และใชดนตรีเปน 

 เครื่องสงสัญญาณวาเหลือเวลาอีกสามหรือหานาที  การใชดนตรีเปนตัวบอก 

เวลานี้ดีกวาและไมสรางความรูสึกรบกวนเหมือนการสั่นกระดิ่ง การตบมือ เปานกหวีด 

หรือการเดินไปมาระหวางกลุม เพียงแคคุณตองไมลืมอธิบายแนวคิดนี้ในชวงเริ่มการ 

ประชุมหรือกิจกรรมเทานั้น

สวนสุดทายของบทนี้เกี่ยวกับการจัดหองประชุม  เราจะใหคนนั่งเปนวงกลม (ดูบท “พื้นที ่

เสรี”)  นั่งแบบหองเรียน  หรือนั่งโตะแบบโตะกาแฟเล็กๆ (ดูบท “สภากาแฟ”) เพื่อใหมีการ 

ปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมมากขึ้นหรือไม?  มีวิธีการปฏิสัมพันธใหมๆ บางวิธีที่สามารถ 

จัดกับคนหลายรอยคนได เพราะฉะนั้นขนาดของที่ประชุมจะไมใชตัวที่เปนอุปสรรคของการ 

มีปฏิสัมพันธอยางแทจริง  ตอไปนี้จะเปนวิธีการจัดหองแบบตางๆ โดยที่จะมีรายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหองอยูในแตละบทดวย

การจัดหองการจัดหอง
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ผมคิดวาการประชุมสวนใหญที่ผมไดเห็นนั้นยังคงจัดตามรูปแบบเดิมๆ ที่มีการประชุม 

กลุมใหญและกลุมยอย แตที่จริงแลวมีการจัดที่นั่งและขนาดที่ประชุมไดหลายแบบ  ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับเปาหมายของการประชุมหรือของกิจกรรมชวงนั้นๆ (หรือวิธีการที่ใช) ผมขอ 

นำเสนอวิธีการจัดแบบที่เหมาะสมกับการสานเสวนาไวในที่นี้  เราจะไมพูดถึงหองประชุม 

แบบเดิมๆ ที่จัดแบบหองเรียน ที่มีคนนั่งหนาหองหรือการจัดแบบโรงภาพยนตรในที่นี ้ 

เนื่องจากการจัดแบบนั้นเปนที่ใชกันบอยมาก และไมไดชวยทำใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเขารวมมากนัก

การจัดที่นั่งแบบครึ่งวงกลม ไมมีโตะ

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการอำนวยการประชุมที่ประชุมเล็กๆ โดยทั่วไป วางกระดาษ 

ฟลิปชารตบอรด และอื่นๆ ไวดานหนาหรือดานขางของท่ีประชุม คุณอาจจะแจกกระดาษ 

เขียนหรือแฟมเพื่อใชรองเขียน ผูเขารวม 

บางคนอาจไมชอบ และรูสึกอึดอัดกับที่นั่ง 

แบบนี้ เนื่องจากไมมีโตะ และไมมีลำดับชั้น 

แตผูอำนวยการประชุมก็ยังควรจะลองใชวิธ ี

การนี้ การจัดที่นั่งแบบนี้เหมาะกับที่ประชุม 

ขนาด 12 -16 คน การออกแบบที่ประชุม 

เชนนี้มีประโยชนอยางยิ่ง เนื่องจากจะจำกัด 

การหันเหความสนใจไปที่โตะ (สมุดจด) ได  

ทำใหผูเขารวมพุงความสนใจไปที่กระดาษ 

ฟลิปชารต และสงเสริมความเทาเทียมกัน 

ระหวางผูเขารวม

การจัดที่นั่งแบบงานเลี้ยง

การจัดที่นั่งแบบงานเลี้ยงมีโตะสองสามตัวกระจายอยูทั่วหอง  การจัดที่นั่งแบบนี้เหมาะกับ 

การประชุมที่ประชุมยอยขนาดเล็กหรือคณะทำงานความรวมมือ  คุณไมควรจะใชวิธีนี้กับ

ที่ประชุมขนาดใหญหรือกับการสัมมนาที่มีวิทยากรนั่งอยูดานหนาหอง
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รองเพลงเปนเรื่องสำคัญมาก  ผมไดยินบทเพลงดีๆ มาในทุกประเทศเอเชียที่ผมไปจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแตเนปาลไปจนถึงอินโดนีเซีย คุณสามารถแยกแยะเพลงที่ทุกคน 

รองไดออกจากเพลงที่มีเพียงคนไมกี่คนรองไดก็ได ถาคุณมีที่ประชุมที่มีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและทางชาติพันธุ ก็อาจจะหาเพลงที่ทุกคนรูจักไดยาก คุณอาจจะจัดใหม ี

กิจกรรมรองเพลงในชวงทายของการประชุมเมื่อผูเขารวมไดสรางความสัมพันธใกลชิดกัน 

ขึ้นบางแลว  และอยาบังคับใหใครตองรองเพลง  การรองเพลงเปนเรื่องสนุกและสรางความ 

ตื่นตัวก็จริง แตบางคนอาจจะไมรูสึกสบายใจที่จะรองเพลงก็ได

 คุณอาจจะเปดดนตรีระหวางที่มีการทำงานในกลุมยอย และใชดนตรีเปน 

 เครื่องสงสัญญาณวาเหลือเวลาอีกสามหรือหานาที  การใชดนตรีเปนตัวบอก 

เวลานี้ดีกวาและไมสรางความรูสึกรบกวนเหมือนการสั่นกระดิ่ง การตบมือ เปานกหวีด 

หรือการเดินไปมาระหวางกลุม เพียงแคคุณตองไมลืมอธิบายแนวคิดนี้ในชวงเริ่มการ 

ประชุมหรือกิจกรรมเทานั้น

สวนสุดทายของบทนี้เกี่ยวกับการจัดหองประชุม  เราจะใหคนนั่งเปนวงกลม (ดูบท “พื้นที ่

เสรี”)  นั่งแบบหองเรียน  หรือนั่งโตะแบบโตะกาแฟเล็กๆ (ดูบท “สภากาแฟ”) เพื่อใหมีการ 

ปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมมากขึ้นหรือไม?  มีวิธีการปฏิสัมพันธใหมๆ บางวิธีที่สามารถ 

จัดกับคนหลายรอยคนได เพราะฉะนั้นขนาดของที่ประชุมจะไมใชตัวที่เปนอุปสรรคของการ 

มีปฏิสัมพันธอยางแทจริง  ตอไปนี้จะเปนวิธีการจัดหองแบบตางๆ โดยที่จะมีรายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหองอยูในแตละบทดวย

การจัดหองการจัดหอง

การอำนวยการประชุม
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การอำนวยการประชุม

ผมคิดวาการประชุมสวนใหญที่ผมไดเห็นนั้นยังคงจัดตามรูปแบบเดิมๆ ที่มีการประชุม 

กลุมใหญและกลุมยอย แตที่จริงแลวมีการจัดที่นั่งและขนาดที่ประชุมไดหลายแบบ  ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับเปาหมายของการประชุมหรือของกิจกรรมชวงนั้นๆ (หรือวิธีการที่ใช) ผมขอ 

นำเสนอวิธีการจัดแบบที่เหมาะสมกับการสานเสวนาไวในที่นี้  เราจะไมพูดถึงหองประชุม 

แบบเดิมๆ ที่จัดแบบหองเรียน ที่มีคนนั่งหนาหองหรือการจัดแบบโรงภาพยนตรในที่นี้  

เนื่องจากการจัดแบบนั้นเปนที่ใชกันบอยมาก และไมไดชวยทำใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเขารวมมากนัก

การจัดที่นั่งแบบครึ่งวงกลม ไมมีโตะ

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการอำนวยการประชุมที่ประชุมเล็กๆ โดยทั่วไป วางกระดาษ 

ฟลิปชารตบอรด และอื่นๆ ไวดานหนาหรือดานขางของท่ีประชุม คุณอาจจะแจกกระดาษ 

เขียนหรือแฟมเพื่อใชรองเขียน ผูเขารวม 

บางคนอาจไมชอบ และรูสึกอึดอัดกับที่นั่ง 

แบบนี้ เนื่องจากไมมีโตะ และไมมีลำดับชั้น 

แตผูอำนวยการประชุมก็ยังควรจะลองใชวิธ ี

การนี้ การจัดที่นั่งแบบนี้เหมาะกับที่ประชุม 

ขนาด 12 -16 คน การออกแบบที่ประชุม 

เชนนี้มีประโยชนอยางยิ่ง เนื่องจากจะจำกัด 

การหันเหความสนใจไปที่โตะ (สมุดจด) ได  

ทำใหผูเขารวมพุงความสนใจไปที่กระดาษ 

ฟลิปชารต และสงเสริมความเทาเทียมกัน 

ระหวางผูเขารวม

การจัดที่นั่งแบบงานเลี้ยง

การจัดที่นั่งแบบงานเลี้ยงมีโตะสองสามตัวกระจายอยูทั่วหอง  การจัดที่นั่งแบบนี้เหมาะกับ 

การประชุมที่ประชุมยอยขนาดเล็กหรือคณะทำงานความรวมมือ  คุณไมควรจะใชวิธีนี้กับ

ที่ประชุมขนาดใหญหรือกับการสัมมนาที่มีวิทยากรนั่งอยูดานหนาหอง



14

บทที่ 1   l คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

1

ค วาม เหน็ สดุ ท าย : อย ากลวัท ีจ่ะท ดลองจดัท ีน่ ั่งแบ บ ต างๆ ใช ดน ต รีห ลายๆ แบ บ และ

ท ดลองการจดัอะไรให ม ๆ แม จะใน เพยีงกจิกรรม ชวงเดยีวกต็าม ตวัอย างเช น การเป ล ีย่น

การจดัท ีน่ ั่งแบ บ เร็วๆ กส็าม ารถสรางพ ล ังงาน ขึน้ ใน ห อง และท ำ ให กจิกรรม มพี ลวตัและ

ดำ เนนิ ไป ราบ ร่ืน ย ิ่งข ึน้ ได 

บ ท น ีพ้ดูถ ึงแงมมุ พ ืน้ ฐาน ต างๆ ของการอำ น วยการป ระชมุและวธิกีารจดัสภาพ แวดล อม

ท ี่เอ ือ้และป ลอดภัยสำ ห รับ การสาน เสวนาและกจิกรรม ความ รวม มอื บ ทต อๆ ไป จะน าสนใจ

ย ิ่งข ึน้ เน ือ่งจากเราจะพดูถ ึงวธิกีารต างๆ กนั ขอให คณุ สนกุกบั เน ือ้ห าส วน ต อไป !

การจดั ท ีน่ ัง่เป น วงกล ม

การจดั ท ีน่ ั่งเป น วงกลม โด ยไม ม ีโต ะช วยท ำ ให 

เกดิการป ฏสิมั พนั ธ แบ บ เหน็ ห น ากนั วงกลม

เป น รูป รางท ี่เห ม าะท ีส่ดุ ส ำ ห รับ การส น ท น าท ี่

ป ระชมุแ ล ะมนั ยงัล ด ล ำ ดบั ช ัน้ ขอ งคน ท ีอ่ ย ู

ใน ห องด วย เน ือ่งจากไม ม ีใครมที ีน่ ั่งท ีพ่ ิเศษ

กวาคน อ ืน่

การจดั ท ีน่ ั่งแบ บ รปู ตวั  U

การจดัท ีน่ ั่งแบ บ รูป ตวั  U น ัน้ เห ม าะท ีส่ดุห าก

ผ ูเข ารวม ต องการเหน็ ห น าห องและท ำ งาน เป น

กล ุม ย อย การจดั โต ะแบ บ น ี้เห ม าะกบั ท ั้งการ

น ำ เส น ออย างเป น ท างการแ ละกจิกรรม ความ

รวม มอื ทำ ให ช วยให ได ป ระโยชน จากกจิกรรม

ท ั้งสองแบ บ ผ ูเข ารวม ป ระชมุ ห รือสมั ม น าจะ

สาม ารถเหน็ การน ำ เสน อห น าห องได  ใน ขณ ะ

เดยีวกนั กย็ ังส าม ารถ พดู คยุกบั คน ท ีอ่ย ูรอบ ๆ

ตนได ด วย

บทสรุปบทสรุป



เหตุใดเราจึงตองมีการสานเสวนา?

การสนทนาของม นษุ ย เป นป จจยัเก าแก ท ีส่ดุ อาจนบั เป นป จจยัท ีส่ำคญั ท ีส่ดุท ีจ่ะนำไป ส ูการ

เป ล ีย่นแป ลง ไม วาจะเป นการเป ล ีย่นแป ลงระดบั องค กร ส ังคม ห รือแม แต การเป ล ีย่นแป ลง

ในระดบั บคุคล เม ือ่เราน ั่งลงและพดูคยุกนั ใน เรือ่งท ีม่คีวาม สำคญั ต อพวกเรา เรากจ็ะเขาไป

มสี วน รวม อย างกระตอืรือรน สาม ารถแบ งป น ความ รูสกึนกึค ิด สะท อน ความ เหน็ ต อกนั

เป ด รับ ความ ค ิดให ม ๆ และมคีวาม ค ิดสรางสรรค ได  และเม ือ่น ัน้ เอง เราจะเป ดใจท ีจ่ะ

เป ล ีย่น แป ลงตวัเราเอง การสน ท น ากนั เชน น ัน้ ต องใชเวลา การเป ล ีย่น แป ลงกต็ องใชเวลา

แ ต เราต องการเวล าท ีจ่ะรับ ฟ งรวม กนั แ ล ะฝ น ถงึห น ท างแ ก ไขป ญ ห าท ีส่ งผล กระท บ ต อ

ส ังคม ของเราท ัง้ในป จจบุนัและอนาคต

แต สถาน การณ ใน ทกุวนั น ี้เป น อย างไร? การป ระชุม ส วน ให ญ ย ังคงจดัขึน้ ใน ห องท ีม่ดื

และเยน็ แถม ย ังไม มหี น าต าง ผูคน น ั่งห ลบ อย ูห ล ังโ ต ะตวัให ญ ท ี่เต ม็ ไป ด วยเอกสารห รือ

สมดุบนัทกึ บ รรยากาศ เชนน ีห้ างไกลจากการท ีจ่ะนำไป ส ูการสนทนากนัอย างมคีวาม ห ม าย

บ อยครัง้ท ีค่น จำน วน น อยน ิดม ีโ อกาสท ีจ่ะพดูใน ขณ ะท ีค่น ท ี่เห ลอืถกูกำห น ดให น ั่งฟ งเท าน ัน้

ในการป ระชุม ห ลายๆ ครัง้ คณุ จะรูสกึได ถงึความ เป นลำดบั ชัน้ ระห วางกล ุม ต างๆ ท ี่เขารวม

และส ิ่งท ีท่ ำให ผม ป ระห ลาดใจอย ูเสม อกค็อื ความ เชือ่ท ัว่ไป ของคน จำน วน ม ากท ีล่ ง

ความ เหน็ เป ล ีย่น แป ลงพฤ ต ิกรรม และตดัส ิน ใจโ ดยอาศยัขอมลูความ เป น จริงท ี่เรามกัจะ

ได รับ จากผูเชีย่วชาญ ใน รูป ของคำบ รรยายและการน ำเสน อโ ดยพาวเวอรพอยท  ต าม ด วย

ชวง “รอบ ต อบ คำถาม ”รอบ แล วรอบ เล า

“ข าพ เจ าไม เค ย เหน็ กรณที ีค่ ูพพิ าท ส าม ารถ โน ม น าวใจอกีฝ ายห น ึง่ ไ ด ด วยการถกเถยี ง เล ย ”

โธมสั   เจฟ เฟ อรสนั

เหตุใดเราจึงตองมีการสานเสวนา?

บทที่ 2

การสานเสวนาการสานเสวนาการสานเสวนา
(ABOUT DIALOGUE)(ABOUT DIALOGUE)(ABOUT DIALOGUE)
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

จากการสังเกตของผม โดยทั่วไปคนสวนใหญมีความตองการโดยธรรมชาติที่จะแกปญหา 

ของตนเอง  ถาทางออกและการแกปญหาถูกกำหนดหรือนำเขามาจากภายนอก ก็มักจะเกิด 

การตอตานขึ้น และดวยเหตุนี้ทางออกและการแกปญหาจึงมักไมประสบผลสำเร็จ   ถึงแมวา 

วิธีการแกปญหาจะเปนวิธีที่ดี แตคนทั่วไปที่ไมไดเขารวมหรือไมไดรับการถามความเห็น 

ในการตัดสินใจก็มักจะรูสึกขาดความเปนเจาของ โดยธรรมชาติแลว คนเราตองการมี 

อิสรภาพและสามารถกำหนดอนาคตตนเองได  หากมีสภาพการณที่เหมาะสม เราก็มักจะมี 

ความคิดริเริ่มในการคนหาคำตอบดวยตัวเองมากกวาที่คาด   คนเราจะเชื่อมั่นและรูสึก 

เปนเจาของในวิธีการแกปญหาที่พวกเขามีสวนรวมสรางขึ้นมา ผลสำเร็จในการสราง 

การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวมของเรา สวนมากแลวอาศัย 

ความรูสึกเปนเจาของและแรงจูงใจของผูที่เกี่ยวของมากกวาความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

ดวยเหตุนี้เอง เราจึงตองเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถาม ตลอดจนวิธีการพูดคุยและรับฟงซึ่งกัน 

และกัน พวกเราหลายๆ คนดูเหมือนจะลืมวิธีการเขารวมการสนทนาในลักษณะดังกลาว 

ในชวงเวลาแหงความทันสมัยที่สับสนวุนวายดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 

ความสลับซับซอนขององคกรนี้ เรากำลังลืมการพูดคุยกัน โชคดีที่ไดมีการพัฒนาวิธีการ 

อำนวยการประชุมสานเสวนาขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในชวง 10 - 15 ปหลังนี้ ในบทหลังๆ  

ของหนังสือเลมนี้ ผูอานจะไดรูจักกับวิธีการหรือแนวทางในการจัดการสานเสวนาและ 

กิจกรรมความรวมมือใหไดผลดี 9 วิธี

คนจำนวนมากอาจจะคิดวาเราไมจำเปนตองมีทักษะใดๆ ในการจัดการสานเสวนา แตใน 

ชวงหลายปที่ผานมา ผมสังเกตวา มีคนจำนวนมากขึ้นที่เห็นวาถาหากเราจัดสานเสวนา 

ดวยวิธีการที่ดี เราก็มักจะไดเห็นผลลัพธที่นาอัศจรรย ไมวาจะเปนการทำลายอุปสรรค 

ในการสื่อสารลง การลดทัศนคติแบบเหมารวมลง  มีการพัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน การสราง 

ความคิดใหมๆ มีความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม ฯลฯ  ผมไมคิดวาการสานเสวนาจะเปนยา 

ครอบจักรวาลสำหรับทุกๆ ปญหา  แตก็เชื่อวา ถาหากไมมีการสานเสวนาที่จัดขึ้นอยางดีแลว 

เราจะไมสามารถแกปญหาที่สังคมเราเผชิญอยูในทุกวันนี้ได ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีหลาย 

กรณีที่การสานเสวนาลมเหลวดวยเหตุผลตางๆ กัน เชน ถาหากเราพูดถึงประเด็นอยาง 

ปญหาสำคัญภายในประเทศที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหนาอยูในเวลานี้ ความโกรธเกลียด 

และระแวงตอกันก็อาจจะรุนแรงมาก  ในชวงเวลาที่ผูเขียนกำลังเขียนหนังสือเลมนี้นั้น  

ปญหาความขัดแยงระหวางคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดง หรือปญหาใน 3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใตกำลังตึงเครียดอยางยิ่ง ซึ่งตองการการวางแผนอยางรอบคอบในการจัดการสาน 

เสวนาใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในแตละปญหา เพื่อคนหาหนทางแกปญหาดวยสันติวิธี   

บอยครั้งที่ผลประโยชนที่แตกตางกันของแตละฝายที่เขารวมเปนอุปสรรคใหญตอการสาน 

เสวนาอยางไมนาเชื่อ  เนื่องจากผูคนยากที่จะมองเห็นสิ่งที่อยูนอกเหนือไปจากทัศนะของ 

ตนเอง

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

การสานเสวนานั้นจำเปนตองใชทักษะความชำนาญเปนพิเศษบางประการ ซึ่งนาเสียดาย 

ที่ทักษะเหลานี้ไมมีการสอนหรือไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในโรงเรียนและใน 

มหาวิทยาลัยในแถบเอเชียและประเทศอื่นๆ ยกตัวอยางเชน ผูเขียนแทบไมพบเรื่องราว 

การจัดการสานเสวนาขึ้นในมหาวิทยาลัยและในหนวยงานรัฐบาลของเรา ในสังคมเอเชีย 

สวนใหญ ยังคงมีโครงสรางสังคมแบบลำดับชั้นที่มีมาแตอดีต  ผูมีอำนาจมักจะบอกผูที่อยู 

ใตอำนาจใหทำสิ่งตางๆ โดยไมไดพิจารณาอยางจริงจังที่จะทำใหทุกคนเขามารวมสาน 

เสวนา ในโลกของธุรกิจ ลูกจางยังคงถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามคำสั่งของนายจางมากกวา 

ที่จะใหเขารวมการสานเสวนาแบบเสมอภาคกัน

ไมงายนักที่จะจัดสานเสวนา

ผมไมเชื่อวาเราตองเปนผูที่เชี่ยวชาญในการจัดสานเสวนา  แตวาเราก็ควรจะทำความเขาใจ 

แนวคิดใหดีพอจนสามารถแยกแยะระหวางการสานเสวนาที่แทจริงกับการสื่อสารดวย 

วิธีการอื่นๆ ได และเราในฐานะประชาชนที่อยูในบทบาทตางๆ ทั้งบทบาทตามสาขาอาชีพ 

และบทบาทสวนบุคคล ก็ควรจะรูสึกสบายใจที่จะยอมรับการสานเสวนา   ดวยเหตุนี้ เรานาจะ 

ลองมาวิเคราะหแนวความคิดในการสานเสวนาใหลึกซึ้งกวาเดิมสักเล็กนอย

งานเขียนที่อธิบายวาการสานเสวนา (dialogue ) คืออะไรมีเพิ่มมากขึ้น  ผูที่เขียนถึงเรื่องนี้ 

หลายคนจะเริ่มดวยการพูดถึงรากศัพท ซึ่งมาจากคำวา dialogos ในภาษากรีกที่แปลวา 

“ผานความหมายของถอยคำ” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรากำลังพูดถึงการสื่อสารที่ใชถอยคำ 

ในการถายทอดความหมาย  บางคนอาจจะนิยามการสานเสวนาวาเปนการพูดคุยสนทนา 

ระหวางผูคน พจนานุกรม Webster นิยามวัตถุประสงคของ dialogue วา “เปนการ 

แสวงหาความเขาใจรวมกันและความปรองดองสามัคคี”  ถึงแมวาในหนังสือของ Daniel 

Yankelovich ชื่อ The Magic of Dialogue (มหัศจรรยสานเสวนา) จะพูดถึงประเด็น 

ที่สำคัญวา ผลของการสานเสวนาคือ คุณอาจเริ่มเขาใจวาทำไมคุณถึงไมเห็นดวยกับ 

บางคนในบางเรื่อง แตคุณอาจจะไมประสบความสำเร็จในการสรางความปรองดอง 

สามัคคีใหมีมากขึ้นก็ได

คำนิยามที่ผมชอบเปนการสังเคราะหจากคำอธิบายตางๆ เกี่ยวกับการสานเสวนาในหนังสือ 

Democratic Dialogue – A Handbook for Practioners (สานเสวนาประชาธิปไตย- 

คูมือสำหรับผูปฏิบัติงาน) ซึ่งจัดพิมพโดยสหประชาชาติและองคกรอื่นๆ ที่วา:

การสานเสวนาคืออะไร? การสานเสวนาคืออะไร? 
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

จากการสังเกตของผม โดยทั่วไปคนสวนใหญมีความตองการโดยธรรมชาติที่จะแกปญหา 

ของตนเอง  ถาทางออกและการแกปญหาถูกกำหนดหรือนำเขามาจากภายนอก ก็มักจะเกิด 

การตอตานขึ้น และดวยเหตุนี้ทางออกและการแกปญหาจึงมักไมประสบผลสำเร็จ   ถึงแมวา 

วิธีการแกปญหาจะเปนวิธีที่ดี แตคนทั่วไปที่ไมไดเขารวมหรือไมไดรับการถามความเห็น 

ในการตัดสินใจก็มักจะรูสึกขาดความเปนเจาของ โดยธรรมชาติแลว คนเราตองการมี 

อิสรภาพและสามารถกำหนดอนาคตตนเองได  หากมีสภาพการณที่เหมาะสม เราก็มักจะมี 

ความคิดริเริ่มในการคนหาคำตอบดวยตัวเองมากกวาที่คาด   คนเราจะเชื่อมั่นและรูสึก 

เปนเจาของในวิธีการแกปญหาที่พวกเขามีสวนรวมสรางขึ้นมา ผลสำเร็จในการสราง 

การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวมของเรา สวนมากแลวอาศัย 

ความรูสึกเปนเจาของและแรงจูงใจของผูที่เกี่ยวของมากกวาความคิดที่ฉลาดหลักแหลม

ดวยเหตุนี้เอง เราจึงตองเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถาม ตลอดจนวิธีการพูดคุยและรับฟงซึ่งกัน 

และกัน พวกเราหลายๆ คนดูเหมือนจะลืมวิธีการเขารวมการสนทนาในลักษณะดังกลาว 

ในชวงเวลาแหงความทันสมัยที่สับสนวุนวายดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 

ความสลับซับซอนขององคกรนี้ เรากำลังลืมการพูดคุยกัน โชคดีที่ไดมีการพัฒนาวิธีการ 

อำนวยการประชุมสานเสวนาขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในชวง 10 - 15 ปหลังนี้ ในบทหลังๆ  

ของหนังสือเลมนี้ ผูอานจะไดรูจักกับวิธีการหรือแนวทางในการจัดการสานเสวนาและ 

กิจกรรมความรวมมือใหไดผลดี 9 วิธี

คนจำนวนมากอาจจะคิดวาเราไมจำเปนตองมีทักษะใดๆ ในการจัดการสานเสวนา แตใน 

ชวงหลายปที่ผานมา ผมสังเกตวา มีคนจำนวนมากขึ้นที่เห็นวาถาหากเราจัดสานเสวนา 

ดวยวิธีการที่ดี เราก็มักจะไดเห็นผลลัพธที่นาอัศจรรย ไมวาจะเปนการทำลายอุปสรรค 

ในการสื่อสารลง การลดทัศนคติแบบเหมารวมลง  มีการพัฒนาวิสัยทัศนรวมกัน การสราง 

ความคิดใหมๆ มีความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม ฯลฯ  ผมไมคิดวาการสานเสวนาจะเปนยา 

ครอบจักรวาลสำหรับทุกๆ ปญหา  แตก็เชื่อวา ถาหากไมมีการสานเสวนาที่จัดขึ้นอยางดีแลว 

เราจะไมสามารถแกปญหาที่สังคมเราเผชิญอยูในทุกวันนี้ได ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีหลาย 

กรณีที่การสานเสวนาลมเหลวดวยเหตุผลตางๆ กัน เชน ถาหากเราพูดถึงประเด็นอยาง 

ปญหาสำคัญภายในประเทศที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหนาอยูในเวลานี้ ความโกรธเกลียด 

และระแวงตอกันก็อาจจะรุนแรงมาก  ในชวงเวลาที่ผูเขียนกำลังเขียนหนังสือเลมนี้นั้น  

ปญหาความขัดแยงระหวางคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดง หรือปญหาใน 3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใตกำลังตึงเครียดอยางยิ่ง ซึ่งตองการการวางแผนอยางรอบคอบในการจัดการสาน 

เสวนาใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในแตละปญหา เพื่อคนหาหนทางแกปญหาดวยสันติวิธ ี  

บอยครั้งที่ผลประโยชนที่แตกตางกันของแตละฝายที่เขารวมเปนอุปสรรคใหญตอการสาน 

เสวนาอยางไมนาเชื่อ  เนื่องจากผูคนยากที่จะมองเห็นสิ่งที่อยูนอกเหนือไปจากทัศนะของ 

ตนเอง
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การสานเสวนา

การสานเสวนานั้นจำเปนตองใชทักษะความชำนาญเปนพิเศษบางประการ ซึ่งนาเสียดาย 

ที่ทักษะเหลานี้ไมมีการสอนหรือไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในโรงเรียนและใน 

มหาวิทยาลัยในแถบเอเชียและประเทศอื่นๆ ยกตัวอยางเชน ผูเขียนแทบไมพบเรื่องราว 

การจัดการสานเสวนาขึ้นในมหาวิทยาลัยและในหนวยงานรัฐบาลของเรา ในสังคมเอเชีย 

สวนใหญ ยังคงมีโครงสรางสังคมแบบลำดับชั้นที่มีมาแตอดีต  ผูมีอำนาจมักจะบอกผูที่อยู 

ใตอำนาจใหทำสิ่งตางๆ โดยไมไดพิจารณาอยางจริงจังที่จะทำใหทุกคนเขามารวมสาน 

เสวนา ในโลกของธุรกิจ ลูกจางยังคงถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามคำสั่งของนายจางมากกวา 

ที่จะใหเขารวมการสานเสวนาแบบเสมอภาคกัน

ไมงายนักที่จะจัดสานเสวนา

ผมไมเชื่อวาเราตองเปนผูที่เชี่ยวชาญในการจัดสานเสวนา  แตวาเราก็ควรจะทำความเขาใจ 

แนวคิดใหดีพอจนสามารถแยกแยะระหวางการสานเสวนาที่แทจริงกับการสื่อสารดวย 

วิธีการอื่นๆ ได และเราในฐานะประชาชนที่อยูในบทบาทตางๆ ทั้งบทบาทตามสาขาอาชีพ 

และบทบาทสวนบุคคล ก็ควรจะรูสึกสบายใจที่จะยอมรับการสานเสวนา   ดวยเหตุนี้ เรานาจะ 

ลองมาวิเคราะหแนวความคิดในการสานเสวนาใหลึกซึ้งกวาเดิมสักเล็กนอย

งานเขียนที่อธิบายวาการสานเสวนา (dialogue ) คืออะไรมีเพิ่มมากขึ้น  ผูที่เขียนถึงเรื่องนี้ 

หลายคนจะเริ่มดวยการพูดถึงรากศัพท ซึ่งมาจากคำวา dialogos ในภาษากรีกที่แปลวา 

“ผานความหมายของถอยคำ” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรากำลังพูดถึงการสื่อสารที่ใชถอยคำ 

ในการถายทอดความหมาย  บางคนอาจจะนิยามการสานเสวนาวาเปนการพูดคุยสนทนา 

ระหวางผูคน พจนานุกรม Webster นิยามวัตถุประสงคของ dialogue วา “เปนการ 

แสวงหาความเขาใจรวมกันและความปรองดองสามัคคี”  ถึงแมวาในหนังสือของ Daniel 

Yankelovich ชื่อ The Magic of Dialogue (มหัศจรรยสานเสวนา) จะพูดถึงประเด็น 

ที่สำคัญวา ผลของการสานเสวนาคือ คุณอาจเริ่มเขาใจวาทำไมคุณถึงไมเห็นดวยกับ 

บางคนในบางเรื่อง แตคุณอาจจะไมประสบความสำเร็จในการสรางความปรองดอง 

สามัคคีใหมีมากขึ้นก็ได

คำนิยามที่ผมชอบเปนการสังเคราะหจากคำอธิบายตางๆ เกี่ยวกับการสานเสวนาในหนังสือ 

Democratic Dialogue – A Handbook for Practioners (สานเสวนาประชาธิปไตย- 

คูมือสำหรับผูปฏิบัติงาน) ซึ่งจัดพิมพโดยสหประชาชาติและองคกรอื่นๆ ที่วา:

การสานเสวนาคืออะไร? การสานเสวนาคืออะไร? 
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

การสานเสวนาไมอาจจะเปนการถกเถียงได! การถกเถียงเกิดขึ้นระหวางสองฝายที ่

ขัดแยงกัน เปาหมายหลักของถกเถียงคือการเอาชนะกัน ในภาษาอังกฤษคุณจะไม 

สามารถพูดไดวา ฉันแพหรือชนะในการสานเสวนา มันฟงดูผิดความหมายโดยสิ้นเชิง   

วัตถุประสงคของการถกเถียงก็คือเพื่อชนะการโตเถียง  บอยครั้งที่เกิดบรรยากาศของความ 

ไมเปนมิตรขึ้นในการสนทนา  คนทั่วไปไมไดพยายามที่จะรับฟงซึ่งกันและกันเพื่อทำความ 

เขาใจในความคิดของอีกฝาย  มีแตจะปกปองความคิดเห็นของตนเองใหพนจากการวิจารณ 

ของผูอื่น บอยครั้งที่ผูเขารวมการถกเถียงพยายามที่จะพิสูจนวาอีกฝายหนึ่งผิด  ผูเขียน 

มีความรูสึกวา เมื่อโทรทัศนหรือวิทยุนำเสนอเรื่องสำคัญๆ พวกเขาก็พยายามจัดการให 

ผูเขารวมนั้นมีมุมมองที่แตกตางกันชัดเจน  ทำไมนะหรือ?  บางทีอาจจะเปนเพราะวาความ 

ขัดแยงกระตุนยอดผูชมใหสูงขึ้น  ผูที่เขารวมในการถกเถียงดังกลาวมักจะไมคอยสนใจ 

การสงเสรมิมมุมองทีร่อบดานหรอืมคีวามสมดลุ   แตกลบัพยายามทีจ่ะเปลีย่นดลุยความเหน็ 

โดยการแสดงความรูสึกที่รุนแรงแบบสุดขั้วและไมประนีประนอม  คำวา “debate” มาจาก 

ภาษาฝรั่งเศสโบราณวา ‘debatre’ แปลวาตอสูหรือโตเถียง คำวาการถกเถียงนี้จึงบงบอก 

“การสานเสวนาเปนวิธีการของการปฏิสัมพันธอยางแทจริง โดยที่ในวิธีการนี้มนุษย 

จะรับฟงซ่ึงกันและกันในวิถีทางแบบท่ีพวกเขาอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองได   

ผูเขารวมการสานเสวนาแตละคนพยายามท่ีจะเขาใจผูอ่ืนแมแตในเวลาท่ีพวกเขา 

ไมไดมคีวามเขาใจทีต่รงกนัในประเดน็หนึง่ๆ      ผูเขารวมแตละคนจะพยายามสอบถาม 

สำรวจ และคนหา มากกวาที่จะโตเถียง และหวานลอมใหอีกฝายหนึ่งเชื่อ”

ตามความเขาใจของผม การสานเสวนาเปรียบเสมือนวิธีการในการทำลายปฏิสัมพันธ 

ที่เรามีกันแบบผิวเผิน และกำแพงที่เราใชปดซอนตัวเราเองเอาไว เราพยายามที่จะรับฟง 

อยางกระตือรือรน ดวยความจริงใจและเขาใจผูอื่น ในแงนี้ การสานเสวนาคือวิธีการของ 

การสรางความสัมพันธที่สัมฤทธิ์ผล

เราจะเขาใจความหมายของการสานเสวนาไดงายขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับคำศัพทอื่นๆ 

คำศัพทเหลานี้มักจะใชในความหมายที่เหมือนกัน  แตนั่นเปนการใชอยางผิดๆ นักเขียน 

หลายคนจำแนกความแตกตางระหวางคำศัพท 3 คำ (3-D) ไดแก การถกเถียง (Debate)  

การอภิปราย (Discussion)  และการสานเสวนา (Dialogue)  ในความเห็นของผม นี่เปนการ 

จำแนกที่เปนประโยชนมาก และอาจจะชวยในการระบุสิ่งที่เราพบเห็นในการทำงานและ 

ในชีวิตสวนตัวไดดีขึ้น  แตยังมีคนจำนวนมากใชคำศัพทเหลานี้เหมือนเปนคำๆ เดียวกัน  

ถึงแมวาในภาษาอังกฤษจะมีการนิยามไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม ดวยเหตุนี้ เราจะมา 

อธิบายถึงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นไดเกี่ยวกับคำศัพททั้ง 3 คำนี้

การถกเถียงกับการสานเสวนา การถกเถียงกับการสานเสวนา 

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

เปนนัยถึงความขัดแยง  สื่อที่ถายทอดออกอากาศไมไดสรางความขัดแยงนั้นขึ้นมา พวกเขา 

เพียงแตนำความขัดแยงขึ้นไปสูระดับใหมเทานั้นเอง   สิ่งที่คูถกเถียงแสวงหาคืออะไร?  

ไมใชการรูแจงทั้งสองฝายอยางแนนอน พวกเขาแสวงหาชัยชนะตางหาก!

การสานเสวนาอาจจะไมไดสรางความดุเดือดไดเทากับการถกเถียง แตกอใหเกิดความ 

เขาใจมากขึ้น  คำวา “dialogue” มาจากภาษากรีกโบราณวา “dialogos” ซึ่งมาจาก 

รากศัพทวา dia- แปลวา ผานทาง  และ logos แปลวาถอยคำหรือเหตุผล  การสานเสวนา 

หรือ dialogue จึงเปนการแสวงหาความจริงดวยถอยคำและผานทางถอยคำ

ฝายตางๆ ที่เขารวมการสานเสวนาไมไดมุงที่จะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง แตมุงที่จะทำใหอีกฝาย 

เขาใจกระจางขึ้น  มันไมใชความขัดแยง แตเปนการสืบคนรวมกัน  ซึ่งตรงขามกับถกเถียง 

ที่ทุกๆ ชัยชนะจะตองเกิดควบคูไปกับความพายแพและสุดทายทั้งผูชนะและผูแพตางก ็

ไมมีใครไดอะไรกลับไป   การสานเสวนายอมใหทั้งสองฝายรูสึกไดรับอะไรจากการอภิปราย 

แลกเปลี่ยน  ทั้งสองสามารถไดรับประโยชนจากการแสวงหาความรูแจงรวมกัน  ในขณะที่ 

การถกเถียงยอมใหมีคำตอบหรือความคิดเห็นที่ถูกตองเพียง 1 อยางเทานั้น ดวยเหตุนี ้  

การถกเถียงจึงจำกัดขอบเขตของมุมมองใหคับแคบ  และในบางครั้งการถกเถียงก็ไมม ี

ผูชนะที่ชัดเจน

ขอสังเกตของผูเขียน: ผมแทบไมอยากเชื่อวาเมื่อครั้งที่การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน 

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่เมืองพัทยาถูกยกเลิกไป รัฐสภาไทยไดเปดประชุมวิสามัญ 

ในไมกี่สัปดาหตอมา นักวิเคราะหขาวของหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเขียนไวในตอนนั้นวา ไมมี 

การสานเสวนาเกิดขึ้น  ผมแปลกใจกับความเห็นของเขาเปนอยางยิ่ง  เราสามารถคาดหวัง 

วาจะเกิดการสานเสวนาขึ้นในการประชุมรัฐสภาอยางเปนทางการไดจริงๆ หรือ?  สิ่งที่ 

เกิดขึ้นในสภาพการณเชนนั้นคือการถกเถียง  ผูชนะก็คือผูที่สามารถใหเหตุผลหรือมี 

ความคิดที่โนมนาวใจผูอื่นไดดีกวาหรือมากกวา ในสังคมสื่อของเรา บอยครั้งที่การสำรวจ 

ความคิดเห็นของคนทั่วไปถูกนำมาใชเพื่อประกาศวาใครเปนผูชนะในการถกเถียงที่มีตอ 

สาธารณะ 
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

การสานเสวนาไมอาจจะเปนการถกเถียงได! การถกเถียงเกิดขึ้นระหวางสองฝายที ่

ขัดแยงกัน เปาหมายหลักของถกเถียงคือการเอาชนะกัน ในภาษาอังกฤษคุณจะไม 

สามารถพูดไดวา ฉันแพหรือชนะในการสานเสวนา มันฟงดูผิดความหมายโดยสิ้นเชิง   

วัตถุประสงคของการถกเถียงก็คือเพื่อชนะการโตเถียง  บอยครั้งที่เกิดบรรยากาศของความ 

ไมเปนมิตรขึ้นในการสนทนา  คนทั่วไปไมไดพยายามที่จะรับฟงซึ่งกันและกันเพื่อทำความ 

เขาใจในความคิดของอีกฝาย  มีแตจะปกปองความคิดเห็นของตนเองใหพนจากการวิจารณ 

ของผูอื่น บอยครั้งที่ผูเขารวมการถกเถียงพยายามที่จะพิสูจนวาอีกฝายหนึ่งผิด  ผูเขียน 

มีความรูสึกวา เมื่อโทรทัศนหรือวิทยุนำเสนอเรื่องสำคัญๆ พวกเขาก็พยายามจัดการให 

ผูเขารวมนั้นมีมุมมองที่แตกตางกันชัดเจน  ทำไมนะหรือ?  บางทีอาจจะเปนเพราะวาความ 

ขัดแยงกระตุนยอดผูชมใหสูงขึ้น  ผูที่เขารวมในการถกเถียงดังกลาวมักจะไมคอยสนใจ 

การสงเสรมิมมุมองทีร่อบดานหรอืมคีวามสมดลุ   แตกลบัพยายามทีจ่ะเปลีย่นดลุยความเหน็ 

โดยการแสดงความรูสึกที่รุนแรงแบบสุดขั้วและไมประนีประนอม  คำวา “debate” มาจาก 

ภาษาฝรั่งเศสโบราณวา ‘debatre’ แปลวาตอสูหรือโตเถียง คำวาการถกเถียงนี้จึงบงบอก 

“การสานเสวนาเปนวิธีการของการปฏิสัมพันธอยางแทจริง โดยที่ในวิธีการนี้มนุษย 

จะรับฟงซ่ึงกันและกันในวิถีทางแบบท่ีพวกเขาอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองได   

ผูเขารวมการสานเสวนาแตละคนพยายามท่ีจะเขาใจผูอ่ืนแมแตในเวลาท่ีพวกเขา 

ไมไดมคีวามเขาใจทีต่รงกนัในประเดน็หนึง่ๆ      ผูเขารวมแตละคนจะพยายามสอบถาม 

สำรวจ และคนหา มากกวาที่จะโตเถียง และหวานลอมใหอีกฝายหนึ่งเชื่อ”

ตามความเขาใจของผม การสานเสวนาเปรียบเสมือนวิธีการในการทำลายปฏิสัมพันธ 

ที่เรามีกันแบบผิวเผิน และกำแพงที่เราใชปดซอนตัวเราเองเอาไว เราพยายามที่จะรับฟง 

อยางกระตือรือรน ดวยความจริงใจและเขาใจผูอื่น ในแงนี้ การสานเสวนาคือวิธีการของ 

การสรางความสัมพันธที่สัมฤทธิ์ผล

เราจะเขาใจความหมายของการสานเสวนาไดงายขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับคำศัพทอื่นๆ 

คำศัพทเหลานี้มักจะใชในความหมายที่เหมือนกัน  แตนั่นเปนการใชอยางผิดๆ นักเขียน 

หลายคนจำแนกความแตกตางระหวางคำศัพท 3 คำ (3-D) ไดแก การถกเถียง (Debate)  

การอภิปราย (Discussion)  และการสานเสวนา (Dialogue)  ในความเห็นของผม นี่เปนการ 

จำแนกที่เปนประโยชนมาก และอาจจะชวยในการระบุสิ่งที่เราพบเห็นในการทำงานและ 

ในชีวิตสวนตัวไดดีขึ้น  แตยังมีคนจำนวนมากใชคำศัพทเหลานี้เหมือนเปนคำๆ เดียวกัน  

ถึงแมวาในภาษาอังกฤษจะมีการนิยามไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม ดวยเหตุนี้ เราจะมา 

อธิบายถึงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นไดเกี่ยวกับคำศัพททั้ง 3 คำนี้

การถกเถียงกับการสานเสวนา การถกเถียงกับการสานเสวนา 

การสานเสวนา
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เปนนัยถึงความขัดแยง  สื่อที่ถายทอดออกอากาศไมไดสรางความขัดแยงนั้นขึ้นมา พวกเขา 

เพียงแตนำความขัดแยงขึ้นไปสูระดับใหมเทานั้นเอง   สิ่งที่คูถกเถียงแสวงหาคืออะไร?  

ไมใชการรูแจงทั้งสองฝายอยางแนนอน พวกเขาแสวงหาชัยชนะตางหาก!

การสานเสวนาอาจจะไมไดสรางความดุเดือดไดเทากับการถกเถียง แตกอใหเกิดความ 

เขาใจมากขึ้น  คำวา “dialogue” มาจากภาษากรีกโบราณวา “dialogos” ซึ่งมาจาก 

รากศัพทวา dia- แปลวา ผานทาง  และ logos แปลวาถอยคำหรือเหตุผล  การสานเสวนา 

หรือ dialogue จึงเปนการแสวงหาความจริงดวยถอยคำและผานทางถอยคำ

ฝายตางๆ ที่เขารวมการสานเสวนาไมไดมุงที่จะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง แตมุงที่จะทำใหอีกฝาย 

เขาใจกระจางขึ้น  มันไมใชความขัดแยง แตเปนการสืบคนรวมกัน  ซึ่งตรงขามกับถกเถียง 

ที่ทุกๆ ชัยชนะจะตองเกิดควบคูไปกับความพายแพและสุดทายทั้งผูชนะและผูแพตางก็ 

ไมมีใครไดอะไรกลับไป   การสานเสวนายอมใหทั้งสองฝายรูสึกไดรับอะไรจากการอภิปราย 

แลกเปลี่ยน  ทั้งสองสามารถไดรับประโยชนจากการแสวงหาความรูแจงรวมกัน  ในขณะที่ 

การถกเถียงยอมใหมีคำตอบหรือความคิดเห็นที่ถูกตองเพียง 1 อยางเทานั้น ดวยเหตุนี้   

การถกเถียงจึงจำกัดขอบเขตของมุมมองใหคับแคบ  และในบางครั้งการถกเถียงก็ไมม ี

ผูชนะที่ชัดเจน

ขอสังเกตของผูเขียน: ผมแทบไมอยากเชื่อวาเมื่อครั้งที่การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน 

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่เมืองพัทยาถูกยกเลิกไป รัฐสภาไทยไดเปดประชุมวิสามัญ 
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

เครื่องเตือนใจที่สำคัญในเวลานี้ก็คือ  ความแตกตางระหวางการสานเสวนากับการถกเถียง 

ไมควรจะบงเปนนัยวา การสานเสวนาเปนวิธีการที่ “ดี”  และการถกเถียงเปนวิธีการที่ “แย”  

เนื่องจากวาในบางเวลาการถกเถียงก็เปนกลวิธีหรือเครื่องมือในการสอนที่มีประโยชน

ความแตกตางระหวางการสานเสวนากับการถกเถียง

เดวิด โบหม (David Bohm) นักควอนตัมฟสิกสและนักปรัชญา จำแนกความแตกตางระหวางการ 

สานเสวนากับการถกเถียงไวดังนี้:

● การสานเสวนาเปนความรวมมือจากหลายๆ ฝาย: นั่นคือมี 2 ฝายหรือมากกวาทำงานรวมกัน  

 เพื่อใหบรรลุถึงความเขาใจรวมกัน  ขณะที่การถกเถียงเปนความขัดแยง  โดยมี 2 ฝายขัดแยงกัน  

 และพยายามที่จะพิสูจนวาอีกฝายหนึ่งผิด   
 
●  เปาหมายของการสานเสวนาคือ การหาสิ่งที่มีรวมกัน แตเปาหมายของการถกเถียงคือ การเอาชนะ 

●  ในการสานเสวนา ฝายหนึ่งจะรับฟงอีกฝายเพื่อทำความเขาใจ คนหาความหมาย และหาขอตกลง   

 แตในการถกเถียง ฝายหนึ่งจะฟงอีกฝายเพื่อคนหาจุดออน และโตตอบในเหตุผลที่อีกฝายแสดง 

 ออกมา

●  การสานเสวนาทำใหมุมมองของผูเขารวมเปดกวางขึ้น หรือบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได   

 ในขณะที่การถกเถียงเปนการตอกย้ำจุดยืนเดิมที่มีอยูของผูเขารวมแตละคน

●  การสานเสวนาเผยใหเห็นถึงสมมติฐานเพื่อใหมีการประเมินคุณคากันใหม ในขณะที่ถกเถียง 

  ปกปองสมมติฐานของตนวาเปนความจริง

●  การสานเสวนาทำใหเกิดการทบทวนจุดยืนของตนเอง  แตการถกเถียงทำใหเกิดการวิพากษ 

 วิจารณจุดยืนของผูอื่น

● การสานเสวนาเปดโอกาสใหสามารถบรรลุถึงหนทางแกปญหาที่ดีกวาวิธีการเดิมๆ  ขณะที่การ 

 ถกเถียงปกปองความคิดของตนวาเปนหนทางแกปญหาที่ดีที่สุด และกีดกันวิธีการอื่นๆ ออกไป

●  การสานเสวนากอใหเกิดทัศนคติที่เปดใจรับสิ่งใหมๆ คือเปดรับวาตนผิด และรับการเปลี่ยนแปลง   

 แตการถกเถียงกอใหเกิดทัศนคติที่คับแคบ  มุงมั่นวาตนเองถูกตอง

●  ในการสานเสวนา ผูเขารวมจะเสนอความคิดที่ดีที่สุดของตน  โดยที่รูวาความเห็นของผูอื่นจะชวย 

 ปรับปรุงความคิดของตนใหดีขึ้นมากกวาที่จะมาทำลาย แตในการถกเถียง ผูเขารวมจะเสนอ 

 ความคิดที่ดีที่สุดของตน และปกปองความคิดของตนจากการตั้งคำถามของผูอื่นเพื่อที่จะแสดง 

 ใหเห็นวาความคิดของตนถูกตอง

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

หลังจากที่ไดพูดถึงความหมายของการสานเสวนา และการถกเถียง ไปแลว มาถึงตอนนี้ 

เรามาดูวา “การอภิปรายแลกเปลี่ยน” (discussion) นั้นคืออะไร?  มีคนไดอธิบายไววา 

“การอภิปรายแลกเปลี่ยน” คลายคลึงกับความคิดเรื่องน้ำ ในแงที่วาน้ำเปนสถานะที่อยู 

ตรงกลางระหวางน้ำแข็งกับไอน้ำ ในแงนี้ การอภิปรายแลกเปลี่ยนก็เปนสถานะที่อยูตรง 

กลางระหวางการสานเสวนากับการถกเถียง

แทที่จริงแลว “การอภิปรายแลกเปลี่ยน” ก็คือการที่คนทุกคนที่แสดง “ความคิดเห็น” 

ของตนเองในทางใดทางหนึ่ง คำวา discussion มีรากศัพทมาจากคำวา “cuss” ซึ่งมี 

ความหมายวา แยกออกเปนสวนๆ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หัวขอในการอภิปรายจะถูก 

แยกยอยองคประกอบออกมาเพื่อทำความเขาใจ discussion จึงมีความหมายตามตัวอักษร 

วา “การทำใหสิ่งตางๆ แตกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย”  และเปนการที่ทุกๆ คนแสดงทัศนะ 

ที่แตกตางกัน จากนั้นแตละทัศนะที่แตกตางกันนี้จะถูกนำมาวิเคราะหและเปรียบเทียบ 

บาง “ความคิดเห็น” หรือ “ทัศนะ” จะถูกใหน้ำหนักมากกวาที่เหลือดวยเหตุผลทาง 

ดานอำนาจหนาที่ บางครั้งดวยการ “เจรจา” ความคิดเห็นของแตละฝายจะถูกใหน้ำหนัก 

สมดุลกัน และความแตกตางก็จะไดรับการแกไขเปนการชั่วคราว

●  การสานเสวนาเรียกรองใหมีการวางความเชื่อและขอสันนิษฐานของตนไวกอนชั่วคราว  ในขณะ 

 ที่การถกเถียงเรียกรองใหคนอื่นเห็นดวยกับความเชื่อของตนเองอยางสุดจิตสุดใจ

●  ในการสานเสวนา ผูเขารวมจะคนหาขอตกลงพื้นฐานรวมกัน แตในการถกเถียงผูเขารวมจะ 

 คนหาความแตกตาง

●  การสานเสวนาวาดวยความใสใจที่มีตอผูอื่นอยางแทจริง และพยายามที่จะไมทำใหเกิดความ 

 บาดหมางหรือไมพอใจ  ขณะที่การถกเถียงเปนการโตแยงความคิดของผูอื่นโดยไมสนใจถึง 

 ความรูสึกหรือความสัมพันธ และมักจะดูถูกหรือตอตานผูอื่น

●  การสานเสวนาสันนิษฐานวา หลายคนมีคำตอบเปนสวนๆ อยูแลว และพวกเขาสามารถนำ 

 คำตอบเหลานั้นมารวมเขาดวยกันเปนวิธีแกปญหาที่นำไปใชการได แตการถกเถียงสันนิษฐาน 

 วามีคำตอบที่ถูกตองอยูเพียงหนึ่งคำตอบ อยูที่ใครคนใดคนหนึ่งเทานั้น

ดัดแปลงมาจาก: http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/get_involved/dialoguevdebate.php

การอภิปรายแลกเปลี่ยนคืออะไร?การอภิปรายแลกเปลี่ยนคืออะไร?
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 ที่การถกเถียงเรียกรองใหคนอื่นเห็นดวยกับความเชื่อของตนเองอยางสุดจิตสุดใจ

●  ในการสานเสวนา ผูเขารวมจะคนหาขอตกลงพื้นฐานรวมกัน แตในการถกเถียงผูเขารวมจะ 

 คนหาความแตกตาง

●  การสานเสวนาวาดวยความใสใจที่มีตอผูอื่นอยางแทจริง และพยายามที่จะไมทำใหเกิดความ 

 บาดหมางหรือไมพอใจ  ขณะที่การถกเถียงเปนการโตแยงความคิดของผูอื่นโดยไมสนใจถึง 

 ความรูสึกหรือความสัมพันธ และมักจะดูถูกหรือตอตานผูอื่น

●  การสานเสวนาสันนิษฐานวา หลายคนมีคำตอบเปนสวนๆ อยูแลว และพวกเขาสามารถนำ 

 คำตอบเหลานั้นมารวมเขาดวยกันเปนวิธีแกปญหาที่นำไปใชการได แตการถกเถียงสันนิษฐาน 

 วามีคำตอบที่ถูกตองอยูเพียงหนึ่งคำตอบ อยูที่ใครคนใดคนหนึ่งเทานั้น

ดัดแปลงมาจาก: http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/get_involved/dialoguevdebate.php

การอภิปรายแลกเปลี่ยนคืออะไร?การอภิปรายแลกเปลี่ยนคืออะไร?
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

ความแตกตางระหวางการสานเสวนา การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการถกเถียง ไมได 

บงบอกนัยยะวา การสานเสวนาเปนวิธีการที่ “ดี”  สวนการอภิปรายและถกเถียงนั้นเปน 

วิธีการที่ “แย”

อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเห็นความแตกตางระหวางสานเสวนา การอภิปราย และการถกเถียงได 

ก็โดยการพิจารณาถึงรูปแบบทางกายภาพของการสนทนา  รูปแบบของการถกเถียงจะเปน 

เสนตรง เหมือนกับการชักเยอ ที่ทั้งสองทีมยืนเรียงเปนแถวอยูตรงขามกัน และออกแรง 

ดึงเชือก  ฝายหนึ่งชนะ และอีกฝายหนึ่งพายแพ  ทางออกหรือมุมมองที่เปนไปไดของฝาย

ที่แพก็จะถูกตัดออกไป

รูปแบบของการสานเสวนาเปนรูปวงกลม  เราจะนั่งใหทุกคนสามารถมองเห็นและไดยิน 

คนอื่นๆ  ฝายที่เขารวมการสนทนาจะมีไดหลายฝายเทาจำนวนคนที่นั่งเปนวงกลม  เราจะ 

รับฟงคนอื่นๆ  ดวยเหตุนี้ทัศนะและมุมมองตางๆ กันที่เรานำเสนอก็สามารถนำมาเพิ่มเติม

เขาดวยกันเพื่อสรางเปนชุดความหมายที่ใหญกวา เปนความเขาใจที่ครอบคลุมมากขึ้น

รูปแบบของการอภิปรายเปนความยุงเหยิงประเภทหน่ึง คนท้ังหมดน่ังรวมอยูในหองเดียวกัน 

แตหันหนาไปในทิศทางตางๆ กัน ดวยความสนใจตางกัน และมีวาระที่แตกตางกัน ที่ประชุม 

ไมมีการสอดประสานกันอยางที่การสานเสวนามี  และไมไดพยายามที่จะดึงเอาความคิดที่ด ี

ที่สุดของผูเขารวมแตละคนออกมาเพื่อสรางเปนความเขาใจใหมๆ ที่กวางขวางครอบคลุม   

ผูเขารวมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนอาจจะยึดติดในความคิดเห็นของตนเองพอๆ กับ 

ผูเขารวมการถกเถียง  ถึงแมวาจะแสดงออกอยางเปดเผยนอยกวา

รูปแบบการสนทนารูปแบบการสนทนา

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

ในบางครั้งคำวา “เจรจา” (negotiation) ฟงดูเหมือนเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับการสานเสวนา 

โดยเฉพาะเมื่อเรามองดูความขัดแยงและความเครียดระหวางกลุมการเมืองในประเทศไทย 

หรือความขัดแยงใน 3 จังหวัดภาคใต บางคนเรียกรองใหมีการเจรากับฝายตอตาน บางคน 

อาจจะกลาววาเราตองการสานเสวนา อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานดานสันติวิธีสวนใหญ 

เห็นวาการเจรจาเปนกระบวนการที่เปนทางการ  มันอาจจะเปนการอภิปรายที่มีเปาหมาย 

ที่จะบรรลุขอตกลง  การเจรจาเพื่อสันติภาพอาจสามารถนำมาซึ่งสันติภาพผานขอตกลง 

เรื่องสันติภาพ  แตผูปฏิบัติงานทั้งหลายตางสามารถบอกไดวา การที่ตองมีขอตกลงเหลานี้ 

ตางหากเปนตัวบงชี้ที่ชัดเจนวาเปนภาวะที่ไรสันติภาพตางหาก ถาจะใหมีสันติภาพ 

ที่แทจริง เราจำเปนตองสานเสวนา

การอภิปรายมักจะไมไดพิจารณาสิ่งตางๆ อยางลึกซึ้งถึงแกน ไมไดใสใจในสมมติฐาน 

สำคัญที่จริงจังและมีอยูในแตละคน เราจะพูดคุยเพียงผานๆ หรือไมก็หลีกเลี่ยงการ 

ไตถามในบางขอบเขต  ทำไมจึงเปนเชนนั้นนะหรือ?  เพราะวาความเห็นและความเชื่อ 

บางอยางที่เรายึดมั่นอยูนั้นเปนเรื่องที่ไมสามารถยอมใหตอรองได  ไมสามารถแตะตองได  

เปน “ความจริง” ที่ชัดเจนในตัวเองโดยไมตองพิสูจนหรือตั้งคำถาม  ดังนั้น จึงไมเปดกวาง 

ตอการตรวจสอบ  เรายึดมั่นในความคิดเห็นเหลานี้อยางจริงจัง  เนื่องจากมันเปนสวนหนึ่ง

ของตัวเราเอง  และพบวามันยากที่จะเปดเผยออกมาใหผูอื่นประเมินคุณคา  

เราลองมาฟงความเห็นของ David Bohm นักฟสิกสผูสนับสนุนแนวทางการสานเสวนา 

เขาอธิบายวา การอภิปรายแลกเปลี่ยนนั้นคอนขางจะเหมือนกับการเลนปงปอง ซึ่งผูเขารวม 

จะตีความคิดกลับไปกลับมา  และเปาหมายของการเลนก็คือการไดเปนผูชนะ หรือทำคะแนน 

ใหตัวเอง เปนไปไดวาคุณจะยอมรับความคิดของใครสักคนเพื่อมาสนับสนุนความคิดของ 

คุณเอง โดยที่คุณอาจจะเห็นดวยกับบางอยาง ไมเห็นดวยกับบางอยาง แตประเด็นสำคัญ 

คือ เพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ นี่เปนสิ่งเกิดขึ้นอยูเสมอในการอภิปรายแลกเปลี่ยน แตในการ 

สานเสวนา ไมมีใครพยายามที่จะเปนผูชนะ  ถาหากมีใครสักคนชนะ ทุกคนก็ชนะเหมือนกัน  

มันมีเจตนาที่แตกตางไปจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ดังนั้น ความหมายสำคัญที่แทจริงของสิ่งที่เรากำลังพูดกันก็มักจะถูกอำพรางเอาไว   

ความหมายของเราวางอยูบนสมมติฐานสำคัญที่เราไมไดเปดเผยออกมา  ผลก็คือ หลายๆ 

ครั้งที่เราเดินออกจากเวทีอภิปรายดวยความรูสึกหงุดหงิด  หรือไมก็โกรธ เนื่องจากเรื่องราว 

ทั้งหมดทั้งมวล รวมทั้งของเราเองดวย ไมไดถูกนำมาพิจารณาหรืออภิปรายกันจริงๆ 

นอกจากนี้ยังมีคำสำคัญอื่นๆ ที่เรายังไมไดพูดถึง ผมขอพูดถึงบางคำสักเล็กนอย

การเจรจาคืออะไรการเจรจาคืออะไร?
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

ความแตกตางระหวางการสานเสวนา การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการถกเถียง ไมได 

บงบอกนัยยะวา การสานเสวนาเปนวิธีการที่ “ดี”  สวนการอภิปรายและถกเถียงนั้นเปน 

วิธีการที่ “แย”

อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเห็นความแตกตางระหวางสานเสวนา การอภิปราย และการถกเถียงได 

ก็โดยการพิจารณาถึงรูปแบบทางกายภาพของการสนทนา  รูปแบบของการถกเถียงจะเปน 

เสนตรง เหมือนกับการชักเยอ ที่ทั้งสองทีมยืนเรียงเปนแถวอยูตรงขามกัน และออกแรง 

ดึงเชือก  ฝายหนึ่งชนะ และอีกฝายหนึ่งพายแพ  ทางออกหรือมุมมองที่เปนไปไดของฝาย

ที่แพก็จะถูกตัดออกไป

รูปแบบของการสานเสวนาเปนรูปวงกลม  เราจะนั่งใหทุกคนสามารถมองเห็นและไดยิน 

คนอื่นๆ  ฝายที่เขารวมการสนทนาจะมีไดหลายฝายเทาจำนวนคนที่นั่งเปนวงกลม  เราจะ 

รับฟงคนอื่นๆ  ดวยเหตุนี้ทัศนะและมุมมองตางๆ กันที่เรานำเสนอก็สามารถนำมาเพิ่มเติม

เขาดวยกันเพื่อสรางเปนชุดความหมายที่ใหญกวา เปนความเขาใจที่ครอบคลุมมากขึ้น

รูปแบบของการอภิปรายเปนความยุงเหยิงประเภทหน่ึง คนท้ังหมดน่ังรวมอยูในหองเดียวกัน 

แตหันหนาไปในทิศทางตางๆ กัน ดวยความสนใจตางกัน และมีวาระที่แตกตางกัน ที่ประชุม 

ไมมีการสอดประสานกันอยางที่การสานเสวนามี  และไมไดพยายามที่จะดึงเอาความคิดที่ด ี

ที่สุดของผูเขารวมแตละคนออกมาเพื่อสรางเปนความเขาใจใหมๆ ที่กวางขวางครอบคลุม   

ผูเขารวมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนอาจจะยึดติดในความคิดเห็นของตนเองพอๆ กับ 

ผูเขารวมการถกเถียง  ถึงแมวาจะแสดงออกอยางเปดเผยนอยกวา

รูปแบบการสนทนารูปแบบการสนทนา

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

ในบางครั้งคำวา “เจรจา” (negotiation) ฟงดูเหมือนเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับการสานเสวนา 

โดยเฉพาะเมื่อเรามองดูความขัดแยงและความเครียดระหวางกลุมการเมืองในประเทศไทย 

หรือความขัดแยงใน 3 จังหวัดภาคใต บางคนเรียกรองใหมีการเจรากับฝายตอตาน บางคน 

อาจจะกลาววาเราตองการสานเสวนา อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานดานสันติวิธีสวนใหญ 

เห็นวาการเจรจาเปนกระบวนการที่เปนทางการ  มันอาจจะเปนการอภิปรายที่มีเปาหมาย 

ที่จะบรรลุขอตกลง  การเจรจาเพื่อสันติภาพอาจสามารถนำมาซึ่งสันติภาพผานขอตกลง 

เรื่องสันติภาพ  แตผูปฏิบัติงานทั้งหลายตางสามารถบอกไดวา การที่ตองมีขอตกลงเหลานี้ 

ตางหากเปนตัวบงชี้ที่ชัดเจนวาเปนภาวะที่ไรสันติภาพตางหาก ถาจะใหมีสันติภาพ 

ที่แทจริง เราจำเปนตองสานเสวนา

การอภิปรายมักจะไมไดพิจารณาสิ่งตางๆ อยางลึกซึ้งถึงแกน ไมไดใสใจในสมมติฐาน 

สำคัญที่จริงจังและมีอยูในแตละคน เราจะพูดคุยเพียงผานๆ หรือไมก็หลีกเลี่ยงการ 

ไตถามในบางขอบเขต  ทำไมจึงเปนเชนนั้นนะหรือ?  เพราะวาความเห็นและความเชื่อ 

บางอยางที่เรายึดมั่นอยูนั้นเปนเรื่องที่ไมสามารถยอมใหตอรองได  ไมสามารถแตะตองได  

เปน “ความจริง” ที่ชัดเจนในตัวเองโดยไมตองพิสูจนหรือตั้งคำถาม  ดังนั้น จึงไมเปดกวาง 

ตอการตรวจสอบ  เรายึดมั่นในความคิดเห็นเหลานี้อยางจริงจัง  เนื่องจากมันเปนสวนหนึ่ง

ของตัวเราเอง  และพบวามันยากที่จะเปดเผยออกมาใหผูอื่นประเมินคุณคา  

เราลองมาฟงความเห็นของ David Bohm นักฟสิกสผูสนับสนุนแนวทางการสานเสวนา 

เขาอธิบายวา การอภิปรายแลกเปลี่ยนนั้นคอนขางจะเหมือนกับการเลนปงปอง ซึ่งผูเขารวม 

จะตีความคิดกลับไปกลับมา  และเปาหมายของการเลนก็คือการไดเปนผูชนะ หรือทำคะแนน 

ใหตัวเอง เปนไปไดวาคุณจะยอมรับความคิดของใครสักคนเพื่อมาสนับสนุนความคิดของ 

คุณเอง โดยที่คุณอาจจะเห็นดวยกับบางอยาง ไมเห็นดวยกับบางอยาง แตประเด็นสำคัญ 

คือ เพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ นี่เปนสิ่งเกิดขึ้นอยูเสมอในการอภิปรายแลกเปลี่ยน แตในการ 

สานเสวนา ไมมีใครพยายามที่จะเปนผูชนะ  ถาหากมีใครสักคนชนะ ทุกคนก็ชนะเหมือนกัน  

มันมีเจตนาที่แตกตางไปจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ดังนั้น ความหมายสำคัญที่แทจริงของสิ่งที่เรากำลังพูดกันก็มักจะถูกอำพรางเอาไว   
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ครั้งที่เราเดินออกจากเวทีอภิปรายดวยความรูสึกหงุดหงิด  หรือไมก็โกรธ เนื่องจากเรื่องราว 
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การเจรจาคืออะไรการเจรจาคืออะไร?
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ไมใช  การประชุมสัมมนาคือการประชุมที่คอนขางเปนทางการสำหรับการปรึกษาหารือ 

หรือการอภิปราย ผมจำไดวาครั้งหนึ่งเคยไดเขารวมการประชุมสัมมนาคณะผูเชี่ยวชาญ  

ซึ่งจัดขึ้นเปนเวลากวา 2 วัน มันไมใชการสัมมนาที่แยเสียทีเดียว  ผมไดมีบทสนทนาดีๆ  

ระหวางรับประทานอาหารกลางวันและพักทานอาหารวาง  ไมเชนนั้นก็จะมีเพียงการ 

นำเสนอดวยพาวเวอรพอยทเรื่องแลวเรื่องเลา และมีชวงเวลาถามตอบปญหา ซึ่งอนุญาต 

ใหผูเขารวมเพียงไมกี่คนถามคำถาม ไมใชใหแสดงความคิดเห็น สิ่งที่สะดุดใจผมมาก 

ที่สุดก็คือ มีนักขาวเขียนลงเว็บไซตของรัฐบาลวา การประชุมสัมมนากอใหเกิดการสาน 

เสวนาที่ดีเยี่ยม  แตที่จริงแลวมันไมใชการสานเสวนาเลย!   ผมแนใจวาผูอานทั้งหลายก็มี

ประสบการณเชนเดียวกันนี้

นอกจากนี้ การปรึกษาหารือก็ไมใชการสานเสวนา หนวยงานดานการพัฒนาจำนวนมาก

จะเรียกผูที่มีสวนเกี่ยวของบางคนมาประชุมเมื่อพวกเขามีแผนจัดทำโครงการขนาดใหญ 

เรามักจะนิยามการปรึกษาหารือวาเปนกระบวนการซึ่งฝายที่มีอำนาจกระทำการดำเนินการ 

ปรึกษาหารือกับบุคคลหรือกลุมอื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำหรือขอมูลในการตัดสินใจ แตโดย   

ทั่วไปผูที่มีอำนาจตัดสินใจจะสงวนสิทธิในการตัดสินใจวาจะนำเอาคำแนะนำไปใชหรือไม

ถึงตอนนี้  เราลองมาดูถึงองคประกอบที่สำคัญของการสานเสวนาที่ดี

ลักษณะเฉพาะของกระบวนการสานเสวนาคืออะไร? หนังสือ Democratic Dialogue  

ไดอธิบายเรื่องนี้ไวแลวอยางชัดเจน  ผมจึงขอสรุปลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 4 ประการ 

ของการสานเสวนาตามที่หนังสือเลมนี้ไดบรรยายไว 

การประชุมคือการสานเสวนาหรือไม?การประชุมคือการสานเสวนาหรือไม?

การรวมทุกคนเขาดวยกันอาจจะถือไดวาเปนหลักการพื้นฐานที่สุดของการดำเนินการ 

สานเสวนา หลักการนี้แสดงถึงสมมติฐานสำคัญที่วา ทุกๆ คนที่เปนสวนหนึ่งของ 

สถานการณปญหาและสามารถเขารวมหรือเปนตัวแทนในกระบวนการสานเสวนาได  

ผูเขารวมทั้งหลายโดยรวมแลวมี “ทักษะความชำนาญ” ในสวนที่สำคัญตางๆ ซึ่งจำเปน 

ในการจัดการกับปญหาทั้งหลายของตนเอง  แตกตางจากการอาศัยผูอื่นในการแกปญหา

ทั้งหมด 

การรวมทุกคนเขาดวยกันการรวมทุกคนเขาดวยกัน

กระบวนการสานเสวนากระบวนการสานเสวนา

การสานเสวนา

25

2

การสานเสวนา

สมมติฐานที่เกี่ยวของก็คือ การจะสรางการเปลี่ยนแปลงใหยั่งยืนไดนั้น คนที่อยูในระบบ

ปญหาจำเปนตองมีความรูสึกเปนเจาของปญหา มีกระบวนการในการจัดการกับปญหา  

และเสนอมีวิธีการแกปญหาขึ้นมา  ในการพัฒนาความรูสึกเปนเจาของดังกลาวนี้  พวกเขา 

ตองมีสวนรวมดวยในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

หลักการเรื่องการรวมทุกคนเขาดวยกันอาจจะแสดงออกมาในหลายๆ ทาง  ยกตัวอยางเชน 

ผูปฏิบัติงานบางคนจะกำหนดเวทีสานเสวนาซึ่งมีผูที่เกี่ยวของหลากหลายในรูปแบบ 

ของการรวบรวมกลุมตางๆ ที่มีผลประโยชนเกี่ยวโยงอยูบนความสำเร็จในการแกปญหา 

มาเขารวม

สำหรับบางคน การรวมทุกคนเขาดวยกันยังหมายถึงการสรางสวนยอยของระบบที่ดำรงไว 

ซึ่งปญหาหรือรูปแบบความสัมพันธของมนุษย ตัวอยางเชน ถาหากเราตองการตนแบบ 

เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียน ผูที่ควรจะเขารวมกระบวนการ 

สานเสวนาก็คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน นักการเมือง และอาจจะเปน 

ผูที่เกี่ยวของคนอื่นๆ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สวนยอยควรจะเปนตัวแทนของระบบทั้งหมด   

หลักการขอนี้เราจะไดลงรายละเอียดกันในบท “เสาะหาอนาคต” ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

ในหนังสือเลมนี้

เมื่อครั้งที่ผมจัดการประชุมโตะกลม (Round Table process) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

ยาเสพติดในป 2546 ที่กรุงนิวเดลี ผมใชเวลาคอนขางมากกับเพื่อนรวมงานที่ทำงานเรื่อง 

ยาเสพติดที่ผมไวใจเพื่อที่จะนำเอาผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญทั้งหมดมารวมประชุม  

เราระดมสมองกันหลายชั่วโมงเพื่อรวบรวมกลุมและองคกรทั้งหมดเขามา  ตอมาเราก็ระบุ 

ตัวบุคคลสำคัญทั้งหมดเพื่อที่จะ “เอาทั้งระบบเขามาไวในหอง”

ผูที่ใชวิธีการนี้หลายๆ คนระบุวา การรวมทุกคนเขาดวยกันเปนมากกวาเพียงแคการสราง

กลุมผูเขารวมการสานเสวนาที่หลากหลาย บางคนถึงกับมองวาหลักการนี้วาเปนมุมมอง 

และความคิดเห็นที่จำเปนตองเปนสวนหนึ่งของการสนทนา เพื่อที่จะบอกเปนนัยวา 

กระบวนการสานเสวนาสามารถรวมทุกฝายเขาไวดวยกันไดโดยไมจำเปนตองใหคน 

ทุกคนเขามานั่งอยูในที่ประชุมอยางจริงๆ
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และความคิดเห็นที่จำเปนตองเปนสวนหนึ่งของการสนทนา เพื่อที่จะบอกเปนนัยวา 

กระบวนการสานเสวนาสามารถรวมทุกฝายเขาไวดวยกันไดโดยไมจำเปนตองใหคน 

ทุกคนเขามานั่งอยูในที่ประชุมอยางจริงๆ
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บทที่ 2   l   คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

ผูที่ใชวิธีนี้คนหนึ่งไดกลาวไววา ขอกำหนดพื้นฐานสำหรับคนที่เขารวมเวทีสานเสวนา และ 

เขารวมในการทำงานเพื่อไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางเต็มตัว ก็คือ “คนที่เขารวมจำเปน 

ตองรูสึกวามีบางส่ิงบางอยางท่ีสำคัญจริงๆ” ในการที่จะสรางความรูสึกเปนเจาของขึ้นมา 

ไดนั้น การสานเสวนาจะตองกอใหเกิดลักษณะการสนทนาแบบที่บรรดาผูที่ใชกระบวนการ 

“สภากาแฟ” เรียกกันวา “การสนทนาในเรื่องที่สำคัญอยางแทจริง”  หรือกลาวอีกอยาง 

หนึ่งก็คือ ถาหากคุณพูดคุยถึงสิ่งที่คนทั่วไปไมไดรูสึกลึกซึ้ง หรือสนใจอยางจริงจัง   

การสนทนาที่ตามมาก็จะไมไดสรางความเปนเจาของ และความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

หลักการขอนี้กลาวถึงคุณภาพของการปฏิสัมพันธในกระบวนการสานเสวนา  ซึ่งจะจำแนก 

การสานเสวนาที่แทจริงออกจากการสานเสวนาที่ “จอมปลอม” ซึ่งเปนการสื่อสารแบบ 

ทางเดียวเทานั้น  และจำแนกการสานเสวนาออกจากการถกเถียงหรือการเจรจา ซึ่งผูเขา 

รวมสนใจแตเรื่องชัยชนะสำหรับฝายตนเองอยางมากที่สุดเทาที่จะทำได

หลายๆ คนอธิบายถึงคุณภาพของการเรียนรูวาเปน “การเปดใจกวาง” ในแงที่วา ผูเขารวม 

เปดใจรับฟงและใครครวญในสิ่งที่ผูอื่นพูดและนำไปเชื่อมตอกับสิ่งที่ตนเองกำลังพูด  

รวมถึงความเขาใจอันลึกซึ้งและมุมมองใหมๆ ที่อาจจะไดรับจากกระบวนการสานเสวนา 

ในหนังสือ Dialogue and the Art of Thinking Together (การสานเสวนากับศิลปะ 

ในการคิดรวมกัน) William Isaacs ไดอธิบายถึงพฤติกรรมหรือทักษะสำคัญที่สรางการ 

ปฏิสัมพันธในลักษณะไววาเปน “การรับฟงโดยปราศจากการตอตานหรือการบังคับ   

อีกทั้งเปนการใหความเคารพหรือก็คือการตระหนักถึงบูรณภาพที่มีอยูในจุดยืน 

ของผูอ่ืนรวมถึงความเปนไปไมไดท่ีเราจะเขาใจอยางครบถวนบริบูรณ  และการละวาง 

ซึ่งหมายถึงการละวางขอสันนิษฐาน การตัดสิน และความแนนอนลงชั่วคราว” 

ความเปนเจาของรวมกันความเปนเจาของรวมกัน

การเรียนรูการเรียนรู

การสานเสวนา
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การสานเสวนา

ความเปนมนุษยอธิบายถึงวิธีการที่คนทั่วไปปฏิบัติตอกันเมื่อพวกเขาเขารวมกระบวนการ

สานเสวนาเต็มตัว ซึ่งตองการความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่นในฐานะของ 

คนๆ นั้น  เมื่อคนเราเริ่มพยายามที่จะเขาใจคนอื่น ก็เทากับไดทำขั้นตอนแรกของการสาน 

เสวนาที่แทจริงไปแลว   ผูเขารวมการสานเสวนาควรจะแสดงความเขาใจในความรูสึกของ 

คนอื่นโดยการพยายามเขาใจความคิดของเขาอยางแทจริง แทนที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบโต 

ความเปนมนุษยยังหมายถึงความกลาที่จะยอมรับความแตกตาง  ยิ่งกวานั้นคือ กลาที่จะ 

ยอมรับความเห็นรวม และความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา อาจารยประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และผูเขียนรวมในบทนำ 

ของหนังสือเลมนี้ไดทำการสำรวจการสอนศาสนาที่สงเสริมการสานเสวนา  ตัวอยางเชน 

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอางถึงความสำคัญของการสานเสวนาในทางที่ดี ตอไปนี ้

เปนเพียงตัวอยางเล็กนอยในงานเขียนของเธอ

ความเปนมนุษยความเปนมนุษย

เปนเรื่องสำคัญที่เราทั้งหลายควรตระหนักวาเกือบทุกศาสนาหลักบนโลกใบนี้ลวนเผยแพรคำสอน 

ในเรื่องของ “การฟงใหลึกซึ้ง” ควบคูไปกับคุณสมบัติแหง “ความมีเมตตา” จะเห็นไดจากศาสนา 

อิสลาม ทานนบีมูฮัมหมัดไดกลาวไววา “คนหนึ่งใดในหมูพวกทานจะยังมิเปนผูศรัทธาจนกวา 

เขาจะรักที่จะใหประสบกับพี่นองของเขา (เพื่อนมนุษย) เฉกเชนที่เขารักที่จะใหไดแกตนเอง” 

(คำกลาวของ นบี มูฮัมมัด อิหมาม นะวาวีย หนังสือ 40 ฮะดีษ)  หลักการคำสอนในทำนองเดียวกัน 

ไดปรากฏอยูในคริสตศาสนาเชนเดียวกันในคำสอนที่วา “สิ่งที่ทานปรารถนาใหคนอื่นปฏิบัติตอ 

ทาน จงปฏิบัติสิ่งนั้นตอผูอื่น” (มัททิว 7 : 12 ) และในพุทธศาสนาก็ไดก็มีคำสอนที่วา “สภาวะที่ 

ไมเปนที่ชื่นชอบแกฉัน ตองไมเปนที่ชื่นชอบของเธอดวย และสภาวะที่ไมนำความสุขมาสูฉัน 

จะยัดเยียดความทุกขนั้นใหเธอไดอยางไร” (จากคัมภีรสังยุตนิกาย เลมที่ ๕ ขอ ๓๕๓.๓๕-

๓๕๔.๒) จากคำสอนที่ไดหยิบยกมานี้ ตางชี้ใหเราเห็นวาศาสนาเองก็สนับสนุนกระบวนการ 

สานเสวนา การปฏิบัติงานรวมกันของทุกฝาย

ตำราเกี่ยวกับศาสนาชวยสงเสริมการสานเสวนา
ไดหรือไม?
ตำราเกี่ยวกับศาสนาชวยสงเสริมการสานเสวนา
ไดหรือไม?
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ไดนั้น การสานเสวนาจะตองกอใหเกิดลักษณะการสนทนาแบบที่บรรดาผูที่ใชกระบวนการ 
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รวมถึงความเขาใจอันลึกซึ้งและมุมมองใหมๆ ที่อาจจะไดรับจากกระบวนการสานเสวนา 
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ผม ได เขยีน เรือ่งการสาน เสวน าไป ม ากแล ว แต ผ ูอ าน ท ีส่น ใจคงต องส ังเกตเหน็ วา ผม ไม ได 

กล าวถ ึงคำอกีคำท ี่เป น ช ือ่ เรือ่งของห น ังสอืเล ม น ี้ คอืคำวาการป ฏบิตั ิงาน รวม กนั ม ากนกั

แต อย างไรกต็าม ผม ได กล าวถ ึงเรือ่งน ีไ้ป แล วในหลายๆ โอกาสในบ ทน ีเ้ช น เม ือ่ผม อธิบ าย

ถ ึงแน วคดิ เรือ่งการรวม ทกุคน เขาด วยกนั และความ เป น เจ าของรวม กนั ความ ห ม ายของ

การป ฏบิตั ิงาน รวม กนั กค็อื คน การท ีท่ ีท่ ำงาน รวม กนั เพ ือ่ให บ รรลถุ ึงส ังคม ท ีย่ ั่งยนื และ

การเป ล ีย่น แป ลงใน องค กร ใน การท ำให ก ิจกรรม ความ รวม มอืของทกุฝายบ รรลผุลสำเร็จ

เราต องการขอตกลงท ีด่ที ีย่ ั่งยนื ใน ห ม ูคน ท ี่เก ีย่วของ ด ังน ัน้ ใน ตอน น ีเ้ราต องเริม่ เรียน รู

ม ากขึน้ เก ีย่วกบั วิธีการอำน วยการป ระชมุ ให ท ีป่ ระชมุ ไป ส ูข อต กลงแบ บ ย ั่งยนื ด ังกล าวได 

ในบ ทต อไป เราจะกล าวถ ึงบ ทบ าทของผ ูอำนวยการป ระชมุ และวิธีการสรางสภาพ แวดล อม

ท ีด่สีำห รับ การสาน เสวนาและก ิจกรรม ความ รวม มอืของทกุฝาย



จากป ระสบ การณ ในการเขารวม การป ระชมุ ห รือการสมั ม นาต างๆ คณุ คงทราบ วาการพดูคยุ

แ ลกเป ล ีย่น สำ คญั ๆ มกัจะเกดิ ขึน้ ใน ระห วางเวลาพกั รับ ป ระท าน อาห ารกลางวนั ห รือ

อาหารวาง ซ ึ่งเป นชวงเวลาท ีค่ณุ สรางเค รือขาย แบ งป นขอมลู ถาม คำ ถามและวางแผ น

กบั คน ท ี่ใช  การพดู คยุแ ลกเป ล ีย่น เห ล าน ี้เกดิ ข ึน้ ใน ลกัษณ ะท ีผ่ อน คลายแ ละไม มกี าร

วางแ ผ น ม าก อน“พ ืน้ ท ี่เส รี” กค็อืวิธีการท ีพ่ฒั น าขึน้ จากป ระสบ การณ น ีน้ ี่เอง

วิธีการ “พ ืน้ ท ี่เส รี” (Open Space Technology) มกัเรียกกนั ส ัน้ ๆ วา “พ ืน้ ท ี่เส รี”

(Open Space) ห รือ  OST เป นวิธีการหน ึ่งในการอำ นวยการป ระชมุ การสมั ม นา ห รือการ

ชมุ นมุ ให ญ ๆ จดุ ป ระสงค ของ “พ ืน้ ท ี่เส รี” คอื เป ด โ อกาสให ผ ูเข ารวม ทกุคน สาม ารถ

ต ั้งป ระเดน็ ท ีต่น เองต องการจะสน ท น าแ ลกเป ล ีย่น แ ละเชญิ ชวน ให ผ ูท ีม่คี วาม สน ใจใน

ป ระเดน็ เดยีวกนัม าเขารวม กล ุม สนทนา วิธีการน ีม้ปี ระโ ยชน อย างย ิ่งโ ดยเฉ พ าะกบั กล ุม คน

ท ีม่คี วาม ห ลากห ลาย ท ีม่ปี ระเดน็ ซบั ซ อน ยากแ ก การตดั สนิ ใจ แ ละม ีโ อกาสท ีจ่ะเกดิ

ความ ขดัแย งขึน้ ส ูง “พ ืน้ ท ี่เส รี” จะมปี ระโ ยชน กต็ อเม ือ่ผ ูน ำ ห รือฝ ายบ ริหารยนิดที ีจ่ะม อบ

อำ นาจน ี้ให 

“พื้นที่เสรี” คืออะไร?“พื้นที่เสรี” คืออะไร?“พื้นที่เสรี” คืออะไร?“พื้นที่เสรี” คืออะไร?

บทที่ 3

พื้นที่เสรี พื้นที่เสรี พื้นที่เสรี
(OPEN SPACE TECHNOLOGY)(OPEN SPACE TECHNOLOGY)(OPEN SPACE TECHNOLOGY)
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“พ ืน้ ท ี่เส รี” เริม่ ใชกนัอย างกวางขวางป ระม าณ ป ค .ศ . 1995 และเป นท ีน่ยิม ม ากขึน้ ใน เอเชยี

ป จจบุนัมผี ูเช ีย่วชาญ วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” หลายคนอย ูใน เอเชยีด วย โด ยส วนใหญ จะอย ูใน

ป ระเทศท ี่ใชภาษ าอังกฤษ เป นภาษ ากลางในการส ือ่ส าร เชน ส ิงคโป ร ฮองกง และไตหวนั

วธิกีารน ีถ้กูน ำ ไป ใชใน การป ระชมุ ทกุ รูป แบ บ เชน การป รับ ป รุงแผน การรับ มอืกบั ป ญ หา

ส าธ ารณ สขุอย าง เอชไอวี/เอด ส  (HIV/AIDS) การป ระชมุ ของคน ใน ชมุ ชน เก ีย่วกบั

ม าตรการด านการพฒั นาการหาแนวคดิ และสนิค าใหม ๆ ของบ ริษทั การส นทนาแลกเป ล ีย่น

ป ระเดน็ ท ีผ่ ูคน เหน็ วาส ำ คญั การพฒั น าแผน ยทุ ธ ศาส ตรและการน ำ กล ุม คน ท ีม่คี วาม

คดิ เหน็ ไม ตรงกนั ม ารวม ส น ท น ากนั การป ระชมุ เร่ืองสนั ติภาพ ระหวางชาวป าเลส ไตน 

และชาวอสิ ราเอล และการป ระชมุ ของชาวแอฟ ริกาใตท ีท่ ำ งาน รวม กนั หล ังยคุแบ งแยก

สผีวิส ิน้ สดุ ลง กย็ ังใชวธิกีารน ีด้ วย

ป ระวติัความ เป นม าของผ ูเขารวม ป ระชมุ โด ยใชวธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” มตัี้งแตรัฐม นตรีไป จนถึง

ผ ูหญ ิงหรือเยาวชนท ี่ไม รูหน ังสอื ในการป ระชมุ หลายครั้ง เราย ังส าม ารถจดั ใหบคุคลเหล าน ี้

ม าป ระชมุ รวม กนั ได  อกีท ั้งไม ม ีใครเป น เจ าของลขิสทิ ธ ิข์องวธิกีาร ด ังน ัน้ จ ึงไม จำ เป น ตอง

ด ำ เนนิการขออนญุ าตจากใครหากคณุ ตองการใชวธิกีารน ี้

ใน เอเชยี ผม ได ใช วธิกีารน ีก้บั งาน ท ี่ได รับ การส นบั ส นนุ จากมลูนธิฟิ รีด ริค เอแบ รท

(Friedrich-Ebert-Stiftung) ซึ่งเป น ผ ูจดั พมิ พ หน ังสอืเล ม น ี้ คณุ ส าม ารถใช “พ ืน้ ท ี่เส รี”

เพ ือ่ส งเส ริม ใหมกีารส าน เส วน าได ทกุป ระเดน็ และจากทกุมมุ ม อง ไม วาจะเป น การเมอืง

เศรษ ฐกจิ หรือส ังคม อกีท ั้งผม ย ังได ใช วธิกีารน ีก้บั การป ระชมุ ภายใน ขององค กรเพ ือ่การ

พฒั น าอกีหลายองค กร วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” ไม เคยท ำ ใหผม ผดิ หวัง แตท ั้งน ีย้ ังมปี จจยั

ส ำ คญั บ างป ระการท ีจ่ะท ำ ใหวธิกีารน ี้ได ผล

จดุ น ีถ้อื เป น เร่ืองส ำ คญั ม าก บ างค รั้งคณุ อาจรูสกึวาผ ูท ี่ใช วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” บ างคน

ชอบ ใชวธิกีารน ี้ไป กบั ทกุๆ ป ญ หาแตวธิกีารน ีก้ ็เหมอืน กบั วธิกีารอ ืน่ ๆ ท ีค่ วรถกูใชตอเม ือ่ม ี

ป จจยัท ี่เหม าะส ม เท าน ัน้

ใครบางที่ใชวิธี “พืน้ที่เสรี” ใครบางที่ใชวิธี “พืน้ที่เสรี” ใครบางที่ใชวิธี “พื้นที่เสรี” ใครบางที่ใชวิธี “พืน้ที่เสรี”

วิธีการนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณ ใด บางวิธีการนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณ ใด บางวิธีการนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณ ใดบางวิธีการนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสถานการณ ใด บาง
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พื้นที่เสรี

Harrison Owen เป น ชาวอเม ริกนั ท ี่ได ช ือ่วาเป น ผ ูริเริม่ วธิกีารน ี้ เม ือ่ป  ค .ศ . 1983 เขาได 

จดัป ระชมุ เรือ่งการป ฏ ิรูป องค กรใน สห รัฐ อเม ริกาขึน้ ผล ตอบ รับ ท ี่เขาได จากผ ูเข ารวม

ชีช้ดั วาช วงเวล าท ีด่ที ีส่ดุ ของการป ระชมุ เกดิ ขึน้ ระห วางการพัก รับ ป ระท าน อาห ารวาง

น ัน่ ห ม ายความ วาทกุคน ชอบ ชวงเวล าของการป ระชมุ ท ี่เขาสาม ารถควบ คมุ ได น อยท ีส่ดุ

อยางน ัน้ ห รือ? จากขอส ังเกตน ี้ เขาจ ึงถาม ตวัเองวาจะเป น ไป ได ห รือไม ท ีจ่ะใช ป ระโยชน 

ของชวงเวล าการพัก รับ ป ระท าน อาห ารวางน ี้เพือ่บ รรลวุตัถปุ ระส งค แล ะผล ลพัธของการ

“พ ืน้ ท ี่เส รี” ใชได ผล เป น อยางดกีบั เรือ่งท ีม่คีน สน ใจอยางม ากห รือกบั คำถาม ป ระเ ดน็ รอน

ท ีค่น จบั ตาม อง วธิกีารน ีจ้ะชวยให ท ีป่ ระชมุ สาม ารถสน ท น ากนั ได อยางชดั เจน แล ะรวดเ ร็ว

ใน ท างกลบั กนั อาจใชไม ได ผล ห ากความ สน ใจของผ ูเข ารวม มนี อย พวกเขาควรเขารวม

การป ระชมุ ด วยความ สมคัรใจ ไม ใช เพราะถกูบ ังคบั ให ม าเขารวม

อยางไรกต็าม วธิกีารน ี้ไม ใชทางออกของทกุป ญ ห า คณุ ควรป รึกษ ากบั ผ ูอำนวยการป ระชมุ

(facilitator) ท ี่เช ีย่วชาญ แล ะผ ูมสี วน เก ีย่วของกล ุม ห น ึ่งก อน วา “พ ืน้ ท ี่เส รี” เห ม าะกบั

วตัถปุ ระสงค ของการป ระชมุ ห รือไม  ซ ึ่งเราสาม ารถด ูได จากลกัษ ณ ะบ างป ระการวาเม ือ่ใด

ไม สม ควรเลอืกใช วธิกีารน ี้:
● คำถาม ห รือป ญ ห าไม ซบั ซ อน ม ากนกั
● ไม มแีรงจ ูงใจจากผ ูท ีจ่ะเข ารวม ท ำงาน ใน ป ระเดน็ น ัน้
● “พ ืน้ ท ี่เส รี” ไม ใชวธิกีารท ีด่หี ากผ ูจดัป ระชมุ ตดัสนิ ใจไวก อ นแล ววาจะแก ป ญ ห าอยางไร

ห รือรูอยูแล ววาต องการจะท ำอะไร ห ากคณุ ไม สน ใจท ีจ่ะป ฏบิตัติาม แน วคดิ ให ม ๆ

ถามนัขดัแยงกบั ความ คดิของคณุ แล ว คณุ กไ็ม ควรใชวธิกีารน ี้ การทำเชนน ัน้ จะทำให 

 ผ ูเขารวม ห งุดห งิด ตอตาน ห รือขาดความ เชือ่ม ัน่ ได 
● “พ ืน้ ท ี่เส รี” ไม ใชวธิกีารท ีด่หี ากคณุ ตองการให ขอมลู เฉพาะทางแก ผ ูเขารวม การป ระชมุ

โดยใชวธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” ท ีแ่ท จริงน ัน้ จะตองไม มกีารน ำเสน อห รือบ รรยายใดๆ

“พ ืน้ ท ี่เส รี” ไม ใช วธิกีารสำห รับ การจดัสมั ม น า

   คณุ อาจจะใช“พ ืน้ ท ี่เส รี” รวม กบั วธิกีารอ ืน่ ๆ เช น “สภ ากาแฟ ”(World Café)

   แตขัน้ ตอน ของ “พ ืน้ ท ี่เส รี” น ัน้ ควรท ำให ครบ ถวน สม บ ูรณ ตั้งแตข ัน้ แรก

ถึงขัน้ สดุท ายห รืออาจรวม “พ ืน้ ท ี่เส รี” เขากบั การป ระชมุ ท ัว่ไป เชน ในวนัแรกมกีารกล าวคำ

ป ราศ รัยแล ะการน ำเสน อ ส วน วนั ท ีส่องคณุ กจ็ดั ให มกีารใช “พ ืน้ ท ี่เส รี” เพือ่ให ผ ูเข ารวม

ได ม ีโอกาสสน ท น าแล กเป ล ีย่น ใน ป ระเดน็ ท ีต่น สน ใจ

ที่มาของวิธีการนีที้่มาของวิธีการนีที้่มาของวิธีการนีที้่มาของวิธีการนี้
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ป ระชมุ Owen เคยท ำงาน ใน ท วปี แอฟ ริกาม าก อน เขาส ังเกต เหน็ วาชาวแอฟ ริกนั ใน

หม ูบ านมวีธิกีารส ือ่สารท ีม่ปี ระสทิ ธภิ าพ เขาจงึออกแบ บ วธิกีารป ระชมุ ท ีม่พี ืน้ ฐ าน ม าจ าก

การน ั่งลอม เป นวงกลม , ลกัษณ ะตลาดใน เมอืง และกระดานขาวของชมุ ชน ส ิ่งเหลาน ีน้ ี่เอง

ท ีก่ลายม าเป นลกัษณ ะพ ืน้ฐ านของวธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี”

สถ าน ท ีส่ำห รับ “พ ืน้ ท ี่เส รี” ควรจดัเก าอ ีต้ าม จ ำน วน ของผูเข ารวม ท ั้งห ม ดให เป น วงกลม

ณ บ ริเวณ กลางห อง มตีวัอกัษรห รือห ม ายเลขตดิอย ูรอบ ห องเพ ือ่ระบสุถ าน ท ีส่าน เสวน า

ของกลุม ย อย จดัพ ืน้ ท ีว่างตาม ผน ังท ีจ่ ะใช สำห รับ แจ งหวัขอการป ระชมุ ย อย ซ่ึงเราจ ะ

เรียกวา กระดาน วาระ และมกีำแพ งขาว สำห รับ บนั ทกึผลสรุป ของการสาน เสวน า

ใน แต ละรอบ

“พื้นที่เสรี” มีลักษณ ะโดยทั่วไปอย างไร? “พื้นที่เสรี” มีลักษณ ะโดยทั่วไปอย างไร? “พื้นที่เสรี” มีลักษณ ะโดยทั่วไปอยางไร? “พื้นที่เสรี” มีลักษณ ะโดยทั่วไปอย างไร? 

ขัน้ ตอน สำคญั สำห รับ วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” มดี ังน ี้:
● ขัน้ ตอน ท ี่ 1) ผูเข ารวม ทกุคน น ั่งรวม กนั บ น เก าอ ีท้ ีจ่ดัเป น วงกลม ณ บ ริเวณ กลางห อง

 วงกลม เป น รูป แบ บ ท ี่เหม าะสม ท ีส่ดุสำห รับ การสาน เสวนา เน ือ่งจ ากการจดัท ีน่ ั่งแบ บ น ี้

 ไมมีบน-ลาง ห รือ หนา-หลัง จงึไม ก อให เกดิลำดบั ขัน้ ใน ท ีป่ ระชมุ ขึน้

ห ากไม สาม ารถ จดัให ผูเข ารวม ทกุคน น ั่งอย ูใน วงกลม เดยีวได จงึค อยจดัให ม ี

วงท ีส่องและสาม ตาม ม า ขึน้ อย ูกบั ขน าดของห องป ระชมุ
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● ขัน้ ตอน ท ี่ 2) ผ ูจดัป ระชมุ กล าวต อน รับ ผ ูเข ารวม พ รอม ท ั้งกระต ุน ความ สน ใจ แ ละกล าว

 แ น ะน ำผ ูอำน วยการป ระชมุ อย างส ัน้ ๆ

ถ าผ ูจดัป ระชมุ ไ ม รูจกัวธีิการ “พ ืน้ ท ี่เส รี” คณุ ควรให ช ีแ้ น ะเขาก อน การ

ป ระชมุ วา บ ท บ าท ของเขาควรเป น การให แ รงบนั ดาลใจแ ละการสนบั สนนุ

แ ก ผ ูเข ารวม ไ ม ใช การออกคำส ั่ง

●  ขัน้ ตอน ท ี่ 3) จากน ัน้ เป น หน าท ีข่องผ ูอำน วยการป ระชมุ ท ีจ่ะให ภาพ รวม ของขัน้ ตอน

การป ฏบิตั ิ แ ละเชญิ ผ ูเข ารวม ท ีม่ปี ระเดน็ ท ีอ่ยากจะสน ท น าแ ลกเป ล ีย่น ให ออกม า

หยบิ ก ระด าษท ี่เต รีย ม ไ วให ก ล างวงก ล ม เพ ือ่ เขยี น ป ระเดน็ แ ล ะชือ่ ของต น ล งไ ป

 เราเรียกผ ูท ีต่ ั้งป ระเดน็ เหล าน ีว้า “เจ าขอ งป ระเดน็ ” หรือ Convener ใน ภาษาอ ังกฤ ษ

  อย าเพ ิ่งใหมกีารต ั้งคำถามขึน้ ในตอนน ี้ เพ ราะจะทำใหเกดิการสนทนาท ีย่ดื เย ือ้

ซึ่งอาจส งผลให ผ ูท ีม่ขี อสงสยัต ั้งคำถาม ตาม ม าเรือ่ยๆ จากป ระสบ การณ ท ี่

ผ าน ม าเราไ ด เหน็ วา หล ังจากท ี่ “พ ืน้ ท ี่เส รี” ดำเนนิ ไ ป หน ึ่งถ ึงสองรอบ ทกุคน กจ็ะเขาใจ

ใน ขัน้ ตอน การป ฏบิตั ิ

● ขัน้ ตอน ท ี่ 4) ให ผ ูเข ารวม ตดิป ระเดน็ ของตน ไ วบ น กระดาน วาระ ตาม เวลาแ ละสถาน ท ี่

 ท ีต่น ต องการ ขัน้ ตอน น ีจ้ะดำเนนิ ไ ป จน กวาจะไ ม ม ีใครน ำป ระเดน็ ม าตดิอกี

  อย าเพ ิ่งใหมกีารต ั้งคำถามขึน้ ในตอนน ี้
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● ขัน้ต อน ท ี่ 5) ผ ูเข ารวม ท ี่เห ลอืท ี่ไม ใช เจ าของป ระเดน็ แยกย ายกนั เข าไป พจิาร ณ า
 กระดานวาระ ซึ่งตอนน ีจ้ะเตม็ ไป ด วยกำ หนดการสนทนาในป ระเดน็ต างๆ ให ผ ูเขารวม
 จด เวลาและสถาน ท ีก่ารสน ท น าของป ระเดน็ ท ีต่น อยากเขารวม

●  ขัน้ตอนท ี่  6) ชวงต อไป คอืการสาน เสวนา เจาของป ระเดน็และผ ูเขารวม ท ีส่นใจท ุกค น
 ม ารวม ตวักนั สน ท น า โดยแต ละกล ุม จะต องกำ ห น ดให มผี ูจดรายงาน การสน ท น าใน
 หวัขอสำ คญั ต างๆ ของป ระเดน็ แล วนำ รายงานน ัน้ ไป ตดิไวท ีก่ำ แพ งขาว ซ ึ่งจะถกูรวม
 เขาด วยกนั เม ือ่ ส้ิน สุดการป ระชุม

● ขัน้ ตอน ท ี่ 7) ห ล ังจากน ัน้ ผ ูเข ารวม วางแผน ป ฏบัิตกิารรวม กนั โดยการน ำ เอาหวัขอ
สำ คญั ต างๆ ท ี่ได จากการสน ท น าม าพจิารณ าและวางแผน ใน ท างป ฏบัิต ิเพ ือ่ “น ำ

 ป ระเดน็ น ัน้ อ อ กจากห อ งป ระชมุ เข าส ูโล กแห งค วาม จริง”

●  ขัน้ตอนท ี่  8) ผ ูเข ารวม ท ุกค น รวม ป ดการป ระชุม ด วยการกลบัม าน ั่งรวม กนั ท ี่เก าอ ีท้ ีจ่ดั
 เป นวงกลม ใหญ ในตอนแรกโดยแต ละกล ุม รายงานขอสรุป ในป ระเดน็ของตน พ รอม ท ั้ง

เป ด โอกาสให ผ ูเข ารวม อ ืน่ ๆ ได แลกเป ล ีย่น ค วาม คดิ เหน็ ค วาม เขาใจ และห น าท ี่
 ค วาม รับผดิชอบท ี่เกดิขึน้ จากการป ระชุม ด วยวธีิการ “พ ืน้ ท ีเ่ส รี”

หาส่ิงของท ีจ่ะใชเป น สัญ ลกัษณ เป น ไม สำ ห รับพดู  (Talking stick) และอธิบาย
  วาค นท ีถ่อืสัญ ลกัษณ น ี้เท าน ัน้ท ีจ่ะได รับอน ุญ าตให พดูได  (ในกล ุม ใหญ อาจใช
ไม โค รโฟ นไรสายก ็ได )

  ห าก ป ระเดน็ มจีำ น วน ม าก ก วาสถาน ท ีแ่ ล ะรอบก ารสน ท น าท ีจ่ดั เต รีย ม ไว

ผ ูอำ น วยการป ระชุม จะรวบป ระเดน็ ท ี่เหน็ วาใกล เคยีงกนั ท ั้งน ีจ้ะต องถาม

ค วาม คดิ เหน็ ของเจ าของป ระเดน็ ท ั้งสองก อน วาต องการจะสน ท น ารวม กนั ห รือไม  (ถาม

เฉ พ าะเจาของป ระเดน็ เท าน ัน้ !) หากไม ต องการก ็ไม ใชป ญ หา ผ ูอำ นวยการป ระชุม สาม ารถ

จดั ห องห รือม ุม เพ ือ่ใชเป น สถาน ท ีก่ ารสน ท น าเพ ิม่ เตมิ ให เพยีงพ อกบัป ระเดน็ ท ั้งห ม ด ต าม

เวลาท ีก่ำ หนดไว
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เลือกหัวขอการประชุมใหเหมาะสม
เช น เดยีวกบั วธิกีาร “สภ ากาแฟ ”ห น ึ่งใน ป จจยัสำคญั สำห รับ การใช “พ ืน้ ท ี่เส รี” อย างม ี

ป ระสทิ ธภิ าพ กค็อืการกำห น ดหวัข อการป ระชมุ ให เห ม าะสม เพ ือ่น ผ ูใช วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี”

ผ ูห น ึ่งกล าวไววา “เม ือ่ ค น เราได คยุ กบั ค น อ ืน่ ท ีม่คี วาม ส น ใจลกึซ ึง้ ใน เรือ่ ง เดยี วกนั   

เม ือ่ น ัน้ พ วกเข ากจ็ะ เข ย ือ้ น ภเูข าได ” ป ระเดน็ ห ลกัของการป ระชมุ คอื การสราง “ค วาม

ส น ใจท ีล่กึซ ึง้ ” ให แ ก ผ ูเข ารวม ทกุคน ด ังน ั้น จ ึงเป น เรือ่งสำคญั ท ีจ่ะตองป ระสาน งาน กบั

ผ ูท ีม่คี วาม เก ีย่วข องโดยตรงเพ ือ่ห าหวัข อการป ระชมุ ท ี่เห ม าะสม ซึ่งควรจะมปี ระเดน็ กวางๆ

สำห รับ การสน ท น าแ ล กเป ล ีย่นแ ตไม กวางจน เกนิ ไป เพ ราะอาจท ำให เกดิหวัข อย อยท ี่

ไม เก ีย่วข องกบั หวัขอการป ระชมุ ม ากเกนิ ไป

ใน ฐ าน ะท ี่เป น ผ ูอำน วยการป ระชมุ ผ ม มกัจะวางแ ผ น กบั ผ ูจดัการป ระชมุ

ล วงห น า เพ ือ่ท ำความ เข าใจแ ล ะพจิารณาวาหวัข อการป ระชมุ โดยรวม คอื

อะไร จะใช ใน การสรางแ รงบนั ดาล ใจได ม ากน อยเพยีงใด แ ล ะหวัข อการป ระชมุ น ั้น ย ังม ี

ป ระเดน็ ย อยท ีส่าม ารถห ยบิ ยกม าสน ท น ากนั ได อกีห รือไม  ผ ม พ บ วาถาเรากำห น ดหวัข อ

ให เป น คำถาม ท ีส่ รางแ รงบนั ดาล ใจ มนั กจ็ะมปี ระโยชน อย างม าก บ อยค รั้งหวัข อท ี่เป น

คำถาม จะด ึงดดูความ สน ใจได ด ี แ ล ะควรคำน ึงถึงการใช คำศพั ท ด วย เน ือ่งจากแ ตล ะ

องค กรจะมคีำศพั ท เฉ พ าะห รือคำศพั ท พ ิเศ ษ ท ีแ่ ตกตางกนั ไป

ต อ ไป น ี้เป น ตวัอย างหวัข อการป ระ ชมุ เชงิป ฏิบตักิารท ีส่ รางแรงบนั ดาลใจได เป น อย างด ี:

“ส ือ่มบี ท บ าท อย างไรในการตอตานทศั นคตแิ บ บ เหม ารวม แ ล ะการเลอืกป ฏบิ ตั ิ?”

“เราจะท ำให น โยบ ายสาธารณสขุของรัฐ ม ห ารัชฏ ะป ระจำป  2007 เป น น โยบ ายของ

ป ระชาชนโดยป ระชาชนแ ล ะเพ ือ่ป ระชาชน ได อย างไร?”

“การเอาชนะความ ยากล ำบ ากในชวงเวล าแ ห งความ ล ำบ าก”

“รวม ด วยชวยกนั  - แ บ งป น ความ รู  - พฒัน าคณุภ าพ ”

เลือกหัวขอการประชุมใหเหมาะสมเลือกหัวขอการประชุมใหเหมาะสมเลือกหัวขอการประชุมใหเหมาะสม
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“พื้นที่เสรี” ใชเวลานานเทาใด? 

 ตัวอย างกำหนดการประชุมหนึ่งวัน

“พ ืน้ ท ี่เส รี” มกัไม ค อยได ผลห ากคณุ บบี วธิกีารเอาไวใน เวลาส ัน้ ๆ การป ระชมุ น าน ครึ่งวนั

จะใชได ผลสำห รับ การระดม ความ คดิแ บ บ คราวๆ ใน ข ณ ะท ีก่ารป ระชมุ ห น ึ่งวนั จะท ำให เกดิ

การสน ท น าแ ลกเป ล ีย่น เพ ือ่วางแ ผน การท ำงาน ข ัน้ ต อไป แ ละการป ระชมุ น าน สองวนั

จะได สำรวจป ระเดน็ ตางๆ ข องหวัข อการป ระชมุ ได ลกึ ซึ้งข ึน้ พรอม ท ั้งท ำแ ผน ป ฏบิตักิาร

แ ละบนั ทกึรายงาน การป ระชมุ ได ใน ระดบั ห น ึ่ง การป ระชมุ ท ีย่าวสองวนั ค รึ่งจะม ีเวลา

เพยีงพอสำห รับ การระดม ความ คดิ การวางแ ผน ป ฏบิตักิาร การท ำห น ังสอืบนั ทกึรายงาน

การป ระชมุ แ ละการสนบั สนนุ ให มกีารตดิตาม ผลอย างม ุงม ัน่ จากผ ูเข ารวม ป ระชมุ

กำห น ด การ“พ ืน้ ท ี่เส รี”

ป ระเดน็ ท ีส่ น ท น ากนั ใน ช วงส าน เสวน าจะต อ งเกีย่ วข อ งกบั หวัข อ การป ระ ชมุ

8:30  รวม ตวักนั เพ ือ่กำห น ดตารางการสาน เสวน า

●  ผ ูจดัป ระชมุ กล าวตอน รับ พรอม ท ั้งอธบิ ายท ีม่ าข องการป ระชมุ

●  ผ ูอำน วยการป ระชมุ อธบิ ายข ัน้ ตอน ตางๆ ข องวธิกีารป ระชมุ

●  ผ ูเข ารวม กำห น ดป ระเดน็ สำห รับ การสน ท น าแ ลกเป ล ีย่น ใน ชวงการสาน เสวน า

9:30 การสาน เสวน าชวงท ี่  1

11:00  การสาน เสวน าชวงท ี่  2

12:30  พกั รับ ป ระท าน อาห ารกลางวนั

1:00  การสาน เสวน าชวงท ี่  3

2:30  การสาน เสวน าชวงท ี่  4

3:30  ส รุป ผลรวม กนั

4:00  ป ดท าย

ห ม ายเห ต ุ:จดัชา กาแ ฟแ ละเค ร่ืองด ืม่ อ ืน่ ๆ ไวตลอดการป ระชมุ

“พื้นที่เสรี” ใชเวลานานเทาใด? “พื้นที่เสรี” ใชเวลานานเทาใด? “พื้นที่เสรี” ใชเวลานานเทาใด? 
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พื้นที่เสรี

“พ ืน้ ท ี่เสรี” มขีอควรป ฏบิตัทิ ี่งายและแตกต างจากการสมั ม นาห รือการป ระชมุ เชิงป ฏบิตักิาร

ท ัว่ไป ขอควรป ฏบิตัดิ ังกล าวคอื หลกัการท ั้งส ี่ กฎ หน ึ่งขอ และหน ึ่งขอตกลง ซ ึ่งเป นส ิ่งท ีช่ วย

ส งเสริม ในการเป ดมมุ ม องและความ คดิสรางสรรค  ทำ ให การสนทนาแลกเป ล ีย่นดำ เนนิ ไป

อย างมคีวาม หม าย

สี่หลักการ หนึ่งกฎ และหนึ่งขอตกลงสี่หลักการ หนึ่งกฎ และหนึ่งขอตกลงสี่หลักการ หนึ่งกฎ และหนึ่งขอตกลงสี่หลักการ หนึ่งกฎ และหนึ่งขอตกลง

หลักการทั้ง 4 ขอ

“ค น ท ีผ่ าน เข าม าล วน แต เป น ค น ท ี่เห ม าะส ม ท ัง้ส ิน้ ”

บ างค รั้งเราอาจต องการได ตวัผูเข ารวม คน ใด คน ห น ึ่งเป น พ ิเศ ษ เชน คน ท ีอ่ย ูใน ฐาน ะท ีม่ ี

อำ น าจอย างเป น ท างการ ห รือเป น ผูเช ีย่วชาญ ใน ป ระเด ็น น ัน้ ท วา ห ลกัการขอน ี้ได บ อก

ให เราป ล อยวางความ ต องการ และเชญิ ผูอ ืน่ ม าเขารวม สน ท น าด วยความ คดิ ท ีว่า คน ท ี่

ใส ใจและเต ็ม ใจม าเขารวม การสน ท น าแลกเป ล ีย่น ก ็คอืคน ท ีด่ที ีส่ดุ แล วท ีจ่ะท ำ งาน ใน

เรือ่งน ัน้ ใน ขัน้ ตอน การกล าวแน ะน ำ ผูอำ น วยการป ระชมุ ควรชีแ้จงด วยวา ถาป ระเด ็น

ของตน ย ังไม มผูีสน ใจม าเขารวม โ ด ยม ีเพยีงเจ าของป ระเด ็น คน เดยีวอย ูใน กล ุม ก ็ไม เป น ไร

บ างค รั้งท างออกของป ญ ห าก ็สาม ารถคดิ ขึน้ โ ด ยคน คน เดยีวได  และความ คดิ ต างๆ ก ็ย ัง

ถกูจด บนั ทกึไวเพ ือ่ให ท ีป่ ระชมุ รับ ท ราบ รวม กนั ใน ภ ายห ล ัง

ควรจดั เต รียม ชา กาแฟ และเค รือ่งด ืม่ อ ืน่ ๆ (ถาม ี) ไวตลอด การป ระชมุ

  ท ีป่ ตตาน ี เรามทีมี ชงชาโ ด ยใชชาและกาแฟ ของท องถิน่ ไวตลอด การป ระชมุ

ท ำ ให เกดิ บ รรยากาศ ท ี่เอ ือ้ต อการสาน เสวน า อย าลมื วาวธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” ก ็คอืการ

“พกัด ืม่ ช า/กาแฟ อ ย างถ าวร”น ัน่ เอง
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“เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนสิ่งที่จำเปนตองเกิด”

หลักการนี้ตองการใหเราปลอยวางความคาดหวังตางๆ เชน คาดวาการสนทนานี้ควรจะ 

เปนเชนไร หรือคาดวาควรจะนำไปสูอะไร เปนตน เราตองเรียนรูที่จะปลอยวางความ 

คาดหวังเหลานี้ และควรมุงความสนใจไปยังปจจุบันที่สิ่งตางๆ กำลังกอตัวขึ้นระหวาง 

สมาชิกผูเขารวมการสนทนาในกลุมเดียวกัน

“เวลาที่เริ่มตน ถือเปนเวลาที่เหมาะสมทั้งสิ้น” 

แมจะมีการกำหนดไวแลววาการสนทนาจะเริ่มในเวลาใด แตความคิดสรางสรรคและ 

แรงบันดาลใจอาจไมเกิดขึ้นตามเวลาที่เรากำหนดไวเสมอไป หลักการนี้ตองการที่จะสื่อวา 

สิ่งตางๆ เกิดขึ้นเมื่อมันพรอมเทานั้น

“เมื่อมันสิ้นสุดลง ก็คือมันสิ้นสุดลง”  

เราอาจไมรูวาตองใชเวลานานเทาใดในการสนทนาแลกเปลี่ยนของประเด็นตางๆ 

ในวิธีการ “พื้นที่เสรี” นั้น ประเด็นเปนเรื่องที่สำคัญกวากำหนดการ ถาคุณจบประเด็น 

กอนเวลาที่กำหนด คุณก็สามารถไปเขารวมกับกลุมที่สนทนากันในประเด็นอื่นได เราไม 

ควรหยุดอยูที่ใดที่หนึ่งเพียงเพราะวากำหนดการเขียนไวเชนนั้น ในทางกลับกัน ถาเรายัง 

ไมสามารถจบประเด็นของเราไดตามเวลาที่กำหนด เราก็สามารถตอเวลาการสนทนา 

โดยการเพิ่มประเด็นนี้เขาไปในการสานเสวนารอบตอไป  ที่สำคัญคือตองติดประกาศไว 

ที่กำแพงขาวใหผูเขารวมอื่นๆ ทราบดวย หรือเราอาจจะหาทางสนทนากันในประเด็นนั้น 

ตอหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแลวก็ได

หนึ่งกฎ

กฎแหงเทาทั้งสอง หรือกฎแหงการเคลื่อนที่ 

ผูอำนวยการประชุมควรเตือนผูเขารวมวา “หากคุณหมดเรื่องที่จะเรียนรูหรือแลกเปลี่ยน 

ในประเด็นนั้นๆ แลว หนาที่ของคุณคือการใชเทาทั้งสองกาวออกไปจากกลุมนั้น และ 

อาจจะไปเขารวมกับกลุมอ่ืน”  เนื่องจากการประชุมมีเวลาจำกัด และมีการสนทนาในหลาย 

ประเด็นไปพรอมๆ กัน แตละประเด็นมักจะใชเวลา 30 ถึง 45 นาที เราจึงนำกฎแหงการ 

เคลื่อนที่มาใชตรงนี้  เนื่องจากคนเรามีความรูและทักษะที่แตกตางกัน มีเพียงตัวคุณเทานั้น 

ที่รูวาคุณสามารถเรียนรูหรือแลกเปลี่ยนขอมูลในประเด็นใดไดมากที่สุด เพื่อนชาวเยอรมัน

คนหนึ่งอธิบายวา การที่คุณเดินออกมาเมื่อคุณไมมีอะไรจะรวมแลกเปลี่ยนนั้น ถือวาเปน 

การใหเกียรติแกกลุมมากกวาที่จะนั่งอยูตอไปอยางไรประโยชน

พื ้นที่เสรี
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พื ้นที่เสรี

ผึ ้งกับผีเสื ้อ

แนวคิดที่ใหผูเขารวมมีอิสระในการกำหนดเวลา พื้นที่ และความกระตือรือรนดวยตนเองนั้น 

อาจไมใชเรื่องที่เขาใจไดงายหรือไมเปนที่ยอมรับนักในวัฒนธรรมของชาวเอเชีย สำหรับ 

“พื้นที่เสรี” คุณสามารถใชภาพสองภาพเพื่ออธิบายแนวคิดนี้  

ผึ้ง

คุณสามารถอธิบายเปรียบเทียบวาธรรมชาติของผึ้งคือการบินจากดอกไมดอกหนึ่งไปยัง 

อีกดอกหนึ่ง ซึ่งเปนตัวการทำใหเกิดการผสมเกสรดอกไม ดังนั้น ผูเขารวมที่ออกจากกลุม 

หนึ่งไปเขารวมอีกกลุมหนึ่งเพื่อกระจายการสนทนาแลกเปลี่ยนก็เปรียบเสมือนผึ้งในที่ประชุม 

นั่นเอง

ผีเสื้อ

ผูเขารวมที่เปรียบเสมือนผีเสื้อคือ ผูที่ไมตองการจะสนทนาในประเด็นใดๆ เปนพิเศษ อาจจะ  

ยืนหรือนั่งอยูกับที่พรอมกับชา กาแฟ หรืออาหารวางที่จัดใหมีไวตลอดการประชุม การกระทำ 

เชนนี้อาจนำไปสูการสนทนาที่สำคัญระหวางผีเสื้อดวยกันก็เปนได

หนึ่งขอตกลง
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“เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนสิ่งที่จำเปนตองเกิด”

หลักการนี้ตองการใหเราปลอยวางความคาดหวังตางๆ เชน คาดวาการสนทนานี้ควรจะ 

เปนเชนไร หรือคาดวาควรจะนำไปสูอะไร เปนตน เราตองเรียนรูที่จะปลอยวางความ 

คาดหวังเหลานี้ และควรมุงความสนใจไปยังปจจุบันที่สิ่งตางๆ กำลังกอตัวขึ้นระหวาง 

สมาชิกผูเขารวมการสนทนาในกลุมเดียวกัน

“เวลาที่เริ่มตน ถือเปนเวลาที่เหมาะสมทั้งสิ้น” 

แมจะมีการกำหนดไวแลววาการสนทนาจะเริ่มในเวลาใด แตความคิดสรางสรรคและ 

แรงบันดาลใจอาจไมเกิดขึ้นตามเวลาที่เรากำหนดไวเสมอไป หลักการนี้ตองการที่จะสื่อวา 

สิ่งตางๆ เกิดขึ้นเมื่อมันพรอมเทานั้น

“เมื่อมันสิ้นสุดลง ก็คือมันสิ้นสุดลง”  

เราอาจไมรูวาตองใชเวลานานเทาใดในการสนทนาแลกเปลี่ยนของประเด็นตางๆ 

ในวิธีการ “พื้นที่เสรี” นั้น ประเด็นเปนเรื่องที่สำคัญกวากำหนดการ ถาคุณจบประเด็น 

กอนเวลาที่กำหนด คุณก็สามารถไปเขารวมกับกลุมที่สนทนากันในประเด็นอื่นได เราไม 

ควรหยุดอยูที่ใดที่หนึ่งเพียงเพราะวากำหนดการเขียนไวเชนนั้น ในทางกลับกัน ถาเรายัง 

ไมสามารถจบประเด็นของเราไดตามเวลาที่กำหนด เราก็สามารถตอเวลาการสนทนา 

โดยการเพิ่มประเด็นนี้เขาไปในการสานเสวนารอบตอไป  ที่สำคัญคือตองติดประกาศไว 

ที่กำแพงขาวใหผูเขารวมอื่นๆ ทราบดวย หรือเราอาจจะหาทางสนทนากันในประเด็นนั้น 

ตอหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแลวก็ได

หนึ่งกฎ

กฎแหงเทาทั้งสอง หรือกฎแหงการเคลื่อนที่ 

ผูอำนวยการประชุมควรเตือนผูเขารวมวา “หากคุณหมดเรื่องที่จะเรียนรูหรือแลกเปลี่ยน 

ในประเด็นนั้นๆ แลว หนาที่ของคุณคือการใชเทาทั้งสองกาวออกไปจากกลุมนั้น และ 

อาจจะไปเขารวมกับกลุมอ่ืน”  เนื่องจากการประชุมมีเวลาจำกัด และมีการสนทนาในหลาย 

ประเด็นไปพรอมๆ กัน แตละประเด็นมักจะใชเวลา 30 ถึง 45 นาที เราจึงนำกฎแหงการ 

เคลื่อนที่มาใชตรงนี้  เนื่องจากคนเรามีความรูและทักษะที่แตกตางกัน มีเพียงตัวคุณเทานั้น 

ที่รูวาคุณสามารถเรียนรูหรือแลกเปลี่ยนขอมูลในประเด็นใดไดมากที่สุด เพื่อนชาวเยอรมัน

คนหนึ่งอธิบายวา การที่คุณเดินออกมาเมื่อคุณไมมีอะไรจะรวมแลกเปลี่ยนนั้น ถือวาเปน 

การใหเกียรติแกกลุมมากกวาที่จะนั่งอยูตอไปอยางไรประโยชน
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พื ้นที่เสรี

ผึ ้งกับผีเสื ้อ

แนวคิดที่ใหผูเขารวมมีอิสระในการกำหนดเวลา พื้นที่ และความกระตือรือรนดวยตนเองนั้น 

อาจไมใชเรื่องที่เขาใจไดงายหรือไมเปนที่ยอมรับนักในวัฒนธรรมของชาวเอเชีย สำหรับ 

“พื้นที่เสรี” คุณสามารถใชภาพสองภาพเพื่ออธิบายแนวคิดนี้  

ผึ้ง

คุณสามารถอธิบายเปรียบเทียบวาธรรมชาติของผึ้งคือการบินจากดอกไมดอกหนึ่งไปยัง 

อีกดอกหนึ่ง ซึ่งเปนตัวการทำใหเกิดการผสมเกสรดอกไม ดังนั้น ผูเขารวมที่ออกจากกลุม 

หนึ่งไปเขารวมอีกกลุมหนึ่งเพื่อกระจายการสนทนาแลกเปลี่ยนก็เปรียบเสมือนผึ้งในที่ประชุม 

นั่นเอง

ผีเสื้อ

ผูเขารวมที่เปรียบเสมือนผีเสื้อคือ ผูที่ไมตองการจะสนทนาในประเด็นใดๆ เปนพิเศษ อาจจะ  

ยืนหรือนั่งอยูกับที่พรอมกับชา กาแฟ หรืออาหารวางที่จัดใหมีไวตลอดการประชุม การกระทำ 

เชนนี้อาจนำไปสูการสนทนาที่สำคัญระหวางผีเสื้อดวยกันก็เปนได

หนึ่งขอตกลง
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น ีอ่าจไม ใช ลกัษ ณ ะท ีค่น ส วน ให ญ ค ุน เคย จากป ระสบ การณ ผม ได พ บ วา วฒั น ธรรม ของ

เอเชยีแ ละห ลายๆ ป ระเท ศ ท าง ตะวนั ตกได ป ลกูฝง ค านยิม ใน การน ั่ง อย ูกบั ท ี่เพ ือ่ไม ให  เป น

การเสยีม ารยาท ห รืออย าง น อยกแ็ สรง เป น วากำ ล ัง ฟง อย ูถงึ แ ม วาเราจะไม สน ใจใน ส ิ่ง น ัน้

เลยกต็าม แ ตวิธกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี” น ี้ ผ ูเข ารวม ได รับ อสิระให เดนิ ไป ม าได ตาม ตอง การ ห รือ

กระท ั่ง จะออกจากการป ระชมุ ไป ก ็ได  เพ ราะไม ควรม ีใครถกูบ ัง คบั ให อย ูใน ท ีป่ ระชมุ ถาเขา

ไม มคีวาม สนใจใครรูเก ีย่วกบั ป ระเดน็แ ละหวัขอท ีก่ำ ล ัง แ ลกเป ล ีย่น กนัอย ู

“พ ืน้ ท ี่เส รี” อาจเป น เร่ือง ท ี่ให ม ม ากสำ ห รับ ผ ูเข ารวม ห ลายคน แ ละอาจม ี

 บ าง คนท ี่ไม ชอบ วิธกีารน ี้ มขี อเสนอแ นะอย ูป ระการหน ึ่ง ท ีอ่าจจะเป นป ระโยชน 

Prabu Naidu เพ ือ่น ผ ูอำ น วยการป ระชมุ ได สอน ให ผม รูจกัแ น วคดิ เร่ือง แ ม ลง วนั แ ละผม

กม็กัจะน ำ ข อเสน อแ น ะน ีม้ าใช ใน “พ ืน้ ท ี่เส รี” ท ีผ่ม เป น ผ ูอำ น วยการป ระชมุ “แม ล งวนั

เป น แ ม ล งท ีบ่นิ ไป ม าแ ล ะท ำล ายการส น ท น าแ ล กเป ล ีย่ น ด วยค วาม เหน็ ใน ท างล บ  

ข อ งต นพ วกเข าไม เป ด รบั ค วาม คดิ ให ม ๆ ผ ม จะเตอื น ผ ูเข ารวม วาเราต างไม ต อ งการ

มแีม ลงวนั อ ย ูใน การป ระชมุจริงไห ม ?”

โด ยส วน ตวัแ ล ว ส ิ่ง ท ีผ่ม จะท ำ เสม อคอื ผม จะตดิ โป สเตอรแ ผ น ให ญ เขยีน วา

“พ รอ ม จะเจอ กบั เรือ่ งต ืน่ ต าต ืน่ ใจ ” ให ทกุคน เหน็ จากน ัน้ ผม ก ็จะพ ยายาม

กระตุน ให ผ ูเข ารวม เกดิความ สนใจใครรูแ ละเป ด ใจให กวาง

เราลอง ย อน กลบั ม าดทู ีข่ ัน้ ตอน การเชญิ ผ ูเข ารวม กนั บ าง ผม ขอเสน อความ เหน็ สกัเลก็น อย

เก ีย่วกบั จด ห ม ายเชญิ คน ม าเข ารวม การป ระชมุ ท ีจ่ะใช  “พ ืน้ ท ี่เส รี” ผ ูอำ น วยการป ระชมุ

เชือ่วา วิธกีารน ีเ้ริม่ ตนตัง้ แ ตการออกจดหม ายเชญิ ท ีน่ าสนใจแ ละสราง แ รง บนัดาลใจให แ ก 

ผ ูเข ารวม ใจความ หลกัของ ทกุจดหม ายเชญิ คอืการแ จง ให ทราบ ถงึ หวัข อการป ระชมุ ผม จะ

ออกจด ห ม ายเชญิ แ บ บ ท ีท่ ำ ให ทกุคน รูวา การม าพ บ กนั ค รัง้ น ีม้ ีเป าห ม ายเพ ือ่ เป ล ีย่น วิธกีาร

จากการม าน ั่ง ฟง บ รรยายห รือการนำ เสนอพ าวเวอรพ อย ทม าเป นกจิกรรม ท ีจ่ะทำ ให ทกุคนได 

เข าม ามสี วนรวม ผม มกัจะวาง แ ผนกบั ผ ูจดัป ระชมุ อย าง ละเอยีดก อนท ี่เราจะตกลง กนั เร่ือง

หวัข อการป ระชมุ แ ละสรุป ให ชดั เจน วาการเชญิ ผ ูเข ารวม จะเป ด กวาง เพยีง ใด การป ระชมุ

“พ ืน้ ท ี่เส รี” แ ตละค รัง้ สาม ารถรอง รับ ผ ูเข ารวม ได ม ากตาม ท ีส่ถาน ท ีจ่ะอำ น วย แ ละตาม

จำ นวนป ระเดน็ท ีจ่ะถกูเสนอขึน้ม า ป ระสทิธภิ าพ ของ “พ ืน้ ท ี่เส รี” น ัน้ ข ึน้ อย ูกบั ความ รวม มอื

ของ ผ ูเข ารวม จดหม ายเชญิ เข ารวม “พ ืน้ ท ี่เส รี” จงึ เป ด รับ ทกุคนท ีม่คีวาม สนใจจริง เก ีย่วกบั

หวัข อการป ระชมุ น ัน้ ๆ อกีท ัง้ ให พ วกเขาเขาม ามสี วนรวม รับ ผดิชอบ รวม กนั

จดหมายเชิญจดหมายเชิญจดหมายเชิญจดหมายเชิญ
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พ ยายาม ห าท ีด่ ีๆ ท ีม่พี ืน้ ท ี่เพยีงพ อสำห รับ ผ ูเข ารวม ผม ชอบ ท ีท่ ีผ่ ูเข ารวม ทกุคน สาม ารถน ั่ง

เป น วงกลม วงเดยีวได อย างสบ ายๆ ใน ชวงเป ดการป ระ ชมุ การป ระ ชมุ ใน ห องโถงจ ะ ตอง

ระ วังเรือ่งเสยีง เพ ราะ อาจ จ ะ ม ีเสยีงสะ ท อน รบ กวน ได โดยห ลกัใน การแ บ งกล ุม ย อย

ก ็คอื ควรจ ะ จดั ให มพี ืน้ ท ีท่ ีก่วางพ อห รือแ ยกเป น ห น ึ่งห องป ระ ชมุ เล ็กตอ จ ำน วน ผ ูเข ารวม

สบิ คน แ ตการป ระ ชมุ “พ ืน้ ท ี่เส รี” ก ็ได เกดิขึน้ ท ัว่โลกใน สถาน ท ีต่ างๆ ท ี่เราคาดไม ถ ึง เช น

จดัป ระ ชมุ กนั กลางแ จ ง เพ ือ่ท ีจ่ ะ ได อย ูใน “พ ืน้ ท ี่เส รี” ของจ ริง

ควรจะจัด “พื้นที่เสรี” ที่ไหนดี?ควรจะจัด “พื้นที่เสรี” ที่ไหนดี?ควรจะจัด “พื้นที่เสรี” ที่ไหนดี?ควรจะจัด “พื้นที่เสรี” ที่ไหนดี?

คณุ ไม ควรจ ำกดัผ ูท ีจ่ ะ ได รับ จ ดห ม ายเชญิตาม ตำแ ห น งห รือบ ท บ าท เราควร

 เชญิผ ูท ีม่คี วาม สน ใจ ใน หวัขอการป ระ ชมุ อย างแ ท จ ริง จ ดห ม ายเชญิอาจ จ ะ ม ี

คำอธิบ ายส ัน้ ๆ เก ีย่วกบั หวัขอการป ระ ชมุ แ ละ คำถาม ท ี่เราจ ะ สาน เสวน ากนั อกีท ั้งควร

ส ือ่สารให ชดั เจ น วาการป ระ ชมุ น ีจ้ดั ขึน้ สำห รับ ผ ูท ีม่คี วาม สน ใจ แ ล ะ ค วาม ตองการท ีจ่ ะ ม ี

ส วน รวม ใน การแ บ งป น เก ีย่วกบั หวัขอน ีจ้ ริงๆ เท าน ัน้ โดยคณุ อาจ กำห น ดจ ำน วน ผ ูเข ารวม

ท ั้งห ม ดไวล วงห น า การเชญิแ บ บ น ีจ้ ะ ย ิ่งเพ ิม่ ความ กระ ตอืรือรน แ ละ ความ ม ุงม ัน่ ท ีจ่ ะ อยา ก

เขารวม ป ระ ชมุ

ผ ูอำน วยการป ระ ชมุ ยนื อย ูตรงกลางวงแ ละ กล าวตอน รับ ผ ูเข ารวม เชน “ขอ ต อ น รบั ส ูพ ืน้ ท ี่

เส รี” จ ากน ัน้ เดนิ ไป รอบ วงกลม แ ละ ท ำการอธิบ ายถ ึงเรือ่งตอไป น ี้:

●  ช ีแ้ จ งให ชดั เจ น ถ ึงวตัถปุ ระ สงค แ ละ หวัขอการป ระ ชมุ
● อธิบ ายขัน้ ตอน ของวิธีการแ ละ ชวยกำห น ดป ระ เด ็น ย อยใน การป ระ ชมุ

จ ากป ระ สบ การณ ของผมเราจ ะ ใชเวลาอย างม าก 20-30 น าท ีใน การแ น ะ น ำวิธีการ “พ ืน้ ท ี่

เส รี” แ ก ผ ูเข ารวม แ ละ กำห น ดป ระ เด ็น แ ละ เวลาใน การสาน เสวน ารอบ แ รกผม เห ็น วา

ผ ูอำนวยการป ระ ชมุ บ างคนใชเวลาพดูในส วนน ีน้ าน เกนิ ไป ผม เชือ่วาผ ูเขารวม ไม ได ม าฟ ง

การบ รรยายยาวๆแ ละ ระ ยะ เวลาความ สนใจ ของม นษุ ย ท ัว่ไป ก ็ไม ได นานม ากนกั ผม มวีิธีการ

แ นะ นำการป ระ ชมุ ท ีอ่ยากเสนอ แ ตเราตองจ ำไววาผ ูอำนวยการป ระ ชมุ แ ตละ คนควรหาวิธี

การแ นะ นำการป ระ ชมุ ตาม แ บ บ ของตวัเองผม มกัจ ะ แ นะ นำ“พ ืน้ ท ี่เส รี” ด วยความ ชวยเหลอื

ของผ ูช วยผ ูอำน วยการป ระ ชมุ จ ากใน ท องท ีห่ รือล าม ท ี่ไม เคยได รับ การอบ รม เก ีย่วกบั วิธีการ

น ีม้ าก อน บ อยครั้งท ีพ่ วกเขาจ ะ เพ ิม่ เตมิ ใส สสีนัของตวัเองเขาไป ด วย ใน เนป าลผ ูช วยของผม

มชีวีติชวีาแ ละ อารม ณ ขนั เห ลอืเฟ อ แ ละ ผ ูเข ารวม ก ็ชอบ วิธีของเขาม าก ผม วาผ ูเข ารวม

ส วนใหญคงสงสยัวาทำไม ผ ูชายฝ รั่งคนน ีจ้ ะ ตองม าพดูภ าษ าอังกฤษ ให เ ขาฟ งด วยซำ้ไป !

แนะนำเขาสูวิธีการ “พื้นที่เสรี” แนะนำเขาสูวิธีการ “พื้นที่เสรี” แนะนำเขาสูวิธีการ “พื้นที่เสรี” แนะนำเขาสูวิธีการ “พื้นที่เสรี”
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 ไม ต องเป ด ให ผ ูเข ารวม ถาม คำถาม น ีอ่าจด ูเห มอืน เป น การไม สภุ าพ แ ต การ

ต อบ ค ำถาม จะท ำให วธิกี ารชาล งห รือก อให เกดิ การถก เถยีงกนั ยาวน าน

เก ีย่วกบั วธิกีารน ี้วาจะใชได ผล ห รือไม  ห รือเคยใชได ม าก อน ห รือเป ล า ห ากผ ูเข ารวม เกดิ

ความ ลงัเล แ ล ะความ สบั สน ขึ้น การสงัเกตดผู ูเข ารวม คน อ ืน่ รอบ ๆ ตวัท ี่เข าใจวธิกีารแ ล ะ

การเขาไป มสี วน รวม เองน ั้น จะชวยให เกดิความ เขาใจขึ้น ใน ท ีส่ดุ

ตัวอยาง คำกลาวตอนรับและอธิบายขัน้ตอนการปฏิบัติ

ผม ช่ือ น าย ก. ผม รูสกึ เป น เกยีรตทิ ี่ได ม าใน วนั น ี้ เม ือ่ม องไป รอบ ๆ ห อง ผม รูสกึได ถ ึงทกัษ ะความ

สาม ารถ แ ล ะความ ม ุงม ัน่ ท ีม่อียูใน ห องน ี้อยางล น เห ลอื ใน อกี (ใส ชวงเวล าโดยป ระม าณ ) ช่ัวโม ง

ต อไป น ี้ เราจะพฒั น าความ คดิของเราใน ป ระเด ็น ต างๆ แ ล ะพฒั น าโอกาสต างๆ ท ี่โยงกบั หวัขอ

การป ระชุม ซ่ึงหวัขอการป ระชุม ของเราใน วนั น ี้คอื (ใส หวัข อการป ระชุม )

ผม ขอให คณุ สงัเกตผนงัวางๆ น ี้ น ีค่อืกระดาน วาระของเรา อกีสกัค รูผม จะขอให คณุ ระบปุ ระเด ็น ท ี่

คณุ เห ็น วาเก ีย่วของกบั หวัขอการป ระชุม ใน วนั น ี้ ต ั้งป ระเด ็น ส ั้น ๆ แ ล วเขยีน ล งบ น กระดาษ ท ี่ให ไว

ขอให เป น ป ระเด ็น ท ีค่ณุ มคีวาม สน ใจจริงๆ ไม ใชเพยีงแ ค คดิวาเป น ป ระเด ็น ท ีน่ าจะมคีน อ ืน่ ม าคดิ

ต อเม ือ่คณุ พ รอม แล ว ก ็เชิญ ห ยบิ กระดาษ จากตรงกล างวงแล วเขยีน ป ระเด ็น กบั ช่ือของคณุ จากน ั้น

น ำไป ตดิ ไวท ีก่ระดาน วาระ โดยไม ต องรอให มคีน เรียก คณุ อาจจะเสน อม ากกวาห น ึ่งป ระเด ็น ก ็ได 

เราจะท ำไป เรือ่ยๆ จน กวาทกุคน ท ีต่ องการเสน อป ระเด ็น น ำกระดาษ ไป ตดิท ีก่ระดาน วาระครบ ห ม ด

ผ ูเข ารวม ทกุคน จะได รับ เชิญ ให ม าดกูระดาน วาระ แ ล ะพจิารณ าวาตน สน ใจท ีจ่ะเขารวม การสน ท น า

ใน ป ระเด ็น ไห น ม ากท ีส่ดุ ถ าคณุ ไม เห ็น ป ระเด ็น ท ีค่ณุ สน ใจอยูบ น กระดาน วาระ เพ ราะวาคณุ ไม ได 

ตดิป ระเด ็น ท ีค่ณุ สน ใจน ั้น ล งไป ม ีเพยีงคน เดยีวท ีค่ณุ จะสาม ารถตำห นไิด  น ัน่ คอืตวัคณุ เอง

ห ลงัจากน ั้น ผ ูท ีต่ดิป ระเด ็น ห รือ ใน ท ีน่ ี้เราเรียกวา “เจ าขอ งป ระเดน็ ” ก ็จะเป น ผ ูรับ ผดิชอบ ต อไป

เจาของป ระเด ็น จะต องรับ ผดิชอบ ใน การสน ท น าแ ล กเป ล ีย่น ใน ป ระเด ็น ท ี่เข าเสน อไป ได แ ก  การแ จง

แ ก ผ ูเข ารวม ทกุคน วากล ุม จะเร่ิม การเสวน าท ี่ไห น แ ล ะเวล าใด การเป น ผ ูน ำการเสวน าของกล ุม ยอย

แ ล ะการดแู ล ให มกีารจดบนั ทกึการสน ท น าแ ล กเป ล ีย่น แ ม พ ื้น ท ี่เส รีจะเป น วธิกีารท ีม่อีสิ ระม าก

แ ต ก ็มหี ลกัการแ ล ะกฎ ท ี่เราต องใส ใจ กรุณ าดหู ลกัการท ั้งส ีแ่ ล ะกฎ ห น ึ่งข อได ท ี่โป สเตอรบ น ผนงั

“คน ท ีผ่ าน เข าม าล วน แต เป น คน ท ี่เห ม าะสม ท ั้งส ิน้ ”

ใครก ็ตาม ท ีม่ าเข ารวม ใน กล ุม ของคณุ คอืคน ท ี่เห ม าะสม คณุ ไม จำเป น ต องมหีวัห น าให ญ ใน กล ุม

ห รือไม จำเป น ต องรอให มคีน เป น รอยคน อยูใน กล ุม เสยีก อน แ ล วจ ึงเ ร่ิม การสน ท น า เจ าของป ระเด ็น

แ ต ล ะกล ุม ควรจะพ อใจกบั คน ท ีม่ าเขารวม กล ุม ของตน คน เห ล าน ี้ม าท ีก่ล ุม ของคณุ เพ ราะพ วกเขาม ี

 ไม ต องเป ด ให ผ ูเข ารวม ถาม คำถาม

เก ีย่วกบั วธิกีารน ี้วาจะใชได ผล ห รือไม 
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ความ รูห รือความ สน ใจเก ีย่วกบั ป ระเดน็ น ัน้ เช น เดยีวกนั กบั คณุ อาจจะมผี ูม าเข ารวม เพยีงคน เดยีว

แ ต โดยม ากแ ล วกจ็ะมคีน ม าเข ากล ุม เพ ิม่ ใน ภายห ล ัง ห รือใน ชวงแ รกถ าย ังไม ม ีใครม า ก ็ไม ใช เรือ่ง

ท ีต่ องก ังวล น ีอ่าจเป น โอกาสดที ีค่ณุ จะได ม ีเวล าเงียบ ๆ แ ล ะเป น ส วน ตวัสำห รับ ใชความ คดิ

“เห ตกุารณ ต างๆ ท ี่เกดิ ข ึน้ ล วน แต เป น ส ิ่งท ีจ่ำเป น ต อ งเกดิ ”

ห ลกัการน ี้เป น เรือ่งของการป ล อยวางความ คาดห วัง เป ด รับ ส ิ่งให ม ๆ ไม วาจะเป น ความ คดิห รือ

เห ตกุารณ  เต รียม พ รอม ท ีจ่ะเรียน รูจากกนั แ ล ะกนั

“เวลาท ี่เริม่ ต น ถอื เป น เวลาท ี่เห ม าะ สม ท ั้งส ิน้ ”

จำไววาความ คดิสรางสรรค อาจไม สาม ารถ บ ังคบั ให เกดิข ึน้ ได ต าม กำห น ดการเสม อไป ด ังน ัน้

จ ึงไม ต องก ังวล ถ าคณุ ไม มกีารแ ล กเป ล ีย่น ความ เหน็ ท ีน่ าสน ใจใน ชวง น าทแี รก ห รือห ากม ีใคร

ม าเข ารวม สาย

“เม ือ่ มนั ส ิน้ สดุ ล ง กค็อื มนั ส ิน้ สดุ ล ง”

กล ุม ของคณุ สน ท น ากนั เส ร็จภายใน สบิ น าท ีงัน้ ห รือ เย ีย่ม ! ไป ต อเล ย ไป เข ารวม กบั อกีกล ุม

มกีฎ อย ูเพยี งข อ เดยีว น ัน่ คอื “กฎ แห งการเค ล ือ่ น ท ี่”

ถ าคณุ อย ูใน กล ุม แ ล ะรูสกึวาคณุ ไม ได เรียน รูอะไรห รือไม มอีะไรม าแ บ งป น ใน การสน ท น าแ ล กเป ล ีย่น

ส ิ่งท ีค่ณุ ต องท ำคอืเดนิ ออกจากกล ุม ไป ห น าท ี่โดยส วน ตวัของคณุ คอืการมจีดุยนื แ ล วท ำให บ รรล ุ

ความ ต องการของคณุ คณุ สาม ารถ ท ำตวัเห มอืน แ ม ล งสองชนดิคอืคณุ อาจจะเป น ผ ึ้งท ีบ่นิ จาก

กล ุม ห น ึ่งไป อกีกล ุม ห น ึ่งเพ ือ่ผสม เกสรของความ คดิต างๆ ห รือคณุ อาจจะเป น ผ ีเส ือ้ท ีด่บู อบ บ าง

แ ต ซอน ผล กระท บ ไวลำ้ลกึ ผ ีเส ือ้ไม ได เข ารวม ใน กล ุม ใดๆ เล ย เขาอาจจะน ั่งท บ ท วน ความ คดิ

อย ูเงียบ ๆ ห รือยนื คยุกบั ผ ีเส ือ้ตวัอ ืน่ อย ูท ี่โต ะกาแ ฟ ซึ่งการสน ท น าน ีอ้าจเกดิป ระโยชน อย างม าก

กบั ผล ของการป ระชมุ ใน ต อน บ ายของเราก ็ได  ห ากคณุ รูสกึรำคาญ ใจกบั ผ ูท ี่ไม เข ารวม กล ุม สน ท น า

ใดๆ คณุ กค็วรรูวาพ วกเขากม็จีดุป ระสงค ท ี่เป น ป ระโยชน ของต น แ ล ะถ าคณุ เป น ห น ึ่งใน ผ ีเส ือ้

ก ็ไม ต องรูสกึผดิอะไร ใน “พ ืน้ ท ี่เส รี” คณุ ทกุคน ล วน มคี า น อกจากน ีย้ ังมแี ม ล งอกีชนดิ น ัน่ คอื

แ ม ล งวนั ท ีบ่นิ ไป รอบ ๆ ใน “พ ืน้ ท ี่เส รี” คอยท ำให กล ุม ต างๆ สกป รกไป ด วยความ คดิใน เชงิล บ

ผม ไม อยากเหน็ แ ม ล งวนั สกัตวัใน วนั น ี้

สดุท ายน ี้ ผม ขอฝ ากไวอกีห น ึ่งป ระโยค น ัน่ คอื “เต รยีม พ รอ ม ท ีจ่ะ ป ระ ห ลาด ใจ”เราทกุคน ใน ที่

ป ระชมุ น ี้ไม เคยได รวม ตวักนั ม าก อน แ ล ะจะไม ได ม าอย ูรวม กนั อย างน ีอ้กี ขอให เราเกบ็ ห ลกัการท ั้งส ี่

พ รอม กบั กฎ ห น ึ่งข อน ัน้ ไวใน ใจแ ล ะกล็ งมอืท ำงาน กนั ได 
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ท ั้งน ี้ อกีห น ึ่งคำถาม ท ี่เราต องคดิ ให ลกึซ ึ้งก อน จะเริม่ การป ระชมุ คอื ป ระเดน็ แ ละโอกาสต างๆ ท ี่

เก ีย่ ว ของกบั หวั ขอการป ระชมุ ของเราใน วนั น ีม้อีะไรบ างท ีค่ณุ มคีว า ม สน ใจจริงๆ แ ละจะรับ ห น าท ี่

รับ ผิดชอบ กบั มนั อย างจริงจัง

....(เม ือ่มกีารกำห น ดว าระกนั แ ล ว )

ผม ขอให ทกุคน ออกม าดปู ระเดน็ ต างๆ ท ีม่กีารน ำเสน อไว บ น กระดาน ว าระ ถ ามปี ระเดน็ ไห น ท ีค่ณุ

สน ใจ ท ีค่ณุ สาม ารถเรีย น รูห รือแ บ งป น ได  กจ็ด เว ลาแ ละสถาน ท ีข่องการเสว น ากล ุม ย อย ใน ป ระเดน็

น ัน้ ไว 

จากน ี้ไป ทกุอย างข้ึน อย ูกบั ตวั คณุ แ ล ว ผม ขอให เจ าของป ระเดน็ ไป ป ระจำอย ูท ีจ่ดุนดัห ม าย ของคณุ

เม ือ่กระด ิ่งด ังข้ึน ค รั้งแ รก ทกุกล ุม คว รจะห ยดุการสน ท น า เม ือ่กระด ิ่งด ังข้ึน ค รั้งท ีส่ อง ผม จะขอให 

เจ าของป ระเดน็ ของรอบ ต อไป ไป ป ระจำท ีข่องตน เอง

….

ใน ฐ าน ะเจ าของป ระเดน็ คณุ มหี น าท ีท่ ำบนั ทกึการสน ท น า เพือ่ท ีผู่เขารว ม ใน กล ุม อ ืน่ ๆ

ท ีส่น ใจใน ป ระเดน็ ของคณุ จะได อ าน บนั ทกึ แ ละสาม ารถถ าย ท อดให แ ก ผูอ ืน่ ได อย าง

ถกูต อง บนั ทกึน ีอ้าจจะเป น ลาย มอืแ ล ว ถ าย เอกสาร ห รือพิม พด ว ย คอม พิว เตอรแ ละป ริน ท 

ออกม าก ็ได  ถ าใชคอม พิว เตอร คณุ กจ็ะสาม ารถออกแบ บ ราย งานพรอม ป กสว ย ๆใส ราย ชือ่

ผูเขารว ม แ ละบนั ทกึต างๆ ของป ระเดน็ ได งาย ใน เชาวนั สดุท าย ของการป ระชมุ ผูเขารว ม

ทกุคน จะได รับ ราย งาน ฉบบั รว ม ใน กรณที ี่เป น การป ระชมุ วนั เดยี ว เรากจ็ะพย าย าม ส ง

ราย งาน น ี้ให เร็ว ท ีส่ดุ

ตัวอยางของบันทึกการสนทนา: 

รายงาน การสน ท น ากล ุม

ป ระเดน็ การสน ท น า:

เจ าของป ระเดน็ :

ราย ชือ่ ผูเขารว ม :

ป ระเดน็ ห ลกัของการแ ลกเป ล ีย่ น คว าม คดิ ขอเสน อแ น ะ:

บันทึกการสนทนาบันทึกการสนทนาบันทึกการสนทนาบันทึกการสนทนา
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ใน ขณ ะท ีว่างแผน การป ระชมุ “พ ืน้ ท ี่เส รี” น ัน้ คณุ ต องพจิารณ าวาจะท ำให แน วคดิ ท ี่

เกดิ จากการป ระชมุ น ัน้ ถกูน ำไป ใชใน โล กของความ เป น จริงได อยางไร รวม ถงึป ระเดน็

ป ญห าท ีผ่ ูเข ารวม ระบนุ ัน้ จะแ ก ไขได อยางมปี ระสทิ ธภิาพ ได อยางไรแ ม วาการป ระชมุ ได 

เสร็จสิน้ ล งแล ว คณุ ยังคงต องตระห นกัวาน ี่เป น ความ ท าท ายท ี่ให ญม าก

การน ำป ระเดน็ แล กเป ล ีย่น ใน “พ ืน้ ท ี่เส รี” ท ี่เราสน ใจให ไป สูการป ฏบิตักิารจริงห ล ังจาก

การป ระชมุ น ัน้ เรียกวา “การวางแผน การป ฏบิตักิาร” ซ ึ่งมวีธิอียูห ล ายวธิ ี วธิหี น ึ่งท ีน่ยิม

ค ือ ห ล ังจากจบการป ระชมุ ล งแล ว ให ผ ูเข ารวม เริม่ ตดิ ป ระเดน็ ให ม  ซ ึ่งใน รอบน ีจ้ะเป น

ป ระเดน็ ท ีม่ ุงการป ฏบิตัจิริงๆ น ัน่ ค ือเป น สิ่งท ีผ่ ูเข ารวม ยิน ด ีรับผดิ ชอบท ำให เกดิ ขึน้ จริง

การสน ท น าใน รอบสดุ ท ายน ีจ้ะใช เวล าป ระม าณ 15 น าท ี เพ ือ่ท ำการสรุป แผน แล ะนดั

ป ระชมุ ตดิ ตาม ผล ค รั้งต อไป การสน ท น าแล กเป ล ีย่น กนั อยางรวด เร็ว น ีค้ รอบคลมุ วายังม ี

ใครอกีบ างท ีค่วรจะเชญิให ม าเขารวม เพ ือ่ทำงานกบัคณุ แล ะจะต องจดั เต รียม อะไรล วงหน า

ก อน บ าง

โด ยสวน ตวัแล ว วธิที ีผ่ม ชอบใชใน การวางแผน การป ฏบิตักิารน ัน้ อยูบน ห ลกัการเรือ่งก าร

ล งคะแน น เสยีง บางคน ก ็เรียกวธิกีารน ีว้า “จดุ ธปิ ไต ย ” (Dotmocracy) ผม จะแจก

สต ิก๊ เกอรรูป จดุ ให  แล วกข็อให ผ ูเข ารวม ทกุคน ตดิ สต ิก๊ เกอรล งบน ป ระเดน็ ท ีต่น ม ี “พ ลงั”

ท ีจ่ะท ำงาน ต อ ป ระเดน็ ท ีม่สีต ิก๊ เกอรตดิ อยูม ากท ีส่ดุ กจ็ะ “ชน ะ” ผม มกัจะนบัสต ิก๊ เกอร

แล ะเขยีน คะแน น ไวข างๆ ป ระเดน็ น ัน้ จากน ัน้ ผม กจ็ะจดั ให ม ี “พ ืน้ ท ี่เส รี” อกีรอบ

รวบรวมความคิดและสรางแผนปฏิบัติการรวบรวมความคิดและสรางแผนปฏิบัติการรวบรวมความคิดและสรางแผนปฏิบัติการรวบรวมความคิดและสรางแผนปฏิบัติการ

กบัป ระเดน็ ท ีช่น ะน ัน้ เพ ือ่ท ีผ่ ูเข ารวม จะได 

วางแ ผ น ป ฏบิตักิ ารกบั ป ระเดน็ เห ล าน ัน้ ได 

ใน ขัน้ ต อน น ี้เราก ็ใชกฎ แ ห งเท าท ั้งสองอกีค รั้ง

ใน ตอน ท าย แต ล ะกล ุม รายงาน ถงึ “ข ัน้ ต อ น

ต อ ไป ”ของตนแทนท ีจ่ะรายงานถงึแผนท ั้งหม ด

เน ือ่ งจ าก แ ผ น งาน อ าจ มกี ารเป ล ีย่น แ ป ล ง

ห ล ังจากท ี่ได ล งม ือป ฏบิตัแิ ล ะได บท เรียน จาก

การท ำงาน
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สิ่งที่ตองเตรียม

อย าคาดห วังให มกีารน ำเสน อผลการสน ท น าของแต ละกล ุม ห ล ังจากจดั “พ ืน้ ท ี่เส รี”

ไป ห ลายค รั้ง มคีน ม าถาม ผม วาจะน ำเสน อบ ท สรุป ผลการป ระชมุ อย างไร แต น ี่ไม ใช เรือ่ง

ท ีจ่ำเป น Harrison Owen เสน อให ใช  “ไม ส ำห รบั พดู ” (Talking Stick) ท ีจ่ะใช ส งต อๆ

กนั ไป ใน รอบ สดุท ายน ี้ โดยมหี ลกัการงายๆ คอื “เฉ พ าะผ ูท ีถ่อื ไม ส ำห รบั พดู เท าน ัน้ ท ี่

ได รบั อนญุ าต ให พดู แล ะค น อ ืน่ กๆจ็ ะต อ งฟ ง อย างต ั้ง ใจ ” ผ ูเข ารวม แต ละคน จะกล าว

ส ัน้ ๆ วารูสกึอย างไรเก ีย่วกบั วธีิการพ ืน้ ท ี่เส รี ห รือส ิ่งท ีต่น วางแผน จะท ำต อไป ผ ูเข ารวม

สาม ารถเลอืกท ีจ่ะส งผ าน ไม สำห รับ พดูต อโดยไม พดูอะไรก ็ได 

บ อยค รั้งไม โครโฟ น จะถกูใช เป น ไม สำห รับ พดูใน การป ระชมุ ขน าดให ญเพ ือ่ให 

ได ยนิ กนั ท ัว่ถ ึง แต ใน ท ีป่ ระชมุ ขน าดเลก็ กอ็าจเลอืกใช อย างอ ืน่ เป น ไม 

สำห รับ พดู เลอืกของท ี่เห ม าะสม กบั วฒั น ธรรม ห รือส ิ่งท ำให การป ระชมุ มสีสีนั ขึน้ แน วคดิ

เรือ่งไม สำห รับ พดูน ีด้ดัแป ลงม าจากป ระเพณขีองชน พ ืน้ เมอืงอเม ริกนั

 ใน ห ลายๆป ระเท ศ โดยเฉพาะอนิ เดยีและเน ป าล คณุ สาม ารถซ ือ้ “บนิ ด ี”

 (Bindi) ห รือจดุสวยๆ ท ีผ่ ูห ญิงตดิไวท ีห่ น าผาก เอาม าใช แท น ก ็ได  ใน ป ระเท ศ

ไท ยกห็ าซ ือ้ “บนิ ด ี” ได งายเช น กนั ห รือคณุ อาจจะใช บตัร “ล ง ค ะแน น ”ห รืออะไรอย างอ ืน่

ท ีค่ดิขึน้ ม าเองก ็ได  ขอให ใช ความ สรางสรรค วาจะจดัการลงคะแน น อย างไร

ตอไปนี้เปนสิ่งที่ตองเตรียมในการจ ัด กิจกรรม “พ ื้นที่เสรี” 

ว างแผน ก อน ก ารประชมุ

ต ั้งหวัข อการป ระชมุ ท ี่เป น เรือ่งสำคญั และมคีวาม น าสน ใจลกึซ ึ้ง

กำห น ดวาจะเชญิใครม าเขารวม จำน วน ก ีค่น (พ ยายาม เชญิผ ูเข ารวม ท ี่
ห ลากห ลายให ม ารวม อย ูใน การป ระชมุ เดยีวกนั )

กำห น ดวนั ท ี่

ส ิ่ง ท ีต่ อ งท ำ เรยี บ รอย แล ว ?

รอบปดการประชมุและผ ลตอบรับรอบปดการประชุมและผลตอบรับรอบปดการประชมุและผ ลตอบรับรอบปดการประชุมและผลตอบรับรอบปดการประชมุและผ ลตอบรับ

สิ่งที่ตองเตรียม สิ่งที่ตองเตรียม สิ่งที่ตองเตรียม
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กำห น ดสถาน ท ีป่ ระชมุ และตรวจด ูให แน ใจวามพี ืน้ ท ี่เพยีงพ อสำห รับ ตดิ
โป สเตอรได ตาม ผน ัง

เต รียม พ ืน้ ท ี่ใน ห องป ระชมุ ไวสำห รับ การสน ท น าย อย

เต รียม บ ริเวณ ไวสำห รับ การสบู บหุ รี่

โต ะลงท ะเบยีน

ส งจดห ม ายเชญิ ออกไป(เขียน และออกแบ บ ให ดนู าสน ใจ)

การเต รยีม งาน จดั การ

ป ระสาน งาน กบั ทมี งาน ท ีท่ ำห น าท ีจ่ดั เต รียม ห องป ระชมุ และอปุ กรณ ต าง ๆ

เต รียม เอกสารขอมลูเก ีย่วกบั การป ระชมุ วธีิการ “พ ืน้ ท ี่เส รี” สำห รับ ผูเขารวม
ทกุค น

จดั เก าอ ี้ไวเป น วงกลม ใน บ ริเวณ ห องป ระชมุ ห ลกั โดยให สาม ารถแยกออกเป น
กล ุม ย อยได งาย

รายการอาห าร(สาม ารถจดั เป น บฟุเฟต ห รืออาห ารวางท ีส่าม ารถต ั้งไวได 
ห ลายชัว่โม ง)

ชีแ้จงรายละเอยีดให กบั พ นกังาน ท ีจ่ดั เต รียม เรือ่งอาห ารและของวาง  - ค วรม ี
ชา/กาแฟเส ิรฟตลอดเวลาการป ระชมุ

จดั เต รียม อาห ารพ ิเศ ษให กบั ผูเขารวม บ างท าน (อาห ารมสุลมิ ม ังสวิรัต ิ
ผูท ีแ่พ อาห าร ฯลฯ)

จดั เต รียม ค อม พวิเตอรไวสำห รับ ท ำบนั ทกึการป ระชมุ

ป ริน ท เตอร  1 เค รือ่ง และเค รือ่งฉ าย LCD ห ากจำเป น ต องใช

จดั เต รียม โต ะและป ล ัก๊ไฟสำห รับ ค อม พวิเตอร

จดั เต รียม ไม โค รโฟน แบ บ ไรสาย พ รอม ท ั้งแบ ตเตอรีส่ำรอง

กระดาษท ำบ อรดสนีำ้ตาล และกาวสเป รย 3M ชนดิท ีส่าม ารถเล ือ่น ชิน้ งาน ได 

กระดาษกาว และป ากกาเม จคิ สดีำและนำ้เงิน

ส ิ่งท ีต่ อ งท ำ เรยีบ รอยแล ว?



48

บทที่ 3   l คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

3

กระดาน ฟ ลปิ ชารต (1 กระดาน ต อ 1 กล ุม ย อย พ รอม ท ั้งกระดาษ สำรอง)

กระดาษ สำห รับ เขยีน ป ระเดน็ (กระดาษ การดแ ข็งสำห รับ ให ผ ูเข ารว ม เขยีน
ป ระเดน็ สำห รับ การสน ท น าใน กล ุม ย อย เต รียม ให มจี ำน ว น ม ากกว าผ ูเข ารว ม )

มขี อจ ำกดัท างด าน กฏห ม ายใดๆ รว ม ถงึเรือ่งของคว าม ป ลอดภยัห รือไม ?

จ ำเป น ต องเต รียม สญั ลกัษ ณ ตรา ห รือ โลโก  ใดๆ ห รือไม ?

การเดนิ ท างของผ ูเข ารว ม (การจ องห องพกั รถรับ ส ง แ ผน ท ี่ ฯ ลฯ )

ป ายชือ่ แ ละอปุ กรณต างๆ สำห รับ ต อน รับ ผ ูเข ารว ม (แ ฟ ม ป ากกา)

เต รียม ห น าป กสำห รับ รายงาน การป ระชมุ

เต รียม การถายเอกสารรายงาน การป ระชมุ ให ผ ูเข ารว ม

จดัท ำรายชือ่ พ รอม รายละเอยีดท ีอ่ย ู เบ อรโท รศพั ท  แ ละอ ีเม ลล  ของผ ูเข ารว ม
ทกุคน

กำห น ดคน ท ีจ่ ะท ำห น าท ี่เป ดการป ระชมุ

เต รียม โต ะลงท ะเบยีน ไว ให พ รอม (กระดาษ เซน็ ชือ่ลงท ะเบยีน ป ายชือ่
ป ากกาชือ่แ ละรายละเอยีดของผ ูเข ารว ม )

จดั เต รียม พ ืน้ ท ีส่ำห รับ ตดิขาว สาร ป ายต างๆ คอม พวิ เตอร แ ละไม โครโฟ น

จดั เต รียม ป ายต างๆ ท ี่ใช ใน การป ระชมุ วธีิการ “พ ืน้ ท ี่เส รี” (กฎ แ ห งการ
เคล ือ่น ท ี่ ห ลกัการ  4 ขอ เต รียม พ บ กบั เรือ่งป ระห ลาดใจ หวั ขอการป ระชมุ )

จดั เก าอ ี้ไว เป น ว งกลม

ห ล ังการป ระชมุ

ป ระชมุ สรุป กบั ผ ูจดัห รือผ ูเข ารว ม ห รือกบั ท ั้งสองฝาย

ถายเอกสารบนั ทกึการป ระชมุ แ ละแ จ กให แ ก ผ ูเข ารว ม

เขยีน ขอบ คณุไป ย ังผ ูเข ารว ม ท ีม่ ารว ม ป ระชมุ

จดัการป ระเมนิ ผลการป ระชมุ

ส ิ่งท ีต่ อ งท ำ เรยีบ รอยแล ว?



พื้นที่เสรี

49

3

พื้นที่เสรี

www.openspaceworld.org ให ข อมลูท ีด่มี ากซึ่งได รวบ รวม จากผ ูใช วธิกีาร “พ ืน้ ท ี่เส รี”

ท ัว่โลก แต ข อมลูส วน ให ญ จะเป น ภ าษาอ ังกฤ ษ ฝรั่งเศ ส เยอรมนั ห รือภ าษาห ลกัอ ืน่ ๆ

แต ยังไม มขี อมลูภ าษาไท ย

ห น ังสอืท ีข่อแน ะน ำ ให อ าน คือ Open Space Technology – A User’s Guide (เท คโน โลยี

พ ืน้ ท ี่เส รี  - คูมอืผ ูใช ) ฉบบั ตพีมิ พ ครัง้ท ี่  3 โดย Harrison Owen ผ ูริเริม่ เท คโน โลยี

พ ืน้ ท ี่เส รี

เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของ



“สภากาแฟ” คืออะไร

โดยม ากแล วการสน ท น าท ีด่แีละมคีณุ ค ามกัเกดิขึน้ ท ี่ไห น ? ส วน ให ญ จะเป น ใน ราน กาแฟ

ราน นำ้ชา ห รือ ราน อ าห าร ท ี่เราพบ กบั เพ ือ่ น เพ ือ่ น รวม งาน คน ค ุน เคยให ม ๆ ห รือ กระท ั่ง

คน แป ลกห น ามกัจะเป น ท ีท่ ีม่บี รรยากาศด ีๆ มดีน ตรีเล น คลอ แล วเราน ั่งกนั เป น กล ุม เลก็ๆ

และมบี ท สน ท น าด ีๆจ ึงไม ใช เร่ือ งน าแป ลกเลยท ีบ่ างคน พยายาม สรางบ รรยากาศเช น น ัน้

เพ ือ่ ให เอ ือ้ ต อ การเกดิบ ท สน ท น าท ีม่คีวาม ห ม าย

วธิกีาร “สภ ากาแฟ ”อ าจกล าวได วาเป น วธิกีารท ี่งายท ีส่ดุ ใน การจดัให มกีารสน ท น าห รือ

การสาน เสวน าท ีม่คี วาม ห ม ายใน การป ระชมุ ท ีม่ผูีเข ารวม จำน วน ม าก การสน ท น าแบ บ

“สภ ากาแฟ ”น ัน้ ตอ งการสรางเค รือ ขายการสน ท น าท ีม่ชีวีติ และม ีโครงสรางอ ย ูบ น ฐ าน

ขอ งคำถาม ท ีส่ำคญั ตอ ผูเข ารวม “สภ ากาแฟ ”เป น วธิกีารสรางสรรค เพ ือ่ น ำไป ส ูการสาน

เสวน าท ีม่คีวาม รวม มอื กนั แบ งป น ความ รู และสรางโอ กาสการป ฏบิตักิารใน กล ุม ทกุขน าด

ห ากจะให อ ธบิ าย“สภ ากาแฟ ”ด วยป ระโยคเพยีงไม ก ีป่ ระโยค เรากค็งบ อ กได ป ระม าณ น ี้:

“สภากาแฟ” คืออะไร?“สภากาแฟ” คืออะไร“สภากาแฟ” คืออะไร?“สภากาแฟ” คืออะไร

บทที่ 4

สภากาแฟสภากาแฟสภากาแฟ
(WORLD CAFE(WORLD CAFE(WORLD CAFE’’’)))



51

สภากาแฟ

4

สภากาแฟ

วธิกีาร “ส ภ ากาแฟ ”พ ยายาม ก อให เกดิการสน ท น าท ีม่คี วาม ห ม ายและลกึซ ึ้ง ท ี่เกดิข ึน้

จากบ รรยากาศ แบ บ ราน กาแฟท ีผ่ ูเข ารวม อภปิ รายกนั ถึงคำ ถาม ห รือป ระเดน็ บ างป ระเดน็

ใน กล ุม เลก็ๆ ท ีน่ ั่งล อม โต ะกาแฟ กนั ท ุกๆ สาม สบิ น าทผี ูเข ารวม จะย ายไป ท ี่โต ะตวัให ม 

ย ก เวน เพยี งค น เดยี วท ีท่ ำ ห น าท ี่เป น เจ าภ าพ ป ระจำ โต ะท ีจ่ะค อย ท ำ ห น าท ีส่ รุป เน ือ้ห า

การสน ท น ากนั ใน รอบ ก อน ห น าให แก ผ ูท ี่เข ารวม ท ีม่ าให ม  ด วยวธินี ี้ การสน ท น ากจ็ะชวย

เตมิ เตม็ กนั แ ละกนั ด วยค วาม คดิ ท ี่เกดิ จากบ ท สน ท น าก อน ห น าแ ละค วาม คดิ ของสม าชิก

ท ีม่ าให ม  ใน ต อน ท ายของวธิกีาร กจ็ะมกีารสรุป แน วคดิห ลกัๆ ใน ท ีป่ ระชุม รวม และมกีาร

วางแผน การท ำ งาน ท ีจ่ะตดิต าม ความ คดิ เห ล าน ัน้

วธิกีาร “ส ภ ากาแฟ ”เป น ท ี่ใชกนั ม าระยะห น ึ่งแล วใน ห ลายป ระเท ศ และห ลายวฒั น ธรรม

น ี่ไม ใชเรือ่งน าแป ลกใจเลยเน ือ่งจากวฒั น ธรรม ต างๆ ส วน ให ญ ต างมกีจิกรรม ท ีม่ ารวม กนั

ใน สภ าพ แวดล อม คล าย กๆบั “สภ ากาแฟ ”เพ ือ่สน ท น าเรือ่งสำ คญั กนั

  ใน ป ระเท ศ ไท ย วธิกีาร “สภ ากาแฟ ”ได รับ ความ นยิม ม ากขึน้ อย างม าก

  ใน ชวงไม น าน ม าน ี้ อ.ชัยวฒั น  ถิระพนั ธุ เพ ือ่น ของผม เพ ิ่งจดัการอบ รม

“สภ ากาแฟ ”ใน น าม ของมลูนธิฟิ รีด ริค เอแบ รท (Friedrich-Ebert-Stiftung) ให แก ผ ูน ำ

และนกัวชิาการจากห ลายห ลายองค กรใน กรุงเท พ ฯ และใน สาม จงัห วดัภ าคใต เรายนิ ด ี

เป น อย างย ิ่งท ี่ได รูวาผ ูเข ารับ การอบ รม ห ลายค น ได น ำ วธินี ี้ไป ป ระย ุกต ใชด วยค วาม ม ัน่ ใจ

และสรางสรรค หลงัจากท ี่ได รับ การอบ รม ไป แล ว อ.ชัยวฒั น  ยงัเป นผ ูท ี่ได อำ นวยการป ระชุม

แบ บ “สภ ากาแฟ ”ท ี่ให ญ ท ีส่ ุด ใน ป ระเท ศ ไท ยด วย โดยมผี ูเข ารวม ถึง 3,000 คน เม ือ่ค ร้ัง

ท ี่เขาชวยพ รรค ป ระชาธปิ ต ย วางแ ผ น การท ำ งาน เม ือ่ห ลายป ก อน โด ยการใชวธิกีารแ บ บ

“สภ ากาแฟ ”เป น ห ลกั

ใครบางที่ใชวิธีการ “สภากาแฟ”? ใครบางที่ใชวิธีการ “สภากาแฟ”? ใครบางที่ใชวิธีการ “สภากาแฟ”? ใครบางที่ใชวิธีการ “สภากาแฟ”? 
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 เป น ท ีช่ดั เจน ม ากขึน้ เรือ่ยๆ วาไม ควรจะมกีารจดัท ำค ูมอืการจดั “สภ ากาแฟ ”  

เน ือ่งจากวธิกีารน ี้ไม สาม ารถกำห น ดได เป น ขัน้ ต อน ต ายตวั การจดั “ส ภ า

กาแฟ ”น ัน้ คณุ ต องลงมอืท ำเองแ ละผสม ผสาน ความ คดิของคณุ เขาไป

วิธีการ “สภากาแฟ” เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับ
สถานการณ ใดบาง?

“สภ ากาแฟ ”น ัน้ มปี ระโยชน อย างม ากใน สถาน การณ ท ีค่ณุ ต องการแ บ งป น ความ รู ริเริม่

ความ สรางสรรค  สำรวจความ เป น ไป ได  แ ละระดม ความ คดิห าท างออกห ลายทๆ าง

ย ิ่งไป กวาน ัน้ วธิกีารน ีย้ ังช วยสรางป ฏิสมั พนั ธท ีม่คี วาม ห ม ายระห วางผูเข ารว ม ใน การจดั

“ส ภ ากาแฟ ”ควรมผีูเข ารวม อย างน อย 12 คน

ขอให จำไววา วธิกีารน ี้ไม มปี ระโยชน ถ าคณุ ต องการให ข อมลูฝ ายเดยีว,

เม ือ่กลุม ของคณุ เลก็ เกนิ ไป , เม ือ่คณุ ต องการวางแ ผน ป ฏิบตักิารอย างเป น

รูป ธรรม ห รือเม ือ่ผูน ำกำห น ดไวแ ลววาท างออกห รือคำต อบควรจะเป น อย างไร

ประวัติข องวิธีการนี้

Juanita Brown ห น ึ่งใน ผูท ี่ได รับชือ่วาเป น ผู “คดิ ค น ” วธิกีาร “สภ ากาแฟ ”ได บอกเลาจดุกำเนดิของ

วธิกีารน ี้ไวด ังน ี้ 1:

เม ือ่วนั ศ กุรท ี่ 27 ม กราคมค.ศ .1995 ฝ น ต กห นกัท ีบ่ าน ของฉนั ใน มลิลวลัเลย  รัฐ แ คลิฟ อรเนยี

ห ม อกห น าคลมุ อย ูเห นอืยอดเขาท าม าลเป ส  ใน ขณ ะท ีฉ่นั ม องขาม ห ม ูต น โอ คห น าท ี่รายลอม รอบ

ระเบยีงด านนอกห องน ั่งเลนของเรา ฉนักำลังก ังวล ภ ายในอกีค รึ่งชัว่โม งเราจะมแี ขก  20 คน ม างาน

เสวน าเชิงยทุ ธศ าสต รวาด วยเรือ่งท รัพย สนิ ท างป ญญา ท ี่ David ค ูชวีติ ฉนั แ ละตวัฉนั เป น เจ าภ าพ

เป น วนั ท ีส่อง...

ใน ขณ ะท ีฉ่นั เต รียม อาห ารเชาแ ละกาแ ฟ ฉนั กค็ รุน คดิวาเราจะจดัการอย างไรห ากฝ น ย ังคงต กแ ละไม 

ม ีใครออกไป ท ี่ระเบยีงเพ ือ่ “น ั่งเลน ” ได เม ือ่พวกเขาม าถ ึง

1 (จาก: The Birth of The World Café (จดุกำเนดิวธิกีารสภ ากาแฟ ) โดย Juanita Brown, http://www.theworld  
    cafe.com/storybirth.html)

วิธีการ “สภากาแฟ” เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับวิธีการ “สภากาแฟ” เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับวิธีการ “สภากาแฟ” เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับ
สถานการณ ใดบาง?สถานการณ ใดบาง?สถานการณ ใดบาง?

 เป น ท ีช่ดั เจน ม ากขึน้ เรือ่ยๆ

น ัน้

ห รือเม ือ่ผูน ำกำห น ดไวแ ลววาท างออกห รือคำต อบควรจะเป น อย างไร
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David แนะวา “ท ำไม เราไม วางโต ะทวีีไวใน ห อ งน ั่งเล น แล วก็ให คน กนิ กาแฟ และน ั่งเล น ไป ท ี่ 

โต ะน ัน้ ใน ระห วางท ีร่อ ให คน ม ากนั ค รบ แล วเราค อย เริม่ ป ระชมุ อย างเป น ท างการล ะ”

Tomi Nagai Rothe ม าถ ึงและเสนอวา “อมื น ีด่เูห มอืน โต ะกาแฟ เลย น ะถ าเอ าผ าปโูต ะม าปหู น อย  

กน็ าจะด ี” แล วเธอก ็เอาผ าคลมุ กระดาน วาดภ าพ ม าคลมุ โต ะทวีที ีว่างอย ูเป น ค ูๆ ตอน น ี้เราก ็เร่ิม สนกุ

กนั แล ว ฉัน เลกิกงัวลเร่ืองฝน ซ ึ่งขณ ะน ัน้ เร่ิม ตกป รอยๆ ฉัน เหน็ วาเราต องวางดอกไม ไวบน โต ะกาแฟ

ก ็เลยลงไป เอาแจ กนั เลก็ๆ ท ีชั่น้ ล าง ใน ขณ ะเดยีวกนั Tomi กว็างป ากกาหลากสบีน โต ะแต ละตวั

เหมอืน กบัใน ราน กาแฟแถบย าน น ัน้

เธอท ำ ป ายน ารักๆ ไวท ีห่น าป ระตบูาน “ข อ ต อ น รบั สูราน กาแฟ Homestead Café”

เม ือ่ ฉัน วางดอกไม ไวบน โต ะ คน ก ็เร่ิม ม าถ ึง พ วกเขารูสกึดแีละขำ ขัน ขณ ะท ีพ่ วกเขาด ืม่ กาแฟและ

ท าน ค รัวซ องท ก ็รวม กนั เป น กล ุม อย างไม เป น ท างการอย ูรอบๆ โต ะกาแฟ ทกุคน รวม คยุกนั อย าง

ออกรส พ วกเขาเร่ิม ขีด เขียน ลงบน ผ าป ูโต ะ

David และฉัน ป รึกษ ากนั อย างรวดเร็ว และตดัสนิ ใจ วาแท น ท ีจ่ ะมกีารเป ดป ระชุม อย างเป น ท างการ

เราจ ะแค สนบัสนนุ ให ทกุคน แบงป น “เรือ่ งท ี่โผ ล ข ึน้ ม า” จ ากการสน ท น าของพ วกเขา ท ีพ่ วกเขาเหน็

วาเป น เร่ืองสำ คญักบัความ สมั พนั ธระหวางภ าวะผ ูน ำ กบั

ผ าน ไป ส ีส่บิห าน าทกีารสน ท น ากย็งัคงเขม ขน มคีน หน ึ่งพดู ขึน้ ม าวา “ฉนั อยากรูจงัวาโต ะอ ืน่ ๆ

ใน ห องน ี้เค าคยุ เร่ืองอะไรกนั อย ู เราลองป ล อยเจ าภ าพ ไวคน น ึงท ี่โต ะน ี้ แล วให สม าชิกคน อ ืน่

“เดนิ ท าง” ไป โต ะอ ืน่ เอาเม ลด็พนั ธคุ วาม คดิจ ากการคยุกนั ของเรา ไป เชือ่ม โยงเขากบัความ คดิ

ท ีท่ างโต ะอ ืน่ กำ ลงัสรางสรรค อย ูกนั เถอะ” ทกุคน เหน็ พ องวาขอเสน อน ัน้ ฟ งดนู าสนกุด ี

หลงัจ ากการสรุป สองสาม น าท ีผ ูเขารวม ก ็เดนิ ไป รอบหอง ม ีเจ าภ าพ เหลอืป ระจ ำ โต ะอย ูหน ึ่งคน

เพ ือ่น รวม โต ะกก็ระจ ายกนั ไป ตาม โต ะต างๆ เพ ือ่คยุกนั ต อไป ....
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หลักการของ “สภากาแฟ”
เราสาม ารถใช “ส ภ ากาแฟ ”เป น โครงสรางของการป ระชมุ เช ิงป ฏบิตักิาร 1-2 วนั ห รือ

เป น เค รือ่งมอืสำห รับ จดั การสาน เสวน าอย างแ ท จริงก ็ไ ด  วธิ ีการน ีย้ ังสาม ารถน ำไ ป ป รับ ใช

ใน การป ระชมุ เช ิงป ฏบิตักิารท ี่ใช วธิ ีการอ ืน่ ๆ เช น คณุ อาจจะม ีการป ระชมุ แ บ บ เดมิ ๆ ท ีม่ ี

คน น ั่งโต ะส ี่เห ลีย่ม แ ลวจดั การแ ลกเป ลีย่น วาผูเข ารวม ไ ด เรียน รูอะไ รบ างด วย รูป แ บ บ ของ

“สภ ากาแฟ ”ก ็ไ ด  น อกจากน ัน้ คณุ ย ังอาจจะใช “สภ ากาแฟ ”ผสม กบั วธิ ีการอ ืน่ ๆ อย างเช น

ใน ชวง “การด ำเนนิ การ (Delivery)” ของ “การป ระชมุ สดุ ยอ ด การสบื ถาม ด วยค วาม

ช ืน่ ชม ” (Appreciative Inquiry Summit) ก ็ไ ด 

ต อไ ป น ีเ้ป น ขัน้ ตอน การเต รียม การแ ละการอำน วยการป ระชมุ แ บ บ “สภ ากาแฟ ”

(1) เขาใจบริบทใหช ัด เจน

เช น เด ียวกบั วธิ ีการสำคญัๆ วธิ ีการอ ืน่ บ ท บ าท ห ลกัของผูอำน วยการป ระชมุ คอืการ

เต รียม การพรอม กบั ผูจดั การป ระชมุ เราจำเป น ท ีจ่ะต องรับ ฟ งความ ฝน ความ คาด ห วัง

แ ละความ กลวัของเจาของงาน เพ ือ่ดวูาวธิ ีการน ีเ้ห ม าะกบั เป าห ม ายเฉ พาะห รือไ ม  “สภ า

กาแฟ ”มกัจะเน น ไ ป ท ีป่ ระเดน็ ท ีส่ำคญัต อองค กร ห รือเป น ป ญห าท ีจ่ะต องไ ด รับ การแ ก ไ ข

โด ยเร็ว แ น น อน วา เราต องไ ม ลมื คยุ เรือ่งป ระเดน็ คำถาม ท ีจ่ะเป น ตวักำห น ด กรอบ ของการ

สนท นาใน“สภ ากาแฟ ”และตดัสนิ ใจวาใครควรจะไ ด รับ เชญิเป นผูเขารวม ใน “สภ ากาแฟ ”

(2) สรางพ ืน้ที่ที่เปนมิตร

ใน กจิกรรม “ส ภ ากาแฟ ”ส วน ให ญผูเข ารวม น ั่งท ี่โต ะท ีส่าม ารถน ั่งไ ด ส ีถ่งึห าคน จดั โต ะ

กระจายกนั ไ ป ใน ห องขน าด ให ญเพ ือ่ท ีจ่ะไ ด มที ีว่างให เดนิ ไ ด สะด วกร ะห วางโต ะ ลองสราง

บ รรยากาศ ราน กาแ ฟ จริงๆ โด ยการปผูาปโูต ะแ ละวางแ จกนั ด อกไ ม สวยๆ ไ วบ น โต ะ จดั ให 

ม ีกาแ ฟ ชา แ ละนำ้ด ืม่ ไ วตลอด การป ระชมุ ตกแ ต งห องให รูสกึอบ อ ุน แ ละใน ระห วางการ

สน ท น ากอ็าจจะม ีการเป ด เพลงเบ าๆ ห รือด น ตรีท ีก่ระต ุน ให ต ืน่ ตวัไ ป ด วยก ็ไ ด  ข ึน้ อย ูกบั

บ รรยากาศ ท ีค่ณุ ต องการสราง

หลักการของ “สภากาแฟ”หลักการของ “สภากาแฟ”หลักการของ “สภากาแฟ”
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(3) สำรวจประเด็นที่สำคัญ

ท ี่โต ะต างๆ ผ ูเข ารวม เริม่ การสาน เสวน าใน ป ระเดน็ ท ีผ่ ูอำน วยการป ระชมุ แ น ะน ำขึ น้

ใน การป ระชมุ ให ญ เราใชเค ร่ืองฉาย LCD ขึน้ ค ำถ าม ไวบ น จอ ค ำถ าม น ัน้ ค วรจะกระต ุน

ค วาม สน ใจก อให เกดิการแ ลกเป ลีย่น แ ละก อให เกดิการสาน เสวน าท ีม่คี วาม ห ม าย

(4) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน

พ ืน้ท ีท่ ี่เป นกนั เอง และกลุม ขนาดเลก็ท ีน่ ั่งลอม โต ะกนั จะชวยให ทกุค น รูสกึสบ ายใจท ีจ่ะม ี

ส วน รวม อย างไรกต็าม ผ ูอำน วยการป ระชมุ อาจแ น ะน ำห ลกัป ฏบิตัทิ ัว่ไป บ างป ระการ

เก ีย่วกบั การสาน เสวน าใน ตอน เริม่ กจิกรรม อ าน รายละเอยีดของห ลกัเห ลาน ี้ได ใน ส วน

แนวทางป ฏบิตั ิ

(5) เชื่อมโยงมุมมองที่หลากหลาย

“สภ ากาแฟ ”แ ต ละรอบ มกัจะใชเวลาป ระม าณ 20-30 น าท ี ห ลังจากน ัน้ ผ ูเข ารวม จะได รับ

การสนบั สนนุ ให เป ลีย่น โต ะใน ขณ ะท ี่เจาภาพ ย ังค งน ั่งอย ูท ี่โต ะเดมิ เพ ือ่ต อน รับ ผ ูม าให ม 

แ ละเพ ือ่ส รุป ป ระเดน็ ส ิ่งท ี่ได มกีารแ ลกเป ลีย่น กนั ไป แ ลวท ี่โต ะน ั้ น เราจะท ำรูป แ บ บ น ี้

สองถ ึงสาม รอบ ใน รอบ ต อๆ ม า อาจจะเป น การสน ท น ากนั ใน ป ระเดน็ เดมิ เพ ือ่ลงลกึใน

เน ือ้ห าห รืออาจจะต ั้งค ำถ าม ให ม ก ็ได  ใน ตอน ท าย การน ำเสน อส ัน้ ๆ ต อกลุม ให ญ จะชวย

สรุป ผลการแ ลกเป ลีย่น ได 

(6) ฟงรวมกันแล ะหารูปแบ บ ที่เกิดซ ้ำๆ

ผ ูเข ารวม จะได ฟ งผ ูเข ารวม ค น อ ืน่ ๆ ท ี่โต ะ แ บ งป น ป ระเดน็ ห ลกัรวม กนั แ ละพฒั น าค วาม คดิ

ต อไป ผ าป ูโต ะท ีท่ ำจากกระดาษ (ส วน ให ญ จะใช กระดาษ ฟลปิ ชารต ) สาม ารถ ใชเพ ือ่

จดบนั ทกึ ห รือวาดภาพ ได  บนั ทกึเห ลาน ีส้าม ารถ น ำม าแ สดงเป น การน ำเสน อแ บ บ

นทิ รรศ การใน ภายห ลังได 

ท ั้งห ม ด น ี้เป น เรือ่ งขอ งการต ั้งค ำถาม ให ถกู!
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4

 ผูเชี่ยวชาญเรื่อง “สภากาแฟ” ย้ำแลวย้ำอีกถึงปจจัยของความสำเร็จ นั่นคือ 

  การตั้งคำถามที่มีความหมาย!  ใชแลว คำถามที่นำมาคุยกันใน “สภากาแฟ” 

นั้นเปนสิ่งสำคัญที่จะทำให “สภากาแฟ” ประสบความสำเร็จได  การตั้งคำถามที่ทรงพลัง 

ถือเปนศิลปะและทักษะขั้นพื้นฐานของผูอำนวยการประชุมที่ดี “สภากาแฟ” ของคุณ 

อาจคุยกันเรื่องคำถามประเด็นเดียว หรืออาจจะมีการตั้งหลายคำถามเพื่อใหมีการคอยๆ  

คนพบคำตอบตอเนื่องไปในการสานเสวนาสองสามรอบก็ได

หลักสำคัญในที่นี้ก็คือ คำถามที่เราตั้งและวิธีการถามคำถามนั้นจะทำใหเรามีจุดเนนที ่

สงผลอยางยิ่งตอผลของการสนทนา ตัวอยางเชน ถาเราถามวา “มันมีอะไรที่ผิดพลาด 

บางและใครจะตองรับผิดชอบ” ก็เทากับวาเราไดตั้งคำถามที่พยายามระบุปญหาและ 

ชี้ตัวผูรับผิดชอบ (เราจะคุยกันเรื่องนี้ตอในบทเรื่อง “การสืบถามอยางชื่นชม”)

แมวาจะมีตัวอยางวาการตั้งคำถามเชนนั้นเปนเรื่องดี แตผูจัดการประชุม “สภากาแฟ” ที่มี 

ประสบการณพบวาถาเราถามคำถามที่ชักนำใหมีการสำรวจความเปนไปไดตางๆ ก็จะม ี

ประสิทธิภาพมากกวาการตั้งคำถามที่เนนอยูที่ปญหา

คำถามที่นาสนใจจะเอื้อใหความรูและความสรางสรรคกอตัวและพัฒนาขึ้น เราควรตั้ง 

คำถามที่เกี่ยวของกับผูเขารวมและความสนใจของพวกเขา  ผูคนจะมีสวนรวมอยางลึกซึ้ง 

เมื่อเขารูสึกวาตนไดแบงปนความคิดของตนตอคำถามที่สำคัญกับตน คำถามที่ทรงพลัง 

จะนำไปสูความคิดและปฏิบัติการใหมๆ 

ดูตัวอยางคำถามที่อาจจะตั้งไดดานลาง แตอยาลืมที่จะตั้งคำถามของคุณขึ้นมาเองดวย
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4

สภากาแฟ

คำถามของ “สภากาแฟ”

ตอไปนี้เปนคำถามที่ผูอำนวยการประชุมแบบ “สภากาแฟ” พบวามีประโยชนในการกระตุนใหเกิด 

ความรูใหมและการคิดแบบสรางสรรคในสถานการณตางๆ ทั่วโลก  ลองพิจารณาคำถามตอไปนี้แลว 

เริ่มวิธีการคิดสรางสรรคของคุณเองเกี่ยวกับคำถามที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณของคุณ

คำถามสำหรับรอบแรก

● คำถามใดที่ทำใหเกิดความแตกตางอยางใหญหลวงกับอนาคตของสถานการณที่เรากำลัง 

 พิจารณากันอยูนี้?
● อะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเกี่ยวกับสถานการณนี้ และทำไมคุณถึงใสใจ? 
● เรามองเห็นโอกาสอะไรบางในสถานการณนี้?
● จนถึงตอนนี้เราไดรูอะไรบาง หรือยังคงตองเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณนี้อยู?
● ในสถานการณนี้มีความทาทายและโอกาสอะไรบาง?
● เราตองมีสมมติฐานอะไรเพื่อทดสอบหรือตั้งคำถามในการคิดเกี่ยวกับสถานการณนี้?
● คนที่มีพื้นฐานความเชื่อตางจากเราพูดถึงสถานการณนี้อยางไร?

คำถามเพื่อเชื่อมโยงความคิดและหาความเห็นที่ลึกซึ้งขึ้น

● สิ่งที่คุณไดยินและมีความหมายอยางแทจริงสำหรับคุณมีอะไรบาง?  อะไรที่ทำใหคุณ

 ประหลาดใจ?  อะไรที่ทำใหคุณสงสัยหรือทาทายคุณ?  คุณอยากถามอะไรในตอนนี้?
● อะไรที่ยังหายไปจากภาพรวม? อะไรที่เรายังมองไมเห็น? เรายังตองการความชัดเจนในเรื่องใด?
● สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณไดเรียนรูหรือเขาใจคืออะไร?
● มีอะไรบางที่คุณยังไมไดพูดแตเปนสิ่งจำเปนในการที่จะทำใหเกิดความเขาใจ/ความชัดเจน

 อยางลึกซึ้งขึ้น?

คำถามที่มองไปขางหนา

● จะตองทำอะไรบางเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้?
● สิ่งใดที่ทำใหคุณหรือพวกเราทั้งหมดรูสึกเกี่ยวพันอยางเต็มที่และมีพลังอยากทำงานใน

 สถานการณนี้บาง?
● มีความเปนไปไดอะไรบางในเรื่องนี้ และมีใครสนใจบาง?
● เราตองมุงความสนใจไปที่เรื่องใดในขณะนี้ เพื่อที่จะกาวตอไป? 
● เราจะสนับสนุนกันและกันในการกาวตอไปไดอยางไร? เราแตละคนมีอะไรเฉพาะตัวที่ทำไดบาง?
● จะมีสิ่งทาทายอะไรเกิดขึ้นไดบาง และเราจะจัดการกับมันอยางไร? 
● มีเมล็ดพันธุอะไรที่เราตองบมเพาะรวมกันในวันนี้ เพื่อที่จะสรางความแตกตางใหกับอนาคต 

 ของสถานการณของเรา?
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 ผูเชี่ยวชาญเรื่อง “สภากาแฟ” ย้ำแลวย้ำอีกถึงปจจัยของความสำเร็จ นั่นคือ 

  การตั้งคำถามที่มีความหมาย!  ใชแลว คำถามที่นำมาคุยกันใน “สภากาแฟ” 

นั้นเปนสิ่งสำคัญที่จะทำให “สภากาแฟ” ประสบความสำเร็จได  การตั้งคำถามที่ทรงพลัง 

ถือเปนศิลปะและทักษะขั้นพื้นฐานของผูอำนวยการประชุมที่ดี “สภากาแฟ” ของคุณ 

อาจคุยกันเรื่องคำถามประเด็นเดียว หรืออาจจะมีการตั้งหลายคำถามเพื่อใหมีการคอยๆ  

คนพบคำตอบตอเนื่องไปในการสานเสวนาสองสามรอบก็ได

หลักสำคัญในที่นี้ก็คือ คำถามที่เราตั้งและวิธีการถามคำถามนั้นจะทำใหเรามีจุดเนนที ่

สงผลอยางยิ่งตอผลของการสนทนา ตัวอยางเชน ถาเราถามวา “มันมีอะไรที่ผิดพลาด 

บางและใครจะตองรับผิดชอบ” ก็เทากับวาเราไดตั้งคำถามที่พยายามระบุปญหาและ 

ชี้ตัวผูรับผิดชอบ (เราจะคุยกันเรื่องนี้ตอในบทเรื่อง “การสืบถามอยางชื่นชม”)

แมวาจะมีตัวอยางวาการตั้งคำถามเชนนั้นเปนเรื่องดี แตผูจัดการประชุม “สภากาแฟ” ที่ม ี

ประสบการณพบวาถาเราถามคำถามที่ชักนำใหมีการสำรวจความเปนไปไดตางๆ ก็จะมี 

ประสิทธิภาพมากกวาการตั้งคำถามที่เนนอยูที่ปญหา

คำถามที่นาสนใจจะเอื้อใหความรูและความสรางสรรคกอตัวและพัฒนาขึ้น เราควรตั้ง 

คำถามที่เกี่ยวของกับผูเขารวมและความสนใจของพวกเขา  ผูคนจะมีสวนรวมอยางลึกซึ้ง 

เมื่อเขารูสึกวาตนไดแบงปนความคิดของตนตอคำถามที่สำคัญกับตน คำถามที่ทรงพลัง 

จะนำไปสูความคิดและปฏิบัติการใหมๆ 

ดูตัวอยางคำถามที่อาจจะตั้งไดดานลาง แตอยาลืมที่จะตั้งคำถามของคุณขึ้นมาเองดวย
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คำถามของ “สภากาแฟ”

ตอไปนี้เปนคำถามที่ผูอำนวยการประชุมแบบ “สภากาแฟ” พบวามีประโยชนในการกระตุนใหเกิด 

ความรูใหมและการคิดแบบสรางสรรคในสถานการณตางๆ ทั่วโลก  ลองพิจารณาคำถามตอไปนี้แลว 

เริ่มวิธีการคิดสรางสรรคของคุณเองเกี่ยวกับคำถามที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณของคุณ

คำถามสำหรับรอบแรก

● คำถามใดที่ทำใหเกิดความแตกตางอยางใหญหลวงกับอนาคตของสถานการณที่เรากำลัง 

 พิจารณากันอยูนี้?
● อะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเกี่ยวกับสถานการณนี้ และทำไมคุณถึงใสใจ? 
● เรามองเห็นโอกาสอะไรบางในสถานการณนี้?
● จนถึงตอนนี้เราไดรูอะไรบาง หรือยังคงตองเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณนี้อยู?
● ในสถานการณนี้มีความทาทายและโอกาสอะไรบาง?
● เราตองมีสมมติฐานอะไรเพื่อทดสอบหรือตั้งคำถามในการคิดเกี่ยวกับสถานการณนี้?
● คนที่มีพื้นฐานความเชื่อตางจากเราพูดถึงสถานการณนี้อยางไร?

คำถามเพื่อเชื่อมโยงความคิดและหาความเห็นที่ลึกซึ้งขึ้น

● สิ่งที่คุณไดยินและมีความหมายอยางแทจริงสำหรับคุณมีอะไรบาง?  อะไรที่ทำใหคุณ

 ประหลาดใจ?  อะไรที่ทำใหคุณสงสัยหรือทาทายคุณ?  คุณอยากถามอะไรในตอนนี้?
● อะไรที่ยังหายไปจากภาพรวม? อะไรที่เรายังมองไมเห็น? เรายังตองการความชัดเจนในเรื่องใด?
● สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณไดเรียนรูหรือเขาใจคืออะไร?
● มีอะไรบางที่คุณยังไมไดพูดแตเปนสิ่งจำเปนในการที่จะทำใหเกิดความเขาใจ/ความชัดเจน

 อยางลึกซึ้งขึ้น?

คำถามที่มองไปขางหนา

● จะตองทำอะไรบางเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้?
● สิ่งใดที่ทำใหคุณหรือพวกเราทั้งหมดรูสึกเกี่ยวพันอยางเต็มที่และมีพลังอยากทำงานใน

 สถานการณนี้บาง?
● มีความเปนไปไดอะไรบางในเรื่องนี้ และมีใครสนใจบาง?
● เราตองมุงความสนใจไปที่เรื่องใดในขณะนี้ เพื่อที่จะกาวตอไป? 
● เราจะสนับสนุนกันและกันในการกาวตอไปไดอยางไร? เราแตละคนมีอะไรเฉพาะตัวที่ทำไดบาง?
● จะมีสิ่งทาทายอะไรเกิดขึ้นไดบาง และเราจะจัดการกับมันอยางไร? 
● มีเมล็ดพันธุอะไรที่เราตองบมเพาะรวมกันในวันนี้ เพื่อที่จะสรางความแตกตางใหกับอนาคต 

 ของสถานการณของเรา?
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เราจะสรางบรรยากาศแบบสภากาแฟ ได อยางไร?

ขน าดของ“สภ ากาแฟ ”ขึน้ อย ูกบั พ ืน้ ท ีข่องการป ระชมุ ท ี่เราม ี โดยท ัว่ไป แล วมนั ไม สำคญั

วาคณุ จ ะมคี น 30 ค น ห รือวาสองสาม รอยค น แน วคดิห ลกักค็อืการสรางบ รรยากาศท ี่

ช วยให ผูเข ารวม รูสกึสบ ายใจ และผอน ค ลาย เม ือ่ ผูเข ารวม ม าถึงพ วกเขาค วรรูสกึได โดย

ทนั ทวีาน ี่ไม ใช การป ระชมุ แบ บ ป กตทิ ัว่ไป

●  เลอืกพ ืน้ท ีท่ ีม่แีสงสวางตาม ธ รรม ชาติ ท ีน่ ั่งสบ าย อณุ ห ภูม ิกำล ังพ อเห ม าะ และสาม ารถ

 ม องออกไป เหน็ วิวขางน อกได  เพ ือ่สรางบ รรยากาศท ีน่ าอย ูม ากขึน้
●  ท ำให ท ีป่ ระชมุ ด ูเห มอืน ราน กาแฟจ ริงๆ โดยม ีโตะกลม เลก็ๆ ท ีน่ ั่งได ส ีถ่ ึงห าค น ถาน ั่ง

 ได ส ีค่ น จ ะดที ีส่ดุ เน ือ่งจ ากห ากน อยกวาน ัน้ จ ะท ำให ไม ได มมุ ม องท ีห่ ลากห ลาย แตถา

 ม ากกวาห าค น กจ็ ะท ำให ผูเข ารวม มปี ฏิสมั พนั ธ กนั ได ไม ท ัว่ถึง
● ใช ผาป ูโต ะสวยๆ และแจ กนั เลก็ๆ ใส ดอกไม วางไวบ น โตะแตละตวั ถาม ผูจดัการ

 สถาน ท ีว่ามตี น ไม ให เราขอยมื ม าตกแตงสถาน ท ีห่ รือไม 
●  วางกระดาษ แผน ให ญ ๆอย างน อยสองแผน ไวบ น โตะ พ รอม ป ากกาสตี างๆ เพ ือ่ให ใช 

จ ดบนั ทกึค วาม เหน็ กระดาษ และป ากกาสำห รับ การจ ดโน ตการวาดภาพ และการ

 เช ือ่ม โยงค วาม คดิ
● คณุ อาจ ท ด ล องตก แ ตงห อ งใ น ลกั ษ ณ ะของก ารแ ส ด งศลิ ป ะห รือก ารตดิ โป ส เตอร

 ท ีผ่น ัง ซ ึ่งอาจ จ ะท ำแบ บ งายๆ เชน ตดิกระดาษ ฟลปิ ชารตท ี่เขยีน ขอค วาม สรางแรง

 บนั ดาลใจ
●  ค วรเป ด เพ ลงค ลอเบ าๆ ดน ตรีท ี่เป ดด ังเกนิ ไป จ ะรบ กวน การสน ท น า ค วรจ ะตองระวัง

 ใน การเลอืกดน ตรีให เห ม าะ
●  เพ ือ่ให เกยีรติธ รรม เนยีม ป ฏบิตั ิของชมุ ชน และแสดงการตอน รับ ขบั ส ู ค วรจดั ให ม ี

อาห ารวางและเค รือ่งด ืม่ ตาม ค วาม เห ม าะสม ใน ภาค ใตของป ระเท ศไท ยน ิยม ใชค น

 ชงชาแบ บ โบ ราณและจดัให มอีาห ารวางไวตลอดการป ระชมุ

เราจะสรางบรรยากาศแบบสภากาแฟ ได อยางไร?เราจะสรางบรรยากาศแบบสภากาแฟไดอยางไร?เราจะสรางบรรยากาศแบบสภากาแฟ ได อยางไร?
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 ใน การจดั “สภ ากาแฟ ”เลก็ๆ ใน พ ม า เราได น ำเฟ อรน ิเจอรป กตอิอกไป จาก

 ห องป ระชมุ แล วส ั่งพ รม จากชางท ำพ รม ใน พ ืน้ ท ีม่ าแท น เราต ั้งโต ะชาเลก็ๆ

แล วให ทกุคน น ั่งกบั พ ืน้ น ี่เป น การป รับ บ รรย ากาศท ี่เอ ือ้ต อการสาน เสวน าแบ บ ไม เป น

ท างการให เขากบั ท องถิน่

คณุ ควรจดั ป ระชมุ โด ย เลอืกใชผูอำน วย การป ระชมุ ท ีม่ปี ระส บ การณ ไป ก อน จน กวาคณุ

จะผานการฝ กฝ นม าอย างดแีละรูส ึกม ัน่ ใจท ีจ่ะอำนวย การป ระชมุ เอง อย างไรกต็าม ถาคณุ

ได รับ เลอืกให เป น ผูอำน วย การป ระชมุ ของ “สภ ากาแฟ ”เรามคีำแน ะน ำด ังต อไป น ี้

ก อน อ ืน่ ต อน รับ ผูเขารวม เม ือ่พ วกเขาม าถึงและเชญิ ให น ั่งท ี่โต ะ เน ือ่งจากคน ส วน ให ญ 

จะน ั่งลงกบั คน ท ีต่น เองรูจกัก อน คณุ จึงต องสลบั ท ีน่ ั่งของผูเขารวม ก อน ท ีจ่ะเริม่ กจิกรรม

“สภ ากาแฟ ”

แนะนำให ผูเขารวม รูจกั “สภ ากาแฟ ”โดย การอธบิ าย หวัขอหลกัของการป ระชมุ “สภ ากาแฟ ”

ครั้งน ี้ คณุ อาจจะใชการน ำเสน อโดย พ าวเวอรพ อย ท เพ ือ่ให เหน็ ภ าพ ชดั เจน

อธบิ าย ขัน้ ตอน การป ระชมุ ของ “ส ภ ากาแฟ ”และเขยี น ขัน้ ตอน เห ล าน ัน้ ไวบ น กระดาษ

ฟ ลปิ ชารตแล วแป ะให เหน็ ไวตลอดการป ระชมุ น ี่เป น ส วน สำคญั เน ือ่งจากคณุ ต องการ

สรางพ ืน้ ท ีท่ ีป่ ลอดภยั สำห รับ การสาน เสวน า!

อธบิ าย ขัน้ ตอน การเลอืกเจาภ าพ แต ละโต ะ ซ ึ่งส วน ให ญ แต ละโต ะจะห าผูท ีอ่าสาม าเป น

เจ าภ าพ เอง

เตอืน ให ผูเขารวม จดบนั ทกึความ คดิท ี่ได จากการสน ท น า ส ิ่งให ม ๆ ท ี่เกดิขึน้ และคำถาม

ท ีส่ำคญั ๆ ไว

แน ะน ำคำถาม ของแต ละรอบซ ึ่งจะใช เวลาสน ท น ารอบ ละ 20 - 40 น าท ีห รือจะอธบิ าย

ไป ทลีะรอบ ก ็ได  คณุ ควรจะเขยี น ให เหน็ ภ าพ โดย ใชเครือ่งฉาย สไลด , กระดาษ ฟ ลปิ ชารต

ห รือวธิกีารอ ืน่ ๆ ท ีด่ ูเห ม าะสม สำห รับ ท ีป่ ระชมุ และจำน วน ผูคน ท ี่เขารวม อย าเขยี น คำถาม

ไวใน กำห น ดการ

ผูอำนวยการประชุม มีหนาที่อะไร? ผูอำนวยการประชุม มีหนาที่อะไร? ผูอำนวยการประชุม มีหนาที่อะไร? ผูอำนวยการประชุม มีหนาที่อะไร? 

 ใน การจดั

 ห องป ระชมุ
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แนวทางการปฏิบัติ “สภากาแฟ”

ห ล ังจากท ีแ่ต ละรอบ คำถาม จบ ลง ให ผ ูเข ารวม ย ายไป ย ังโต ะให ม  และให เจ าภ าพ ต อน รับ

ผ ูม าให ม  แน ะน ำให มกีารเพ ิม่ เตมิ ป ระเดน็ จากน ัน้ จงึเริม่ สน ท น าใน คำถาม ต อไป กระต ุน ให 

ผ ูเข ารวม ใชป ากกาและกระด าษ บ น โต ะ

ใน การป ระชุม แบ บ “สภ ากาแฟ ”น ัน้ มขี อป ฏบิตัหิ รือกฎบ างป ระการท ี่เราควรยดึ ถอื

ไป ใน ท างเดยีวกนั เชน คน ท ีพ่ดู ควรจะถ ายท อด ความ คดิ ของตน ให ชัด เจน ท ีส่ดุ ท ีจ่ะท ำได 

สวน คน อ ืน่ ๆ ใน โต ะควรจะฟ งอย างต ั้งใจ ทกุคน ควรยอม รับ มมุ ม องของผ ูพดู แม วาจะ

แตกต างจากมมุ ม องของตน ม ากกต็าม ผ ูอำน วยการป ระชุม ควรสนบั สนนุ ให ผ ูเข ารวม

ทกุคน ฟ งอย างม ีเจตน าเพ ือ่ท ำความ เขาใจ เรียน รู แบ งป น และเพ ือ่ท ีจ่ะได รับ อทิ ธิพ ลจาก

แน วคดิ น ัน้ ผ ูอำน วยการป ระชุม ควรแน ะน ำแน วป ฏบิตั ิ “สภ ากาแฟ ”ต อไป น ี้ก อน เริม่

การป ระชุม และเขยีน ตดิ ไวใน ห องด วยกระด าษ ฟ ลปิ ชารต ห รือด วยวธีิการสรางสรรค อ ืน่ ๆ

●  เน น ท ี่เร่ืองท ีส่ำคญั
●  แบ งป น ความ คดิ ของคณุ
●  พดู สิ่งท ีค่ณุ คดิ และพดู จากใจของคณุ
●  ฟ งเพ ือ่ท ีจ่ะเขาใจ
●  เชือ่ม โยงความ คดิ ต างๆ เขาด วยกนั
●  ฟ งรวม กนั เพ ือ่ความ เขาใจท ีล่กึซ ึ้งและคำถาม ท ีห่ ย ั่งลกึ
●  เล น ขดี เขยีน วาด รูป  - สนบั สนนุ ให เขยีน ลงบ น กระด าษ “ผ าป ูโต ะ”
●  สนกุกบั การสน ท น า!

จดั การให แน วคดิ ความ เหน็ และการค น พ บ ห ลกัๆท ั้งห ม ด ถกูเขยีน ลงกระด าษ ฟ ลปิ ชารต

กระต ุน ให สม าชิกขดี เขยีน และรางขอความ ลงกระด าษ ฟ ลปิ ชารตบ น โต ะ

ย ังคงน ั่งอย ูท ี่โต ะเม ือ่คน อ ืน่ ออกไป แล ว และต อน รับ ผ ูท ีม่ าให ม 

สรุป ป ระเดน็ สำคญั จากการสน ท น ารอบ ก อน ให ผ ูม าให ม ฟ ง เพ ือ่ท ีพ่ วกเขาจะได ใชความ คดิ จากโต ะ

ของตน ม าคดิ เพ ิม่ เตมิ

แนวทางการปฏิบัติ “สภากาแฟ”แนวทางการปฏิบัติ “สภากาแฟ”แนวทางการปฏิบัติ “สภากาแฟ”

ฉันเปนเจาภาพประจำโตะ ฉันตองทำอะไรบาง?
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ใน “สภ ากาแฟ ”อาจจะเป น ป ระโยชน ถ าเราม ี “ไม ส ำห รบั พดู ” (Talking

 Stick) ห รือส ิ่งของท ี่เป น สญั ลกัษ ณ ของการพดู ท ีค่ น สาม ารถส งต อกนั ไป บน

โต ะได วิธกีารก ็คอื ค น ท ีถ่อืไม สำห รับพดู น ัน้ ได รับสทิ ธทิ ีจ่ะพดู ส วน ค น อ ืน่ ต องฟ งอย างต ั้งใจ

เม ือ่คณุ คดิ วาอาจเกดิ การสน ท น าท ีข่ดั แ ย งกนั ห รือเต ็ม ไป ด วยอารม ณ  ไม สำห รับพดู น ี้

อาจเป น เค รือ่งมอืเส ริม ท ีด่ ีใน “สภ ากาแฟ ”เน ือ่งจากจะท ำให ค น มจี ังห วะต อบสน องชาลง

แ ละบังคบัให ท ั้งผูพดู แ ละผูฟ งพจิารณ าอย างต ั้งใจม ากขึน้ วากำล ั งพดู อะไรกนั อย ู

ไม สำห รับพดู สาม ารถใชอะไรก ็ได  แ ต คณุ ค วรจะใช ของท ี่เก ีย่วของกบัหวัขอการป ระชมุ

ห รือกล ุม ผูเข ารวม น ัน้ ๆ ใน “สภ ากาแฟ ”ท ีม่ลูนธิฟิ รีด ริค เอแ บรท (FES) ให การสนบัสนนุ

บางค รั้ง เราได ใช แ ค รอท พ ริกต ุม แ ต งกวาแ ละขาวโพ ด เป น ไม สำห รับพดู เพ ราะเป น ผัก

ท ีห่ าได งาย แ ละท ำให ค น ขบขนั ได แ ม ใน การสน ท น าท ี่เข ม ขน เก ีย่วกบัการส งเส ริม ส ั น ตภิ าพ

น ีอ่าจจะฟ งด ูเห มอืน เป น เรือ่งเด ็กเล น แ ต ไม สำห รับพดู น ีส้าม ารถเป ล ีย่น แ ป ลงค วาม เร็ว

ใน การสน ท น าแ ละการรับรูใน การส ือ่สารของผูค น ได จริง แ ละเป น ส ิ่งท ีต่ องน ำม าป ฏบิตัจิริง

จ ึงจะเห ็น ผลแ ละได รับการยอม รับ
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วิธีการแสดงความรูและความเขาใจออกมาให เหน็เปนภ าพ
ในที่ประชมุ

ผ ูท ี่ใช วธิกีาร “ส ภ ากาแฟ ”ได เสน อแน วคดิอนั เย ีย่ม ยอดเก ีย่วกบั การท ำให  “ค วาม รู

รวม ห ม ู” (Collective Knowledge) ได แสดงออกม า วธิที ี่เราอาจจะลองพจิารณ าด ู

มดี ังต อไป น ี้

ใช  “นกัวาด ภ าพ บนั ทกึการป ระชมุ ” - กจิกรรม “สภ ากาแฟ ”บ างค รัง้ (รวม ถ ึงการป ระชมุ

กล ุม ให ญ อ ืน่ )ๆ จะจดั ให มนีกัวาด รูป มอือาชพี คอยวาดความ คดิของกล ุม ลงบ น กระดาษ

ฟ ลปิ ชารต ห รือบ น พ ืน้ ท ีผ่น ังท ี่เต รียม ไวโดยใช ขอความ และรูป ภ าพ เพ ือ่แสดงผลข องการ

สน ท น า ห น าท ีน่ ีไ้ม ได ต องการเพยีงคน ท ีม่ทีกัษ ะท างศิลป ะ แต ย ังต องมคีวาม สาม ารถ

ใน การจบั ป ระเดน็ ของการสน ท น าได อย างรวดเร็วและถกูต องด วย

ทวัรให รอ บ  - ห ล ังจากท ีน่ ำผลของการสน ท น าแต ละโต ะไป ตดิไวบ น ผน ังแล ว คณุ ควรจะ

จดัให ม ีเวลาเพยีงพ อให ผ ูเขารวม เดนิ ไป รอบ ๆ ห อง และจดบนั ท ึกจากกระดาษ ฟ ลปิ ชารต

เห ล าน ัน้ อาจจะเป น ใน ชวงเวลาพกัห รือก อน ท างอาห ารกลางวนั ก ็ได 

โพ สท อทิ ตดิ ค วาม เข าใจ - อกีวธิหี น ึ่งกค็อืแจกโพ สท อทิ แผ น ให ญ ให ผ ูเขารวม และให 

แต ละคน เขยีน ความ เขาใจสำคญั ของต น ห น ึ่งป ระการลงบ น กระดาษ จากน ัน้ ผ ูอำน วยการ

ป ระชมุ เชญิ ให ผ ูเขารวม ตดิกระดาษ โพ สท อทิ ของต น ลงผน ังห รือบ น กระดา น ท ีจ่ดั เต รียม ไว

ถ าย ห นงั ส ัน้  - ถ ายภ าพ การป ระชมุ ของ“ส ภ ากาแฟ ”เพ ือ่ให คน ท ี่ไม ได ม าเขารวม ด ูใน

รูป แบ บ ของห น ังส ัน้ วธิกีารน ีไ้ม มคี าใช จ ายท ีส่ ูงนกั ป จจบุนั น ีก้ล องดจิติ อลขน าดเลก็ก ็

สาม ารถ ถ ายวดิ ีโอได งาย และคอม พวิเต อรของเรากม็กัจะม ีโป รแกรม ตดัต อห น ังอย ูแล ว

   ข อควรระวังข อ งการราย งาน ผ ลจ ากแต ล ะโต ะ :เราไม ได ต องการ “ราย ง าน ”  

แบ บ ม าตรฐ านจากแต ละโต ะแต เราต องการท ีจ่ะได ยนิจากคนในกล ุม โดยรวม

เก ีย่วกบั วาอะไรท ีพ่ วกเขาเหน็ เป น เร่ืองสำคญั เน ือ้หาการสนทนาส วนใดท ีท่ รงพ ล ังและย ังคง

ตดิค างอย ูในความ รูส ึกของผ ูเขารวม และม ีรูป แบ บ อะไรบ างท ีพ่ วกเขาส ังเกตได จากทกุรอบ

การสน ท น า น ี่เป น ป จจยัสำคญั ท ีท่ ีป่ ระชมุ จะสรางความ ห ม ายให ม ให เกดิขึน้ รว ม กนั ได 

เม ือ่แต ละคนแบ งป นส ิ่งท ีม่คีวาม หม ายสำห รับ ตน รูป แบ บ น ีก้ ็จะดำเนนิต อไป และป รากฏ ให 

ทกุคน เหน็ชดั ขึน้ เร่ือยๆ ต ัง้คำถ าม เชนวา “อ ะไรท ี่ ‘โด น ใจ ’คณุ จ ริงๆ ใน การสน ท น ากนั  

ใน วนั น ี้”

วิธีการแสดงความรูและความเขาใจออกมาให เหน็เปนภ าพวิธีการแสดงความรูและความเขาใจออกมาใหเห็นเปนภาพวิธีการแสดงความรูและความเขาใจออกมาให เหน็เปนภ าพ
ในที่ประชมุในที่ประชมุในที่ประชมุ

   



63

สภากาแฟ

4

สภากาแฟ

 วธิที ี่เราขอแน ะน ำเป น อย างย ิ่งแต กลบั ไม ค อยมคีน ใชกนั นกักค็อื การท บ ท วน

 ส ิ่งท ี่เกดิ ขึน้ ใน ชวงท ายของวธิกีาร “สภ ากาแฟ ”เราอาจ ให ผูเข ารวม น ั่งเงียบ ๆ

ห รือเป น กล ุม เลก็ๆ แล วท บ ท วน ส ิ่งท ี่เกดิ ข ึน้ ห รือได เรียน รูใน วนั น ี้ ใน ฐาน ะผูอำน วยการ

ป ระชมุ คำถาม ต อไป น ีม้พีล ังอย างย ิ่งใน การป ด การป ระชมุ

●  ถาวนั น ี้เราต องพดู เป น เสยีงเดยีวกนั เราจ ะพดู วาอะไร?

●  เราเหน็ อะไรท ี่เรารูวาเป น ผลลพัธจ ากการสน ท น าของเรา?

●  มคีำถาม เชิงลกึใด บ างท ี่เกดิ ขึน้ จ ากการสท น าของเรา?

สิ่งสำคัญ บางประการ 

ขอให จ ำไววา “สภ ากาแฟ ”เป น วธิกีารอนั ยอด เย ีย่ม ท ีส่ าม ารถน ำไป รวม กบั วธิอี ืน่ ๆ ได งาย

เชน “พ ืน้ ท ี่เส รี” ห รือ “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”ซ่ึงจ ะกล าวใน บ ท ถดั ไป

น อกจ ากน ี้ “สภ ากาแฟ ”ย ังสาม ารถน ำไป ผสาน เขาไวใน การป ระชมุ แบ บ เดมิ ๆ วธิีใด ก ็ได 

ผม ได มสี วน รวม ใน การป ระชมุ ห ลากห ลายใน ชวงห ลายป ท ีผ่าน ม า และได ตกลงกบั ผูจดั

ป ระชมุ ให มกีารป ระชมุ ห น ึ่งห รือส องชวงท ี่ไม ต องมกีารน ำเส น อพ าวเวอรพ อย ท แ ละการ

กล าวอะไรยาวๆ แต จดั เป น การสน ท น าแลกเป ล ีย่น แบ บ “สภ ากาแฟ ”แท น

เกอืบ จ ะใน ทกุกรณี ผูเข ารวม ส วน ให ญ ให ความ รวม มอือย างแข็งขนั อย างเหน็ ได ชดั

ตวัอย างห น ึ่งท ีผ่ม นกึออกเป น การสาน เสวน าน าน ส ีว่นั ท ี่ มลูนธิฟิ รีด ริค เอแบ รท จดั เม ือ่

เดอืน พ ฤ ษ ภ าคม2552 ให กบั ผูป ระกอบ วชิาชพี ส ือ่ม วลชน จ ากป ระเท ศ ไท ยและอนิ เดยี

ใน กรุงนวิเด ล ี ระห วางชวง “สภ ากาแฟ ”ทกุคน ได ม ีโอกาสใน การมสี วน รวม อย างท ัว่ถึง

ผูเข ารวม จ ากป ระเท ศ ไท ยท ีม่ขี อจ ำกดั ด าน ภ าษ ากก็ าวขาม อปุ สรรคท างภ าษ าได เน ือ่งจ าก

พวกเขารูสกึสบ ายใจ ท ีจ่ ะพดู ภ าษ าอ ังกฤ ษ ใน การป ระชมุ แบ บ กล ุม เลก็ม ากก วา ห ล ังจ าก

“สภ ากาแฟ ”จ บ ลงผูเข ารวม จ ากไท ยและอนิ เดยียนื ขึน้ และแสด งความ ชืน่ ชม ต อวธิกีารน ี ้

บ างค รั้งเราเพยีงแค ต องการความ ม ัน่ ใจ เลก็น อยเพ ือ่จ ะท ำอะไรท ีแ่ตก ต างออกไป

สิ่งสำคัญ บางประการ 
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สิ่งที่ตองเตรียม

การจดัห องตาม ท ีบ่ รรยายไวด าน ล างน ี้เป น แบ บ อดุม คต ิ ใน ความ เป น จริงจะห าเงือ่น ไขท ีส่ม บ ูรณ แบ บ

อย างน ี้ได ยาก เพ ราะฉะน ัน้ จงึขอให คณุ มคีวาม สรางสรรค เข าไว!

การจดั ห อ ง

   ● ห องท ีม่แีสงสวางตาม ธรรม ช าตจิะเห ม าะเป น อย างย ิ่ง ถาห าไม ได  ให จดัวางต น ไม ห รือดอกไม 

 ไวรอบ ห องเพ ือ่สรางบ รรยากาศแบ บ ราน กาแฟ

   ● ห าโต ะเลก็ๆ ท ีน่ ั่งส ีถึ่งห าคน ได อย างสบ ายๆ ถาจะให ดคีวรจะเป น โต ะกลม เน ือ่งจากมนั จะสราง

 บ รรยากาศแบ บ ราน กาแฟ ได ดกีวา แต โต ะส ี่เห ล ีย่ม ก ็ใช การได เช น กนั จำไววาถามคีน น ั่งแต ละ

 โต ะน อยกวาส ีค่น ก ็อาจจะท ำให ไม มมีมุ ม องท ีห่ ลากห ลายพ อ และถามมี ากกวาห าคน ก ็จะท ำให ม ี

 ป ฏสิมั พนั ธระห วางบคุคลน อยเกนิ ไป

ถาไม ม ีโต ะ กส็าม ารถจดั เก าอ ีส้ ีห่ รือห าตวัเป น รูป ตวั  U ก ็ได  แล วให คน ขยบั เก าอ ี้เข าม า

   ป ดวงเม ือ่เริม่ การสนทนา แต ในกรณนี ีค้ณุ ก ็จะไม มกีารขดี เขยีนและการวาดภ าพ แต น ีก่ ็ย ัง

ดกีวาการไม ม ี “สภ ากาแฟ ”เอาเสยีเลย

   ● พ ยายาม ห าห องขน าดให ญ เพ ือ่ท ีผ่ ูเข ารวม จะสาม ารถเดนิ ไป ม าระห วางโต ะได สะดวก

   ● จดั โต ะให กระจายไป อย างไม ต องเป น ระเบยีบ ห รือเป น แถว

   ● ป ูโต ะให ดดูแีต ไม ด ูเป น ท างการ ถาห าไม ได  ใช ผ าป ูโต ะสขีาวก ็ได  เพยีงการจดั ให มกีระดาษ

 ฟลปิ ช ารตไวบ น โต ะกส็รางความ แตกต างได แล ว

   ● ดวูามผี น ังส วน ใดวางบ าง เพ ือ่น ำกระดาษ จากโต ะไป ตดิไวห ล ังการสน ท น าจบ ลง

   ● ม ีโต ะวางกาแฟ ช านำ้ด ืม่ และอาห ารวาง ไวสำห รับ ผ ูเข ารวม

   ● จดั โต ะไวอกีชดุห น าห องสำห รับ วางเอกสารและอปุ กรณ ของผ ูจดัป ระชมุ และผ ูอำน วยการป ระชมุ

อปุ กรณ 

   ● กระดาษ ฟลปิ ช ารตสาม ถึงส ีแ่ผ น บ น โต ะแต ละตวั (คล ายๆ โต ะตาม ราน กาแฟ ท ีค่น มกัจะเขยีน

 ลงบ น ผ าป ูโต ะ) สำห รับ บนั ทกึและเผ ยแพ รความ เข าใจลกึซ ึ้งรวม กนั

   ● ถวยกาแฟห รือแก วนำ้สำห รับ ใส ป ากกาสตี างๆ วางไวทกุโต ะ

   ● แจกนั เลก็ๆ ห น ึ่งใบ พ รอม ดอกไม บ น โต ะ ดอกไม ควรจะเป น ดอกเลก็ๆ เพ ือ่ท ีจ่ะได ไม บ ังห น า

 ผ ูเข ารวม

   ● ป ายช ือ่และเก าอ ีส้ ำห รับ ผ ูเข ารวม (โดยมที ี่เห ลอืสำห รับ เพ ิม่ เก าอ ี้ได )
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เค รือ่ งมอื

   ● เค รือ่งฉาย LCD, จอ และกล องดจิติลั

   ● ระบ บ เสยีงท ีม่ลีำโพ งด ีๆ ท ีส่าม ารถเล น ซดีหี รือเช ือ่ม ต อกบั คอม พวิเตอรไ ด  อย าลมื เต รียม เพ ลง

 ม าด วย

● ไ ม โครโฟ น(ถ าเปน แบ บ ไ รสายจะดยี ิ่ง)

   ● กระดาน ฟ ลปิชารตสองถ ึงส ีต่วั พ รอม กระดาษ ฟ ลปิชารต

   ● อ ุปกรณ อ ืน่ ๆ ท ัว่ไ ป เช น ปากกาหวัให ญ เท ปกาว ปากกาดนิ สอ กระดาษ โพ สท อทิ ขน าดให ญ 

เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของ

David Isaacs และ Juanita Brown จดัท ำเวปไ ซท ท ีด่ ีเย ีย่ม เก ีย่วกบั

“สภ ากาแฟ ”ท ี่ http://www.theworldcafe.com ค ุณ สาม ารถเขาเปน สม าชกิ

กบั พ วกเขาไ ด และรูจกักบั ผ ูใช วธีิการ “สภ ากาแฟ ”อ ืน่ ๆ ท ัว่โลก พ วกเขาย ังไ ด เขียน ห น ังสอื

ช ือ่ The World Cafe: Shaping Our Futures through Conversations that Matter

(“สภ ากาแฟ ”: สรรสรางอน าคตด วยบ ท สน ท น าอนั สรางสรรค ) ตพีมิ พ โดยสำนกัพมิ พ 

Berett-Koehler ขาวดกีค็อื อย างน อยใน ป 2553 ห น ังสอืฉบบั น ีจ้ะไ ด รับ การแปลเปน

ภ าษ าไ ท ย

เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและลิงคขอมูลที่เกี่ยวของ



คณุ อาจจะเค ยมปี ระส บ การณ วาค น ส วน ให ญ มแี น วโน ม ท ีจ่ะม ุงค วาม ส น ใจไป ย ังส ิ่งท ี่

ใช ไม ได ห รือย ังไม เริม่ ใช การ เรามกัจะเน น ไป ท ีป่ ญ ห าและพ ยายาม จะแก ป ญ ห า ใน ท าง

ต รงกนั ขาม วธิกีาร “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”(Appreciative Inquiry) ห รือเรียกกนั

ส ัน้ ๆ วา AI พ ยายาม ท ีจ่ะก าวออกไป จากวธิปี กตขิองการแก ป ญ ห าแบ บ น ี้ และม องไป ท ี่

การเป ล ีย่น แป ลงเช ิงองค กรและส ังคม โด ยมจีดุ เน น อย ูท ีก่ารพฒั น าส ิ่งท ี่ใช ได ผลอย ูแล ว

ให ม ากข้ึน วธิกีารน ี้ระด ม การเป ล ีย่น แป ลงโด ยการเน น ไป ท ีจ่ดุ เด น ท ีส่ำคญั ขององ ค กร

ห รือชมุ ชน และใช จดุ เด น เห ล าน ัน้ เป น จดุ เริม่ ต น ใน การเป ล ีย่น แป ลงส ังคม ห รืออ งค กร

ท ำไม ถงึเรียกวธิกีารน ี้วา “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”? ผูริเริม่ วธิกีารน ี้

ได ช ีแ้จงวา ความ ห ม ายของคำวา ‘appreciative’ (ค วาม ช ืน่ ชม ) ใน ภาษา

อ ังกฤ ษน ัน้ ห ม ายถงึการให คณุ ค าและต ระห นกัถงึส ิ่งท ีด่ที ีส่ดุ ใน ตวัคน ห รือโลกรอบ ตวัเรา

การยนื ยนั จดุ เด น ความ สำเร็จ และศกัยภาพ ของอดตี และป จจบุนั และการม องส ิ่งเห ล าน ี้

วาสรางชวีติ (สขุภาพ กำล ังใจ ความ สำเร็จ) กริยา ‘inquire’ (การสบื ค น สอบ ถาม )ใน

ภาษาอ ังกฤ ษห ม ายถงึการสำรวจและค น พ บ การถ าม คำถ าม และการเป ด ใจม องโอกาส

และความ เป น ไป ได ให ม  ด ังน ัน้ วธิกีารน ีจ้งึเก ีย่วกบั ศ าสต รและศลิป ของการต ั้งคำถ าม ท ี่

ท รงพ ล ังและเป น ไป ใน ท างบ วก

“การออกเดนิ ท างส ูการค น พ บ ท ีแ่ท จริงน ัน้ ไม ใช การแสวงห าแผ น ดนิ ให ม  แต เป น การแสวงห าด วย  

สายต าค ูให ม ” (Marcel Proust)

บทที่ 5

การสืบถามดวยความชื่นชมการสืบถามดวยความชื่นชมการสืบถามดวยความชื่นชม
(APPRECIATIVE INQUIRY)(APPRECIATIVE INQUIRY)(APPRECIATIVE INQUIRY)
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บ ท น ีแ้น ะน ำให คณุ รูจกัห ลกัการพ ืน้ ฐาน ของวธิกีารการสบื ถาม ด วยความ ช ืน่ ชม ซ ึ่งเป น

เรือ่งท ีม่ ีรายละเอยีด ม ากพ อสม ควร วธิกีารน ีส้าม ารถท ำได โด ยสองวธิหี ลกัๆ คอืคณุ

อาจจะจดั ส ิ่งท ี่เรียกวา AI summit (ป ระชมุ สดุ ยอด AI) โด ยมอีงค กร ชมุ ชน ห รือระบ บ

ม าป ระชมุ รวม กนั สองถงึส ีว่นั ห รือคณุ อาจจะจดั วธิกีาร AI แบ บ ยาวๆ ท ีม่ ีเป าห ม าย

เพ ือ่ท ำให ค น มสี วน รวม ใน การเป ล ีย่น แ ป ลงขน าน ให ญ ห รือวธิกีารพฒั น าเป น ระยะเวลา

น าน ๆโด ยป กติมกัจะน าน สองถงึสาม เดอืน

ไม วาจะเลอืกวธิีใด คงเป น การคาด ห วังเกนิ ความ เป น จริงท ีจ่ะให คณุ สาม ารถจดั ห รือ

อำน วยการป ระชมุ เช น น ัน้ ได เองห ล ังจากท ีอ่ าน บ ท น ีจ้บ แตอย างน อยเราคงได ให ภาพ รวม

ของ AI และกล าวถงึส ิ่งท ีจ่ำเป น ใน การจดั ป ระชมุ สดุ ยอด AI

คำอธบิ ายวธิกีาร “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”ส วน ให ญ จะเริม่ ตน ใน ลกัษ ณ ะท ีว่า:

AI คอืยทุ ธศ าสตรสำห รับ การเป ล ีย่น แป ลงค รั้งสำคญั ท ีช่ ี้ให เหน็ ถงึส วน ดที ีส่ดุ ของ “ส ิ่งท ี่

เป น อ ย ู” (สถาน การณ ป จจบุนั ) เพ ือ่น ำไป ส ูความ ฝ น และความ เป น ไป ได ของ “ส ิง่ท ี่ 

ค วรเป น ” (อน าคตท ีม่ ีโอกาสเป น ไป ได ) น ี่เป น วธิกีารแบ บ มสี วน รวม เพ ือ่ เส ริม จดุ เด น

และความ สน ใจอย างลกึซ ึ้งท ีแ่ฝงอย ูใน ทกุระบ บ กล าวอกีนยัห น ึ่งกค็อื เพ ือ่ เส ริม ป จจยั

แห งศกัยภาพ ของความ เป น ไป ได ท ีจ่ะก อให เกดิ การเป ล ีย่น แป ลงใน ท างท ีด่แีละเต็ม ไป ด วย

แรงบนั ด าลใจ

วตัถปุ ระสงค ของ AI คอืการระบชุ ีป้ จจยัตางๆ ท ี่ใช ได อย ูแล วใน กล ุม ชมุ ชน ห รือองค กร

เพ ือ่ท ีจ่ะเส ริม สรางและท ำให ป จจยั เห ล าน ัน้ สม บ ูรณ ขึน้

AI น ัน้ ตรงขาม กบั วธิกีารป ระชมุ เช ิงป ฏบิติัการอ ืน่ ๆ เน ือ่งจากไม ได เป น เพยีงวธิกีารแตเป น

ป รัชญ าด วย ห ลกัการน ีม้คี วาม เช ือ่วาเราสาม ารถบ รรล ุเป าห ม ายท ีด่ขี ึน้ ได ถ าเร าเน น ไป ย ัง

ส ิ่งท ี่ใช ได ผลอย ูแล วม ากกวาจะเน น ไป ย ังส ิ่งท ี่เป น ป ญ ห า ผูใช วธิกีาร AI กล าววาส ิ่งท ี่เรา

เน น ยำ้จะกลายเป น ความ เป น จริงของเรา

“การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร“การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร?“การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร“การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร?“การสืบถามดวยความชื่นชม” คืออะไร
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 สม ม ตฐิาน พ ืน้ ฐาน ของ “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”

●  ใน ทกุส ังคม องค กร ห รือกล ุม จะต องมอีะไรสกัอย างท ี่ใช การได 

●  ส ิ่งท ี่เราให ความ สำคญั จะกลายเป น ความ เป น จริงของเรา

●  วธีิการถ าม คำถ าม ขององค กร ชมุ ชน ห รือกล ุม ส งผลต อผูคน ด วย ไม มคีำถ าม ใด ท ี่เป น

 กลางอย างแท จริง

●  คน เราจะมคีวาม ม ัน่ ใจม ากขึน้ ใน การเดนิ ห น าไป ส ูอน าคต (ส ิ่งท ี่เราไม รู) เม ือ่พ วกเขา

 น ำบางส วน ของอดตีไป ด วย (ส ิ่งท ี่เรารู)

●  ถ าเราจะน ำอะไรบางส วน ของอดตีตดิ ตวัไป ขางห น าด วย กค็วรจะเป น ส ิ่งท ีด่ที ีส่ดุ

 ของอดตี

●  เป น เรือ่งสำคญั ท ีจ่ะต องเหน็ คณุค าของความ แตกต าง

●  ภาษ าท ี่เราใช  จะสรางความ เป น จริงของเราขึน้

เปรียบเทียบระหวางการแกปญ หาแบบด ัง้เด ิมกับ “การสืบถามด วยความช ื่นชม”

ต อ งแกไขอ ะไร

อะไรคอืป ญ ห า สาเห ต ุท างออก

และแผน ป ฏบิตักิาร

ต ั้งสม ม ตฐิาน วาองค กรกำล ังป ระสบกบัป ญ ห า

ท ีจ่ะต องแก ไข

แยกสถ าน การณออกเป น เส ีย่งๆ เพ ือ่จดั การ

กบัความ ซบัซ อน

คดิ ใน แงของ: อะไรใช การได อย ูแล ว อะไรดกีวา

อะไรเป น ไป ได 

ต ั้งสม ม ตฐิาน วาองค กรเป น แห ล งของศกัยภาพ

และจนิ ตน าการท ี่ไม มที ีส่ ิน้ สดุ

“การเน น ท ีป่ ญ ห า” บอกเป น นยัอย ูแล ววามสี ิ่งท ี่

เป น อดุ ม คตอิย ู วธีิการ AI จึงเริม่ โด ยการเน น ท ี่

ส ิง่ท ี่เป น อดุ ม ค ตนิ ัน้ แล ะท ีร่าก เห งาขอ งส ิง่ท ีด่ ี

อย ูแล ว

ต อ งส งเส รมิ อ ะไร
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การสบื ถาม ด วยความ ชืน่ ชม (AI) น ัน้ พฒั น าขึน้ โดย David Cooperrider ใน ชวง

ค.ศ. 1980 โดยความ ชวยเหลอืของ  Suresh Srivastava จากม หาวทิ ยาลยั  Case Western

Reserve ใน สห รัฐอเม ริกา

ใน ขณ ะท ี่ Cooperrider กำ ล ังศกึษาระดบั ป ริญ ญ าเอกน ัน้ เขาได สมั ภาษณ แพ ท ย ช ัน้ น ำ

ท ีค่ลนีคิ Cleveland เก ีย่วกบั ความ สำ เร็จและความ ล ม เห ลวค รั้งสำ คญั ของพ วกเขา

เขาพ บ วาตน เองให ค วาม ส น ใจกบั บ รรด าเรือ่ งราวค วาม ส ำ เร็จแล ะม ุงเน น ไป ท ี่เรือ่ งราว

เห ล าน ี้เพยีงอย างเดยีว เม ือ่ เขารายงาน ผ ลการศกึษากลบั ไป ย ังคลนีคิ เรือ่งราวตางๆ ได 

สรางผ ลกระท บ อย างให ญ ห ลวง จน กระท ั่งผ ูบ ริห ารของคลนีคิ ได ขอให ใช วธิกีารเดยีวกนั

กบั องค กรท ั้งองค กรท ีม่เีจ าห น าท ีป่ ระม าณ แป ดพนั คน ทกุวนั น ี้ AI ได ถกูป รับ จากท ี่ใช 

เฉ พ าะกบั ห น วยงาน เอกชน ไป ส ูสถาน การณ ตางๆ ท ีห่ ลากห ลาย ท ั้งกบั ห น วยงาน รัฐใน

ระดบั ท องถ ิน่ และระดบั ชาติ องค กรพฒั น าเอกชน สถาบนั การศกึษา และองค กรท าง

ศาสน า

วธิกีารน ี้ได ถกูน ำ ม าใชใน ห ลายป ระเท ศใน เอเชยี ด ังน ัน้ จ ึงไม อาจกล าวได วาน ี่เป น วธิกีาร

ของตะวนั ตก อย างไรกต็าม ใน เอเชยีตะวนั ออกเฉ ยีงใตน ัน้ วธิกีารน ีย้ ังไม ได เป น ท ี่ใช 

กนั ม าก นกั แม วาจะมคี วาม ส ำ เร็จจำ น วน ห น ึง่เกดิ ขึน้ แล วใน เน ป าล ห รืออนิ เดยี กต็าม

“การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”มกัจะถกูน ำ ไป ผ สม กบั วธิกีารอ ืน่ ๆ เช น “พ ืน้ ท ี่เส รี” และ

“เส าะห าอ น าค ต ”(Future Search)

                 จนิ ต น าการถ ึงชคิ าโก

มเีรือ่งเล าม ากม ายเก ีย่วกบั แผ น การจนิ ตน าการถ ึงชคิาโกน ี้ น ีถ่อืได วาเป น ตน กำ เนดิของวธิกีารท ี่ให 

ความ สำ คญั แก ชมุ ชน ท ั้งห ม ดควบ ค ูไป กบั “การสบื ถ าม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ” โครงการจนิ ตน าการถ ึง

ชคิาโก (IMAGINE CHICAGO) ก อตั้งโดย Bliss Brown เม ือ่ป  ค .ศ . 1992 เพ ือ่ช วยให ผ ูคน

จนิ ตน าการและสรางอน าคตท ีด่ขีองเมอืงชคิาโกและคน รุน ห ล ัง โครงการแรกภายใตแผ น การน ีค้อื

“การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ” ท ัว่เมอืง โดยมกีารสมั ภาษณ เยาวชน กล ุม เส ีย่ง 50 คน และผ ูให ญ 

ท ี่เป น กำ ล ังสำ คญั ของชมุ ชน อกีกวา 150 คน ใน ชคิาโก เก ีย่วกบั จดุสำ คญั ใน ชวีติของพ วกเขาใน ฐาน ะ

พ ลเมอืง และความ ห วังอกีท ั้งแผ น การณ ใน อน าคตของพ วกเขาท ีม่ตีอเมอืงน ี้

ประวัติของวิธีการประวัติของวิธีการประวัติของวิธีการประวัติของวิธีการ
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ปรากฏวา “การสืบถามดวยความชื่นชม” แบบขามรุนนั้นสรางแรงบันดาลใจและแรงจูงใจอยางมาก 

ความมุงมั่นของผูใหญไดรับการฟนคืน  ความหวังถูกทำใหมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  มีการจินตนาการและ 

แบงปนโอกาสใหมๆ วิธีการนี้ประสบความสำเร็จในการสรางความรูสึกถึงความเปนตัวตนของ 

พลเมืองรวมกันอยางมีชีวิตชีวา สรางวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสานเสวนาระหวางคนตางรุน  

และขยายความรูสึกในกลุมคนหนุมสาววาพวกเขาสามารถสรางความแตกตางได แตการสาน 

เสวนานั้นเกิดขึ้นเพียงขั้นแรกเทานั้นนั่นคือความเขาใจวามีอะไรที่เปนไปไดและการจินตนาการวา 

สิ่งเหลานั้นจะนำไปสูอะไรในอนาคต ทวา ในขณะนั้นยังไมมีโครงสรางใดๆ ที่จะนำไปสูอนาคต 

เหลานั้นได  แผนการ IMAGINE CHICAGO ไดเรียนรูวาวิธีการสัมภาษณคนขามรุนดวยความชื่นชม

นั้นจะมีประสิทธิภาพกวานี้หากเกิดขึ้นภายในโครงสรางที่พรอมจะนำไปสูการปฏิบัติไดจริงๆ

ดังนั้น IMAGINE CHICAGO จึงไดสรางโครงการที่ใหโอกาสแกผูเขารวมในการเปนผูสรางเมืองใน 

แบบที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนกวา IMAGINE CHICAGO ทำงานเปนองคกรรวมกับปจเจกบุคคล 

และองคกรทองถิ่น เชน โรงเรียน พิพิธภัณฑ โบสถ ธุรกิจ และกลุมตางๆ ในชุมชน เพื่อออกแบบและ 

ดำเนินโครงการพลเมืองแบบใหม ที่เชื่อมโยงคนตางรุนและวัฒนธรรมเขาดวยกัน ซึ่งกอใหเกิดผล 

กระทบระยะยาวเชิงสถาบันและชุมชน

งานของ IMAGINE CHICAGO มีวิธีการหลักๆ สามวิธี คือ:

●  การสานเสวนา - ขามพรมแดนทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และอายุ

● การพัฒนาหลักสูตร - เรื่องกรอบการทำงานและผูจัด เพื่อสรางความเขาใจ จินตนาการ และสราง 

 โครงการที่สรางชุมชน

●  การสรางเครือขาย - เพื่อเชื่อมปจเจกบุคคลและองคกรที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาอนาคตของ 

 ชิคาโกและลูกหลานของเมืองนี้

แตละวิธีการเนนไปที่ความพยายามของผูเขารวมโดยการถามคำถามเชิงสรางสรรคที่ดึงเอาอดีตที่ดี 

ที่สุดออกมา และสรางตอจากฐานนั้นเพื่อออกแบบและสรางอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ปจเจกบุคคลและ 

องคกรทั้งหลายตางพัฒนาทักษะเพื่อสรางความสัมพันธเชิงพลเมืองที่มีความหมายระหวางคน 

ตางรุนและวัฒนธรรม เพื่อกาวไปสูผลลัพธที่สามารถมองเห็นได

ดัดแปลงจาก IMAGINE CHICAGO, CITIZEN LEADERS: INSPIRING COMMUNITY INNOVATION 

(IMAGINE CHICAGO, ผูนำพลเมือง: นวัตกรรมชุมชนที่สรางแรงบันดาลใจ) โดย Bliss W. Browne, 

Peter L. Chien & Coral A. Cawthorn
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เมื่อครั้งที่ “การสืบถามดวยความชื่นชม” มีขึ้นในชวงแรกนั้น ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน 

คือ คนพบ วาดฝน ออกแบบ และทำใหเปนจริง ซึ่งตองใชเวลาประชุมนานพอสมควร 

แตในปจจุบันขั้นตอนทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นพรอมกันไดในวิธีการ “การประชุมสุดยอด 

การสืบถามดวยความชื่นชม” (Appreciative Inquiry Summit) ครั้งเดียวก็ได ในการ 

ประชุมสุดยอดฯ ซึ่งมีที่ผูเขารวมจำนวนมากจะใชเวลานานที่สุดสี่วัน ถาเปนไปได 

แตละชวงจะใชเวลาหนึ่งวัน ซึ่งจะเกิดความกระตือรือรนและแรงกระตุนตามมาอยางมาก 

แตหากคุณไมสามารถนำเอาผูมีสวนเกี่ยวของหลักๆ มาประชุมรวมกันเปนเวลานาน 

ขนาดนั้นได ซึ่งก็มักจะเปนเชนนั้น อยางนอยควรใชเวลา 2 วันในการจัดประชุม

กอนที่การประชุมสุดยอด AI จะเริ่มขึ้น ทุกขั้นตอนของการประชุมควรมีหัวขอหลัก 

1 - 5 หัวขอที่ระบุไวอยางชัดเจนเพื่อกำหนดวาผูเขารวมในการประชุมสุดยอดฯ นั้น จะพูด 

ถึงอะไรบาง ผูที่ใชวิธีการ AI ลวนพูดเกี่ยวกับเรื่องการระบุหัวขอหลักเชิงบวก นี่เปน 

องคประกอบสำคัญของวิธีการ AI เลยทีเดียว หัวขอหลักเชิงบวกคืออะไร? ทุกคน ทุกองคกร 

และทุกสถานการณ มีหัวขอหลักที่มีลักษณะไปในทางบวกอยางนอยหนึ่งขอ  เนื่องจาก AI  

เนนไปที่แงมุมในเชิงบวกเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง เราจึงตองสรางพลังขึ้นเพื่อนำไปสู 

การเปลี่ยนแปลงนั้น  พลังที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองมีความรูสึกในเชิงบวก 

ปริมาณมาก เชน ความหวัง ความตื่นเตน แรงบันดาลใจ ความใสใจ มิตรภาพ และ 

ความสุขในการสรางสิ่งที่มีความหมายรวมกัน  เราจะมีความคิดสรางสรรคมากกวาและ 

แกไขปญหาไดดีกวาเมื่อเรามีความสุข  เมื่อเปนเชนนี้ เราจะหาหัวขอหลักกันอยางไร?

สวนใหญแลวคณะวางแผนการประชุมจะคิดหัวขอการประชุมรวมกัน คณะทำงานนี้ควร 

ประกอบไปดวยคนที่มีสวนไดสวนเสียสำคัญในองคกรหรือชุมชนและอนาคตขององคกร/

ชุมชน  ถาเปนไปไดกลุมนี้ควรจะเปนตัวแทนของ “ภาพเล็ก และ ภาพใหญ” ขององคกร  

คนเหลานี้จะสัมภาษณกันและกันเพื่อหาหัวขอหลักสำหรับการประชุมสุดยอด AI  พวกเขา 

จะใชแบบสอบถามสั้นๆ (ดูตัวอยางดานลาง) คำถามเหลานี้อาจจะปรับเปลี่ยนไดให 

สอดคลองกับจุดประสงคของการประชุม

การประชุมสุดยอด AI (AI Summit)การประชุมสุดยอด AI (AI Summit)

เตรียมการ AI-Summitเตรียมการ AI-Summit
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ดำเนินโครงการพลเมืองแบบใหม ที่เชื่อมโยงคนตางรุนและวัฒนธรรมเขาดวยกัน ซึ่งกอใหเกิดผล 
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ค ำแน ะน ำ:การเลอืกหวัขอควรจะเริม่ ด วยการแน ะน ำส ัน้ ๆ ถ ึงความ คดิ ริเริม่ ท ีจ่ะ

เป ล ีย่น แป ลงและการสมั ภ าษ ณ  AI อย างย อ จากน ัน้ สม าชกิใน การสมั ภ าษ ณ ย อน ี้

ควรจะจบัค ูกบัคน ท ี่ไม รูจกักนั ม าก อน ห รือมภีมูหิ ล ังแต กต างกนั เป าห ม ายของวธีิการน ี้

คอื เพ ือ่ ใ ห ได ค วาม คดิ เหน็ ท ีห่ ลากห ลายแ ละสรางการสาน เสวน ารวม ถ ึงค วาม ไววางใ จ

ซึ่งกนั และกนั

ด วยการสมั ภ าษ ณ น ี้ ผูจดั AI จะได ขอมลูด ีๆ ใน เรือ่งของโอกาสและความ ห วังเก ีย่วกบั

อน าคต ขององค กรห รือท ีป่ ระช ุม จากบท สมั ภ าษ ณ เลก็ๆ น ี้ ค ุณ สาม ารถระบุหวัการป ระช ุม

ห ลกัได สงูส ุดห าป ระเดน็ โดยหวัขอเห ล าน ัน้ ควรจะสอดคล องกบัเงือ่น ไขต อไป น ี้เป น

อย างน อย:

    เป น หวัขอท ีย่นื ยนั ส ิ่งท ีม่อีย ูแล วห รือกล าวใน เช ิงบวก

●  หวัขอน ัน้ เป น ท ีพ่ ึงป รารถน า เป น วตั ถ ุป ระสงค ท ีค่น ต องการจริงๆ

●  ท ั้งกล ุม มคีวาม สน ใจใครรูจริงๆ เก ีย่วกบัหวัขอน ัน้ และต องการท ีจ่ะพจิารณ าห รือ
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5

ขั้นตอนทั้งสี่มีดังตอไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 - การคนพบ

ในการประชุมสุดยอดการสืบถามดวยความชื่นชมผูเขารวมจับคูกันและทำการสัมภาษณ 

ที่ไดออกแบบไวแลว เพื่อคนหาชวงเวลาที่องคกรรุงเรืองที่สุด เรื่องราวที่ไดรับการ 

บอกเลานี้ควรมีรายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อที่ผูเขารวมจะเริ่มคนพบ  

“คุณคาหลัก” (positive core) ขององคกร หรือสิ่งที่ทำใหองคกรมีชีวิตชีวาในชวงเวลา 

ที่ดีที่สุดนั่นเอง  การสัมภาษณเชนนี้อาจจะใชเวลาประมาณสองชั่วโมง

เมื่อผูเขารวมเริ่มรูสึกชื่นชมกับตัวเองและเพื่อนรวมงาน เมื่อนั้นการเปลี่ยนสภาพครั้ง 

สำคัญจะเริ่มเกิดขึ้น  คำถามพื้นฐานที่สามารถใชไดในการสัมภาษณคูคือ “เมื่อใดที่องคกร 

หรือชุมชนปฏิบัติงานไดดีที่สุด?” “เกิดอะไรขึ้นจึงทำใหเกิดชวงเวลาที่ดีเชนนั้นได?” 

ดวยการเลาเรื่อง ผูเลาจะสามารถชี้และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีสวนทำใหเกิด 

ประสบการณสูงสุดได เชน ภาวะผูนำ ความสัมพันธ เทคโนโลยี ขั้นตอนหลัก โครงสราง 

คุณคา  วิธีการเรียนรู  ความสัมพันธภายนอก  หรือวิธีการวางแผน 

ตัวอยางแนวทางการสัมภาษณ

หนังสือคูมือเลมนี้ไมสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณในทุกแงมุมของชุมชนและ 

องคกรได แตจะใหตัวอยางการสัมภาษณแบบงายๆ ในชวงของการคนพบเกี่ยวกับการพัฒนา 

ความรวมมือระหวางเพื่อนรวมงานในองคกร: 
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แนวทางการสัมภาษณเพื่อความรวมมือที่เปนเลิศในองคกรหนึ่ง

ขอใหคุณใชเวลาสองสามนาทีเพื่อนึกถึงความคิดแรกที่เขามาในหัวของคุณเกี่ยวกับคำถามตอไปนี้   

คูของคุณจะสัมภาษณคุณและชวยคุณตอบคำถาม ในการสัมภาษณนี้เขาตองการที่จะเขาใจ 

ประสบการณของคุณและจดบันทึกใหครบถวน  หลังจากนั้นคุณจึงสลับบทบาทกัน

1.  ชื่นชมการทำงานของคุณรวมทั้งตัวคุณเอง

 -   อะไรคือสิ่งที่คุณชื่นชมที่สุดในงานของคุณ?

 - อะไรคือสิ่งที่คุณชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับตัวคุณเอง หากมองจากมุมมองของเพื่อนคนหนึ่ง? ขอให 

  ตอบโดยไมตองถอมตน

2.  ประสบการณเชิงบวกของคุณ

ลองคิดทบทวนถึงชวงเวลาในองคกรที่คุณจำไดวาเปนประสบการณพิเศษที่คุณมีความรูสึกตื่นเตน 

ภูมิใจ หรือมีสวนรวมกับสิ่งที่มีความหมายอยางมาก  ชวงเวลาที่คุณเชื่อจริงๆ วาคุณไดมีสวนทำใหเกิด 

การพัฒนาของสังคมหรือองคกรที่คุณทำงานดวย
 

 -   อะไรทำใหประสบการณพิเศษนี้โดดเดนขึ้นมา?

 -   เกิดอะไรขึ้น? ทำไมมันจึงสำคัญสำหรับคุณ?

3.  ความรวมมือใหมที่ประสบความสำเร็จ

ลองจินตนาการวาคุณไดตื่นมาจากการหลับอยางยาวนาน เวลาลวงเลยไปถึงสองปแลว  เมื่อคุณตื่นขึ้น 

ในเชาวันนั้น ทุกอยางสอดประสานกันอยางลงตัว ทำใหความรวมมือระหวางคุณและเพื่อนรวมงาน 

ของคุณประสบความสำเร็จยิ่งกวาเดิม

ขอใหจินตนาการถึงสถานการณนั้นใหชัดเจนอยูในหัว…

 -   อะไรคือสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็น?

 - คุณปฏิบัติตอคนอื่นอยางไร? คุณและเพื่อนรวมงานของคุณกำลังทำอะไร? ลูกคาและเพื่อน 

  รวมงานของคุณพูดอะไรเกี่ยวกับความรวมมือนี้บาง?

 -  เกิดอะไรขึ้นจึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรวมมือเชนนี้? 

4.  ขั้นตอไป

 -  ในชวงสามเดือนตอจากนี้ มีอะไรบางที่คุณสามารถหรือตองการทำกับเพื่อนรวมงานของคุณ 

  ในเรื่องของความรวมมือในการทำงาน? ลองยกตัวอยางสัก 3 เรื่อง

ทายที่สุด ขอบคุณคูสัมภาษณของคุณ และสลับบทบาทกัน
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ของคุณประสบความสำเร็จยิ่งกวาเดิม

ขอใหจินตนาการถึงสถานการณนั้นใหชัดเจนอยูในหัว…

 -   อะไรคือสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็น?

 - คุณปฏิบัติตอคนอื่นอยางไร? คุณและเพื่อนรวมงานของคุณกำลังทำอะไร? ลูกคาและเพื่อน 

  รวมงานของคุณพูดอะไรเกี่ยวกับความรวมมือนี้บาง?

 -  เกิดอะไรขึ้นจึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรวมมือเชนนี้? 

4.  ขั้นตอไป

 -  ในชวงสามเดือนตอจากนี้ มีอะไรบางที่คุณสามารถหรือตองการทำกับเพื่อนรวมงานของคุณ 

  ในเรื่องของความรวมมือในการทำงาน? ลองยกตัวอยางสัก 3 เรื่อง

ทายที่สุด ขอบคุณคูสัมภาษณของคุณ และสลับบทบาทกัน
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เคล็ดลับสำหรับผูสัมภ าษณ 

อย ามอีคตกิบั คำตอบ ขอให เก ริน่ น ำการสมั ภ าษ ณ และถาม คำถาม ให ใกล เคยีงกบั ท ี่

เขยีน ไว

บ างคนอาจจะต องใช เวลาคดิหาคำตอบ ป ล อยให มชี วงเวลาท ี่เงียบ บ าง เพ ือ่ให ค ูสมั ภ าษ ณ 

ของคณุ ได ใช ความ คดิ

ถ าผ ูตอบ ต องการคดิ เก ีย่วกบั คำตอบ ของตน ควรให เวลาเขาท บ ท วน และเป ด ท างเล ือก

ให คดิ เก ีย่วกบั คำถาม น ัน้ แล วกลบั ม าตอบ ให ม ทหี ล ัง

ตวัอย างค ำถาม ท ีช่ วยให เจาะรายละเอยีด ได ม ากข ึน้ :

●  เล าม าอกีซิ

●  ท ำไม คณุ ถงึรูสกึ เช น น ัน้ ?

●  ท ำไม มนั ถงึสำคญัสำห รับ คณุ ?

●  มนั ผ ลส งต อคณุ อย างไร?

●  คณุ มสี วน ท ำอะไรให บ าง?

●  องค กรของคณุ ท ำอะไรบ างเพ ือ่ช วยเห ล ือคณุ ใน เรือ่งน ี้? เช น ระบ บ ขอมลู ภ าวะผ ูน ำ

 ท รัพ ยากร และโครงสราง

●  คณุ คดิ วาอะไรเป น ส ิ่งท ีท่ ำให มนั ป ระสบ ความ สำเร็จ?

●  มนั ได เป ล ีย่น แป ลงคณุ อย างไร?

ป ล อยให ผ ูตอบ เล าเรือ่งราวของเขา อย าเพ ิ่งเล าเรือ่งของคณุ ห รือแสด งความ เห ็น ของคณุ

เก ีย่วกบั ป ระสบ การณ น ัน้

อยากท ีจ่ะเรียน รูและสน ใจเก ีย่วกบั ป ระสบ การณ  ความ คดิ และความ รูสกึของเขาด วย

ความ จริงใจ

จดั เวลาใน การสมั ภ าษ ณ ให เส ร็จสม บรูณ ก อน ท ีจ่ะเป ล ีย่น ไป อกีเรือ่งห น ึ่ง

ถ าม ีใครไม ต องการตอบ คำถาม ห รือไม สาม ารถตอบ คำถาม ได  ก ็ไม เป น ไร
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 คณุ อาจจะสงสยัวาทกุคน สาม ารถถาม คำถาม แบ บ ชืน่ ชม ได ห รือไม  ห รือควร

 จะเป น ผ ูสมั ภ าษ ณ ท ีผ่ าน ม าอบ รม ม าแล วเท าน ัน้ คำต อบ น ัน้ งายม าก คณุ ไม 

จำเป น จะต องได รับ การอบ รม ม าก อน ความ อยากเรียน รู การเป ด ใจ แล ะความ สน ใจ

น ัน้ เป น ส ิ่งท ีม่อีย ูใน ตวัคน เราอย ูแล ว ส ิ่งเห ล าน ีค้อืทศัน คต ิท ี่เราสาม ารถสรางขึน้ ได ห ากเรา

ต องการ

ห ล ังจากสมั ภ าษ ณ เสรจ็ วธิที ีม่กัจะท ำกนั กค็อื :

เม ือ่ค ูแ รกสมั ภ าษ ณ กนั แล ะกนั เส ร็จแล ว ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะจดักล ุม ย อย กล ุม ล ะ

6 - 8 คน ใน กล ุม ให ญ น ี้ ให ค ูสมั ภ าษ ณ แต ล ะค ูน ำเสน อเรือ่งราวของต น ต อกล ุม ให ญ 

จากน ัน้ เขยีน เรือ่งท ีด่ที ีส่ดุ ใน กล ุม ให ญ ขึน้ กระดาษ ชารต แล ะสรุป ต อห น าผ ูเขารวม ท ั้งห ม ด

ใน การสรุป แต ล ะกล ุม ควรจะเน น ป จจยัความ สำเร็จแล ะขอเสน อแน ะสำห รับ อน าคต

คณุ อาจจะล องให แต ล ะกล ุม ค ิด โล โก ห รือคำขวญั ของแต ล ะกล ุม ขึน้ ม าก ็ ได 

ขั้นตอนที่ 2 - วาดฝน - เกิดอะไรขึ้นไดบาง! 

จากน ัน้ เราจะใชความ สำเร็จท ีผ่ าน ม าวาดภ าพอน าคต ท ีป่ รารถน า ขัน้ ต อน น ี้จะสนบั สนนุ

ให ผ ูเขารวม นกึถงึภ าพขององค กรห รือชมุ ชน ของชวงเวล าท ีด่ ี ราวกบั วาช วงเวล าท ีด่ที ีส่ดุ

ท ี่เราได  “ค น พ บ ”ใน ขัน้ ต อน แรกเห ล าน ัน้ เป น เรือ่งธ รรม ดาท ี่เก ิดขึน้ เป น ก ิจวตั ร ไม ใช เรือ่ง

พิเศษ แต อย างใด “ส ิง่ต างๆ จะเป น อ ย างไรถ า....” เราสาม ารถท ำเรือ่งน ี้ได ดกีวาน ี้

แล วเราจะมชีวีิต ท ำงาน แล ะเรียน รูอย างไร ชมุ ชน แบ บ ไห น ท ี่เราจะได อาศยัอย ู

เราจะจดัการกบั ข้ันต อนน ี้อย างไร จากป ระสบ การณ ข้ันต อนน ี้จะทำได อย างมปี ระส ิทธ ิภ าพ

ด วยวิธ ี “สภ ากาแฟ ”(World Café) แต ก ็อาจรวม การเล น บ ท บ าท สม ม ต ิ (role play)

แล ะการแสดงส ัน้ ๆ คล ายๆ กบั ท ีท่ ำใน วิธกีาร “เส าะห าอ น าค ต ”(Future Search) ไวด วย

คณุ อาจจะแบ งกล ุม ให ญ เป น กล ุม ย อย กล ุม ล ะ  4 - 8 คน ให ท ำงาน รวม กนั เพ ือ่ท ำให ภ าพ

ฝ น ของพวกเขาน ัน้ “ม ีเน ือ้ มหี นงั” ม ากท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะท ำได  จากน ัน้ ก ็ให น ำเสน ออย าง

สรางสรรค ใน กล ุม ให ญ 

มคีน เสน อวาให ใช วิธกีารสรางแบ บ จำล องห รือการวาดภ าพ ห รือคณุ อาจจะ

  ใ ห เขยี น จด ห ม าย ถงึแ ม ห รือถงึเพ ือ่น ใ น อน าค ต ท ีจ่ ิน ต น าก ารถงึใ น อกี ส อง

สาม ป ขางห น าก ็ได 

 คณุ อาจจะสงสยัวาทกุคน สาม ารถถาม คำถาม แบ บ ชืน่ ชม ได ห รือไม 

 จะเป น ผ ูสมั ภ าษ ณ ท ีผ่ าน ม าอบ รม ม าแล วเท าน ัน้
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 ข ัน้ ตอน น ีข้อง “การสบื ถาม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ”ต างจากการสรางจนิ ตภ าพ ถ ึง

อน าคตห รือวธิกีารวางแผน งาน อ ืน่ ๆ เน ือ่งจากภ าพ ของอน าคตของชมุ ชน

ท ี่เกดิ ข ึน้ น ัน้ มฐีาน อย ูท ีป่ ระวตัศิ าสตรใน อดตี ด ังน ัน้ จ ึงเป น ส ิ่งท ีม่ ีโอกาสเป น ไป ได จริง

อย างม าก ด วยการใชวธิกีารสรางสรรค  อน าคตกจ็ะมชีวีติชวีาและเป น จริงม ากขึน้

ขั้นตอนที่ 3 - การออกแบบ - ควรจะเปนอยางไร!

ขัน้ ต อน การออกแ บบน ัน้ ม ุงใ ห ผ ูเข ารวม ได ม าส าน เส วน ากนั เก ีย่ วกบัการส รางอน าค ต

ท ีต่น ต องการ ผ ูเข ารวม จะน ั่งรวม กนั และเขยีน แถลงการณ อน าคตท ีส่ รางพ ลังขึน้ ม า

แถลงการณ อน าคตท ีส่ รางพ ลังน ัน้ เขยีน โด ยใชคำพดู ให เป น เรือ่งป จจ บุนั ท าท ายสถาน ะ

ท ี่เป น อย ูใน ป จจบุนั จ ึงเป น เรือ่งสรางสรรค ให ม ท ีอ่ธบิายถ ึงป ฏบิตักิารท ี่เป น รูป ธรรม และ

ควรจะได รับการสนบัสนนุ โด ยผ ูเข ารวม

กลาวอกีนยัห น ึ่งกค็อื ผ ูเข ารวม เริม่ คดิ เก ีย่ วกบัระบบส ังคม ให ม ของชมุ ชน ห รือองค กร

ของตน ตวัอย างเช น พ วกเขาอาจจะนยิาม วธิกีารม องเรือ่งภ าวะผ ูน ำ การมสี วน รวม

การสรางศกัยภ าพ ห รือการบริห ารเสยีให ม 

จากน ัน้ จะมกีารกำห น ด เป าห ม าย ระย ะส ัน้ แ ละระย ะย าวเพ ือ่บรรลุค วาม ฝ น น ัน้ ด วย การ

ท ำม ต ิใน ท ีป่ ระชมุ Cooperrider และผ ูถอืห ลักป ฏบิตัติาม เขาเรียกเป าห ม ายน ีว้าขอเสน อ

ท ีส่รางพ ลัง ขอเสน อท ีส่รางพ ลังน ีค้ วรจะก าวพ น ขอบเขตป กตขิององค กรห รือชมุ ชน แต ก ็

เป น ส ิ่งท ีส่าม ารถบรรลุได เน ือ่งจากอย ูบน ฐาน ของอดตีช วงท ีด่ที ีส่ ดุ

ตัวอยางของขอเสนอที่สรางพลัง

สม าคม ของเราจะท ำทกุอย างท ีจ่ำเป น เพ ือ่สรางโรงเรียน และจะเป ด สอน ครบทกุช ัน้ ระดบัป ระถม
ภ ายใน สองป 

ห ม ูบ าน น ีจ้ะป กป องป าท ี่เห ลืออย ู และจะป ลูกต น ไม ห น ึ่งพนั ต น ใน อกีสองฤดกูาลขางห น า เพ ือ่ให ม ี
ป าเห ลือรอด ให คน รุน ต อไป

เราจะเผชญิ กบัเอชไอวี/เอด ส ใน ชมุ ชน ของเรา และจะท ำส ิ่งท ีจ่ำเป น เพ ือ่ช วยชวีติคน ของเรา

ภ ายใน แป ด เดอืนเราจะมฐีาน ขอมลูสม าชกิท ี่ใช ได สม บรูณ  ท ีม่ขี อมลูถกูต อง และเป น ป จจยัสำคญั
ใน การตดิ ตาม จดั การ และคาด การณ ความ ต องการการบริการของลูกค าได ดยี ิ่งขึน้

ค ำแน ะน ำ:น ี่เป น ส วน ท ีท่ าท ายม าก ต องท ำให ขอเสน อสรางพ ลังน ัน้ เป น เรือ่งท ีส่รางแรงบนั ด าลใจ
และความ ม ุงห วังขององค กรห รือชมุ ชน อย างแท จริง คดิ ให ให ญ เขาไว!
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 ใน กล ุม ย อย ให ผ ูเข ารวม “ล งช ือ่ ” เพ ือ่สำรวจส ิ่งท ีพ่ วกเขาสน ใจจะออกแบ บ

 จากน ัน้ ให กล ุม ราง “ข อ เสน อ สรางพ ล ัง” ท ีท่ าท ายองค กรให รับ อน าค ต ให ม 

ท ีด่กีวา จากน ัน้ แบ งป น ขอเสน อน ีก้บั กล ุม ให ญ และป รับ ป รุงให ดขี ึน้

เพ ือ่ให ได การสนบั สนนุ จากท ั้งองค กร ผ ูใช วธีิการน ี้เหน็ พ องกนั วา การ

เป ล ีย่น แ ป ล งท ีแ่ ท จ ริงจะเกดิ ขึน้ ได ถาช วงของการออกแ บ บ น ัน้ มผี ูเข ารวม

ม ากท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะเป น ไป ได  กล าวอกีนยัห น ึ่งคอื ผ ูท ี่ได รับ ผลกระท บ จะต องสาม ารถท ีจ่ะ

เสน อค วาม เหน็ ของต น ได 

ขั้นตอนที่ 4 - โชคชะตา (ทำใหเปนจริง) 

ช วงสดุ ท ายกค็อืการส งม อบ ค วาม ฝน และส ิ่งท ีอ่อกแบ บ ไวให ไป ส ูค วาม จริง เน ือ่งจากค ำวา

“Deliver” ห รือการท ำให เป น จริงน ัน้ ฟ งค อน ขางจะเป น กลไก ผ ูท ี่ใช  AI ห ลายค น จงึหนั ม า

ใช ค ำวา “Destiny” ห รือ “โชค ชะต า”ซ ึ่งเป น ค ำท ีส่ ือ่ถงึการม ุงไป ส ูอน าค ต ใน ขัน้ ต อน น ี้

ผ ูเข ารวม ป ฏิบตัติ าม ขอเสน อสรางพ ล ังของต น มกีารกำห น ด บ ท บ าท และค วาม รับ ผดิ ช อบ

ออกยทุ ธศาสต ร เส ริม สรางค วาม สมั พนั ธเช ิงสถาบนั และระด ม ท รัพ ยากรเพ ือ่ให บ รรล ุ

ค วาม ฝน

ใน ขัน้ ต อน น ีจ้ะมกีารพฒั น าและริเริม่ แผน โ ค รงการให ม  สรางค วาม สมั พนั ธให ม  และท ี่

ป ระชมุ จะก าวไป ด วยวสิยัทศัน และค วาม รูสกึวาม ีเป าห ม ายท ี่ริเริ่ ม ขึน้ ให ม  ด วยผลของ

วธีิการน ี้ ผ ูเข ารวม จะเขาใจม ากขึน้ วาเป าห ม ายต างๆ ท ี่ริเริม่ ข ึน้ ให ม น ัน้ มคี วาม สมั พนั ธ

เก ีย่วโ ยงไป ถงึอน าค ต ระยะยาวขององค กรห รือชมุ ช น ของต น ได อย างไร

ผ ูน ำแต ละค น เสน อหวัขอ (แถลงการณ เก ีย่วกบั อน าค ต ) เพ ือ่การด ำเนนิ การและท ำงาน

รวม กนั ใน การออกแบ บ โ ค รงการใน กล ุม อาสาสมคั ร วธีิการเช น น ี้ใช ได ผลใน ค ณ ะท ำงาน

แบ บ ธรรม ดาเช นกนั เพยีงแค ต องจดั ให กล ุม มคีวาม หลากหลายท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะทำได  ในช วง

สดุ ท าย ค ณ ะท ำงาน ค วรจะแลกเป ล ีย่น กนั ด วยวาพ วกเขาจะรักษ าค วาม รูสกึด ีๆ ท ี่ได 

จาก AI ไป ในอนาคตอย างไร และพ วกเขาอยากจะเฉลมิ ฉลองความ สำเร็จในอนาคตของ

พ วกเขาอย างไร

กจิกรรม ช วงน ีอ้าจจะใช วธีิการ “พ ืน้ ท ี่เส รี” เพ ือ่ใช ป ระโ ยช น จากค วาม

สรางสรรค และค วาม รูสกึของผ ูท ี่เก ีย่วของให ม ากท ีส่ดุ วธีิการน ีย้ ังท ำให 

กล ุม ท ี่เลอืกสม าชกิขึน้ ม าเองน ีส้าม ารถวางแผน ขัน้ ต อไป ใน ป ระเดน็ ท ีพ่ วกเขาสน ใจท ีส่ดุ

และต องการท ีจ่ะรับ ผดิ ช อบ ด ำเนนิ การ
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การสบื ถาม และการสาน เสวน าน ัน้ สรางภ าพ ท ีช่ดั เจน ย ิ่ง วธิกีาร AI น ัน้ อย ูบ น ขอสนั นษิ ฐาน

ท ีว่า ภ าพ อน าค ต ของเราจะส งผ ลต อป ฏบิตักิารใ น ป จจบุนั เม ือ่ภ าพ ของอน าค ต น ัน้ เป น ไป

ใ น ท างบ วกและมคี วาม หวัง แรงกระต ุน และค วาม กระตอืรือรน ของกล ุม ค น ใ น องค กรและ

ชมุ ชน ก ็จะส ูงข ึน้ ต าม ไป ด วย ถ าภ าพ อน าค ต หดหูและเป น ไป ใ น ท างลบ กำ ล ังใ จของค น

ก ็จะแย ลง ด วยการเส ริม สรางการค น พ บ และการแบ งป น เรือ่งราวเช ิงบ วกของเราท ั้ งใ น

อดตี และอน าค ตวธิกีาร AI ได ท ำ ใ ห เกดิการยนื ยนั ถ ึงส ิ่งท ีด่อีย ูแล วและขยายส ิ่งเหล าน ัน้

ออกไป

การรับรูของเราสรางความเปนจริงขึน้มา

โลกของเราน ัน้ ไม ได เป น เพยีงวตั ถทุ ี่เป น รูป ธรรม เท าน ัน้ แต ถกูสรางข ึน้ ม าโดยการรับ รู

ของเรา และโดยการแลกเป ล ีย่น กบั ค น อ ืน่ ถ าคณุ ขดัขนื อะไรบ างอย างและบ อกวา “ฉนั ไม  

ต อ งการมนั ” แต ท ำ ไม เล า มนั ก ็ย ังมกัจะเกดิข ึน้ กบั คณุ อย ูด ี? ด ังน ัน้ การท ีค่ณุ มคี วาม รับ รู

“ต อ ต าน บ างอ ย าง” หรือ “ต อ งการบ างอ ย าง” น ัน้ จ ึงก อใ ห เกดิค วาม แต กต างอย างม าก

ตวัอย างท ีช่ดั เจน ตวัอย างหน ึ่งก ็คอื โค รงการ “ต อ ต าน การล วงละเมดิ ท างเพ ศ ” โค รงการ

เหล าน ี้เริม่ ด วยจดุ เน น เช ิงลบ โดยอ ิงกบั ป ญ หาอย างแน บ แน น แต ถ าดำ เนนิ โค รงการ

เพ ือ่ “ค วาม สมั พนั ธ ระห วางชายและห ญ ิงท ีม่คี วาม เค ารพ กนั ม ากข ึน้ ”และเรียน รูจาก

ตวัอย างท ีป่ ระสบ ค วาม สำ เร็จใ น เรือ่งน ีแ้ท น ล ะจะเป น อย างไร ส ิ่งท ี่เราจดจออย ูจะกำ หน ด

ชะต าของเรา เรือ่งราวของเรา ค วาม คดิของเรา และภ าษ าของเราเป น จดุก อเกดิวาอน าค ต

ของเราจะเป น เช น ไร ส ิ่งสำ คญั ท ี่เราค วรรูก ็คอื ใ น ทกุๆ บ ริษทั ทกุองค กร และทกุกล ุม

มสี ิ่งท ีด่แีละป ระสบ ค วาม สำ เร็จ ซ ึ่งก ็คอืส ิ่งท ีพ่ ล ังงาน ชวีติ ของเราน ัน้ ท ุม เท ไป ใ หและเป น ท ี่

ท ี่เราสรางอน าค ต ขึน้ ม า

การเปลี่ยนแปลงเริ่มตนด วยคำถามแรก

เราเริม่ เพ าะเม ล ็ดพนั ธแุห งการเป ล ีย่น แป ลงต ั้งแต ค ำ ถาม แรกท ี่เราต ั้งค ำ ถาม ไม วาจะเป น

“ท ำ ไม คณุ จงึตดัสนิ ใจ เพ ือ่ ช วยองค กรใน คราวน ัน้ ?” “อะไรคอืส ิง่ท ีแ่ผน กข องคณุ ประสบ 

ความ สำ เรจ็ ใน วนั น ี ้และคณุ ภ ูม ิใจ ใน อะไร?” ‘การสบื ถาม หรือการวิเค ราะห’ ขององค กร

ล วน ส งผ ลต อผ ูค น และค วาม รับ รูของพ วกเขา ค ำ ถาม ท ี่เป น กลางน ัน้ ไม มอีย ูจริง ด ังเช น ท ีม่ ี

ค น กล าวไววา “คณุ ไม ส าม ารถท ีจ่ ะไม ส ือ่ ส ารได ” ค ำ ถาม ท ีต่ รงไป ต รงม า ไม วาจะเป น

ค ำ ถาม ใ ดก ็ต าม ล วน กำ หน ดกรอบ และทศิ ท างแก เราใ น ตวัของมนั เอง

ปจจัยของความสำเร็จปจจัยของความสำเร็จปจจัยของความสำเร็จปจจัยของความสำเร็จ
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การต ั้งคำถาม แบ บ ชืน่ ชม ไม ได อธบิ ายโลกใน อดตีท ี่เกดิข ึน้ เม ือ่วาน น ี ้ แต แสดงถ ึงความ

เป น ไป ได แห งอน าคตท ีจ่ ะม าถ ึงใน วนั พ รุงน ี้ การสมั ภ าษณ และการเป ล ีย่น แป ลงเกดิข ึน้ ไป

พ รอม ๆ กนั ย ิ่งเราถาม คำถาม ท ีส่ รางแรงบนั ดาลใจ ได ม ากเท าไร การเป ล ีย่น แป ลงก ็จ ะย ิ่ง

ป ระสบ ความ สำเร็จ และมปี ระสทิ ธภิ าพ ม ากข ึน้ เท าน ัน้ ถ าเราใช กรณตีวัอย างเรือ่งการ

บ ริการลกูค า ห ากการบ ริการลกูค าแบ บ ด ีเย ีย่ม ของคน ๆ ห น ึ่งเกดิข ึน้ เพยีงห น ึ่งใน สบิ กรณ ี

“การสบื ถ าม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ” ก ็จ ะพ ยายาม สบื ห าวาท ำไม จ ึงเกดิกรณ ีเดยีวน ัน้ ข ึน้ ได 

ห ล ังจ ากน ัน้ เราก ็ม องห าค วาม เป น ไป ได ท ีจ่ ะเกดิ การบ ริการลกูค าแ บ บ ด ีเย ีย่ม ข ึน้ ไป อกี

ได อย างถาวรและเป น ป ระจ ำ

ถามคำถามเหมือนเด็กๆ

วลที ีว่า “ถาม คำถาม เห มอืน เดก็ๆ ”น ัน้ ห ม ายถ ึงการเป ด เผยและความ ใครรู วลนี ีแ้สดงถ ึง

ความ สาม ารถใน ตวัพ วกเราทกุคน ท ีจ่ ะต ืน่ ตา ป ระห ลาดใจได รับ แรงดลใจ และป รารถน า

ท ีจ่ ะเรียน รูอะไรให ม ๆ ใน แผน การพฒั น า “Imagine Chicago” ซ ึ่งกลายเป น กรณขี ึน้ ช ือ่

ใน AI ท ัว่โลกน ัน้ เด ็กและวยั รุน ได ท ำการสมั ภ าษณ ท ีน่ าจ ดจ ำและให แรงบนั ดาลใจ ท ีส่ดุ

เก ีย่วกบั อน าคตท ีน่ ารอคอย กบั ตวัแท น พ ลเมอืงชคิาโก

AI น ัน้ มปี ระโยชน ใน การวางแผน เชิงยทุ ธศ าสตร การพฒั น าชมุ ชน การเป ล ีย่น แป ลงเชิง

ระบ บ ห รือวธิกีารอ ืน่ ๆ ท ีม่คี วาม ป รารถน าอย างแท จ ริงท ีจ่ ะเป ล ีย่น แป ลงและเตบิ โตบ น

ฐ าน ของการสบื ถาม เชิงบ วก และการรับ ฟ งเสยีงของคน จ ากทกุระดบั ของระบ บ แม วาการ

น ำม าใชน ีอ้าจ จ ะม องได วาเป น วธิกีารห น ึ่งใน ตวัของมนั เองท ี่ไม เก ี ย่วกบั อย างอ ืน่ แต มนั

ก ็ต องอย ูบ น พ ืน้ ฐ าน ของสภ าพ ท ีอ่งค กรห รือชมุ ชน สาม ารถรวม กนั สรางอน าคตท ีป่ รารถน า

โดยใชรากฐ าน จ ากส ิ่งท ีด่ที ีส่ดุ ใน อดตี การป ระชมุ สดุยอด AI น ัน้ มกัจ ะเป น เพยีงการ

เริม่ ต น ของวธิกีารอนั ต อ เน ือ่ งใน การต รวจ ส อบ แ ล ะต อยอด บ น ค วาม เข ม แ ข็งแ ล ะค วาม

เป น ไป ได ท ีม่อีย ู การป ระชมุ สดุยอด AI อาจ จ ะมคีน เข ารวม ได ต ั้งแต  100 ถ ึง 2000 คน

ย ิ่งไป กวาน ัน้ ห ลกัการ AI ย ังสาม ารถถกูผน วกเข าไป อย างเรียบ งายแต ท รงพ ล ังใน การ

ป ระชมุ เช ิงป ฏบิตักิารห รือการรวม ตวัอ ืน่ ๆ โดยการป ฏบิตัติ าม ห ลกัการพ ืน้ ฐ าน เรือ่งการ

ถาม คำถาม ด วยความ ชืน่ ชม และการท ำงาน กบั การเล าเรือ่งซ ึ่งเป น ตวัแท น อนั ท รงพ ล ัง

ใน การท ำให คน เข าม ามสี วน รวม แน วท างป ฏบิตั ิงายๆ ก ็คอื การเรียน รูศลิป ะของการถาม

คำถาม ด วยความ ชืน่ ชม ท ีก่ระต ุน เรือ่งราวท ีน่ าสน ใจ และชวยใน การสร างภ าพ อน าคตได 

การนำ AI มาใชการนำ AI มาใชการนำ AI มาใชการนำ AI มาใช
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เช น เดยีวกบั วธิกีารอ ืน่ ๆ ใน วธิกีาร AI เราจะต องพดูคยุและตกลงกนั ใน ป ระเดน็ ต างๆ

น อกเห นอืจากการระบหุวัข อห ลกัของการป ระชมุ ถ ามนั จะเป น วธิกีารท ี่ใช เวลาน าน คณุ ก ็

ค วรจะต ัง้ค ณ ะกรรม การวางแผน ท ีป่ ระกอบ ไป ด วยผูอำน วยการป ระชมุ และบคุ ค ลห ลกัๆ

ท ี่ได ป ระชมุ กนั เป น ป ระจำ การป ระชมุ สดุยอด AI บ างค รัง้เริม่ จากการวางแผน สาม ถ ึง

สี่เดอืนก อนท ีก่ารป ระชมุ จริงจะเกดิขึน้ กล ุม นำรองน ีค้วรจะเป นตวัแท นความ เหน็ ห น าท ี่

และความ สน ใจท ีแ่ตกต างกนั ไป เชน เดยีวกบั ใน กจิกรรม กล ุม ขน าดให ญ อ ืน่ ๆ คณุ ควรจะม ี

ความ ชดั เจน ใน เรือ่งองค ป ระกอบ ของกล ุม (น ำท ัง้ระบ บ เข าม าไวใน ห องเดยีว) ขน าดของ

กล ุม ระยะเวลา (ป ระชมุ แบ บ สดุยอดห รือวธิกีารป ระชมุ ท ีน่ าน กวาน ัน้ ) สถาน ท ี่ เวลาจดั

และบ ท บ าท และความ รับ ผดิชอบและท ายท ีส่ดุ ลองคดิ เก ีย่วกบั การสรางบ รรยากาศ

แห งการแบ งป น และความ อบ อุน ท ี่เราสาม ารถใชทศัน คตแิบ บ ชืน่ ชม น ีไ้ด 

ด ังท ี่เราได เหน็ ม าจน ถ ึงข ัน้ ตอน น ี้ วธิกีาร AI น ัน้ อย ูบ น ฐาน ของการสาน เสวน าเป น ห ลกัใน

วธิกีาร AI ห ลายครัง้ ผูเข ารวม ได แสดงความ เหน็ วาตน จะไม ลมื เรือ่งราวต างๆ ท ีพ่ วกเขา

ได ฟ งและได แบ งป น งายๆ แต อย างไรกต็าม เป น สิ่งสำคญั ท ีจ่ะต องพจิารณ าถ ึงวธิกีารอ ืน่ ๆ

ใน การบนั ทกึผลและวธิกีารของกจิกรรม ไม ใช วาทกุความ คดิจะเห ม าะสม กบั วธิกีารห รือ

การป ระชมุ สดุยอด AI ทกุค รัง้ ด ังน ัน้ คณ ะกรรม การวางแผน ควรจะพจิารณ าอย างละเอยีด

วาจะต องท ำอะไรบ าง

การบันทึก

การสมั ภ าษ ณ น ัน้ ควรจะได รับ การถ ายวดิ ีโอห รือบนั ทกึเสยีงไว จากน ัน้ น ำม าตดัต อและ

แจกให แก เพ ือ่น รวม งาน และเพ ือ่น ๆ บนั ทกึเห ล าน ีจ้ะช วยท ำให ผูท ี่ไม เช ือ่ใน วธิกีารได 

พจิารณ าลองเข ารวม ห รือจดัวธิกีาร AI ด วยตวัเองได 

“การสบื ถ าม ด วยค วาม ช ืน่ ชม ” ย ังสาม ารถท ำได โดยไม ต องมกีารป ระชมุ

 สดุยอด AI โดยท ำเป น วธิกีารสบื เน ือ่งท ีม่กีารสมั ภ าษ ณ และการสาน เสวน า

ท ี่เกดิข ึน้ ท ัว่ท ัง้ระบ บ (องค กร ชมุ ชน เมอืง)

การวางแผนวิธีการ AIการวางแผนวิธีการ AIการวางแผนวิธีการ AIการวางแผนวิธีการ AI

การบันทึกผลการบันทึกผลการบันทึกผลการบันทึกผล
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นักวาดภาพบันทึกการประชุม

ถ าคณุ มนีกัวาดภ าพ บนั ทกึการป ระชมุ ซ ึ่งคอืผ ูท ีส่าม ารถวาดภ าพ ท ีบ่ อกเล าแ ละสรุป

เรือ่งราวของการป ระชมุ ได  คณุ กจ็ ะสาม ารถจดัท ำ โป สเต อรของการป ระชมุ ห รือกระท ั่ง

แ จ กจ ายไป ให แ ก เพ ือ่น รวม งาน ได 

เอกสารบันทึกการประชุม

คณุ อาจ จ ะลองท ำ สมดุบนั ทกึท ีม่หีวัข อ (ห รือชือ่ของเรือ่งเล า) เรือ่งท ีด่ที ีส่ดุแ ละอ างอ ิง

คำ พดูบ างคำ บนั ทกึบ างอยาง ป จ จยัท ีท่ ำ ให ป ระสบ ความ สำ เร็จ แ ละข อเสน อแ น ะ

แ ละอ ืน่ ๆ ข ึน้ ม าก ็ได 

การป ระชมุ สดุยอด AI มกัจ ะท ำ ให เกดิความ คดิด ีๆ เพ ือ่การป ฏบิตั ิได  ผ ูเข ารวม จ ะได รับ

การกระต ุน พ ล ังแ ละมคีวาม ม ุงม ัน่ ด ังน ัน้ จ ึงเป น ส ิ่งสำ คญั ท ีจ่ ะต องมกีจิ กรรม ตดิต าม

ต อเน ือ่ง ใน การวางแ ผน ป ฏบิตักิารน ัน้ กม็วีิธกีารตดิต าม งาน ห ลายวิธ ี เช น การต ั้งคณ ะ

ท ำ งาน ท ี่ได รับ การสนบั สนนุ อยางด ีโดยผ ูน ำ การป ระชมุ ตดิต าม งานแ ละแ น วคดิอ ืน่ ๆ อกี

ม ากม ายคณุ อาจ จ ะพจิ ารณ ารวบ รวม เรือ่งราวด ีๆ ท ี่เกดิข ึน้ ใน การป ระชมุ AI แ ละตพีมิ พ 

ออกม า(ห รืออาจ จ ะคดิไป ถ ึงการให รางวลัห รือแ สดงการยอม รับ อ ืน่ )ๆ ไม มกีารให รางวลัใด

ด ีไป กวาการยอม รับ ผ ูค น ท ีท่ ำ งาน อยางสอด ค ล องกบั ค วาม ฝ น แ ล ะการออกแ บ บ ท ีท่ ำ กนั

ใน วิธกีารน ัน้ ต อสาธ ารณ ะ

ห ากคณุ ไม สน ใจ “เน ือ้ ห าท างวชิาการ” คณุ กอ็าจ จ ะขาม ส วน น ี้ไป ก ็ได  ใน บ ท ยอยน ี้จ ะเป น

การสรุป ท ฤ ษ ฎตี างๆ ท ีอ่ ยูเบ ื้องห ล ังวิธกีารน ี้

หลักการพื้นฐานของ “การสืบถามดวยความชื่นชม”

การท ีจ่ ะพดูถ ึงห ลกัการพ ืน้ ฐาน โดยท ี่ไม พดู รวม ๆ เกนิ ไป เราจ ำ ต องพดูถ ึงงาน ท ี่เป น

แ รงบนั ดาลใจ ให เกดิวิธ ี AI น ี้ ห ลกัการพ ืน้ ฐาน ห าป ระการของท ฤ ษ ฎAีI มดี ังต อไป น ี้

หลังจากการประชุมสุดยอดแลวจะทำอะไรต อไป?หลังจากการประชุมสุดยอดแลวจะทำอะไรต อไป?หลังจากการประชุมสุดยอดแลวจะทำอะไรตอไป?หลังจากการประชุมสุดยอดแลวจะทำอะไรต อไป?

ทฤ ษ ฎ ีเบื้องหลัง AIทฤ ษ ฎ ีเบื้องหลัง AIทฤษฎีเบื้องหลัง AIทฤ ษ ฎ ีเบื้องหลัง AI
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หลักการเรื่องการประกอบสรางทางสังคม

หลกัการเรือ่งการป ระกอบ สรางทางส ังคม เหน็วา ส ิ่งท ี่เราเชือ่วาเป นจริงในโลกน ัน้ท ีจ่ริงแล ว

ถกูสรางข ึน้ ผ าน ท างวาท กรรม ท างส ังคม ของเรา น ัน่ คอืบ ท สน ท น าท ี่เรามแี ละเรือ่งราวท ี่

เราเล าแ ละสรางข ึน้ ม า วาท กรรม ท างส ังคม เห ล าน ีท้ ำ ไป ส ูข อตกลงวาเราจะเหน็ โลก

เป น อย างไร เราจะป ฏบิตัติวัอย างไร เราจะย อม รับ วาอะไรคอืความ จริง แ ละเราจะเชือ่วา

อะไรเป น ไป ได 

หลักการเรื่องการดำเนินไปพรอมกัน

“คณุ บ อกได วาคน ๆ ห น ึ่งฉลาดห รือไม  ได ด วยคำตอบ ของเขา คณุ บ อกได วาคน ๆ ห น ึ่งม ี  

ป ญ ญ าห รือไม  ได ด วยคำถาม ของเขา” Naguib Mahfouz (ชาวอยีปิ ต ผ ูได รับ รางวลั  

โน เบ ลส าขาวรรณ คด ี เม ือ่ป  2531)

ห ลกัการเรือ่งการด ำ เนนิ ไป พรอม กนั อย ูบ น พล ังของการสบื ถาม แ ละบ น ท ฤษ ฎ ที ีว่า ความ

เป ล ีย่ น แ ป ลงเริม่ ตน เม ือ่ เราถาม คำ ถาม การสบื ถาม แ ละการเป ล ีย่ น แ ป ลงน ัน้ เกดิ ข ึน้ พรอม

กนั ไป นาทที ี่เราถาม การเป ล ีย่ นแป ลงก ็เริม่ ข ึน้ ทำ ให วธีิการเริม่ ตนด วย การสมั ภาษ ณ และ

คำ ถาม อกีท ั้งวธีิท ี่เราตั้งคำ ถาม น ัน้คอืหวัใจหลกั  AI จึงเป นการระด ม การสบื ถาม ผ านทาง

การสราง “ค ำถาม เช ิงบ วกท ี่ไรเงือ่ น ไข ”

หลักการเรื่องบทกวี: 

“การค น พ บ ทีแ่ทจริงน ัน้ ไม ใช อย ูทีก่ารพ บ แผ น ดนิ ให ม  แต เป น การม องด วยดวงตาค ูให ม ”  

 - Marcel Proust

หลกัการเรือ่งบ ทกวีเสนอวา “อดตี ป จจบุนั และ อน าคตของคน เราน ัน้ เป น แห ล งเรยี น รู

แห ล งส รางแรงบนั ด าลใจและ การตคี วาม ท ี่ไรท ีส่ ิน้ สดุ เช น เดยี วกบั ความ เป น ไป ได  

ท ีจ่ะ ตคี วาม บ ท กวดี ีๆ สกัช ิน้ ห รอื ค ำส อน ท างศาส น าได ม ากม าย ห ลาย ความ ห ม าย  

เป น ต น ” เราสาม ารถห าอะไรกต็าม ท ี่เราตองการได ใน คน ๆ ห น ึ่งห รือใน สถาน การณ ห น ึ่ง

ท ั้งส ิ่งท ีด่แีละเลว ถกูและผดิ สวย งาม และน าเกลยี ด ส ิ่งท ี่เราเลอืกท ีจ่ะให ความ สำ คญั น ัน้

สรางความ เป นจริงของเรา ย ิ่งเราให ความ ใส ใจกบั อะไรม ากเท าไร ส ิ่งน ัน้ กจ็ะขย าย ตวัเป น

ส วนหน ึ่งของป ระสบ การณ ของเราม ากขึน้ เท าน ัน้
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หลักการเรื่องความคาดหวัง: 

“ถ าคณุ ต องการต อเรือสกัลำ อย าบ อกให คน ไป เกบ็ ไม  แบ งห น าท ี่ และออกคำส ั่ง แต จง  

สอน พ วกเขาให ถวลิห าท ะเลอนั กวางให ญ และไรท ีส่ ิน้ สดุ” Antoine de Saint Exupery

ห ลกัการเรือ่งความ คาดห วังเสน อวา ภ าพ ท ี่เราสรางขึน้ ใน ใจเก ีย่วกบั อน าคตน ัน้ จะช ีน้ ำ

การกระทำในป จจบุนัของเรา แ ละสรางอนาคตน ัน้ ให เป นจริง ภ าพ เช ิงบ วกเก ีย่วกบั อนาคต

น ำเราไ ป ส ูการกระท ำเช ิงบ วก ซ ึ่งก ็คอืฐาน แ ละสม ม ต ิฐาน ท ีม่พี ล ังม ากย ิ่งข ึน้ ของ “การ

สบื ถาม ด วยความ ช ืน่ ชม ”น ัน่ เอง

แ ห ล งขอมลูออน ไ ลน ท ีด่ที ีส่ดุ ใน ขณ ะน ี้ คอื เวป ไ ซ ท ท ีจ่ดัท ำโดยผูริเริม่ วิธกีาร AI เอง ท ี่

http://appreciativeinquiry.case.edu น อกจากน ีก้ ็มหี น ังสอืภ าษาอ ังกฤษเพ ิม่ ม ากขึน้

เล ม ท ีผ่ม ชอบ ท ีส่ดุคอื The Appreciative Inquiry Handbook (ค ูมอืการสบื ถ าม ด วย

ความ ช ืน่ ชม ) โดย Cooperider, Whitney แ ละStravros

เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมเอกสารอานประกอบเพิ่มเติม



คณุ เคยสงสยัห รือไม วาเราจะน ำคน จำน วน ม ากท ี่เก ีย่วของกบั ป ระเดน็ ๆ ห น ึ่งม าอย ูใน

ท ีป่ ระชมุ เดยีวกนั โดยไม ให เกดิการการสน ท น ายดืยาว แ ละการถ กเถยีงท ี่ไม จบ ส ิน้ ได 

อย างไร “เส าะห าอ น าค ต ”คอืวธิกีารท ี่ใช กบั ท ีป่ ระชมุ ขน าดให ญแ ละก อให เกดิผลท ีด่ ีได 

กลาวโดยส ัน้ ๆ “เส าะห าอ น าค ต ”(Future Search) คอืการป ระชมุ เชงิป ฏบิตักิารน าน

16 ช ัว่โม ง ท ีน่ ำคน ท ีม่คี วาม สน ใจห ลากห ลายม าท ำงาน รวม กนั ใน เรือ่งห น ึ่งๆ รวม กนั

“เส าะห าอ น าค ต ”มสีองเป าห ม ายใน เวลาเดยีวกนั เป าห ม ายแ รกคอืการช วยท ีป่ ระชมุ

ขน าดให ญท ีม่คี วาม ห ลากห ลายได ค น พบ คณุ ค า จดุป ระสงค  แ ละโครงการต างๆ ท ี่

พวกเขาม ีรวม กนั เป าห ม ายท ีส่องคอืการช วยให คน สรางอน าคต ท ีต่ องการรวม กนั แ ละ

ท ำงาน รวม กนั เพ ือ่ท ำให อน าคต เป น จริง ผูท ี่ใช วธินี ีอ้าจจะอธบิ ายวธิกีาร “เส าะห า

อ น าค ต ”เป น การใช วธิกีารห ลากห ลายเพ ือ่ช วยให คน เขาใจอดตี ของต น รับ รูป จจบุนั

ของต นสรางวสิยัทศั น รวม แ ละสรางแ ผน ป ฏบิตักิารเพ ือ่อน าคต

ส ิ่งท ีท่ ำให วธิกีาร “เส าะห าอ น าค ต ”ท รงพลังกค็อืการท ีท่กุคน ท ีม่สี วน ได ส วน เสยีกบั

ป ระเดน็ น ี้ได มสี วน รวม ด วย ไม วาจะเป น การท ำงาน ระห วางคน จากห ลายกลุม ห รือการ

ป ระชมุ ระห วางคน ใน องค การเดยีวกนั

การประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” คืออะไร?การประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” คืออะไร?การประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” คืออะไร?การประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” คืออะไร?

ถ าเราไม เป ล ีย่น ทศิ ท างขอ งเรา เรากจ็ะจบ ล ง ณ ท ีท่ ี่เราม ุงห น าไป

สภุ าษติจนี โบ ราณ

บทที่ 6

เสาะหาอนาคตเสาะหาอนาคตเสาะหาอนาคต
(FUTURE SEARCH)(FUTURE SEARCH)(FUTURE SEARCH)
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ก ารแ ส ด งค วาม เหน็ ต อ ก ารป ระชมุ แ ล ะก ารป ระเมนิ ผ ล ก ารป ระชมุ ได แ ส ด งให เหน็ วา

ผลลพั ธของการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”น ัน้ น าท ึ่งม าก ใน การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”

ผ ูคน รับ รูและเข าใจ ความ แตกต างของตน และจ ากน ัน้ กพ็ ยายาม ค น ห าส ิ่งท ีม่รีวม กนั ท ี่

ทกุคน สาม ารถสนบั สนนุ ได  ผ ูอำ น วยการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ชีว้า พ ล ังงาน ท ี่เคย

ใชไป กบั การท ะเลาะกนั น ัน้ ถกูน ำ ม าใชใน การสรางสรรค แท น

เราควรจดั ให มผี ูเข ารวม ก ีค่น ใน การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”แต ละค รั้ง? จ ำ น วน ใน

อดุม คตคิ ือ  8 x 8 = 64 น ัน่ ค ือกล ุม ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีแป ดกล ุม กล ุม ละ  8 คน ท ีจ่ ะเป น

ตวัแท น ของระบ บ ท ี่เราควรน ำ ม ารวม กนั ไวใน ห องห องห น ึ่ง แต จ ำ น วน ผ ูเข ารวม 40 - 75 คน

ก ็ใช ได ห ากไม มปี ญ ห าเรือ่งป จ จยัอ ืน่ ๆ อยางไรกด็ ี ห ากมคีน น อยกวา 40 คน คณุ อาจ จ ะ

ไม ได มมุ ม องท ีห่ ลากห ลายม ากพ อ แต ถามคีน ม ากกวา 75 คนการน ำ เสน อการแลกเป ล ีย่น

ต อท ีป่ ระชมุ ให ญ กอ็าจ จ ะเสยีเวลาม ากเกนิ ไป และการป ระชมุ กจ็ ะสญู เสยีพ ล ังไป

มงีาน เขยีน ม ากม ายพดูถึงการจดั เต รียม การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ไวม ากม าย

เช น เดยีวกนั กบั วธิกีารจดัป ระชมุ ขน าดให ญ แบ บ อ ืน่ ๆ วธิกีารน ีป้ ระกอบ ไป ด วยป จ จยั

สำ คญั บ างป ระการ:

ป ระการแรกคณุ จ ะต องมปี ระเดน็ ท ีส่ำ คญั จ ริงๆ ท ีจ่ ะป ระชมุ

ป ระการท ีส่อง ป ระเดน็ ห รือโอกาสน ัน้ ต องการความ รวม ม ือของคน ห ลากห ลายท ีม่แี งมมุ ท ี่

แตกต างกนั Marvin Weisboard ผ ูริเริม่ วธิกีาร “เส าะห าอ น าค ต ”ได กล าวไววา “คณุ ต อ ง

น ำท ั้งระบ บ เข าม าอ ย ูใน ห อ ง”

สถาน การณ ใดไม เห ม าะจ ะใชวธินี ี?้ จ ากป ระสบ การณ แล วส วน ท ีย่ากท ีส่ดุกค็ ือการน ำ

ผ ูเข ารวม ท ี่เห ม าะสม ม าอยูรวม กนั เก ือบ สาม วนั เตม็ ใน ขณ ะท ีพ่ วกเขามตีารางงาน ท ีแ่น น

จำนวนผูเขารวมจำนวนผูเขารวมจำนวนผูเขารวมจำนวนผูเขารวม

“เสาะหาอนาคต” เหมาะหรือไมเหมาะที่จะใชในสถานการณ ใด?“เสาะหาอนาคต” เหมาะหรือไมเหมาะที่จะใชในสถานการณ ใด?“เสาะหาอนาคต” เหมาะหรือไมเหมาะที่จะใชในสถานการณ ใด?“เสาะหาอนาคต” เหมาะหรือไมเหมาะที่จะใชในสถานการณ ใด?
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เรือ่งห ลกัการท างท ฤษ ฎขีองวธิกีาร “การค น ห าอ น าค ต ”น ัน้ เกนิ ขอบ เขตของห น ังสอื

เล ม น ี้ไป แต จะขอกล าวส ัน้ ๆ ถ ึงป ระวตัแิละท ฤษ ฎขีองวธิกีารน ี้

แน วคดิ ของ “เส าะห าอ น าค ต ”น ัน้ พฒั น าขึน้ โด ย ชาวอเม ริกนั สองค น คอื Marvin

Weisboard และ Sandra Janoff เม ือ่ป  ค .ศ. 1982 พ วกเขาเหน็ วาการป ระชมุ เรือ่ง

อน าค ตของชมุ ชน ท ีม่ผี ูเข ารวม จำ น วน ม ากของ Ronald Lippitt และ Eva Schindler-

Rainman น ัน้คอืท ีม่ าของ “เส าะห าอน าคต ”ในชวงป   1970 พ วกเขาได รวม คนป ระม าณ

300 ค น ท ีม่ าจากทกุระดบั ใน ชมุ ชน ม ารวม ป ระชมุ ห น ึ่งห รือสองวนั ผ ูค น ต างม ุงม ัน่ กบั

โครงการใหม ๆ ท ีพ่ วกเขาม องวาไม มทีางเป น ไป ได เพยี งเม ือ่ไม ก ีว่นั ก อน ผ ูก อต ั้ง “เส าะห า 

อน าคต ”ได เรีย น รูจาก  Lippitt และ Schindler-Rainman วาจะต องเอาระบ บ ท ั้งระบ บ

เขาม าไวใน ห อง และเน น ไป ท ีอ่น าค ต ไม ใชป ญ ห าและค วาม ขดั แย ง

ด ังน ัน้ เม ือ่คณุ ไม พ รอม จะจดั การป ระชมุ 16 ชัว่โม งเตม็ ท ีย่ าวสาม วนั แล ว กอ็ย าคดิ ใชวธิี

“เส าะห าอ น าค ต ”และด ังท ีค่ณุ ได เหน็ แล วจากวธิกีารอ ืน่ ท ีอ่ธบิ าย ไวใน ห น ังสอืค ูม ื อเล ม น ี้

คณุ ต องจำ ไวเสม อวาถ าผ ูน ำ ค น ห ลกัๆ ไม ได เต รีย ม พ รอม เป ด ใจท ีจ่ะย อม รับ ท างออกท ีค่ดิ

ได จากการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”จริงๆ คณุ ก ็ไม ค วรจะเสยี พ ล ังงาน และเงิน ท องไป กบั

วธิกีารน ี้ เพ ือ่น ค น ห น ึ่งเค ย กล าวไววา “ถ าคณุ ไม ได ต ั้งใจท ีจ่ะสนบั สนนุ ผลใดๆ  ห รอื 

วสิยั ทศั น ใดๆ ท ีอ่ าจเกดิ จากการสาน เสว น า เม ือ่น ัน้ คณุ กไ็ม ต อ งจดั  ‘เสาะห าอน าคต ’!”

น อกจากน ี้ คณุ ย ังค วรจำ ไวด วย วา คณุ จะต องม ีเวลาเต รีย ม การท ี่เพยี งพ อ สองเดอืน ก อน

ห น ากจิกรรม กน็ าจะเห ม าะสม และค วรจดั ให มหี น ึ่งวนั เตม็ สำ ห รับ การป ระชมุ เต รีย ม งาน

โด ย มผี ูมสี วน ได ส วน เสยี ห ลกัๆ เขารวม (รวม ถ ึงตวัแท น ของห น วย งาน ท ี่ให การสนบั สนนุ

ท างการเงิน ด วย ถ าม ี)

 แม วามบี างค น ได จดั “การป ระชมุ  ‘เส าะห าอน าคต ’ แ บ บ เรงด ว น ”แต เรา

กย็ ังค วรจดั “เส าะห าอ น าค ต ”ใน ลกัษ ณ ะท ีผ่ ูริเริม่ และผ ูถอืป ฏบิตัวิธิกีาร

“เส าะห าอ น าค ต ”ได แน ะน ำ ไว

ประวัติและทฤษฎีประวัติและทฤษฎีประวัติและทฤษฎีประวัติและทฤษฎี
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น อกจากน ี้ “Search Conferences” (การป ระชมุ เพ ือ่ เสาะห า) ของ Eric Trist จาก

สห รัฐอเม ริกา และ Fred Amery จากออสเตรเลยี ได ส งผลกระท บ ท ีส่ำคญั ต อการพฒั น า

วิธกีารน ี้ พ วกเขาได เรียน รูจาก Trist และ Emery ถ ึงค วาม สำคญั ของการท ำให ทกุค น พดู

ถ ึงโลกเดยีวกนั และให ค น จดัการแผน ของตน เอง

ชือ่ “Future Search” (เสาะห าอน าค ต)น ัน้ ให เกยีรตผิ ูริเริม่ จากท ั้งสองค ณ ะ ท ีจ่ริงแล ว

วิธกีารน ีย้ ังได รับ อทิ ธพิ ลจากค น อืน่ ๆ อกีด วย ซึ่ง Marvin Weisboard ได ท ำลำดบั ท ีม่ า

เอาไว แต การลงรายละเอยีดจะเป น การเกนิ ขอบ เขตของบ ท น ี้ไป Marvin Weisboard ได 

ส รุป ถ ึงพฒั น าการของการจดัการไวอย างงายๆ แต น าสน ใจ ด ังน ี้

สำห รับ Weisboard แล ว วิธกีารท ีท่กุค น ได รวม พฒั น าท ั้งระบ บ ท ี่เกดิข ึน้ น ัน้ ยอม รับ วา

ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีท ั้งภายใน และภายน อกมคี วาม รูและป ญ ญ า และพ วกเขาจึงค วรได ม ี

ส วน รวม ใน การค วบ คมุ พ ล ังแ ละค วาม สรางสรรค ของพ วกเขาเพ ือ่การเป ล ีย่น แ ป ลงห รือ

เพ ือ่พฒั น าท ั้งระบ บ ด วย กล าวอกีนยัห น ึ่งกค็อื ถ าคณุ ต องการการเป ล ีย่น แป ลงเชิงองค กร

ห รือการเป ล ีย่น แป ลงส ังค ม คณุ ต องให ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีทกุฝ ายเขารวม วิธกีารด วย

และส ิ่งท ีท่ รงพ ล ังและไม ค าดคดิจะเกดิขึน้ จน กลายเป น เรือ่งป กต ิ การท ีจ่ะท ำเช น น ัน้ ได 

คณุ ต องป ล อยวางการค วบ คมุ ระดบั ห น ึ่ง
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การป ระชมุ เช ิงป ฏบิตักิารแบ บ “เส าะห าอ น าค ต ”น ัน้ ถกูใช กบั ป ระเดน็ ห ลากห ลายใน

ระดบั องค กร ชมุ ชน อตุสาห กรรม และระดบั ชาต ิ ม าเป น เวลาห ลายท ศ วรรษ ได มกีาร

ตพีมิ พ บนั ท ึกและรายงาน เก ีย่วกบั การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ม ากม ายจากการน ำ

ม าใชเป น รอยๆ ค รั้ง คณุ สาม ารถห าคำ อธิบ ายและบนั ท ึกเก ีย่วกบั การป ระชมุ “เส าะห า

อ น าค ต ” ท ีป่ ระสบ ความ สำ เร็จใน สถาบนั การศ ึกษ าท ัว่ไป และสถาบนั การศ ึกษ าระดบั ส ูง

ห น วยงาน ท างการสาธารณ สขุ และกบั ห น วยงาน รัฐบ าลห ลายฝ ายรวม กนั

การป ระชมุ มหี าช วง ค ือ อดตี ป จจบุนั อน าคต จดุยนื รวม และป ฏบิตักิาร แต ละชวง

มกีารสรางฐาน ขอมลู แบ งป น ความ เขาใจใน กล ุม ย อย การน ำ เสน อต อกล ุม ให ญ และการ

สาน เสวน าใน กล ุม ให ญ  ทกุช วงจะต อยอดกนั และผ ลกค็อืแผ น ป ฏบิตักิารและโครงสราง

การตดิตาม การป ฏบิตักิาร ผ ูท ีเ่ขารวม จะเริม่ ด วยป ระวตัขิองสถาน การณ ท ีท่ ำ ให พ วกเขา

ม ารวม ตวักนั จากน ัน้ กท็ ำ แผ น ท ีข่องแน วโน ม ต างๆ ใน โลกท ีส่ งผ ลกระท บ ต อป ระเดน็ ของ

พ วกเขา กล ุม ผ ูเก ีย่วของแต ละกล ุม เล าวามอีะไรเกดิอะไรขึน้ ใน แน วโน ม ห ลกัๆ และสม าชกิ

ของกล ุม ต องการจะท ำ อะไรใน อน าคต จากน ัน้ กล ุม ย อยกจ็นิ ตน าการถ ึงอน าคตท ีต่ องการ

ผ ูเขารวม ระบถุ ึงส ิง่ท ีพ่ วกเขามรีวม กนั ห รือป ระเดน็ ห ลกัท ีป่ รากฎ ขึน้ ใน ทกุๆ จนิ ตภ าพ

ชวงสดุท ายน ัน้ เป นการวางแผ นป ฏบิตักิาร ยทุ ธศาสตรการดำ เนนิ งาน และความ รับ ผดิชอบ

ตรวจสอบ ได 

บันไดหาขัน้ของ “เสาะหาอนาคต”

●  ขัน้ท ี่  1: ม ุงเน นท ีอ่ดตี

●  ขัน้ท ี่  2: ม ุงเน นท ีป่ จจบุนั

●  ขัน้ท ี่  3:   จนิตนาการภ าพ อนาคตในอดุม คต ิ

●  ขัน้ท ี่  4: ระบจุดุยนื รวม

●  ขัน้ท ี่  5: วางแผ นป ฏบิตักิาร

การนำมาปรับใช การนำมาปรับใช การนำมาปรับใชการนำมาปรับใช 

วาระการประชุม - สรุปภาพรวมวาระการประชุม - สรุปภาพรวมวาระการประชุม - สรุปภาพรวมวาระการประชุม - สรุปภาพรวม
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ลงมือปฏิบัต ิ

ท างเดยีวท ี่เราจะสาม ารถเขาใจวธิี “เส าะห าอ น าค ต ”ได อย างถ องแท  คอืการเขารวม

ใน การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”แต กน็ าเสยีดายวาใน ท างป ฏบิตักิท็ ำได ยาก เราห วังวา

การสรุป ต อไป น ีจ้ะช วยให เหน็ ภาพ ของ “เส าะห าอ น าค ต ”ได  ใน ท างป ฏบิตักิม็คี วาม

แต กต างกนั ไป แต ส ิ่งท ีจ่ะอธบิ ายต อไป น ี้เป น รูป แบ บ ท ี่เป น ท ีแ่น ะน ำกนั

การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ค รัง้ห น ึ่งครอบ คลมุ เวลา “ส อ งวนั ส อ งคนื ” โดยเริม่ ใน

ต อน บ ายของวนั แรก และส ิน้ สดุลงต อน กลางวนั ของวนั ท ีส่าม ผ ูเข ารวม ท ำงาน ท ัง้ใน กลุม

ย อยท ี่เป น ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีท ีม่ผี ลป ระโยชน เห มอืน ๆ กนั และใน กลุม ท ีป่ ระกอบ ด วย

ตวัแท น ของกลุม ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีต างๆ

“เส าะห าอ น าค ต ”เริม่ ต น ท ีช่ วงบ ายวนั แรกของการป ระชมุ ใน ชวงน ี้เราตดิกระดาษ บ อรด

แผ น ยาวๆ ไวบ น ผ น ังสาม ด าน กระดาษ สาม แผ น น ีจ้ะใช เป น เส น เวลาบนั ท ึกขอมลูสาม

อย างคอื ระดบั บคุคล  (Personal), ระดบั องค กรห รือชมุ ชน  (Local) และระดบั โลก  (Global) 

กระดาษ น ีแ้บ งออกเป น ช วงท ศวรรษ ต างๆ ห รือต าม ชวงท ีท่มี ออกแบ บ ป ระชมุ เหน็ วา

เห ม าะสมเกดิอะไรขึน้ ใน ระดบั โลกใน ชวงส ีส่บิ ป ท ีผ่ าน ม า? เกดิอะไรขึน้ กบั ชมุ ชน ห รือ

องค กรของเราใน ชวงส ีส่บิ ป ท ีผ่ าน ม า? และเกดิอะไรขึน้ กบั ตวัฉนั (ใน ส วน ท ี่เก ีย่วของกบั

หวัขอการป ระชมุ ) ใน ชวงส ีส่บิ ป ท ีผ่ าน ม า?

ใน ชวงต น ให เวลาผ ูเข ารวม ได ท บ ท วน และจดบนั ท ึกกบั ตวัเอง แลวจากน ัน้ ทกุคน ใน ห อง

ก ็เขยีน ถ ึงป ระสบ การณ  เห ตกุารณ สำคญั แน วโน ม และความ ท รงจำของต นลงใน เส น

เวลาท ัง้สาม กจิกรรม น ีใ้ช เวลาป ระม าณ 45 น าท ี

เม ือ่ห ม ดเวลาของกจิกรรม ชวงแรก ผ ูเข ารวม จะถกูแบ งออกเป น กลุม ผ สม กนั แลวดชู วง

เวลาต างๆ ด วยกนั ขอให พ วกเขาตคีวาม เส น เวลาเส น ใด เส น ห น ึ่งและพ ดูถ ึงลกัษ ณ ะ

แน วโน ม ห รือรูป แบ บ ท ีม่กั เกดิซำ้ๆ กนั สดุท ายผ ูอำน วยการป ระชมุ จะให ผ ูเข ารวม ม องห า

แน วโน ม ห รือความ สมั พนั ธท ี่เกดิขึน้ ระห วางเห ตกุารณ ใน เส น เวลาท ั้ งสาม น ี้

ขั้นที่ 1 - มุงเนนที่อดีต  ขั้นที่ 1 - มุงเนนที่อดีต  
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ขัน้ ตอน ท ีส่องจะพ าท ีป่ ระชมุ เป ล ีย่น จากการม องย อน อดตีม าส ูการม องท ี ป่ จจบุนั ผ ูเข ารวม

ม ารวม กนั เพ ือ่พฒั น า “แผน ท ีค่ วาม คดิ ” ห รือ mind-map ของกล ุม เก ีย่วกบั แ น วโน ม ต างๆ

ท ีส่ งผลกระท บ ต อองค กรห รือของป ระเดน็ ท ีก่ำล ังศ ึกษ ากนั อย ู อาจไม ใช เรือ่งแ ป ลกท ีก่ล ุม

จะรูส ึกอ ึดอดัห รือกระท ั่งรูส ึกวาค วาม สลบั ซับ ซอน น ัน้ ถาโถม เขาม าไม ห ยดุ บ างค รั้งผ ูเข า

รวม กอ็าจจะไม ค อยพดูอะไรม ากออกม า

โดยป กตแิ ล วเราจะใช ผ ูอำน วยการป ระชมุ สองค น ค อยเขยีน แ น วโน ม ต างๆ ใน แ ผน ท ี่

ค วาม คดิขน าดให ญตาม ท ีผ่ ูเข ารวม พดูออกม า ทกุค น จะได รับ เชญิให พดู แ ต กส็ำคญัวา

ผ ูท ี่เสน อเรือ่งอะไรขึน้ ม าจะต องชีแ้ จงให ชดั เจน บ างค น อาจจะต องการท ำแ ผน ท ีค่ วาม คดิ

ท ีม่ ีโค รงสรางอย างด ี แ ต ส วน ให ญแ ล วกต็ ั้งใจให ดยู ุงเห ยงิ ขัน้ ตอน ท ั้งห ม ดใชเวลาป ระม าณ

30 - 45 น าท ี

ผ ูอำน วยการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”เหน็ วาขัน้ ตอน น ีส้รางค วาม ม ัน่ ใจใน ศกัยภ าพ ของ

ผ ูเข ารวม ใน การท ำค วาม เขาใจกบั ขอมลูจำน วน ม าก กจิกรรม ต ั้งแ ต การท ำเส น เวลา

การพดูคยุใน กล ุม แ ละการรายงาน ต อกล ุม ให ญ มกัจะใชเวลา  2 ถึงสองชัว่โม งค รึ่ง

เตอืน ผ ูเข ารวม วากระดาษ แ ละผน ังน ัน้ เป น ของทกุค น กระดาษ เส น เวลาน ี้

ย ังค งตดิไวบ น ผน ังจน กวาจะเสร็จส ิน้ วธิกีารป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”

ขั้นที่ 2 - มุงเนนที่ปจจุบัน ขั้นที่ 2 - มุงเนนที่ปจจุบัน 
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ก อน จะส ิน้ สดุวนั สดุท าย ผ ูเข ารวม จะได รับ เชญิ ให ช ีถ้ ึงป ระเดน็ สำคญั ของต น เองห รือ

แน วโ น ม จากแผน ท ีค่ วาม คดิ เราจะใช วธิอีะไร? ส วน ให ญ กท็ ำโ ดยการใช จดุสตกิเกอร

เจด็จดุ โ ดยให สม าชกิแต ละค น ของกลุม ผ ูมสี วน เก ีย่วของจากแต ละกลุม ห รือ องค กรมจีดุส ี

เดยีวกนั จากน ัน้ผ ูอำนวยการป ระชมุ ขอให ผ ูเขารวม เอาจดุสขีองต นไป แป ะไวต รงท ีพ่ วกเขา

รูสกึวาแน วโ น ม น ัน้ สำคญั ต อป ระเดน็ รวม ของการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ผ ูเข ารวม

อาจจะแป ะจดุ เดยีวห รือห ลายจดุก ็ได ใน แน วโ น ม ห น ึ่งๆ กจิกรรม น ี้ไม ได การสำรวจเพ ือ่ห า

ลำดบั ค วาม สำคญั ของป ระเดน็ ของกลุม แต เพ ือ่วางรากฐาน สำห รับ การแลกเป ลีย่น

ค วาม เหน็ กนั ต อไป ม ากกวา

ถ าการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”เริม่ ขึน้ ใน ต อน บ ายด ังท ี่ได แน ะน ำไว ผ ูเข ารวม กจ็ะกลบั

บ าน ห รือพกัผ อน ใน ห องท ี่โ รงแรม โ ดยค วาม สบั สน ใน หวั เราต ั้งใจให เป น เช น น ีด้ ังท ีค่ณุ

จะเหน็ ได จากภาพ รถไฟเห าะตลีังกา (ใน ห น า 97)

ชวงเช าของวนั ท ีส่องของการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ย ังค งเป น เร่ืองเก ีย่วกบั ป จจบุนั

เราอาจต ั้งช ือ่ช วงน ีว้า “เรากำล ังท ำอ ะไรกนั อ ย ู” ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะนบั จดุท ีม่อีย ูบ น

แผน ท ีค่ วาม คดิขน าดให ญ  และกอ็าจจะเป น ป ระโ ยชน ท ีจ่ะเขยีน แน วโ น ม ท ี่ได รับ ค ะแน น

ส ูงท ีส่ดุ ไวบ น กระดาษ ฟลปิ ชารต พ รอม จำน วน ค ะแน น ท ี่ได  จากน ัน้ ผ ูเข ารวม แบ งกลุม ย อย

ต าม กลุม ของผ ูมสี วน เก ีย่วของ ใน กลุม ย อย ผ ูเข ารวม จะต องบ อกวาต น กำลังท ำอะไรเป น

การต อบ โ ต กบั แน วโ น ม แต ละแน วโ น ม บ าง (ท ั้งโ ดยส วน ตวัและโ ดยส วน รวม ) ใน ส วน ท ี่

เก ีย่วของกบั หวัขอของการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”ผ ูเข ารวม ย ังสาม ารถระบดุ วยวาม ี

อะไรท ีพ่ วกเขาอยากท ำแต ไม ได ท ำภายใต ขอบ เขต ของส ิ่งท ีพ่ วกเขาสาม าร ถท ำได 

วันที่สอง วันที่สอง วันที่สอง วันที่สอง 
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ใน ขัน้ ตอน น ีจ้ดุ เน น อย ูท ีป่ จจบุนั จากมมุ ม อง “ภ ายใน ”กล ุม ผ ูมสี วน ได ส วน เสยีแต ละกล ุม

เขยีน รายการส ิ่งท ี่ “ภมู ิใจ ” และท ี่ “เสยี ใจ ” ท ี่เก ีย่วกบั ป ระเดน็ ของการป ระชมุ น ัน่ คอืให 

พวกเขาถ าม ตวัเองวา “อ ะไรคอืส ิ่งท ี่เราภมู ิใจ และอะไรคอืส ิ่งท ี่เรารูสกึเสยี ใจเกีย่ วกบั  

ป ระเดน็ ข อ งการป ระชมุ ข อ งเรา?ส ิง่เห ล าน ีม้คี วาม ห ม ายต อ ป จจบุนั แล ะอ น าค ต

อย างไร?”

กจิกรรม น ี้เป น กจิกรรม ท ีส่ำ คญัม าก ณ ตอน น ีส้ม าชกิของกล ุม จะย ังค งท ำ งาน จากมมุ ม อง

ส วน ตวัเป น ส วน ให ญ ด วยเค ร่ืองมอืน ีก้ล ุม จะเค ล ือ่น ไป ส ูค วาม เป น “เรา” ผ ูเข ารวม จะเกดิ

การพฒั น าค วาม รูสกึวาตน เป น ส วน ห น ึ่งของภาพท ั้งห ม ด และวาแต ละส วน ของระบ บ น ัน้

ค วรจะมคี วาม รับ ผดิชอบ ใน การพฒั น าภาพรวม ด วย

ผ ูเข ารวม จะต องไม โท ษ ค น อ ืน่ ห รือช ีว้าค น อ ืน่ กระท ำ ผดิ เพยีงแค รายงาน เร่ืองน าภูม ิใจท ี่

ภูม ิใจท ีส่ดุ แ ล ะเร่ืองเสยี ใจท ี่เสยี ใจท ีส่ดุ ต อท ีป่ ระชมุ รวม แ ล ะแ ล ก เป ล ีย่ น ค วาม เหน็ กนั

คณุ อาจจะส ังเกตได วา แผน ท ีค่ วาม คดิน ัน้ เน น ไป ท ีก่ารบ รรยายถงึขอมลู ส วน “ส ิ่งท ีภ่มู ิใจ

และท ี่เสยี ใจ” น ัน้ เน น ไป ท ีอ่ารม ณ และค วาม รูสกึม ากกวา

ก อนพกัเท ีย่ง ผ ูเขารวม แบ งกล ุม แบ บ ผสม อกีค รั้ง ภารกจิต อไป น ัน้ รวม เวลาอาห ารกลางวนั

ด วย

ทกุกล ุม รายงานต อท ีป่ ระชมุ รวม ในจดุน ี้ให ทำ การบนัทกึความ คล ายกนัและความ แตกต าง

ใน เร่ืองมมุ ม องเอาไวและอภิป รายแลกเป ล ีย่น ค วาม เหน็ กนั โดยม ากแล วน ีจ่ะกลายเป น

จดุ เป ล ีย่น แต ละกล ุม จะผลดักนั เป น เจ าของป ระเดน็ และรับ ผดิชอบ งาน น ัน้ ๆ ท ำ ให เป น

การเป ล ีย่น แป ลงพล ังใน การท ำ งาน การรายงาน ต อท ีป่ ระชมุ รวม ค วรจะใช เวลากล ุม ละ

2 - 5 น าท ี ข ึน้ อย ูกบั จำ น วน ของกล ุม ผ ูมสี วน เก ีย่วของ

สิ่งที่ภูมิใจและที่เสียใจ สิ่งที่ภูมิใจและที่เสียใจ สิ่งที่ภูมิใจและที่เสียใจ สิ่งที่ภูมิใจและที่เสียใจ
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ถ ึงช วงน ีผ้ ูอำน วยการป ระชมุ จะน ำพ าผ ูเข ารวม เดนิ ท างส ูอน าคต ให ผ ูเข ารวม จนิ ต น าการ

วาขณ ะน ี้เป น ป  2570 ห รือ 2580 (โดยม ากจะให เป น อน าคต ใน 20 ป ข างห น า) แล ะ

ความ ฝน ของคณุ ได กล ายเป น ความ จริง ขอให ผ ูเข ารวม บรรยายโครงสรางแล ะวธีิการต างๆ

ท ี่พ วกเขาได สรางไวใน อน าคต น ัน้ อย างเป น รูป ธรรม บน กระดาษ ฟลปิ ชาร ต ให พ วกเขา

เขยีน ถ ึงลกัษ ณ ะ น โยบายระเบยีบวธีิป ฏบิตั ิ ลกัษ ณ ะของความ สมั พนั ธระห วางผ ูเก ี่ยวของ

ต างๆ แล ะวาพ วกเขาจะดำเนนิ ธุรกจิของต น อย างไร ผ ูอำน วยการป ระชมุ อาจจะขอให 

กล าวถ ึงอปุ สรรคสำคญั ท ี่กล ุม จะต องก าวขาม ให ได  แล ะถาม วาพ วกเขาท ำได อย างไร

ผ ูเข ารวม น ำเสน อรายล ะเอยีดให เป น รูป ธรรม ม ากท ี่สดุท ี่จะท ำได  ให เห มอืน ราวกบัวาส ิ่ง

เห ล าน ัน้ ได เกดิขึน้แล วห รือกำล ังเกดิขึน้ อย ูในป จจบุนั ผ ูริเริ่ม วธีิการน ี้ได กล าวไววา “ใน การ 

นกึถ ึงอน าคต ใน อดุ ม คตขิองเราให เห มอืน ภ าพ ชวีติ จริง  (ไม ใช เพยีงท ำรายการส ิง่ท ีเ่รา  

ต อ งการ) เรากไ็ด บ ม เพ าะ มนั ล งล ึงใน ตวัของเราเอ ง โด ยได ด ึงเอ าความ ป รารถน าแ ล ะ

ความ คาด ห วงัท ีเ่ราไม รูตวัข ึน้ ม า  แ ล วท ำให ส ิง่ท ีเ่ราต อ งการจริงๆ  น ัน้ เป น ส ิง่ท ีส่ าม ารถ  

ม องเหน็ ได ”  ล ะครเห ล าน ีส้ะท อน ส ิ่งท ี่เราต องการท ำให เกดิขึน้ ได อย างค อน ขา งแม น ยำ

ส วน ท ี่ส องของชวงน ี้เป น ส วน ท ี่น าต ื่น เต น ท ี่สดุ

ใน “เส าะ ห าอน าคต ”ผ ูอำนวยการป ระชมุ จะขอ

ให กล ุม นำเสนอขอค นพ บของตนเอง แต ล ะกล ุม

สาม ารถเลอืกวธีิการน ำเสน อวสิยัทศั น ของต น เอง

ต อกล ุม ให ญ ได  เคยมกีารใชการแสดง เชน แสดง

เป นรายการขาวทางโทรทศั น  ห รือเล นล ะคร ห รือ

ท ำเป น ป กนติ ยสารท ี่ม ีเร่ืองเก ี่ยวกบัค วาม สำเร็จ

ขององค กรห รือของชมุ ชน ของต น

วันที่ 2 - บาย - ขั้นที่ 3 - มุงเนนที่อนาคตวันที่ 2 - บาย - ขั้นที่ 3 - มุงเนนที่อนาคต
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แต ละกล ุม ผสม ท ำรายการหวัขอของจดุยนื รวม (อะไร) และโครงการท ี่เป น ไป ได ห รือวธิที ี่

จะท ำงาน เพ ือ่น ำไป ส ูอน าคตรวม (อย างไร) ขึน้ ม า จากน ัน้ สองกล ุม ยบุ รวม กนั เพ ือ่น ำ

รายการม ารวม กนั แล วตดักระดาษ ท ี่เขยีน ป ระเดน็ ห ลกัและความ คดิๆ ต างให เป น แถบ ๆ

แถบ ละป ระเดน็ /ความ คดิแล วเอาไป แป ะไวท ีผ่น ัง (1 ช ัว่โม ง)

กล ุม ท ีแ่บ งกนั เองตาม ใจคยุกนั เรือ่งป ระเดน็ รวม เพ ือ่กำห น ดกจิกรรม ท ีจ่ะท ำ โดยกจิกรรม

ระยะส ัน้ จะดำเนนิ การภายใน สาม เดอืน ขางห น า และกจิกรรม ระยะยาวจะท ำภายใน

ป ระม าณ สาม ป ข างห น า จากน ัน้ กล ุม รายงาน แผน ของพ วกเขาต อกล ุม ให ญก อน ป ดการ

ป ระชมุ น อกจากน ี้กม็กีารวางแผน เรือ่งการรวบ รวม และเผยแพ รส ิ่งท ี่ได เรียน ร ูและเอกสาร

ต างๆ และมกัจะมกีารกำห น ดการป ระชมุ ท บ ท วน งาน ใน อกีห กเดอืน ขางห น า กจิกรรม

ช วงน ี้อาจใช เวลา  2 - 4 ช ัว่โม ง

ท ั้งท ีป่ ระชมุ ม าพ บ กนั ท ีผ่น ังเพ ือ่สาน เสวน าและยนื ยนั แต ละหวัขอของ จดุยนื รวม การแลก

เป ล ีย่น ท ำให ทกุคน เกดิความ ห ม ายและเขาใจใน ส ิ่งเดยีวกนั ส ิ่งใดท ีท่กุกล ุม ยอม รับ กค็อื

ส ิ่งท ี่เราม ีรวม กนั ห ากมขี อเหน็ ต างท ี่ไม สาม ารถตกลงกนั ได  กจ็ะต องถกูย ายไป อย ูใน

รายการ “ส ิ่งท ี่เหน็ ต าง” รายการส ิ่งท ีม่ ีรวม กนั จะกลายเป น ทศิ ท างของป ฏบิตักิารของกล ุม

กจิกรรม น ี้อาจจะใช เวลา 30 - 60 น าท ี

ส ิง่ส ำคญั : การสาน เสวน าอย างเป ด ใน ช วงน ี้เป น ส ิ่งสำคญัม าก การท ีแ่ผน จะเป น ไป ได 

และถกูน ำไป ป ฏบิตัจิริงน ัน้ ไม ได ข ึน้ อย ูกบั วาคน ใช เวลาใน การแก ไ ขป ญห าจริงๆ เท าไร

แต ขึน้ อย ูกบั ระดบั ท ีค่น ได เป ล ีย่น แป ลงศกัยภาพ ตน เองเพ ือ่ท ำงาน รว ม กนั ม ากกวา ใน กล ุม

ท ีผ่ ูเข ารวม มคีวาม แตกต างกนั แต ละคน จะเป ล ีย่น แป ลงใน จังห วะเวลาท ีต่ างกนั ไป ถาเรา

รีบ ป ด เร็วเกดิ ไป เราอาจจะสญูเสยีความ ม ุงม ัน่ ใน การมสี วน รวม อย างห ย ั่งลกึของสม าช ิ ก

คน ห ลกัๆ ได 

ขั้นที่ 4 - คนพบจุดยืนรวม

วันที่ 3 - เชา - ขั้นตอนที่ 4 ตอ - ยืนยันจุดยืนรวมแหง
อนาคต
วันที่ 3 - เชา - ขั้นตอนที่ 4 ตอ - ยืนยันจุดยืนรวมแหงวันที่ 3 - เชา - ขั้นตอนที่ 4 ตอ - ยืนยันจุดยืนรวมแหงวันที่ 3 - เชา - ขั้นตอนที่ 4 ตอ - ยืนยันจุดยืนรวมแหงวันที่ 3 - เชา - ขั้นตอนที่ 4 ตอ - ยืนยันจุดยืนรวมแหง
อนาคตอนาคตอนาคต

ขั้นที่ 4 - คนพบจุดยืนรวม

ขั้นที่ 5 - การวางแผนปฏิบัติการ ขั้นที่ 5 - การวางแผนปฏิบัติการ 
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ถ ามชี วงการป ดการป ระชมุ ส ัน้ ๆ กจ็ะเป น การด ี ผ ูเข ารวม อาจจะกล าวความ รูสกึของต น

คน ละป ระโยคผ ูให การสนบั สนนุ การป ระชมุ กค็วรจะได กล าวป ด และแจงให ผ ูเข ารวม

ท ราบ วาจะมกีารตดิต าม ผลของการป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”อย างไร การป ระชมุ

“เส าะห าอ น าค ต ”จะเสร็จส ิน้ ระห วางเวลาเท ีย่ งวนั ถ ึงบ ายสาม โม ง ของวนั ท ีส่าม

อุปกรณ ที่ตองเตรียม

●  สถานท ีท่ ีม่ผีน ังวางๆ เยอะสำห รับ ใชแสดงเส น เวลาและแผนท ีค่วาม คดิ

●  กระดาษ ขนาดให ญ 

ก) เส น เวลา: สาม แผ น ขนาดป ระม าณ 1.5 x 8 เม ตร

ข) แผนท ีค่วาม คดิ : สาม แผ น ขนาดป ระม าณ 1x 3 เม ตร

ห ม ายเห ต ุ - ถ าไม มผีน ังพอ กอ็าจจะใชกระดานท ีส่าม ารถแป ะ/แขวนกระดาษ เส น เวลายาว  8 เม ตรได 

●  ป ากกาหวัให ญ  - กล ุม ละ  8 ส ี

●  กล องป ากกาหวัให ญ สองกล อง กล องละ  12 ส ี สำห รับ ผ ูอำนวยการป ระชมุ

●  กระดานขาต ั้งสำห รับ กระดาษ ฟลปิ ชารต กล ุม ละกระดาน

●  กระดาษ กาวสำห รับ แต ละโต ะ

●  จดุส ี  - แต ละกล ุม ห รือองค กรผ ูมสี วน เก ีย่วของจะได รับ สตี างกนั แต ละคนได รับ  7 จดุ

จะปดการประชุมอยางไร?จะปดการประชุมอยางไร?จะปดการประชุมอยางไร?จะปดการประชุมอยางไร?
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หลักการ 6 ประการของ “เสาะหาอนาคต”

ห ลกัการ

●  เพ ือ่นำเอากล ุม ผ ูมสี วน เก ีย่วของท ั้งหม ดเขาม าไวในห องเดยีวก นั

●  เพ ือ่ม องไป ในอนาคตแทนท ีจ่ะม องท ีป่ ญ หา

●  เพ ือ่ค นหาความ สนใจร วม แทนท ีจ่ะทำงานในป ร ะเดน็ขดัแย ง

●  เพ ือ่สำร วจหาร ะบบท ี่เป ดอย างเตม็ ท ี่

●  เพ ือ่ทำงานในกล ุม ท ีจ่ดัการ ตวัเอง

●  เพ ือ่วางแผนป ฏบิตักิาร หล ังจากบร ร ลคุวาม เหน็ เอกฉันท แล วเท าน ัน้

●  อปุ กร ณ สำหรบัการ สร างฉากอนาคต - จำนวนเพยีงพ อสำหรบักล ุม ผสม ทกุกล ุม เช น กร ะดาษ

 กร ร ไกรกร ะดาษกาวหรอือาจจะมสีตกิเกอร  ชดุละคร หม วกและอืน่ ๆ

●  เก าอ ีจ้ดั เป นวงกลม

●  โต ะขน าด เลก็ห น ึ่งตวัสำห รบัผ ูอำน วยการ ป ร ะชมุ แ ละสองตวัสำห รบัวางกร ะด าษแ ละอปุ กร ณ 

 สาม าร ถ นำโต ะน ีม้ าป ร ะกอบกจิกร ร ม บทบาทสม ม ตใินช วงการ สร างภ าพ อนาคตได 

●  อาหาร วางและอาหาร กลางวนัด ีๆ

●  ร ะบบเสยีงและไม โคร โฟ น  2 ตวั (ถ าจำเป น )
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เรื่องเลา

  กจิกรรม “เส าะห าอ น าค ต ”กบั เดก็ท ี่ได รบั ผลกระท บ จากสงค ราม ใน ซดู าน

เม ือ่ป  2542 โครงการ Operation Lifeline Sudan ซึ่งได รับ การสนบั สนนุ จากยนู ิเซฟ ได เชญิ เดก็

แ ละผ ูให ญ เข ารวม การป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ”เพ ือ่จดัการกบั วิกฤตกิารสญู เส ียเดก็ รุน ห น ึ่งไป กบั

ความ อลม าน ข องสงคราม กลางเมอืงอนั โห ดราย เพ ือ่ให เส ียงข องเดก็ได รับ การรับ ฟ ง การป ระชมุ

“เส าะห าอ น าค ต ”ห ลกัน ัน้ จดัข ึน้ ห ล ังจาก “เส าะห าอ น าค ต ”สำ ห รับ เดก็เป น การเฉพ าะ

กจิกรรม น ีม้ ีเดก็ป ระม าณ 40 คน อาย ุระห วาง 13 -17 ป  (พ รอม กบั ค รู) เข ารวม เดก็เห ล าน ีส้ วน ให ญ 

ต องป ระสบ กบั การพ ลดั ถิน่ ฐาน แ ละการแ ยกจากครอบ ค รัวข องพ วกเข าอนั เป น ผ ลจากสงคราม แ ละ

บ างคน ถึงกบั เคยรวม ส ูรบ ใน สงคราม ด วย ข อความ ท ีพ่ วกเข าได ส ือ่ออกม าน ัน้ พ ุงเป าชดั เจน ม าก

เดก็ๆ ต องการสนั ตภิ าพ พ วกเข าต องการการเข าถึงการบ ริการท างการแ พ ท ย แ ละเห นอือ ืน่ ใด พ วกเข า

ต องการกลบั ไป โรงเรียน แ ละเรียน ห น ังสอื การป ระชมุ ข องผ ูให ญ ห ล ังจากน ัน้ ก ็ได ผลคล ายคล ึงกนั

ผ ูเข ารวม ส วน ให ญ ป ระสบ กบั ความ บ อบ ช้ำ ท างจติ ใจแ ละความ สญู เส ียจากส งคราม ซึ่งสะท อน ออก

ม าใน เส น เวลาท ีก่ล ุม วาดข ึน้ เรือ่งราวโศ กน าฏกรรม ข องแ ต ละคน ท ั้งการสญู เส ียลกู พ อแ ม ห รือพ ีน่ อง

ระเบดิท ีล่ งโรงเรียน การห น ีต ายจากการถูกโจม ต ี ล วน ป รากฏอย ูใน เส น เวลา เรือ่งเล าต างๆ ม ีท ั้งการท ี่

พ อแ ม ผ ูไม สาม ารถชวยตวัเองได ไม สาม ารถห าเล ีย้งครอบ ค รัวได ใน ระ ห วางภ าวะอดอยากเม ือ่ผ ูเข า

รวม พดู ถึงส ิ่งท ีพ่ วกเข าภมู ิใจ กป็ รากฏชดัวาพ วกเข าได พ ยายาม ภ ายใต สภ าพ ความ ยากลำ บ ากต างๆ

เพ ือ่พฒั น าชีวิต ต น เอง ความ ฝน เรือ่งอน าคต สำ ห รับ เดก็ๆ ท ีท่ ำ โดยการป ระชมุ ข องผ ูให ญ น ัน้ เห มอืน

กบั ความ ฝน ข องเดก็อย างย ิ่ง สนั ตภิ าพ แ ละการสม าน ไม ต รีป รากฏออกม าอย างชดั เจน เช น เด ียวกบั

ความ จำ เป น เรงด วน ท ีจ่ะต องม ีการศกึษ าแ ละการบ ริการ ท างสขุ ภ าพ ผ ูให ญ ย ังได ระบถึุงอ ีกป ระเดน็

ห น ึ่งท ีส่ำ คญั ใน การดแู ลให ม ีอน าคต ท ีด่ ีสำ ห รับ เดก็ใน ซดูาน ใต  น ัน่ คอื ธ รรม าภบิ าล ท ีม่ ีโครงสรางท ี่

เอาผดิต รวจสอบ ได ท ี่เคารพ สทิ ธมิ นษุ ยชน นอกจากน ีย้ ังม ีการสรางโครงการรูป ธ รรม ข ึน้ม าจำ นวนห น ึ่ง

แ ละกม็ ีการจดั “เส าะห าอ น าค ต ”อ ีกสองค รั้งเพ ือ่ตดิต าม “เส าะห าอ น าค ต ”ครั้งน ี้

ดดัแป ลงจากขอความ ท ี่เขยีน โดย  Gilian Wilcox  ยนู ิเซฟ

ควรจดั ให ม ีผ ูอำ น วยการป ระชมุ ท ีม่ ีป ระสบ การณ สองคน มกัจะพ บ กนั วาผ ูอำ น วยการ

ป ระชมุ ท ีม่ ีป ระส บ การณ จะชวยให ค ำ แ น ะน ำ ผ ูอำ น วยการป ระชมุ รุน น องใน วิธ ีการท ี่

ซบั ซ อน น ี้ แ ละจำ ไววา ต องท ำ งาน เรือ่งการวางแ ผน แ ละการจดัการก อน การป ระชมุ

“เส าะห าอ น าค ต ”จริง

ใครอำนวยการประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” ไดบาง? ใครอำนวยการประชุมแบบ “เสาะหาอนาคต” ไดบาง? 

  กจิกรรม
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มหี ลกัการของวธิกีารน ีอ้ย ูสาม ส ีป่ ระการ ห ลกัการแรกกค็อื ถ าคณุ กำล ังจะเป ล ีย่น แป ลง

ระบ บคณุ จะต องให ท ั้งระบ บ เขาม าเก ีย่วของ ใน กรณขีองเรา คณุ กจ็ะต องท ำให  “ท ั้งระบ บ

เข าม าอย ูใน ห อ ง” ใน ความ เป น จริง จะต องมกีารวางแผน อย างละเอยีด เพ ือ่ห ากล ุม ผูมสี วน

เก ีย่วของท ั้งห ม ด ผูเข ารวม ป ระชมุ คอืผูมสี วน ได ส วน เสยีกล ุม ต างๆ ท ีม่ศีกัยภ าพ ท ีจ่ะสราง

ความ แต กต างใน อน าคต ของกล ุม ได  คน เห ล าน ีค้อืคน ท ีม่ขี อมลู แน วคดิ และอำน าจท ีจ่ะ

ป ฏิบตักิารได  ควรจะจำกดั จำน วน กล ุม ผูมสี วน ได ส วน เสยีไวม ากท ีส่ดุ  8 กล ุม โด ยแต ละ

กล ุม มตีวัแท น เขารวม ป ระชมุ “เส าะห าอ น าค ต ” 8 คน

คณุ จำพทุ ธสภุ าษติ เรือ่งช ายต าบ อด คลำช างได ไห ม (อ าน ด าน ล าง) ขึน้ อย ูกบั วาพ วกเขา

คลำช างท ีส่ วน ไห น แล วกจ็ะตคีวาม แต กต างกนั ไป คน ท ีจ่บั ขาช างกบ็ อกวาช างเห มอืน

ลำต น ไม  คน ท ีจ่บั ขางตวัช างกบ็ อกวามนั เห มอืน ผน ังอาคาร แต ละคน ก ็เช ือ่วาต น จบั ส ิ่งท ี่

ต างกนั แต ท ีจ่ ริงแล วส ิ่งท ีพ่ วกเขาอธบิ ายต างกนั น ัน้ กค็อืสตั วตวัเดยีวก นั ด ังน ัน้ เราจ ึง

พ บ วาเราต องท ำงาน กบั “ค วาม เป น จริง” ท ีห่ ลากห ลายของชมุ ช น เพยีงเม ือ่ เราเริม่ สำรวจ

ความ เขาใจของการรับ รูความ จริงต างๆ เท าน ัน้ ท ีจ่ะเราจะเขาใกล  “ข อ เทจ็จริง” ม ากขึน้

จะต องมคีวาม พ ยายาม อย างม ากใน ช วงแรกๆ ของ “เส าะห าอ น าค ต ”เพ ือ่ให กล ุม ผูมสี วน

ได ส วน เสยีต างๆ ได รับ ฟ งมมุ ม องจากกล ุม อ ืน่ ๆ ห ล ังจากน ัน้ ใน วธิกีาร “เส าะห าอ น าค ต ”

ผูเข ารวม จะได รับ การสนบั สนนุ ให พจิารณ าวาพ วกเขาสาม ารถสรางค วาม แ ต กต างอะไร

ได บ าง

หลักการหลักของ “เสาะหาอนาคต”หลักการหลักของ “เสาะหาอนาคต”หลักการหลักของ “เสาะหาอนาคต”หลักการหลักของ “เสาะหาอนาคต”
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พุทธสุภาษิตเรื่อง คนตาบอดคลำชาง

พทุ ธสภุ าษติ เรือ่ ง ค น ต าบ อ ด ค ลำช าง

พ ระพทุ ธเจาป ระทบั อย ู ณ พ ระวหิ ารเชตวนั เมอืงสาวตัถ ี ได ต รัสป รารภ ถ ึงเจ าลทั ธติ างๆ ท ีม่คี วาม คดิ

ค วาม เหน็ ต างกัน ต างท ุม เถยีงกัน ตาม ค วาม เหน็ ข องตน ๆ ค รัน้ แ ล วท รงน ำเอาเรือ่งค น ตาบ อด ค ลำชาง

ม าเล าให ภกิษทุ ั้งห ลายฟ ง พ อสรุป ได วา

มพี ระราชาอย ูองค ห น ึ่ง ใน เมอืงสาวตัถ ีใน อดตี ได ส ั่งให เรียกค น ตาบ อด ท ั้งห ม ด ม าป ระชมุ กัน แ ล วส ั่ง

ให น ำช างไป ให ค น ตาบ อด เห ล าน ัน้ ค ลำ ค รัน้ ค น ตาบ อด ค ลำท ัว่ทกุค น แ ล วพ ระราชาได ต รัสถาม วา

ชางมลีกัษ ณ ะอย างไร  ? 

ค น ตาบ อด เห ล าน ัน้ ต างมคี วาม เหน็ แ ตกต างกัน ออกไป ตาม แ ต ท ีต่น ค ลำพ บ พ อสรุป ได ด ังน ี้

●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูศ ีรษ ะชางตอบ วา

 ช างเห มอืน ห ม อ
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูหชู างตอบ วา

 ช างเห มอืน กะด ง
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูงาชางตอบ วา

 ช างเห มอืน ผาล
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูงวงชางตอบ วา

 ช างเห มอืน งอน ไถ
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูตวัชางตอบ วา

 ช างเห มอืน ฉางข าว
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูเท าช างตอบ วา

 ช างเห มอืน เสา
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูห ล ังช างตอบ วา

 ช างเห มอืน ค รกตำข าว
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูโ ค น ห างชางตอบ วา

 ช างเห มอืน สาก
●  ค น ตาบ อด พ วกท ีค่ ลำถกูห างชางตอบ วา

 ช างเห มอืน ไม กวาด

ค นตาบ อดเห ล าน ัน้ ต างท ุม เถยีงกัน แ ละกัน วา ชางเป น เช น น ี้ ช างไม ได เป น อย างน ัน้ แ ล วก็ห าข อยตุ ิไม ได 

เพ ราะต างก็ไม ได รูจกัช างท ีแ่ ท จริง พ วกลทั ธติ างๆ ท ี่ไม รูจริง ก็มลีกัษ ณ ะเห มอืน ค น ตาบ อด ค ลำชาง

ฉนั ท น ัน้

ก ิรสตูร 24/154
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ห ลกัการท ีส่าม คอืการม ุงไป ท ีอ่น าคต แม วาอดตีจะเป น เรือ่งสำคญั และเป น ส ิ่งท ี่เราต องให 

เกยีรต ิ แต จดุป ระสงค ของ “เสาะห าอน าคต ”คอืการสรางอน าคตท ีด่กีวา ใน วธิกีารน ีม้ ี

ความ เห ล ือ่ม ซ อน กนั กบัช วงวาดฝน ของวธิกีารการสบืถาม ด วยความ ช ืน่ ช ม (Appreciative

Inquiry)ผูเข ารวม จะได รับการสนบัสนนุให สรางสรรค เม ือ่คดิ เก ีย่วกบัภ าพอนาคตในอดุม คต ิ

หลกัการท ีส่ ีค่อืการบริหารจดัการตวัเอง การป ระชมุ “เส าะห าอน าคต ”จะมกีารอำนวยการ

ป ระชมุ ท ีน่ อยม ากแต ละเอยีดออน ผูเข ารวม จะต องจดัการตวัเอง ผูเข ารวม จะต องได รับการ

ป ล อยให ควบคมุ การป ระชมุ และอนาคตของตวัเอง

“เสาะห าอน าคต”ใน สถาน การณ ท ีม่คี วาม ขดั แย งอ ย างม ากจะเป น อ ย างไร?

วธิกีารน ีไ้ม ได ห ลกีเล ีย่ งความ ขดัแย ง การป ระชมุ น ีถู้กออกแบบม าไม ให ความ ขดัแย ง

ขยายตวั ณ จดุน ีค้ณุ คงเหน็ แล ววา ผูเข ารวม จะก าวไป ขางห น าใน เรือ่งท ีท่กุคน เหน็ พอง

กนั เท าน ัน้ ย ิ่งไป กวาน ัน้ วธิกีารน ีย้ ังยอม รับความ แตกต างและท ำให เหน็ ความ แตกต าง

ผม ได ฟงข อก ังวลเก ีย่วกบัความ ขดัแย งท ีห่ ย ั่งรากลกึ เช น ระห วางป าเลสไตน   - อสิราเอล

และคำถาม วาวธิกีารน ีใ้ช ได ห รือไม  คำตอบคอื “ได ” แต แน ละวากล ุม วางแผน จะต อง

พิจารณ าและจดัการกบัข อก ังวลเห ล าน ีอ้ย างสรางสรรค 

เราได อ ะไรจาก“เสาะห าอน าคต”?

คณุ อาจจะเกดิคำถาม น ีข้ ึน้ ในใจ คณุ อาจจะแยกระหวางผลลพัธทางวตั ถุกบัท ี่เป นนาม ธรรม

ท ีแ่น ๆ คอืคณุ จะได วตั ถุป ระสงค และกจิกรรม ท ี่เป น รูป ธรรม และมกัจะได น วตักรรม สำคญั

ข ึน้ ม า ด าน ผลท างวตั ถุ อาจจะมกีารสรางความ กระตอืรือรน และการเป ล ีย่น แป ลงท าง

วฒั น ธรรม ข ึน้ ม ากม าย จะมกีารลดอคตลิง เพิม่ ความ เข าใจกนั และกนั ระห วางกล ุม ผูม ี

ส วน ได ส วน เสยีต างๆ ม ากข ึน้ ส วน ให ญ จะเกดิความ รูสกึให ม วาเป น ส วน ห น ึ่งของกล ุม

เดยีวกนั ข ึน้ แล วผลท ี่ได จาก “เส าะห าอ น าค ต ”ย ั่งยนื ห รือไม ? ป ระสบการณ ต างๆ แสดง

ให เหน็ วาวธิกีารน ีท้ ำให มกีารน ำผลไป ป ฏบิตั ิใช ห ลายอย างม ากกวาด วยวธิกีารท ัว่ไป อ ืน่ ๆ

แน ล ะวาควรจะมวีธิกีารตดิตาม ผล ตวัอย างเช น กล ุม อาจจะพบกนั อกีค รัง้ เพือ่รายงาน ผล

ความ สำเร็จท ีท่ ำได และวางแผน ขัน้ ต อไป

สามความคิดสุดทายเกี่ยวกับ “เสาะหาอนาคต”สามความคิดสุดทายเกี่ยวกับ “เสาะหาอนาคต”สามความคิดสุดทายเกี่ยวกับ “เสาะหาอนาคต”สามความคิดสุดทายเกี่ยวกับ “เสาะหาอนาคต”
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เกดิ อ ะไรข ึน้ ห ล ังจาก “เสาะห าอน าคต”?

เช น เดยีวกบั วธิกีารอ ืน่ ๆ “เส าะห าอ น าค ต ”จะท ำให เกดิความ กระตอืรือรน และป ฏบิตั ิ

การด ีๆ ม ากม าย แต เราก ็รูกนั ดวีาแม กระท ั่งห ล ังจากการป ระชมุ ท ี่เย ีย่ม ยอด ความ

กระตอืรือรน กอ็าจลดห ายไป ได ถาไม มกีารตดิตาม ท ี่เห ม าะสม Weisboard และ Janoff

เสน อแน ะให มกีารป ระชมุ ตดิตาม งาน กบั ผ ูท ี่เคยเขารวม ห รือมกีารจดัท ำจดห ม ายขาว

เพ ือ่แจ งให ท ราบ กนั วาเกดิอะไรขึน้ ห ล ังจาก “เส าะห าอ น าค ต ”คณุ ย ังอาจจะท ำบนั ท ึก

ห รือวดิ ีโอด วยก ็ได  ไม วาคณุ จะมคีวาม คดิจะท ำอะไร กข็อแน ะน ำให คดิ เก ีย่วกบั วธิกีาร

ตดิตาม ไวต ั้งแต ขัน้ การวางแผ น ไม ใช เม ือ่การป ระชมุ ใกล จะจบ แล ว!

Weisbord, Marvin and Janoff, Sandra. (2000) Future Search (2nd Edition).

San Francisco: Berrett-Koehler.

Marvin และ Sandra ได ก อต ั้งเค รือขาย “เส าะห าอ น าค ต ”(Future Search Network)

[http://www.futuresearch.net/] ซึ่งเป น เค รือขายระดบั โลกท ี่ให บ ริการวธิกีารและการ

อบ รม “เส าะห าอ น าค ต ”แก ห น วยงาน ภ าค รัฐ องค กรไม แสวงห ากำไร องค กรพฒั น า

เอกชน ไม วาจะได รับ ค าตอบ แท น อย างไร พ วกเขามคีวาม ม ุงม ัน่ ใน การสรางโลกท ี่เป ด

กวาง ไม กดีกนั ผ ูใด และย ั่งยนื ด วยเค รือขายน ี้ และพ ยายาม ท ำดที ีส่ดุ เพ ือ่จดั ให มกีารจดั

วธิกีารน ี้เม ือ่มคีน ต องการ คณุ สาม ารถเขาไป ดทู ี่เวป ไซท เพ ือ่ห าแน วคดิ เก ีย่วกบั กจิกรรม

ต างๆ ท ีก่ำล ังเกดิขึน้ ท ัว่โลก

เอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและขอมูลอื่นๆเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและขอมูลอื่นๆเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและขอมูลอื่นๆเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมและขอมูลอื่นๆ



“อ างเล ีย้ งป ลา” คอืรูป แบ บ การเสวน าอกีท างเลอืกห น ึ่งท ี่เรียบ งายแต เตม็ ไป ด วยพ ล ัง

และความ คดิสรางสรรค  เม ือ่ เทยีบ กบั รูป แบ บ การเสวน าตาม แบ บ ฉบบั ท ัว่ไป รูป แบ บ น ี้

ช วยสรางสสีนั และความ ล ืน่ ไห ลใ ห กบั การป ระชมุ แบ บ เดมิ ๆ วธิกีารสน ท น าท ี่เรียกวา

“อ างเล ีย้ งป ล า” น ีส้าม ารถใ ช ได ใ น การพดูคยุเป น กล ุม ใ ห ญๆ วธิกีารน ีม้กีารใ ช กนั อย าง

กวางขวางใ น การใ ห การศกึษ าท างการเมอืงแก พ ลเมอืงใ น เยอรมนั และป ระเท ศยโุรป อ ืน่ ๆ

การจัดอาจม ีรูป แบ บ ใ น รายละเอยีดท ีอ่าจแตกต างกนั ไป ได ม ากม าย แต มจุีดรวม คอืการ

จัดกล ุม คน กล ุม เลก็ๆ น ั่งเป น วงกลม พดูคยุกนั เป รียบ เห มอืน พ วกเขาเป น ป ลาท ีล่ อม รอบ

ไป ด วยกล ุม ผ ูส ังเกตการณท ีม่จีำน วน ม ากกวาท ีน่ ั่งล อม อย ูใ น วงน อ ก ห รือเป น อ างน ัน่ เอง

อางเลี้ยงปลาคืออะไร?อางเลี้ยงปลาคืออะไร?อางเลี้ยงปลาคืออะไร?อางเลี้ยงปลาคืออะไร?

บทที่ 7

อางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผาอางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผาอางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผา
(FISHBOWL & SAMOAN CIRCLE)(FISHBOWL & SAMOAN CIRCLE)(FISHBOWL & SAMOAN CIRCLE)

ผ ูอ ำน วย ก ารป ระชมุ ห รือ ผ ูเช ีย่ วช าญ

ห น ึ่งห รือสองค น ท ีค่ดั เลอืกม าใ ห ขอมลู

ซกั เลก็น อย เพ ือ่ เป น การกำห น ดกรอบ

ของการเสวน า แล วห ล ังจากน ัน้ วงใ น

ก ็เริม่ การเสวนา ผ ูท ีอ่ย ูวงนอกมกัจะเป น

ผ ูฟ งและส ังเกตการณ เม ือ่ม ีใ ครต องการ

มสี วน รวม และขยบั เขาวงใ น ผ ูท ีอ่ย ูใ น

วงใ น ค น ใ ด ค น ห น ึง่กจ็ะต องส ล ะเก าอ ี้

และย ายม าอย ูวงน อก
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รูป แ บ บ น ีท้ ำให ผ ูเข ารวม กล ุม ให ญ รูสกึ วาค วาม คดิ เหน็ แ ล ะทศั น ะขอ งตวัเอ งได รับ การ

น ำเสน อใน การเสวน า แม วาจ ะไม ได น ำเสน อด วย ตวัเองกต็ าม เน ือ่ งจ ากพ วกเขาได รับ รู

ส ิง่ท ีค่น อ ืน่ พดู จ ึงรูวาป ระเดน็ ท ีส่ำคญั สำห รับ ต น เองได รับ การน ำเสน อและถ กเถยี งแล  ว

ป กตแิล วเม ือ่การเสวน าแบ บ “อ างเล ีย้ งป ล า” จ บ ลงผ ูเข ารวม และผ ูส ังเกต การณจ ะม ี

ค วาม เขาใจ ท ีล่กึซึ้งม ากขึน้ เก ีย่ วกบั ขอคดิ เหน็ แ ละค วาม แ ต กต างท างค วาม คดิ เก ีย่ วกบั

ป ระเดน็ ต างๆ ท ีม่อีย ูภาย ใน กล ุม ของท ีป่ ระชุม น ัน้ ซึง่อาจ เป น จดุ เริม่ ต น ท ีด่สีำห รับ กล ุม

ต างๆ ใน อนั ท ีจ่ ะพฒัน าต อไป บ น พ ืน้ ฐาน รวม กนั ด ังน ัน้ น ีอ่าจ เป น เพยี งขัน้ ต อน ห น ึง่ใน ของ

การสน ท น าห รือการเป ล ีย่ น แป ลงท ั้งห ม ด

ค ำเตอื น : อย าพย าย าม ใชรูป แบ บ น ี้เพ ือ่ห าม ตหิ รือตดัสนิ ใจ เน ือ่งจ ากจ ะไม 

  มที างรูได เลย วามจี ำน วน ผ ูเข ารวม ท ีเ่หน็ ด วย และไม เหน็ ด วย ใน การตดัสนิ ใจ

ต างๆ ม ากน อย เพยี งใด

จดั ให ผ ูเข ารวม กล ุม เลก็ๆ น ัง่เป น วงกลม อย ูต รงกลาง โ ดย ส วน ให ญ แล ว จ ะจดัท ีน่ ัง่ไว

ส ีถ่ ึงห กท ี่ ผ ูเข ารวม คน อ ืน่ ๆ น ัง่ล อม วงอกีห น ึง่ช้ัน ห รือม ากกวาน ัน้ ผ ูอำน วย การป ระชุม

ต องเครงค รัดใน การอนญุ าต ให ผ ูเข ารวม ท ีน่ ัง่อย ูวงใน สดุ เท าน ั้ น เป น ผ ูพดู คน วงน อกฟ ง

คน ใน แต สาม ารถ เขาม าวงใน และแสดงความ เหน็ ได ทกุ เม ือ่ โ ดย ต องม าน ัง่ท ีเ่ก าอ ีท้ ีว่าง

อย ูใน วงใน ถ าไม มที ีว่างให น ัง่ กส็าม ารถ ม ายนื อย ูห ล ังเก าอ ี้ รอจ น มคีน วงใน พดู เสร็จ แล ว

ลกุออกไป

โ ดย ป กตจิะตองใชเวลาสักพักกอนที่คนจะชินกับการเขา-ออกวงระหวางที่มีการเสวน า

ย ังดำเนนิ อย ู รูป แบ บ น ีอ้าจ ใชเวลาต ั้งแต  30 ถ ึง 90 น าท ี แต ผ ูอำน วย การป ระชุม และ

ผ ูจดัการเสวน าควรส ังเกต ความ มชีีวติ ชีวาของการพดูคยุ และตดัสนิ ใจ วาเม ือ่ ไห รจ ึงควร

ค อย ๆ ยตุกิารเสวน า

ระวังเรือ่งระบ บ เสยี ง ไม ควรใชไม โ ครโ ฟ น เน ือ่งจ ากผ ูเข ารวม ทกุคน ท ีอ่ย ูต รง

  กลางควรมสีทิ ธ ิได พดูอย างเท าเทยี ม กนั ไม ใชแค สองสาม คน ท ีถ่ ือไม ค  แต ถ า

จ ำเป น ต องใชไม โ ครโ ฟ น กต็ องดแูลจดัการให ทกุคน สาม ารถ เขาถ ึงไม ค ได อย างไม น อย

ห น ากนั

ประโยชนของรูปแบบการเสวนาแบบ “อางเลี้ยงปลา”ประโยชนของรูปแบบการเสวนาแบบ “อางเลี้ยงปลา”

วิธีการวิธีการ

  มที างรูได เลย วามจี ำน วน ผ ูเข ารวม ท ีเ่หน็ ด วย และไม เหน็ ด วย ใน การตดัสนิ ใจ



106

บทที่ 7   l คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

7

วธิกีารน ีส้าม ารถใชได ใน ห ลายโอกาสด วยกนั วธิกีารน ี้เป น รูป แบ บ ท างเลอืกท ีด่แีท น การ

ถกเถยีงต าม แบ บ แผน ท ี่เค ยท ำกนั ม า ถ าคณุ วางแผน จะ จัดการป ระ ชมุ ต าม รูป แบ บ การ

ป ระ ชมุ แบ บ ด ั้งเดมิ ต าม แบ บ แผน “อ างเล ีย้ งป ล า” กจ็ะ เป น ท างเลอืกท ีด่แีท น เวทกีาร

เสวน าห รือการอภปิ รายของผ ูเช ีย่วชาญ แท น ท ีจ่ะ ป ล อยให ผ ูอภปิ รายน ำเสน อยดืยาว ก ็ให 

ผ ูอภปิ รายน ำเสน อสกัค น ละ  5 ถงึ 15 น าท ี แล วผ ูอภปิ รายก ็เขารวม ใน วงใน ท ีม่ผี ูฟงผลดั

กนั เขารวม ด วยอกีสกัสาม ค น วตั ถปุ ระ สงค คอืป ล อยให เน ือ้ห าได ผดุออกม าจากค วาม เหน็

และ ค ำถาม ต าง จๆากผ ูเขารวม และ ลดค วาม ต างระ ห วางผ ูเช ีย่วชาญ และ ผ ูฟง

รูป แบ บ น ีย้ ังใช ได ดสีำห รับ การป รึกษาห ารือกบั ชมุ ชน วงกวาง วธิกีาร “อ างเล ีย้ งป ล า”

สาม ารถใชเพ ือ่สรางค วาม เช ือ่ม ัน่ ไววางใจภ ายใน ชมุ ชน โดยการสรางสำนกึเรือ่งค วาม

โป รงใสใน การตดัสนิ ใจ พ งึต ระ ห นกัวารูป แบ บ น ี้ใช การได ดที ีส่ดุ เม ือ่การน ำเสน อเป น ไป

อย างส ัน้ กระ ชบั

รูป แบ บ การเสวน าแบ บ“อ างเล ีย้งป ลา” น ีบ้ างค รั้งก ็เป น วธิกีารท ี่ไม งายนกั ผ ูอำน วยการ

ป ระ ชมุ จึงค วรเป น ผ ูท ีม่ปี ระ สบ การณ  ผ ูอำน วยการป ระ ชมุ มหี น าท ีห่ ลายป ระ การด วยกนั

ใน วธิกีารน ี้ เขาต องท ำค วาม เขาใจกบั ผ ูเช ีย่วชาญ ท ี่เขารวม การเสวน าก อน ล วงห น าถงึ

วธิกีารเสวน าและ บ ท บ าท ของพ วกเขา เช น ผ ูเช ีย่วชาญ ต องเขาใจชดั เจน ก อน วาไม ม ีเวลา

สำห รับ การอภปิ รายและ น ำเสน อท ีย่ดืยาว ผ ูอำน วยการป ระ ชมุ ย ังมหี น าท ีด่แูลการพดูคยุ

ให ไห ลล ืน่ ด วยการต ั้งค ำถาม ท ีน่ าสน ใจ (ห ากจำเป น ) และ สรุป เน ือ้ห า และ ดแูลให การ

พดูคยุจำกดัอย ูแต เฉ พ าะ ผ ูท ีน่ ั่งอย ูวงใน เท าน ัน้

จะ เป น การดยี ิ่งห ากผ ูอำน วยการป ระ ชมุ จะ ได เต รียม ป ระ เดน็ ค ำถาม สำห รับ ผ ูเขารวม ทกุค น

เวลากลบั ไป เขารวม ในวงใหญ  ซ ึ่งเป น จุดท ีม่กัทำให เกดิการขบ คดิใครค รวญ จริงๆ

พ งึต ระ ห นกัวาเพ ือ่ท ีจ่ะ ให วธิกีาร “อ างเล ีย้ งป ล า” น ีป้ ระ สบ ค วาม สำเร็จ

  คณุ ต องดแูลให แน ใจวาผ ูเช ีย่วชาญ ท ี่เขารวม น ัน้ มคี วาม เตม็ อกเตม็ ใจท ีจ่ะ ให 

เน ือ้ห าได ผดุ ขึน้ ม าจากการแสดงค วาม เหน็ และ ต ั้งค ำถาม ภ ายใน กล ุม ไม ใช ไป กำกบั จำกดั

ค วาม คดิ ป จจัยค วาม สำเร็จอกีป ระ การคอืการเลอืกหวัขอการเสวน าท ี่เป น ท ีส่น ใ จของ

กล ุม ผ ูเขารวม

เมื่อไรจึงใชรูปแบบการเสวนาแบบ “อางเลีย้งปลา”?เมื่อไรจึงใชรูปแบบการเสวนาแบบ “อางเลีย้งปลา”?

บทบาทของผ ูอำนวยการประชุมบทบาทของผ ูอำนวยการประชุม

  คณุ ต องดแูลให แน ใจวาผ ูเช ีย่วชาญ ท ี่เขารวม น ัน้ มคี วาม เตม็ อกเตม็ ใจท ีจ่ะ ให 
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รูป แบ บ ย อยของวธิกีารน ี้รูป แบ บ ห น ึ่งคอื “อ างเล ีย้ งป ลาแบ บ ป ด ” ท ีผ่ ูอำน วยการป ระชมุ

คอยดแูลอย างเข ม งวด ใน การท ีผ่ ูเข ารวม จะเขาห รือออกระห วางวงใน แ ละวงน อก วธินี ี้

อาจเป น ท างเลอืกท ีด่หี ากผ ูเข ารวม ท ั้งห ม ด ต างเป น ผ ูเช ีย่วชาญ วธิกีารเริม่ ด วยการให 

ผ ูเข ารวม น ั่งเก าอ ี้ให เตม็ ท ั้งห ม ด ผ ูอำน วยการป ระชมุ แบ งผ ูเข ารวม ออกเป น สองกล ุม

(ห รือม ากกวาต าม ความ จำเป น ) ผ ูเข ารวม ท ีน่ ั่งอย ูวงใน ได พูด แสด งความ คดิ เหน็ ก อน ใน

หวัขอท ีก่ำห น ด โด ยผ ูอำน วยการป ระชมุ ต าม เวลาอนั สม ควร เม ือ่ห ม ด เวลาห รือเม ือ่ พูด

ป ระเดน็ ท ีน่ าสน ใจห ม ด แล ว ผ ูเข ารวม ท ีน่ ั่งวงใน กล็กุออกจากเก าอ ีแ้ล วให ผ ูฟ งจากวงน อก

เขาม าน ั่งแท น กล ุม ให ม น ีก้แ็สด งความ เหน็ ใน ป ระเดน็ เดมิ ต อไป

วธิกีาร “อ างเล ีย้ งป ลาแบ บ ป ด ” น ีส้าม ารถใชได ใน ต อน ท ายของวนั ป ระชมุ โด ยให ผ ูเข า

รวม สวน ห น ึ่งน ั่งอย ูวงใน ท ี่เห ลอืน ั่งอย ูวงน อกต าม ป กต ิ ผ ูอำน วยการป ระชมุ ต ั้งป ระเดน็

อย างเช น เน ือ้ห าการป ระชมุ ท ี่เป น ป ระโยชน ท ีส่ดุ ใน วนั น ีค้อือะไร? ท ำไม ? ใชเวลาไม น าน

ผ ูท ีอ่ย ูวงใน กย็ ายไป น ั่งวงน อก ผ ูอย ูวงน อกกเ็ขาม าน ั่งวงใน คณุ จะเป ล ีย่น ป ระเดน็ คำถาม

กไ็ด  ถาเป น กล ุม ให ญ  (ม ากกวาสบิ ห าคน ขึน้ ไป ) กอ็าจแบ งเป น สาม รอบ ผลดั กนั เข าไป

น ั่งวงใน ให ผ ูเข ารวม สวน ให ญ ได ม ีโอกาสแสด งความ เหน็ ใน วงใน

ใน ท ั้งสองกรณ ี เม ือ่ห ม ด เวลาและการเสวน าจบ ลง ผ ูด ำเนนิ รายการจะสรุป เน ือ้ห าการ

พูด คยุ

“อ างเล ีย้ งป ลา” ห ลายอ าง: ถากล ุม ผ ูเข ารวม มขีน าด ให ญ  เช น 20 - 30 คน

คณุ อาจแบ งเป น ห ลายกล ุม ด ำเนนิ พรอม กนั ไป เม ือ่ เสร็จสิน้ การเสวน า ให 

ตวัแ ท น ห น ึง่ห รือสองค น จาก แ ต ล ะก ล ุม ม าแ สด งค วาม เหน็ ใน ก ล ุม อ างเล ีย้ งป ล าก ล าง

ห ลงัจากน ัน้ กใ็ห ผ ูฟ งได สะท อน ความ เหน็ ห รือให ตวัแท น แต ละกล ุม กลบั ไป เสวน าก บั

กล ุม ตวัเองเพิม่ เตมิ ต อไป

อกี รูป แบ บ ห น ึ่งของการเสวน าแบ บ “อ างเล ีย้ งป ลา” คอื “วงล อม ชน เผ า” (Samoan Circle)

ซึ่งเป น รูป แบ บ การเสวน าท ี่เห ม าะกบั สภาพบ รรยากาศ ท ีม่กีารแบ งขัว้ “วงล อ ม ชน เผ า”

ให ค วาม สำคญั กบั การสรางพืน้ ท ีท่ ีป่ ล อด ภยัแ ล ะเอ ือ้ให ค วาม เหน็ ท ี่เป น ป ฏปิ กษ กนั ได รับ

การน ำเสน อ

รูปแบบตางๆ  ของวิธีการ “อางเลี้ยงปลา”รูปแบบตางๆ  ของวิธีการ “อางเลี้ยงปลา”รูปแบบตางๆ  ของวิธีการ “อางเลี้ยงปลา”รูปแบบตางๆ  ของวิธีการ “อางเลี้ยงปลา”

วงลอมชนเผาวงลอมชนเผาวงลอมชนเผาวงลอมชนเผา
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ให ตวัแ ท น ห น ึ่งห รือสองค น ท ี่เป น ตวัแ ท น ค วาม คดิ เหน็ แ ต ละกล ุม เป น แ กน กลางถาวรของ

“วงล อ ม ชน เผ า” คน กล ุม น ีน้ ั่งเป น ค รึ่งวงกลม ตลอดการเสวน า โดยม ีเก าอ ีส้องสาม ตวั

ล อม ไว ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะต องเป น ผ ูท ี่ได รับ ความ เช ือ่ถอืและคอยดแูลว ากฎของการ

ป ระชมุ ได รับ การป ฏบิตัติาม อย างเครงค รัด

ควรมกีารแจงกตกิาให ชดั เจน ก อน เริม่ การเสวน า (ดดู าน ล าง) และยำ้เตอืน ตลอดการ

เสวน า กตกิาสำคญั คอืผ ูเข ารวม ท ี่ไม ได อย ูวงใน จะไม ได รับ อนญุ าตให พ ู ด ตะโกน โห  ห รือ

แม แต ป รบ มอื ผ ูอำน วยการป ระชมุ ควรตกลงกตกิากบั ผ ูเข ารวม ให ป ฏบิตัติ าม กตกิาน ี ้

อย างเครงค รัด จะโดยการยกมอืห รือเซ็น ยอม รับ กตกิาใน กระดาษท ี่เต รียม ไวล วงห น าก ็ไ ด 

ตวัแทนของความ คดิ เหน็ฝ ายต างๆ ถกป ระเดน็กนั โดยผ ูเข ารวม อ ืน่ ๆ น ั่งฟ ง ป กตมิกัเริม่ ด วย

การแสดงความ เหน็ส ัน้ ๆ ของตวัแทนแต ละคนท ีอ่ย ูในค รึ่งวงกลม แล วค อยเป นการอภปิ ราย

แลกเป ล ีย่น ใน กล ุม ตวัแท น โดยคน อืน่ ๆ สาม ารถรวม แสดงความ เหน็ ด วยทกุเม ือ่ท ีต่ องการ

โดยการเข าไป อย ูใน ค รึ่งวงกลม ผ ูอำน วยการป ระชมุ ต องพจิารณ าอย างระมดัระวังเรือ่ง

บ ท บ าท ของตน ใน การดำเนนิ การเสวน าใน บ างค รั้ง ผ ูดำเนนิ อาจออกจากวงห ล ังจากท ี่ได 

ท ำการแน ะน ำแน วท างการเสวน ากำห น ดเวลาและวธิกีารเรียบ รอยแล ว

ในกรณที ีม่ปี ระเดน็ท ี่เป นขอขดัแย งกนัม าก วธิกีารน ีจ้ะได ผ ลกต็ อเม ือ่กล ุม ผ ูเข ารวม มคีวาม

สนใจท ี่ได รับ ฟ งความ เหน็ท ีแ่ตกต างและให ความ เคารพ ในขอคดิ เหน็ขอ งแต ละฝ ายเท าน ัน้

กตกิาสำห รับ “วงล อ ม ชน เผ า”

●  ผ ูเข ารวม วงใน น ั่งหนั ห น าเข าห ากนั

●  ผ ูท ีน่ ั่งวงใน เท าน ัน้ ท ีส่าม ารถออกความ เหน็ ได 



109

อางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผา

7

อางเลี้ยงปลา & วงลอมชนเผา

●  ผ ูท ีน่ ั่งอย ูวงน อกควรต ั้งใจฟ งและสาม ารถจดบนั ทกึได 

●  ผ ูท ีน่ ั่งอย ูวงน อกสาม ารถรวม แสดงความ คดิ เหน็ ได  โดย “แต ะเป ล ีย่น ตวั” กบั คน วงใน

 คน ท ีถ่กูแตะเป ล ีย่น ตวัจะย ายไป น ั่งใน วงน อก

●  ผ ูท ีน่ ั่งอย ูวงใน ย ังคงมสี วน รวม ใน การเสวน าได จน กวาจะถกู “แต ะเป ล ีย่น ตวั”

●  ผ ูดำเนนิ ต องคอยด ึงการเสวน ากลบั ม าอย ูใน ป ระเดน็

  จริงๆ แล ว ท ีม่ าของช ือ่วธีิการน ี้ (Samoan Circle - วงกลม ของช าวเกาะซามวั)

  ไม ได ต ั้งช ือ่ตาม ช น เผ าซามวั แต เผอญิ วาอาจได แรงบนั ดาลใจจากวธีิการท ี่

ช น เผ าใน เกาะแ ห งน ี้ใช จดั การกบั ป ระเดน็ ขดั แ ย งด วยการจดั ให มกีารอภิป รายถกเถยีง

แลกเป ล ีย่น ความ คดิ เหน็ กนั โดยให ผ ูท ีก่ระต ือรือรน ได พดูจากวงใน ส วน คน อืน่ รับ ฟ งจาก

วงน อกและป ล อยให การแลกเป ล ีย่น ดำเนนิ ไป จน กวาจะมคีวาม เหน็ พ องห รือจดุย ุ ต ิ

ป ระโยช น ของ “วงล อ ม ชน เผ า” และ “อ างเล ีย้ งป ลา” กค็ ือการเสวน ากล ุม เลก็ใน รูป แบ บ

“อ างเล ีย้ งป ลา” มกัจะลดท อน ป ระเดน็ ส วน ตวัและลดความ ต ึงเค รียดลง ผ ูเขารวม จะรูสกึ

เป นป ฏปิ กษ และป ะทะกนัน อยลง แต ละฝ ายม ีโอกาสได นำเสนอขอมลูและเห ตผุลสนบั สนนุ

ขอคดิ เหน็ของตนเอง โดยอิงกบั ส ิ่งท ีน่ ำเสนอจากอกีฝ ายห น ึ่ง ซึ่งล วน เป นป ระโยช น แก ผ ูฟ ง

ใน การถกเถยีงโต วาทตีาม ป กต ิ ต างฝ ายต างต องการเอาช น ะ ใน การเสวน าแบ บ “อ าง

เล ีย้ งป ลา” ห รือ “วงล อ ม ชน เผ า” หวัใจห ลกัค ือการอธิบ ายถ ึงป ระเดน็ และห ลกัฐาน ต างๆ

และบ างทอีาจค นพบ มมุ ม องความ เขาใจและทางเล ือกให ม ๆ ท ีอ่าจไม ม ีใครเคยนกึม าก อน

เม ือ่การเสวน าดำเนนิ ไป ได ด วยด ี จดุย ืน ของแต ละฝ ายมแีน วโน ม ท ีจ่ะอ อน ลงห รือยตุ ิ และ

กลบั กลายเป น ความ เขาใจท ีด่ขีึน้

ห น ังส ือเก ีย่วกบั การเสวน าแบ บ อางเล ีย้งป ลา Kraybill, R (2001) ‘Facilitation skills for

interpersonal transformation’, Berghof handbook for conflict resolution, Berghof

Center’: http://www.berghof-handbook.net/general_intro.htm ดาวน โห ลดบ ท ความ

ภาษ าอ ังกฤษ ได ท ี่ http://www.slhi.org/publications/tools/ACT-Samoan_Circle.pdf

ขอเสนอแนะบางประการขอเสนอแนะบางประการขอเสนอแนะบางประการขอเสนอแนะบางประการ

อางอิงอางอิงอางอิงอางอิง



“ค าราวาน ”อาจเป น เค รือ่งมอืท ีด่แีละเห ม าะสม ใน การดำเนนิ การเสวน าสำห รับ กล ุม

ผ ูเข ารวม ขน าดให ญ ท ีม่ผี ูเช ีย่ วชาญ ห ลายคน ห รืออาจใช วธิกีารน ีส้ำห รับ การถกเถียง

อ ภปิ ราย เน ือ้ ห าท ีย่ดื ย าวแ ล ะเกบ็ ผ ล ต อ บ รับ แ ล ะขอ มลู จาก ผ ูเข ารวม ก ล ุม ท ี่ให ญ ข ึน้

จะกรณ ีใดกต็ าม คณุ สาม ารถใช วธิกีารน ีร้วม ไป ใน การป ระชมุ ให ญ ๆ ได 

รูป แบ บ น ีย้ ังอย ูใน ข ัน้ ต อน การพัฒ น า มนั มจีดุ เริม่ ใน ต อน ท ีผ่ม กำล ังดำเนนิ

  การป ระชมุ วงผ ูเช ีย่ วชาญ วาด วยเรือ่งสขุอน ามยัท างเพศ และการเจริญ พัน ธ ุ

สำห รับ เยาวชน อย ูใน ป ระเท ศ เน ป าล มผี ูเช ีย่ วชาญ รับ เชญิ ม าเข ารวม ป ระม าณ 50 คน

และต าม รางกำห น ดการท ีผ่ ูจดั ได ส งให ผม น ัน้ จะต องมกีารน ำเสน อต าม แบ บ แผน ป กติ

จากผ ูเช ีย่ วชาญ ห ลายคน ผม ก ังวลวาจะสาม ารถให ผ ูเช ีย่ วชาญ น ำเสน อได ไม ม ากคน นกั

แล วผ ูเช ีย่ วชาญ อืน่ ๆ ท ี่ไม ม ีโอกาสได น ำเสน อล ะ? พวกเขาอาจถูกลดค าลงไป เป น แค ผ ูฟ ง

ยกเวน แต ใน ช วงถาม ต อบ ท ีม่ ีเวลาเพียงส ัน้ ๆ เท าน ัน้ เอง ผม จึงถาม ตวัเองวามวีธิกีารอ ืน่ ท ีด่ ี

กวาไห ม สำห รับ การถายท อดความ รูและให ผ ูเช ีย่ วชาญ คน อ ืน่ ๆ ได มสี วน รวม

บทที่ 8

คาราวานคาราวานคาราวาน
(CARAVAN)(CARAVAN)(CARAVAN)

คาราวานคืออะไร?คาราวานคืออะไร?

  การป ระชมุ วงผ ูเช ีย่ วชาญ วาด วยเรือ่งสขุอน ามยัท างเพศ และการเจริญ พัน ธ ุ
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เกี่ยวกับชื่อ “คาราวาน” 

ใน ตอน แรกวธิกีารน ีย้ ังไม มชี ือ่ เรียก แล วสดุท ายผม กต็ ั้งช ือ่มนั วา “ค าราวาน ”ค าราวาน คอืกล ุม ค น

ท ี่เดนิทางไป ด วยกนั ซ ึ่งโดยม ากมกัจะ เป น เรือ่งการค าตาม ทะ เลทรายและ เส นทางสายไหม การเดนิทาง

เป น กล ุม มปี ระ โยชน หลายป ระ การและ ชาวค าราวาน มกัแวะ พกัตาม โอเอซสิ ซ ึ่งเป น หย อม ท ีอ่ดุม ด วย

พชืพนั ธตุ าม แหล งนำ้ กลางท ะ เลท ราย ท ำ เลท ีต่ ั้งของโอเอซสิมคี วาม สำ คญั อย างม ากสำ หรับเส น ท าง

การค าและ การค ม น าค ม ใน พ ืน้ ท ีท่ ะ เลท ราย ค าราวาน ต องเดนิ ท างแวะ ไป ตาม โอเอซสิต างๆ เพ ือ่ เตมิ

เสบยีงและ นำ้ ด ืม่ ผ ูน ำ ของโอเอซสิมกัเป น ผ ูมอีำ น าจและ มคี วาม รูและ เรือ่งราวม ากม ายท ีจ่ะ บอกเล า

แต ก ็เป น ค วาม รูและ ขอม ูลท ี่เขาได รับจากค าราวาน อ ืน่ ๆ ท ีแ่วะ ม าน ัน่ เอง

  อย าใชรูป แบบน ี้ใน สถาน การณ ท ีม่คี วาม ขัดแย ง เน ือ่งจากผ ูเขารวม อาจค าด

หวังใหป ญ หาได รับการแก ไข หรือเป ล ีย่น ทศัน ค ต ิ เป น ต น วธิกีารแบบ

คาราวาน เป นป ระ สบการณ การเรียน รูท ีด่แีต ไม ควรใชเพ ือ่การแก ไขค วาม ขัดแย งท ีม่อีารม ณ 

ค วาม รูสกึและ ผลป ระ โยชน ส วน ตน ส ูง

  อย าใชรูป แบบน ี้ใน สถาน การณ ท ีม่คี วาม ขัดแย ง

คาราวาน เป นป ระ สบการณ การเรียน รูท ีด่แีต ไม ควรใชเพ ือ่การแก ไขค
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วธิกีารแบ บ คาราวาน ป ระกอบ ด วยห าข ัน้ ต อน ห ลกั

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมสถานที่

จดัห องเสวน าให มสีถานยี อย (เรียกวา โอเอซสิ ) ป ระม าณ 3 - 5 จดุ ท ีผ่ ูเข ารวม จะ

สาม ารถเสวน ากนั ได โดยไม รบ กวน กนั แ ต ละโอเอซสิจะมกีารแ ต งต ัง้หวัห น า ซ ึ่งมกั เป น

ผ ูเช ีย่วช าญ ท ีท่ ำ ห น าท ีแ่ น ะน ำ ป ระเด ็น หวัข อพดูคยุให กบั วงเสวน า หวัห น าเห ล าน ีค้อื

คน ท ี่เป น ผ ูเช ีย่วช าญ ท ีส่าม ารถแ น ะน ำ ท ัง้กล ุม ให รูจกัหวัข อท ีจ่ ะป ระชมุ กนั แ ละใน รูป แ บ บ

การป ระชมุ ต าม ป กตคิน เห ล าน ีค้อืคน ท ีจ่ะข ึน้ ไป ท ี่โพ เดยีม แ ละบ รรยายให ท ัง้ห องให ญ ฟง

น ัน่ เอง แต คนท ีจ่ะม ารับ ตำ แห น งน ีก้ ็อาจเป นอาสาสมคัรท ีผ่ ูจดัการเสวนาเลอืกม าทำ หน าท ี่

คมุ ป ระเด ็น ก ็ได  ผ ูเข ารวม อ ืน่ ๆ ก ็แ บ งเป น กล ุม (คาราวาน )ท ีจ่ะเกาะกล ุม กนั ต ลอดท ัง้การ

ป ระชมุ ถ าเป น ไป ได ควรขอให ผ ูเข ารวม แบ งกล ุม ตาม ความ สนใจ เป นกล ุม ขนาดเท าๆ กนั

แ ต บ างครัง้คณุ อาจแ บ งกล ุม ผ ูเข ารวม ได เลยด วยการขาน ตวัเลข

โอเอซสิแ รกจะเป น โอเอซสิห ลกัของคน ใน กล ุม ห รือพดูอกีอย างคอื คณุ เริม่ ต น ท ีส่ถาน ี

ไห น สถานนี ัน้ ก ็คอืสถานหี ลกัของคณุ น ัน่ เอง แ ต ละโอเอซสิมกีระดาน ป กห มดุห รือเคร่ืองมอื

วาด เขยีน อย างเช น กระดาษฟลปิ ช ารต แ น ะน ำ ให ใช กระดาน ป กห มดุ เพ ราะผ ูเข ารวม

สาม ารถเขยีน ความ คดิ เห ็น ลงบ น แ ผ น กระดาษแ ข็งแ ละสลบั เคล ือ่น ย ายไป ม าไ ด 

เช น เดยีวกบั ใน วธิกีาร “ส ภ ากาแฟ ”คณุ อาจใช ความ คดิสรางสรรคต กแ ต ง

  ห องเสวน าได  ห าต น ไม เล ็กๆ  4 - 5 ต น ม าป ระดบั เป น สญั ลกัษณ ของโอเอซสิ

ขั้นตอนที่ 2 การเสวนาในโอเอซ ิสห ลัก

ใน การเสวน าครัง้แ รกใน โอเอซสิห ลกั ผ ูเข ารวม จะพดูคยุอย างยดืยาวแ ละลงรายละเอยีด

ด ังน ัน้ จงึจำ เป น ต องแ บ งเวลาให กบั การเสวน ารอบ แ รกน ีม้ ากกวา อาจจะถงึ 45 น าท ี

การเสวน ามกัเริม่ จากการต ัง้ป ระเด ็น ของหวัห น าโอเอซสิ การต ัง้ป ระเด ็น ไม ควรใช เวลาเกนิ

10 น าท ี เน ือ่งจากเป น การแ น ะน ำ ป ระเด ็น ห รือมมุ ม องเพ ือ่ เป น จดุต ัง้ต น ของการ พดูคยุ

ห ล ังจากผ ูเช ีย่วช าญ เสน อความ เห ็น เส ร็จแ ล ว ผ ูเข ารวม ก ็เริม่ การแ ลกเป ล ีย่น หวัห น า

โอเอซสิต อน น ีจ้ะเป น ผ ูเข ารวม ธ รรม ดาคน ห น ึ่ง ไม ใช ป ระธ าน ใน ท ีป่ ระชมุ

วิธ ีการนี้ทำอยางไร?วิธ ีการนี้ทำอยางไร?วิธีการนี้ทำอยางไร?วิธ ีการนี้ทำอยางไร?
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ส ิ่งสำคญั อย างย ิ่งยวดคอื ต องมกีารเขยีน วาดป ระเดน็ สำคญั ๆ ความ คดิ

ขอเสน อแน ะ ฯลฯ ให เหน็ ภ าพ ด ังน ัน้ จงึต องห าอาสาสมคัรคน ห น ึ่งคอย

ช วยเห ลอืป ระจำทกุสถาน ี ซ ึ่งอาจเป น คน ทีผ่ ูจดั เลอืกม าก ็ได  โดยสรุป แล ว บทบาทของ

อาสาสมคัรด ังกล าวคอืการแน ะน ำหวัห น าโอเอซสิ (ผูเช ีย่วช าญ ) แก สม าชกิคาราวาน

(ผูเข ารวม ) ใน กรณทีี่ไม ได มกีารแน ะน ำตวักนั ม าก อน ใน การป ระชมุ และทำห น าทีช่ วย

วาดห รือเขยีน ความ คดิ เหน็ ต างๆ และกำกบัเวลา

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มตนเดินทาง

เม ือ่ เวลาห ม ดลงสำห รับการเสวน าที่โอเอซสิห ลกั สม าชกิคาราวาน(ยกเวน หวัห น าโอเอซสิ)

กจ็ะเคล ือ่น ย ายไป เป น กล ุม ไป ย ังโอเอซสิถดั ไป พ วกเขากจ็ะได รับการต อน รับจากหวัห น า

โอเอซสิแห งให ม ทีก่ล าวแน ะน ำอย างส ัน้ ๆ และสรุป เน ือ้ห าการพดูคยุทีผ่ าน ม า แล วก ็เชญิ

ให ผูเข ารวม เริม่ แสดงความ คดิ เหน็ เพ ิม่ เตมิ

ควรใช สตี างกนั สำห รับบนั ทกึความ คดิ เหน็ ของกล ุม แรก (เช น สนีำ้เงิน ) เพ ือ่

แยกจากความ คดิ เหน็ ของกล ุม ถดัม า (ส ีเห ลอืง) เม ือ่คาราวาน กลบัม าถงึ

โอเอซสิห ลกัของตน กจ็ะได เหน็ ส วน ที่เพ ิม่ เตมิ เข าม าได อย างชดั เจน

คาราวาน ทีม่ าเยอืน จะต องใช เวลาน าน เทาไร? กค็วรม ีเวลาพ อสม ควรสำห รับการพดูคยุ

แลกเป ล ีย่น แต จากป ระสบการณ ผม เหน็ วาไม ควรเกนิ 15 - 20 น าที เม ือ่ห ม ดเวลา

ผูเข ารวม ทั้งห ม ดก ็เคล ือ่น ย ายไป ย ังสถานถีดั ไป โดยหวัห น าโอเอซสิ (ผูเช ีย่วช าญ ห ลกั)

อย ูที่เดมิ รอรับกล ุม ให ม  ด ังน ัน้ ห ากคณุ มผีูเข ารวม ต ั้งแต  30 ถงึ 60 คนและการแลกเป ล ีย่น

แต ละรอบใช เวลาไม เกนิ 20 น าที คณุ กส็าม ารถห มนุ เวยีน สกัสาม ส ี่รอบจน กลบัม าถงึ

โอเอซสิห ลกัของคณุ เอง

ขั้นตอนที่ 4 กลับโอเอซิสหลัก

ใน ขัน้ สดุทาย คาราวาน แต ละกล ุม กลบัม าย ังโอเอซสิของตวัเอง เจ าของโอเอซสิทำการ

ต อน รับ สรุป ให ฟ งถงึความ คดิ เหน็ ทีม่ ีเพ ิม่ เตมิ จากกล ุม อ ืน่ ๆ ทีแ่ วะเวยีน ผาน ม า ตอน น ีก้ ็

เป น การสรุป ห รือคดักรองส ิ่งที่เรียน รูและความ คดิ เหน็ ให ม ๆ การสรุป ป ระเดน็ ต างๆ โดย

เขยีน บน ฟลปิ ช ารตจะมปี ระโยช น ม าก
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ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผลการแลกเปลี่ยน

ป กตแิล ว ตวัแท น ห น ึ่งคน ของแต ละโอเอซสิน ำเสน อขอส รุป ส ัน้ ๆ จากส ิ่งท ี่ได เรียน รูแก 

ผ ูเข ารวม ใน บางค รั้ง การน ำเสน อวงให ญ อาจไม จำเป น แต บางค รั้งก ็เป น ส ิ่งจำเป น

เพือ่ห ลกีเล ีย่ งการน ำเสน อท ีย่ดื ยาว คณุ อาจต องช ีแ้ จงให ชดั เจน วาจะต องน ำเสน ออะไร

ไม ควรให ผ ูน ำเสน ออ าน จากบอรด ให ผ ูเข ารวม ฟ ง โด ยเฉพาะอย างย ิ่งใน เม ือ่ทกุคน กไ็ด 

ผ าน โอเอซสิแต ละแห งม าแล ว คณุ อาจเสน อให ผ ูน ำเสน อท ำเป น เห มอืน กำล ังออกโท รทศัน 

และให เวลาน ำเสน อไม เกนิ สาม น าท ี ใครล ะจะได พูด ออกโท รทศัน เกนิ กวาสาม น าท ีโด ยไม 

ถกูขดั จังห วะ? อกีท างห น ึ่งคอื ให ผ ูอำน วยการป ระชมุ สมั ภ าษ ณ ห ลายๆ คน และต ั้งคำถ าม

เช น คาราวาน ท ีแ่ วะม าสน ใจอะไรเป น ห ลกั? คณุ ได ความ รูความ เขาใจอะไรเพิม่ เตมิ ?

คณุ มขีอแน ะน ำอะไร?

ความเหน็เพ ิ่มเติม

วธิกีาร “ค าราวาน ” สาม ารถ ใช ได ใน ห ลายโอกาสเช น แต ละโอเอซสิแลกเป ล ีย่น ใน

ป ระเดน็ ท ีแ่ตกต างกนั เช น ป ระสบการณ จากป ระเท ศต างๆ แลกเป ล ีย่น แน วท างการ

ป ฏบิตั ิ การน ำเสน อผลการด ำเนนิ งานฯลฯ ห รืออาจน ำไป ป ระยกุต ใช ได ใน การแลกเป ล ีย่น

ท ี่เก ีย่ วกบัเอกสารบท ความ ท ีม่คี วาม ยาวม ากๆ ห ากคณุ สาม ารถ แบงเอกสารเป น ส วน ๆ

เพือ่ให งายแก การป ระชมุ ห รือป ระม าณ ไม เกนิ ห น ึ่งห น า หวัห น าโอเอซสิกจ็ะสาม ารถ

น ำเสน อเน ือ้ห าห น ึ่งห น ากระด าษ น ัน้ แล วให ผ ูเข ารวม ท ำการแลกเป ล ี่ ยน เสน อแน ะพัฒน า

แน วคดิ ห รือยกขอก ังวล คณุ ต องท ด ลองท ำด ู!



รูป แบ บ “ท อ ล ค โชว” ชวยให ผ ูเข ารวม ห ลกั โดยมกัเรียกวา “ผ ูรวม อ ภปิ ราย ” แลกเป ล ีย่น

ป ระสบ การณ ใน บ รรยากาศท ี่ไม เป น ท างการ เน ือ่ งจากวธิกีารน ี้อาศยัการเต รียม ตวัน อย

ม ากจากผ ูอภปิ ราย จงึสาม ารถใชได ใน การป ระชมุ เชงิป ฏบิตั กิารท ีค่ น ย ังไม รูจกักนั ห รื อไม 

รูจกัผ ูจดั บ ท บ าท ของผ ูเข ารวม ท ี่เห ลอืคอืการรับ ฟงและเรียน รูจากการ “ชม ”ท อล ค โชว

ลกัษ ณ ะท ี่ไม เป น ท างการของท อล ค โชวท ำให มคี วาม เกร็งน อยกวาการอภ ปิ ราย แต ก ็จะ

ท ำให การมสี วน รวม น อยกวาใน วธิกีาร “อ างเล ีย้ งป ลา” ห รือ “วงล อ ม ชน เผ า” ท อล ค โชว

จะได ผลดที ีส่ดุ เม ือ่ เรือ่ งราวของผ ูอภปิ รายเช ือ่ม โยงกบั ของผ ูอภ ิ ป รายค น อ ืน่ แต กย็ ังค งม ี

มมุ ม องท ีแ่ต กต าง ด ังน ัน้ การวางแผน จงึมหีวัใจอย ูท ีก่ารคดั เลอืกหวัขอท ีด่แีละผ ูอภปิ ราย

ท ีน่ าสน ใจ

ท อ ล ค โชวเป น ท างเลอื ก ท ีด่ ีเม ือ่ เทยี บ กบั ก ารน ำเส น อ บ น โพ เดยี ม ห รือ ก ารมอี งค ป าฐ ก

อย างเป น ท างการ วธิกีารน ี้เป ด โอกาสให มกีารเช ือ่ม โยงค วาม คดิระห วางผ ูอภปิ รายและ

พ เิค ราะห ป ระเดน็ ห ลกัๆ และท ีด่ที ีส่ดุคอื เป น การดงึเรือ่งราวจากผ ูค น โดยไม ต องอาศยั

การเต รียม การม ากม าย

ทอลคโชวคืออะไร?ทอลคโชวคืออะไร?ทอลคโชวคืออะไร?ทอลคโชวคืออะไร?

เมื่อไรจึงใชรูปแบบทอลคโชว?เมื่อไรจึงใชรูปแบบทอลคโชว?เมื่อไรจึงใชรูปแบบทอลคโชว?เมื่อไรจึงใชรูปแบบทอลคโชว?

บทที่ 9

ทอลคโชวทอลคโชวทอลคโชว
(TALKSHOW)(TALKSHOW)(TALKSHOW)
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มปี จจยัห ลกัท ีต่ องพจิารณ า  4 ป ระการด วยกนั คอื รูป แบ บ ของท อล คโชว ผ ูดำเนนิ รายการ

การห าผ ูน ำเส น อท ีน่ าส น ใจ และการเลอืกหวัขอ

เม ือ่ใช รูป แบ บ ท อล คโชว ควรใช เวลาไ ม เกนิ 60 - 90 น าท ีส ถาน ท ีค่วรจดัให คล ายท อล คโชว

ให ม ากท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะท ำไ ด  คอื มบี รรยากาศส บ ายๆ เป น กนั เอง ถาเป น งาน ป ระชมุ ท ีม่ ี

ผ ูเข ารวม จากป ระเท ศเดยีวกนั คณุ อาจต องลอกเลยีน รูป แบ บ จากโท รทศัน ท ีค่น ค ุน เคย

โดยท ัว่ไ ป กจ็ดั เก าอ ี้คน ด ูเป น ค รึ่งวงกลม เก าอ ี้ผ ูด ำเนนิ รายการต ั้งอย ูข างห น าโดยม ีเก าอ ี้

แขกรับ เชญิ เรียงอย ูข างๆ

ป จจยัส ำคญั ป ระการห น ึ่งส ำห รับ ความ ส ำเร็จของท อล คโชวคอืการมพีธีิกรท ีม่คีวาม ส าม ารถ

พธีิกรท ีน่ ั่งบ น เก าอ ี้ส บ ายๆ อย ูเบ ื้องห น าน ั้น จริงๆ แล วต องท ำห น าท ีห่ ลายอย าง เช น

กล าวต อน รับ ผ ูชม แน ะน ำหวัขอเรือ่งอย างส ั้น ๆ และส น ท น ากบั แขกรับ เชญิ ผ ูท ำห น าท ีน่ ี้

ค วรมคีวาม ส าม ารถกล าวแน ะน ำอย างน าส น ใจใน ลลีาท อล ค โชวไ ด  เช น “แขกรบั เชญิ  

คน แรกเป น ท ีรู่จกักนั ด ี เขาเคยเป น ...” ถาเป น ไ ป ไ ด  การกล าวแน ะน ำควรน ำไ ป ส ูการ

ป รบ มอืต อน รับ ของผ ูชม จากน ั้น พธีิกรดำเนนิ การส น ท น าด วยการถาม คำถาม ท ีน่ าส น ใจ

เพ ือ่ให เกดิการแลกเป ล ีย่น ระห วางแขกรับ เชญิ ด ังท ีก่ล าวม าแล ว ต องเลอืกส รรคน ท ีจ่ะม า

ท ำห น าท ีพ่ธีิกรอย างระมดัระวัง ท ีต่ องมทีกัษะใน การดำเนนิ รายการ พธีิกรควรใช ทกัษะ

การดำเนนิ รายการใน การส รุป และคะย ั้น คะยอ ควรมคีวาม ส าม ารถใน การเรียบ เรียงคำพดู

ของแขกรับ เชญิ และซกัถาม ให อธิบ ายอย างทนั ท วงท ี เช น “ช วยอธบิ ายเพ ิม่ เตมิ ได ไห ม ?”

ห รือ “ช วยยกตวัอย างห น อยได ไห ม ?”

วิธีการวิธีการวิธีการวิธีการ

รูปแบบรูปแบบรูปแบบรูปแบบ

พิธีกรพิธีกรพิธีกรพิธีกร
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ขอแนะนำบางประการสำหรับพิธีกร

ขดัจังห วะอย างสภุ าพ ห ากจำเป น อย าป ล อยให พดู ไป เรือ่ยเป อย ไม เป น ป ระโยชน สำห รับ ใค ร

สบ ต ากบั แขกรับ เชญิ ท ีก่ำล ังพดู ฟ งอย างต ัง้ใจ เม ือ่ เห ็น คณุ ฟ งอย างต ัง้ใจ ผ ูพดูก ็จะเต ็ม ใจให คณุ

ขดัจังห วะและอาจเป น การช วยให ผ ูพดูสาม ารถพดูได อย างได นำ้ได เน ือ้ด วย

อย าโต เถียง คณุ เป น พธีิกรและม ีห น าท ีส่มั ภ าษ ณ  ไม ใช ผ ูเข ารวม

ให ทกุค น ม ีโอกาสแสดงค วาม ค ดิ เห ็น

ให ผ ูพดู ได แสดงค วาม เห ็น ส ัน้ ๆ ใน รอบ สดุท าย โดยคณุ ต ัง้ค ำถาม ป ดท าย เช น “คณุ มขี อ เสน อแน ะใน

เรือ่ งน ีอ้ ย างไร ใน สองป ระโยค?”ห รือ “คณุ ได เรยีน รูห รอื ได ข อสรปุ อะไรจากท อล ค โช ว ค รั้งน ี?้”

หัวขอการแลกเปลี่ยน

การคดั เลอืกผ ูรวม อภปิ รายก ็ต องกระท ำอย างระมดัระวังพ อๆ กนั เน ือ่งจากเป น หวัใจของ

ท อล ค โชว ผ ูรวม อภปิ รายแต ละค น ค วรม ีทศั น ะท ีน่ าสน ใจห รือไม เห มอืน ใค รท ีต่ อ งการจะ

แลกเป ล ีย่น และย ังต องม ีจติ ใจเป ดกวางรับ ฟ งค วาม เห ็น ของค น อ ืน่ ไม หกัห าญ โต เถียง

เอาชน ะ ต อบ สน องต อป ฏกิริยาของผ ูฟ งและเค ารพ รูป แบ บ ท อล ค โชว

บ างค รัง้อาจขอให ผ ูฟ งต ัง้ค ำถาม แต ต องระวังเน ือ่งจากรูป แบ บ น ีต้ องการให 

  เกดิการแลกเป ล ีย่น ท ีน่ าสน ใจและอาจจะเผ ็ดรอน ระห วางผ ูรวม อภปิ รายสาม

ห รือส ีค่ น เท าน ัน้

เช น เด ียวกบั วธีิการอ ืน่ ๆ เช น “สภ ากาแฟ ”“พ ืน้ ท ี่เส รี” และ “อ างเล ีย้ งป ล า” คณุ ค วรห า

หวัขอห รือป ระเด ็น ห ลกัท ี่เป น ท ีส่น ใจของผ ูเข ารวม ไม อย างน ัน้ กระท ั่งท อล ค โชวท ีด่ดู ีท ีส่ดุ

อาจราบ เรียบ น าเบ ือ่สำห รับ ผ ูฟ ง คณุ อาจป รึกษ าหารือกบั ผ ูค นหลายฝายห รือเชญิ ผ ูเขารวม

ม าคยุกนั ล วงห น าเพ ือ่ดวูาหวัขอห รือป ระเด ็น ห ลกัท ีน่ าสน ใจคอือะไ ร ระดม สม องรวม กบั

ค ณ ะผ ูจดัและนกึค ำถาม ท ีน่ าสน ใจเพ ือ่ลงลกึท างเน ือ้ห าและให การสน ท น าม ีค วาม ล ืน่ ไห ล

เต รียม ค ำถาม ไวล วงห น าท ี่ไม ใช ค ำถาม แบ บ ป ดท ีต่ อบ เพ ียงวาใช ห รือ ไม ใช  และม ีค วาม

เฉพ าะเจาะจงเพ ือ่ไม ให แขกรับ เชญิ ต องอธิบ ายห รือเล าท ีม่ าท ี่ไป ยดื ยาว

ผูรวมอภ ิปรายผูรวมอภ ิปราย

หัวขอการแลกเปลี่ยน



118

บทที่ 9   l คูมือสานเสวนาและการปฏิบัติงานรวมกัน

9

ห ล ังจากท อล ค โชวแล วจะท ำอย างไรต อ? ป กตแิล วท อล ค โชวเป น เพยีงท างเลอืกห น ึ่ง

สำห รับ การเสวน าแบ บ มผี ูอภปิ ราย แต พ ึงตระห นกัวาความ เหน็ ป ดท ายท ีส่ งต อป ระเดน็

มคีวาม สำคญั ห ากท อล ค โชวน ั้น เป น ขั้น ตอน ห น ึ่งใน วธิกีารป ระชุม ท ีย่า วน าน ค ุณ อาจ

พจิารณ าให มผี ูจดบนั ทกึป ระเดน็ สำคญั ๆ ไว ซึ่งอาจน ำม าเผยแพ รต อผ ูเขารวม และคน

ท ัว่ไป ท ี่ไม ไดม าเขารวม ได ถาต องการแค การแลกเป ล ีย่น ท ีด่แีละสรางสรรค  ก ็จบ แค น ั้น

ถาค ุณ ไดอ าน บ ท “เส าะห าอ น าค ต ”ค ุณ ก ็ไดเรียน รูเก ีย่วกบั การใช “เส น เวลา” สาม แบ บ

เพ ือ่ เริม่ การป ระชุม แบ บ “เส าะห าอ น าค ต ”แต  “เส น เวลา” ก ็ไม ไดจำกดัการใชอย ูแค น ั้น

แม จะไม เป น ท ี่รูกนั กวางขวางม ากนกั แต ผ ูอำน วยการป ระชุม จำน วน ม ากขึ้น เรือ่ยๆ ท ี่ใช 

วธิกีาร “เส น เวลา” ใน การสรางการแลกเป ล ีย่น และความ รวม มอื

ป กตแิล ว “เส น เวลา” มวีตัถุป ระสงค สองป ระการ ป ระการแรก “เส น เวลา” สาม ารถชวย

ให กล ุม ผ ูเขารวม พฒั น าความ เขาใจต ออดตีรวม กนั อนั จะเป น ฐ าน ให กล ุม ไดคดิฝ น และ

วางแผน ถึงอน าคต

ป ระการท ีส่อง “เส น เวลา” สาม ารถใชใน การศกึษ าพ ิเคราะห โครงการ สม าชกิห รือผ ูมสี วน

รวม ใน โครงการห น ึ่งๆ สาม ารถม องย อน ห ล ังใน ชวงส ั้น ๆ อย างค รึ่งป  ห น ึ่งเดอืน ห รือกระท ั่ง

เม ือ่คนื วาน เพ ือ่ห าบ ท เรียน การป รับ ป รุงแก ไขและแน วท างการป ฏบิตัสิำห รับ อน าคต

Norman Kerth ผ ูเช ีย่วชาญ “การม อ งย อ น อ ดตี ”(Retrospective) นยิาม วธิกีารน ี้วาเป น

เห มอืน พธิกีรรม ท ีจ่ดัขึ้น ใน ต อน ท ายของโค รงการเพ ือ่ เรียน รูจากป ระส บ การณ ของท ุกค น

และท ำให พ วกเขาวางแผน ท ีจ่ะมกีารเป ล ีย่น แป ลงใน การดำเนนิ งาน คราวห น า

อย างไรกต็าม บ ท น ี้ม ุงสน ใจวธิกีาร “เส น เวลา” ท ีค่ รอบ คล ุม ชวงเวลาท ีย่าวขึ้น แต ไม ควร

ลมื วามนั สาม ารถใชไดกบั การพจิารณ าท บ ท วน ย อน ห ล ังใน ชวงส ั้น ๆ ไดเช น กนั

  สำห รับ ผ ูเขารวม กล ุม ให ญ  ค ุณ อาจจดัท อล คโชว  2-3 กล ุม ดำเนนิ ควบ ค ูกนั ไป

  และให ผ ูเขารวม เลอืกเขาฟงตาม ความ สน ใจของตน

กิจกรรมติดตามงานกิจกรรมติดตามงาน

เสนเวลา (TIMELINE)เสนเวลา (TIMELINE)
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เม ือ่มกีารใช  “เส น เวล า” อย างได ผลแล ว จะชวยจดุป ระกายให กล ุม มสีำนกึความ เป น

ชมุ ชน ด วยการมปี ระสบ การณ รวม กนั และอตั ลกัษ ณ รวม กนั บ น พ ืน้ ฐ าน ของอ ดตี ต ลอดจน

เช ือ่ม อดตี เขากบั ป จจบุนั และอน าคต มนั ย ังเป น เค รือ่งมอืช ัน้ ยอดสำห รับ ชวยให คน พ บ

ส ิ่งท ีพ่ วกเขามอีย ูรวม กนั โดยอาศัยเรือ่งราวต างๆ ทีบ่ อกเล าออกม า ใน บ างกรณอีาจถ ึงกบั

ชวยให คน ผ าน อดตี ท ีย่ากลำบ ากและน ำกล ุม ส ูการเยยีวยาได 

 ถ าย ังไม เคยรูจกัวิธีการ “เส น เวลา” ม าก อน คณุ อาจป ระห ลาดใจทีจ่ะพ บ วา

  กล ุม ผ ูเขารวม สาม ารถ รวบ รวม ขอมลูได ม ากเพยีงใด และม ีเรือ่งราว ความ รูสกึ

และความ ค ิดม ากเพยีงใดทีฝ่งลกึอย ูใน ความ ทรงจำของผ ูเขารวม ทีผ่ดุออกม าใน ชวงเวลา

อนั ส ัน้ บ างองค กรจ างท ีป่ รึกษ าห รือนกัวิจยัม าทำการสมั ภ าษ ณ เพ ือ่ท ีจ่ะด ึงเ อาขอมลู

ด ังกล าวออกม า แต คณุ สาม ารถ ใชวิธีการ “เส น เวลา” ห าขอมลูได ม ากกวาเน ือ่งจากมนั ม ี

แงมมุ ใน เรือ่งการเต ิม เตม็ กนั และกนั ด วย

ระยะเวลาของการทำก ิจกรรม “เส น เวล า” ขึน้ อย ูกบั จำน วน คน ที่เขารวม และขึน้ กบั วา

คณุ ต องการทำแผน งาน ด วยห รือไม  (ใน วิธีการ “ม อ งย อ น กลบั ไป ใน อ ดตี ”) ไม อย างน ัน้

คณุ กส็าม ารถ ใช“เส น เวล า” เป น ขัน้ ต อน ห น ึ่งใน ชวงต น ของวิธีการป ระชมุ เช ิงป ฏ ิบตั ิการ

เพ ือ่ม องอดตี ก อน ท ีจ่ะพดูถ ึงสถ าน การณ ป จจบุนั และ/ห รืออน าคต ด ังน ัน้ วิธีการ “เส น

เวล า” อาจใชเวลาป ระม าณ 60 น าท ีถ ึง  3 ชัว่โม งสำห รับ กล ุม ให ญ 

คณุ ตดัส ิน ใจท ีจ่ะใช วิธีการ “เส น เวล า” ใช ไห ม ? เย ีย่ม แต พ ึงต ระห นกัวามคีวาม เป น ไป ได 

ห ลายทางใน การทำ“เส น เวล า” ผม จะอธิบ ายถ ึงแน วทางท ี่ได รับ ความ น ิยม ม ากท ีส่ดุก อน

วิธีการ “เส น เวล า” สองแบ บ ทีน่ ำเสน อน ี้เป น “เส น เวล า” ที่เขยีน โดยผ ูอำน วยการป ระชมุ

(ทางเลอืกท ี่ 1)ห รือให ผ ูเขารวม ท ั้งห ม ดระบ ุเห ตกุารณ ของต น ลงบ น “เส น เวล า” (ทางเลอืก

ท ี่ 2)

ประโยชนของ “เสนเวลา”ประโยชนของ “เสนเวลา”ประโยชนของ “เสนเวลา”ประโยชนของ “เสนเวลา”

วิธีการ “เสนเวลา” ใชเวลาเทาไร? วิธีการ “เสนเวลา” ใชเวลาเทาไร? วิธีการ “เสนเวลา” ใชเวลาเทาไร? วิธีการ “เสนเวลา” ใชเวลาเทาไร? 

ใช “เสนเวลา” แบบไหน?ใช “เสนเวลา” แบบไหน?ใช “เสนเวลา” แบบไหน?ใช “เสนเวลา” แบบไหน?
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วธิกีารน ี้ ผ ูอำน วยการป ระชมุ น ำผ ูเข ารวม ใน วงให ญ คดิท บ ท วน เรือ่งราวใน ชวงเว ลาท ี่

กำห น ดกนั ไว คณุ อาจ ต องมผี ูอำน วยการป ระชมุ สองคน คน ห น ึ่งท ำห น าท ีด่ ำเนนิ การ

แลกเป ล ีย่น อกีคน ท ำห น าท ี่เขยีน แต ถ าผ ูอำน วยการป ระชมุ มปี ระสบ การณ กอ็าจ ท ำไป

คน เดยีวได  เขยีน เสน เวลาลงบ น กระดาษ สีขาวห รือนำ้ต าลแผ น ยาวสาม ถงึส่ีเม ต ร ห รือยาว

กวาน ัน้ ห ากจ ำเป น ควรเต รียม กระดาษ ก อน เริม่ การป ระชมุ โดยเขยีน หวัขอระบสุิ่งท ี่เรา

ต องการพจิ ารณ าย อน เวลาและลากเสน แน วน อน ต รงสวน ล างของกระดาษ ระบปุ ห รือ

ห น วยเวลาท ีย่าวกวาน ัน้

ผ ูเข ารวม น ั่งเป น ค ร่ึงวงกลม ล อม รอบ เสน เวลา และผ ูอำน วยการป ระชมุ ถ าม คำถ าม

อย างเช น :

●  เรือ่งเริม่ แต เม ือ่ไร? ใครจ ำได บ าง?

●  ใครสาม ารถ เล าเรือ่งเก ีย่วกบั ชวงเวลาน ี้ได บ าง?

จ ากน ัน้ ผ ูอำน วยการป ระชมุ วาดแสดงให เหน็ ภาพเห ตกุารณ ท ีส่ำคญั ต างๆ จ ากเรือ่งราว

ท ีบ่ อกเล าออกม า เขาห รือเธอต องคอยดแูลให ผ ูเข ารวม ทกุคน มสีวน รวม โดยถ าม คำถ าม

ยำ้ๆ และเตอืน วาคน ท ีอ่ย ูห ล ังห องห รือคน ท ีย่ ังไม ได พดูควรแสดงความ เห ็ น บ าง เป น ต น

ผ ูเข ารวม บ างคน อาจ มขี อมลูม ากกวาคน อ ืน่ และ/ห รือพรอม จ ะพดูม ากกวาคน อ ืน่

ทางเลือกที่ 1 “เสนเวลา” ที่ผูอำนวยการประชุมชวยเข ียนทางเลือกที่ 1 “เสนเวลา” ที่ผูอำนวยการประชุมชวยเข ียนทางเลือกที่ 1 “เสนเวลา” ที่ผูอำนวยการประชุมชวยเขียนทางเลือกที่ 1 “เสนเวลา” ที่ผูอำนวยการประชุมชวยเข ียน
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  เวลาถาม ผ ูเขารวม ถ ึงความ รูสกึของพ วกเขาเก ีย่วกบั เหตกุารณ สำคญั ๆ ให ใช ส ี

แ ละสญั ลกัษ ณ เพ ือ่ เน น ส ิ่งท ีพ่ วกเขาถ ายท อดออกม า เช น ใช ส ีเขยีวสำห รับ

ความ รูสกึเช ิงบ วกและสแีดงสำห รับ ความ รูสกึเช ิงลบ คำพดูท ี่เป น ท ี่โต แย งกอ็าจ ใชสญั ลกัษ ณ 

สายฟา

ใน รูป แ บ บ น ี้ ผ ูเข ารวม เขยีน เห ตกุารณ สำคญั ต างๆ ลงบ น กระดาษ แ ข็ง ห รือกระดาษ

โพ สต อทิ ขน าดให ญ 

ใน ช วงแ รก ผ ูอำน วยการป ระชมุ อธิบ ายถ ึงวตัถปุ ระสงค ของผ ูจดัสำห รับ การท ำเส น เ วลา

แ ละเชญิ ชวน ให ผ ูเข ารวม ช วยกนั ท ำเส น เวลาท ีแ่ สดงภาพ เห ตกุารณ ท ี่เกดิขึน้ ใน ช วงเวลาท ี่

กำห น ด

แ จ กจ ายกระดาษ แ ข็งแ ละป ากกาแ ก ผ ูเข ารวม จ ากน ัน้ ก ็เชญิ ให ผ ูเข ารวม เขยีน เห ตกุารณ 

สำคญั ห น ึ่งเห ตกุารณ ลงบ น กระดาษ แ ข็งแ ต ละแ ผ น แ ละแ ป ะลงบ น เส น เวลาท ี่เต รียม ไ ว

บ น ผน ังตาม ลำดบั เวลาอย างคราวๆ ใน การเต รียม เส น เวลาบ น ผน ัง คณุ สาม ารถแ ขวน

กระดาษ สนีำ้ต าล เพ ือ่ ไ ม ให เกดิ ริว้รอยบ น ผ นงัแ ล ะใช ส เป รย กาวห รือไ ม ก ็เท ป กาวแ ป ะ

กระดาษ แ ข็ง

อ ย าลมื เตอื น ผ ูเข ารวม ให แป ะเห ตกุารณ ต าม ลำดบั เวลา!

อกีท างเลอืกห น ึ่ง คณุ สาม ารถค อยๆ ท ำไ ป ทลีะช วงเวลาก ็ไ ด  เช น ให ผ ูเข ารวม สน ใจ แ ต 

เฉ พ าะช วงสบิ ป แ รกนบั จ ากก อต ัง้องค กรแ ละแ ป ะกระดาษ แ ข็งเฉ พ าะช วงเวลาน ี้เท าน ัน้

จ ากน ัน้ ก ็เล ือ่น ม าย ังอกีสบิ ป ถดัไ ป แ ละอกีสบิ ป ถดัไ ป เร่ือยๆ จ น ถ ึงขอบ เขต เวลาท ีก่ำห น ด

แ น ะน ำให ใช วิธีการน ีถ้ าคณุ ต องดำเนนิ การแ ลกเป ล ีย่น ใน ช วงเวลายาว น าน ม ากเพ ือ่ช วย

เน น ใน แ ต ละช วงเวลา

เพ ือ่ป องกนั ความ ซำ้ซ อน แ ละส งเส ริม การท ำงาน ใน กล ุม ย อย คณุ สาม ารถขอ

  ให ผ ูเข ารวม แ บ งเป น ก ล ุม ย อย เพ ือ่ แ ล ก เป ล ีย่ น แ ล ะเขยี น บ น ก ระดาษ แ ข็ง

ส งม าเป น กล ุม ซ ึ่งจ ะช วยลดความ ซำ้ซ อน ของเน ือ้ห าไ ด

ทางเลือกที่ 2 สรางเสนเวลาโดยใชกระดาษแข็งทางเลือกที่ 2 สรางเสนเวลาโดยใชกระดาษแข็งทางเลือกที่ 2 สรางเสนเวลาโดยใชกระดาษแข็งทางเลือกที่ 2 สรางเสนเวลาโดยใชกระดาษแข็ง
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คณุ อาจสงสยัวาท ำไม จึงใช กระดาษ แข็งและไม เขยีน ลงบ น เส น เวลาไป เลย กระดาษ แข็ง

สตี างๆ ท ำให ม องเหน็ อารม ณ ความ รูสกึท ีต่ างๆ กนั ไป ยกตวัอย าง กระดาษ แข็งส ีเขยีว

บ งบ อกถ ึงความ ท รงจำท ี่เป น บ วก กระดาษ แข็งส ีเห ลอืงบ งบ อกความ รูสกึกลางๆ และ

สแีดงห ม ายถ ึงเห ตกุารณ ท ี่เป น ป ญ ห า ห รืออาจจะใชสขีองกระดาษ แบ งต าม กล ุม ห รือ

แผน กต างๆ ท ี่เข ารวม กจิกรรม น ี้ก ็ได 

ถ าคณุ ไม รูวาจะกำห น ดชวงเวลาอย างไรด ี ให ป รึกษ ากบั ผูเข ารวม บ างส วน เก ี่ยวกบั ช วง

เวลาท ี่เห ม าะสม

เม ื่อผูอำน วยการป ระชมุ รูสกึวามกีารแป ะกระดาษ แข็งต างๆ อย างเพยีงพอแล ว ก ็เชญิ ให 

ผูเข ารวม ออกม าขางห น าและรวม กนั พ ิเคราะห เส น เวลาท ีส่ รางขึ้น ผูอำน วยการป ระชมุ

ต ั้งคำถ าม สำห รับ ผูเข ารวม อย างเช น :

●  มปี ายใดท ี่ไม ชดั เจน บ าง?

●  เหน็ ภาพน ี้แล วรูสกึอย างไร?

●  เหน็ รูป แบ บ อะไรบ างไห ม ?

●  ท ี่เหน็ ท ั้งห ม ดน ี้บ อกอะไรบ าง?

●  เราได เรียน รูอะไรบ างจากเส น เวลาน ี้?

●  จากเส น เวลาท ี่เหน็ น ี้ เราจะท ำอะไรท ีแ่ต กต างไป จากเดมิ บ างใน คราวห น า?

●  มอีะไรท ี่เราป ระห ลาดใจบ างเม ื่อดจูากเส น เวลา?

ใน การวิเคราะห  ผูเข ารวม มกัจะรูสกึวาเห ตกุารณ สำคญั บ างอย างขาดห ายไป ใน กรณนี ี้

คณุ ก ็เชญิ ชวน ให เขาเขยีน และตดิกระดาษ เพ ิม่ เตมิ ได 

วิเคราะหเสนเวลาวิเคราะหเสนเวลาวิเคราะหเสนเวลาวิเคราะหเสนเวลา
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ถ าคณุ วางแผน ท ีจ่ะม ี “การม อ งย อ น อ ดตี ” (Retrospective) กจิกรรม ต อไป น ีก้ ็เห ม าะ

ท ีจ่ะเส ริม ความ มปี ระโยชน ของ “เส น เวล า” ก อน ท ีจ่ะมกีารเสวน า ให ผ ูเข ารวม ล อง

จนิ ตน าการตน เองเป น “นกัโบ ราณ ค ด ี” โดยสบืค น สำ น ักงาน ห รือบ าน ของต ัวเองเพ ือ่ห า

วัตถสุำ ค ัญ ท ี่เก ีย่วข องก ับงาน ห รือโครงการของต ัวเอง ใน ระห วางการท ำ เส น เวล า ห รือการ

ม องย อน กล ับไป ใน อดตี ผ ูอำ น วยการป ระชมุ ขอให ผ ูเข ารวม น ำ เสน อแล ะอธบิายเก ีย่ วก ับ

วัตถทุ ีต่น เองพ บ โดยบอกเล าเร่ืองราววาวัตถนุ ัน้ มคีวาม เป น ม าอย างไร คณุ อาจจัดให ม ี

โต ะสำ ห รับแสดงวัตถ ุเห ล าน ัน้ น อกจากน ีค้ณุ ย ังสาม ารถพจิารณ าให มกีารล งคะแน น เลอืก

วัตถทุ ีม่คี วาม สำ ค ัญ ห รือน าสน ใจท ีส่ดุไดอกีดวย การเล าเร่ืองใน รูป แบบน ีท้ ำ ให เส น เวล า

มคีวาม เป น ส วน ต ัวม ากขึน้ แล ะมวีัตถ ุเป น ส ิ่งยนื ย ัน เร่ืองราวใน ชวีิ ตจริงของผ ูเล า

คณุ ไม จำ เป น ต องท ราบป ระวัตศิ าสตรความ เป น ม าของกล ุม ผ ูเข ารวม เพ ือ่จะดำ เนนิ วธิกีาร

สรางเส น เวล า อ ัน ท ีจ่ริง การรูม ากเกนิ ไป เก ีย่วก ับป ระวัตศิ าสตรของกล ุม ผ ูเข ารวม รังแต จ ะ

เป น อปุ สรรคแก การดำ เนนิ การแล กเป ล ีย่น ถ าคณุ ไม สาม ารถห ักห าม ใจใน การท ีจ่ะน ำ เสน อ

ส ิ่งท ีค่ณุ รูได ผ ูเข ารวม ต องเป น ผ ูรวม สรางป ระวัตศิ าสตรของตน เอง

ถ าคณุ ท ำ กจิกรรม ม องย อน กล ับไป ใน อดตี กต็ องมคีวาม ช ัดเจน ก ับผ ูเข ารวม วาจะท ำ

อย างไรก ับข อมลู ท ี่ไดจากการป ระชมุ อย าล มื จดบ ัน ทกึข อตกล งต างๆ ถ าคณุ วางแผน

จะท ำ กจิกรรม ม องย อน กล ับไป ใน อดตี กต็ องตอบคำ ถาม อย างเช น จะม ีใครม ารวม ? จะใช 

สถาน ท ีท่ ี่ไห น ? เม ือ่ไร?

กิจกรรม “โบราณ วัตถุ” (THE ARTIFACTS EXERCISE)กิจกรรม “โบราณ วัตถุ” (THE ARTIFACTS EXERCISE)กิจกรรม “โบราณ วัตถุ” (THE ARTIFACTS EXERCISE)กิจกรรม “โบราณ วัตถุ” (THE ARTIFACTS EXERCISE)

ขอคิดเห็นบางประการเกีย่วกับการดำเนินการสรางเส นเวลาขอคิดเห็นบางประการเกีย่วกับการดำเนินการสรางเส นเวลาขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการสรางเสนเวลาขอคิดเห็นบางประการเกีย่วกับการดำเนินการสรางเส นเวลา
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Norm Kerth ชาวอเม ริกนั เขยีน ห น ังสอืท ีม่ชี ือ่วา Project Retrospectives. A Handbook

for Team Reviews (การม องย อน กลบั ไป ใน อดตีของโครงการ: ค ูมอืสำห รับ การท บ ท วน

เป น กล ุม ) อกีเล ม ท ีน่ าสน ใจคอื Agile Retrospctives: Making Good Teams Great!

(การม องย อน กลบั ไป ใน อดตีอย างรวดเร็ว: การท ำให กล ุม ท ีด่อีย ูแ ล วเย ีย่ม ขึน้ ไป อกี) ของ

Esther Derby แ ละ Diana Larsen ผม ขอขอบ คณุ ผูอำน วยการป ระ ชมุ ชาวออสเต รีย

Frowin Fratjak ท ี่ได แ น ะ น ำผม ให รูจกั “เส น เวลา” ใน การท บ ท วน ป ระ สบ การณ รวม กนั ใน

ระ ห วางการป ระ ชมุ ระ ดบั ภมูภิาคของสม าคม ผูอำน วยการป ระ ชมุ น าน าชาต ิ เม ือ่ป  2550

ท ีก่ รุงกวัลาลมั เป อร

เวลาท ำกจิกรรม ม องย อน กลบั ไป ใน อดตี ต องจดั ให สถ าน ท ีม่พืีน้ ท ี่เพียงพอสำห รับ ให 

ผูเข ารวม ท ีแ่ บ งเป น กล ุม ย อยเคล ือ่น ย ายไป ม า ตดิป ายห รือจบั กล ุม ใน ชวงท ำการวิเคราะ ห 

แ ละ ควรจดั ให มพืีน้ ท ีผ่น ังวางสกัสองเม ตรเพือ่แ ป ะ กระ ดาษ แ สดงเส น เว ลา ถ าไม มคีณุ ก ็

อาจใช กระ ดาน ท ดแ ท น ได ส วน ให ญแ ล ว คณุ สาม ารถ วางเก าอ ี้เป น ค ร่ึงวงกลม ล อม เส น

เวลา ห รือเชื้อเชญิให ผูเข ารวม ม ายนื รวม กนั ขางห น าเพือ่สำรวจเส น เวล าท ีท่ ำขึน้

แ ม วากจิกรรม น ี้จะ ช วยให เกดิความ เขาใจใน อดตี มนั ก ็ไม ใช การศกึษ า

  ป ระ วตัศิาสตรของจริง เน ื้อห าของเส น เวลาขึน้ อย ูกบั ความ รูแ ละ ป ระ สบ การณ 

ของผูเข ารวม แ ละ เป น มมุ ม องส วน ตวัของแ ต ละ คน ท ีม่ตี ออดตี

บ อยค รั้งท ีก่ล ุม ผูเข ารวม ไม ได มคีวาม รูเรือ่งป ระ วตัศิาสตรอ ย างละ เอยีดดนีกั ไม วาจะ เป น

ป ระ วตัศิาสตรของชมุ ชน รัฐ ป ระ เท ศห รือโลก ด ังน ัน้ จงึไม ใช เรือ่งท ีจ่ะ ไป คาดห วังให 

ผูเข ารวม สาม ารถ ให ข อมลูท างป ระ วตัศิาสตรท ีค่ รบ ถ วน สม บ ูรณ ได  “เส น เวล า” เป น

เค รือ่งมอืท ี่ใช ใน การท ำความ เขาใจรวม กนั ม ากกวาท ีจ่ะ เป น การห าขอเทจ็จริงอย าง

ถกูต องตรงเผง ห ากต องการขอเทจ็จริงท างป ระ วตัศิาสตรท ีถ่กูต องอาจจำเป น ต องใช 

วธิกีารอ ืน่ ๆ

ห ากจำเป น ท ีจ่ะ ต องได ข อเทจ็จริงท ีถ่กูต อง ผม แ น ะ น ำให ท ำการศกึษ าค น ควาล วงห น า

แ ล ะ เส น อขอมลู แ ก กล ุม ผูเข ารวม โด ย เป น ขอมลู ท ีป่ รากฏ บ น เส น เวล าก อน การป ระ ชมุ

ป ระ วตัศิาสต รไม ค วรถกูใชเพือ่สรางค วาม ชอบ ธ รรม แ ก สถ าน ภาพห รือพฤ ตกิรรม ต างๆ

ใน อดตี เพียงแ ต ใช ท ำความ เขาใจส ิ่งท ี่เกดิขึน้ แ ล วเท าน ัน้

ขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลเพิ่มเติม

  ป ระ วตัศิาสตรของจริง

ของผูเข ารวม แ ละ เป น มมุ ม องส วน ตวัของแ ต ละ คน ท ีม่ตี ออดตี



ใน การป ระชมุ เช ิงป ฏบิตักิารและการป ระชมุ จำน วน ม าก เราใช เวลาอย างม ากไป กบั การ

ถกเถยีงวาท างแก ป ญ ห า (ห รือกระท ั่งตวัป ญ ห าเอง) อนั ไห น ท ีส่ ำคญั ม ากกวา จากการ

พดูคยุธ รรม ดาๆ บ างทกีก็ลบั กลายเป น การโต เถยีงอย างดุเดอืด อารม ณ ค วาม รูส ึกอาจ

พ ล ุงพ ล าน ไม วาใค รพดูอะไรก ็เป น ป ระเดน็ ถกเถยีงกนั ไป ไดเรือ่ย แล วพ อถ ึงตอน ท าย

ท ีต่ องมกีารตดัสนิ ใจ เจาน ายห รือเสยีงขางม ากเป น ผ ูตดัสนิ ใจ โดยผ ูรวม ป ระชมุ ส วน ห น ึ่ง

ไม พ อใจกบั การตดัสนิ ใจน ั้น “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”ดจูะเป น ค ำตอบ ท ีด่ี

ท ีส่ดุสำห รับ สถาน การณ เช น น ี้

“การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”เป น วธิกีารท ีม่ลีกัษณ ะเฉ พ าะตวั ไดรับ การพฒั น า

ขึ้น ม าโดน Jim Rough จากสห รัฐ อเม ริกา เขาไดเผ ยแพ รและสอน วธิกีารน ี้ม าต ั้งแต ป ี

ค .ศ .1990 แต น าเสยีดายท ี่ “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”กย็ ังแท บ ไม เป น ท ี่รูจกั

กนั ใน เอเชยี ขณ ะท ี่ใน ย ุโรป ผ ูอำน วยการป ระชมุ และท ีป่ รึกษาจำน วน ม ากขึ้น เรือ่ยๆ ได

ผ น วกวธิ ี “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”น ี้เขาไป ใน งาน ของตน ดวย เม ือ่ เดอืน

มถินุ ายน พ .ศ .2552 น ี้เอง Jim Rough เพ ิ่งไดจดัการอบ รม เชิงป ฏบิตักิารเรือ่ง “การอำน วย

การป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”เป น ค รั้งแรกใน เอเชยีตะวนั ออกเฉยีงใต  ท ีก่ รุงเท พ ฯ โดยไดรับ

การสนบั สนนุ จากมลูนธิฟิ รีดริค เอแบ รท

เกริ่นนำเกริ่นนำเกริ่นนำเกริ่นนำ

บทที่ 10

การอำนวยการประชุมการอำนวยการประชุมการอำนวยการประชุม
แบบมีพลวัตแบบมีพลวัตแบบมีพลวัต
(DYNAMIC FACILITATION)(DYNAMIC FACILITATION)(DYNAMIC FACILITATION)
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“การอำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”เป น วธิกีารท ี่เห ม าะสำห รับ รับ มอืกบั ป ระเดน็ ให ญ ๆ

อย างเช น เรือ่งเก ีย่วกบั ช วงเวลาท ีย่ากลำบ าก วกิฤต ห รือป ญ ห าท ีด่ ูเห มอืน วาแ ก ไม ต ก

“การอำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”สาม ารถใชได กบั ป ญ ห าทกุป ระเภท ถาใชอย างถูก

วธิแี ล ว คณุสาม ารถสรางการยอม รับ นบั ถือ แ ก ป ญ ห า สรางค วาม เชือ่ม ัน่ พฒั น าคณุค า

ยดึ ถือรวม กนั ต ลอดจน กำล ังใจใน การท ำงาน รวม กนั ได 

ถาจะอธบิ ายวธิกีารน ี้ใน ท างป ฏบิตัอิย างงายๆ คอื “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”

คอืวธิกีารท ี่ใช กระดาษฟลปิ ชารต ส ีแ่ ผ น แ ผ น ห น ึ่งสำห รับ ค วาม เหน็ ต างๆ เก ีย่วกบั ป ญ ห า

ท ีก่ำล ังพจิารณา แ ผ น ห น ึ่งสำห รับ ข อเสน อท างแ ก ป ญ ห า แ ผ น ท ีส่าม สำห รับ ข อก ังวลต างๆ

แ ละแ ผ น สดุท ายสำห รับ ข อมลู มคี น คดิวลที ีว่า “รายรำไป กบั ฟ ลปิ ชารต ” ข ึน้ ม าซ ึ่งกด็ ู

เข าท าด ี ฟลปิ ชารต ท ั้งส ีแ่ ผ น น ี้เป น หวัใจสำคญั ข องวธิกีาร เพ ราะผ ูอำน วยการป ระชมุ ใชจับ

ค วาม คดิแ ละค วาม เหน็ จากผ ูเข ารวม ต ลอดเวลา ไม ใช เพ ือ่การบนั ทกึ แ ต เพ ือ่ให ผ ูเข ารวม

รูวาส ิ่งท ีต่ น พดูไป น ัน้ ถูกรับ ฟ งแ ละมคีณุค าใน การเสวน าท ีก่ำล ังด ำเนนิ ไป แ ละระห วางการ

ป ระชมุ ดำเนนิ ไป น ัน้ ลกัษณะการพดูคยุกม็กีารเป ล ีย่น แ ป ลงไป กล าวคอื ผ ูเข ารวม จะคยุ

กนั เองน อยลง แ ละมปี ฏสิมั พนั ธสอดค ล องม ากข ึน้ กบั ภาพ รวม ท ีบ่ ังเกดิข ึน้ ใน “พ ืน้ ท ีร่ วม ”

ท ีอ่ย ูบ น ฟลปิ ชารต แ ละอย ูใน การดแู ลข องผ ูอำน วยการป ระชมุ

“การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต” คืออะไร?“การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต” คืออะไร?“การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต” คืออะไร?“การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต” คืออะไร?
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การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต

ใน “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะท ำห น าท ี่ให การยอม รับ

ให ค าและตดิตาม บนั ทกึความ คดิความ เหน็ บ น ฟ ลปิ ชารตท ั้ง ส ี่ ไม วาจะเป น เรือ่ง อะไร

ความ คดิความ เหน็ ข อง แต ละคน ส าม ารถเขยีน ลง บ น ฟ ลปิ ชารตอนั ใดอนั ห น ึ่ง ไ ด  ด ัง น ี้

1. หวัข อ ป ญ ห า

ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะจดป ญ ห าทกุอย าง ลง ไป ความ คดิความ เหน็ ข อง ผ ูเข ารวม จะถูก

 เขยีน ออกม าใน ลกัษ ณะ “เราจะป รบั ป รุงการท ำงาน รวม กนั /ป รบั ป รุงป ระสทิ ธภิ าพ / 

 ห าท างแกป ญ ห าได อย างไร?”

2. ท างแกป ญ ห า

วธีิท ี่ง ายท ีส่ดุคอืเขยีน ใน รูป ข อง “เราสาม ารถ ...”เช น “เราสาม ารถ รบั การฝ กอบ รม การ 

 ด ำเนนิ ได ” “เราสาม ารถ ท ำโรด โชวได ”ห รือ “เราสาม ารถ พฒั น าเน ื้อ ห าห ลกัสตู ร

 สอ งภ าษ าได ”

3. ข อ กังวล

ป กตมิกัจะเขยีน ข อก ัง วลให สมั พนั ธกบั ท าง แก ป ญ ห า แต กส็ าม ารถอย ูโดดๆ ได  เช น

“การพฒั น าเน ื้อห าห ลกัสตู รสองภ าษ าจะไม มที างสำเรจ็ เพ ราะต อ งมคีาใช จ ายส ูง

 เกนิ ไป ”

4. ข อ มลู /มมุ ม อ ง

ฟ ลปิ ชารตน ีส้ ำห รับ ข อมลูท ั้ง ห ม ดท ี่ไม เข าลกัษ ณะส าม ป ระเภ ท ข าง ต น ใน ฟ ลปิ ชารตน ี้

จะมที ั้ง ข อมลู เลก็ๆ น อยๆ คำบ น ต อวาถึง เรือ่ง ต าง ๆ ท ี่ไม เป น ผล ข อมลู เก ีย่วกบั

 ส ถาน การณตลอดจน ข อมลูพ ืน้ ๆ อย าง “กระท รวงน ี้มถีงึ 20 กรม ”

ลกัษ ณะท ีส่ ำคญั ท ีส่ดุป ระการห น ึ่ง ข อง “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ล วตั ”กค็อืวา

ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะไม พ ยายาม ควบ คมุ จดัลำดบั การน ำเส น อข อง ผ ูเข าร วม อกีท ั้ง ไม 

พ ยายาม กำกบั ให ผ ูเข ารวม พดูอย ูใน ป ระเดน็ เฉ พ าะอย าง ใดอย าง ห น ึ่ง

จะอำนวยการประชุมอยางไร?จะอำนวยการประชุมอยางไร?
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ห น าท ีห่ ลกัของผ ูอำน วยการป ระชมุ คอื ต ั้งใจฟ งแ ละเกบ็ รับ ความ คดิ เหน็ ความ เหน็ จาก

ผ ูเข ารวม ไม ใช จดั กล ุม ป ระเภ ท ความ เหน็ ของผ ูเข ารวม มกัจะเหน็ ได ชดั เจน วาการท ี 

ผ ูเข ารวม สน ใจท างแ ก ป ญ ห าของคน อืน่ ก ็เพราะความ ต องการท ีจ่ะเสน อท างแ ก ป ญ ห าของ

ตน เองห รือผ ูเข ารวม น ัน้ จริงๆ แ ล วอาจจะต องการเสน อป ญ ห าท ีแ่ ตกต างออกไป โด ยสิน้ เช ิง

เลย แ ละรูสกึวา “น ีค่อื ส ิ่งท ี่เราควรจะพดูถ ึงจริงๆ ” เม ือ่ เราฟ งต อไป สิ่งท ีต่อน แ รกด ูเห มอืน

จะเป น ขอก ังวล กอ็าจกลายเป น ท างแ ก ป ญ ห าให ม  ห รือการพูด ถงึป ญ ห าอกีแ บ บ ไป เลย

ก ็ได  พูด อกีอย างห น ึ่งคอื ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะต องพยายาม ฟ งแ ต ละคน อย างต ั้งใจ

สะท อน ความ เหน็ ของพวกเขาท ั้งท างคำพูด แ ละท างการเขยีน แ ละเกบ็ รับ ความ คดิ ความ

เหน็ ของพวกเขาให ได ครบ ถวน ท ีส่ดุ

สิ่งท ีท่ าท ายท ีส่ดุ ป ระการห น ึ่งกค็อืการย อยขอมลูให ได อย างรวด เร็วแ ละเขยีน

  ให ชดั เจน ท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะท ำได  Jim Rough แ น ะน ำให เขยีน เป น ป ระโยคเตม็ แ ละ

ใชถอยคำให ตรงกบั ผ ูนำเสนอให ม ากท ีส่ดุ เท าท ีจ่ะทำได  ไม ต องก ังวลวาจะวางความ คดิ เหน็

น ัน้ ตรงไห น ด ี ห ากผ ูอำน วยการป ระชมุ ไม แ น ใจ กอ็าจขอให ผ ูน ำเสน อพิจารณ าวาสิ่งท ี่ เขา

นำเสนอน ัน้ เป นป ระเภ ทไหน ห รือผ ูอำนวยการป ระชมุ อาจเขยีนถอยความ น ัน้ลงในสองแ ห ง

ก ็ได  จำไววา วตัถปุ ระสงค หลกัของการมกีระด าษชารตสีแ่ผ นคอืการต องการให ความ ค ดิ เหน็

ของทกุคนได ป รากฏ อย ูบ นบ อรด

วตัถปุ ระสงค ห ลกัอย างห น ึ่งของการบนั ทกึคอืการสราง “แผน ท ี่” ของบ ท สน ท น าท ีก่ำล ัง

ด ำเนนิ ไป ซ ึ่งรวม ถงึมมุ ม องต างๆ ท ีห่ ลากห ลายของคน ใน กล ุม แ ต ละชารตจะม ีรายการ

ความ คดิ เหน็ ท ี่เพิม่ เตมิ เข าม าเรือ่ยๆ แ ละเน ือ่งจากเราบนั ทกึความ คดิ เหน็ ของแ ต ละคน

แ ต ละรายการกอ็าจกนิ เน ือ้ท ีห่ ลายห น า เม ือ่ห น าห น ึ่งเตม็ ก ็เริม่ ห น าให ม 

ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะไม ถาม กล ุม ผ ูเข ารวม ให ตดั สนิ ใจเก ีย่วกบั การระบปุ ญ ห าใด ป ญ ห า

ห น ึ่งให ชดั เจน แ ละไม สำคญั วาต องสำรวจด าน ดดี าน เสยีของท างแ ก ป ญ ห าอนั ห น ึ่งอนั ใ ด

ผ ูอำน วยการป ระชมุ รับ ฟ งแ ต ละคน อย างต ั้งใจแ ละบนั ทกึเน ือ้ความ ป ญ ห า ท างแ ก ป ญ ห า

ขอก ังวลแ ละขอมลูต างๆ ท ีผ่ดุ ขึน้ ม า วตัถปุ ระสงค ห ลกัของการใชกระด าษฟ ลปิ ชารตท ั้งสี่

คอืการให พืน้ ท ีแ่ ก การน ำเสน อของแ ต ละคน ไม สน ใจวาจะเป น ไป คน ละทศิ ละท างแ ค ไห น

กต็าม ขณ ะท ี่เราสะท อน บนั ทกึแ ละสอบ ท าน ความ คดิ เหน็ ของแ ต ละคนความ ต ั้งใจของ

เราคอืการให ผ ูเข ารวม ได ม ีโอกาสได พูด สิ่งท ีต่น เองต องการพูด จร ิงๆ ให ข าม พน จากอาการ

ตะกกุตะกกัแ ละล ังเลใน การน ำเสน อตอน แ รกๆ
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ผ ูเข ารวม แต ละคน เป น เจ าของความ คดิ เหน็ ของตน วตัถปุ ระสงค ของการจด

  รายการคอืการบนั ทกึการสน ท น าอย างเท ีย่ งตรง ด ังน ัน้ ผ ูอำน วยการป ระชมุ

จ ึงต องสอบ ท าน ส ิง่ท ีเ่ขาเขยีน ลงไป กบั ผ ูเข ารวม อย ูตลอดเวลา โดยให พ วกเขาสาม ารถ

แก ไขส ิง่ท ีเ่ขยีน ลงไป ได 

ผ ูอำน วยการป ระชมุ เขยีน บนั ทกึเพ ือ่ให ผ ูเข ารวม ม องเหน็ ภาพรวม วา มปี ญห า ท างแก ป ญห า

ขอก ังวลและขอมลูอะไรบ างท ีม่กีารน ำเสน อขึน้ ม า

“การอำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”มคีณุ สม บตัหิ ลายป ระการ ขอแตกต างท ีส่ำคญั

ท ีส่ดุ ระห วางการดำเนนิ การป ระชมุ “ต าม แบ บ แผน ”กบั “การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ

มพี ลวตั ” กค็อืการท ี่ “การอำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”ใช ป ระโยช น จากความ ขดัแย ง

และพ ล ังอ ืน่ ๆ ใน ห ม ูผ ูเข ารวม พดูอกีอย างห น ึง่กค็อื วธีิการน ีไ้ด ผลดที ีส่ดุ เม ือ่มคีวาม

ขดัแย งใน กล ุม ผ ูเข ารวม ห รือวาผ ูเข ารวม มอีารม ณ รวม เก ีย่ วก ั บ บ างส ิง่บ างอย างม ากๆ ซ่ึง

ฟ งดขูดัแย งสำห รับ ผ ูท ีไ่ม ค ุน เคยกบั วธีิการน ี้

จริงๆ แล ว ผ ูอำน วยการป ระชมุ มอือาชพีห ลายคน ต างม ีเรือ่งเล าม ากม ายถ ึงความ ต ึง เค รียด

ห รือความ ขดัแย งท ีเ่กดิขึน้ ระห วางการป ระชมุ และความ ยากลำบ ากใน การด ึงผ ูเข ารวม กลบั

เขาม าส ูการเสวน า

“การอำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”เน นความ สำคญัของพ ืน้ท ีป่ ลอดภยัสำห รับ ผ ูเขารวม

แม วาจะไม มกีตกิากำห น ดเห มอืน อย างใน การป ระชมุ ตาม แบ บ ท ัว่ไป กต็าม

ผ ูอำน วยการป ระชมุ ต องคอยท ำห น าท ีป่ กป องผ ูเข ารวม ยกตวัอย าง ห ากผ ูเข ารวม ป ระชมุ

รายห น ึง่ถกูขดัจ ังห วะโดยคน อ ืน่ ผ ูอำน วยการป ระชมุ กอ็าจพดูวา “ขอ โท ษ น ะค รบั

ผม อยากฟ งค วาม คดิ เหน็ ขอ งคณุ จ ริง แๆต ผม อยากให เราฟ งค วาม คดิ เหน็ ขอ งคณุ  

คน น ัน้ ให จ บ เสยีกอน ”เม ือ่ผ ูอำน วยการป ระชมุ ฟ งผ ูน ำเสน อรายแรกเสร็จแล ว กส็าม ารถ

กลบั ไป ท ีอ่กีคน ห น ึง่และรับ ฟ งความ คดิ เหน็ ของคน น ัน้ ได  บ างค รัง้ผ ูอำน วยการป ระชมุ

สาม ารถตดัสนิ ใจใน ท างกลบั กนั ได และอาจพ ุงความ สน ใจไป ย ังผ ูท ีม่อีะไ รจะพดูจริงๆ ก อน

ก ็ได 

ความปลอดภัย - คุณสมบัติสำคัญของ “การอำนวยการ
ประชุมแบบมีพลวัต”
ความปลอดภัย - คุณสมบัติสำคัญของ “การอำนวยการความปลอดภัย - คุณสมบัติสำคัญของ “การอำนวยการความปลอดภัย - คุณสมบัติสำคัญของ “การอำนวยการ
ประชุมแบบมีพลวัต”ประชุมแบบมีพลวัต”ประชุมแบบมีพลวัต”

  รายการคอืการบนั ทกึการสน ท น าอย างเท ีย่ งตรง
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อย างท ี่ Jim Rough ชีแ้น ะใน การฝ กอบ รม ท ีก่ รุงเท พ ฯ วา “ไม ส ำคญั วาใค รพดู กอ น   

ป ระเดน็ สำคญั คอืแต ละคน ต อ งได รบั การรบั ฟ ง และเป น ห น าท ีข่ อ งผ ูอ ำน วย การป ระชมุ

ท ีจ่ะต อ งรบั ฟ งแต ละคน อย างต ัง้ใจ ใน บ างโอกาสซึง่มไีม ม ากนกั ผ ูอ ำน วย การป ระชมุ

อ าจจำเป น ต อ งม าอ ย ูห วางกลางระห วางผ ูเข ารวม สอ งฝ าย เพ ือ่ ท ีจ่ะค อ ย ขดั จังห วะการ

แลกเป ล ีย่ น ท ีด่เุดอืดระห วางพ วกเข าท ัง้สอง”

โดยสรุป ผ ูอำน วยการป ระชมุ ต องท ำให ผ ูเข ารวม แต ละค น พ ุง “ค วาม รอ น แรง” ม ายงั

ต น เอง ไม ใช พ ุงใส ผ ูเข ารวม ค น อ ืน่ ด วยวิธกีารน ี้ ผ ูเข ารวม แต ละค น จะสาม ารถพดูและ

ถกูรับ ฟ งโดยไม ต องกลวัวาจะถกูโจม ตจีากผ ูเข ารวม ค น อ ืน่ ๆ

ใน ฐาน ะผ ูอำน วยการป ระชมุ แบ บ ขบั เค ล ือ่น การป ระชมุ คณุ มที างเลอืกห ลกัสองท าง ค อื

ท างห น ึ่งคณุ เริม่ การป ระชมุ โดยเพยีงถาม วา “พ วกเราอ ย ากจะพดู คยุ เกีย่ วกบั เรือ่ งอ ะไร

ใน วนั น ี?้” ห รืออกีท างห น ึ่งคณุ อาจตดิกระดาษฟ ลปิ ชารต ท ีข่ ึน้ หวัวา “ป ระเดน็ ” กไ็ด 

ใน ท างแรก ป ระเดน็ ท ีจ่ะถกกนั น ัน้ ค อน ข างมคี วาม ชดั เจน ใน ท างท ีส่อง ผ ูอำน วยการ

ป ระชมุ จะต องเชญิ ผ ูเข ารวม ให เสน อป ระเดน็ ต างๆ และชวยให กล ุม ตดัสนิ ใจวาจะเลอืก

ป ระเดน็ ใด ขอแน ะน ำให ถาม ป ระเดน็ จากผ ูเข ารวม ห ากพ วกเขากระตอืรือรน ม ากพ อ

ม ีรายงาน จากผ ูท ีค่ ุน เค ยกบั “การอ ำน วย การป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”วาใน บ างค ร้ังท ีก่าร

ป ระชมุ ต าม แบ บ ป กตดิำเนนิ ไป อย างเลวรายและมคี วาม ต ึงเค รียดส ูง พ วกเขากล็กุข ึน้ ม า

จัดการดำเนนิ การป ระชมุ โดยใช “การอ ำน วย การป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”และสาม ารถน ำ

ผ ูเข ารวม ให บ รรลผุลสำเร็จอนั ไม ค าดคดิได 

การเริ่มการประชุมการเริ่มการประชุมการเริ่มการประชุมการเริ่มการประชุม
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เม ือ่ถ ึงเวลาป ดการป ระชมุ ผ ูอำน วยการป ระชมุ จะชวยท ำให ผ ูเข ารวม ป ดป ระเดน็ ได 

มหี ลายวธิที ีจ่ะท ำเช น น ัน้ ใน ท ีน่ ีจ้ะน ำเส น อวธิกีารส าม วธิที ีต่น ตำรับ เป น ผ ูแ น ะน ำเอง

แ ตคุณ กส็ าม ารถคิดคน วธิกีารของตวัเองขึน้ ม าได 

วธิกีารห น ึ่งคือการท บ ท วน ส ิ่งท ีป่ รากฏใน กระดาษ ชารตรวม กบั กล ุม แ ล วระบหุ าขอส รุป

ส ำคัญ ลงบ น กระดาษ ฟ ลปิ ชารตแ ผ น ให ม เป น แ ผ น “ผล ” ห รืออาจตัง้ช ือ่ได วาเป น แ ผ น

“ใช แล ว” ก ็ได  (ห รือ “Of Courses” ใน ภาษ าอ ังกฤษ ) คำน ีถ้กู เลอืกใชอย างระมดัระวัง

เน ือ่งจากมนั ไม ได ห ม ายถ ึงม ตทิ ีส่ อดคล องใน ท ีป่ ระชมุ ห รือการตดัสนิ ใจใดๆ แ ตถ าห ากม ี

ผ ูเข ารวม คน ห น ึ่งคน ใดให การส นบั ส นนุ อย างชดั เจน กค็วรมกีารบนั ทกึไวด วย

ถ ึงกล ุม ผ ูเข ารวม จะได ถกเน ือ้ห าให ม ๆ ไป ม ากม ายกต็าม กอ็าจเป น ได วาย ังอย ูใน ระห วาง

ชวงส ำคัญ ของการส น ท น า ใน กรณนี ี้ คุณ อาจส ราง “กระดาษ ห มดุห ม าย”ขึน้ ม าน อกเห นอื

ไป จากกระดาษ ฟ ลปิ ชารตเรือ่งผลการป ระชมุ ท ำไม น ะห รือ? กถ็ าผ ูเข ารวม ย ังคงอย ูใน ชวง

ตน ของการถกเถยีง กอ็าจจะย ังไม มอีะไรให บนั ทกึลงใน กระดาษ ผลการป ระชมุ

วตัถปุ ระส งคของการส รางห มดุห ม ายน ีก้คื็อ การบนั ทกึความ คืบ ห น าของการแ ลกเป ล ีย่น

ของกล ุม ส รุป การแ ลกเป ล ีย่น แ ละชวยให ผ ูเข ารวม ส าม ารถเริม่ การแ ลกเป ล ีย่น ได ทนั ท ี

ใน การป ระชมุ ครัง้ถดั ไป

ท างห น ึ่งใน การท ำห มดุห ม ายกคื็อ ขอให ผ ูเข ารวม ชวยส รุป เน ือ้ห าการแ ลกเป ล ีย่น เน ือ้ห า

ห ลกัของการแ ลกเป ล ีย่น คืออะไร? บ ริบ ท คืออะไร? ตลอดจน ความ แ ตกตางท างความ คิด

เหน็ คืออะไร? ใชเวลาสกัเลก็น อยใน การท บ ท วน กระดาษ ชารตตางๆ ท ีส่ รางขึน้ ระห วางการ

แ ลกเป ล ีย่น เพ ือ่ช วยให ผ ูเข ารวม ตอบ คำถาม ตางๆ เห ล าน ี้

ผ ูอำน วยการป ระชมุ อาจถาม ผ ูเข ารวม วาม ีใครท ีส่ าม ารถนกึสญั ลกัษ ณ ท ีจ่ะ

  บ งบ อกถ ึงการแ ลกเป ล ีย่น ท ีด่ ำเนนิ ม าจน ถ ึงขณ ะน ีไ้ด บ างไห ม ? ถ าม ี ก ็เชญิ

คน น ัน้ ให ออกม าวาดสญั ลกัษ ณ ด ังกล าวน ัน้ จะเป น คำพดู สญั ลกัษ ณ  ห รือผส ม กนั ก ็ได 

ห มดุห ม ายน ีจ้ะมปี ระโยชน ใน การเป ดการป ระชมุ ครัง้ถดั ไป

การปดการประชุมแบบ “การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต”การปดการประชุมแบบ “การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต”การปดการประชุมแบบ “การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต”การปดการประชุมแบบ “การอำนวยการประชุมแบบมีพลวัต”

กระดาษชารตแสดงผลการประชุมกระดาษชารตแสดงผลการประชุม

กระดาษ “หมุดหมาย” (BOOKMARK CHART)กระดาษ “หมุดหมาย” (BOOKMARK CHART)
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ผ ูอำน วยการป ระชมุ ท ีม่ปี ระสบ การณ อาจเล าเรือ่งเก ีย่วกบั การดำเนนิ การป ระชมุ อาจเป น

ต อน เริม่ การป ระชมุ ทศิ ท างการแ ลกเป ล ีย่น แ ละจดุหกัเห ท ีส่ำคญั ๆ

ทกุสองสาม เดอืน สม าชกิชมุ ชน ห รือเมอืงสบิ สองค น ถกูเลอืกแ บ บ ส ุม ให ม าป ระชมุ กนั ใน

ชวงระยะเวลาส ัน้ ๆ ป ระม าณ ห น ึ่งวนั ค รึ่ง กล ุม น ีป้ ระชมุ กนั โดยใชวธีิการ “การอ ำน วยการ

ป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”ใน การห าป ระเดน็ สำคญั ถๆ กเถยีงแ ลกเป ล ีย่น แ ละห าม ต ิเอกฉัน ท 

ม ต ิเห ล าน ีม้คี วาม สำคญั ใน ฐาน ะเป น “ม ตขิอ งป ระชาชน ”

ค น ทกุค น ถกูเชญิ ให ม ารับ ฟ งม ตดิ ังกล าวแ ละ “สภ าภมูปิ ญ ญ า”กบ็ รรยายถ ึงท ีม่ าของการ

บ รรลมุ ต ิเห ล าน ัน้ จากน ัน้ป ระชาชนกแ็ลกเป ล ีย่นในกล ุม ย อยและรายงายขอสรุป ในวงให ญ 

Jim Rough สรุป วาใน ท างป ฏบิตัทิกุค น มกัสนบั สนนุ ม ตแิ ละวธีิการ ผ ูเช ีย่วชาญ แ ละ

ค น อ ืน่ ๆ ท ีม่คี วาม เหน็ แ ต กต างกม็สี วน รวม ใน การแ ลกเป ล ีย่น แ ละไ ด รับ การรับ ฟ งด วย

เรื่องราวของผูอำนวยการประชมุเรื่องราวของผูอำนวยการประชมุเรื่องราวของผูอำนวยการประชุมเรื่องราวของผูอำนวยการประชมุ

รูปแบบกิจกรรมแบบ 1 “สภ าภ ูมิปญ ญ า” 
(WISDOM COUNCIL)

ค วาม แ ต กต างของ“สภ าความ รูเช ิงสรางสรรค ” แ ต กต างจาก “สภ าภมูปิ ญ ญ า” เพยีง

เลก็น อย ค ณ ะน ีม้ าป ระชมุ กนั เพ ือ่ขบ คดิใน ป ระเดน็ เฉพ าะใน เวลาจำกดั ส วน “ส ภ า

ภมูปิ ญ ญ า” เป น ส วน ห น ึ่งใน วธีิการท ี่ให ญ กวาแ ละเกดิ ขึน้ ซำ้ๆ แ ละสาม ารถ เลอืกป ระเดน็

ของต น ไ ด วธีิการท ัง้สองเส ริม ซ ึ่งกนั แ ละกนั เช น “ส ภ าภมูปิ ญ ญ า” อาจระบปุ ระเดน็

เฉพ าะป ระเดน็ ห น ึ่งท ีต่ องมกีารศ ึกษ าเพ ิม่ เตมิ แ ละเสน อให มกีารป ระชมุ “ส ภ าค วาม รู

เช ิงสรางสรรค ” เพ ือ่ถ กป ระเดน็ น ีอ้ย างลงล ึกม ากขึน้

ใน “ส ภ าค วาม รูเชงิส รางส รรค ” ชมุ ชน มคี วาม ห ลากห ลายใน การถ กเถยีงแ ลกเป ล ีย่น

ป ระเดน็ ท ีย่ากๆ โดยแ ต ละค น น ำเสน อมมุ ม องของต น ต อวงให ญ 

รูปแบบกิจกรรม 2 “สภ าความรูเช ิงสรางสรรค” 
(CREATIVE INSIGHT COUNCIL)

รูปแบบกิจกรรมแบบ 1 “สภ าภ ูมิปญ ญ า” 
(WISDOM COUNCIL)

รูปแบบกิจกรรม 2 “สภ าความรูเช ิงสรางสรรค” 
(CREATIVE INSIGHT COUNCIL)
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“การอ ำน วยการป ระชมุ แบ บ มพี ลวตั ”เป น เท คนคิท ีด่ที ีค่ วรน ำไป ใชให ม าก

  แต กจ็ำกดัวาผ ูอำน วยการป ระชมุ จำเป น ต องมปี ระสบ การณ  ด ังน ัน้ จ ึงควร

เข ารับ การฝกอบ รม เสยีก อน

ผ ูริเริม่ วธีิการน ี้ Jim Rough เขยีน ห น ังสอืชือ่วา Society’s Breakthrough!: Releasing

Essential Wisdom and Virtue in all the People (การพฒั น าก าวผ าน ข องส ังคม !:

ป ลดป ลอยภมูปิ ญญาและคณุ ธรรม สำคญัใน ทกุคน ) และเข ากม็ ีเวป ไซท  www.tobe.net

และคณุ สาม ารถ ชม วดิ ีโ อและบ ท สมั ภาษ ณ เก ีย่วกบั การดำเนนิ แบ บ พลวตัใน ยทูบู ได อกีด วย

ขอคิดเห็นสงท ายขอคิดเห็นสงท ายขอคิดเห็นสงทายขอคิดเห็นสงท าย

เอกสารเพิม่เติมเอกสารเพิม่เติมเอกสารเพิ่มเติมเอกสารเพิม่เติม

สม าชกิ “สภ าความ รูเช ิงสรางสรรค ” อาจม าจากการเลือกส ุม ห รือการแต งต ัง้เพ ือ่สะท อน

ความ ห ลากห ลายข องชมุ ชน ก ็ได 

จำไววา วธีิการน ีจ้ะได ผลกต็ อเม ือ่ “ส ภ า” เห ลาน ีไ้ด แลกเป ลีย่น กบั ชมุ ชน โ ดยรวม แลว

เท าน ัน้

  แต กจ็ำกดัวาผ ูอำน วยการป ระชมุ จำเป น ต องมปี ระสบ การณ 
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