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 สถาบนัสือ่เดก็และเยาวชน (สสย.) และภาคีเครอืข่ายท่ีท�างานเรือ่งเมอืง
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  จัดท�าโครงการ MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน  
เกิดขึ้นจากการให้ความส�าคัญกับแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างทักษะเท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดจิทัิล หรอื Media Information and Digital Literacy-MIDL
เพื่อน�าไปสู่การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  ในปี 2559 ยูเนสโกมอบรางวัลแก่ สสย.ในฐานะองค์กรท�างานส่งเสรมิ
การรู้เท่าทันสื่อ และน�ามาสู่การเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดงานประจ�าปี MIL
Week ครั้งแรกในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา   โดยในปี 2561 
ยูเนสโกจัด Global MIL Week 2018 ภายใต้หัวข้อ Media and Information
Literate Cities : Voices, Power and Change Makers  ท�าให้สสย .สนใจ
ประเด็นเรื่องการเท่าทันสื่อฯ ที่เชื่อมโยงกับวาระว่าด้วยเรื่องเมือง  แนวคิด
ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้บริบทในปัจจุบันที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับประโยชน์
มหาศาลจากการปฏิวัติดิจิทัล รวมถึงการริเริ่มในเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่บ่อยครั้ง
มักลดบทบาทของ “ตัวตนพลเมือง” 
 สสย.บูรณาการแนวความคิดข้างต้นเข้ากับบริบทในสังคมไทยและ
พัฒนาสูโ่ครงการ MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมอืงของทุกคน โดยค�านงึ
ถึงหวัใจส�าคญัของการเสรมิสร้างศกัยภาพของพลเมอืง ได้แก่ การให้ความส�าคญั
กับการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยีและสือ่ ซึง่นบัว่าเป็นประเดน็ทีไ่ม่ควร
ละเลย

ค�าน�า
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 ในช่วงสองปี ระหว่างปี 2561-2562 สสย.ยังคงขบัเคลือ่นเรือ่งนีต่้อเนือ่ง
ใช้วิธีการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่ท�างานด้านการศึกษาพลเมือง
กลุม่คนท�างานด้านเมอืงท้ังทีเ่ป็นนกัวิชาการในสถาบนัการศกึษา นักกิจกรรม
ทางสงัคม เพ่ือวางกรอบการท�างานร่วมกัน ในการพัฒนากิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 การน�าเสนอข้อมูลในหนังสือ เรื่อง “เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือ
ของทุกคน MIDL for Inclusive Cites”  โดยคุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ ผู้เขียน
หนงัสอืเรือ่งเท่าทนัสือ่ : อ�านาจในมอืพลเมอืงดจิทัิล ที ่สสย.จดัพิมพ์เผยแพร่
ครั้งแรกในปี 2561 ได้กรุณารับเป็นบรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือเล่มนี้  
ผลงานการเขียนหนังสือ เกิดข้ึนจากการติดตามกิจกรรมของโครงการย่อย
ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา การน�าเสนอประสบการณ์ในต่างประเทศ 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องเมืองและพลเมือง  
 ดิฉันเห็นว่า บทเรียนที่มีความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ตลอดช่วง
ระยะเวลาทีผ่่านมา ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นแนวคดิ ความเหน็และมมุมอง
ตลอดจนการทดลองใช้เครือ่งมอืต่าง ๆ ในกระบวนการ MIDL for Inclusive
Cities อย่างหลากหลาย  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมน�าเสนอไว้ น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา ผู้ที่ท�างานด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่
ท�างานในเรื่องเมือง เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทัน
สือ่ สารสนเทศ และดจิทิลัทีเ่ชือ่มโยงกับวาระว่าด้วยเมอืงและชมุชนทีพ่วกเรา
อาศยัอยู่เพ่ือให้ทกุคนทุกกลุม่เท่าทนัความเปลีย่นแปลงของเมอืงและสามารถ
เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมสร้างเมอืงท่ีน่าอยู่และนบัรวมทกุคนในสงัคมของเราต่อไป 

     เข็มพร วิรุณราพันธ์
           ผู้อ�านวยการ
       สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
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 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and
Digital Literacy-MIDL) เป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะการตั้งค�าถาม วิพากษ์
วิจารณ์ และน�ามาสูก่ารสือ่สารอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการดงักล่าวสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรยีน การสอนในการศกึษาทุกระดบัตลอดจน
ประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาต่าง ๆ ได้1 นิยามข้างต้นเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ MIDL
ที่สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อฯ กับความเป็นพลเมือง  ในช่วงปลายปี 2561-2562 สสย.
ได้น�าทกัษะ MIDL มาใช้กับแนวคดิเรือ่งการสร้างเมอืงของทุกคน (Inclusive
Cities) โดยร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
และเครือข่ายที่ท�างานเรื่องเมือง เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อ�านวยการ สสย. 
เล่าถึงความเป็นมาในเรื่องนี้ว่า 

1 เท่าทันสื่อ : อ�านาจในมือพลเมืองดิจิทัล. (2561) จัดพิมพ์โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

เมืองคือพื้นที่ที่เราใช้ชีวิต ผู้คนหลากหลายมีปฏิสัมพันธ์ ปะทะสังสรรค์ 
เมืองสามารถท�าให้เรามีความสุข ความทุกข์ เจ็บป่วย หรือท�าให้เรามี
ความมั่นคงในชีวิตก็ได้ ขึ้นกับเป้าหมายและการออกแบบเมือง การใช้
เคร่ืองมอืเท่าทนัสือ่ สารสนเทศ และดจิทิลั มีแนวคิดในเรือ่งการสร้างเมอืง
ของทกุคนทีเ่รยีกว่า MIDL for Inclusive Cities ท�าให้เราสามารถเข้าถงึ
คนเล็กคนน้อย มีสายตาในการมองเมืองที่เปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่เรา
เดนิผ่านไปทกุวนั เราจะเห็นผูค้นท่ีหลากหลาย เห็นผูค้นทีเ่ราเคยทอดทิง้
ละเลย ผูค้นทีถู่กกดีกนัไปจากการมส่ีวนร่วมในการสร้างเมอืงด้วยสายตา
แบบนีจ้ะท�าให้เกดิความรู้สกึถงึความเป็นเจ้าของ ความรูสึ้กร่วมทีจ่ะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เมืองดีขึ้น เราจะเห็นพลังของเราในการสื่อสาร
การใช้ข้อมลู และการสร้างสรรค์ส่ือเพือ่การเปลีย่นแปลง
เพื่อให้เมืองเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตคนทุกคน
ไม่ทอดทิ้ง ไม่ละเลยให้ใครเป็นคนชายขอบหรือ
ถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

“
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 ในปี 2562 โครงการ MIDL for Inclusive Cities สนับสนุนให้เกิด
ปฏิบัติการต่าง ๆ 15 โครงการในสี่ภูมิภาค ประกอบด้วย 
 ปฏบิตักิารในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ : หาดใหญ่ส�าหรบั
ทุกคน : เมืองรุ่นใหญ่ใจกว้าง, เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองสงขลา, Kota Kita : 
เมืองของเรา ผู้คนที่หลากหลาย, สื่อสารสร้างสรรค์ : เพื่อพลัง “พลเมือง” ขยับ
(นคร) สกล
 ปฏบิตักิารในภาคเหนือ : มองเมอืงใหม่ผ่านเส้นสาย ลายผ้าภูมปัิญญา
ปกากะญอ, ศลิปะเคลือ่นเมอืง พ้ืนทีส่ร้างสขุ วังยางอาร์ตคอมมนูติี,้ เมอืงเกษตร
มีสุข ณ บ้านป่าเหียง จ.น่าน, เมืองฮ่วมใจ๋ จ.เชียงราย, เสียงสาละวิน : เมือง
สร้างสุขบนวิถีคนลุ่มน�้าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
 ปฏิบัติการในกรุงเทพและปริมณฑล : Urban Jam นางเลิ้ง ร่วมคิด
ร่วมออกแบบ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาเมอืง, Bangkok What’s up : สร้างสือ่ใหม่
ไทยเจรญิ, รถไฟ รถใคร? : มองความหลากหลายของสงัคมเมอืงสูก่ารวิพากษ์
นโยบายสาธารณะในฐานะพลเมอืง, รวมธนครัง้ท่ี 2 เยาวชนพลกิการพิการ,
Bangmod Community Creative Dialogue และกิจกรรมเดนิเมอืงตลาดพลู
 โตมร อภิวันทนากร วิทยากรกระบวนการที่มีความเชี่ยวชาญใน
การฝึกอบรมทักษะ MIDL อธิบายชุดสมรรถนะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดจิทัิล ท่ีเชือ่มโยงกับสมรรถนะย่อยและทักษะในแต่ละขัน้ตอน ได้แก่ การเข้าถึง
(access) การวิเคราะห์ (analyze) การสร้างสรรค์ (create) และการลงมอืท�า
(act) กล่าวคือ ขั้นตอนการเข้าถึงความรู้ เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสืบสอบ
ข้อมูล (inquiry) หมายถึง การมีทักษะในการสืบค้นได้ข้อมูลหลากหลาย 
ตรวจสอบข้อมลูรอบด้าน วิเคราะห์มมุมอง นัยยะ สิง่แอบแฝงในเน้ือหา แปล
ความหมายผลกระทบระดบัต่าง ๆ เรียบเรยีงและสรปุข้อมลู ขัน้ตอนการวิเคราะห์
และการประเมิน สัมพันธ์กับสมรรถนะเรื่องการคิดวิพากษ์และสื่อสาร
ความคดิเห็น อนัประกอบด้วยทกัษะในการวิเคราะห์มมุมอง นยัยะสิง่แอบแฝง
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ในเนื้อหา แปลความหมายผลกระทบระดับต่าง ๆ วิเคราะห์เชิงบริบททั้ง
โครงสร้างและวัฒนธรรม สือ่สารแสดงความเห็นอย่างใช้เหตุผล และต้ังค�าถาม
เชงิวิพากษ์ได้ และในขัน้ตอนการลงมอืท�า เชือ่มโยงกับสมรรถนะในการเป็น
ผูส้ร้างการเปลีย่นแปลง ซึง่ประกอบด้วยทกัษะต่าง ๆ ได้แก่ การท�างานร่วมกับ
ผูอ้ืน่ การบรหิารจดัการ ความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ รวมทัง้กระบวนการผลติสือ่ 
 ภายใต้กระบวนการ MIDL ประกอบด้วยชดุสมรรถนะของการสือ่สาร
ข้างต้นเมือ่น�ามาท�าความเข้าใจเชือ่มโยงกับแนวคดิ Inclusive Cities ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้ออกแบบเครื่องมือหลากหลายชนิดได้แก่ การเดินเมือง การจัด
วงสนทนา วงเสวนา การจัดฉายภาพยนตร์ การจัดเวิร์กชอป การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และความเป็นไปตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันในขั้นตอนของการสื่อสาร ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกทักษะการสื่อสารและใช้ข้อมูลในการน�าเสนอแง่มุม เช่น การเล่าเรื่อง 
(Storytelling) การถ่ายภาพ ละคร นิทรรศการ การท�าคลิปวิดีโอ งานศิลปะ
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ความเหน็มมุมองท่ีมต่ีอประเดน็น้ัน ๆ ท้ังนี ้ตลอดกิจกรรม
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างส�าคัญ
ในการเผยแพร่ข้อมลู กลุม่เป้าหมายหลกัในปฏบิตักิารทัง้ 15 โครงการ ได้แก่
เดก็และเยาวชน คร ูและพลเมอืงทีส่นใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
พื้นที่เมือง
 ภายหลังจากที่มีการด�าเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการย่อย คณะ
ท�างานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันน�ามาสู่ลักษณะร่วมของ MIDL 
for Inclusive Cities ที่ส�าคัญ กล่าวคือ 
 • เป็นกระบวนการฝึกทกัษะให้เยาวชนได้เรยีนรู้จากสภาพแวดล้อม 
โรงเรยีนและชมุชนทีพ่วกเขาอาศยัได้อย่างมปีระสทิธิผลผ่านเคร่ืองมอืต่าง ๆ
เช่น การเดนิส�ารวจ การท�าแผนทีเ่ดินดนิ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับผูรู้้ในชมุชน
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 • เป็นกระบวนการเปิดพ้ืนทีใ่ห้กับเสยีงท่ีไม่เคยได้รบัฟัง หรอืไม่ได้รบั
ความสนใจ ตลอดจนความเห็นต่าง และน�าเสนอแง่มุมเหล่านี้สู่สาธารณะ
ในรูปแบบต่าง ๆ 
 • เป็นกระบวนการท่ีเอือ้ให้ผูเ้ข้าร่วมได้มองเห็นคณุค่าใหม่ ๆ ตลอดจน
ปรบัเปลีย่นทัศนคติทีม่ต่ีอสิง่ท่ีคุน้เคย เช่น มมุมองต่อผูพิ้การในฐานะผูอ่้อนแอ
ได้ถูกแทนท่ีด้วยการค�านงึถึงสทิธกิารเข้าถึงและเคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนษุย์ ภายหลังจากท่ีเยาวชนมโีอกาสได้พาผูพิ้การเดนิทางท่องเท่ียวในย่าน
บางมดภายใต้กิจกรรมเยาวชนพลกิการพิการ มมุมองใหม่ต่อการให้ความหมาย
“ทัศนศึกษา” 
 • เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้กับกลุม่คนท่ีหลากหลายเข้ามาร่วม
และเชือ่มโยงกับภาคประชาสงัคม การสนับสนนุให้กลุม่คนทีม่คีวามเชีย่วชาญ
หลากหลายเข้ามาร่วมในกิจกรรม เช่น นักประวัตศิาสตร์เข้ามาร่วมเดนิเมอืง 
ช่างภาพสอนการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ
 • เป็นกระบวนการทีก่ระตุน้ให้เกิดจนิตนาการร่วมภายในชมุชนและ
เมือง และน�าไปสู่การสร้างพื้นที่ใหม่ ๆ ของชุมชน เช่น การตระหนักในเรื่อง
แหล่งอาหารทีป่ลอดภัยของชมุชนวังยาง ซึง่เป็นชมุชนในอ�าเภอเมอืง จงัหวดั
อุตรดิตถ์  ข้อเสนอของชาวบ้านย่านนางเลิ้งในเรื่องการเรียกร้องให้มีขนส่ง
สาธารณะผ่านชุมชน
 การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการ MIDL for Inclusive Cities
จึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  
สร้างความรู้สึกร่วม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งนับเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการสร้างเมืองที่ค�านึงถึงทุกคน
 งานเขยีนเรือ่ง  “เท่าทันสือ่ : สร้างเมอืงด้วยมอืของทกุคน - MIDL for
Inclusive Cities” เป็นงานเขยีนทีเ่รยีบเรยีงขึน้จากการลงพ้ืนทีแ่ละเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในโครงการ การแลกเปลีย่นพูดคยุกับผูจ้ดัท�ากิจกรรมและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
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รวมท้ังการค้นคว้าประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้ในต่างประเทศและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กับเรือ่งเมอืง  องค์ประกอบเน้ือหาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก ได้แก่ แนวคดิ
เก่ียวกับสทิธิท่ีจะอยู่ในเมอืงและการนบัรวมทกุคน  มมุมองท่ีหลากหลายต่อ
สมาร์ทซิตี้ แนวทางการใช้ศิลปะกับพื้นที่สร้างสรรค์ของเมือง ส่วนที่สอง เป็น
การน�าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ MIDL for Inclusive Cities ที่มี
ตวัอย่างประสบการณ์จากต่างประเทศและตวัอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท ได้แก่ 

	 บทที่	1	พลเมือง	สิทธิที่จะอยู่ในเมือง	และการนับรวมทุกคน	
เมื่อกล่าวถึงสิทธิที่จะอยู่ในเมือง (the Right to the City) และ เมืองที่นับรวม
ทุกคน (Inclusive Cities) เราก�าลังคิดถึงเรื่องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
บรกิารต่าง ๆ  ของผูอ้ยู่อาศยั หรอื พลงัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อความเหลือ่มล�า้
ทางสังคม หรือเราก�าลังพูดถึงนโยบาย กฎหมาย และสถาบันที่ส่งผลต่อ
ความไม่เป็นธรรมกับกลุม่คนต่าง ๆ หรอืเราก�าลงัต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการตดัสนิใจต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ราอาศยัอยู่
ในบทแรกนี้จะเป็นการน�าเสนอแนวคิดและความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  เก่ียวกับ
ประเด็นเหล่านี้

	 บทที่	2	MIDL	กับ	สมาร์ทซิตี้		ยูเนสโก เสนอค�าว่า “MIL Cities” 
- Media Information Literacy Cities  ด้วยมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้จะค�้าจุน
ความสมาร์ทได้ ผู้คนในเมืองนั้นต้องได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อจะได้มีแนวทางจัดการกับเครือข่ายของ
เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากขึ้น
ตลอดเวลา บทนี้เราจะมาพิจารณาความเชื่อมโยงของทักษะ MIDL กับ
สมาร์ทซติี ้ในมมุมองรัฐ-ธุรกิจ-พลเมือง
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	 บทที่	 3	MIDL	ทักษะการเรียนรู้เรื่องราวด้วยสายตาใหม ่บทนี้
น�าเสนอปฏิบตักิาร MIDL for Inclusive Cities ในสองกิจกรรม ได้แก่ เยาวชน
พลิกการพิการ และ รถไฟ รถใคร ซึ่งช่วยท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมในการใช้
กระบวนการ MIDL ส�ารวจว่า ผู้คนกลุ่มใดที่ไม่ได้ถูกนับรวมในการพัฒนา
เมอืงผ่านกระบวนการ และขัน้ตอนในการท�ากิจกรรมกับกลุม่เดก็และเยาวชน
แนวคิดที่มีความเป็นนามธรรมอย่างอ�านาจทุน อ�านาจรัฐ ตลอดจนสิทธิ
การเข้าถึงบริการสาธารณะได้ถูกน�ามาออกแบบผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ
หลากหลายชนิดเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการตั้ง
ค�าถาม วิเคราะห์ ไตร่ตรอง สะท้อนย้อนคิด และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนะและมุมมองในหลายเรื่องอย่างที่คาดไม่ถึง

	 บทท่ี	4	Urban	Jam	นางเลิง้	การสร้างพืน้ท่ีเรยีนรูข้องพลเมือง
การพัฒนาเมืองสร้างผลกระทบในรูปแบบที่หลากหลาย สโลแกนที่องค์กร
ทัง้ในและระหว่างประเทศนิยมกล่าวถึงว่า “การพัฒนาทีไ่ม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั”
จะเป็นจรงิในทางปฏิบติัหรอืไม่ ท่ามกลางพลวัตของเมืองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา
พลเมืองในเมืองนั้นจะสามารถมีบทบาทก�าหนดชะตากรรมของตนเองและ
เมืองได้อย่างไร “ย่านนางเลิ้ง” ชุมชนเก่าแก่แห่งมหานครกรุงเทพที่มี
ประวัติศาสตร์ย้อนหลังนับร้อยปี นับเป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งที่กระบวนการ
เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และดิจิทัล ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และคนรุ่นใหม่เปิดพ้ืนที่รับฟังเสียงที่ไม่ถูกได้ยินในการพัฒนาและสะท้อน
เรื่องราวในแบบที่เขาเรียนรู้
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	 บทที่	5	Design	Thinking	เพื่อห้องเรียน	โรงเรียนและชุมชนที่
นับรวมทุกคน เราจะมาดปูระสบการณ์การน�าแนวคดิและวิธีการของการคิด
เชงิออกแบบ หรอื Design Thinking มาประยุกต์เข้ากับบรบิทของการศกึษา
ระดับโรงเรียน และบริบทของชุมชน โดยเริ่มต้นที่ กิจกรรม “รู้เรื่องเมืองเก่า” 
ทีปั่ตตานี ซึง่เป็นกิจกรรมอบรมครแูละเรยีนรูต้วัอย่างการน�าเครือ่งมอืน้ีไปใช้
ในชมุชนและโรงเรยีนท่ีนบัรวมทุกคน และมตีวัอย่างประสบการณ์ในต่างประเทศ
ที่ใช้การคิดเชิงออกแบบเพ่ือหาไอเดียในการพัฒนาชุมชนเมืองของประเทศ
เยอรมนี

 บทท่ี	6	เดนิเมือง	Walking	Conversation-Walkshop “การเดนิเมอืง” 
เป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทุกคนได้รู้จัก เข้าใจ และเท่าทัน ตลอดจน
มองเห็นความสมัพันธ์ชดุต่าง ๆ  เรยีนรูส้ิง่ท่ีไม่เคยเหน็ ตลอดจนให้ความใส่ใจ
ในเมืองและชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เนื้อหาของบทแนะน�าแนวคิดการเดินเมือง
แบบพลเมอืงกับเจน เจคอบส์, ลกัษณะการ walkshop เพ่ือเท่าทนัสมาร์ทซติี,้
รูปแบบการเดินเรียนรู้รอบโรงเรียน, การเดินเมืองผ่านมุมมองเฟมินิสต์ และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมเดินเมืองในโครงการ MIDL for Inclusive Cites

	 บทที่	 7	 Storytelling	 เรื่องเล่า	 เล่าเรื่องเปลี่ยนเมือง เราจะใช้
เรื่องเล่าเก่ียวกับเมืองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนเก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่
เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ที่ท�างาน ในชุมชนหรือเมืองที่เราอาศัยอยู่ได้
อย่างไร ? เรื่องเล่าแบบไหนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ?
ค�าถามน้ีน�ามาสู่การผลักดันกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ   ท่ีพยายามจะน�าเสนอ
เรื่องราวส�าคัญ ๆ ของเมืองและในขณะเดียวกันก็ใช้หลากหลายทักษะเพื่อ
ให้เรือ่งราวของเมอืงเป็นทีร่บัรูใ้นวงกว้าง บทน้ีเราจะมาดกัูนว่า การเล่าเรือ่ง
และเร่ืองเล่ารูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกน�าไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือ
เมืองที่เราอยู่อาศัยอย่างไรบ้าง
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	 บทท่ี	 8	ศลิปะกับพืน้ท่ีสร้างสรรค์ในเมือง บทน้ีน�าเสนอแนวทาง
และประสบการณ์ของการใช้ศิลปะเพ่ือการเรียนรู้อันน�ามาสู่การปรับเปลี่ยน
พื้นที่และความสัมพันธ์ของผู้คนในเขตเมือง  โดยน�าเสนอผ่านมุมมองและ
ประสบการณ์ของนักกิจกรรมทางสังคมในสามพื้นที่ได้แก่ จอร์จทาวน์ เมือง
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ชุมชนวัดดวงแขในเขตกรุงเทพฯ และประสบการณ์
การแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บการพัฒนาเมอืงเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุน่ ในช่วงท้าย
จะมีการน�าเสนอตัวอย่างการใช้ศิลปะเพ่ือขับเคลื่อนเมืองท่ีบ้านวังยาง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive
Cities
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บทที่ 1

พลเมือง สิทธิที่จะอยู่ในเมือง
และการนับรวมทุกคน

สิทธิที่จะอยู่ในเมือง ไม่ใช่แค่การนับรวมผู้คนเข้าไป
ในระบบที่มีการเอาเปรียบและไม่เท่าเทียม

เชิงโครงสร้าง แต่เป็นเรื่องที่ต้องท�าให้เมืองและ
กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ ผู้อาศัยในเมืองทุกคนมีสิทธิ
ใช้ประโยชน์และบริการต่าง ๆ มีสิทธิในที่อยู่อาศัย  

มีส่วนโดยตรงในการจัดการเกี่ยวกับเมือง
สิทธิในการมีส่วนร่วม และยังรวมถึง

สิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 เจ้าของค�ากล่าวข้างต้นคอื พิชญ์ พงษ์สวัสดิ ์นกัวิชาการด้านรฐัศาสตร์
ทีศ่กึษาเรือ่งเมอืงมายาวนาน ค�าอธิบายของเขาช่วยตัง้ค�าถามในเรือ่งการเคารพ
สิทธิและความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในเมืองของกลุ่มคนต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน
 ในช่วงหลายปีหลังมานี้ มีนโยบายการปรับปรุงเมืองที่กระทบต่อวิถี
ชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับหาบเร่แผงลอยในนามของความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้เดินถนน การไล่รื้อชุมชน
ท่ามกลางกระแสการท่องเทีย่วแบบโหยหาอดตี3 การปิดชมุชนเก่าแก่เพ่ือเปลีย่น
เป็นสวนสาธารณะ4 การต่อสูเ้พ่ือทีอ่ยู่อาศัยของคนจนเมอืง5 ฯลฯ เราในฐานะ
พลเมืองรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวเหล่านี้ ตลอดจนความเป็นไปอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเมืองหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่อย่างไร ? และเสียงแย้งต่าง ๆ  ของ
ผูค้นทีอ่าศัยในเมอืงเหล่าน้ีได้รบัการรบัฟังมากน้อยเพียงใด ? ในบทนีเ้ราจะมา
ท�าความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพลเมืองกับแนวคิดว่าด้วย
สิทธิที่จะอยู่ในเมือง และแนวคิดเรื่องการนับรวมทุกคน

...อย่าเข้าใจเมืองในฐานะวตัถ ุให้เข้าใจในฐานะความสัมพันธ์ นอกจากใช้
สายตาและหัวแล้ว ต้องใช้หัวใจด้วย ไม่ใช่วาดเมืองมาสวย แต่ไม่คิดว่า
ท�าอย่างนี้แล้ว เราโดนบ้างจะเป็นอย่างไร ทุกคนที่อยู่รอบตัวสัมพันธ์
กบัเรา หาบเร่แผงลอยไม่ใช่ไล่อย่างเดยีว ต้องจดัทีใ่ห้เขา ใช้ใจคดิหน่อย...2

“

2 https://www.the101.world/pitch-interview/
3 http://lek-prapai.org/home/view.php?id=872
4 https://prachatai.com/journal/2019/04/82216
5 https://www.citizenthaipbs.net/node/22008
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พลเมือง กับ สิทธิที่จะอยู่ในเมือง

 ความเหลื่อมล�้าที่ขยายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลก ก่อให้เกิด ความ
เคลื่อนไหวของผู้คนที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคม ตลอดจน
สิทธิในการเข้าถึงด้านต่าง ๆ แนวคิดเรื่องสิทธิที่จะอยู่ในเมือง6 (the Right 
to the City) ซึ่งเสนอโดย Henri Lefebvre นักปรัชญาและนักสังคมวิทยา
ชาวฝรัง่เศส ผูศึ้กษาค้นคว้าเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในบริบทของเมือง
แนวคิดของเขาได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางอีกครั้งในช่วงระยะหลัง 
โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ทีก่ระแสการพัฒนาเมอืงล้มเหลวในการจดัการ
กับปัญหาความยากจนในเมืองและการกีดกันทางสังคม (social exclusion)
ซึง่เป็นปรากฏการณ์ท่ีพบเหน็ได้ทุกเมอืงใหญ่ ขณะท่ีตวัเลขของสหประชาชาติ7

ระบวุ่ามากกว่าครึง่หนึง่ของประชากรโลก อาศยัอยู่ในเมอืงใหญ่และมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้นสองในสามเท่าก่อนปี พ.ศ.2593  
 แนวคิดเรื่อง “สิทธิที่จะอยู่ในเมือง” ที่เลอแฟบร์น�าเสนอนั้น ปรากฏ
ครั้งแรกในช่วง ปีพ.ศ.2511 ซึ่งเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ในฝรั่งเศสเวลานั้น  สิ่งท่ีเขาให้ความส�าคัญภายใต้แนวคิดน้ีคือผลกระทบ
อันเกิดจากทุนนิยมที่มีต่อ “เมือง” (city) ผลกระทบที่ว่านั้นได้ท�าให้ชีวิตเมือง
(urban life) ถูกลดระดับลงเป็นสินค้า การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social 
interaction) ถูกถอนรากลงไปเรื่อย ๆ ขณะที่พื้นที่เมืองและระบบการจัดการ
กลบักลายไปเป็นสนิค้าผกูขาด (exclusive goods) เลอแฟบร์มองว่า พลเมอืง
เป็นตวัเอกพ้ืนฐานหลกัทีส่�าคญัของเมอืงในการเปลีย่นพ้ืนทีเ่มอืงไปสู ่ “จดุนัด
พบเพื่อสร้างชีวิตส่วนรวม” (a meeting point for building collective life)8

6 พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ ได้นิยาม the Right to the City ว่า สทิธิทีจ่ะมอี�านาจก�าหนดชวิีตและความเปลีย่นแปลง
ของเมอืง สนใจดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่https://www.matichon.co.th/columnists/news_1738940  
7 http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat%20III%20Policy%20Paper%201.pdf
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_the_city

A5_�����������.indd   19 3/23/2563 BE   4:35 PM



20 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

ส�าหรบัเลอแฟบร์ เขาเหน็ว่า ค�าว่า the city และ the urban นัน้มคีวามแตกต่าง
กัน กล่าวคอื the city ไม่ได้ผลติสร้าง และไม่ได้ปกป้องความผกูพันทางสงัคม
(social engagement) หน�าซ�้ายังบดขยี้ความเป็น urban ด้วย แต่กระนั้น 
เขาก็มองว่า ความเป็น the city นัน้ เปรยีบเสมอืนดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกู
the urban ได้อย่างด ี เนือ่งจากการเข้าถึง (access to) และการใช้พ้ืนท่ีของ
เมือง (the space of the city) เป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างความนึกคิด 
การก่อให้เกิด ตลอดจนการเข้าถึงเป้าหมายของสังคมเมืองที่แท้จริง (a truly
urban society) ทว่าเลอแฟบร์ไม่ได้หมายความว่า สิทธิที่จะอยู่ในเมืองคือ
การเพ่ิมความสามารถเข้าถึงและเข้าควบคุมเมืองแห่งทุนนิยมของผู้คนท่ี
อยู่ในเมอืง ในทางตรงข้าม สทิธิท่ีจะอยู่ในเมอืงเป็นการเคลือ่นไหวทีเ่พาะพันธ์ุ
ความเป็นเมอืง (the urban) ให้เกิดเตบิโตและกระจายกว้างไปไกลกว่าเมอืง
ที่ก�าลังด�ารงอยู่ (the existing city) เนื่องจากเขามองว่า “the urban” ไม่ใช่
เรือ่งของกระบวนการกลายเป็นเมอืง แต่เป็นเรือ่งของสงัคมหนึง่ ๆ ทีม่คีณุลักษณะ
ซึ่งให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่าย โดยค�านึงถึง
การมีส่วนร่วม (engagement) อย่างมีความหมายของผู้ที่อยู่อาศัย ด้วย
เหตุนี้เองหลายคนอาจมองว่าแนวคิดของเลอแฟบร์เป็นเรื่องอยู่ในอุดมคติ
มากกว่าจะท�าได้จริง9 

 นอกเหนือจากเลอแฟบร์ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ท่ีน�าเสนอ
แนวคิดเรื่อง the Right to the City ได้แก่ เดวิด ฮาร์วี่ย์ (David Harvey)10

เขาเสนอว่า สทิธิทีจ่ะอยู่ในเมอืง ไม่ใช่เป็นเพียงแต่สทิธิในการเข้าถึงทรัพยากร
เมือง หรือสิ่งที่อยู่ในเมืองเท่านั้น แต่เป็นสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ นั้นตามที่
ใจปรารถนาหรือสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการเปลี่ยนแปลงเมือง 
ด้วยเหตทุีว่่า เรานัน้ต้องการความแน่ใจว่า เราจะได้อาศยัอยู่ในท่ีทีเ่ราได้สร้าง
มันขึ้นมาเอง ภายใต้สภาพการณ์ที่ระบบทุนนิยมมีไม่เพียงเปลี่ยนโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองแต่ได้สร้างวิถีชีวิตเมืองแบบใหม่ทั้งหมด ตลอดจนรูปแบบ

9 http://faculty.washington.edu/mpurcell/jua_rtc.pdf
10 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/168584/121305/
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วิถีชวีติของผูค้นท่ีอาศยัในเมอืง การขยายตวัของการกลายเป็นเมอืงในระดบัโลก
ทีพ่ึ่งพาสถาบนัทางการเงนิแบบใหม่และการท�างานของตลาดเงนิท่ีเชือ่มโยง
กับกระบวนการของการกลายเป็นเมือง การขยายตัวอย่างถอนรากถอนโคน
ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างที่นึกไม่ถึงมาก่อน คุณภาพของชีวิตเมือง
กลายมาเป็นสินค้า  บริโภคนิยม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่ใช้ฐานความรู้
และวฒันธรรม กลายเป็นลกัษณะส�าคัญของเศรษฐกิจและการเมอืงของเมอืง 
ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เสรีนิยมใหม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับพลังของ
ชนชั้นสูงที่ร�่ารวย ขณะที่ในโลกก�าลังพัฒนา เมืองเป็นส่วนที่แยกแตกต่าง
มกีารก่อรปูของ “รฐัแบบจลุภาค” มากมาย ชมุชนมัง่ค่ังร�า่รวยมบีรกิารเฉพาะ
ทุกประเภท ตัง้แต่โรงเรยีนแบบเอก็ซ์คลซูฟี สนามกอล์ฟ คอร์ทเทนนิส ต�ารวจ
เอกชนดูแลความปลอดภัย ในอีกฝั่งหนึ่งของเหรียญเดียวกัน กลับมีชุมชน
ทีต่ัง้ถ่ินฐานแบบผดิกฎหมาย ผูค้นต้องใช้น�า้รวม ไม่มรีะบบสขุอนามยั ไฟฟ้า
มีใช้เฉพาะคนส่วนน้อยที่มีอภิสิทธ์ิ  ถนนลูกรังและติดหล่มทุกครั้งท่ีฝนตก 
การใช้บ้านพักร่วมกันเป็นชีวิตปกติ
 ภายใต้เงื่อนไขของชีวิตเมืองที่แตกต่างอย่างชัดเจนเช่นน้ี ส�านึก
ว่าด้วยอัตลักษณ์ ความเป็นพลเมือง และความเป็นเจ้าของ ได้ถูกจริยธรรม
ของเสรีนิยมใหม่ที่แพร่กระจายคุกคามจนกระท่ังคุณลักษณะเหล่านี้ด�ารง

พลเมืองไม่ได้เป็นเพียงผู้รับบริการจากสาธารณูปโภคในเมืองเท่านั้น
แต่ควรมีสิทธิในการควบคุมกระบวนการกลายเป็นเมือง  
ที่มาภาพ : https://theurbanis.com/insight/2019/11/26/2204/
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อยู่ต่อไปได้อย่างยากเย็น ฮาร์วี่เสนอว่า หนทางในการดิ้นรนต่อสู้จึงอยู่ที่
การให้ความส�าคัญกับ “สิทธิท่ีจะอยู่ในเมือง” ในฐานะท่ีเป็นค�าขวัญใน
การท�างานและเป็นอุดมคติทางการเมือง เพราะแนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่คนซึ่งมี
อ�านาจในการใช้และการผลิตส่วนเกินมาช้านานภายใต้กระบวนการกลาย
เป็นเมอืง ดงัน้ัน เขาจงึเหน็ว่า การร่วมกันท�าให้สทิธิท่ีจะอยู่ในเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตยและการสร้างการเคลือ่นไหวทางสงัคมเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมย์
จึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้อ�านาจการควบคุมกลับคืนมาสู่มือของผู้คนที่เคยโดน
กีดกันออกไป และตลอดจนก่อเกิดวิถีใหม่ ๆ ในการควบคุมทุนส่วนเกินผ่าน
กระบวนการกลายเป็นเมือง11  
 ภายใต้ความหมายข้างต้น สทิธิทีจ่ะอยู่ในเมอืง จงึไม่ใช่แค่การนับรวม
ผู้คนเข้าไปในระบบที่มีการเอาเปรียบและไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้าง แต่เป็น
เรื่องที่ต้องท�าให้เมืองและกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตย ท้ังน้ี ผูอ้าศยัในเมอืงทุกคนมสีทิธิใช้ประโยชน์และบรกิารต่าง ๆ
มีสิทธิในที่อยู่อาศัย  มีส่วนโดยตรงในการจัดการเกี่ยวกับเมือง สิทธิในการมี
ส่วนร่วม และยังรวมถึงสทิธิอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สทิธิในการเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสาร สทิธิในการแสดงออก สทิธิในวฒันธรรม สทิธิในอตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง
และเท่าเทียม  สทิธิในการจดัการตนเอง สทิธิในการเคลือ่นย้ายอย่างเสร ีสทิธิ
ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะและปกป้องพ้ืนท่ีส่วนรวมจากการเป็นเจ้าของโดย
เอกชน สิทธิในการพบปะ รวมกลุ่ม สิทธิในการมีตัวแทนทางการเมืองและ
การลงคะแนน สทิธิของผูอ้ยู่อาศยัทีม่ส่ีวนร่วมสร้างพ้ืนทีเ่มอืง (the production
of urban space) สิทธิในการควบคุมกระบวนการกลายเป็นเมืองและริเริ่ม
วิถีใหม่ ๆ พลเมอืงในเมอืงจงึไม่ได้เป็นเพียงแค่ผูร้บับรกิารจากการปฏิบตังิาน
ด้านบริการและระบบการปกครองแบบพ่อดูแลลูกที่ผู้บริหารเมืองหรือตลาด
เป็นผูว้างกตกิาและด�าเนินการ  ดังนัน้ สทิธิท่ีจะอยู่ในเมอืงจงึเป็นสิง่ทีท้่าทาย

11 https://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf
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ต่อความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าของเสรีนิยมใหม่และทุนนิยมแบบ
เมืองโดยตรง12   

สิทธิที่จะอยู่ในเมือง ในมุมมองของ UN

 แนวคิดเรื่อง สิทธิที่จะอยู่ในเมือง ได้รับการขานรับจากหน่วยงาน
ด้านทีอ่ยู่อาศัยและการพัฒนาเมอืงอย่างยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาต-ิUN
Habitat และได้มกีารจดัท�าเอกสารเผยแพร่เมือ่ปี พ.ศ.255913  โดยมนิียามว่า
เป็นสทิธิของผูอ้าศยัในปัจจบุนัและอนาคตทีจ่ะครอบครอง ใช้ และสร้างเมอืง
ท่ีมคีวามย่ังยืน มคีวามเป็นธรรม และนบัรวมทกุคน (justice, inclusive and 
sustainable cities) แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะใช้ค�าว่า city แต่ความหมาย
มีความครอบคลุมการบริหารจัดการองค์กรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมหานคร
(metropolis) เมอืงใหญ่ (city) เทศบาลเมอืง (town) ตลอดจนหมูบ้่านหรอืต�าบล  
 องค์ประกอบของเมืองที่ค�านึงถึงแนวคิดสิทธิที่จะอยู่ในเมือง มีดังนี้
 1. เมืองที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ อายุ สถานภาพ
ด้านสขุภาพ รายได้ เชือ้ชาต ิชาตพัินธ์ุ เงือ่นไขการอพยพหรอืการเมอืง ศาสนา
และเรื่องทางเพศ
 2. เมืองที่นับรวมความเป็นพลเมืองทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้อาศัยในเมือง
ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราวล้วนได้รับการพิจารณาในฐานะที่เป็นพลเมือง และ
ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ผู้หญิง คนที่มีความเป็นอยู่ยากจน หรือตก
อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานนอกระบบ กลุ่ม
ศาสนาและชาติพันธุ์ กลุ่ม LGBT กลุ่มคนที่มีความสามารถแตกต่าง เด็ก 
เยาวชน ผูส้งูอายุ ผูอ้พยพ ผูล้ีภั้ย ผูอ้าศยัตามถนน เหย่ือความรนุแรง ตลอดจน
คนพื้นเมือง

12 https://www.researchgate.net/publication/328397574_Citizenship_Justice_and_the_Right
_to_the_Smart_City
13 http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat%20III%20Policy%20Paper%201.pdf
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 3. เมืองที่มีการปรับปรุงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในเรื่องนโยบาย
ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การน�าไปใช้ให้เกิดผล การตดิตามประเมนิผล การจดัสรร
เรือ่งงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความโปร่งใส ประสทิธิภาพ
และครอบคลุมความหลากหลายของผู้อยู่อาศัยและองค์กรของพวกเขา
 4. เมอืงท่ีเตมิเต็มหน้าทีท่างสงัคม เช่น การสร้างหลกัประกันการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม เช่น ที่พัก สินค้า บริการ และโอกาสต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการเข้าถึงของผูห้ญงิและกลุม่คนชายขอบ เมอืงท่ีให้ความส�าคญั
กับประโยชน์สาธารณะที่เป็นเรื่องส่วนรวม ค�านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม
และการใช้พื้นที่เมืองและชนบทอย่างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม
 5. เมอืงท่ีมพ้ืีนทีส่าธารณะทีม่คีณุภาพ ช่วยสร้างปฏสิมัพันธ์ทางสงัคม
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง สนับสนุนการแสดงออกทางสังคมและ
วัฒนธรรมและรวมความหลากหลาย ตลอดจนสนบัสนนุการประสานร่วมมอื
ทางสังคม ทั้งน้ี พ้ืนที่สาธารณะยังเอื้อต่อการสร้างเมืองที่ปลอดภัยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัย
 6. เมืองที่มีความเท่าเทียมในเรื่องเพศสภาพ มีมาตรการในเรื่อง
การเลอืกปฏิบติัทกุรปูแบบต่อสตร ีบรุษุ ตลอดจน LGBT ในมติทิางการเมอืง สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างหลักประกัน
ในการพัฒนาและรับรองความเป็นธรรมท่ีมีต่อผู้หญิงบนพ้ืนฐานของสิทธิ
มนุษยชนและมีชีวิตที่ปลอดจากความรุนแรง
 7. เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพ คุ้มครองและ
สนับสนุนวิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ ความทรงจ�า อัตลักษณ์ การแสดงออก 
รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมของผู้อยู่อาศัย
 8. เมืองที่มีเศรษฐกิจแบบนับรวม (Inclusive Economies) โดยรับ
ประกันการเข้าถึงการด�าเนินชีวิตที่มั่นคงและมีการงานท่ีเหมาะสมส�าหรับ
คนทุกคน  ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้กับเศรษฐกิจรูปแบบอื่น ๆ  เช่น เศรษฐกิจ
แบบสมานฉันท์ไม่ได้มุง่หาผลก�าไรเป็นส�าคญั (Solidarity Economy) เศรษฐกิจ
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แบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular 
Economy) ตลอดจนยอมรับบทบาทของผู้หญิงในเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
งานดูแล (Care Economy) 
 9. เมอืงทีม่รีะบบการตัง้ถ่ินฐานและระบบนิเวศน์ท่ีเคารพต่อความสมัพันธ์
ระหว่างเมืองและชนบท ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่มชีวิีต
ท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาตแิละระบบนิเวศน์โดยรอบ สนบัสนนุการด�ารงอยู่ของ
ความเชื่อมต่อท่ีค�านึงถึงความต่อเนื่องในการเคลื่อนย้ายของผู้คนในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ของเมืองและรอบนอก

เมืองที่นับรวมทุกคน (Inclusive Cities)

 นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะอยู่ในเมือง ซึ่งมีพื้นฐานที่วางอยู่
บนหลกัการสทิธิมนษุยชนแล้ว ยังมแีนวคดิว่าด้วยการพัฒนาเมอืงทีนั่บรวม

ทิศทางการพัฒนาเมืองจ�าเป็นต้องเปิดพื้นที่ในการส่งเสียงให้กับคนทุกกลุ่ม
ที่มาภาพ : สสย.

A5_�����������.indd   25 3/23/2563 BE   4:35 PM



26 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

ทุกคน (Inclusive Urban Development) ซึ่งเริ่มมีกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น ที่มาของแนวคิดนี้มีพัฒนาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเห็นว่า ทิศทางของเมืองจ�าเป็นต้องเปิดพื้นที่
ในการส่งเสียงของกลุ่มคนยากจนในเมืองเข้ามามีส่วนในการพัฒนาแทนที่
จะมุ่งเน้นการเติบโตแต่เพียงอย่างเดียว14 ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2560 ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทใน
การให้เงินกู้และเงินลงทุน ตลอดจนช่วยเหลือทางเทคนิคในโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่จ�านวนมากและเป็นหน่วยงานท่ีมผีูวิ้จารณ์ว่ามุง่เน้นแต่การเตบิโต
ทางเศรษฐกิจแต่ไม่ค�านึงถึงความเสียหายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  เอดีบี
ได้ออกคู่มือเพื่อให้พันธมิตรและสมาชิกที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการพัฒนา
ทีค่�านงึถึงทกุคนในขัน้ตอนต่าง ๆ นับตัง้แต่การท�าความเข้าใจบรบิทของเมอืง
การบ่งชี้ถึงล�าดับความส�าคัญ  การพัฒนาโครงการ และโปรแกรม 
 ในเอกสารฉบับนี้นิยามความหมายของ “เมืองที่นับรวมทุกคน” 
(Inclusive Cities)15 หมายถึง เมืองที่มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย อันหมายถึงสภาพที่ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคม (ด้านสุขภาวะ การศึกษา วัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะ) บริการของเมือง
(การเข้าถึงน�้า การจัดการขยะของเสีย การส่งเสริมสุขอนามัย ที่อยู่อาศัย 
การคมนาคม) ความเป็นอยู่ การครองชีพที่เอื้อให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้เข้ามา
ใช้เมอืงทกุคนเพ่ือสนับสนนุให้เกิดการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม
ทีส่ดุตลอดจนสร้างความมัน่ใจในเรือ่งการเคารพศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์
และความเสมอภาค
 ในมุมมองของเอดีบี เสนอว่า การสร้างเมืองที่นับรวมทุกคนมี
องค์ประกอบทีต้่องค�านึงถึง 8 เรือ่งด้วยกัน ได้แก่ (1) วิสยัทศัน์เชงิยุทธศาสตร์
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ประกอบด้วย รัฐบาล ชุมชน ภาคประชาสังคมและ

14 http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/33/download_file.pdf
15 https://www.adb.org/documents/enabling-inclusive-cities 7/23/2019
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ภาคเอกชน) ผ่านการวางแผนอย่างมส่ีวนร่วม กระบวนการตดัสนิใจท่ีผสมผสาน
กับอารยสถาปัตย์ (universal design) การวางแผนเมอืง กลไกทีม่คีวามรบัผดิชอบ
โปร่งใส การใช้ทรัพย์สินที่มีในเมืองนั้น ๆ (2) การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ 
(3) การมส่ีวนร่วมต่อส่วนรวมและการช่วยเหลอื (4) กลไกต่าง ๆ เช่น การสนับสนนุ
ทางการเงนิ การคุม้ครองทางสงัคม (ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ท่ีสนบัสนนุสทิธิ
ของเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ ความสมดุลระหว่าง
เพศสภาพ เพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
ท้ังต่อกลุม่คนท่ีเปราะบางและถูกเอาเปรยีบทางเศรษฐกิจ (5) การเลือ่นชนชัน้
ทางสังคมและการเคลื่อนย้ายทางกายภาพ (6) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
บริการทางการเงินที่เอื้อแก่คนจนเพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสด�าเนินการในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ (7) ความสามารถในการฟื้นตัวจากการคุกคามทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโลก (8) กลไกที่เอื้อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน 
 กรอบความคดิว่าด้วยเมอืงทีน่บัรวมทกุคนในมติิของการพัฒนาเสนอว่า
ผูม้อี�านาจตัดสนิใจเชงินโยบายและเจ้าหน้าท่ีบรหิารโครงการต้องมคีวามเข้าใจ
ลกัษณะท่ีเชือ่มโยงกันของการพัฒนาเมอืงในระหว่างท่ีลงมอืท�าโครงการต่าง ๆ
เพื่อสร้างเมืองส�าหรับทุกคน ท�าให้การสร้างเมืองต้องใช้แนวทางบูรณาการ
และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เนื่องจากผลกระทบของนโยบายหรือ
โครงการหนึง่ ๆ ก่อให้เกิดแรงกระทบต่อภาคส่วนอืน่ ๆ โดยเฉพาะคนจนในเมอืง
ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยในการย่นระยะเวลา
การเดินทางเข้ามายังศูนย์กลางของเมืองเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
พลเมืองทุกคน แต่โครงการนี้ท�าให้ราคาและค่าเช่าที่ดินที่เพิ่มสูงลิบตลอด
เส้นทาง ส่งผลให้คนจนเมืองถูกขับออกจากพ้ืนท่ีที่เคยอยู่อาศัย เอดีบี
เสนอว่า การพัฒนาเมอืงทีค่�านงึถึงทกุคน เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องลงทนุ
เพ่ือแก้ไขเรือ่งความยากจนโดยค�านึงถึงมติใินเรือ่งรายได้ การศกึษา สิง่แวดล้อม
และสขุภาพ  โดยเน้นไปท่ีการพัฒนาวิถีชวิีต ทีอ่ยู่อาศัย บรกิารเมอืงข้ันพ้ืนฐาน
โครงสร้างที่ค�านึงถึงทุกคน
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ตัวชี้วัดว่าด้วยการนับรวมทุกคน มิติที่เชื่อมโยงกับคนชายขอบ

 การพิจารณาว่าเมืองหรือสังคมหนึ่ง ๆ มีการนับรวมทุกคนอยู่ใน
ระดับใดสามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ เมื่อ ปีพ.ศ. 2559 ได้มีรายงานดัชนี
ชี้วัดเรื่องการนับรวม หรือ Inclusiveness Index16  ที่จัดท�าและเผยแพร่เป็น
ครัง้แรก โดย Haas Institute for a Fair and Inclusive Society สงักัดมหาวิทยาลยั
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์ รายงานชิ้นนี้ต้องการท�าความเข้าใจพลวัตของ
การนับรวม (inclusion) และความเป็นชายขอบของกลุ่มคนต่าง ๆ (group 
based marginality) โดยดูจากประสบการณ์ของกลุ่มคนในหลากหลายมิติ
ทางสังคม เช่น เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ผู้พิการและกลุ่มที่มี
แนวทางทางเพศต่าง ๆ 
 ดัชนีชี้วัดการนับรวม (Inclusiveness Index) ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พลัง
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้า แต่มุ่งเน้นไปที่นโยบาย กฎหมาย
และสถาบันที่ส่งผลต่อความไม่ธรรมกับกลุ่มคนต่าง ๆ ได้แก่ 
 1) ความรุนแรงที่เกิดกับเฉพาะกลุ่ม (exposure to group-specific
violence) ได้แก่ กลุ่มตามเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา แนวทางในเรื่องเพศ 
เหล่านีเ้ป็นตวัสะท้อนการนบัรวมของกลุม่คนต่าง ๆ ในสงัคมหน่ึง ๆ ความรนุแรง
ในท่ีนีร้วมถึงความรนุแรงต่อผูห้ญิง (violence against women) ความรนุแรง
ต่อชุมชน LGBTQ  ความรุนแรงต่อกลุ่มศาสนาต่าง ๆ (violence against 
religious groups) 
 2) การเป็นตวัแทนทางการเมอืงท่ีค�านึงถึงการเข้าร่วมของกลุม่ชายขอบ
หรือข้อจ�ากัดอันเกิดจากการเลือกปฏิบัติในกระบวนการทางการเมืองต่าง ๆ 
(political representation) 

16 http://haasinstitute.berkeley.edu/sites/default/files/haasinstitute_2016inclusiveness_index_
publish_sept26.pdf สนใจการจัดอันดับคะแนนของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยดูเพิ่มเติมได้
ในรายงานฉบับนี้ระหว่างปี 2016-2018
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 3) ความเหลือ่มล�า้ในเรือ่งรายได้ (income inequality) เช่น ความเหลือ่มล�า้
อนัมสีาเหตจุากเรือ่งเพศสภาพ ศาสนา เชือ้ชาต ิและความหลากหลายทางเพศ
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยท�าให้เราเห็นระดับของการนับรวมของกลุ่มคนกลุ่มน้ี
ในสังคม  
 4) กฎหมายที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (anti-discrimination laws) 
การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธิภาพเป็นตวัชีวั้ดท่ีส�าคญัในการบ่งบอก
ถึงระดับของการนับรวมชุมชนชายขอบของสังคมนั้น ๆ  
 5) การกักขัง (incarceration) จ�านวนผูต้้องขงัเป็นตัวชีวั้ดหน่ึงท่ีบ่งบอก
ถึงสถานการณ์เรื่องการนับรวมของสังคมที่ก�าลังเผชิญหน้าอยู่ ยิ่งมีผู้ต้องขัง
จ�านวนเพ่ิมมากขึน้เท่าใด เป็นนยัยะสะท้อนถึงการหดตัวลงในเร่ืองการนับรวม
ของสังคมนั้น ๆ  
 6) นโยบายเรือ่งการอพยพและผูล้ีภั้ย (immigration) สงัคมทีเ่ปิดรบั
ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในจ�านวนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการเปิดรับสู่
ชุมชนในระดับโลกของสังคมนั้น ๆ 

แนวทางสู่การสร้างเมืองที่นับรวมทุกคน 

 หากพิจารณาแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะอยู่ในเมือง และการนับรวมทุกคน
เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองท่ีให้ความส�าคัญกับพลเมืองทุกกลุ่มเป็นผู้มี
ส่วนร่วมออกแบบและก�าหนดชะตากรรมของตนเองและความเป็นไปของเมอืง
ภายใต้สภาพการณ์ที่ความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมเป็น
โจทย์ท้าทายผู้คนในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 
 ในรายงานชิ้นหนึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2560 น�าเสนอผลการศึกษาปัญหา
ที่ก�าลังเผชิญของผู้คนในสี่เมืองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ สต็อกโฮล์ม 
โคเปนเฮเกน ออสโลร์ และเฮลซิงกิ ลักษณะเด่นของทั้งสี่เมืองเคยเป็นสังคม
ท่ีได้ชือ่ว่ามคีวามเท่าเทียมทางสงัคมและระดบัความไว้วางใจทีม่สีงู แต่ผลจาก
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การส�ารวจพบว่า ช่องว่างระหว่างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น (income gaps) และ
เมอืง (city) มกีารแบ่งเป็นสองย่าน คอืย่านคนรวย และย่านคนมรีายได้น้อย
แม้ว่าแต่ละเมืองจะมีจุดเน้นของความกังวลใจของผู้คนแตกต่างกันไป  แต่
สิ่งที่ผู้คนเห็นตรงกันก็คือ ผลกระทบจากความเหลื่อมล�้าไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ช่องว่างของรายได้เท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งกายภาพ
และจิตใจ ต่อโอกาสในการท�างานและการเข้าถึงที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีผลต่อ
การแสวงหามติรภาพใหม่ ๆ ด้วย เน่ืองจากความไม่เท่าเทยีมทีป่รากฏในกลุม่
และชุมชนมีส่วนท�าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนลดลง กลุ่มคนมีรายได้สูง
มแีนวโน้มจะรูจ้กักันเองมากขึน้ ผลจากความห่างเหนิต่อกันท�าให้เกิดการแบ่ง
แยกที่ขยายตัวรุนแรงขึ้น พื้นที่บางส่วนของเมืองได้ถูกแบ่งแยกออกไปเพื่อ
ตอบสนองกับผู้คนเฉพาะบางกลุ่ม ขณะที่คนอีกกลุ่มเริ่มรู้สึกว่ามีพ้ืนท่ีไม่
ปลอดภัยในเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่
 ค�าถามส�าคัญที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะสามารถท�าอะไรได้บ้าง  พลเมือง
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก17 เสนอว่า สิ่งแรกที่จ�าเป็นต้องท�าคือ การตระหนัก
และยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียมเกิดข้ึน
อยูจ่รงิ และเริม่แสวงหาแผนการส�าหรบัเมอืงท่ีตรงกับความต้องการของพลเมอืง
เพ่ือน�าไปสูก่ารนบัรวมทกุคน วิธีการท่ีจะน�าไปสูแ่ผนการน้ีคือการเปิดอภิปราย
แลกเปลีย่นพดูคุยและน�าเสนอความเหน็ ซึง่พบว่า พลเมอืงล้วนต้องการให้เสยีง
และความเห็นของพวกเขาได้รับการฟัง เพื่อให้ตนเองได้มีส่วนในการนิยาม
ปัญหาและร่วมหาทางออก  กระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้คนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น นักการเมือง หน่วยงานรัฐ ข้าราชการ และภาคเอกชน 
ในการแสวงหาความพยายามร่วม (collective effort) ในการพัฒนาเมืองที่
พวกเขาอาศัยอยู่
 “ความพยายามร่วม” ในความเห็นของพลเมืองกลุ่มประเทศนอร์ดิก
นับเป็นรูปธรรมของกระบวนการพัฒนาเมืองในมุมมองทางสังคมศาสตร์ที่

17 https://www.theinclusivecity.com/
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18 ทุนทางสงัคมกับการพัฒนาเมอืง. อานนัท์ กาญจนพันธ์ุ
19 http://citiesofmigration.ca/building-inclusive-cities/social-inclusion/

ให้ความส�าคัญกับการเปิดพื้นที่สาธารณะ (public space) เพื่อให้กลุ่มคน
ต่าง ๆ สามารถปะทะกันจนเกิดจดุตดัของความคดิทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ใหม่ ๆ  เน่ืองจากการเมอืงของการพัฒนาเมอืงมหีลากหลายมติมิาก แต่ปัญหา
ของการพัฒนาเมอืงในปัจจบุนัคอืการลดทอนความเป็นเมอืงเหลอืเพียงบางมติิ
ดงันัน้ จดุนีจ้งึต้องการให้คนในเมืองมส่ีวนร่วม เข้ามาเคลือ่นไหวให้เกิดความเข้าใจ
ใหม่ ๆ โดยมีพื้นที่ที่คนต่าง ๆ ในสังคมในชุมชนเมือง มาแสดงพลังเพื่อบอก
ความต้องการของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้คือทุนทางสังคมในการพัฒนาเมือง18 
 การผลักดันไปสู่การนับรวม (inclusiveness) จึงเป็นกระบวนการที่
น�าไปสูค่วามเป็นธรรมและความเท่าเทียมของโอกาสทีค่�านงึถึงความหลากหลาย
อันสะท้อนข้อเท็จจริงเก่ียวประชากรท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
กระบวนการเช่นน้ีไม่ได้เกิดข้ึนได้โดยบงัเอญิ หากแต่ต้องมเีจตนา มแีนวทาง
ด�าเนนิการ และมคีวามสามารถในการเป็นผูน้�าท่ีตระหนกัว่า เมอืงท่ีเหมาะกับ
ทุกคนนั้นจ�าเป็นต้องนับรวมทุกคน19 

เวทีการถกเถียง แลกเปลี่ยนและอภิปรายเป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ทุกฝ่าย
ได้ปะทะกนัทางความคดิเพือ่ร่วมสร้างเมอืงทีม่ี
ความย่ังยนื มีความเป็นธรรมและนบัรวมทุกคน 
ที่มาภาพ : Urban Jam
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บทที่ 2

MIDL กับ สมาร์ทซิตี้ 

แม้ว่าโดยหลักการของความเป็นสมาร์ทซิตี้จะเป็น
การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น ๆ แต่ระหว่างทาง
ของเส้นทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบนี้ ต่างเต็ม

ไปด้วยการช่วงชิงความหมายด้วยแรงผลักที่
แตกต่างกันไป ดังนั้นการผลักดัน MIDL for

Inclusive Cities กับ Smart City ให้กลายเป็น
เนือ้เดยีวกนัให้ได้นัน้ จงึมมีติมิากมายทีต้่องค�านงึถงึ
และเป็นเรือ่งท้าทายส�าหรับทกุภาคส่วนของสงัคม
เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเมืองค�านึงถึงพลเมือง
เป็นศูนย์กลาง ดังเช่นค�ากล่าวของ Jane Jacobs 

ทีว่่า “เมอืงจะมศีกัยภาพ ความสามารถในการตอบสนอง
ทุกคนได้ ก็ต่อเมื่อมันถูกสร้างโดยทุกคน”

A5_�����������.indd   33 3/23/2563 BE   4:35 PM



34 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

 ข้อความดังกล่าวปรากฏในโปสเตอร์ออนไลน์ของงาน Global
Media Information Literacy Week 2018 กิจกรรมที่ UNESCO จัดประจ�า
ทุกปี  ค�าที่ได้รับการน�าเสนอประจ�าปี คือ “MIL Cities” ซึ่งย่อมาจาก Media
Information Literacy Cities  ด้วยมมุมองทีว่่าสมาร์ทซต้ีิจะค�า้จนุ “ความสมาร์ท”
ให้มีความยั่งยืนได้ ผู้คนในเมืองนั้นต้องได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนมุมมองต่าง ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อจะได้มีแนวทางจัดการกับเครือข่ายของ
เทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากขึ้น
ตลอดเวลา ประเด็นเรื่องทักษะเท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และดิจิทัล กับ
สมาร์ทซิต้ีได้ถูกน�ามาเชื่อมโยงในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
สถาบนัสือ่เด็กและเยาวชน (สสย.) จดัข้ึนภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive

สมาร์ทซติีท้ีจ่ะมีความยัง่ยืนต้องเป็นเมืองทีผู้่คนรู้เท่าทนัสือ่
และข้อมลูข่าวสาร20“

20 https://en.unesco.org/globalmilweek2018/milcity

ภาพประชาสัมพันธ์งาน Global Media Information Literacy
Week 2018 โดย UNESCO 

ที่มาภาพ: UNESCO
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Cities 201821  บทนี้จะน�าเสนอประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจจากการแลกเปลี่ยน
พูดคยุในวงสนทนาเพ่ือเชือ่มโยงทกัษะ MIDL  สมาร์ทซต้ีิในมมุของพลเมอืง
มุมของธุรกิจ และมุมของรัฐ

สมาร์ทซิตี้ : มุมของรัฐ

 ประเทศไทยมแีนวคิดเรือ่งเมอืงอจัฉรยิะภายใต้โครงการ Smart Thailand
มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 ในเวลานั้นมีจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่
เป็นเมืองน�าร่อง อีกหนึ่งทศวรรษถัดมา หนึ่งในรูปธรรมที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
แสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชนอัจฉริยะซึ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
คอืการติดตัง้กล้อง CCTV ราว 2,000 ตวัในจงัหวัดภูเก็ต22 เมือ่พิจารณาจาก
เว็บไซต์ smartcitythailand.or.th ซึง่ถือเป็นเว็บไซต์หลกัของรฐัในการเผยแพร่
ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับนโยบายเรือ่งเมอืงอจัฉรยิะของไทย พบว่า ในปี 2560
ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นเมอืงอจัฉรยิะผ่านค�าสัง่นายกรฐัมนตรี23

องค์ประกอบของคณะกรรมการมรีองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรมีอบหมาย
ซึ่งในเวลานั้น ได้แก่ พลเอกประจิน จั่นตอง  กรรมการที่เหลือได้แก่รัฐมนตรี
และปลดักระทรวงต่าง ๆ มากกว่า 20 ต�าแหน่ง อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ชดุน้ี ได้แก่ การเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ให้คณะรฐัมนตรพิีจารณาเห็นชอบ
ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2562 คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมนิ และคณุสมบตั ิวธีิการและกระบวนการในการพิจารณา

21  เมือ่วันที ่3-4 พฤศจิกายน ปี 2561 ณ Prince Theatre Heritage Stay บางรกั กรงุเทพ
22  https://www.bangkokpost.com/tech/850172/the-smart-city
23  https://smartcitythailand.or.th/web?committee

A5_�����������.indd   35 3/23/2563 BE   4:35 PM



36 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

การเป็นเมืองอัจฉริยะ สาระส�าคัญประกอบด้วยการนิยามเมืองอัจฉริยะ 
การแบ่งประเภทของเมืองอัจฉริยะ โดยแบ่งเป็นสองเมือง ได้แก่ เมืองเดิม 
และเมืองใหม่ มีการก�าหนดลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะออกเป็น 
7 ด้าน ได้แก่ สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ การขนส่ง พลเมอืง การด�ารงชวิีต การบรหิาร
ภาครัฐ 

 ส�าหรับกระบวนการขอรับการพิจารณาประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ 
มสี�านกังานเมอืงอจัฉรยิะประเทศไทย ซึง่อยู่ภายใต้การก�ากับของส�านกังาน
ส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทัิล ท�าหน้าทีร่วบรวมและประสานแผนกับผูท่ี้ย่ืนข้อเสนอ
หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเมืองอัจฉริยะ เมืองดังกล่าวจะได้รับ
การประกาศเป็นเมอืงอจัฉรยิะและสามารถใช้ตราสัญลักษณ์เมอืงอจัฉรยิะได้
เป็นระยะเวลาสองปี และการลงทุนโดยหน่วยงานและหรือการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานเมอืงอจัฉรยิะสามารถขอรบัพิจารณาสิทธิประโยชน์ท้ังทาง
ด้านภาษี และมิใช่ภาษีคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หรือคณะกรรมการระดับชาติอื่นใดก�าหนดต่อไป24  

วิสัยทัศน์สมาร์ทซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 
ที่มาภาพ : https://www.techtalkthai.com/sipa-launched-the-opening-of-phuket-

smart-city-innovation-park/

24 https://smartcitythailand.or.th/file/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20Smart%20City%201-2562%20-%2002-final.pdf
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 ประเดน็เรือ่งสทิธิประโยชน์ ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ
ได้แก่ Regulatory Sandbox เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความคล่องตัว
ในการตรวจสอบด้านกฎหมายเพ่ือส่งเสรมิให้มกีารทดลองไอเดยี, สมาร์ทวซ่ีา
ส�าหรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
Fast Track การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน ดจิทิลั คมนาคม พลงังาน และกลไก
สนับสนุนทางการเงิน 
 เว็บไซต์ดังกล่าว ได้มกีารเผยแพร่รายงานผลการด�าเนนิการขบัเคลือ่น
พัฒนาเมอืงอจัฉรยิะประจ�าปี 256125 เสนอว่า ประเทศไทยมแีผนการขบัเคลือ่น
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ก�าหนดเป้าหมายในปีที่หนึ่งคือ ปี 2561- 2562 
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ
 ปีที ่2 (พ.ศ. 2562-2563) พัฒนาเมอืงอจัฉรยิะ 24 จงัหวัด 30 พ้ืนที่
ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก น่าน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย นครพนม
มกุดาหาร กระบี ่พังงา สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล นครศรธีรรมราช
ระนอง  เป้าหมายใน ปี 2565 ประเทศไทยจะมีเมืองอัจฉริยะกว่า 100 แห่ง
ใน 76 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับ
ระดับโลก 3 เมือง มีการให้บริการระบบข้อมูลของเมือง หรือที่เรียกว่า City 
Data Platform ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ มีบริการเมืองอัจฉริยะของ
ภาครัฐและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 100 บริการ
 จากการน�าเสนอภาพรวมเก่ียวกับทิศทางความเป็นเมืองอัจฉริยะ
ของประเทศไทยท่ีปรากฏในเว็บไซต์ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง ไม่ช่วย
ท�าให้เกิดความกระจ่างในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองแต่
อย่างใด แต่เห็นเด่นชดัในการมุง่เน้นเรือ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นธงน�า ทว่า
หากจินตนาการตามตัวเลขเชิงปริมาณของพื้นที่ที่น�าเสนอ  อีกเพียงไม่กี่ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะพัฒนาเป็น “สมาร์ทซิตี้” ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  
ส่วนจะ “สมาร์ท” เพียงใดและในมุมของใครนั้นต้องพิจารณากันต่อไป

25 https://smartcitythailand.or.th/web?download
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สมาร์ทซิตี้ : มุมของธุรกิจ 

 “เท่าทนัสมาร์ทซต้ีิ” เป็นหน่ึงในหัวข้อท่ีมกีารน�าเสนอในช่วงจดุประกาย
ท้าทายความคดิว่าด้วยการสร้างเมอืงของทุกคนในการจดักิจกรรมของสสย.
ผู้เปิดประเด็นนี้ ได้แก่ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร พลเมืองแข็งขันแห่งเครือข่าย
มักกะสัน กรุงเทพฯ หนึ่งในเครือข่ายของชาวกทม.ที่เรียกร้องให้ “มักกะสัน
เป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์” เมื่อหลายปีก่อน26  ในวงพูดคุยครั้งนั้น 
อาทิตย์ได้สืบค้นปรากฏการณ์ “ขายของ” เพื่อน�ามาประกอบอุตสาหกรรม
สร้างสมาร์ทซิตี้ได้อย่างน่าสนใจ เขาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงหน้าปกหนังสือ
เรื่อง Cities in Transformation เป็นหนังสือปกแข็งหน้าปกเป็นรูปมหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองบิลบาโอ ประเทศสเปน หนังสือ
เล่มดงักล่าวตพิีมพ์เผยแพร่เมือ่ ปี 2012 เมอืงท้ังสองได้รบัรางวัล Lee Kuan

26 https://mgronline.com/live/detail/9580000054676

อาทิตย์ โกวิทวรางกูร วิทยากรหัวข้อ เท่าทันสมาร์ทซิตี้ ในงาน MIDL for Inclusive 
Cities 2018 : สร้างเมืองของทุกคน จัดโดย สสย. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 

ที่มาภาพ : สสย.
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Yew World Prize เมือ่อาทิตย์สบืค้นต่อไปจากท่ีมาของรางวลัดงักล่าว เขาจงึ
พบกระบวนการขายเทคโนโลยีสร้างสมาร์ทซิตี้ ท่ีเรียงรายมาเป็นชุด 
 “จะเห็นว่าสิงค์โปร์เล่นแบบนี้เลย รางวัลนี้ให้กับเมืองที่สุดยอดของ
โลกทุก ๆ สองปี เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2008 ซึ่งเป็นปีที่ประชากรมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในเมือง หน่วยงานที่ให้รางวัลมีสองหน่วยงาน คือ Urban 
Redevelopment Authority เป็นหน่วยงานวางผังเมืองแบบบูรณาการของ
สิงคโปร์ และ Centre for Livable Cities ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2008 เพื่อจะท�าให้
ต�าแหน่งแห่งที่ของสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางความคิด นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองที่มีประชากรหนาแน่น พอไปค้นต่อ ก็ไม่ได้มีแค่ 
World City Award แต่จัด World City Summit ด้วย เพิ่งจัดปีล่าสุด และจัด
ทุกสองปี ล้อกับการให้รางวัล และเขาจัดที่ Marina Bay Sands เข้าเนื้องาน
ของ World City Summit มี Mayors Forum, Young Leaders ปรากฏว่า
ในงานมกีารแสดงสนิค้าเก่ียวกับบรกิารเรือ่งเมอืง มคีนเข้าร่วมงาน 24,000 คน
เกิดข้อตกลงทางธุรกิจ 30 พนัล้านเหรยีญสงิคโปร์ อนัน้ีแปลว่าสงิคโปร์ขายของ
ผ่านการให้รางวัล สมัมนา และสร้างเครอืข่าย และองค์กรท่ีให้เงนิสนบัสนุน
คือ Kepple Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์ที่ด�าเนินการด้าน
อสังหาริมทรัพย์” จากการค้นคว้าของอาทิตย์ เขาพบว่า หน่วยงานดังกล่าว
ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านสมาร์ทซต้ีิ ซึง่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ใหญ่ของสิงคโปร์ที่อุตสาหกรรมพัฒนาเมืองเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
เกาะเลก็ ๆ แห่งน้ี กรณีของสงิคโปร์เป็นเพียงหนึง่ในตวัอย่างขององค์กรธุรกิจ
หลาย ๆ แห่งในโลกที่แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
 ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคม ด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค (กสทช.) เป็นหนึง่ในผูร่้วม
สนทนาในกิจกรรม MIDL for Inclusive Cities 2018 สะท้อนว่า มมุมองของ
แต่ละฝ่ายที่มีต่อการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ย่อมแตกต่างกันไป 
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 “ยกตัวอย่าง เวลาไปประชุมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เขาก็
จะคุยเรื่องเงินที่จะหาได้ และ Smart City ที่จะมาคือ Smart City ที่หาเงินได้
การขายกล้องวงจรปิด ขายงานบรกิารให้กับรฐั  ไม่ได้มองคนในชมุชน ดงัน้ัน
ผมเห็นด้วยกับการไปสะกิดรฐัให้มองคนเป็นเป้าหมายในการท�า Smart City
 ตอนน้ีมปัีญหาท่ีไปตัง้เสาโทรคมนาคมและชมุชนไม่พอใจ สิง่ทีบ่ริษทั
ท�าคือไปตั้งเสาเลยและโน้มน้าวให้ชาวบ้านเชื่อ สุดท้ายก็ต้องยอมรับ และ
บริษัทไม่เคยเสนอว่าถ้าจะตั้งเสามีทางเลือกกี่จุด และให้ชาวบ้านเลือกจุดที่
พอใจที่สุด แต่เขาจะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวที่ตั้งได้ ชาวบ้านก็ร้องเรียนมา
ปีละ 100 กว่าที่ เป็นเวลากว่า 10 ปีก็เป็น 1,000 ที่ มีคนเดือดร้อนเป็นแสน
เป็นล้านคน อนาคตก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็น Smart City เรามีโครงสร้าง
แบบดิจิทัลโดยที่ไม่สนใจคนเลย เพียงแต่ให้ท�าเงินได้”  

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (คนที่สี่นับจากซ้าย) กรรมการ กสทช.
วิทยากรในงาน MIDL for Inclusive Cities 2018 : สร้างเมืองของทุกคน

จัดโดย สสย.เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่มาภาพ : สสย.
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สมาร์ทซิตี้ : มุมของพลเมือง

 “ในเชยีงใหม่มแีนวคดิเรือ่ง Smart City เช่นกัน ปัญหาก็คอืใครบ้าง
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการก�าหนดทิศทางของจังหวัด เขาคิดแต่ว่า 
Smart City ต้องมีอะไรบ้าง ก็เลยคิดถึงแต่เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่ให้มารองรับ
การเจรญิเตบิโตทางด้านการคมนาคม การสร้างท่ีอยู่อาศยั การเตรยีมการด้าน
การท่องเที่ยว ฯลฯ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของปัญหา” ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ แห่ง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิชาการที่ใช้เครื่องมือ MIDL ใน
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง เปิดประเด็นส�าคัญเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ 27

 ประเด็นที่นักรัฐศาสตร์หญิงตั้งค�าถามเป็นการกระตุกให้เราทุกคน
ต่างหันกลบัมาทบทวนในเรือ่งสทิธิท่ีจะอยู่ในเมอืง ซึง่โดยปกตคิวามเป็นเมอืง
ก็มีความสลับซับซ้อนในตัวของมันเองอยู่แล้ว เมื่อถูกเทคโนโลยีดิจิทัลซ้อน

27 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน ปี 2561 ณ Prince Theatre Heritage Stay บางรัก กรุงเทพฯ

ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในงาน MIDL for Inclusive Cities 2018 : สร้างเมืองของทุกคน

จัดโดย สสย.เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่มาภาพ : สสย.
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ทับลงไปอีกชั้นหนึ่งในนามของความสมาร์ทหรือความอัจฉริยะ สิทธิที่จะอยู่
ในเมอืงสมาร์ทซติี ้จงึเป็นเรือ่งทีพ่ลเมอืงจ�าต้องมาส�ารวจตรวจตราท�าความเข้าใจ
ในหลายมิติ
 เดือนตุลาคม ของปี 2562 ได้มีการจัดอันดับเมือง “สมาร์ท” ในโลก
โดยพิจารณาจากโครงสร้างพ้ืนฐานกับการจัดหาเทคโนโลยีและบริการของ
เมอืงนัน้ ๆ ทีม่คีวามสมดุลระหว่าง “มิตคิวามเป็นมนุษย์” กับ “มติทิางเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจ” ผลการส�ารวจของรายงานพบว่า กรุงเทพมหานครได้รับ
การจัดอันดับที่ 75 จาก 102 สมาร์ทซิตี้ในโลก เมืองในทวีปเอเชียที่ติดสิบ
อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ติดอันดับที่หนึ่ง และกรุงไทเป ประเทศไต้หวันติด
อันดับที่ 728   
 ผลส�ารวจการจัดอันดับความสมาร์ทของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกข้างต้น 
นับเป็นตัวอย่างขานรับกับทิศทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ที่มองผู้อยู่อาศัย
ในเมอืงเป็นผูบ้รโิภคซึง่ตอบรบัต่อแนวคดิการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของเมือง  หากพิจารณาลึกลงไป เราจะพบว่า ในด้านหนึ่งการสร้างสิ่งล่อใจ
ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองรู้สึกว่าตนมีเสรีภาพและมีทางเลือก (freedom 
and choice) ได้รับความสะดวกสบาย เพิ่มความสามารถในการผลิต ท�าให้
มีผลผลิตเพิ่ม และควบคุมได้ แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งล่อใจต่าง ๆ เหล่านี้
อาจจะปกปิดวาระซ่อนเร้นรวมถึงกระบวนการสะสมทุนโดยรวบรบิทรพัยากร
(accumulation by dispossession)29 ซึ่งส่งผลให้พลเมืองเสียเปรียบใน
ระยะยาวก็เป็นได้
 เทคโนโลยีสมาร์ทซิต้ียังท�าให้เกิดประเด็นถกเถียงเรื่องจริยธรรม
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ความเป็นส่วนตัว (privacy) กระบวนการใช้ข้อมูลเพื่อ
น�าไปเปลี่ยนแปลง (datafication) การติดตามและรวบรวมข้อมูลออนไลน์ 

28 https://www.imd.org/research-knowledge/reports/imd-smart-city-index-2019/
29 https://www.researchgate.net/publication/328397574_Citizenship_Justice_and_the_
Right_to_the_Smart_City
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(dataveillance) การจบัจ้องผ่านทางภูมศิาสตร์ (geosurveillance) การบนัทกึ
และวิเคราะห์ลักษณะเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาส่วนบุคคล (profiling) 
การแยกประเภททางสังคม (social sorting) เมืองใหญ่ต่าง ๆ ที่เต็ม
ไปด้วยกล้องวงจรปิดมรีะบบควบคมุซึง่สามารถตดิตามคนเดนิถนนในระดบั
ปัจเจกบคุคล มซีอฟแวต์ท่ีจดจ�าใบหน้าเพ่ือช่วยในการตดิตาม เครอืข่ายของ
เส้นทางท้องถนนมีกล้องจราจรคอยมอร์นิเตอร์และบ่งชี้ยานพาหนะต่าง ๆ
ระบบเซน็เซอร์ถูกตดิตัง้ตามโครงสร้างพ้ืนฐานทีช่่วยแกะรอยไปยังผูใ้ช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่  พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ยังรวมถึงช็อปปิ้งมอลล์เพื่อพินิจพฤติกรรม
บรรดานักช็อป ซึ่งอาจเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดอันน�าไปสู่การเก็บข้อมูล
ประชากรพื้นฐาน เช่น อายุ เพศสภาพ 
 เมอืงใหญ่บางแห่งตดิต้ังระบบท่ี Wifi สาธารณะเพ่ือตดิตาม IDs ของ
เครือ่งมอืต่าง ๆ ท่ีพลเมอืงเข้าอนิเทอร์เน็ต  อาคารใหญ่และขนส่งสาธารณะ
ติดตามข้อมูลจากสมาร์ทการ์ดของผู้ใช้ สมาร์ทโฟนของแต่ละคนสื่อสาร
โลเคชัน่กับผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม รวมท้ังการเชือ่มต่อต่าง ๆ  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลท้ังหมดท้ังปวงเหล่าน้ีมีนัยส�าคัญอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นส่วนตัว 
(privacy) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
 เทคโนโลยีหลากหลายรปูแบบ ยังสร้างอนัตรายต่อความเป็นส่วนตวั
ผ่านการแชร์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เทคโนโลยีติดตามรวบรวมมาด้วย  ไม่ว่า
จะเป็นสนิค้า บรกิารทีเ่รานิยมซือ้ มลูค่าราคาของสิง่ต่าง ๆ รปูแบบการจ่ายเงนิ
เหล่านีล้้วนกลายเป็นข้อมลูส�าหรบัการคาดการณ์กับกลุม่เป้าหมายทีถู่กจบัจ้อง
(predictive privacy harms) และสามารถติดตามไปยังโลเคชั่นของกลุ่ม
เป้าหมายได้ด้วย 
 ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมเช่นนี ้ เครือ่งมอืหน่ึงทีช่่วยในการคลีค่ลาย
ความซบัซ้อนและเท่าทันกับความเชือ่มโยงระหว่างทุน อ�านาจ และสมาร์ทซต้ีิ
จงึประกอบด้วยชดุค�าถามทีพ่ลเมอืงควรตัง้ค�าถามเพ่ือไปสูก่ารสร้างแนวคดิ
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สมาร์ทซต้ีิทีค่�านึงถึงพลเมอืงอย่างแท้จรงิ เช่น ในสมาร์ทซติีน้ั้น พลเมอืงได้รบั
การจัดวางอย่างไร ? พลเมืองได้รับการคาดหวังให้มีส่วนร่วมและลงมือท�า
อย่างไร ? มีกติกาว่าด้วยพื้นที่สาธารณะและแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนรวม
ของเมอืง (urban common) อย่างไร ? มคีวามเป็นสาธารณะในรปูแบบใดบ้าง
และการกระท�าในแบบใดที่สามารถท�าได้ในสมาร์ทซิตี้ สมาร์ทซิตี้ค�านึงถึง
เรื่องจริยธรรมอย่างไร ? มีโครงสร้างและระบบที่สร้างความเหลื่อมล�้าที่ได้รับ
การผลิตซ�้าในสมาร์ทซิตี้บ้าง ? มีรูปแบบของชนชั้น การเหยียดเชื้อชาติ ชาย
เป็นใหญ่ กีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย การเลือกที่รักมักที่ชังโดยใช้อายุ หรือ
รสนิยมทางเพศเป็นเกณฑ์ในสมาร์ทซิต้ีบ้าง ? วิถีชีวิตแบบเมืองอัจฉริยะ
แบบไหนที่เราต้องการสร้างและอาศัยอยู่ ? 
 นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง ความยุติธรรมและสิทธิ
ท่ีจะอยู่ในสมาร์ทซต้ีิ30 เสนอว่า แม้ว่าบ่อยครัง้ท่ีแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซต้ีิ
จะเน้นในเรื่องพลเมืองเป็นศูนย์กลางเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาจากเสียงวิจารณ์ 
กระนั้นก็มีข้อจ�ากัดในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากสองปัจจัย ได้แก่
 ปัจจัยแรก ได้แก่ การบริหารงานแบบจากบนสู่ล่าง และเน้นใช้
ผูช้�านาญการ (top-down, technocratic)  ซึง่ไม่เปิดพ้ืนทีใ่ห้กับเสยีงวิจารณ์
และเน้นไปทีพั่นธกิจในการมุง่สะสมทนุโดยไม่เปลีย่นแปลงการบรหิาร ดงัน้ัน
การเสนอแนวทางเรือ่ง “พลเมอืงเป็นศนูย์กลาง” จงึเป็นแค่การสร้างแบรนด์ใหม่
เท่านั้น โดยใช้วิธีการเรียกให้พลเมืองเข้ามาร่วมหรือมีการค้นหาพลเมืองที่
ถูกลืม (missing citizen) 
 ปัจจัยที่สอง คือ การให้ทุนสนับสนุนการเปลี่ยนการบริหารเมืองสู่
สมาร์ทซิตี้ที่เน้นว่าต้องให้พลเมืองเข้ามาร่วมในการวางแผนโครงการ พบว่า
ในทางปฏิบตัพิลเมอืงไม่ได้ถูกนบัรวมต้ังแต่ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ปัญหา

30 อ่านเพ่ิมเตมิใน บทความเรือ่ง Citizenship Justice and the Right to the Smart City. https://www.
researchgate.net/publication/328397574_Citizenship_Justice_and_the_Right_to_the_Smart_City
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และน�าเสนอข้อแนะน�าเพ่ือการพัฒนา แต่พลเมอืงจะได้เข้ามาร่วมเมือ่โครงการ
ต่าง ๆ เหล่านัน้วางแผนมวัีตถุประสงค์และแนวทางจดัการปัญหาเรยีบร้อยแล้ว
ดังนั้น โอกาสในการวางกรอบโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มซึ่งสะท้อน
ความกังวลและความต้องการที่แท้จริงของพลเมืองจึงไม่เกิดขึ้น  

MIDL กับสมาร์ทซิตี้ 

 ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา มองว่า “ส่ือ ข้อมลูข่าวสาร และดิจทัิล” (MID)
คือพลังงานของสังคม รัฐ ประเทศ เขาเปรียบว่า MID นั้นคือ “น�้ามัน” ใน
การขบัเคลือ่นประเทศ กล่าวคอื  MID เป็นพลงัของธุรกิจท้ังหมด เพราะธุรกิจ
ทั้งหมดขับเคลื่อนบน Big Data และ MID เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
ดังกล่าว
 “ดังนั้น ถ้าเราไม่เท่าทันว่ามันคือเชื้อเพลิงของโลกธุรกิจ โลกดิจิทัล 
เราก็ถูกเขาใช้แสวงประโยชน์ แต่ถ้าเราเท่าทัน เราก็จะรู้ว่าอะไรคือขอบเขต
ทีเ่หมาะสมในการอยู่บนโลกดิจทิลั ขณะทีร่ฐัมองเรือ่งความมัน่คง การเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐไม่สนใจว่าการกระจาย
รายได้ดไีหมถ้าเศรษฐกิจเตบิโตด ี รฐัไม่สนใจเรือ่งการมส่ีวนร่วมหรอืการกระจาย
อ�านาจ ถ้าสังคมยังสงบเรียบร้อยดี  รัฐไม่ได้สนใจสงครามการค้า/สงคราม
ไซเบอร์ ถ้าประเทศยังมั่นคงอยู่  ดังนั้น สิ่งที่เราต้องท�า คือ นอกจากปฏิบัติ
การในพื้นที่ เราต้องปฏิบัติการเชิงนโยบายกับรัฐ ให้เขารู้ว่ามันคืออะไร สิ่งที่
เขาท�า เขาอาจจะเชือ่ว่าเขาถูก เขาพยายามท�าประเทศให้เป็น 4.0 ซึง่ก็ไม่คิด
ว่าผิด แต่ 4.0 ของรัฐอาจเป็น 4.0 ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ MID เลย เป็น 
4.0 ของธุรกิจ” 
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 ประเด็นเรื่องเทคโนโลยีกับการมีส่วนร่วม เป็นหัวข้อที่วรพจน์
วงศ์กิจรุง่เรอืง ผูต้ดิตามนโยบายเรือ่งสือ่ใหม่และโทรคมนาคม และเป็นหนึง่
ในวทิยากรทีไ่ด้รบัเชญิมาร่วมจดุประกายท้าทายความคิดว่าด้วยการสร้างเมอืง
ของทุกคนชวนพูดคุย เขามองว่า ในโลกที่รัฐบาลสามารถเปิดเผยข้อมูลให้
กับสาธารณะได้มากขึ้นและจ่ายด้วยราคาที่ถูกลง ประชาชนสามารถเข้าถึง
ทรพัยากรสือ่สารได้มากขึน้ เว็บไซต์ 2.0 ท�าให้เราต่างเพ่ิมการปฏิสมัพันธ์ได้ง่าย 
 “เงื่อนไขเหล่านี้ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า 
“Read and Write Culture” ก็คือการทีเ่ราสามารถมปีฏิสมัพันธ์และสร้างอะไร
ขึน้มาเองได้ ยกตัวอย่างเว็บไซต์ Ohmynews ท่ีเนือ้หาท่ีปรากฏในเว็บดังกล่าว
ร้อยละ 80 มาจากอาสาสมัครที่เขียนขึ้นเอง และคนที่เขียนข้อมูลเหล่านี้คือ
แม่บ้านชาวเกาหลีที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูล เว็บดังกล่าวมีอิทธิพลใน
การเปลีย่นแปลงการเมอืงเกาหลไีด้ และเป็นตวัอย่างให้เหน็ว่าภาคประชาสงัคม
ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างสิ่งท่ีเป็นสินค้าเชิงสาธารณะท่ีตลาดอาจจะไม่
ท�างาน” 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง วิทยากรหัวข้อ เทคโนโลยีกับการมีส่วนร่วม
ในงาน MIDL for Inclusive Cities 2018 : สร้างเมืองของทุกคน

จัดโดย สสย.เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ที่มาภาพ : สสย.
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 นอกจากนี้วรพจน์ยังยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นแพล็ตฟอร์ม เรียกว่า
Innocentive31 ซึง่ภาคเอกชนใช้ในการหาความรูค้วามเชีย่วชาญจากประชาชน
เช่น บริษัทยาอาจจะโยนโจทย์เข้าไป แล้วให้ประชาชนช่วยเสนอการพัฒนา
ยาบางอย่างขึ้นมา หรือเว็บไซต์ VolunteerMatch ที่รวมโปรไฟล์ของคนที่
มีความเชี่ยวชาญ กับการท�างานอาสาสมัคร และเว็บไซต์ Global Citizen 
เป็นโครงการที่ท�างานร่วมกับมูลนิธิของบิล เกตส์ ในการใช้องค์ความรู้ของ
พลเมืองโลกมาก�าจัดความยากจนโลก 
 วรพจน์ยังกล่าวถึง แนวคิดรัฐบาลเปิด (Open Government)
ซึ่งแพร่หลายหลังปี  2009  นับตั้งแต่ บารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดี
สหรฐัอเมรกิา เมือ่เข้ารบัต�าแหน่งวันแรก ประกาศว่าจะท�าให้รฐับาลของตนเอง
เป็นรฐับาลทีโ่ปร่งใส ดึงการมส่ีวนร่วมของประชาชน และท�างานร่วมกบัประชาชน
ในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
 “นิยามหลกัของรฐับาลเปิด คอืการท่ีเวลาเราพูดถึงการมีส่วนร่วมทาง
Electronic เริม่ตัง้แต่ Information คอืการให้ข้อมลูข่าวสารผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ, พูดถึง E-consultation คอืการสร้างแพลต็ฟอร์มในการรบัฟังความคดิเหน็
และ E-decision Making คือการที่รัฐบาลดึงความเห็นของประชาชนมาใช้
ในการออกแบบนโยบาย แต่จรงิๆ แล้วไปถึง Crowdsourcing กล่าวคอืไม่ใช่
แค่ความเหน็ แต่ดงึเอาประชาชนมาใช้ในการออกแบบนโยบายร่วมกันตัง้แต่ต้น”
 เขายกตัวอย่างกรณีรัฐบาลอังกฤษ เว็บไซต์ Gov.UK ถูกจัดให้เป็น
อนัดบัหนึง่ด้านการมส่ีวนร่วมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพราะมข้ีอมลูข่าวสารอย่าง
ครบถ้วน และเปิดรับฟังความคิดเห็นในนโยบายโดยการให้ข้อมูลอย่าง
รอบด้านก่อน แล้วประชาชนก็จะสามารถมาลงความเห็นได้ สดุท้ายรฐับาลก็จะ
สรุปเป็นรายงานออกมาว่ารัฐบาลตอบสนองต่อความเห็นเหล่าน้ันอย่างไร 
นอกจากนีใ้นเว็บไซต์น้ี สามารถส่งค�าร้องเรยีนไปได้ ถ้าค�าร้องเรยีนมผีูส้นับสนนุ
100,000 รายชื่อ ค�าร้องเรียนนั้นจะถูกน�าเข้าไปถกเถียงในรัฐสภา 

31 https://www.innocentive.com/
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 กรณีเว็บไซต์ Challenge.Gov ไปไกลกว่าเรื่องความคิด รัฐบาลของ
โอบามาออกกฎหมายให้หน่วยงานรฐัสามารถใช้รางวัลทีจ่ะจงูใจให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาของรัฐ อย่างเช่นการชวนให้ประชาชนมาร่วม
ออกแบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศแก่ประชาชน,
การชวนให้ประชาชนเสนอเทคโนโลยีในการขจดัเกลอืออกจากน�า้ทะเล ฯลฯ 
 “ตัวอย่างที่หยิบยกมาข้างต้น เพื่อชี้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล
ทัง้ในแง่ของการเพ่ิมความโปร่งใส การเพ่ิมอ�านาจให้กับประชาชน การสร้าง
นโยบายท่ีตอบสนองต่อประชาชน ส่งเสรมิประชาธิปไตยทางตรง สร้าง Inclusive
Society ที่คนสามารถให้ความเห็นได้หลากหลาย เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และใช้ความฉลาดของประชาชนในการที่จะดึงการมีส่วนร่วมและแก้ไข
ปัญหาสาธารณะต่างๆ”
 ค�าถามที่ตามมาคือ เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ? วรพจน์เสนอ
ทางออกในเรื่องนี้สามข้อด้วยกัน ข้อแรก คือ ความมุ่งมั่นทางการเมืองของ
ผู้น�าประเทศ  หากผู้น�ามีนโยบายในเรื่อง Open Government  หน่วยงานรัฐ
ต่าง ๆ จะต้องเปิดเผยข้อมลูให้กับประชาชนและมกีารปรบัเทคโนโลยีเพ่ือให้
มีเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เว็บไซต์ Gov.UK ของรัฐบาลอังกฤษ
ตัวอย่างเว็บที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่มาภาพ : https://www.gov.uk/
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ข้อสองคอื การเปลีย่นวัฒนธรรมการท�างานของหน่วยงานภาครฐัและรฐับาล
ที่ต้องเปิดกว้างและท�างานกับประชาชนมากขึ้น  และข้อสุดท้ายคือการลด
ช่องว่างทางดิจิทัล  
 “ถ้าคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต เขาก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์และมี
ส่วนร่วมได้อย่างแท้จรงิ จรงิ ๆ  แล้วเราก็อยากเห็นรฐับาลทีดี่ รฐับาลท่ีชอบธรรม
คือ รัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน รัฐบาลที่ฉลาด คือ รัฐบาลที่ดึงความฉลาด
ของประชาชนมาใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณะ แต่รัฐบาลที่ชั่ว เราคงต้องใช้
เทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเขาตลอดไป”
 มุมมองของหลายฝ่ายที่น�าเสนอไปในช่วงต้นของบทนี้ คงท�าให้เรา
เห็นว่า นิยามของสมาร์ทซติีม้มีมุมองท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละกลุม่ผลประโยชน์
แม้ว่าโดยหลกัการของความเป็นสมาร์ทซติีจ้ะเป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น ๆ แต่ระหว่างทางของ
เส้นทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบนี้ ต่างเต็มไปด้วยการช่วงชิงความหมาย
ด้วยแรงผลักที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การผลักดัน MIDL for Inclusive Cities
กับ Smart City ให้กลายเป็นเน้ือเดยีวกันให้ได้น้ัน จงึมีมติิมากมายทีต้่องค�านึง
ถึงและเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับทุกภาคส่วนของสังคมที่ต่างต้องใช้ปฏิบัติการ
ทางข้อมลูข่าวสารเพ่ือให้ทศิทางการพัฒนาเมอืงค�านึงถึงพลเมอืงเป็นศนูย์กลาง
ดังเช่นค�ากล่าวของ Jane Jacobs ที่ว่า “เมืองจะมีศักยภาพ ความสามารถ
ในการตอบสนองทุกคนได้ ก็ต่อเมื่อมันถูกสร้างโดยทุกคน” 32

32 “Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and 
only when, they are created by everybody.”
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บทที่ 3

MIDL ทักษะการเรียนรู้เรื่องราว
ด้วยสายตาใหม่

การผ่านประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดการตั้งค�าถาม 
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง สะท้อนคิดแง่มุมต่าง ๆ

ทีเ่กดิขึน้ภายใต้กระบวนการ MIDL ผ่านการนัง่รถไฟ
เส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจความเชื่อมต่อของชุมชน

หลายแห่งที่มีทิศทางการพัฒนาโดยรัฐและ
ทุนที่แตกต่างกัน  ผลลัพธ์ของกิจกรรมได้สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และทัศนคติ
ที่สามารถน�ามาปรับความสัมพันธ์และรูปแบบ

การเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน
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 “การปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง”  นับเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive City 2019 ได้น�ามา
อภิปรายแลกเปลี่ยนในการประเมินผลกิจกรรมร่วมกัน ภายหลังจากท่ีมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนท่ีและกลุ่ม
เป้าหมายจากกิจกรรม 15 โครงการ พบว่า มอีย่างน้อยสองโครงการท่ีสะท้อน
ความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทัศนคติของผู้เข้าร่วมอย่างน่าสนใจ ได้แก่   
“รถไฟ-รถใคร” ซึ่งมีปราศรัย  เจตสันติ์ หรือ ครูโอ แห่งเครือข่ายการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ ผลจากการจัด
กิจกรรมน้ีได้สร้างนยิามความหมายใหม่เก่ียวกับ “ทัศนศกึษา” ทีแ่ตกต่างจาก
แนวปฏิบตัเิดมิซึง่จ�ากัดให้ “ทศันศกึษา” ไม่ได้เป็นอะไรได้มากไปกว่าการเดนิทาง
ไปท่องเท่ียวยังแหล่งเรียนรู้และรับฟังมุมมองของ “ผู้เชี่ยวชาญ” เท่าน้ัน 
ส่วนกิจกรรมที่สองชื่อ “เยาวชนพลิกการพิการ” โดย ม.ล.จิรทิพย์ เทวกุล 
แห่งกลุม่ยังธน  พบว่าภายหลงัจากท่ีเยาวชนผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ร่วมเดินทาง
ไปกับผู้พิการในช่วงเวลาสั้น ๆ พวกเขาได้เรียนรู้มุมมองใหม่และส่งผลต่อ
แนวทางการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป ในบทนี ้ เราจะมาแนวทางการจดักิจกรรม
ของท้ังสองโครงการซึ่งจะช่วยท�าให้เราเห็นขั้นตอนของการใช้ทักษะ MIDL 
ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ในอีกรูปแบบหนึ่ง
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เยาวชนพลิกการพิการ

 ภายใต้แนวคิดเรื่อง Inclusive Cities ที่ปรารถนาให้เมืองเป็นของ
ทุกคนและทุกคนมีบทบาทในการสร้างเมืองของตน จุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่
ตัง้ชือ่ว่า “เยาวชนพลกิการพิการ” เลอืกท�างานกับเยาวชนด้วยการใช้เคร่ืองมอื
Design Thinking ในการหาไอเดียเพื่อปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบางมด ให้เอื้อ
ต่อการเดินทางในพ้ืนทีข่องกลุม่ผูส้งูอายุและคนพิการ รปูแบบกิจกรรมจดัขึน้
สามครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม ปี 2562 กิจกรรมครั้งนี้เป็น
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและศูนย์อาสาสร้างสุข Café Cando ซึ่งท�างานกับชุมชน
บางมด ม.ล.จริทพิย์ เทวกุล แห่งกลุม่ยังธน ผูร้เิริม่กิจกรรมนีบ้อกเล่าความเป็นมา
ในการเลือกประเด็นคนพิการและชุมชนบางมดว่า คลองบางมดตั้งอยู่ทาง
ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะแหล่งผลิตส้มบางมด 
แต่สภาพทางกายภาพ ที่มีน�้าทะเลหนุนสูง ท�าให้ดินเค็มไม่เหมาะแก่
การเพาะปลูก สวนส้มจึงค่อย ๆ หายไป แม้ความโด่งดังของส้มบางมด
กลายเป็นต�านาน ทว่า สิ่งที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องคือชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทัง้ผูน้บัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม และกลุม่บ้านเรอืนของคนเชือ้สายจนี
ที่ตั้งรกรากในพื้นที่มาช้านาน อีกทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวหลงเหลืออยู่ในละแวกนี้

ม.ล.จิรทิพย์ เทวกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มยังธน 
ที่มาภาพ : กลุ่มยังธน
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ด้วย ม.ล.จิรทิพย์ เล่าว่า “ที่ผ่านมา คนในชุมชนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ใน
กลุม่ของตวัเองไม่ได้มคีวามเชือ่มโยงกันมากนัก เยาวชนไม่รู้จกัพ้ืนท่ีทีพ่วกเขา
เติบโต พอมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 
กลุ่มแคนดู ส�านักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับสี่ชุมชน ก็จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สร้างสรรค์คลองบางมด ประกอบกับมีการรวมตัวของผู้น�าเยาวชนสร้างสุขที่
ต้องการโปรโมทพ้ืนทีค่ลองบางมดให้เป็นท่ีรูจ้กั เลยเกิดการพัฒนาย่านบางมด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยใช้งานอาร์ต และงานคลองบางมดเฟสติวัล
ข้ึนมาเป็นการเปิดพ้ืนท่ี ท�าให้คนข้างนอกเห็นถึงความเป็นย่านและให้ความสนใจ
บริเวณนี้ รวมทั้งมีการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานด้วย นอกเหนือจาก
ที่ย่านนี้ ผู้คนเดินทางด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่”33 
 ผลจากการท�างานของภาคประชาสงัคมในพ้ืนทีที่ผ่่านมาช่วงเวลาหน่ึง
พบว่า การจัดเฟสติวัลและอีเวนต์ต่าง ๆ นอกจากจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชมุชนแล้ว ยังท�าให้ชาวบ้านท่ีต่างคนต่างอยู่เกิดการรวมตัวกันมากข้ึน  จาก
ที่มีคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลัก ปัจจุบันเริ่มมีเส้นทางจักรยานและมีผู้คน
สัญจรจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น  ทางภาคประชาสังคมร่วมกับชุมชนคลอง
บางมดจงึมคีวามคดิว่า ต้องการพัฒนาเส้นทางเพ่ือให้กลุม่ผูส้งูอายุทีมี่มากขึน้
เรื่อย ๆ สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนได้สะดวกขึ้น ประกอบกับในอนาคต 
ทางชุมชนต้องการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือให้มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง
ขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ   
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่อาศัยอยู่
ในละแวกชมุชนย่านบางมด เพ่ือให้พวกเขาได้มาร่วมเวิร์กชอ็ป โดยใช้เครือ่งมอื
Design Thinking เยาวชนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการบริการ
ที่รองรับกับผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าชุมชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
ภายใต้เครือ่งมอื Design Thinking ประกอบด้วยห้าข้ันตอนส�าคญั ข้ันตอนแรก
ที่ถือว่ามีความส�าคัญมากที่สุดในกระบวนการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ ขั้นตอน
ของการท�าความเข้าใจคนพิการ (empathize)  ด้วยการท�าการส�ารวจว่า มี

33 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusive Cites 2019 ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 ตุลาคม 
2562 จังหวัดเชียงใหม่
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อะไรบ้างทีจ่ะเอือ้ให้กลุม่เป้าหมายมชีวิีตทีด่ข้ึีน เพ่ือน�ามาสูข่ัน้ตอนถัดมาได้แก่
การนยิามสถานการณ์ วิเคราะห์ (define) เพ่ือสร้างความเข้าใจและการระดม
ความคิดในการแก้ปัญหา (ideate) รวมทั้งการเสนอแนวทางสร้างต้นแบบ 
(prototype) และท�าการทดลองต้นแบบ (test) ต่อไป  
 กระบวนการท�าความเข้าใจคนพิการนั้น ทางกลุ่มยังธนได้ออกแบบ
การท�างานอย่างเป็นข้ันตอน โดยใช้เวลาตลอดท้ังวัน เพ่ือให้เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการกว่า 20 คน ได้เรยีนรูค้วามจ�าเป็นและเข้าใจผูพิ้การหลากหลายกลุม่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการจัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่ม
แสดงบทบาทสมมุติ เป็นผู้พิการในแบบต่าง ๆ ได้แก่ คนตาบอด, คนมีขา
ข้างเดียว, คนเป็นอัมพฤกษ์และผู้นั่งรถเข็นที่สูญเสียขาทั้งสองข้าง แต่ละกลุ่ม
ได้รับมอบภารกิจเพื่อเดินทางไปซื้อขนมที่สมาชิกในกลุ่มชื่นชอบไม่ไกลจาก
สถานที่เวิร์กช็อป โดยใช้เวลาราว 20 นาที  หลังจากนั้น จึงกลับมารวมกลุ่ม 
และน�าเสนอสถานการณ์และเรื่องราวที่พบเจอ  
 จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการลงภาคสนามจริง ร่วมกับผู้พิการที่เป็น
อาสาสมคัรมาร่วมกิจกรรมท้ังสีป่ระเภทของความพิการ  เยาวชนแต่ละกลุม่
ใช้เวลาในการท�าความรู้จัก และหาวิธีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนที่
จัดเตรียมไว้แล้ว ด้วยการเดินทางที่ใช้ขนส่งสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
มีการเลือกใช้แท็กซี่ และ Grab car แต่ละกลุ่มใช้เวลาลงพื้นที่ร่วมกับผู้พิการ

เยาวชนพาคนตาบอดเดินส�ารวจพื้นที่ เป็นขั้นตอนของการท�าความเข้าใจผู้พิการ
(empathize) หนึ่งในห้าขั้นตอนของเครื่องมือ Design Thinking

ที่มาภาพ : กลุ่มยังธน
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และจดบนัทึกข้อมลูต่าง ๆ  เช่น ความรูส้กึ ปัญหาท่ีพบเจอ โดยมพ่ีีเลีย้งประจ�า
แต่ละกลุ่มร่วมเดินทางเข้าไปในชุมชน หลังจากการลงสนาม เยาวชนกลับมา
ยังที่จัดเวิร์กชอ็ป และได้สัมภาษณ์พูดคุยเพื่อท�าความเข้าใจหรือสอบถาม
ข้อสงสยัและความคิดเหน็ต่าง ๆ จากผูพิ้การทีร่่วมเดนิทางไปด้วย  ตอนท้าย
ของขั้นตอนการท�า empathize ได้มีประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนน�าเสนอ
สถานการณ์ มุมมองและข้อสังเกตที่แต่ละกลุ่มไปพบเจอ ซึ่งเข้าสู่ขั้นตอน
ของการ define กลุ่มเยาวชนพบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางตั้งแต่
เริม่ต้น คือการเรยีกรถสาธารณะท่ีสะดวกในการรบัผูพิ้การทีต้่องพับรถเขน็เก็บไว้
หลังรถท้ังท่ีเป็นรถขาไปและขากลบั ตลอดจนรายละเอยีดท่ีเกิดข้ึนตลอดเส้นทาง
ราวสองชัว่โมงเศษท่ีใช้เวลาในการท่องเทีย่วชมุชนร่วมกัน  จากนัน้ ในสปัดาห์
ต่อมาของการพบปะระหว่างเยาวชน เป็นการระดมแลกเปลีย่นวิธีการแก้ปัญหา
ซึ่งจัดท�าในรูปของตาราง น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบจากน้อย
ถึงมาก และแต่ละวิธีจะมีการตั้งค�าถามว่า การด�าเนินการต่าง ๆ เยาวชน
หรือสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ สามารถลงมือท�าได้เองเลยหรือไม่ และวิธีการ
แบบใดที่ต้องการความร่วมมือจากกลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกลุ่มใดบ้าง 
ด้วยแนวทางแบบใด ข้ันตอนถัดไป จงึน�าวิธีการท่ีเป็นข้อสรปุมาสร้างต้นแบบ
เพื่อน�าไปสู่การทดสอบในพื้นที่ต่อไป 
 การที่เยาวชนได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้พิการ และได้พาผู้พิการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชนคลองบางมดด้วยการใช้รถสาธารณะ พวกเขา
ได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่า การอยู่อาศัยในเมือง โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมคลอง 

เยาวชนพาคนพิการที่เดินทางด้วยรถเข็นเพื่อเก็บข้อมูลส�าหรับการออกแบบ
การบริการที่รองรับกับคนพิการให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ที่มาภาพ : ยังธน
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หรอืการเดนิทางไปยังพ้ืนทีร่มิคลองมคีวามยากล�าบากในการเดนิทาง อกีทัง้
ผู้พิการยังประสบปัญหาในการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ห้องน�้า
สาธารณะ  ในขั้นตอนเรื่องการหาทางออก ช่วงท้ายเยาวชนก็ได้เสนอทาง
แก้ปัญหาหลายเรือ่ง ได้แก่ การจดัท�าห้องน�า้สาธารณะเพ่ือให้ผูพิ้การสามารถ
เข้าถึงได้  การจัดท�ารถสาธารณะส�าหรับผู้พิการ ตลอดจนการมีมัคคุเทศก์
ส�าหรับให้บริการแก่ผู้พิการ
 นอกเหนือจากการทดลองเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้พิการ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้ว ผู้จัดกิจกรรมพบว่า กระบวนการ
ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองที่มีต่อผู้พิการเป็นอย่างมาก 
ม.ล.จิรทิพย์ เล่าถึงประเด็นนี้ว่า “การพูดคุยของเยาวชนกับผู้พิการและการได้
ใช้เวลาในการเดินทางด้วยกัน เยาวชนสะท้อนว่า พวกเขาเรียนรู้ว่า ผู้พิการ
ไม่ต้องการเป็นภาระ ไม่ได้ต้องการความสงสาร แต่ในทางกลับกัน ผู้พิการ
อยากให้ทุกคนมองพวกเขาอย่างเท่าเทียมเหมอืนทกุคน” ในฐานะผูร้เิริม่กิจกรรม
เธอเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองคนพิการเป็นมนุษย์เท่ากัน
กับทุกคนที่เยาวชนสะท้อนนั้น นับเป็นมุมมองที่สามารถน�าไปต่อยอดในแง่
ของการสื่อสารของเยาวชนกับสาธารณะว่า ควรท�าอย่างไรเพื่อให้คนกลุ่ม
ต่าง ๆ เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้พิการด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนยอมรับและ
ต่างมองว่าทุกคนเป็นคนที่เท่าเทียมกัน  ดังน้ัน การออกแบบสถานท่ีและ
บริการท่ีค�านึงถึงคนทุกกลุ่มจึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นในการสร้างเมือง
ของทุกคน 

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอเมืองจ�าลองที่ออกแบบบริการรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ที่มาภาพ : ยังธน
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ร่วมกิจกรรม รถไฟ-รถใคร

 ช่วงกลางฤดูฝนของ ปี พ.ศ.2562 ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ธนบุรี
มีกลุ่มเยาวชนหลายสิบชีวิตก�าลังรอข้ึนรถไฟท่ีสถานีแห่งนั้นพร้อมกับคุณครู
กลุ่มหนึ่ง พวกเขามาจากโรงเรียนต่าง ๆ กันในละแวกกรุงเทพมหานคร และ
นัดหมายกันเพ่ือเดนิทางเข้าสูกิ่จกรรมค่ายภายใต้โครงการทีช่ือ่ว่า “รถไฟ-รถใคร”
แม้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนระดับมัธยมปลายสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาหน่ึงคืนสองวันจะระบุว่าเป็นกิจกรรมในรูปแบบ 
“ค่าย” ที่ รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม แต่สถานที่ปลายทางหาใช่
จุดเริ่มต้นของกิจกรรม “การออกค่าย” กิจกรรมได้เริ่มต้นนับตั้งแต่ก้าวแรก
ที่ผู้เข้าร่วมก้าวเท้าขึ้นรถไฟชั้นสามมุ่งสู่ปลายทาง !

 “กลุม่ Critizen ขอน�าเสนอกิจกรรม
เปิดพ้ืนทีก่ารเรยีนรูน้อกห้องเรยีน แชร์
มมุมอง ส่องวิถีชวิีต ความเปลีย่นแปลง
ของผูค้น ผ่านเส้นทางสองข้างรางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่-มหาชยั และบ้านแหลม
-แม่กลอง ในกิจกรรมค่าย “รถไฟ-รถใคร”
เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไม่จ�ากัดระดับชั้น สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง 
มามองความหลากหลายของสงัคมเมอืง
สูก่ารวพิากษ์นโยบายสาธารณะในฐานะ
พลเมือง”

โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมรถไฟ-รถใคร 

ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/critizenth/
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 ข้อความเหล่านี ้ปรากฏอยู่ในเพจเฟซบุก๊เพือ่ประชาสมัพันธ์การเข้าร่วม
กิจกรรม  เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมคนหนึ่งเล่าว่า เมื่อเห็นโปสเตอร์เผยแพร่ใน
สื่อสังคมออนไลน์ “รถไฟ รถใคร” ช่างเป็นค�าถามที่ตรงกับใจและดึงดูดให้
เขาไม่ลังเลที่จะสมัคร “จริงสิ รถไฟ รถใคร ทุกคนน่าจะมีส่วนร่วมในการใช้
รถไฟ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ข้าราชการ แม่ค้า ก็เลยคิดว่า ค่ายน้ีน่าจะ
ตอบโจทย์ที่เราสงสัย”
 หลายคนคงสงสัยว่า การเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟผ่านเมืองหนึ่ง
สู่เมืองหนึ่งในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมตัวอย่างไร 
แล้วจะแตกต่างอย่างไรกับการเดนิทางท่องเท่ียวหรือทศันศึกษาท่ัวไป หากเรา
เปิดค้นข้อมูลเส้นทางรถไฟสายนี้ที่ปรากฏในสื่อแขนงต่าง ๆ สิ่งที่เราทุกคนจะ
เห็นตรงกันคอื การประชาสมัพันธ์เส้นทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วจากวงเวยีนใหญ่-
มหาชัย-บ้านแหลม ซึ่งจะผ่าน “ตลาดร่มหุบ” ตลาดที่ตั้งอยู่คร่อมรางรถไฟ ที่
จัดว่าเป็น Unseen Thailand หมุดหมายที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทัง้ไทยและต่างชาติให้ไปเชค็อนิมานานหลายปี แน่นอนล่ะว่า ครแูละเยาวชน
ท่ีร่วมทรปินีต่้างได้ประสบการณ์ในแบบใกล้เคียงกัน แต่พวกเขากลบัมีมมุมอง
ที่แตกต่างกันไป 

เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/critizenth/
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 ปราศรยั เจตสนัติ ์หรอื ครโูอ แห่งเครอืข่ายการศกึษาเพ่ือสร้างพลเมอืง 
ประชาธิปไตย เขาเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาประจ�าที่โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม ในฐานะหนึง่ในผูร้เิริม่โครงการ รถไฟ-รถใคร เล่าว่า กิจกรรมต้องการให้
ผูเ้ข้าร่วมเข้าใจแนวคิดว่าด้วย อ�านาจของทุน อ�านาจของรฐัและความหลากหลาย  
ผูเ้ข้าร่วมท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายในกิจกรรมน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ คณุครู
ในโรงเรียนมัธยม และเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ผลจากการจัดท�า
กิจกรรมท่ีได้วิเคราะห์ร่วมกันพบว่า ภาพจ�าต่าง ๆ ท่ีรับรู้จากสื่อเก่ียวกับ
พื้นที่อย่างมหาชัย แตกต่างจากที่ผู้เข้าร่วมได้พบเห็นและสัมผัสด้วยตนเอง 
ยกตัวอย่างเช่น จุดเช็คอินอะเมซซิ่งไทยแลนด์อย่าง ‘ตลาดร่มหุบ’ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาชมด้วยความแปลก ผู้เข้าร่วมกลับมีมุมมองใน
เรือ่งความไม่ปลอดภัยของการคมนาคมท่ีรถไฟว่ิงผ่ากลางตลาดและใกล้ชดิ
ผู้คนที่ค้าขายและเดินตลาดมากถึงเพียงนี้  
 “สิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ในกรณีของตลาดร่มหุบ ก็คือ นี่ประเทศเรา
ก�าลงัขาย “ความอนัตราย” ของผูค้นให้กับนักท่องเท่ียวกระน้ันหรือ นอกจากนี้
ตลอดเส้นทางรถไฟยังผ่านรปูแบบการพัฒนาเมอืงทีส่ะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
ของรัฐและทุนที่ก�าหนดการพัฒนา ซึ่งประเด็นเหล่านี้เราจะมาวิเคราะห์กัน
ในค่าย”

ปราศรัย เจตสันติ์ หรือ ครูโอ แห่งเครือข่ายการศึกษาเพื่อพลเมือง
หนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรม รถไฟ รถใคร

ที่มาภาพ : สสย.
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 แนวคิดที่สุดแสนจะเป็นนามธรรม อย่างอ�านาจรัฐ อ�านาจทุน และ
ความหลากหลาย ซึ่งเรียกได้ว่า เป็น “ธีม” (theme) ของค่ายนี้ จะถูกน�ามา
แปรเปลี่ยนเป็นแนวคิดย่อย ๆ เชื่อมกับภาพที่แต่ละคนพบเจอและโยงเข้ากับ
นโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบไปด้วย
ครแูละนกัเรยีนอย่างไร  คณะท�างานผูร้เิริม่กิจกรรมน้ีได้วางแผนขัน้ตอนและ
สร้างเครื่องมือในการด�าเนินการกิจกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 “คู่มือทัศนศึกษา” และ “การบันทึกด้วยภาพ”  เป็นสองเครื่องมือ
ส�าคัญที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมใช้ในการบันทึกข้อมูลเพ่ือกันลืมท้ังผ่าน
ตัวอักษรและรูปภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหมายภารกิจเป็นโจทย์กว้าง ๆ
ได้แก่ บันทึกภาพที่แต่ละคนประทับใจ และบันทึกภาพที่เห็นว่าน่าสนใจ 
“ตอนแรกเราจะไม่ให้โจทย์ที่ซับซ้อนคือเปิดให้พวกเขาสามารถถ่ายภาพได้
อย่างเต็มที่ แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการเลือกภาพ เราจะมีโจทย์ในการให้เด็ก
เลือกภาพมาน�าเสนอ เช่น ถ่ายมา 500 รูป แต่พอถึงตอนจะน�าเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยน เราจะบอกว่า ให้ผู้เข้าร่วมเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจรัฐ 
อ�านาจทุน การเลือกภาพมาแชร์ความคิด ความรู้สึก และความเห็น เป็นวิธี
ทีเ่ปิดให้ทกุคนได้แสดงออกได้มากขึน้ โดยเฉพาะเด็กทีพู่ดไม่เก่ง สามารถใช้
ภาพเป็นเครื่องมือในการน�าเสนอผ่านการพูดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น” ปราศรัย
บอกเล่า
 เครื่องมือที่สาม ที่ปราศรัยกล่าวถึง ได้แก่ “การใช้แว่นตาในการมอง
อ�านาจรัฐ ทุนและความหลากหลาย” เนื่องจากสามแนวคิดนี้จะถูกน�ามา
วิเคราะห์ ตีความปรากฏการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งช่วยท�าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็นภาพชัดว่า เราก�าลังมองเมืองในอีกมิติหนึ่ง ที่ไม่ใช่แบบทั่วไป  
เครื่องมือที่สี่ในกระบวนการ ได้แก่ การสร้างเส้นทางรถไฟ หรือ route map
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือบันทึกทั้งสิ่งที่พบเห็นและสิ่งที่น่าสนใจ “แว๊บ”
เข้ามาในหัวโดยเขียนลงบนกระดาษโพสอิทติดลงไป จนกระทั่งถึงขั้นตอน
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สดุท้ายของกิจกรรมภายหลงัจากท่ีผูเ้ข้าร่วมทกุคนได้ร่วมกันท�าเส้นทางรถไฟ
ซึง่ท�าให้เห็นภาพรวมตลอดเส้นการเดนิทางแล้ว วิทยากรจะใช้มมุมองนโยบาย
สาธารณะมาช่วยในการวิเคราะห์ ตรงขั้นตอนท้ายน้ีเองท่ีช่วยท�าให้เห็น
ความเชื่อมต่อระหว่างประสบการณ์พบเห็นระหว่างทางที่นั่งรถไฟ  ต่อด้วย
การเรียนรู้สามแนวคิดว่าด้วยอ�านาจรัฐ ทุน และความหลากหลายท่ีได้รับ
ค�าอธิบายในช่วงถัดมา  จะถูกน�ามาเชื่อมโยงกับมุมมองในระดับมหภาค 
ซึง่เส้นทางทศันศกึษาทีผ่่านสามเมอืงท�าให้เหน็ว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างจากการพัฒนา
เมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ  สู่เมืองท่องเท่ียวชุมชนอย่างอัมพวา และ
เมืองเศรษฐกิจแบบมหาชัย   
 ความเปลีย่นแปลงท่ีส�าคัญจากการจดักิจกรรมในครัง้น้ี ปราศรยัพบว่า
ทัง้ครแูละนักเรยีนมกีารเรยีนรูร่้วมกัน กล่าวคอื ครไูด้ตระหนกัในการแสวงหา
วิธีการเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในโรงเรียนและห้องเรียน โดยเฉพาะ
ทัศนคติที่มีต่อ “ทัศนศึกษา”  ซึ่งอันที่จริง การจัดทัศนศึกษา นับเป็นหนึ่งใน
กระบวนการเรยีนการสอนหรอืวิธีสอนทีช่่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูต้ามวัตถุประสงค์

บรรยากาศบนรถไฟ
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/critizenth/
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ผ่านการเรยีนนอกห้องเรยีนและมรีะเบยีบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการพา
นักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาเพื่อก�ากับกรอบแนวปฏิบัติในวิธกีาร
เรียนรู้ดังกล่าว 
 วิธีการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ ในรปูแบบ “ทัศนศกึษา” นับเป็นวธีิการ
ที่ส�าคัญหนึ่งในหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง
เช่น โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา34 ได้ก�าหนดวิธีการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์แบบนี้ว่า “excursion” หรือ “field trip” โดยนักเรียนจะได้
ออกไปเรยีนรูน้อกโรงเรยีนเดอืนละหน่ึงครัง้  เช่น การออกไปเรยีนรูภ้าพศลิปะ
ที่แกลอรี่ศิลปะของเมืองแวนคูเวอร์, ไปร่วมสังเกตการณ์ในวัดซิกข์ การไป
เรยีนรูย่้านของคนไร้บ้าน เนือ่งจากผูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็ว่าแนวทางการเรยีนรู้
รปูแบบนีท้�าให้นกัเรยีนได้เห็นความเป็นไปของโลกรอบตัวพวกเขาและสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ทีส่นุกสนาน การเรยีนรูท้ั้งมติิวัฒนธรรมและวชิาการซึง่นกัเรยีน
ไม่ได้สามารถได้รับภายใต้บริบทของห้องเรียนตามปกติ
 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิปราศรัยเห็นว่า โรงเรียนแต่ละแห่งจดัสรร
งบประมาณหลายแสนบาทส�าหรบักิจกรรมการจดัทัศนศึกษา แต่รายละเอียด
ในการจดัทัศนศกึษาพบว่าครมูกัพานักเรยีนลงไปในสถานท่ีหน่ึง ๆ และคิดว่า
เมือ่เดก็ไปถึงสถานท่ีน้ัน ๆ ได้รบัฟังค�าบอกเล่าของผูเ้ชีย่วชาญ เป็นการเข้าถึง
แหล่งเรยีนรูแ้ละนักเรยีนได้ประสบการณ์แล้ว แต่การจดักิจกรรมครัง้นี ้ ท�าให้
ครทูีเ่ข้าร่วมตระหนักว่า สถานท่ีหรอืสิง่ท่ีเราลงพ้ืนทีไ่ปเรยีนรู ้สมัผสั เป็นเพียง
ต้นทุนบางอย่าง เพ่ือกลับมานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเด็กว่าเห็นอะไรบ้าง 
การใช้คู่มือทัศนศึกษากับภาพถ่ายเป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ร่วมกันต่อไป ท�าให้เป็นการขยายความรู้ เพราะการลงไปท่ีแหล่งเรียนรู้
เป็นเพียงแค่การหยิบวัตถุดิบแต่เมื่อกลับมาในชั้นเรียนครูต้องมาสอนปรุง
วัตถุดิบเหล่านั้นว่าจะเป็นอะไร  

34 https://islandpacific.org/excursions/
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 “ผมคิดว่าตรงนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดต่อเรื่องทัศนศึกษาว่า ไม่ใช่แค่
เป็นการพาเด็กนักเรียนไปจุดเรียนรู้หนึ่ง ๆ แล้วก็กลับออกมา  แต่ขั้นตอน
ทั้งกระบวนการ ต้องมีตั้งแต่การเตรียมเด็กก่อนไปลงพื้นที่และกลับมาจาก
พื้นที่แล้วต้องท�าอะไรต่อบ้าง ไม่เช่นนั้นการไปลงพื้นที่ทัศนศึกษาก็จะเป็น
เพียงแค่การไปเที่ยวพักผ่อน แต่ยังขาดมุมมองที่ลุ่มลึก  ซึ่งที่ผ่านมา เราเสีย
งบประมาณปีละหลายแสนเพ่ือพานกัเรยีนไปทัศนศึกษาโดยทีเ่ด็กไม่ได้เรียนรู้
อะไรจริง ๆ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องมองทั้งกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้ โดยผ่านเครือ่งมอืเลก็ ๆ อย่าง คูม่อืทัศนศึกษาซึง่ช่วยบนัทึกข้อความ
และการบนัทึกภาพถ่าย และกลบัมาท�างานจดักิจกรรมกับเดก็เพ่ือให้พวกเขา
ได้เรียนรู้การถอดรื้อความคิดและมุมมองบางอย่าง”
 จนถึงตอนน้ี หลายคนคงสงสยัแล้วว่า “คูม่อืทศันศกึษา” ท่ีครปูราศรยั
บอกเล่าให้ฟังน้ัน มรีปูร่างหน้าตาอย่างไร  ค�าตอบก็คอื “เป็นกระดาษเอสีส่อง
แผ่นพับครึง่ ในน้ันจะมร่ีางเส้นทางจากวงเวียนใหญ่ ถึง อมัพวา แต่ละสถานี
จะเปิดให้เด็กจดสถานท่ีทีส่�าคญั เห็นวิถีชวิีต เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ความเชือ่
อะไร  เด็ก ๆ ก็ใช้คู่มือนี้ไปสังเกตว่าพวกเขาพบอะไร เช่น ศาลพระภูมิ บ้าน
สังกะสี โรงงานอุตสาหกรรม เราจะมีข้อมูลให้เป็นข้อ ๆ เพ่ือให้นักเรียน
เลือกตอบ”
 น่ันหมายความว่า การเตรยีมตวัก่อนจดักิจกรรม เป็นขัน้ตอนทีส่�าคัญ
โดยคณะท�างานจะลงไปส�ารวจเส้นทางและน�าข้อมูลท่ีพบเจอมาออกแบบ
เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาสั้น ๆ ในคู่มือ และเนื่องจากระยะเวลาในการนั่งรถไฟ
เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเช้าของวัน  เมื่อเดินทางมายังที่จัดค่ายในช่วงครึ่งบ่ายจะมี
กิจกรรมการน�าเสนอข้อมลูทีพ่วกเขาได้บนัทกึไว้ในคู่มอื  ทางผูจ้ดัจงึใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งข้อมูลด้วยคิวอาร์โค๊ดและพิมพ์
ข้อมูลที่ตนเองจดไว้ลงในแบบฟอร์ม ซึ่งเชื่อมต่อไปยังกูเกิ้ล โดยทีมงานที่
รออยู่แล้วท่ีอมัพวาก็จะน�าข้อมลูมาประมวล  เมือ่เดก็เดนิทางไปถึงห้องประชมุ
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ที่อัมพวา พวกเขาก็จะได้เห็นข้อมูลภาพรวมที่พวกเขากรอกมาและผ่าน
การประมวลผลแล้ว ซึง่ข้อมลูเหล่านีไ้ด้น�าไปใช้วเิคราะห์ในกระบวนการกลุม่อย่าง
ต่อเน่ือง ในขัน้ตอนน้ีถอืว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมลูจากระหว่างการเดนิทาง
ด้วยรถไฟไปยังสถานที่จัดค่ายที่เป็นปลายทาง ทั้งนี้ตลอดเวลาในระหว่าง
การเดินทางบนรถไฟจะไม่มีการบรรยายใด ๆ จากคณะท�างาน แต่เปิดอย่าง
อิสระให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกต พูดคุย ในแบบของตน 
 ภายใต้กิจกรรมน้ี ข้ันตอนท่ีถือเป็นหวัใจส�าคญัท่ีสดุของกระบวนการ
จดักิจกรรมคอื ทมีวิทยากรกระบวนการจะท�าหน้าทีใ่นการวิเคราะห์เชือ่มโยง
กับแนวคิดที่วางไว้ได้แก่ อ�านาจทุน อ�านาจรัฐ และความหลากหลาย
จากข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผล  จากนัน้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจะได้รบัโจทย์เพ่ือ
คัดเลือกภาพถ่ายที่แต่ละคนได้บันทึกไว้ เช่น ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้องกับทุน
ท้องถ่ิน ทนุระดบัชาติ ทุนต่างชาติ และเปิดให้เดก็ได้แลกเปลีย่นความเห็นกัน
ซึง่ภาพถ่ายเหล่าน้ีไม่ได้ตัง้ใจ ณ ขณะท่ีถ่ายภาพ ว่าจะต้องเก่ียวข้องกับประเดน็

Under Development Place วิดีโอความยาว 13 นาที
ผลงานจากการจัดกิจกรรมรถไฟ รถใคร

ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/critizenth/
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หรอืโจทย์ท่ีวิทยากรตัง้ เด็กอาจถ่ายภาพเนือ่งจากความสนใจ ความสวยงาม
หรอืเหตผุลอะไรอืน่ แต่เมือ่ภาพถกูโยงเข้ากับแนวคดิหรอืคอนเซปต์ ท�าให้ภาพ
เหล่านั้นมีความหมายที่เขาไม่ได้คิดถึงมาก่อน  
 อาจมีค�าถามว่า หากครูให้โจทย์กับนักเรียนไปก่อนในการบันทึก
ภาพถ่ายจะมีข้อดีหรือข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร ประเด็นนี้ปราศรัยเล่าว่า
ทมีผูจ้ดัมกีารอภปิรายในแนวทางเหล่าน้ี เช่น การเปิดอสิระในการบนัทึกภาพ
จะช่วยท�าให้ผู้จัดได้เรียนรู้ความสนใจของเด็ก และการให้โจทย์ไปล่วงหน้า
อาจท�าให้เดก็มุง่ความสนใจไปท่ีการบ้านซึง่ได้รบัมอบหมาย และอาจละเลย
เรื่องราวหรือแง่มุมที่พวกเขาก�าลังสนใจจริง ๆ ผลจากการน�าเสนอภาพถ่าย
พบว่า ภาพบางชิ้น เด็กสามารถอธิบายโยงได้โดยที่ทีมผู้จัดเองก็ไม่ได้นึกถึง
มาก่อน เรียกว่า เกิดอาการ ‘ว๊าว’ เลยทีเดียว
 การผ่านประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดการต้ังค�าถาม วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
สะท้อนคดิแง่มมุต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ภายใต้กระบวนการ MIDL ผ่านการนัง่รถไฟ
เส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจความเชื่อมต่อของชุมชนหลายแห่ง
ที่มีทิศทางการพัฒนาโดยรัฐและทุนที่แตกต่างกัน  ผลลัพธ์ของกิจกรรมได้
สร้างความเปลีย่นแปลงในการรบัรูแ้ละทศันคตทิีส่ามารถน�ามาปรบัความสัมพันธ์
และรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนดังเช่นท่ีคลิปวิดีโอความยาว 
13 นาที เรื่อง Under Development Place35 เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรม
เยาวชนพลิกการพิการที่กระบวนการเรียนรู้ช่วยท�าให้พวกเขาตระหนักว่า
การออกแบบเมอืงส�าหรบัทกุคนนัน้ ต้องตระหนักถึงสทิธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภค
และบรกิารต่าง ๆ ทีค่�านงึถึงความหลากหลายของกลุม่คนซึง่รวมถึงคนพิการด้วย
และการออกแบบทีต่อบสนองความต้องการกลุม่คนต่าง ๆ ได้จ�าเป็นอย่างย่ิง

35 youtu.be/DtL5hC2VMG8
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ที่จะต้องมีความเข้าใจที่มาจากการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องมาก
เพียงพอ กระบวนการในกิจกรรมเหล่านี้ยังได้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมที่
เป็นเยาวชนเกิดความกระตอืรอืร้นในการเข้าร่วมกจิกรรมอืน่ ๆ ทีข่ยายพ้ืนท่ี
ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับประเด็นสาธารณะท่ีเป็นบทบาทส�าคัญของ
ความเป็นพลเมืองต่อไปด้วย
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บทที่ 4

Urban Jam นางเลิ้ง
การสร้างพื้นที่เรียนรู้ของพลเมือง

ทักษะ MIDL น�ามาปรับใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนทั้งภายนอก
และภายในย่านนางเลิ้งได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ผ่าน
ประสบการณ์และการปฏิบัติในระดับชีวิตประจ�าวัน
ของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ แทนที่จะเป็นเพียงการสืบค้น
ผ่านสื่อที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตหรือที่น�าเสนอโดย

หน่วยงานท่องเที่ยวเท่านั้น กระบวนการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารช่วยขยายการรับรู้และความเข้าใจ

จากมุมมองของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่
ท�าให้เกิด “พื้นที่การเรียนรู้” ที่มีการปะทะแลกเปลี่ยน

และสร้างสรรค์ระหว่างสายตาของคนใน และ
สายตาของคนนอกย่าน อันน�ามาซึ่งการสื่อสาร

กับสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
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 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการพัฒนาเมืองมหานคร
อย่างกรุงเทพ MIDL for Inclusive Cities เป็นกระบวนการที่สามารถน�ามา
ใช้เพ่ือเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ระหว่างพลเมืองด้วยกัน และน�าไปสู่การสร้าง
จินตนาการใหม่ว่าด้วยเมืองและชุมชนท่ีผู้คนมีส่วนร่วมก�าหนด ในบทนี้
เป็นการน�าเสนอประสบการณ์เรยีนรูท่ี้เกิดขึน้ใน “ย่านนางเลิง้” พ้ืนทีท่ี่หลายคน
อาจรูจ้กัในนามของ “ตลาดนางเลิง้” แหล่งรวมของอร่อยทัง้คาวหวานท่ีเก่าแก่
ของกรงุเทพซึง่มร่ีองรอยประวัตศิาสตร์นานกว่าสองศตวรรษ บรเิวณดงักล่าว
อยู่ในขอบเขตของแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์36 
ทว่าโอกาสของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศเก่ียวกับความเป็นไปของเมอืงในนามของ “โครงการปรับปรงุพ้ืนท่ี”
ความเปลี่ยนแปลงในย่านเก่ียวข้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าซึ่งใน
ช่วงปลาย ปี 2562 ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบในการปรับปรุงแผน
ตลอดจนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าท่ีมีเส้นทางผ่านเข้ามาในเขตชั้นในของ
เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ รถไฟใต้ดินสายสีส้ม อันประกอบด้วยโครงการ
ก่อสร้างสถานหีลานหลวง เชือ่มต่อกับสถานีอนุสาวรย์ีประชาธิปไตย สนามหลวง
และศริริาช เราจะมาเรยีนรูว่้า ภายใต้เงือ่นไขของชมุชนเมอืงเก่าแก่ของมหานคร

36 https://prachatai.com/journal/2019/02/80875
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แห่งนี้ ทักษะ MIDL สามารถน�าไปใช้ได้อย่างไรเพ่ือร่วมสร้างส�านึกของ
ความเป็นเจ้าของ การเชื่อมต่อกลุ่มคนต่าง ๆ และการสร้างจินตนาการร่วม
ในความเป็น “ย่านนางเลิ้ง” 

ท�าความรู้จัก “ย่านนางเลิ้ง” 

 ในประเทศไทยมงีานศกึษาจ�านวนไม่น้อยท่ีเรยีบเรยีงเรือ่งราวประวัติ
ความเป็นมาของย่านนางเลิง้ ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักับมติทิางประวัตศิาสตร์
และสถาปัตยกรรม เน่ืองจากพ้ืนทีบ่รเิวณนียั้งมคีวามทรงจ�าและร่องรอยทาง
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของผู้คนปรากฏตัวในรูปแบบของอาคารเก่า
อาหารการกิน และศิลปะหลายแขนง จนถึงปัจจุบันแม้เวลาจะล่วงเลยมา
เนิน่นาน ความรุง่เรอืงของพ้ืนท่ีซึง่มฐีานะเป็นแหล่งบนัเทงิส�าคญัของเมอืงหลวง
ยังพบเห็นเป็นตวัอาคารไม้หลงัใหญ่สองชัน้ท่ีเคยเป็นโรงภาพยนตร์ชือ่ “ศาลา
เฉลมิธานี” สถานทีแ่ห่งน้ีสร้างขึน้ในสมยัรชักาลทีห่กและมกีารจดัฉายภาพยนตร์
ครั้งแรกเมื่อปี 2461 และปิดตัวลงในปี 2536 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2562 ศาลาดังกล่าวได้ถูกปิดล้อมด้วยสังกะสี ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้
จากภายนอกว่ามีการปรับปรุงในรูปแบบใด แต่เป็นท่ีรับทราบกันภายใต้
ประกาศข้อความว่าเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาเฉลิมธานี 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี ส�านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าของโครงการ 
 การด�ารงอยู่ของย่านนางเลิ้งมิได้เป็นไปโดยล�าพัง หากแต่เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนแม่บทกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยจอมพล
สฤษดิ ์ธนะรชัน์ ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีและได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
กรุงฯ ในยุคแรกเรียกว่าคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์  ที่ให้ก�าเนิดแผน
แม่บทการพัฒนากรงุฯ แผนดงักล่าวประกอบด้วย 20 โครงการย่อย ช่วงหลาย
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ทศวรรษทีผ่่านมาเราต่างได้พบเห็นการทยอยปรับปรุงพ้ืนท่ีไปแล้วหลายย่าน
เช่น บริเวณท่าเตียน ท่าช้าง ป้อมพระสุเมรุ ฯลฯ ท่ามกลางการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ชุมชนชานพระนครที่ตั้ง
อยู่หลังป้อม ริมคลองโอ่งอ่างมานานกว่า 200 ปี” นับเป็นกรณีพิพาทที่มี
ความโดดเด่น ซึง่ในท่ีสดุเมือ่ปี 2561 ได้ “ปิดต�านานการต่อสู ้26 ปีของชมุชน
ป้อมมหากาฬ” ปัจจบุนัพ้ืนทีต่ัง้ทางกายภาพบรเิวณดงักล่าวได้เปลีย่นสภาพ
เป็นสวนสาธารณะท่ีไร้ร้างผูค้น ส่วนผูท้ีเ่คยอาศยัอยู่ในชมุชนยังคงเผชญิกับ
ชะตากรรมในที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป37 

 ในสายตาของนักโบราณคดี ชวนเราให้นึกภาพเกาะรัตนโกสินทร์
เป็นวงกลมมวีงล้อมสามชัน้ ชัน้ในสดุเป็นเกาะรตันโกสนิทร์ทีต่ัง้เขตพระนคร
ชั้นที่สองเป็นชานพระนครชั้นใน ได้แก่ บริเวณป้อมมหากาฬ ป้อมพระสุเมรุ 
โดยมีคลองโอ่งอ่างเป็นน�้ารอบ  ส่วนบริเวณย่านนางเลิ้งหรือเดิมท่ีเรียกว่า
ทุ่งสนามควาย เป็นชานพระนครชั้นนอก มีคลองผดุงกรุงเกษมล้อมรอบ 
ด้วยประวัตศิาสตร์พ้ืนท่ีภายใต้มมุมองน้ี จงึไม่น่าแปลกใจทีผู่ค้นในย่านนางเลิง้
ได้เป็นแรงสนับสนุนร่วมคัดค้านการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬในฐานะที่
เป็นผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่เรียกว่า “ชานพระนคร” ซึ่งอาจเผชิญชะตากรรม
การไล่รื้อเฉกเช่นเดียวกัน38 
 สุวัน แววพลอยงาม หรือ พี่แดง39 ผู้น�าชุมชนย่านนางเลิ้ง เล่าว่า 
นางเลิ้งถือเป็นย่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยรวมผู้คนจาก
หลายถิ่นที่มาและต่างกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ที่มาจาก
บริเวณปากลัด จังหวัดปทุมธานี กลุ่มชาติพันธุ์เขมร จีน  เวียดนาม ผู้คนจาก
ทางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่ “ตลาดนางเลิ้ง” ถือเป็น

37 https://prachatai.com/journal/2019/04/82216
38 https://themomentum.co/momentum-feature-the-conflict-and-solutions-of-pom-mahakan/
39 บันทึกข้อมูลการเดินเมือง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562  
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เอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เนื่องด้วยความเป็นตลาดเก่าแก่ก่อตั้งในสมัย
รชักาลทีห้่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 2443 ตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดบก
แห่งแรกของประเทศ ภายในตลาดเต็มไปด้วยร้านอาหารหลากประเภท 
หลายเชือ้ชาต ิ ท่ีมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานและขึน้ชือ่แทบทกุร้าน นอกจาก
อาหารส�าเร็จรูปแล้วภายในตลาดยังมีของสดขายอีกด้วย รูปทรงของตลาด
ถือเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมโดดเด่น มุงด้วยหลังคาสูง มีตึกแถวล้อม
รอบพื้นที่ส่วนกลาง จนถึงปัจจุบันโครงสร้างเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลง
มากนัก หนึ่งประจักษ์พยานที่พี่แดงเห็นว่า บ่งบอกถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความรุง่เรอืงทางการค้าในอดตีของตลาดนางเลิง้ ได้แก่ หินสลกั
แจ้งประกาศเรื่องการจ่ายค่าเช่า ซึ่งมีการชี้แจงถึงสามภาษา ได้แก่ ไทย 
อังกฤษ และจีน หินสลักนี้ได้ติดไว้บริเวณซุ้มเสาทางเข้าด้านข้างของตลาด
ภายในบรเิวณตลาดเรายังพบกับศาลเสดจ็พ่อกรมหลวงชมุพร ซึง่อยู่ร่วมกับ
ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เทพยดาทีเ่คารพตามความเชือ่ของชาวจนีแต้จิว๋  พ่ีแดง
เล่าว่า “...ชาวนางเลิ้งค่อนข้างมีความผูกพันกับกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องจาก
เล่าต่อกันมาว่า ท่านเป็นเจ้าตดิดิน ใกล้ชดิกับชาวบ้านและมกัจะชอบมาเดนิ
ตลาดแห่งน้ี...” ด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านในชุมชนจึงนิยมติดรูปเคารพท่าน

ท�าความรู้จักย่านนางเลิ้ง ภายใต้กิจกรรม Urban Jam นางเลิ้ง 
ที่มาภาพ :  Urban Jam
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เพื่อสักการะบูชาขอพรให้ท�ามาค้าขายดี ในสายตาของพี่แดง เธอมองว่า 
ปัจจุบันตลาดนางเลิ้งไม่ได้คึกคักเช่นอดีต เนื่องด้วยการขยายตัวของเมือง 
ท�าให้หน่วยราชการในย่านนางเลิ้งหลายแห่งได้ย้ายออกไปนอกพื้นที่ ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของย่าน อีกทั้งการเดินทางมาย่านนางเลิ้งค่อนข้างล�าบาก
เนื่องจากถนนรอบบริเวณตลาดเป็นการเดินรถทางเดียว และไม่มีรถขนส่ง
มวลชนผ่านตลาดโดยตรง นอกเหนือจากภาวะทางเศรษฐกิจและข้อจ�ากัด
ของการเข้าถึงตลาดนางเลิ้งแล้ว ผู้ค้าขายยังเผชิญกับความไม่มั่นคงใน
เรื่องที่ดินที่ปรากฏในรูปแบบสัญญาเช่าเดือนต่อเดือน
 อนิทริา วทิยสมบรูณ์ ผูร้เิริม่กิจกรรม Jam นางเลิง้ บอกเล่าประสบการณ์
จากการประชุมร่วมกับแกนน�าชาวบ้านในย่านนางเลิ้งว่า พวกเขาสะท้อน
ความรู้สึกร่วมท่ีน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งท่ีหลายคนอาจนึกไม่ถึง นั่นคือ  
ความปรารถนาเป็นผู้เล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนในมุมมอง
ผูอ้ยู่อาศยัและเตบิโตในย่าน ท่ีผ่านมาความเป็นนางเลิง้มกัได้รบัการน�าเสนอ
ผ่านหน่วยงานส�าคัญเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. มุมมอง
ของหน่วยงานภายนอกได้สร้างอัตลักษณ์ของตลาดนางเลิ้งจนกระท่ังเป็น
แหล่งรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติ40  ภายใต้

40 https://globthailand.com/america-13092019/

กลุ่มคนหลากหลายวัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนย่านนางเลิ้ง 
ที่มาภาพ :  Urban Jam
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บริบทและมุมมองของผู้คนในย่านที่มีด้านที่เห็นแย้ง เพิ่มเติมหรือแตกต่าง 
ท�าให้อนิทริาและทมี Urban Jam ออกแบบกิจกรรมทีเ่ปิดให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกลุม่คนทีห่ลากหลายทัง้ในและนอกพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างเส้นทางการเรยีนรู้
และการสื่อสารในเวลาต่อมา 
 นอกจากนี้ อินทิรายังพบว่า สมาชิกของชุมชนย่านนางเลิ้งมอง 
“ความเป็นย่าน”  ไม่ได้จ�ากัดอยู่บริเวณตลาดนางเลิ้งเท่านั้น แต่ครอบคลุม
พื้นที่สามชุมชน ได้แก่ ศุภมิตร 1 ศุภมิตร 2 และชุมชนวัดแคนางเลิ้ง โดยมี
อกีสามชมุชนเป็นเพ่ือนบ้านใกล้ชดิ ได้แก่ วัดโสมนสั วัดคอกหมู41 และวุฒชิยั
(บรเิวณสะพานขาว) ผูค้้าขายในตลาดนางเลิง้ส่วนใหญ่ต่างเป็นสมาชกิทีอ่าศยั
อยู่ตามชมุชนในละแวกย่านดงักล่าว เป็นท่ีทราบกันดว่ีา พ้ืนทีร่าวร้อยละ 80
ของย่านนางเลิง้ เป็นพ้ืนท่ีของส�านักงานทรพัย์สนิพระมหากษตัรย์ิ  ช่วงสองปี
ทีผ่่านมาพบว่า มกีารเปลีย่นแปลงสญัญาการเช่าพ้ืนท่ี จากแต่เดมิทีเ่คยเป็น
การเช่าระยะยาวมาสู่ระยะเวลาที่สั้นลงและปรับค่าเช่า เงื่อนไขเหล่านี้เปิด
โอกาสให้กับผูเ้ช่ารายใหม่ ๆ ท่ีเป็นคนนอกย่านนางเลิง้เข้ามาขายของในตลาด
ความเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความสัมพันธ์และความรู้สึกร่วมในความเป็น
เจ้าของพื้นที่ซึ่งปรับตัวตามเหตุปัจจัย ในประเด็นนี้นักวิชาการที่ติดตามใน
เรื่องผลกระทบจากการพัฒนาเมือง เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนาเมืองเน้นไป
ที่การร่วมมือระหว่างรัฐกับผู้เชี่ยวชาญโดยขาดการมีส่วนร่วมจากรากฐาน
ของผู้คน หากพิจารณาจากภายนอกพบว่า โครงสร้างความเป็นชุมชนเมือง
อาจดดู ีแต่ในทางปฏิบตัไิม่ได้ตอบโจทย์และมปีระโยชน์กับทุกคน นอกจากนี้
รูปแบบการไล่รื้อไม่ได้เป็นการใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพดังเช่นในอดีต 
แต่ลกัษณะการไล่รือ้ปรากฏมาในรปูของการเพ่ิมค่าเช่า ส่งผลต่อผูค้นท่ีไม่มี
ก�าลังจ่ายจ�าเป็นต้องออกไปจากพ้ืนท่ีในนามของโครงการฟื้นฟูเมืองซึ่งเน้น
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่และตอบรับวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม42 

41 วัดแห่งนี้ มีชื่อทางการว่า วัดสิตาราม ตั้งอยู่บนถนนด�ารงรักษ์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ
42  https://prachatai.com/journal/2019/11/85103
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พื้นที่การเรียนรู้แบบ on ground และ online

  ด้วยความที่อินทิราผ่านประสบการณ์ร่วมท�างานคลุกคลีกับผู้คน
ในย่านเมืองเก่ามานานกว่าทศวรรษ  โดยเฉพาะชุมชนป้อมมหากาฬและ
ประชาคมบางล�าพู ประกอบกับภูมิหลังในฐานะนักเรียนด้านมานุษยวิทยา
จากรั้วศิลปากร เธอเห็นว่าเบื้องหลังการต่อสู้เพ่ือคัดค้านการไล่รื้อชุมชน
ป้อมมหากาฬนั้นเกี่ยวข้องกับ “การต่อสู้เรื่องสิทธิของผู้คนในการร่วมสร้าง
และพัฒนาเมอืง” แม้อนิทิราจะยอมรบัถึงความเจบ็ปวดกับผลลพัธ์ทีผ่่านมา
แต่เธอตระหนักว่า ไม่ควรจมปลักอยู่กับอดีต จึงริเริ่มโครงการชื่อ “Urban 
Jam นางเลิ้ง” ด้วยมุมมองที่ว่า การสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของ
ใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นเรือ่งของส่วนรวมท่ีมาจดัการร่วมกัน และสร้างวิธีคิด
ที่เป็นส�านึกร่วมในความเป็นชุมชน  “เราอยากเห็นเมืองท่ีเป็นของผู้คน 
เมอืงท่ีเรามสีทิธิ มเีสรภีาพในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพัฒนา นับรวมผูค้น
หลากหลาย เมอืงทีม่องเห็นหัวใจของกันและกัน”  อนิทริาเล่าแนวคดิของเธอ
 ในการด�าเนนิกิจกรรม Urban Jam นางเลิง้ ได้รบัการออกแบบเป็น
สองส่วน  ส่วนแรกเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือภาคสนามที่เธอเรียกว่า
on ground ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ online ซึ่งมีเพจ 
Urban Jam เป็นพ้ืนท่ีและช่องทางการตดิต่อสือ่สาร แนวทางการจดักิจกรรม
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกับแกนน�าในชุมชนย่าน
นางเลิ้ง  ประกอบไปด้วย 1) เวทีเสวนาที่รวมความหลากหลายของผู้คนที่
ติดตามในเรื่องการพัฒนาเมืองเก่าอย่างมีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า Urban 
forum โดยมกีารจดัวงเสวนาชือ่ เมอืงเถียงได้43  มตีวัแทนชาวบ้านสามพ้ืนท่ี
ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง ได้แก่ ชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชน
นางเลิง้ และชมุชนคลองเตยเข้าร่วมถกเถียงน�าเสนอความเหน็ 2) พ้ืนทีเ่รยีนรู้

43 https://prachatai.com/journal/2019/11/85016
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ย่านนางเลิง้  เป้าหมายเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีย่านนางเลิง้ให้เป็นท่ีรูจ้กัมากกว่า “ตลาด
นางเลิ้ง” ในเวลาต่อมาได้มีการออกแบบพื้นที่เป็นสี่เส้นทางการเรียนรู้ และ
3) นางเลิ้งเฟสติวัล เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ของชุมชนและเป็น
การสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของความเป็นย่านนางเลิ้งกับผู้คน

Urban Jam on ground และ online

 ในส่วนงานภาคสนามหรอื on ground กิจกรรมนีเ้ชญิชวนผูค้นต่างวัย
และสาขาวิชาชีพลงพื้นที่ฟังเสียงชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ในย่านนางเลิ้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้คนที่มีความหลากหลายของภูมิหลังทางชาติพันธุ์ เช่น จีน 
เวียดนาม ไทย เขมร ผู้คนที่เกี่ยวพันกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การประกอบอาหารของคาวหวาน ละครชาตรี  งานปักร้อยเลื่อมบนผืนผ้า 
ความรู้ในเรื่องการลีลาศ ความรู้ที่มีประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ยาวนานมาหลายทศวรรษยังอยู่ในความทรงจ�าและวิถีปฏิบัติของผู ้คน
จ�านวนไม่น้อย สิ่งเหล่าน้ีเองที่สมาชิกในชุมชนเรียกว่า ความปรารถนา
ในการเป็นผู้เล่าเรื่องผ่านมุมมองของพวกเขา ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
เรยีกว่า Community Jam ด้วยการตัง้วงสนทนากับแกนน�าชมุชนเพ่ือออกแบบ
การเรียนรู้และงานสื่อสาร กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาคุณค่าร่วม
ความทรงจ�า เรื่องราวที่มีชีวิตของผู้คน อดีต ปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาพ
อนาคตของคนนางเลิ้ง
 ทักษะ MIDL ถูกน�ามาปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่
ให้กลุ่มเยาวชนทัง้ภายนอกย่านนางเลิง้และกลุม่เยาวชนภายในย่านนางเลิง้
ได้เข้าถึงแหล่งข้อมลูท่ีผ่านประสบการณ์และการปฏบัิติในระดับชวิีตประจ�าวัน
ของผูค้นกลุม่ต่าง ๆ แทนทีจ่ะเป็นเพียงการสบืค้นผ่านสือ่ทีป่รากฏในอนิเทอร์เนต็
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หรอืท่ีน�าเสนอโดยหน่วยงานท่องเท่ียวเท่าน้ัน กระบวนการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
ช่วยขยายการรับรู้และความเข้าใจจากมุมมองของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่
ท�าให้เกิด “พ้ืนทีก่ารเรยีนรู”้ ท่ีมกีารปะทะแลกเปลีย่นและสร้างสรรค์ระหว่าง
สายตาของคนในและสายตาของคนนอกย่าน อันน�ามาซึ่งการสื่อสารกับ
สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
  “อาหารท่ีอยู่ในย่านนางเลิง้ไม่ได้มเีฉพาะทีปั่กหมดุอยู่ในการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้มาส�ารวจอาหารกับความเป็นย่าน
อาหารแต่ละอย่างมคีวามเชือ่มโยงกับความเป็นชาตพัินธ์ุ เช่น ขนมจนีไหหล�า
ขนมเบื้องญวน ขนมหัวผักกาด รากฐานวัฒนธรรมของกลุ่มคนหลากหลาย
ยังหลงเหลอืให้เหน็ร่องรอยผ่านอาหาร ขนมไทยบางชนดิท่ีมตี�ารบัมาจากในวัง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาละครชาตรีของย่านนางเลิ้ง  
มีเยาวชนที่สนใจส�ารวจสถาปัตยกรรมของย่านนางเลิ้ง นักข่าวสนใจท�า
เส้นทางของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อส�ารวจการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่าง ๆ ใน
พื้นที่เพื่อให้เห็นความเป็นพหุวัฒนธรรม การส�ารวจแง่มุมต่าง ๆ น�ามาสู่
การสร้างความเข้าใจต่อ “ความเป็นย่านนางเลิ้ง” ซึ่งนับรวมคนทุกคน” 
ผู้ริเริ่มโครงการขยายความ
 โครงการ Urban Jam นางเลิง้ยังได้เชญิชวนผูเ้ข้าร่วมท่ีสนใจการถ่ายภาพ
เพื่อจัดท�ากิจกรรมที่เรียกว่า human mapping เป็นการบันทึกภาพของผู้คน
ทุกกลุ่ม ด้วยมุมมองท่ีว่าคนทุกคนมีคุณค่าและสร้างความหมายให้กับ
ความเป็นนางเลิ้ง อีกทั้งเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคต
ผ่านสายตาของคนนางเลิ้งให้ครอบคลุมมิติท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียังมี
ผูเ้ข้าร่วมทีม่คีวามใกล้ชดิกับคลองและตลาดน�า้ ได้ให้ความสนใจ ตลาดนางเลิง้
ซึ่งมีฐานะเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทยเพ่ือดูความเชื่อมโยงกับตลาดน�้า
รวมทัง้ผูเ้ข้าร่วมทีจ่ดัรายการผ่านช่องทาง podcast สนใจการเล่าเรือ่งนางเลิง้
ผ่านแพล็ตฟอร์มการสื่อสารใหม่ ๆ ด้วย
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 “กิจกรรม Jam นางเลิ้ง ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่า
เรื่องจากแง่มุมของพวกเขาเอง ซึ่งเป็นการคืนประวัติศาสตร์ให้พวกเขาเป็น
เจ้าของความรู้ ดังนั้น แต่ละเส้นทาง (trail) จึงเป็นการเปิดให้ทุกคนมีพื้นที่
ในการพูด เล่าเรือ่งของตวัเอง บทบาทของผูจ้ดักิจกรรมท�าหน้าท่ีในการออกแบบ
โดยมีเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มกลองยาววัดโสมเป็นผู้พา
ลงชุมชน กระบวนการนี้เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ พร้อมกับ
การสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อเป็นเครื่องมือของการเชื่อมความเป็นย่านนางเลิ้ง
 จากการพูดคุยกับผู้คนในชุมชนต่าง ๆ พวกเขาได้สะท้อนให้เห็น
หมดุหมายต่าง ๆ ในย่านนางเลิง้ท่ีไม่เคยถูกกล่าวถึงในมติขิองการท่องเท่ียว
ที่ผ่านมา เราสนับสนุนให้หมุดต่าง ๆ มี storytelling โดยผ่านการเดินเมือง
ในระหว่างท่ีกลุม่เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ีลงส�ารวจเส้นทาง ได้ช่วยกันปักหมดุ
ต่าง ๆ บนเส้นทางภายในย่าน  ตรงนี้บทบาทของทีม Urban Jam คือจะไป
ช่วยท�ากราฟิกลายเส้นของเส้นทางนี้ท�าให้เห็นภาพรวม” อนิทริาขยายความ
เก่ียวกับบทบาทในการท�างานที่มีหลากหลายฝ่ายเข้าร่วม ตั้งแต่ตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เยาวชนในย่าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มวิชาชีพด้าน
การส่ือสารท่ีมีความสนใจความเปลี่ยนแปลงในย่านเมืองเก่า ตลอดจน
นักวิชาการด้านโบราณคดี สถาปัตยกรรม ที่ศึกษาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง 

อินทิรา วิทยสมบูรณ์ ผู้ริเริ่มกิจกรรม Urban Jam นางเลิ้ง
ที่มาภาพ : สสย.
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 ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วว่า อินทิราเคยมีประสบการณ์และบทเรียนจาก
การเคลื่อนไหวในย่านเมืองเก่าอย่างชุมชนป้อมมหากาฬและพ้ืนท่ีบางล�าพู
เธอเล่าว่า “เดิมเราเคยคิดในสเกลใหญ่ว่า อยากเปลี่ยนนางเลิ้งในอีกมุมหนึ่ง
แต่เราก็พบว่า นัน่เป็นสายตาของคนนอกท่ีมองย่านนางเลิง้ แต่ส�าหรบัมมุมอง
ของผู้คนในย่าน พวกเขาอยากเปลี่ยนบางอย่างที่เล็ก ๆ เช่น ขอให้มีรถเมล์
ผ่านหน้าตลาดนางเลิ้งเพื่อให้คนนอกเข้าถึงได้สะดวกขึ้น ซึ่งเวลานี้มีเพียง
รถส่วนตัวและแท็กซี่เท่านั้น แกนน�าชุมชนอยากให้มีกลุ่มเยาวชนมาท�างาน
พ้ืนทีเ่พ่ือให้เกิดความเชือ่มโยงของย่าน ซึง่พวกเขาวเิคราะห์ว่า ความเป็นย่าน
คือความเป็นชุมชนที่มีรากประวัติศาสตร์ด้วยกันนั้น พบว่า เวลานี้มันหายไป
เราจึงคิดว่างานของ Urban Jam ท�าหน้าที่ช่วยเปิดแพล็ตฟอร์มด้วย
การเชื่อมร้อยผู้คน เชิญผู้คนมาพบกันมาออกแบบบางอย่างด้วยกัน และ
ท�าให้คนภายนอกกับคนในชุมชน ซึ่งเปรียบเหมือนตาในกับตานอกได้มา
เจอกันและสร้างบางอย่างร่วมกัน” 
 หนึง่ในกิจกรรมบางอย่างร่วมกันท่ีอนิทิรากล่าวไว้ ได้แก่ การร่วมกับ
Saturday School ซึง่เป็นองค์กรภาคประชาสงัคมทีท่�างานเสริมสร้างศักยภาพ
เยาวชน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ โครงการ MIDL
for Inclusive Cities โดยกลุม่เยาวชนของ Saturday School ร่วมท�าความรู้จกั
ย่านนางเล้ิงตามเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ Jam นางเลิ้งได้ร่วมกัน
ออกแบบใหม่  ประเด็นในการออกแบบมาจากความสนใจของผู้เข้าร่วมท่ี
สะท้อนเรื่องราวผ่านมุมมองของผู้คนในชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางต่าง ๆ
ย่อมแตกต่างจากเส้นทางการเดนิในมติิการท่องเท่ียวท่ีถูกออกแบบโดยคนนอก
เป็นศูนย์กลาง พื้นที่การเรียนรู้ได้แบ่งออกเป็นสี่เส้นทาง44 ได้แก่
 เส้นทางชุมชนชาติพันธุ์จากวัดญวนถึงวัดแค เป็นการเล่าถึง
ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คน ผ่านศาลเจ้า ต�านาน เรื่องเล่าชุมชนแออัด

44 ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://prachatai.com/journal/2019/11/85112
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และสาธิตการท�าบวัลอยญวน ร่องรอยท่ีสามารถย้อนไปถึงกลุม่คนชาวเวียดนาม
ที่เคยอาศัยในพื้นที่
 เส้นทางการค้า นางเลิ้งไม่เคยหลับ เมื่อตลาดน�้าขึ้นบก เป็นการเล่า
ถึงความรุ่งเรืองของตลาดและวิถีชีวิตของคนจีนซึ่งเชื่อมโยงกับคลองผดุง
กรุงเกษม การชวนส�ารวจชุมชนศุภมิตร 1 และ 2 ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงฝิ่น 
โรงแรม ตรอกโคมเขียว ศาลาเฉลิมธานี เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร เช่น ขนม
หัวผักกาดและขนมเทียน ปิดท้ายท่ีวัดแคนางเลิ้ง สถานท่ีบรรจุอัฐิของ
มิตร ชัยบัญชา ดาราชื่อดังของไทย ซึ่งเขาใช้ชีวิตในย่านนี้ช่วงวาระสุดท้าย
 เส้นทางศิลปะ ศิลปิน ย่านนางเลิ้งในอดีตมีชื่อเสียงในฐานะย่าน
แห่งความรื่นรมย์ เป็นที่ชุมนุมของผู้คนแวดวงบันเทิงและศิลปินหลากแขนง
มาเช่าบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนศิลปะของย่าน ท�าให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
วัง วัด บ้าน และศิลปะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องดนตรี
เครือ่งแต่งกายเต้นร�าและละครชาตร ีรวมทัง้ได้ทดลองเล่นละครชาตร ีนุง่โจงกระเบน
ตลอดจนตั้งวงขึ้นท่าร่ายร�า

ออกแบบเส้นทางพื้นที่การเรียนรู้เรื่องเล่าว่าด้วยชาติพันธุ์และย่านการค้านอกเขตพระนคร
ที่มาภาพ  : Urban Jam
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 เส้นทางวัง วัด บ้าน ก่อร่างสร้างเมืองเก่า เส้นทางนี้ผู้เข้าร่วมลัดเลาะ
คลองผดุงกรุงเกษมเข้าวัดโสมนัส ชมอุโบสถแก้ว เจดีย์ใหญ่ เจดีย์มอญ 
สนามมวยราชด�าเนิน เยี่ยมชมบ้านของขุนนางในอดีต และร่วมกิจกรรม
การตีกลองยาวกับเยาวชนในชุมชน
 ภายหลงัการจดักิจกรรมเพ่ือเปิดพ้ืนทีเ่รยีนรู ้ เยาวชนแต่ละกลุม่ได้รบั
การสนับสนุนให้ผลิตสื่อในรูปแบบและมุมมองที่พวกเขาเห็นความส�าคัญ
และต้องการน�ามาสื่อสารกับภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้น�าชุมชนนางเลิ้ง สุวัน แววพลอยงาม ที่เสนอว่า ชุมชนพยายามปรับตัว
โดยใช้ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและ
ขับเคลื่อนชุมชน ขณะเดียวกันก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ชมุชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยเฉพาะในอนาคตทีจ่ะได้รบัผลกระทบจาก
โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม แต่ค�าตอบท่ีได้รบัยังคงเต็มไปด้วยความคลมุเครอื
และความเงียบงัน45 

ออกแบบเส้นทางพ้ืนทีก่ารเรียนรู้เร่ืองชุมชนศลิปะของย่านนางเล้ิงและการก่อร่างสร้างเมอืงเก่า 
ที่มาภาพ : Urban Jam

45 https://prachatai.com/journal/2019/11/85016
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 ส�าหรับพ้ืนท่ี online ได้ถูกน�ามาใช้ในกิจกรรมของ Urban Jam 
นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในการริเริ่มโครงการด้วยการเปิดเพจชื่อ Urban Jam 
และใช้พ้ืนท่ีบนเพจเฟซบุก๊ส�าหรบัประชาสมัพันธ์เชญิชวนเยาวชน คนรุน่ใหม่
จ�านวน 15 คน “...มาร่วมแบ่งปันไอเดีย แบ่งปันทักษะ มุมมองความคิดเห็น
ท�างานร่วมกับชมุชนและภาคเีครอืข่ายเพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของการร่วมสร้างและ
เปิดพื้นที่เรียนรู้นางเลิ้ง  ...ใครมีของ อยากปล่อยของ ใครมีไอเดีย อยากท�า
ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านนี้อย่างมีส่วนร่วม ...” คนรุ่นใหม่
กลุม่เลก็ ๆ น้ีได้ร่วมลงพ้ืนทีเ่ดนิเมอืง เก็บข้อมลูและท�าเส้นทาง เก็บภาพถ่าย
ต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการเชื่อมประสานกับองค์กร Saturday School  ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายมีทั้งเยาวชนและนักสื่อสาร youtuber, blogger  มาร่วมเดินเมือง
บนพื้นที่การเรียนรู้สี่สาย ส่งผลให้เกิดการสื่อสารเกี่ยวกับความเป็นย่านใน
รูปแบบใหม่ ๆ ตามมา เช่น การผลิตคลิปวิดีโอความยาว 7 นาทีเศษ46  โดย
น�าเสนอมมุมองทัง้ของศลิปินละครชาตรใีนชมุชนและคนรุ่นใหม่ทีไ่ด้ลงส�ารวจ
เส้นทางการเรยีนรู ้ ท�าให้พวกเขาเรยีนรูว่้าละครชาตรเีป็นหนึง่ในจติวิญญาณ
ของความเป็นนางเลิ้ง และเกิดค�าถามตามมาว่า ...ท�าไมเราถึงจะยังปล่อย
ให้ละครชาตรีหายไป ? ภายหลังจากที่พวกเขาได้น�าเสนอความเป็นมา

46 https://youtu.be/B8myDxG8cQo

เยาวชนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดท�าแผนที่ชุมชน
ที่มาภาพ : Urban Jam
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ของการตัง้ละครชาตรคีณะดาหวัน ซึง่ถือเป็นประวัตศิาสตร์ท่ีมชีวิีตของชมุชน
ย่านนางเลิ้งมายาวนาน  และพบเจอค�าบอกเล่าความรู้สึกของศิลปินหญิง
อาวุโสกัญญา ทิพโยสถ วัย 73 ปีที่ท�าให้เยาวชนบางคนถึงกับสะท้านใจว่า 
...หรือละครชาตรีจะตายไปพร้อมกับแม่ครู...
 ส�าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ การหันมาสนใจละครชาตรีที่ด�ารงอยู่ใน
ย่านเมืองเก่ามาช้านาน ในฐานะที่เป็นศิลปะการละครแขนงหนึ่งที่พวกเขา
เคยอ่านเจอผ่านตาในต�าราเรียน อาจดูเป็นสิ่งห่างไกลจากความทันสมัยใน
ยุคบริโภคนิยมที่วัฒนธรรมเคป๊อบตกค้างอยู่ในความทรงจ�าเสียมากกว่า 
ทว่าการได้มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของผู้คนในย่านเมืองเก่าท่ีเคย
เป็น “ชานพระนคร” อย่างชุมชนย่านนางเลิ้ง ได้ท�าให้เยาวชนจ�านวนหนึ่ง
ปรับเปล่ียนทัศนะและมุมมอง อีกท้ังรู้สึกร่วมถึงความเป็นเจ้าของศิลปะ
ละครชาตรีที่ด�ารงอยู่ในชุมชน กระทั่งสื่อสารแง่มุมในรูปของการผลิตคลิป
วิดีโอที่ชื่อว่า “ละครชาตรีที่ไม่มีใครชายตา” เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 Urban Jam นางเลิง้ใช้ระยะเวลาราวหกเดอืน ด�าเนนิการผ่านกิจกรรม
ที่เชื่อมประสานกลุ่มคนในพ้ืนที่ย่านนางเลิ้งด้วยการจัดพูดคุยในชุมชนหรือ
ที่เรียกว่า community dialogue หลายครั้ง มีการจัดกิจกรรมการเดินเมือง
บนเส้นทางต่าง ๆ มทีัง้คนท่ีอยู่อาศยัในชมุชนและคนนอกชมุชน ซึง่ประกอบ
ด้วยผูค้นในวชิาชพีแขนงต่าง ๆ ทีส่นใจตดิตามศกึษามติิของความเป็นเมอืงเก่า

ล้อมวงคุยเรื่องละครชาตรี ณ บ้านศิลปินหญิงอาวุโสกัญญา ทิพโยสถ 
ที่มาภาพ : Urban Jam
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ท่ามกลางการพัฒนา การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นหลายรปูแบบช่วยปรบัความรู้
ความเข้าใจและน�าไปสูก่ารมองเมืองด้วยสายตาใหม่ ด้วยภูมหิลงัทีแ่ตกต่างกัน
ของผู้คนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จึงเป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถมาสนับสนุนและผลักดันความคิดในการพัฒนาเมืองท่ีเป็น
การหนุนเสริมและขยายมุมมองได้อย่างน่าสนใจ
 ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงของการพัฒนาเมอืง ได้เกิดผลกระทบ
ในรูปแบบที่หลากหลาย สโลแกนที่องค์กรทั้งในและระหว่างประเทศนิยม
กล่าวถึงว่า “การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จะเป็นจริงในทางปฏิบัติได้
อย่างไร ท่ามกลางพลวัตของเมืองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา พลเมืองในเมืองนั้น
จะสามารถมีบทบาทก�าหนดชะตากรรมของตนเองและชะตากรรมของเมือง
ได้อย่างไรบ้าง  กรณีของชมุชนย่านนางเล้ิงนับเป็นกรณีตัวอย่างหน่ึงท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามใช้ทักษะเท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และดิจิทัล เพื่อ
ผลักดันให้เยาวชนและคนรุน่ใหม่เกิดการตัง้ค�าถามถึงความเปลีย่นแปลงว่า
การพัฒนาเมืองเป็นไปเพื่อใคร ? คุณค่าและอัตลักษณ์ของพื้นที่และผู้คนใน
ชมุชนเป็นอย่างไร ? นโยบายการพัฒนาของรฐัมรีปูแบบอย่างไร ?  สมาชกิใน
ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด ?  ความใฝ่ฝัน
เก่ียวกับชมุชนและเมอืงทีพ่วกเขาอาศยัอยู่มหีน้าตาอย่างไร ?  ฯลฯ ความร่วมมอื
ระหว่างเยาวชนและผู้คนหลากหลายกลุ่มทั้งในและนอกพื้นที่ต่างมีบทบาท
ในการตั้งค�าถามและแสวงหาความรู้ ความเข้าใจและมุมมองต่าง ๆ ผ่าน
เคร่ืองมือหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเมือง การเล่าเรื่อง การจัดเวที
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การจัดเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นการเปิดพื้นท่ี
ส่ือสารเพ่ือให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจของคนต่างกลุ่มมีสิทธ์ิมีเสียง
ในการแสดงออกผ่านรูปแบบที่ตนเองถนัดและมีความสนใจตลอดจน
ผลักดันให้เกิดการร่วมคิด ร่วมก�าหนด และร่วมเสนอทิศทางความเป็นไป
ของชุมชนเมืองนั้น 
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บทที่ 5

Design Thinking เพื่อห้องเรียน 
โรงเรียนและชุมชนที่นับรวมทุกคน

หัวใจของ Design Thinking คือ การแก้ปัญหา
บนความเข้าใจผู้คน เปิดโอกาส สร้างทางเลือก

โดยไม่ด่วนสรุป เรียนรู้ปรับปรุงวิธีการ
โดยการลงมือและรับ feedback คุณครูจะท�าหน้าที่
เป็นผู้ด�าเนินรายการเพื่อให้วงสนทนาเป็นพื้นที่เปิด 

ทุกคนที่เข้าร่วมรู้สึกปลอดภัยในการแสดง
ความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกตัดสินซึ่งคุณครูสามารถ
วางข้อตกลงด้วยการแยกช่วงเวลาเป็นสองช่วง 

คือ ช่วงที่เราจะรับฟังกันอย่างไม่ตัดสิน และ
ช่วงเวลาที่เราโต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อให้

ความแตกต่างหลากหลายได้ถูกแผ่ออกมาวาง
อยู่ตรงกลาง ทุกคนรับฟังมุมมองของกันและกัน 

ก่อนจะเริ่มตัดสินใจไปพร้อมกัน 
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 เมื่อเอ่ยถึง Design Thinking หรือ DT หรือในภาษาไทยใช้ค�าว่า 
การคิดเชิงออกแบบ หลายคนคงได้รู้จักมักคุ้นกันมาแล้ว เวลานี้ในแทบ
ทุกวงการตั้งแต่ธุรกิจ ไปจนถึงกิจกรรมที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงและ
ความเป็นธรรมในสังคมได้มีการน�าวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้ในงาน เช่น โลก
ของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารองค์กรมองว่า การคิดเชิงออกแบบคือ
ส่วนส�าคัญในความส�าเร็จ ซึ่งหัวใจของของการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้น
การท�าความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งในฐานะผู้บริโภค ท�าให้ข้อมูลและ
พฤตกิรรมเชงิลกึของลกูค้าน�ามาซึง่โอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีต่รง
กับความต้องการ  ขณะที่กิจกรรมของภาคธุรกิจมองมนุษย์ในฐานะเป็น
ผู้บริโภค กิจกรรมทางสังคมได้มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเมือง มีตัวอย่าง
ของการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เช่น งาน
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงาน เขียน อ่าน โลก 
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 หรืองานสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากหลาย
ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเรื่อง
ที่ห่างไกลในชีวิตประจ�าวันของพวกเขา47 ในบทนี้ เราจะมาดูประสบการณ์
การน�าแนวคิดและวิธีการของการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์เข้ากับบริบท

47 https://www.the101.world/kanrawee-kittayarak-interview/

A5_�����������.indd   88 3/23/2563 BE   4:35 PM



89เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

ของการศึกษาระดับโรงเรียนและบริบทของชุมชน โดยเริ่มต้นท่ีกิจกรรม 
“รูเ้รือ่งเมอืงเก่า” ทีปั่ตตานี ซึง่เป็นกิจกรรมอบรมครแูละเรยีนรูต้วัอย่างการน�า
DT เพื่อน�าไปใช้ในชุมชนและโรงเรียนที่ค�านึงถึงทุกคน 
 ซมัซ ูสาอ ุนักวชิาการด้านบรหิารการศกึษาแห่งวทิยาลยัอสิลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้ร่วมกับ
เครือข่ายนักวิชาการหลากหลายสาขาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน รวมทั้ง
เครือข่ายครูในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย โครงการนี้ตั้งชื่อเป็นภาษายาวี
ว่า Kota Kita หรอื “เมอืงของเรา ผูค้นทีห่ลากหลาย”  ท่ามกลางสถานการณ์
พิเศษในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีถูกน�าเสนอในส่ือล้วนเป็นเร่ือง
ที่สะท้อนความไม่สงบและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมากว่าทศวรรษ  กลุ่ม
เป้าหมายในกิจกรรมครัง้นี ้ ได้แก่ เครอืข่ายครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีน  เขามอง
เป้าหมายระยะยาวถึงการร่วมกันสร้างหลักสูตรท้องถ่ินศึกษาท้ังในระดับ
ประถม มัธยม และอุดมศึกษาระหว่างครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน เพื่อ
ให้เยาวชนมีทักษะของความเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยมี
หัวใจส�าคัญของหลักสูตรคือ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 ซัมซูและคณะผู้จัดงานเลือกใช้ Design Thinking เป็นเทคนิคหลัก
ในการอบรม ผูเ้ข้าร่วมราว 50 คนเป็นผูบ้รหิารและครจูากโรงเรยีนใน 7 จงัหวัด

ซัมซู สาอุ หนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรม Kota Kita เมืองของเรา ผู้คนที่หลากหลาย
ที่มาภาพ : สสย.
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ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตาน ียะลา นราธิวาส สตลู สงขลา พัทลงุ และภูเก็ต วิทยากร
ท่ีรบัหน้าท่ีในการถ่ายทอดกระบวนการ DT มาจากกลุม่ยังธน ซึง่เป็นเครือข่าย
ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities ท่ีได้ใช้เทคนคิดังกล่าวในการสร้าง
แพลตฟอร์มของพลเมืองแข็งขันในย่านฝั่งธนมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
 ด้วยเหตทุีเ่ลอืกเทคนิคการเรยีนรูแ้บบ DT ท�าให้การจดัท่ีน่ังเรยีงแถว
หน้ากระดานในห้องประชุมของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ได้รับ
การจดัแบบฟรสีไตล์ตามความพึงใจของกลุม่ มบีอร์ดและกระดาษ ตลอดจน
โพสอทิสารพัดสสี�าหรบัเขยีนข้อความและวาดลวดลาย สมาชกิในกลุม่สามารถ
เลอืกอริยิาบทต่าง ๆ ตามถนัด ซึง่อนัทีจ่รงิ การจดัวางพ้ืนท่ีท่ียืดหยุ่นไม่แข็งทือ่
ตายตัวนี้ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ DT ที่เห็นว่า 
พ้ืนที่ทางกายภาพสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้คนได้  
และมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจต่อความคิดสร้างสรรค์ด้วย48  
 ศริวิรรณ จนัทโชต ิวิทยากรกระบวนการ จากกลุม่ยังธน พาผูเ้ข้าร่วม
ไปส�ารวจแนวคิด และวิธีการเรือ่ง DT ท่ีประกอบด้วย 5 ข้ันตอนส�าคญั ได้แก่
1) Empathize  การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น  2) Define กระบวนการท�าให้
ประเด็นปัญหาที่กว้างขวางมีความแคบลงและชัดเจนขึ้น 3) Ideate เป็น
กระบวนการที่ระดมความคิด ไอเดียต่าง ๆ จ�านวนมาก จากนั้นจึงน�ามาสู่
การจ�าแนกแยกแยะ วิเคราะห์ผลกระทบและความเป็นไปได้ 4) Prototype 
การสร้างต้นแบบ ในข้ันตอนนีเ้ราจะเลอืกไอเดยีท่ีผ่านการวิเคราะห์กันมาแล้ว
เพ่ือน�ามาสู่โมเดลทดลองน�าเสนอในรูปแบบการสื่อสารที่มีหลากหลายวิธี 
5) Test เมื่อมีต้นแบบแล้ว น�าไปทดสอบกับผู้ใช้และรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่ง
เราต้องการข้อเสนอแนะแบบไม่จ�ากัดเพ่ือช่วยเราในการพัฒนาโมเดลต่อไป
 ในช่วงเวลานี ้วิทยากรเตรยีมแบบฝึกหัดส�าหรบัการเรยีนรูด้้วยการเปิด
ให้ผูเ้ข้าร่วมได้จบัคูแ่ละใช้กรอบความคิด DT และขัน้ตอนต่าง ๆ เพ่ือทดลอง
ตอบโจทย์เล็ก ๆ ว่า “ถ้าจะสร้างความสุขให้เพื่อนในโอกาสพิเศษ ฉันน่าจะ

48 https://dschool.stanford.edu/how-to-start-a-dschool#build-room-for-change
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ศิริวรรณ จันทโชติ วิทยากรกระบวนการ Design Thinking จากกลุ่มยังธน 
ที่มาภาพ : สสย.

ต้องเข้าใจอะไรบ้าง”  ในแบบฝึกหัดนี ้เน้นไปท่ีการเรยีนรูข้ัน้ตอนแรกเก่ียวกับ
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ใช้วิธีการพูดคุย ตั้งค�าถาม ชวนสนทนา เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ตลอดจนทดลองน�าเสนอแผนท่ีจะปฏิบัติเพ่ือรับฟัง
ความเห็น ข้อเสนอแนะของคู่สนทนาและน�ามาปรับปรุงการสร้างต้นแบบ
 ในช่วงบ่ายเป็นช่วงท่ีได้เรียนรู้โลกแห่งความจริงที่มีความซับซ้อน
และท้าทายมากกว่าการทดลองท�าผ่านแบบฝึกหัดในห้องเวิร์กชอปเท่าน้ัน 
ผู้เข้าร่วมจากหลากหลายจังหวัดได้เข้าไปสัมผัส เรียนรู้ พูดคุยกับผู้คนใน
พื้นที่จุดต่าง ๆ ของเขตเมืองปัตตานี จากนั้นจึงกลับมาห้องเวิร์กชอปและใช้
กรอบความคดิ DT เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลู เสนอความคิดเหน็ จ�าแนกแยกแยะ
วิเคราะห์ปัญหาที่จ�าเป็นเร่งด่วนและส�าคัญที่สุดของสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วม
ไปพบในชวิีตจรงิ  การได้สมัผสัและรบัฟังผูค้นในสถานการณ์จรงิ ท�าให้ระหว่าง
การแลกเปลีย่นในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรมเตม็ไปด้วยชวิีตชวีาแม้ว่าผูเ้ข้าร่วม
เกือบท้ังหมดจะไม่เคยผ่านประสบการณ์เรยีนรูเ้ก่ียวกับ DT มาก่อนเลยก็ตาม
 เวลาช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อยมีสมาชิกกลุ่มละราว 7-8 คน 
มาจากต่างโรงเรียนและต่างจังหวัด วิทยากรได้แจ้งพื้นที่ 7 แห่ง ที่กลุ่มย่อย
แต่ละกลุ่มจะเลือกไปลงชุมชนในเวลาราวชั่วโมงเศษ โดยมีโจทย์กว้าง ๆ ว่า
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สิ่งที่เป็นปัญหา หรือ เป็นความปรารถนาของผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นคืออะไร 
แต่ละกลุ่มสามารถใช้วิธีการสัมภาษณ์ พูดคุย สังเกต เพื่อให้เข้าใจสมาชิก
ในชุมชนนั้น ๆ ให้มากที่สุด  
 พื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมไปเดิน ได้แก่ บริเวณมัสยิด ตลาด ศาลเจ้า และวัด
จะเหน็ได้ว่า องค์ประกอบของแต่ละชมุชนนัน้มคีวามหลากหลายของกลุม่คน
และศาสนาซึง่เป็นสถานการณ์ปกตขิองพ้ืนทีใ่นเขตเมอืงปัตตาน ี หลงัการลง
เดินส�ารวจชุมชนแต่ละกลุ่มได้กลับมาน�าเสนอสถานการณ์ที่ไปพบเจอใน
ห้องเวิร์กชอป  ตัวแทนกลุ่มสะท้อนมุมมองและความรู้สึกของผู้คนในชุมชน
ที่พวกเขาไปพูดคุยด้วยเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ เช่น ชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในละแวกศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวเมืองและมีการจัดเทศกาลเป็นประจ�าทุกปี ผู้อาศัยในย่านนั้นสะท้อน
ปัญหาขยะท่ีมล้ีนในช่วงเทศกาล  ปัญหาความไม่พอใจของผูค้้าขายในตลาด
ที่หน่วยงานรัฐมีโครงการย้ายตลาดและจะส่งผลต่อการท�ามาค้าขายท่ีเคยมี
มายาวนาน  การพัฒนาพ้ืนทีห่ลงัมสัยิดเก่าแก่ทีจ่ะท�าให้ค่าเช่าบ้านเพ่ิมสงูขึน้
และสร้างความรูส้กึไม่มัน่คงให้กับชาวบ้านยากจนท่ีเช่าบ้านบรเิวณน้ัน  
 การลงส�ารวจชมุชนต่าง ๆ ถือว่าอยู่ในข้ันตอนที ่1 ของการท�าความเข้าใจ
หรือ empathize ซึ่งสมาชิกได้เรียนรู้จากคนในชุมชน จากนั้นจึงกลับมายัง
ห้องเวิร์กชอปและเข้าสู่ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนพูดคุยเพ่ือให้ประเด็นปัญหา
ทีไ่ปรบัรูอ้ย่างกระจดักระจายมคีวามชดัเจนมากขึน้ ในขัน้ตอนท่ี 2 แต่ละกลุม่
จะวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจนน�ามาสู่การเขียนออกมาเป็น
ประโยคเพ่ือให้มีความกระชับ ตรงไปตรงมาในสิ่งท่ีต้องการปรับปรุงหรือ
ส่งเสริม  เวลานี้คือช่วงที่เรียกว่า define  ซึ่งในขั้นตอนน้ีมีเครื่องมือส�าคัญ
ได้แก่  การตั้งค�าถามว่า “จะดีกว่าไหมถ้า...” (how might we ?)  เข้ามาช่วย
ในการท�าให้ปัญหาแคบและมีความชัดเจน  
 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือ การระดมความคิด ideate
จุดส�าคัญในข้ันตอนนี้คือ การเปิดให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
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อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องค�านึงถึงเรื่องความเป็นไปได้ ขั้นตอนนี้เป็นการเปิด
ให้แต่ละคนได้มีส่วนร่วมและใช้ศักยภาพในการแสดงความคิดสร้างสรรค์
ของตนได้อย่างเต็มที่อย่างไม่มีขีดจ�ากัด โดยเขียนไอเดียลงบนแผ่นโพสอิท
และน�าไปตดิไว้บนกระดาน จากน้ันจงึจะเป็นช่วงของการถกเถียงแลกเปลีย่น
แต่ละความเห็นเพ่ือน�ามาจัดกลุ่มและพิจารณาภายใต้กรอบความคิดว่า
แต่ละไอเดียต้องใช้ความพยายามมากหรือน้อยเพียงใด และมีผลกระทบ
มากน้อยแค่ไหนในการท�าตามไอเดียแต่ละอย่าง 
 เมื่อผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในขั้นตอนที่สามแล้ว  จึงมาสู่
ขัน้ตอนท่ี 4  ได้แก่ การเสนอแบบจ�าลอง หรือ prototype ผูน้�าเสนอแต่ละกลุม่
ใช้วิธีการวาดภาพบนกระดาษปรู๊ฟเพ่ือน�าเสนอภาพจ�าลองของการปฏิบัติ
เพื่อน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามกระบวนการ 
DT เราจะพบว่า ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ การน�าไปทดสอบ หรือ test โดยสิ่งที่
มคีวามหมายอย่างยิง่ในข้ันตอนนีไ้ด้แก่การรบัฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ซึ่งพลังของข้อเสนอแนะ (power of feedback) เป็นหัวใจของการน�ามา
ปรับปรุงและน�าไปทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าในการลงมือปฏิบัติต่อเร่ืองใด
เรื่องหนึ่ง
 การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนในเรื่อง DT เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวของโครงการ Kota Kita  ที่ซัมซูและเครือข่ายเพื่อน
นักวิชาการของเขามีแผนสร้างเครือข่ายครูและผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถ
ร่วมกับชมุชนในการสร้างหลักสูตรท้องถ่ินศกึษาแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัน�าไปใช้
ในรายวิชาที่สอนในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชมุชนในสังคมพหวัุฒนธรรม ตลอดจนท�าให้เยาวชนมทัีกษะทีส่ามารถเสรมิสร้าง
ภูมิต้านทานในการลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนในเข้มแข็งขึ้น
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การคิดเชิงออกแบบ ส�าหรับนักการศึกษา

 ในแวดวงนกัการศกึษา Design Thinking49 เป็นวิธีวิทยาในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถน�าไปใช้ในการสอนหรอืสามารถสอนวิธีการนี้
กับนักเรียนในฐานะที่ DT เป็นขอบข่ายหรือโครงร่างงานในโครงการที่เกิดขึ้น
ในชีวิตจริง ความมั่นใจในเชิงสร้างสรรค์จะเกิดได้ต่อเมื่อมีปฏิบัติการที่ให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-centered) ของกระบวนการในการแก้ไข หรอื
ที่เรียกว่า design challenge เมื่อผ่านกระบวนการเหล่านี้เราจะได้เรียนรู้
เครือ่งมอือืน่ ๆ ทีน่�าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจรงิในชวีติได้ DT จงึเป็นการเปลีย่น
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (mindset) ซึ่งสามารถท�าให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกคนได้ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ เช่น 
เราน่าจะออกแบบห้องเรียนใหม่อย่างไรดีนะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของนักเรียน ด้วยค�าถามนี้เอง ครูไมเคิลซึ่งสอนอยู่เกรดสองของโรงเรียน
แห่งหนึง่ในนครนิวยอร์กได้คดิขึน้มาว่า ตัง้แต่สอนเดก็นกัเรยีนมา เขาไม่เคย
ถามเด็กเลยว่าอะไรที่จะท�าให้เด็ก ๆ มีความสุขและรู้สึกสะดวกสบายใน

ที่มาภาพ: https://dschool.stanford.edu/

49 https://dschool.stanford.edu/how-to-start-a-dschool#build-room-for-change
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ห้องเรียน เขาจึงตัดสินใจพูดตรง ๆ กับนักเรียนเพ่ือร่วมกันออกแบบพ้ืนท่ี
ในห้องเรียนด้วยกัน จากข้อมูลของเด็ก ๆ น�ามาสู่การออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ภายในห้องเรียนใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เช่น 
การขยับกระดานข่าวลงมาจากจดุเดมิเพ่ือให้นักเรยีนสามารถมองเหน็เนือ้หา
ได้ง่ายขึน้ การออกแบบพ้ืนทีเ่พ่ือให้นกัเรยีนมช่ีองส�าหรับเก็บของได้สะดวกขึน้
สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เป็นการสร้างจินตนาการใหม่เกี่ยวกับห้องเรียนผ่าน
สายตาของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกในห้อง
 ครสูามารถรเิริม่ออกแบบพ้ืนท่ีในห้องเรียนด้วยการสมัภาษณ์นักเรียน
หรอืพัฒนาหลกัสตูรใหม่ด้วยการระดมสมองและสร้างต้นแบบขึน้มา การท่ีครู
ใช้เทคนคิการออกแบบท่ีมคีนเป็นศนูย์กลางเพือ่เข้าใจนักเรยีนมากข้ึนช่วยท�าให้
นกัเรยีนรูส้กึมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิในการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
การท่ีครูกลายมาเป็นนักออกแบบห้องเรียนยังช่วยท�าให้บทบาทของครู
มีความเป็นมืออาชีพมากย่ิงข้ึนในแง่ของการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีให้
ความต้องการของนักเรยีนมส่ีวนในการขับเคลือ่นมากกว่าปล่อยให้เป็นค�าสัง่
หรอืข้อบงัคบัให้ปฏิบตัติามท่ีโรงเรยีนหรอืหน่วยงานด้านการศกึษาเป็นผู้ก�าหนด
 การคิดเชิงออกแบบ จึงถูกมองว่าเป็นการกระท�าที่สร้างสรรค์และ
เอื้อให้ครูเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจริง ๆ นั้น เป็นศิลปะที่ผ่านการไตร่ตรองและตอบสนองต่อ
ความมุง่หมาย ดงัน้ัน ถ้าหากเราต้องการเปลีย่นแปลงการศกึษาและการเรยีนรู้
ให้มีความหมายมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนมีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ยิ่งขึ้นส�าหรับทุกฝ่าย  บทบาทของครูในการเป็นนักออกแบบ
ระบบของโรงเรียนเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
 ในงานเขียนเรื่อง Design Thinking for Educators เสนอว่า การคิด
เชิงออกแบบมีความเชื่อว่าเราทุกคนล้วนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึน การคิดเชิงออกแบบมีกระบวนการท่ีท�าตามความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ได้การแก้ปัญหาแบบใหม่และตรงประเด็นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบใน
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เชงิบวก อกีทัง้ยังเป็นวิธีการทีเ่ปิดให้ทกุคนได้ใช้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์
และมกีระบวนการรองรบัเพ่ือเปลีย่นผ่านสิง่ท่ีท้าทายยากล�าบากไปสูโ่อกาส
ในการออกแบบใหม่ ดังนั้น สิ่งใหม่และสิ่งที่ดีกว่าจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
และทกุคนสามารถสร้างให้มนัเกิดขึน้ ซึง่การมองในแง่ดเีช่นน้ีเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็น
ในการศึกษา ต่อไปนี้ เป็น 4 หลักการส�าคัญที่ DT ค�านึงถึง ได้แก่ 
 1. การให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-centered) DT เริ่มต้นด้วย
การให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจ (understand) ความต้องการและ
เข้าใจความรูส้กึหรอืความยากล�าบากของผูอ้ืน่ (empathy) ตลอดจนแรงจงูใจ
ต่าง ๆ ของผู้คน ซึ่งภายใต้บริบทของโรงเรียน ผู้คนเหล่านี้ประกอบไปด้วย 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ผู้บริหาร 
 2. การสร้างความร่วมมอืจากหลายฝ่าย (collaborative) กระบวนการ
DT เห็นว่าการมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายสร้างความเข้มแข็งยิ่งข้ึนใน
การแก้ปัญหายาก ๆ  ซึ่ง DT จะได้รับผลดียิ่งข้ึนเมื่อมีมุมมองท่ีหลากหลาย 
และความสร้างสรรค์ของคนอื่น ๆ ได้มาหนุนเสริมความคิดเห็นของคนท่ี
เกี่ยวข้อง
 3. การมองโลกในแง่ด ี (optimistic) DT เชือ่เป็นพ้ืนฐานว่าเราทุกคน
สามารถสร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงได้ ไม่ส�าคัญว่าจะเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหน
เวลาน้อยเพียงใด หรือมีงบประมาณที่จ�ากัด และไม่ส�าคัญว่าจะอยู่ภายใต้
ข้อจ�ากัดอะไร การออกแบบถือเป็นกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจได้
 4. การทดลองถือเป็นประสบการณ์ (experimental) DT รับได้กับ
ความล้มเหลวและเรยีนรูจ้ากความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน เมือ่เราคิดค้นไอเดีย
ใหม่ ๆ ได้รบัข้อเสนอแนะ และน�ามาทดลองซ�า้ ๆ งานล้วนไม่มจีดุจบหรอืได้รบั
การแก้ปัญหาจนหมดสิ้น เพราะความต้องการของนักเรียนยังคงมีเพิ่มเติม
อยู่เร่ือย ๆ ดังน้ัน สิ่งต่าง ๆ จึงมีความเคลื่อนไหวท่ีก้าวหน้าอยู่โดยตลอด 
จรงิอยู่แม้นักการศกึษาจะมุง่แสวงหาความสมบรูณ์แบบ ไม่มจีดุบกพร่องหรือ
ข้อผดิพลาด ความคาดหวังแบบนีท้�าให้เป็นเรือ่งยากและพร้อมเจอกับความเสีย่ง
อีกทั้งยังเป็นการสร้างข้อจ�ากัดท่ีจะน�าไปสู่สร้างสรรค์ความเปล่ียนแปลงท่ี
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ลึกซึ้งกว่า ทั้งนี้ นักการศึกษาจ�าเป็นต้องท�าการทดลอง ซึ่ง DT ล้วนเป็นเรื่อง
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
 นักการศึกษาเสนอว่า ในบริบทของโรงเรียนมีชุดความท้าทายที่ครู
และโรงเรียนเผชิญอยู่อย่างน้อย 4 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มความท้าทาย ครู
และผูบ้ริหารโรงเรยีนสามารถตัง้ค�าถามและใช้กระบวนการการคดิเชงิออกแบบ
เข้าไปช่วยแก้ปัญหาและแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ได้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
 1. หลักสูตรหรือประสบการณ์เรียนรู ้ตัวอย่างค�าถาม เช่น ในชั้นเรียน
ภาษาจีน เราควรท�าอย่างไรเพื่อชักชวนนักเรียนอ่านหนังสือให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เราควรจะท�าอย่างไรเพ่ือเชญิคนจนีมาในชัน้เรยีนและท�าให้นกัเรยีนได้ตดิต่อ
กับโลกของคนจนี  เราควรจะท�าอย่างไรเพ่ือสอนนกัเรยีนในเรือ่งการท�างานของ
สมองและรู้ว่าตัวเองเป็นใครในฐานะผู้เรียนรู้
 2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงพื้นที่ ตัวอย่างค�าถาม เช่น เรา
ควรจะออกแบบพื้นที่ในห้องเรียนอย่างไรโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  เรา
ควรจะสร้างพ้ืนทีอ่ย่างไรเพ่ือให้เกิดความร่วมมอืจากคร ู  เราควรจะออกแบบ
ห้องสมุดใหม่อย่างไรเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นระหว่างพ้ืนท่ีท่ีรักษาความเงียบ 
และพื้นที่ที่สามารถส่งเสียงดังได้ 
 3. กระบวนการและเครื่องมือ  ตัวอย่างค�าถาม เช่น เราควรจะสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างครอบครวักับโรงเรยีนอย่างไร  เราควรจะประยุกต์ตาราง
โรงเรียนอย่างไรเพื่อให้เข้ากับจังหวะการเรียนรู้ของนักเรียน  เราควรจะสร้าง
วิธีการอย่างไรเพื่อให้ช่วยสนับสนุน อภิปรายและทบทวนอย่างเป็นระบบให้
กับนักเรียนที่ได้เกรดต�่า
 4. เป้าหมายและยุทธศาสตร์และระบบของโรงเรยีน ตวัอย่างค�าถาม
เช่น   เราควรจะพัฒนาเคร่ืองมืออย่างไรที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือของครู
ข้ามโรงเรียนในอ�าเภอเดียวกัน  เราควรจะออกแบบวิทยาเขตของเราอย่างไร
เพื่อให้เอื้อกับนักศึกษาและชุมชนของเรา 
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การคิดเชิงออกแบบ ส�าหรับ ชุมชนที่นับรวมทุกคน 
ประสบการณ์จากเยอรมนี

  เมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2561 ได้มีการจัดเวิร์กชอป50 เพื่อ
แสวงหาไอเดียว่าด้วยเรื่องการพัฒนาชุมชนในเมืองของเยอรมนี แม้ว่าบริบท
ของเยอรมนจีะมปัีจจยัพ้ืนฐานด้านดจิทิลัท่ียอดเย่ียม มเีรือ่งบรกิารสาธารณสขุ
ที่เป็นเลิศ  แต่ศักยภาพเรื่องการค�านึงถึงทุกคน (inclusion) การอยู่ร่วมกัน
และการยึดโยงกันทางสังคมก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร
สิง่ทีข่าดหายไปคอืการสร้างเครอืข่ายในการวางแผนชมุชนเมอืง การปฏิสมัพันธ์
ระหว่างประชากรต่างกลุ่ม ต่างวัยที่มีความกระตื้อรือล้น (เช่น คนหนุ่มสาว
ผู้สูงอายุ คนที่มีครอบครัว คนโสด คนท�างานกับคนเกษียณ คนอพยพ
กับคนในเมืองส่วนใหญ่) ผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดปัญหาทั้งในระดับสังคมและ
ปัจเจกบุคคล เช่น ความเปลี่ยวเหงา ทุนทางสังคมและปัจจัยท่ีสูงใน
การดแูลสขุภาพของปัจเจกบคุคล การจดัเวิร์กชอป DT จงึเป็นโอกาสส�าหรบั
นักวิจัยและผู้ปฏิบัติการจากแขนงต่าง ๆ เช่น แพทย์ สถาปัตย์  พยาบาล 
นักสาธารณสุข นักการศึกษา ได้มาร่วมกันพัฒนาชุมชนหนึ่ง ๆ และคิด 
“นอกกรอบ” ที่พวกเขาด�าเนินชีวิตอยู่  การเวิร์กชอปว่าด้วยการพัฒนาชุมชน
แบบนับรวมทุกคน (inclusive community development) มีผู้เข้าร่วมจาก
หลายสาขา ได้แก่ นักวางผังเมือง สถาปนิก นักศึกษา ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่
ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ DT มาก่อน  เป้าหมายของผู้เข้าร่วมแบ่งออก
เป็นสามเรือ่ง ได้แก่ แนะน�าแนวคดิเรือ่ง DT การแลกเปลีย่นเบือ้งต้นเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน และปัญหาหรือไอเดียเฉพาะในการพัฒนาและการมี
ส่วนร่วมในชมุชน เช่น ปัญหาเรือ่งสมองเสือ่ม (dementia) เรือ่งสาธารณสขุ
การส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร การน�าเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

50 https://www.researchgate.net/publication/326331098_Design_Thinking_for_Inclusive_
Community_Design_How_Does_it_Work 
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 ขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการเวิร์กชอปใช้เทคนิคการพัฒนา
แบบมส่ีวนร่วมและเครือ่งมอื DT เพ่ือเปิดให้มกีารประชนัไอเดยีทีอ่าจจะขัดกัน
การระบคุวามต้องการเฉพาะและเป้าหมายร่วม การใช้ภมูหิลงัท่ีแตกต่างกัน
ของผู้เข้าร่วมให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 ในกิจกรรมละลายพฤตกิรรม ว่าด้วยเรือ่ง “บอกเล่าเรือ่งราวเก่ียวกับ
ชุมชนของคุณ ใครและอะไรที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่ ? เนื่องจาก DT เป็น
วิธีการทีม่องเหน็และจบัต้องได้ กิจกรรมขัน้น้ีจงึเลอืกใช้ทักษะการสร้างภาพ
จากความคิด (visualization) และการคิดเชิงพื้นที่ (spatial thinking) ของ
ผูเ้ข้าร่วม โดยให้ผูเ้ข้าร่วมวาดแผนท่ีบรเิวณย่านในชมุชนของพวกเขาท่ีแสดง
ให้เห็นถึงอปุสรรคในการได้รบัการยอมรบันับรวม-ไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิ(inclusion)
และการมีส่วนร่วม ค�าสั่ง 3 ข้อในกิจกรรมนี้ได้แก่
 1. วาดแผนที่ย่านหรือละแวกบ้านของคุณ
 2. อะไรคอือปุสรรคในการยอมรบันับรวมไม่เลอืกปฏบิตัแิละกิจกรรม
ทางสังคมที่เคยมีประสบการณ์
 3. ใครที่คุณไม่เคยพบในละแวกบ้าน และคุณคิดว่าท�าไม
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 กระบวนการนีเ้ป็นวธีิการท�าความรูจ้กัและสร้างบรรยากาศการแบ่งปัน
การเรียนรู้ อีกทั้งยังท�าให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคและตัวเสริมความมี
ชีวิตชีวาของชุมชน ตลอดจนย่านชุมชนที่เป็นตัวอย่างประชากรของชุมชน
ในสังคมนั้น ๆ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการน�าเสนอของผู้เข้าร่วม 

 กิจกรรมที่สอง เป็นการสร้างตัวตนสมมุติ (personas) ซึ่งหยิบยืม
แนวคดิมาจากสายการตลาดในการสร้างตวัแทนภาพของผูบ้รโิภค  ในกิจกรรม
เลอืกวิธีการน้ีเพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการพรรณนาผ่านตวัละครโดยท่ีผูเ้ข้าร่วม
ไม่ต้องเผชิญกับการถูกจับจ้องในชีวิตประจ�าวันจากสมาชิกที่เข้าเวิร์กชอป
ซึง่อาศยัอยู่ในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกัน การน�าเสนอของกิจกรรมนีป้รากฏในรปูแบบ
ของโปสเตอร์ที่มีตัวละครทั้งหมด 11 คนด้วยกัน ซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า
แม้ว่าภาพท่ีทางผู้จัดเวิร์กชอปจัดเตรียมไว้ให้มีภาพของคู่รักเลสเบี้ยนท่ีจูง
เด็กเล็ก แพทย์ตาบอด  กะเทย แต่การน�าเสนอตัวตนสมมุติท่ีถูกหยิบยก
ขึน้มากลบัไม่ปรากฏภาพเหล่านี ้ ตวัอย่างของตัวตนสมมติุทีผู่เ้ข้าร่วมน�าเสนอ
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ได้แก่ มิสเตอร์เอ็ม อายุ 56 ปี แต่งงานแล้ว เป็นเจ้าของแผงขายของช�า เขา
ขายของขบเคี้ยว สลากกินแบ่ง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป้าหมายในชีวิตของ
ชายผู้นี้คือความมั่นคงทางการเงินในวัยชรา และเขาฝันว่าจะซื้อบ้านหลัง
เกษียณซักหลังหนึ่งในตุรกี สิ่งที่ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนแข็งขันใน
ชุมชนคือเขามีชั่วโมงท�างานยาวมาก แม้ว่าเขาจะรู้จักคนเกือบทั้งหมดใน
ละแวกบ้าน แต่ส่วนใหญ่เป็นการทักทายผิวเผินกับลูกค้าที่แผงขายของช�า
เสียมากกว่า เขาอยากมีเวลาออกก�าลังกายมากขึ้นและรู้สึกผิดหวังที่ลูกชาย
ดูถูกงานขายของที่แผงแบบนี้
 คนที่สอง ได้แก่ มิสซี อายุ 32 ปี ท�างานกะดึกในศูนย์แพ็กสินค้าของ
อะเมซอน เธออาศัยอยู่โดยล�าพังกับแมวสองตัวจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้
เจอคนที่เดทด้วย มิสซีอยากใช้เวลาว่างที่มีความหมายกว่าตอนนี้ เหตุที่เธอ
ไม่ค่อยแข็งขันนักเนื่องจากเวลาท�างานของเธอเป็นช่วงเย็นถึงค�่า เธอรู้สึกว่า
ตัวเองไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในชุมชนและมีข้อจ�ากัดเรื่องการเงินด้วย
 ตัวตนและเรือ่งราวของแต่ละคนท่ีน�าเสนอท�าให้เราเหน็บรบิททีส่�าคัญ
ส�าหรับกระบวนการ DT ซึ่งมีขั้นตอนของการสังเกต การระดมความเห็น 
วิเคราะห์ การน�าเสนอตัวแบบและการอภิปราย ผู้เข้าร่วมจะท�างานเป็นทีม
และวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน ได้แก่ 
 1. การนิยามและโฟกัส เลือกตัวละครขึ้นมาและระบุปัญหาเรื่อง
การนับรวมทางสังคมที่ต้องการจะแก้ไขส�าหรับคน ๆ นั้น ซึ่งควรระลึกไว้ว่า
การบรรยายปัญหาอย่างไรจะส่งผลต่อทางแก้ไข  ดงัน้ัน ควรท�าให้ตรงประเดน็
และกระชับ น�าเสนอกับเพื่อนที่เราจับคู่ด้วย
 2. สร้างไอเดียและแลกเปลี่ยน น�าเสนอ 3-5 ไอเดียที่เก่ียวข้อง
สอดคล้องกับปัญหาและน�าเสนอทางออก และเล่าให้เพื่อนฟัง
 3. เลอืกและร่างความคดิ โดยเลอืกมาหน่ึงไอเดยีและร่างความคิดนัน้
แบบมีรายละเอียดเป็นตัวหนังสือ โดยเลือกวิธีที่รับได้ น่าสนใจที่สุดและน�า
ไปใช้งานได้ น�าเสนอให้เพื่อนฟัง

A5_�����������.indd   101 3/23/2563 BE   4:35 PM



102 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

 4. สร้างและน�าเสนอ  ด้วยการออกแบบจ�าลองหรือน�าเสนอแบบ
สามมติเิก่ียวกับทางออกของปัญหาโดยใช้อปุกรณ์ทีจ่ดัเตรียมไว้ เช่น กระดาษ
เทป ดนิน�า้มนั ฯลฯ น�าเสนอให้เพ่ือนฟังและรบัฟังความเหน็ทัง้ทีเ่ป็นแง่บวก
และลบเพื่อน�าไปปรับปรุง
 จากการเวิร์กชอปในครัง้น้ันมกีารออกแบบไอเดียต่าง ๆ  ถึง 28 ไอเดยี
ด้วยกัน ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่
และสถานที่ผ่านรูปแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งที่อาจมีเทคโนโลยี
มาเกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานส่วนรวม และอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นพื้นที่
ส่วนตัว การค้าหรือพื้นที่สาธารณะ ยกตัวอย่างไอเดียที่สะท้อนผ่านมุมมอง
ของผู้เข้าร่วม ได้แก่
 การจัดให้มีบริการการแบ่งปันการใช้รถยนต์ส�าหรับคนต่างวัย 
เนือ่งจากคนหนุม่สาวในเยอรมนไีม่นิยมซือ้รถยนต์ของตัวเอง ขณะท่ีคนสงูวัย
รถยนต์เป็นพาหนะส�าคัญที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง ด้วย
เงือ่นไขนี ้ จงึมผีูเ้สนอไอเดยีท่ีบรกิารนีเ้พ่ือให้คนหนุม่สาวสามารถใช้รถยนต์
ของผู ้สูงวัยได้โดยให้การบริการขับรถให้ผู ้สูงอายุเป็นการตอบแทน
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 การเปิดระเบียงบ้านเพ่ือลดทอนเรื่องความหงอยเหงาของสมาชิก
ในชมุชน มไีอเดียทีเ่สนอให้เปิดสนามหญ้าหน้าบ้านและท�าให้เป็นพ้ืนทีช่มุชน
เช่น มีเก้าอี้ตั้งไว้เพื่อเชื้อเชิญให้เพื่อนบ้านแวะมานั่งพักและพูดคุยกัน
 เวิร์กชอปท่ีประดิษฐ์หรือซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง (Do it 
Yourself-DIY) ที่เปิดสอนโดยผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อย
มคีวามสามารถในงานหตัถกรรม บรรดาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่าง ๆ ถูกท้ิงร้าง
ไว้ไม่ได้น�าออกมาใช้ ดงันัน้ จงึมผีูเ้สนอไอเดยีในการเปิดโรงรถหรอืโรงเรยีน
เพ่ือเป็นท่ีรวมกลุ่มเพ่ือฝึกงานซ่อมหรืองานช่างฝีมือตลอดจนให้ค�าแนะน�า
แก่เพื่อนบ้าน
 รถโรงเรียนส�าหรับผู้สูงอายุ  มีผู้เสนอไอเดียว่าแทนที่จะจัดบริการ
ส่งอาหารไปตามบ้านผู้สูงอายุ รถโรงเรียนนี้ท�าหน้าท่ีรับผู้สูงอายุจากบ้าน
และขบัมาส่งยังสถานทีท่ีกิ่นอาหารกลางวันร่วมกนั ก็เป็นวิธีการสร้างความเป็น
ชุมชนและช่วยลดปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุได้ดีกว่าการน่ัง
กินข้าวล�าพังในบ้าน
 ผูเ้ขยีนบทความเสนอว่า DT ช่วยท�าให้เราได้รบัการอ้างเหตผุลและ
ค�าตอบที่มีความเด่นชัดมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ามาใช้ควบคู่กับ
เทคนิคการน�าเสนอประวัติของตัวตนท่ีสมมุติข้ึนมา ได้ช่วยให้เราเข้าใจ
ความซับซ้อนของเรื่องราวได้มากย่ิงข้ึน บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
คือการช่วยในการแปรแนวคิดเรื่องพัฒนาชุมชนไปสู่สิ่งท่ีจับต้องได้อย่าง
เป็นรปูธรรมซึง่ผูเ้ข้าร่วมเวิร์กชอปสามารถเข้าใจ มปีฏิสมัพันธ์และให้ความเห็น
ต่อเรื่องราวต่าง ๆ ได้ กิจกรรมลักษณะนี้สร้างกาละและเทศะที่เปิดให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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DT กับ MIDL 

 ศิริวรรณ จันทโชติ วิทยากรกระบวนการ DT เห็นว่า DT เป็นวิธีการ
ทีผ่่านการสรปุเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ดงัน้ัน ในการน�าไปใช้ในบรบิท
ต่าง ๆ สามารถพลกิแพลงได้ตามสถานการณ์  “หัวใจของ Design Thinking
คือ การแก้ปัญหาบนความเข้าใจผู้คน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกโดยไม่
ด่วนสรุป เรียนรู้ปรับปรุงวิธีการโดยการลงมือและรับ feedback คุณครูจะ
ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินรายการ (facilitator) เพื่อให้วงสนทนาเป็นพื้นที่เปิด  
ทุกคนที่เข้าร่วมรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกตัดสิน 
ซึ่งคุณครูสามารถวางข้อตกลงด้วยการแยกช่วงเวลาเป็นสองช่วง คือ ช่วงที่
เราจะรับฟังกันอย่างไม่ตัดสิน และช่วงเวลาที่เราโต้แย้งกันด้วยเหตุผล เพื่อ
ให้ความแตกต่างหลากหลายได้ถูกแผ่ออกมาวางอยู่ตรงกลาง ทุกคนรับฟัง
มุมมองของกันและกัน ก่อนจะเริ่มตัดสินใจไปพร้อมกัน เมื่อถึงจุดที่เราจะ
เริม่ออกไอเดยีแก้ปัญหากัน เราต้องส่งเสรมิให้เดก็ ๆ เชือ่ว่า เขาท�าได้ ไม่กลวัผดิ
โดยธรรมชาตเิชือ่ว่าเดก็มไีอเดยีมากมายอยู่แล้ว  เราแค่ท�าให้เขารูส้กึปลอดภยั
ที่จะแสดงมันออกมา อาจเริ่มจากโจทย์เล็ก ๆ ให้เขารู้สึกมั่นใจแล้วจึงค่อย
ขยับมาเป็นโจทย์ที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้น” ศิริวรรณขยายความถึงบทบาทของ
คุณครูที่สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ DT กับนักเรียนและบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่ค�านึงถึงทุกคน
 หากพิจารณากระบวนการ DT จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับ
ชุดสมรรถนะของการสื่อสารและการเท่าทันสื่อ ซึ่งต้องใช้ทักษะในเรื่อง
ความสามารถในการเข้าถึง (access) การวิเคราะห์ (analyze) ประเมิน 
(evaluate) และสื่อสาร (communicate) เพ่ือเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูล
ชุดต่าง ๆ อีกทั้งเมื่อน�ามาผนวกกับแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของพลเมือง
ทีมุ่ง่เน้นความเป็นธรรมในสงัคม ได้ช่วยท�าให้เราสามารถใช้ชมุชนทางกายภาพ
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ต่าง ๆ เป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือน�าเสนอสถานการณ์และแนวทางแก้ไขท่ี
ค�านงึถึงผูท้ีอ่ยู่อาศยัในพ้ืนทีด่งักล่าว กระบวนการน้ีนอกจากจะเป็นเทคนิคหน่ึงท่ี
ช่วยสนับสนุนให้เสียงและความเห็นของพวกเขามีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ใน
การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ยังเป็นการเปิดให้เห็นศักยภาพของผู้คนและ
เปิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนและตรงประเด็นในอีกทาง
หนึ่งด้วย
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บทที่ 6

เดินเมือง
Walking Conversation - Walkshop

การเดินเมือง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ได้มีประสบการณ์ ได้สัมผัสกับพื้นที่ทางกายภาพ

และผู้คน มองเห็นคุณค่าตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ...การเดินเมืองนับเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนท�าให้เกิดพื้นที่ทาง

ความคิดในการปะทะสังสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเมือง

เพือ่การเปลีย่นแปลงในเชิงสร้างสรรค์ได้วธีิหนึง่ด้วย
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 การเดนิ เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานมนุษย์ท่ีได้รบัการอธิบายและเชือ่มโยง
ในหลายมุมทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ทางด้านสุขภาพมี
งานวิจัยรองรับว่าการเดินช่วยท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเดินยังถูก
น�าเสนอผ่านแง่มุมสิทธิในการเดินเท้าของผู้คนในเมืองใหญ่ และขยับขยาย
ไปสู่ข้อเรียกร้องให้คืนถนนให้กับคนเดิน ตลอดจนการปิดก้ันการค้าขาย
หาบเร่แผงลอยในนามของความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากน้ี การเดิน
ยังนับเป็นวิธีการหน่ึงในการท�าความเข้าใจเพ่ือน�าไปสู่การออกแบบเมืองที่
เห็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วย ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 
ได้ใช้กิจกรรมเดินเมืองเป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการพัฒนาทักษะ 
MIDL ของเด็กและเยาวชนเพื่อเรียนรู้จักชุมชนและเมืองที่ตนอาศัยอยู่  
  ในบทนี้เราสนใจ “การเดินเมือง” ในฐานะที่เป็นวิธีหรือเครื่องมือที่
ช่วยให้เราทุกคนได้รู้จัก เข้าใจ และเท่าทัน ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ์
ชุดต่าง ๆ  เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็น ตลอดจนให้ความใส่ใจในเมืองและชุมชน
ที่เราอาศัยอยู่ การน�าเสนอในบทนี้ประกอบด้วย แนวคิดการเดินเมืองแบบ
พลเมืองกับเจน เจคอบส์, ลักษณะการ walkshop เพื่อเท่าทันสมาร์ทซิตี้, 
รูปแบบการเดินเรียนรู้รอบโรงเรียน, การเดินเมืองผ่านมุมมองเฟมินิสต์ และ
ปิดท้ายด้วยการน�าเสนอประสบการณ์จากกิจกรรมเดินเมืองในโครงการ 
MIDL for Inclusive Cities
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เดินเมืองแบบพลเมือง กับ เจน เจคอบส์

 กาลครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ เจน เจคอบส์ (Jane Jacobs) 
ด้วยความสนใจใคร่รูท้�าให้เดก็หญิงเป็นคนทีช่่างสงัเกตความเคลือ่นไหวทุกสิง่
อย่างรอบตัวเธอ เมื่อเจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เธอย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์ก เมืองที่
เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ ๆ รอเธอไปส�ารวจ  ที่เมืองแห่งนี้เอง เธอได้ตระหนักว่า 
เมอืงใหญ่อย่างนิวยอร์กนัน้มใิช่อะไรอืน่ แต่เป็นสิง่ทีเ่ธอเรยีกว่า “ระบบนิเวศน์”
หน่ึง ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้า 
สวนสาธารณะ ร้านค้า ชุมชน ศาลาว่าการของเมือง และแน่นอนล่ะ รวมถึง
ผู้คนในระบบนิเวศน์นั้น ๆ 
 “…ถ้าองค์ประกอบของระบบนเิวศน์เหล่าน้ีท�างานด้วยกันได้อย่างดี
เมืองนั้น ๆ ก็จะมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ แข็งแรง แจ่มใส” เจน เจคอบส์คิด 
 และแล้ววันดคืีนร้าย ก็มสีถาปนิกผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดงันายหน่ึงนามว่า
โรเบร์ิต โมเสส (Robert Moses) เสนอให้สร้างถนนสายใหญ่หรอืท่ีเขาเรยีกว่า
ไฮเวย์ ตัดผ่านเมือง ชุมชนต่าง ๆ ก็จะถูกท�าลายลง เจนตัดสินใจว่า เธอไม่
อาจจะปล่อยให้สิ่งแย่ ๆ นี้เกิดขึ้นมาในเมือง จึงได้เคลื่อนไหวชักชวนเพื่อน
บ้านและสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันออกมาคัดค้านเพื่อหยุดแผนการสร้าง
ถนนนัน้ การต่อสูข้องเจนท�าให้เจนโดนจบัแต่เธอก็ยังยืนหยัดในความกล้าหาญ
ความคดิของเจนในครัง้นัน้ยังคงมอีทิธิพลต่อการวางผงัเมอืงมาจนถึงทุกวันน้ี
 เรือ่งราวข้างต้น51  เป็นเรือ่งย่อของหนังสอืภาพส�าหรบัเดก็เรือ่ง Walking
in the City with Jane : A Story of Jane Jacobs เผยแพร่เป็นครัง้แรกเมือ่ปี
พ.ศ. 2561 เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป ผู้เขียนหนังสือชื่อ
Susan Hughes เธอเป็นนกัเขียนหนงัสอืเยาวชนระดบัมอืรางวัลชาวแคนาดา
นับว่าเป็นเรือ่งทีท้่าทายอย่างย่ิงส�าหรบัการน�าเสนอเรือ่งใหญ่ ๆ ยาก ๆ ว่าด้วย

51 https://www.kidscanpress.com/products/walking-city-jane
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การมส่ีวนร่วมของพลเมอืง ชวีติเมอืง ประวตัศิาสตร์
เมอืงนิวยอร์คและโตรอนโต ตลอดจนบทบาทของ
การวางผังเมือง  ผ่านเรื่องราวชีวิตของสุภาพสตรี
นกักิจกรรมทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัในระดบัโลก ทีส่ร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเดก็และเยาวชนอกีท้ังยังเป็น
บทเรยีนอย่างดใีนการศกึษาถึงความมุง่มัน่ การรเิริม่
และความเป็นพลเมอืงผ่านเรือ่งราวการต่อสูข้องเจน  
 ก่อนหน้าน้ีราวปี พ.ศ. 2559 ได้มภีาพยนตร์
สารคดทีีน่�าเสนอเรือ่งราวการต่อสูข้องเจน เจคอบส์
มาแล้วชื่อ  Citizen Jane  วิธีการหนึ่งที่ทรงพลัง
ในการใช้ส�ารวจและท�าความเข้าใจชุมชนที่เจน
เจคอบส์ เลือกใช้คือ การเดินเมือง ซึ่งบรรดาเครือข่ายมิตรสหายของเจน 
ได้ประกาศให้วันท่ี 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการเดนิแบบเจน เจคอบส์
ปรัชญาในการเดินแบบเจน เจคอบส์นั้น ไม่ได้เป็นการเดินเล่นเพื่อ ความ
เพลิดเพลินเท่าน้ัน แต่การเดินแบบนี้เป็นวิธีการหน่ึงเพ่ือพัฒนาการสร้าง
ความยึดเหนีย่วทางสงัคม (social cohesion) นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา
มีการจัดกิจกรรมการเดินในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมในหลาย
ประเทศทั่วโลก จุดประสงค์เพื่อพยายามให้เกิดการตระหนักถึงความเข้าใจ
ทีล่กึซึง้ ความสมัพันธ์ในชมุชน และพลงัของการสงัเกตในเรือ่งความหลากหลาย
ของชมุชนทีแ่ตกต่างกันในเมอืงใหญ่ทัว่โลก สิง่เหล่านีเ้ป็นแนวคดิท่ีเจน เจคอบส์
เห็นว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญในการออกแบบพัฒนาเมือง
 หลักการในการเดินเมืองแบบเจน เจคอบส์52 มี 5 ประการด้วยกัน 
ได้แก่ เป็นการเดินที่ผู้น�าเดินเป็นบุคคลที่มีความสนใจในชุมชนท่ีพวกเขา
อาศัย ท�างานหรือใช้ชีวิตอยู่, เป็นการเดินท่ีน�าเสนอเรื่องราวหรือปัญหาท่ี

52 http://www.janejacobswalk.org/what-is-jane-jacobs-walk

ปกหนงัสือภาพส�าหรับเดก็เร่ือง
Walking in the City with Jane :

A Story of Jane Jacobs
ที่มาภาพ : https://www.kidscanpress.

com/products/walking-city-jane
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ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
สังคม หรือการวางแผนเมือง ไม่จ�าเป็นต้องเน้นเฉพาะเรื่องสถาปัตยกรรม
อย่างเดียว เป็นการเดินที่เรียกว่า “การสนทนาด้วยการเดิน” (walking 
conversation) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เดินได้มีการสังเกตและพบเจอตัวอย่าง
มากมาย เจนเชือ่ว่าผูค้นในท้องถ่ินเป็นผูท่ี้เข้าใจดท่ีีสุดว่าชมุชนของพวกเขา
ท�างานอย่างไรและรูว่้าสิง่ทีจ่�าเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับปรงุ
ชมุชนคอือะไร การเดินแบบเจน เจคอบส์ยังสนับสนุนให้ผูค้นส�ารวจทางเดนิ
(sidewalk) ที่ผู้คนใช้ไปซื้อของ ไปโรงเรียน ไปท�างานและด�าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากมองว่าการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และ
มีชีวิตชีวาน้ันคนทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ
กันและกัน ซึ่งการส�ารวจด้วยการเดินเช่นนี้จะช่วยเชื่อมต่อและอุดช่องว่าง
ที่มองไม่เห็นความแตกต่างในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ
การเดินแบบน้ียังสนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีสร้างทางเลือกในการคมนาคม
ทีน่อกเหนือจากรถยนต์และไม่เป็นเพียงแค่ทางเลอืกท่ีเอือ้ให้กับสันทนาการ
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นวิธีการท่ีใช้งานได้จรงิ มคีวามสนุกสนานเพ่ือพัฒนาทัง้สขุภาพ
และการสร้างความยึดเหนี่ยวทางสังคม

Walkshop ส�ารวจสมาร์ทซิตี้

 ปกติเรามกัจะคุน้กับค�าว่า เวร์ิกชอป (workshop) มากกว่า เมือ่หลายปี
ที่มาผ่านมา เริ่มมีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า วอล์กชอป (walkshop) หลายแห่ง
ในโลก โดยมหัีวเรือ่งแตกต่างกันไป ในท่ีนีเ้ราจะมาดูการสร้างสรรค์กจิกรรม
ที่เรียกว่า a city walkshop53 ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน กิจกรรมนี้
เป็นการดึงผู้คนให้เข้ามาร่วมสังเกตและบันทึกความเป็นไปในเมืองใหญ่

53 https://www.perey.com/BarcelonaCityWalkShop2012/what-is-a-walkshop/
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ภายใต้โลกยุคดิจิทัลท่ีเข้ามาก�ากับชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีเราทุกคนเป็น
ส่วนหนึง่ของพ้ืนท่ีนัน้ ๆ  เป้าหมายเพ่ือช่วยในการสร้างความเข้าใจและส�ารวจ
สภาพแวดล้อมของเมืองและความเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลังเกิดขึ้น ตลอดจน
เปิดให้พลเมอืงได้ตรวจตราว่ามเีทคโนโลยีดจิทัิลก�าลงัควบคุมความเคลือ่นไหว
ต่าง ๆ ของผูค้นอย่างไร บรรดาเทคโนโลยีเหล่าน้ีมท้ัีงท่ีเป็นเครือ่งมอือปุกรณ์
ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าและเป็นซอฟต์แวร์ที่เรามองไม่เห็น
 a city walkshop ประกอบด้วย การเดิน ซึง่ระหว่างท่ีเดินน้ันผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมจะมกีารบนัทกึเรือ่งราวท้ังทีเ่ป็นวิดโีอหรือภาพถ่าย และแวะตามจดุ
ทีเ่ตรยีมไว้บนเส้นทางท่ีก�าหนดล่วงหน้า  ภายหลงัการเดินจะมกีารเวิร์กชอป 
ในกระบวนการนีจ้ะน�าสิง่ท่ีเป็นข้อสงัเกตต่าง ๆ การอภิปราย และ “การย่อย”
(digest) สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมได้เห็นและท�าร่วมกันตลอดเส้นทางการเดิน  
จากนั้นจะมีการส�ารวจหาหัวข้อที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการน�าเสนอ
สั้น ๆ และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
 รปูแบบการเดนิจะเลอืกชมุชนสองสามแห่งและหัวข้อทีส่นใจร่วมกัน
ยกตวัอย่างเช่นในบรบิทของสมาร์ทซติี ้การจดักิจกรรม walkshop ท่ีบาร์เซโลน่า

A city walkshop  ที่เมืองบาร์เซโลน่าเน้นส�ารวจจุดในการรวบรวมข้อมูลด้านดิจิทัล
ที่มาภาพ : https://www.perey.com/BarcelonaCityWalkShop2012/what-is-a-walkshop/

A5_�����������.indd   112 3/23/2563 BE   4:35 PM



113เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

ในครั้งนั้น ผู้เข้าร่วมเลือกที่จะเน้นส�ารวจจุดในการรวบรวมข้อมูลด้านดิจิทัล 
เช่น มีเซ็นเซอร์อยู่ที่ไหนในชุมชนบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสร้างความตระหนักว่า 
สภาพแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นทีท่�างาน ทีอ่ยู่อาศัย และสถานทีพั่กผ่อน
หย่อนใจ ล้วนมจีดุเซน็เซอร์ทีเ่ก็บรวมรวมข้อมลูของผูค้นผ่านดิจทัิลในรปูแบบ
ต่าง ๆ  รวมทั้งเสาะดูว่าสถานที่ใดที่ใช้ข้อมูลดิจิทัลและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สถานที่หรือบริการเหล่านั้น  จากน้ันเมื่อกลับมาเข้าร่วมเวิร์กชอป จะมี
การแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นต่าง ๆ เช่น  
 • สภาพหรอืเงือ่นไขแบบไหนในชมุชนท่ีมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูทาง
ดจิทัิล และพลเมอืงเห็นด้วยหรอืไม่อย่างไร ? ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของข้อมลูเหล่าน้ัน 
 • ใครเป็นเจ้าของและจ่ายเงินส�าหรับโครงสร้างทางดิจิทัลเหล่านั้น
 • ระบบเซน็เซอร์ต่าง ๆ ทีแ่วดล้อมชวิีตเราเหล่าน้ีมผีลต่อชวิีตต่อเรา
และเมืองของเราอย่างไร
 • เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลงมือท�าอะไรกับโลกที่เราอาศัยอยู่
ได้บ้าง
 • ข้อมูลดิจิทัลและโครงสร้างทางดิจิทัลในเมืองใหญ่เหล่านี้มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างไร และนโยบายอะไรที่พลเมืองอยากเห็นหรือ
อยากให้เกิดขึ้น
 การจัดวอล์กชอปในลักษณะนี้ หากสามารถเปิดให้กลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายมุมมองเข้าร่วมจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อส�ารวจประเด็นต่าง ๆ อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเราใน
ด้านใดด้านหนึ่ง และเราทุกคนสามารถรวมกลุ่มกันออกส�ารวจและเรียนรู้
ว่ามี “เทคโนโลยีอัจฉริยะ” อะไรที่ปรากฏอยู่ในชุมชนของเราเพ่ือเท่าทัน
สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงรอบตวัท่ีอาจส่งผลกระทบกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน
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เดินเรียนรู้รอบโรงเรียน

 การเดนิได้รบัการจดัให้เป็นเครือ่งมอืการเรยีนรู้ในหลักสูตรของนักเรียน
ชั้นประถมในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีการจัดโครงการที่เรียกว่า
“Walks around My School”54 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อสนับสนุน
ให้นักเรยีนได้สร้างเส้นทางเดนิ (walking route) ในละแวกโรงเรยีน ซึง่โอกาส
การเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น
ได้ส�ารวจและเพลิดเพลินกับชุมชนของตนเอง วิธีการเดินยังเป็นการเปลี่ยน
พื้นที่การเรียนรู้จากที่นั่งแต่ภายในห้องเรียนออกมาสู่ชุมชนด้วย  
 ในแง่การเตรยีมตวัส�าหรบัการท�ากิจกรรมนอกห้องเรยีนนี ้ครมูหีน้าที่
ให้การสนับสนุนการวางและออกแบบเส้นทางของนักเรียน อุปกรณ์ท่ีต้อง
ตระเตรียมประกอบด้วย กระดาษหรือบัตรแข็ง เส้นทางถนนตรอกซอกซอย 

54 http://www.victoriawalks.org.au/Assets/Files/FINAL%20VWI%20Walks%20around%20
my%20school%20project[1].pdf

Walks around My School  กิจกรรมนี้สนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างเส้นทางเดินในละแวก
โรงเรียน เป็นการกระตุ้นให้เด็ก ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นได้ส�ารวจเรียนรู้ชุมชนของตน

ที่มาภาพ : http://www.victoriawalks.org.au/
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แผนที่ออนไลน์ แผนในการเดิน ตารางหรือแบบฟอร์มส�าหรับกรอกข้อมูลที่
พบเจอ มอืถือหรอืกล้องถ่ายภาพดจิทัิล ก่อนการเดนิ ครจูะอธิบายให้นกัเรยีน
รูว่้า พวกเขาก�าลงัจะสร้างสรรค์เส้นทางการเดนิใกล้ ๆ โรงเรยีน ซึง่การเดนิน้ี
จะเป็นแนวทางให้กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชนได้ส�ารวจสิ่งท่ีน่าสนใจ
ของพ้ืนทีบ่รเิวณนัน้ จากน้ันครก็ูเชญิชวนให้นกัเรยีนคดิถึงเส้นทางท่ีพวกเขา
ใช้มาโรงเรยีน สถานทีท่ี่พวกเขาไปในช่วงหลงัเลกิเรยีนหรอืช่วงวันหยุด และ
ให้เด็ก ๆ ลองคิดถึงสถานที่หรือสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและสนใจ เช่น สนาม
เดก็เล่น สวนสาธารณะ พ้ืนทีเ่ล่นกีฬา หรอืท่ีแสดงงานศลิปะ ฯลฯ ซึง่ในส่วนน้ี
เด็ก ๆ สามารถน�ากลับไปถามสมาชิกในครอบครัวได้ และจากน้ันเขียน
สถานที่ท่ีน่าสนใจเหล่าน้ีลงในกระดาษหรือบัตรค�าเพ่ือน�าไปสู่การจัดแบ่ง
ประเภทและสร้างหัวข้อ (theme) ในการท�าเส้นทางการเดิน เช่น เป็นหัวข้อ
ว่าด้วยเรือ่งสิง่แวดล้อม ศลิปะ หรอืงานอดเิรก ทัง้นี ้ครสูามารถชีแ้นะนักเรยีน
ด้วยการตัง้ค�าถาม เช่น หัวข้อกระจดักระจายเกินไปหรอืไม่ ระยะทางเหมาะสม
ไหม ใครจะสนใจมาเข้าร่วมการเดินทางบนเส้นทางนี้  จุดที่จะไปเที่ยวชม
น่าดงึดดูมากน้อยแค่ไหน จากนัน้ก็กระตุน้นกัเรยีนให้ค้นคว้าข้อมลู ซึง่สามารถ
ดูตัวอย่างการออกเส้นทางการเดินที่น่าสนใจ ตัวอย่างที่โครงการนี้หยิบยก
ขึ้นมา คือเส้นทางการเดินชมสตรีทอาร์ตในเมืองเมลเบิร์นท่ีมีชื่อเสียงมาก
และเผยแพร่ในเว็บไซต์การเดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ข้อมูล
ท่ีกล่าวถึง ได้แก่ ภาพประกอบ ค�าบรรยาย ทีต้ั่ง ระยะทาง แผนท่ี จดุท่ีน่าสนใจ
ภายใต้กระบวนการเรียนรู้นี้เองที่นักเรียนจะได้พิจารณาว่าข้อมูลท่ีค้นคว้า
มามีประโยชน์ในการพัฒนาเส้นทางการเดินอย่างไร  เมื่อมีข้อมูลต่าง ๆ ใน
การออกแบบหวัข้อในการวางเส้นทางการเดนิแล้ว ก็ใช้แผนท่ีออนไลน์มาช่วย
ในการวางแผนเพ่ือบ่งบอกและบันทึกต�าแหน่งที่ต้ังแต่ละจุดบนเส้นทาง
เดนิลงบนแบบฟอร์มหรอืตารางส�าหรบับนัทึกข้อมลูสถานทีพ่บเจอ  นกัเรยีน
สามารถเพ่ิมเติมสถานท่ีใหม่ ๆ หรือจุดท่ีน่าสนใจท่ีเพ่ิงค้นพบจากการเดิน
ได้ด้วย  
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 ขั้นตอนส�าคัญที่ครูต้องอธิบายกับนักเรียน คือ บอกพวกเขาให้รู้ว่า
การเดินครั้งนี้เพ่ือท�าให้รายละเอียดในการเดินมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นและ
เพ่ือยืนยันว่า การออกแบบเส้นทางการเดินนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่
เมื่อทดลองไปเดินจริง นักเรียนจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อน
ล่วงหน้าในแบบฟอร์ม รวมทั้งถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ท่ีได้วางแผนไว้  ตลอดเส้นทางการเดินครูสามารถชวนนักเรียนให้หยุด
พิจารณาและต้ังค�าถามกับนกัเรยีนเพ่ือชวนคดิในเรือ่งท่ีเก่ียวข้อง เช่น เส้นทาง
ที่วางแผนในการเดินมีความปลอดภัยไหม เข้ากับหัวข้อที่วางแผนไว้หรือไม่
เหมาะกับคนกลุ่มไหนในชุมชนหรือคนกลุ่มใดท่ีน่าจะมาเดินบนเส้นทางน้ี
แล้วผูส้งูอายุหรอืผูท้ีใ่ช้รถเขน็ในการเดินทางจะสะดวกในการเข้าถงึเส้นทางนี้
หรือไม่  มีเรื่องที่ควรต้องระมัดระวังอันตรายอะไรบ้าง  สิ่งเหล่านี้สามารถ
ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลหรือเขียนบันทึกไว้ และรวมทั้งชวนให้นักเรียนบันทึก
ข้อสังเกตถึงสิ่งอื่น ๆ ที่น่าสนใจในการน�าไปวางแผนการเดินภายใต้ธีมหรือ
หัวข้อการเดินที่แตกต่างออกไปด้วย  เมื่อกลับมายังห้องเรียน เด็กนักเรียน
จะรวบรวมข้อมูลท่ีพวกเขาบันทึกมาท�าให้เกิดความกระจ่างชัดในการวาง
เส้นทางและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องบนแผนที่ ตลอดจนปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
ค�าบรรยายและเขยีนแผนท่ี รวมทัง้ค้นคว้าข้อมลูทีเ่จอมาเพ่ิมเติมด้วย ภายใต้
กระบวนการนี้ ครูสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
นักเรยีนได้เก่ียวกับสถานท่ีทีน่่าสนใจ เช่น อาคารประวัติศาสตร์ งานศิลปะ
ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความกระจ่างชัดในข้อมูลส�าหรับการจัดท�าเส้นทาง
การเดนิ  ขัน้ตอนสดุท้ายคอืตรวจสอบความถูกต้องกับแผนทีเ่ส้นทางการเดนิ
อีกครัง้ และเส้นทางการเดนิเท้าดงักล่าวสามารถน�าเสนอในรปูแบบของหนงัสอื
เล่มเล็ก หรือเผยแพร่ออนไลน์เพื่อเปิดให้สมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมใช้ได้ 
 กระบวนการสร้างสรรค์เส้นทางการเดินรอบโรงเรียนตามตัวอย่าง
ข้างต้นน้ี สามารถน�ามาตอบโจทย์การเรยีนในวิชาต่าง ๆ ของนกัเรยีนโรงเรยีน
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ประถมในออสเตรเลีย ซึ่งระบบการศึกษาขั้นประถมต้นแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
เรื่องความเป็นพลเมือง (Civics and Citizenship) วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน, เรื่องการสื่อสาร 
(Communication) ที่เน้นทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ที่เน้นการอ่าน 
การทบทวนวรรณกรรม การเขียน การพูดและการฟัง, เรื่องพลศึกษาและ
สุขศึกษา (Health and Physical Education) เรื่อง ICT (Information and 
Communication Technology) นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์, 
เรื่อง Interpersonal Development นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
และการท�างานเป็นทีม, เรื่องคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกค�านวณระยะทาง
ท่ีตัง้ ตลอดจนเรือ่งกระบวนการคดิ (Thinking Process) ท่ีพวกเขาได้ใช้ทกัษะ
ในการสืบค้น วิเคราะห์ ประเมิน และไตร่ตรอง
 การเดินเรียนรู้รอบโรงเรียน จึงไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ครูออกแบบและ
พานักเรยีนออกมาเดนิรูจ้กัชมุชนโดยท่ัวไปเท่าน้ัน หากแต่มคีวามสลบัซบัซ้อน
ในกระบวนการเรยีนรูท่ี้ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้พัฒนาทกัษะในด้านต่าง ๆ อย่าง
เปิดกว้าง

เดินเชิงวิพากษ์แบบเฟมินิสต์

 การเดนิเป็นวิธีการของการแสวงหาความรูท้ีมั่กถูกมองข้าม เนือ่งจาก
เป็นหนทางในการท�าความรู้จักพื้นที่รอบตัวแต่ละคน เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่นั้น ๆ คนผ่านทางที่มาใช้สถานที่นั้นชั่วครั้งชั่วคราว  ด้วยมุมมอง
เช่นนี้เฟมินิสต์กลุ่มหนึ่งในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี55 จึงได้จัดกิจกรรม
ในช่วงวันสตรีสากล โดยใช้การเดินเป็นกิจกรรมหลักภายใต้ชื่อหัวข้อว่า 
“เพศสภาพ เมือง และพื้นที่” (Gender, City and Space)  พวกเธอเห็นว่า

55 https://gearingroles.eu/feminist-walking-the-city/ 
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การเดินเป็นวิธีท�าให้ผู้คนเข้าใจความสัมพันธ์ท่ีมีต่อเมืองท่ีอาศัยหรือเมือง
ที่เราแวะไปเที่ยว ท้ังในรูปแบบที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ อีกท้ังยังสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเราด้วย ภายหลังการเดินได้มีการจัด
วงเสวนา บรรดานักวิชาการแขนงต่าง ๆ ท่ีร่วมเดินได้แบ่งปันประเด็นท่ี
น่าสนใจ เช่น การใช้การเดนิเพ่ือค้นเรือ่งราวของผูห้ญิงในเมอืง ประสบการณ์
ของเมืองกับความหลากหลายของผู้หญิงต่างกลุ่ม บ้างเสนอเรื่องผลกระทบ
ต่อการเขียนประวัติศาสตร์ของเมืองกับพื้นที่ของผู้หญิงและผู้ชาย นอกจากนี้
ยังมนีกัวิชาการบางท่านเสนอว่า เราควรมอง “การเดนิ” ในฐานะท่ีเป็นวิธีการ
รวบรวมความรูแ้ละแบ่งปันผ่านประสบการณ์และผลกระทบท่ีเราเจอ สถาปนิก
หญิงคนหนึ่งน�าเสนอสิ่งที่เรียกว่า “การเดินเชิงวิพากษ์” (critical walking) 
กล่าวคือ เธอเลือกเดินบนเส้นทางย่านชานเมืองของอิสตันบูลที่มีประชากร
หนาแน่นและก�าลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และตึกสูง เธอเห็นว่า 
การเดินเชิงวิพากษ์เป็นหนทางที่ช่วยสร้างความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งต่อ
นโยบายแบบบนสู่ล่างของระบบเสรีนิยมใหม่ในพ้ืนที่เมือง  นอกจากนี้ ยัง
มีผู้เข้าร่วมเสวนาน�าเสนอเก่ียวกับกิจกรรมการเดินเข้าไปในความทรงจ�า 
(memory walks) ซึง่จดัให้กับกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยหวังว่าเร่ืองเล่าต่าง ๆ
จะส่งผลต่อความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่มีต่อเมืองที่อาศัยอยู่

การเดินเชิงวิพากษ์ ภายใต้หัวข้อ เพศสภาพ เมือง และพื้นที่ จัดโดยกลุ่มเฟมินิสต์
ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ที่มาภาพ : https://gearingroles.eu/feminist-walking-the-city/
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ข้อค้นพบจากการเดินเมืองในโครงการ MIDL 

 การเดินเมือง ได้ถูกน�ามาใช้เกือบทุกกิจกรรมของโครงการ MIDL 
for Inclusive Cities บริบทของพื้นที่ในการเดินเมืองมีทั้งที่อยู่ในเขตชุมชน
เมืองหลวง เช่น ย่านนางเลิ้ง ย่านตลาดพลู ในกรุงเทพมหานคร พื้นที่หัวเมือง
ใหญ่ เช่น เชียงใหม่ และสงขลา  นอกจากนี้ยังมีชุมชนของหัวเมืองรองที่มี
การผลติด้านการเกษตร เช่น ชมุชนวังยางในจงัหวัดอุตรดิตถ์ เมอืงเกษตรมสีขุ
ชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ชุมชนในลุ่มน�้าสาละวิน ตลอดจน
การเดินเมืองที่ปัตตานี จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มเป้าหมายหลักของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเมืองในโครงการเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน  จากการ
แลกเปล่ียนของผู้จัดกิจกรรมในโครงพบว่า การออกแบบกิจกรรมส�าหรับ
การเดินเมืองแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. การเดินเมืองเพื่อท�าการส�ารวจข้อมูลและเปิดรับประสบการณ์ :
การเตรยีมตวัก่อนการเดนิในรปูแบบน้ี ต้องมกีารแนะน�าการใช้เครือ่งมอืต่าง ๆ
ให้กับผูเ้ข้าร่วมส�าหรบับนัทกึข้อมลูท่ีพบเจอ เช่น แผนทีเ่ดินดนิ เส้นทางการเดนิ
ค�าแนะน�าในเรือ่งการบนัทึกภาพถ่าย ฯลฯ ท้ังน้ี เพ่ือน�าข้อมลูทีผ่่านการบนัทึก

การเดนิเมอืงเพือ่ส�ารวจและเปิดรบัประสบการณ์ของเดก็และเยาวชน
อ�าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี 
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และพบเจอในสายตาของผู้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนภายหลังการเดิน ระหว่าง
การเดินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเปิดรับประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ตาม
ความสนใจเฉพาะของแต่ละคน สิง่ท่ีสมาชกิในกลุม่ผูร่้วมเดินพบเจอตลอดจน
การบันทกึความสนใจน้ันจะน�าไปสูก่ารอธิบายเพ่ือท�าความเข้าใจในภายหลงั
จากกิจกรรมการเดินเสร็จสิ้นลง  

 2. การเดินเมืองเพ่ือเข้าถึงข้อมูลตามประเด็นท่ีต้องการเรียนรู้ :
ก่อนการเดนิ ผูจ้ดักิจกรรมควรจดัให้มช่ีวงการแลกเปลีย่นแนวคดิหรอืข้อมลู
บางชุดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะพบเจอ  ช่วงระหว่างการเดิน สามารถจัด
ให้มกีารบรรยายเพ่ิมเตมิเพ่ือชีใ้ห้ผูเ้ข้าร่วมได้สังเกตเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนสามารถน�าประสบการณ์มาใช้แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในกลุ่ม
ได้ท้ังในระหว่างและภายหลงัจากกิจกรรมการเดินสิน้สดุลง กิจกรรมเดนิเมอืง
ภายใต้โครงการ Urban Jam นางเลิ้ง นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินใน
รูปแบบนี้ ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเดินเมืองเปิดกว้างมีความหลากหลายทั้งในแง่
มมุมองต่อการเปลีย่นแปลงชมุชนตลอดจนภูมหิลงัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การเดินเมอืงเพ่ือเข้าถงึประเดน็ท่ีต้องการเรียนรู ้กจิกรรมทีจ่ดัข้ึนทีต่ลาดพล ูฝ่ังธนบุรี
ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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ชมุชน  วธีิการเดินเมอืงในรปูแบบนีเ้ป็นการเดนิโดยมวิีทยากรน�า เพ่ือกระตุน้
ความสนใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นข้อมูลซึ่งอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 
 นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการเดินเมืองเพื่อพัฒนาทักษะ MIDL 
ของพลเมอืงโดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชน มข้ีอสงัเกตบางประการทีส่ามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในการเสรมิสร้างทักษะ MIDL ท่ีเชือ่มโยงกับพ้ืนท่ีได้ดงัต่อไปนี้  
 1. ภายหลงักิจกรรมการเดนิทัง้สองรปูแบบ การรวมกลุม่เพ่ืออภิปราย
แลกเปล่ียนเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญ ซึ่งผู้จัดกิจกรรมสามารถให้
ผู้เข้าร่วมจัดท�า “แผนที่เส้นทาง” (route map) เพื่อท�าให้เห็นภาพรวมของ
เส้นทางการเดิน หรือรายละเอียดของประเด็นที่พบเจออันน�ามาสู่ การแลก
เปลี่ยนพูดคุยและวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. ในกรณีท่ีเป็นการเดนิในชมุชนท่ีเดก็และเยาวชนอาศยัอยู่ ความเคยชนิ
ในพ้ืนท่ีอาจท�าให้เดนิผ่านไปอย่างรวดเรว็ ดงัน้ัน การก�าหนดประเดน็เพ่ือให้
พวกเขาได้ส�ารวจ ตลอดจนพูดคุยกับผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น
อกีทัง้ยงัสามารถประยุกต์เข้ากับการเรยีนการสอนในระบบได้ด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น การเดินเมืองสงขลา ซึ่งมีจุดเด่นคือสตรีทอาร์ตและร้านอาหารต่าง ๆ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามคุน้เคยกับการปรากฏอยู่ขององค์ประกอบของเมอืง
อยู่แล้ว กิจกรรมในการเดินเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนร่วมกันถอดรหัส
การมองเมอืงด้วยมมุมองแบบวิทยาศาสตร์ เช่น พวกเขาร่วมกันสวมแว่นตา
วิทยาศาสตร์ในการมองการท�าซาลาเปาลูกใหญ่ ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของ
เมืองเก่าสงขลาที่ทุกคนต้องแวะรับประทาน เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการใช้วัตถุดิบจากแป้งดิบ สู่แป้งสุก การท�างานของ
ยีสต์ การท�าให้สุกด้วยไอน�้า 
 3. การใช้ “แผนท่ีเดนิดนิ” เกิดข้ึนจากการน�าข้อมลูทีผู่เ้ข้าร่วมกิจกรรม
ได้พบเห็นจากการเดินเมืองท้ังหมด รวมทั้งมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม
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มาน�าเสนอในแผนที่ดังกล่าว  ขั้นตอนนี้นอกจากจะท�าให้เห็นภาพรวมของ
พื้นที่แล้ว ยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนและกิจกรรมในชุมชน ซึ่ง
สามารถผูกโยงเรื่องราวความเป็นมาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของ
ชมุชนได้ในอกีทางหนึง่ด้วย  อกีท้ังยังเป็นการเชือ่มโยงความสัมพันธ์ของเดก็
และเยาวชนในพ้ืนท่ีกับคนในชุมชนผ่านการพูดคุย ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ความรูใ้นชวิีตประจ�าวัน  ในพ้ืนท่ีกิจกรรม เช่น เสยีงสาละวินและเกษตรมสีขุ
ภายใต้โครงการ MIDL ซึ่งจัดในชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน พบว่า
การน�าแผนท่ีเดินดินไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนช่วยกระชับความสัมพันธ์
และความเชือ่มโยงระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนมากย่ิงขึน้ท�าให้สมาชกิในชมุชน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนอีกด้วย 
 จากการจดักิจกรรมเดนิเมอืงในรปูแบบต่าง ๆ ท�าให้เหน็ว่า การเดินเมอืง
เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมได้มปีระสบการณ์ ได้สมัผสักับพ้ืนท่ีทางกายภาพและ
ผูค้น มองเหน็คณุค่า ตลอดจนสร้างความสมัพันธ์ใหม่ ๆ ซึง่เครือ่งมอืนีท้�าให้
เกิดพ้ืนที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน การแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและมมุมองเก่ียวกับความเป็นไปของชมุชนและเมอืงท่ีเราอาศยัอยู่

การเดินในชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่
ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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ภายหลังจากที่ผู ้เข้าร่วมได้เดินเมืองร่วมกัน พบว่า การพูดคุยกลุ่มมี
บรรยากาศทีรู่ส้กึปลอดภยั กล้าท่ีจะสือ่สาร และน�าเสนอไอเดียใหม่ ๆ ตามมา
นอกจากน้ี ยังพบว่าในบริบทของพ้ืนท่ีท่ีก�าลังมีความเปลี่ยนแปลงจาก
การพัฒนาเมืองซึ่งมีองค์ประกอบของผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันน้ัน
การเดินเมืองนับเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนท�าให้เกิดพ้ืนท่ีทางความคิดในการปะทะสงัสรรค์
ซึง่เป็นพ้ืนฐานในการสร้างการมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นเมอืงเพ่ือการเปลีย่นแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์ได้วิธีหนึ่งด้วย

A5_�����������.indd   123 3/23/2563 BE   4:35 PM



124 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

A5_�����������.indd   124 3/23/2563 BE   4:35 PM



125เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

บทที่ 7

Storytelling
เรื่องเล่า-เล่าเรื่องเปลี่ยนเมือง

เรือ่งเล่าทีน่�าเสนอผ่านภาพถ่าย  ตวัหนงัสอื
คลปิวดิโีอ  บทเพลง งานศิลปะหรอืการแสดง

ในรปูแบบต่าง ๆ  ล้วนเป็นวธีิการท่ีพลเมอืงสามารถ
น�ามาใช้ถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารและอารมณ์
ความรูส้กึตลอดจนตัง้ค�าถามกบัสาธารณะ

และผูท้ีเ่ก่ียวข้องถงึความเป็นไปทีก่�าลงัเกดิข้ึนกบั
ชมุชน หรอือย่างน้อยเพือ่บอกเล่าถงึความปรารถนา

ทีต้่องการจะมชีวิีตอยูใ่นเมืองหรอืชมุชนนัน้ ๆ
อย่างมีมาตรฐาน ได้รบัการยอมรบั

และมีศกัดิศ์รใีนความเป็นมนษุย์
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 เราจะใช้เรื่องเล่าเก่ียวกับเมืองในการสร้างแรงสั่นสะเทือนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ที่ท�างาน ในชุมชนหรือเมือง
ท่ีเราอาศยัอยู่ได้อย่างไร? เรือ่งเล่าแบบไหนท่ีสามารถสร้างความเปลีย่นแปลง
ให้เกิดขึน้ได้? ค�าถามน้ีน�ามาสูก่ารผลกัดนักิจกรรมรปูแบบต่างๆ  ท่ีพยายาม
จะน�าเสนอเรื่องราวส�าคัญ ๆ ของเมืองและในขณะเดียวกันก็ใช้หลากหลาย
ทักษะเพื่อให้เรื่องราวของเมืองเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง บทนี้เราจะมาดูกันว่า 
การเล่าเรื่องและเรื่องเล่ารูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกน�าไปใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนหรือเมืองที่เราอยู่อาศัยอย่างไรบ้าง

ข้อมูล-อารมณ์ความรู้สึก : หัวใจของเรื่องเล่า 

 การใช้เรือ่งเล่าเพ่ือเปลีย่นแปลงระบบ56 เป็นประเดน็ท่ี the Stanford
Social Innovation Reviewได้น�ามาเผยแพร่ผ่านบทความชื่อ Using Story 
to Change Systems ผูเ้ขียนคอื Ella Saltmarshe เสนอว่าคุณลกัษณะส�าคัญ
สามข้อทีทุ่กภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากเรือ่งเล่า ได้แก่ เรือ่งเล่าในฐานะ
ที่เป็นแสงสว่าง (light) ในฐานะที่เป็นตัวเชื่อม (glue) และในฐานะที่เป็น
เครือข่าย (web) นั่นหมายความว่า ขณะท่ีเราก�าลังมุ่งความสนใจไปท่ี

56 https://ssir.org/articles/entry/using_story_to_change_systems
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การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก  เรื่องเล่าสามารถท�าหน้าที่ฉายให้เห็นข้อผิดพลาด
ภายในระบบ นอกจากนี้ เรื่องเล่ายังท�าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนได้มา
รวมกลุ่มกันและก่อให้เกิดการเข้าใจระหว่างกันตลอดจนเห็นความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวเนื่องกันในส่วนต่าง ๆ ซึ่งคนเรามีแนวโน้มที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
เมือ่มอีารมณ์ความรูส้กึ (emotion) และการเล่าเรือ่ง (narrative) มาเก่ียวข้อง
ด้วย ท้ายท่ีสดุเรือ่งเล่าก็จะช่วยสร้างเครอืข่าย (web) ท่ีช่วยเราในการปรบัปรงุ
(rewrite) การเล่าเรื่องที่เป็นของเราขึ้นมาใหม่

 หัวใจส�าคัญของเรื่องเล่า (story)  คือ ข้อมูล (data) และอารมณ์
ความรู้สึก (emotion) ซึ่งส่งผลให้การเล่าเรื่องเป็นที่จดจ�าและผู้ฟังสามารถ
รบัรูท้างอารมณ์ร่วมด้วย บทความเรือ่ง Creating Inclusive Policies through
Storytelling57 ตั้งค�าถามว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายสามารถ
เชือ่มโยงกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างแท้จริงและมีความหมาย ผูเ้ขียนบทความ
ชิ้นดังกล่าวเห็นว่าเรื่องเล่าช่วยสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย  เนื่องจากเรื่องเล่าแสดงถึงข้อมูล (facts) ค่านิยม (values) 

56 http://www.gmfus.org/blog/2017/02/08/creating-inclusive-policies-through-storytelling

เยาวชนน�าเสนอภาพถ่ายและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในย่านบางมด
ที่มาภาพ: เครือข่ายฯ 
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และท�าให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความรู้สึก (feelings) ท้ังน้ี องค์ประกอบส�าคัญใน
การสร้างทักษะการเล่าเรื่องและการฟังคือ รู้จักพัฒนาความสามารถท่ีจะ
ตระหนัก เคารพ และมีปฏิกริยาต่อเจตนาทางอารมณ์ของเรื่องเล่าหนึ่ง ๆ 
มากกว่าทีจ่ะรบัรูเ้พียงแค่ข้อเท็จจรงิเท่าน้ัน และนีเ่ป็นสิง่ส�าคญัท่ีท�าให้เรือ่งเล่า
เป็นที่จดจ�าและผู้คนที่รับรู้ต่างรู้สึกเกี่ยวพันด้วย

เรื่องเล่า กับการสร้างห้องเรียนของทุกคน

 การเล่าเรื่องและเรื่องเล่ายังเป็นเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนท่ี
ค�านงึถึงทุกคน58 (inclusive classroom) โดยเฉพาะสงัคมท่ีมคีวามหลากหลาย
ของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ อย่างกรณีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในห้องเรียนมี
ความหลากหลายทางภูมิหลังของเด็กนักเรียนทั้งแง่เชื้อชาติและชาติพันธุ์ 
ขณะที่ในระดับอุดมศึกษา ย่ิงมีความหลากหลายท่ีซับซ้อนย่ิงขึ้นทั้งในแง่
ของอตัลกัษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สถานะทางสงัคม ความสามารถ
ทางร่างกาย ความเชื่อ และวัฒนธรรม โจทย์ท้าทายที่ส�าคัญคือท�าอย่างไร
ไม่ให้มกีลุม่ใดกลุม่หนึง่รูส้กึว่าถูกกีดกันออกจากกลุม่ เสยีงสะท้อนจากนกัเรยีน
นักศึกษาภายใต้โครงการที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดได้แสดงความเห็นของผู้ให้ข้อมูลว่าเนื้อหาในเอกสารการเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งราวของคนผวิขาว อกีทัง้ยังพบว่าบรรยากาศการอภปิราย
แลกเปลี่ยนในห้องเรียน มุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์และต่างเชื้อชาติไม่ได้ถูก
นบัรวมเข้าไปในการบรรยายและการแลกเปลีย่น ซึง่สร้างความรูส้กึถูกกีดกัน
ที่ส่งผลลบต่อผู้เรียนท้ังหมด โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ถูกนับรวมอาจขาด
ความกระตือรือร้นในการร่วมเรียนรู้ ประเด็นนี้มีงานวิจัยพบว่านักศึกษาที่

58 https://connection.sagepub.com/blog/sage-connection/2018/10/01/using-diverse-narra-
tives-and-storytelling-to-help-create-a-more-inclusive-classroom/
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ผ่านประสบการณ์ความหลากหลายในทางลบ (negative diversity
experiences) จากรัว้มหาวิทยาลยัมผีลต่อความสามารถในการคดิเชงิวิพากษ์
(critical thinking) พัฒนาการของทกัษะการคดิ (cognitive skill development)
ในทางกลบักัน หากมบีรรยากาศของปฏิสมัพันธ์และการอภปิรายแลกเปลีย่น
ทีม่คีวามหลากหลายในเชงิบวกจะเอือ้ต่อการพัฒนาความสามารถในการท้าทาย
มุมมองต่าง ๆ และสามารถตรึกตรองในประเด็นที่ซับซ้อนได้ดีกว่า  
 งานศึกษาและบทเรยีนจากในห้องเรียนชี้ว่าการเลา่เรือ่งและการใช้
เรือ่งเล่าเป็นยุทธวิธีการเรยีนรูแ้ละการสอนท่ีสามารถน�ามาปรับปรุงในทักษะ
เรื่องการมีส่วนร่วม การคิดเชิงวิพากษ์ และการจดจ�าแนวคิดได้ดี  ดังนั้น
การถักทอเรื่องราวท่ีมีความหลากหลายไม่เพียงเป็นวิธีการท่ีเปิดให้ทุกคน
ได้รับการนับรวมเท่านั้น แต่ยังช่วยท�าให้นักเรียนเข้าใจและส�ารวจประเด็น
จากมุมมองต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งที่ตนเองเห็น ความหลากหลายใน
แง่นี้ท�าหน้าที่เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าใจเรื่องและแนวคิดต่าง ๆ 
ได้ลึกซึ้ง 

บรรยากาศของห้องเรียนที่นับรวมทุกคน ควรค�านึงถึงการน�าเสนอเรื่องราว
และมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนต่างเชื้อชาติ

ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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เรื่องเล่าผ่านดิจิทัล

 ขณะที่เรื่องเล่าเป็นวิธีท่ีมีพลังในการดึงเสียงทุกเสียงเข้ามาร่วมใน
การสนทนา  ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลการเล่าเรื่องผ่านดิจิทัล59  (digital 
storytelling)  ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังมากย่ิงขึ้นไปอีกในแง่ของ
การสร้างความผูกพันข้ามวัฒนธรรมที่มีความย่ังยืน น่ันเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
สมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกร่วมมือกับหน่วยงานกลางของสหรัฐเปิดให้
ทนุ the Fulbright-National Geographic Digital Storytelling Fellowship60

เพื่อสนับสนุนชาวอเมริกันออกเดินทางส�ารวจประเทศต่าง ๆ เป็นเวลาหนึ่งปี
ทั้งนี้ ก�าหนดเงื่อนไขว่าต้องน�าเสนอเรื่องเล่าโดยใช้สื่อดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ   
เช่น บล็อก ภาพถ่าย วิดีโอหรือโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่ผู้ได้รับทุน
ได้เดินทางไปส�ารวจ การเล่าเรื่องราว (storytelling)61 จึงเป็นการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ผ่านการบรรยายท่ีล�าดับเหตุการณ์และเกร็ดเล็ก
เกรด็น้อยท่ีสือ่สารบทเรยีน ไอเดยี แนวคดิและความสมัพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
การเล่าเรื่องราวได้ถูกน�าไปสู่การเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

59 สนใจท่ีมา โปรดด ูhttp://e-sato.net/tomomi/pdf/Digital%20Storytelling%20as%20Narrative%
20Pedagogy.pdf
60 https://us.fulbrightonline.org/fulbright-nat-geo-fellowship
61 https://www.researchgate.net/publication/322559294_From_Storytelling_to_Social_Change_
The_Power_of_Story_in_the_Community_Building

นิทรรศการภาพถ่าย วิดีโอ บล็อก หรือโซเชียลมีเดีย ท�าหน้าที่ในการแบ่งปัน
เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์

ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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เรื่องเล่า-เล่าเรื่องเปลี่ยนเมือง

 เรื่องเล่าของเมืองช่วยให้ผู้คนปรับปรุงเมืองหรือชุมชนท่ีพวกเขาอยู่
และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร ? ทีเ่มอืงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้มกีารจดังานเทศกาลหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่งน้ีโดยตรงภายใต้ชือ่ว่า the Urban
Stories Festival62  กิจกรรมจัดขึ้นเป็นเวลาสี่วันด้วยกัน โดยรวบรวมผู้คน
ต่าง ๆ ประกอบด้วยนักเล่าเรื่องที่มีชื่อเสียง สื่อมวลชน และนักท�าสารคดี 
กลุ่มคนเหล่าน้ีได้มองหาเรื่องราวที่มีความส�าคัญต่อเปลี่ยนแปลงในโลกหรือ
ในระดับเมืองและน�ามาบอกเล่าในรูปแบบที่แต่ละคนชื่นชอบ เช่น หนังสั้น
บทความ หรือสื่อแบบต่าง ๆ กิจกรรมผ่านเรื่องเล่าเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุย
ถกเถียงความเป็นไปและแสวงหาวิธีการท่ีจะน�ามาสูก่ารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
เมอืงในดขีึน้ ตวัอย่างเช่น สารคดเีรือ่ง the Future of Cities โดย Oscar Boyson
เขาเดนิทางไปยังเมอืงต่าง ๆ ทีม่นีวัตกรรมส�าคญัและบนัทกึเรือ่งราวน�ามาสู่
เรื่องเล่าในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีความยาว 18 นาที ด้วยความสงสัยว่า 
ผู้คนในพื้นที่ต่างมอง “อนาคตของเมือง” กันอย่างไรบ้าง ซึ่ง Boyson บอก
ว่าเขาได้รับอิทธิพลในการตั้งค�าถามนี้จากงานของผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมือง
หลาย ๆ คน เช่น ญาณ เกลห์ และเจน เจคอบส์ หน่ึงในประเดน็ทีเ่ขาน�าเสนอ
คือสถานการณ์การขาดแคลนน�้าซึ่งเป็นวิกฤตในเมืองดีทรอยส์ เมื่อปี 2557
และมกีารน�าแอปพลเิคชัน่ชือ่ Cityinsight มาช่วยในการตดิตามสภาพการใช้น�า้
ของผู้คน ท�าให้ประหยัดน�้าและประหยัดงบประมาณของรัฐบาลท้องถ่ิน 
อีกเรื่องหนึ่งเป็นการน�าเสนอตัวอย่างในกรุงโซล เกาหลีใต้ ที่เปลี่ยนไฮเวย์
มาเป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือท�าให้ผู้คนสะดวกในการเดินทางด้วยเท้าและ
เป็นการประหยัดพลงังาน Boyson ใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยการเผยแพร่
วิดีโอท่ีเชื้อเชิญให้คนท่ัวโลกแนะน�าโครงการเก่ียวกับเมืองท่ีน่าสนใจในโลก
ไม่ว่าจะเป็นการท�าแอปพลิเคชั่น สิ่งก่อสร้างหรือรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่เอื้อต่อ

62  https://strelkamag.com/en/article/make-the-city-speak-5-cases-of-urban-storytelling
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การด�ารงชวิีตหรอืการเดนิทางของคนในเมอืงนัน้ ๆ  ผลปรากฏว่า มีคนตอบรับ
และเชื้อเชิญให้เขาไปบันทึกเรื่องราวมากถึง 75 ประเทศทั่วโลก  เขาเลือก
เดินทางไปรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ในบางเมือง บันทึกสารคดีของเขาท�าให้
เห็นว่าผูค้นได้รับรู้ว่ามแีนวคิดท่ีร่วมกันสร้างสรรค์ให้เมอืงดขีึน้ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน
และต่างได้เรยีนรูว้ธีิการด ีๆ ท่ีเราน่าจะน�าไปใช้ชมุชนของเรา  สารคดขีองเขา
ช่วยผู้ชมให้ตั้งค�าถามว่าเราจะสามารถลงมือเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง
กับชุมชนหรือเมืองของเราได้อย่างไรบ้าง 
 สารคดสีัน้หกตอน อกีเรือ่งหนึง่ชือ่ “Schuldig63” น�าเสนอบทสมัภาษณ์
ตวัละครหกคนท่ีอาศยัทางตอนเหนอืของอมัสเตอร์ดมั ซึง่ชมุชนดงักล่าวไม่มี
ความสุข เนื่องจากพลเมืองส่วนใหญ่มีหนี้สินจ�านวนมาก สารคดีเผยให้เห็น
ถึงความยากล�าบากในการเผชิญภาวะหนี้สินรุงรัง รวมทั้งเสนอแนะว่ารัฐบาล
สามารถช่วยเหลือและควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงบ้าง เนื้อหาที่เล่าในสารคดี
เผยให้เห็นว่าเมือ่ชาวบ้านไม่ได้จ่ายค่าเช่า พวกเขาต้องเจอกับการไปเยีย่มเยียน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง  ตลอดจนเผยให้เห็นการท�างานของ
ระบบการจัดการหน้ีสินที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือช่วยชาวบ้านในชุมชน 
เพราะการได้รับแรงกดดันในเรื่องสถานการณ์การเงิน ส่งผลต่อเรื่องอื่น ๆ 
เช่น การหางานท�า การดูแลลูก หรือเรื่องการศึกษา
 นอกจากนี้ ยังมีการน�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ในประเด็นที่
เก่ียวกับเมอืงต่าง ๆ ในโลก เช่น การใช้แพลต็ฟอร์มทางสงัคม64  เพ่ือแลกเปลีย่น
ข้อมูลของผู้อาศัยในสลัม 32 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา 
บนเว็บไซต์เครือข่าย มีส่วนในการช่วยเหลือชาวสลัมในการปรับปรุงที่พัก
อาศัยและสถานการณ์ชีวิตด้านอื่น ๆ บรรดาข้อมูลได้รับการจดัการน�าเสนอ
เพื่อการสื่อสารในรูปแบบของอินโฟกราฟิก แผนที่ ไดอะแกรม เพื่อให้ผู้คน

63  เป็นภาษาดัชท์ ในภาษาอังกฤษ ใช้ค�าว่า Guilty 
64  http://knowyourcity.info/who-is-sdi/about-us/
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ที่สนใจได้เรียนรู้ความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ในปัจจุบันของเครือข่าย
ชาวสลัม ซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุดของโครงการคือการแบ่งปันข้อมูลเก่ียวสลัม
เพื่อพลเมืองที่เสนอว่าปัญหาที่พวกเขาเผชิญคืออะไร และพวกเขาสามารถ
หรือลงมือท�าอะไรปัญหาเหล่านั้นได้บ้าง เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซตจ์ึงเป็น
ข้อมูลของชุมชนคนจน  ข่าวสารที่ส�าคัญ เรื่องราวเกี่ยวกับความท้าทายของ
ผู้คนใน 32 ประเทศที่เผชิญเพ่ือแก้ไขปัญหาในบ้านและเมืองท่ีพวกเขา
อาศัยอยู่ เช่น เรื่องราวการปรับปรุงที่พักของกลุ่มหญิงชาวอินเดียที่อาศัยอยู่
บนทางเท้า65 เรือ่งราวของพวกเธอน�าเสนอวิธีการและเครือ่งมือซึง่เป็นบทเรียน
ที่ชุมชนต่างแดนอื่น ๆ อาจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ การรวบรวมข้อมูล
นับเป็นหัวใจส�าคัญของโครงการนี้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสอบถามแต่ละหลังคา
ในชมุชนด้วยค�าถามพ้ืนฐานความจ�าเป็นในชวิีต ได้แก่ คุณมห้ีองน�า้ใช้หรอืไม่
กระบวนการเก็บข้อมลูด้วยมอืจากหลงัคา สูช่มุชนในเมอืงหน่ึง ๆ ขยายไปยัง
กว่า 30 ประเทศทัว่โลกเมือ่น�าข้อมลูเหล่าน้ีผ่านเทคโนโลยี พวกเขาสามารถ
ใช้ค�าตอบที่เก็บมาจากแต่ละครัวเรือนมาท�าภาพแผนที่ (visual map) เพื่อ
แสดงให้เห็นสภาพของสลมัเหล่าน้ี ข้อมลูเหล่านีจ้ะถูกน�าเสนอให้กับสือ่มวลชน
และผู้ก�าหนดนโยบายเพ่ือบอกพวกเขาว่าน่ีคือสถานการณ์ชีวิตท่ีพวกเขา
เผชญิอยู่และคณุสามารถจะให้ความช่วยเหลอืได้อย่างไร  เหล่านีค้อืตวัอย่าง
ของการใช้พลังข้อมูลและเรื่องเล่าเพ่ือท�าให้การส่ือสารมีความชัดเจนและ
เข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น
 Future Cities66  เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยู่ภายใต้ชื่อ Transmedia
Project ท่ีน�าเสนอพ้ืนท่ีเมอืงน่าสนใจในโลกห้าแห่งด้วยกัน ผูจ้ดัท�าโครงการน้ี
ได้แก่ ผูส้ือ่ข่าวชือ่ Stephanie Bakker และช่างภาพนาม Yvonne Brandwijk

65 สนใจดูเพิ่มเติม http://knowyourcity.info/wp-content/uploads/2016/04/Environment-and-Ur-
banization-2016-Patel-223-40-1.pdf
66  http://www.futurecities.nl/en/
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ทั้งคู่มองว่าในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นว่าประชากรกว่า
ครึ่งโลกอาศัยในเมือง ในแต่ละวันมีคนจ�านวน 2 แสนคนกลายมาเป็นคน
ในเมือง ตกปีละ 70 ล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้าคือราวปี 2593 ในโลกของ
เราจะมีคนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมแบบเมืองมากกว่าร้อยละ 70 ค�าถาม
ที่ท้ังคู่สนใจคือว่าแล้วในอนาคตอันไม่ไกลนักนี้ เมืองอะไรจะเป็นเมืองท่ี
รุง่เรอืงมาแรง และดกีว่าเมกกะซต้ีิในปัจจบุนัท้ังในแง่ของการเตบิโต นวตักรรม
และความสร้างสรรค์ ค�าตอบห้าเมืองจากทวีปอเมริกาใต้ สู่ทวีปแอฟริกา และ
ทวีปเอเชยีท่ีเขาให้ความสนใจได้แก่ เมอืงคินชาซา (Kinshasa) ในประเทศคองโก
หรือปารีสแห่งแอฟริกาในอีกห้าปีข้างหน้า เมืองลิมา (Lima) ประเทศเปรู หรือ
เมืองแห่งศาสตร์การปรุงอาหารในอนาคตอันใกล้ เมืองย่างกุ้ง (Yangon) 
ประเทศพม่า เมอืงเมเดยิน (Medellin) ประเทศโคลอมเบยี เมอืงอาดดิส อาบาบา
(Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย  ผู้เล่าเรื่องสองคนใช้เกณฑ์ในการเลือก
เมืองทั้งห้า นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลทางสถิติในเรื่องแนวโน้มประชากร 
และศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่การเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ
ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ค�าตอบในเรื่องการเติบโตเท่านั้น พวกเขา
สนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังด้วยค�าถามที่ลึกซึ้งกว่านั้น เช่น เกิดอะไรขึ้นภายหลัง
จากท่ีผูค้นในเมอืงเหล่านีไ้ด้รอดพ้นจากการครอบง�าของตะวันตก ความรนุแรง
และเงือ้มมอืของเผดจ็การ ? เรือ่งราวอะไรบ้างท่ีถูกเปิดเผย ? ใครเป็นผู้ขับเคลือ่น
หลกัในช่วงเปลีย่นผ่าน ? ชวิีตความเป็นอยู่ของผูค้นและความใฝ่ฝันของพวกเขา
คอือะไร ? แน่นอนว่าการกลายเป็นเมอืงย่อมไม่ได้มแีต่เรือ่งบวก ๆ แต่ทีมงาน
ผูเ้ล่าเรือ่งราวในโครงการน้ี ได้ให้ความสนใจในการน�าเสนอเรือ่งราวและภาพ
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นความทะเยอทะยานและความก้าวหน้าท่ีปรากฏในเมอืง บนฐาน
ของความเป็นจริงด้วยการบันทึกและน�าเสนอพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นและ
ความเคลื่อนไหวของชีวิตผู้คนในเมืองเพ่ือสื่อให้เห็นถึงความหวัง ความรู้
ตลอดจนพลังงานของวันพรุ่งนี้ในเมืองระดับโลกเหล่านี้

A5_�����������.indd   134 3/23/2563 BE   4:35 PM



135เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

 จุดที่น่าสนใจส�าหรับโครงการ Future Cities คือสิ่งที่ทั้งสองลงมือ
ท�าเป็นการเล่าเรือ่งราว (storytelling) ด้วยการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ลงบน
แพลตฟอร์มหนึ่งและสร้างสรรค์มุมมองใหม่ที่มีต่อเมืองต่าง ๆ แต่ละเมืองที่
พวกเขาคัดสรรมาเป็นเมืองที่ก�าลังพัฒนา หรือไม่ก็เป็นเมืองที่มีแต่ด้านลบ 
แต่ทั้งสองกลับต้องการน�าเสนอด้านอื่น ๆ ของเมือง การน�าเสนอเช่นนี้เอง
เป็นการเปิดให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับสารท่ีมี
ภูมิหลังที่จ�ากัดมากเกี่ยวกับสังคมละตินอเมริกา การเปิดมุมมองใหม่เช่นนี้
ส่งผลให้ผู้ชมเกิดค�าถามที่น่าสนใจมากมาย เช่น เรามองเมืองที่เราอยู่ยังไง
ผู้คนในเมอืงเหล่าน้ันเขาคดิยังไงกัน  ตวัเรารูส้กึยังไงกับเมอืงทีเ่ราก�าลงัอาศยัอยู่
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของบ้านเกิดตัวเองไหม 

เรื่องเล่า และการเล่าเรื่อง เพื่อร่วมสร้างเมืองของทุกคน

 ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2019 ประกอบด้วย
โครงการย่อยซึง่เกิดขึน้ 15 แห่งท่ัวทกุภูมภิาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ

ภาพยนตร์ มีส่วนอย่างส�าคัญในการเปิดมุมมองให้ผู้ชมเกิดค�าถาม
ที่น่าสนใจมากมาย
ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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ตอนบน ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้ง
กรงุเทพมหานคร  การเล่าเรือ่งของแต่ละโครงการได้มกีารน�าเสนอในรปูแบบ
ที่หลากหลาย ได้แก่ นิทรรศการภาพถ่าย  การแสดงละคร การจัดท�าคลิป
วิดโีอ การแสดงดนตร ีฯลฯ การเล่าเรือ่งในรปูแบบต่าง ๆ กันท่ีได้มกีารน�าเสนอ
ในงาน MIDL ทีต่ลาดพล ูกรงุเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤศจกิายน ปี 2562
นับเป็นวิธีการหน่ึงที่ท�าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เห็นการให้ความหมายของ 
Inclusive Cities ซึง่มรีายละเอยีดทีส่ะท้อนสถานการณ์ท่ีชมุชนก�าลงัเผชญิอยู่
ความฝัน และแรงปรารถนาในการมีส่วนร่วมและก�าหนดชะตากรรมของ
พลเมืองต่อชุมชนตลอดจนความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป 

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางสร้างเมืองของทุกคน ท�าให้เราเห็นชีพจร
และความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นของเมืองแต่ละแห่ง หากแบ่งกิจกรรม
ตามแต่ละภูมิภาคอาจจัดแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรก เป็นชุมชนใน
ภาคใต้ ประกอบด้วย “หาดใหญ่ส�าหรับทุกคน เมืองรุ่นใหญ่ใจกว้าง”,
“เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา”, “Kota Kita เมืองของเรา ผู้คนที่

เยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ มาน�าเสนอเรื่องเล่าจากชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่
ณ ตลาดพลู กรุงเทพฯ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

ที่มาภาพ : สสย.
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หลากหลาย” และ “สื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลัง ‘พลเมือง’ ขยับ (นคร) สกล 
ภาคสอง”  กลุ่มสอง เป็นชุมชนในภาคเหนือ ประกอบด้วย “มองเมืองใหม่
ผ่านเส้นสาย...ลายผ้าภูมิปัญญาปกาเกอะญอ”, ศิลปะเคลื่อนเมือง พื้นที่
สร้างสขุ วงัยางอาร์ตคอมมนูติี,้ เมอืงเกษตรมสีขุ ณ บ้านป่าเหยีง จงัหวัดน่าน,
เมืองฮ่วมใจ๋ เชียงราย, เสียงสาละวิน เมืองสร้างสุขบนวิถีคนลุ่มน�้าสาละวิน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กลุ่มสาม เป็นชุมชนในภาคกลาง ประกอบด้วย Urban 
Jam นางเลิ้ง, ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาเมือง, Saturday 
School X MIDL Youth Camp the Series : the Inclusive Cities 2019 , 
รถไฟ-รถใคร, บางมดคอมมนูต้ีิครเีอทีฟไดอะลอ็ค  และเยาวชนพลกิการพิการ 
 เส้นทางการสร้างเมืองของทุกคนในแต่ละกิจกรรม เกิดขึ้นจาก
การรวบรวมเรื่องเล่าของกลุ่มคนหลากหลายในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งช่วย
ท�าให้เราทกุคนได้รับรูค้วามเปลีย่นแปลงท่ีก�าลงัเกิดข้ึนกบัชมุชนเมอืงตลอดจน
มุมมองของพวกเขาและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสามารถน�ามาใช้
พิจารณาเพ่ือก�าหนดความเป็นไปของเมอืงในแบบทีพ่วกเขาต้องการได้  ต่อไปน้ี
เป็นตัวอย่างบางส่วนที่สะท้อนจากเรื่องเล่าที่เก็บรวบรวมมาน�าเสนอ 

เล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองสงขลา น�าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ สตรีทอาร์ต
ในมุมวิทยาศาสตร์
ที่มาภาพ : เครือข่ายฯ
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ไม่ใช่มัวแต่สมาร์ทซิตี้ ต้องมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ

 ท่ามกลางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เราค�านึงถึง
ผูส้งูอายุในสงัคมเมอืงท่ีก�าลงัเพ่ิมจ�านวนมากขึน้เรือ่ย ๆ ให้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในการก�าหนดชีวิตและชะตากรรมของเมืองที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ? 
โตมร อภิวันทนากร ผู้ริเริ่มกิจกรรม “หาดใหญ่ส�าหรับทุกคน เมืองรุ่นใหญ่
ใจกว้าง” ได้ท�าความเข้าใจความคิด ข้อจ�ากัด ความกลัว ตลอดจนความฝัน
ผ่านเรื่องเล่าของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เรื่องเล่าต่าง ๆ ท�าให้
เห็นว่าการสร้างเมืองที่ค�านึงถึงผู้สูงอายุมีองค์ประกอบอย่างน้อย 6 เรื่อง
ที่ควรค�านึงถึง ได้แก่ 1) การจัดพื้นที่ที่เปิดให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะทาง
สังคมต่าง ๆ และขณะเดียวกันได้แสดงศักยภาพ พื้นที่ดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่า
‘Play เก๋า’ โดยเลียนแบบมาจากค�าว่า Playground ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าคัญของ
เด็กและเยาวชน ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในเมืองควรมีพ้ืนท่ีเรียนรู้และแสดง
ศกัยภาพเช่นเดยีวกัน 2) Grab เก๋า สทิธิในการเข้าถึงการเดินทางท่ีปลอดภัย
การเดนิทางด้วย Grab ท่ีเกิดขึน้ในเมอืงใหญ่หลายแห่งช่วยเพ่ิมช่องทางสะดวก
ในการคมนาคมมากขึ้น แต่ส�าหรับผู้สูงอายุในเมือง ยังต้องการการโดยสาร
ไปกับคนขับที่สามารถไว้วางใจได้ ตลอดจนเข้าใจข้อจ�ากัดของผู้โดยสาร
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจมีความต้องการพิเศษเฉพาะแตกต่างจากผู้โดยสาร
ทัว่ไปด้วย 3) เก๋าอาสา โอกาสในการแสดงศักยภาพผูส้งูอายุจ�านวนไม่น้อย
ที่ยังเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเป็นเรื่องที่ควรได้รับการตระหนัก  จึงมี
ข้อเสนอท่ีควรมีการจัดระบบท่ีเอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถของตนได้ 
4) Safe ฟู้ด Good เก๋า การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ 
การน�าเสนอแหล่งอาหารและข้อมูลที่ปลอดภัยผ่านช่องทางสื่อสารใหม่ ๆ 
เช่น ไลน์ หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ นับเป็นรูปแบบที่สามารถน�ามาใช้เพื่อให้
ผูส้งูอายุสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อโภชนาการและสขุภาพ
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5) เก๋าไอท ี สวัสดวัีนจนัทร์ เป็นการเข้าถึงแหล่งข้อมลูด้านไอทแีละการเท่าทนั
สื่อดิจิทัล เพื่อเปิดให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาและเรียนรู้ท�าความเข้าใจเทคโนโลยี
ที่มีประโยชน์กับชีวิตประจ�าวัน 6) เก๋า Good Place เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
สทิธิท่ีจะได้รบัการดแูลในช่วงวาระสดุท้ายท่ีทกุโรงพยาบาลควรจดัให้มบีริการ
ที่เป็นมิตรและค�านึงถึงมิติด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
 ขณะท่ีเราก�าลงัมุง่ความสนใจท่ีการสร้างสมาร์ทซต้ีิของเมอืงหาดใหญ่
และหลายเมืองใหญ่ในประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เรื่องเล่าของ
ผู้สงูอายุในเมอืงหาดใหญ่ ท�าให้เราเห็นได้ฉกุคิดและตระหนักถึงความเปลีย่นแปลง
ของพลเมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาต่างมีข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการสร้าง
เมืองของทุกคนด้วยเช่นกัน

เสียงสาละวิน เรื่องเล่าผ่านบทเพลง  

 ประเทศไทย ไม่ได้มีแค่กรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต 
ที่เรามุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือเป็นหมุดหมายของนักท่องเท่ียว
ทั่วโลกเท่านั้น หากแต่เรายังมีเมืองและผู้คนตามริมหมู่บ้านชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน “เสยีงสาละวิน เมอืงสร้างสขุบนวิถีคนลุม่น�า้สาละวิน”
เป็นหน่ึงในโครงการย่อย ท่ีได้ฟังเสียงเรื่องเล่าของเยาวชนในโรงเรียนริม
ชายแดนสองแห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งและโรงเรียนบ้านสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูในชุมชนชักชวนกลุ่มเยาวชนส�ารวจสภาพแวดล้อม
ในชมุชน เปิดพ้ืนทีใ่ห้เยาวชนได้คุยกับผูใ้หญ่ และเชือ้เชญิพวกเขาเข้ามาเยือน
มหานครกรุงเทพ เพื่อเล่าเรื่องราวของสาละวินให้กับผู้คนในเมืองหลวงและ
เมืองอื่น ๆ ของประเทศนี้ได้รับฟัง
 เยาวชนจากกลุม่ชาตพัินธ์ุกะเหร่ียงเริม่ต้นเล่าว่า สาละวิน ทีค่นส่วนใหญ่
รู้จักอาจเป็นสายน�้าที่ไหลแรง อันตราย มีความโหดร้าย ป่าเถื่อน มีการค้า
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ของเถื่อน มีการสู้รบของชนกลุ่มน้อย มีไม้สัก แร่ธาตุอันมีค่า แต่สาละวินที่
พวกเขาใช้ชวิีตอยู่จรงิน้ัน ยังมแีง่มมุอืน่ ๆ อกีมาก เช่น วิถีชวิีต ระบบนิเวศน์
ที่หลากหลาย วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีบ่อมรกตที่สวยงาม 
และมแีมลงแสนสวยเฉพาะถ่ินชนิดหน่ึงท่ีชือ่ว่า “จิง้หรดีสาละวิน” ด้วยเหตน้ีุ
เยาวชนกลุม่นีจ้งึอยากร่วมนิยามความหมายของเมอืงท่ีนับรวมทุกคนว่าเป็น
‘ชุมชนที่อยู่รวมกันอย่างมีความสุข มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม’
 เร่ืองราวจากมมุของเยาวชนช่วยท�าให้ผูใ้หญ่หยุดคดิตามจนิตนาการ
ของตวั และหนัมาตัง้ใจฟังเสยีงทีเ่ราอาจไม่เคยได้ยิน รวมทัง้ขยับมาใช้ใจฟัง
เรื่องราวของพวกเขาที่น�าเสนอผ่านบทเพลงสั้น ๆ เนื้อเพลงมีอยู่ว่า 
 ..จากเทือกเขายิ่งใหญ่หิมาลัย ก็หลั่งไหลลงเป็นสายธาร จากธิเบต
เข้าสู่รัฐฉานผ่านชายแดนไทยเมืองแม่สะเรียง สาละวินเป็นพ่ีแม่น�้าโง ไหล
หล่อเลี้ยงอุษาคเนย์ผ่านชาติพันธุ์ก่อนลงสู่ทะเล ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
สาละวนิ สายน�า้แห่งชวิีต สาละวิน สายธารน�า้ใจ แต่ผูค้นท�าไมยังคอยท�าร้าย
สัตว์ป่าพ่นใบฉีกไหลลงสาละวิน...67 

น�าเสนอเรื่องราวผ่านการละเล่นและบทเพลงของเยาวชนลุ่มน�้าสาละวิน
ที่มาภาพ : สสย.

67  เพลงสาละวิน สายน�้าแห่งชีวิต ค�าร้อง/ท�านอง สุทัศน์ นุชประโคน
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ละครสั้น จาก (นคร) สกล 

 ละครสั้นที่ใช้ตัวแสดงหกคน เพื่อบอกเล่าถึงชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
ในอ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ที่เผชิญชะตากรรมกับทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเข้มข้นและไม่มีพื้นที่ให้กับความเห็นต่าง ไม่ว่า
จะเป็นกิจการโรงงานน�้าตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล การส�ารวจเพื่อขุดแร่โพแทส
การน�าเสนอเรื่องเล่าของชุมชนด�าเนินผ่านตัวละครต่าง ๆ ใช้วิธีการสื่อสาร
ด้วยการพูดและการเคลือ่นไหวร่างกาย ตวัละครหน่ึงท�าหน้าท่ีตวัแทนของรฐั
อ่านกฎกติกาให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าประเทศของเรามีกฎหมายแร่ กฎหมายป่าไม้
ที่ถูกก�าหนดว่ารัฐเป็นเจ้าของทรัพยากร ตัวละครอีกตัวหนึ่งอธิบายให้เห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตและระบบนิเวศน์ทั้งน�้า ป่าไม้และมลพิษทาง
อากาศ ชาวบ้านรวมตัวเพื่อปกป้องสิทธิท�าให้เกิดการฟ้องร้องกับชาวบ้าน
ในข้อหาข่มขืนใจและมีการเรียกร้องค่าเสียหาย  แต่การฟ้องร้องไม่ได้ท�าให้

ละครสั้น การสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่งที่เล่าเรื่องราวผลกระทบจากการพัฒนา
ที่ไม่ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของคนท้องถิ่น

ที่มาภาพ : สสย.
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ชาวบ้านหยุดการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ แม้เรื่องจะเงียบ แต่ก็ไม่ท�าให้ชาวบ้าน
ยอมแพ้ กลับรณรงค์เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ถึงผลกระทบว่าหากยังปล่อย
ให้มีการด�าเนินการต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และชุมชน
อย่างไร อีกทั้งยังมีการท�างานวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นความสมบูรณ์ของพื้นที่มา
รองรบัการรณรงค์ ท่ามกลางการเรยีกร้องของชาวบ้าน ยังไม่ได้รบัการตอบรบั
เพื่อแก้ปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ประกอบการแต่อย่างใด ตัวละคร
ได้ร่วมกันตัง้ค�าถามกับผูช้มคิดว่าการต่อสูข้องชาวบ้านกลุม่เลก็ ๆ จะสามารถ
สู้กับนายทุนได้อีกนานแค่ไหน ???
 ละครสั้น ๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที จากกิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์
เพื่อพลัง ‘พลเมือง’ ขยับ (นคร) สกล ภาคสอง” สามารถท�าหน้าที่สื่อสาร
เรื่องเล่าจากชุมชนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ก�าลังเผชิญชะตากรรม จาก
นโยบายการพัฒนาของรฐัทีอ่นุญาตให้ภาคเอกชนจากจนีได้รบัอาชญาบตัร
ในการส�ารวจแร่ อีกท้ังยังได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
การส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย68 

 Dan Fagin ศาสตราจารย์ด้านวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยันวิยอร์ก
และผูเ้ขยีนหนงัสอืทีส่บืค้นประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมและได้รับรางวัลพูลติเซอร์
ประจ�าปี 2014 ให้ความเห็นว่า69 บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารไม่สามารถสร้าง
ความจดจ�าหรอืสะเทือนใจต่ออารมณ์ความรูส้กึของผูค้นได้ หากเราต้องการ
ให้สิง่เหล่าน้ีเข้าถึงจติใจผูค้น เนือ้หาท่ีน�าเสนอจ�าเป็นต้องปรากฏในรปูแบบ
ของเรือ่งเล่าหรอืเรือ่งราว (story) หรอื การเล่าเรือ่ง (narrative) ทีม่คีาแรคเตอร์
มีความเร้าใจ (drama) และมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับผู้คน องค์ประกอบ
ของเรื่องเล่าแบบนี้จึงสามารถเข้าถึงผู้คนได้ 

68  https://www.citizenthaipbs.net/node/5093
69 https://www.climateforesight.eu/future-hearth/storytelling-is-part-of-the-solution-to-the-
climate-dilemma/
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 เรื่องเล่าที่น�าเสนอผ่านภาพถ่าย  ตัวหนังสือ คลิปวิดีโอ  บทเพลง 
งานศิลปะหรือการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ  ล้วนเป็นวิธีการที่พลเมืองสามารถ
น�ามาใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนตั้งค�าถาม
กับสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปที่ก�าลังเกิดขึ้นกับชุมชน หรือ
อย่างน้อยเพ่ือบอกเล่าถึงความปรารถนาท่ีต้องการจะมีชีวิตอยู่ในเมืองหรือ
ชุมชนนั้น ๆ อย่างมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับและมีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์
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บทที่ 8

ศิลปะกับพื้นที่สร้างสรรค์ในเมือง

ศิลปะมีพลังมากกว่าการพัฒนาระดับบุคคล
แต่สามารถน�ามาสร้างนิเวศน์เมืองใหม่ ที่ทุกคน

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเมือง
ก่อให้เกิดการท�างานร่วมกับอาสาสมัครมืออาชีพ

ซึ่งประเทศไทยยังขาดกฎหมายรับรองอาชีพนี้ 
นอกจากนี้บทเรียนในญี่ปุ่นยังได้แสดงให้เราเห็น

แนวคิดเรื่องการรักษาเมืองเก่าที่ไม่ใช่การอนุรักษ์ไว้
ให้คงเดิม แต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

ยุคสมัย การท�าให้มีชีวิตชีวา ซึ่งเมื่อทุกคนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในพื้นที่ศิลปะได้นั่นคือการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่
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 การใช้ศลิปะเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับสงัคม ได้รบัการตคีวาม
หลากหลายแง่มุมตลอดจนประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายแนวทาง ในบทนี้
น�าเสนอแนวทางและประสบการณ์ของการใช้ศลิปะเพ่ือการเรยีนรู ้ อนัน�ามาสู่
การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีและความสัมพันธ์ของผู้คนในเขตเมือง  โดยน�าเสนอ
ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของนักกิจกรรมทางสังคมในสามพ้ืนท่ีได้แก่ 
จอร์จทาวน์ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ชุมชนวัดดวงแขในเขตกรุงเทพฯ
และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับการพัฒนาเมืองเก่าแก่ของ
ประเทศญ่ีปุน่ ในช่วงท้ายจะมกีารน�าเสนอตวัอย่างการใช้ศิลปะเพ่ือขับเคลือ่น
เมืองที่บ้านวังยาง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ 
MIDL for Inclusive Cities 2019

ศิลปะ กับ การเรียนรู้ความเป็นไปในท้องถิ่นที่จอร์จทาวน์

 Janet Pillai นกัวิชาการและนักปฏิบตักิารในเรือ่งการศกึษาวฒันธรรม
และศิลปะที่มีชื่อเสียงในอุษาคเนย์ เธอท�างานศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
ท�ากิจกรรมกับกลุ่มรากหญ้าเพ่ือพัฒนาแนวทางการศึกษาศิลปะส�าหรับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กร
ชื่อ Arts-Ed แห่งเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรไม่มุ่ง
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หาก�าไรที่ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนชุมชนเพ่ือพัฒนาความตื่นตัวใน
เรือ่งมรดกทางวัฒนธรรม  ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษ เมือ่ปี พ.ศ. 2557
เธอตพิีมพ์เผยแพร่หนงัสอืเรือ่ง Community-Based Art& Culture Education :
A Resource Kit  ในหนังสือนิยามความหมายค�าว่า Creative Arts ว่าเป็น
ร่มใหญ่ที่ครอบคลุมถึงศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่ใช้แรงสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็น ทศันศลิป์ (visual), การเขยีน (literacy), การแสดง (performing)
และศิลปะเกี่ยวกับอาหาร (culinary arts) 

 

 จากประสบการณ์ในการท�างานด้านการศึกษาศลิปะกับผู้คนหลากหลาย
วัยโดยเฉพาะเยาวชนในเขตจอร์จทาวน์ เมอืงมรดกโลกซึง่อยู่ในรฐัปีนงั Janet
น�าเสนอแนวคดิ Place-Based Education แนวคดิน้ีให้ความส�าคญักับความรู้
คุณค่าทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของท้องถิ่น เพื่อให้มีหลักสูตรการเรียน

ปกหนังสือ Community-Based Art& Culture Education : A Resource Kit
ที่มาภาพ : http://artsed-penang.blogspot.com/2014/
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นอกห้องเรยีนและสร้างความร่วมมอืกับชมุชนและเมอืงในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ การเรยีนรู้
ประกอบไปด้วยการท�าเกษตรในพ้ืนที ่งานฝีมอื สิง่แวดล้อม อาหาร  การศกึษา
แนวนี้สนับสนุนให้เยาวชนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นอกเหนือ
ไปจากต�าราและประยุกต์การเรยีนรูส้มยัใหม่และเครือ่งมอืเทคโนโลยีการสือ่สาร
เพื่อเข้าถึง (access) บันทึก (document) ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่จาก
การปฏิบัติและความรู้ทางวัฒนธรรม 
 หากเรามองว่าการศกึษาเป็นสิง่ท่ีท�าให้แต่ละคนมเีครือ่งมอื กระบวนการ
ทฤษฎแีละแนวคดิเพ่ือการไตร่ตรองย้อนคดิ Janet เสนอว่าความเข้าใจและ
การประยุกต์ความรูใ้นท้องถ่ินสามารถเป็นบททดสอบสถานการณ์การแก้ปัญหา
ใน “ชีวิตจริง” มากกว่าบริบทของการเรียนเพื่อตอบข้อสอบตามต�าราเท่านั้น
การเรียนรู้ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่สามารถท�าให้
เยาวชนไตร่ตรองเก่ียวกับชมุชน ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
ของพวกเขาซึ่งการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รอบตัวเหล่าน้ียังช่วย
สร้างความเข้าใจแนวคิดการเรียนแบบสากลที่แบ่งเป็นรายวิชาได้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นภมูศิาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิชาอืน่ ๆ  โดยปกตกิารเรยีน
ตามต�าราในระบบการศึกษา ผู้เรียนรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะ
เชื่อมโยงข้อมูลจากต�าราเข้ากับชีวิตในระดับอัตวิสัย (subjective lives) 
เช่น เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคล ไลฟ์สไตล์ร่วมของชุมชน และ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งนี้ หลักสูตร Place-Based Education จะช่วย
เปิดโอกาสส�าหรบัครเูพ่ือช่วยนกัเรยีนให้เปลีย่นโลกในต�าราท่ีผูเ้รยีนต้องต้ังรบั
ไปสู ่ความสัมพันธ์เชิงรุกกับมนุษย์ในชีวิตจริงท่ีแวดล้อมตัวพวกเขา
 แนวทาง Place-based learning ให้ความสนใจในการใช้เครื่องมือ
สมยัใหม่และกระบวนสบืค้นความรูต้ามขนบประเพณซีึง่มมีติทิางประวตัศิาสตร์
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นิเวศน์วิทยา สนุทรยีศาสตร์ เศรษฐกิจ สงัคม จติวิญญาณ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แนวทางนี้ให้คุณค่ากับความรู้และทักษะ ซึ่งมี
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พัฒนาการจากปฏสิมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดล้อมท่ีมมีาอย่างยาวนาน
และเป็นสิ่งที่แฝงฝังอยู่ในความทรงจ�าร่วมของผู้คนในชุมชน ส่ิงเหล่าน้ี
ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมท่ียังมีชีวิตหรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านอาคาร
บ้านเรอืนและศลิปะต่าง ๆ จากรุน่สูรุ่น่ การใช้การศกึษาสมยัใหม่เพ่ือสบืค้น
วัฒนธรรมของคนพ้ืนเมอืงเป็นแนวทางทีเ่อือ้อ�านวยให้เกิดส�านึกในความต่อเนือ่ง
ของการพัฒนาพร้อม ๆ กับ ตระหนักในขนบประเพณี
 Janet เห็นว่าสิง่ทีท้่าทายในการศกึษาแนวทางนีม้อีย่างน้อย 2 เรือ่ง
ด้วยกัน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อ (mindset) ของ
บรรดานกัการศกึษาและครผููส้อนให้ละวางการยึดตดิต�าราอย่างเหนียวแน่น
และหันมาเรียนรู้จากทรัพยากรบุคคลและความรู้ท่ีปรากฏในชุมชน และ 
2) การปรับแนวทางการเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลางของห้องเรียนมาให้ความ
ส�าคัญกับแนวทางการสร้างความร่วมมือและการท�าหน้าท่ีเป็นผู้เอื้ออ�านวย
ให้เกิดการเรียนรู้แบบทดลองจากเรื่องราวที่ปรากฏในท้องถิ่นนั้น ๆ ทักษะ
ของครูในการสอนแนวทางนี้มีอย่างน้อย 4 เรื่องที่ควรต้องสนใจ ได้แก่ 1) จะ
ออกแบบกิจกรรมอย่างไรท่ีค�านงึถึงสถานที ่ 2) จะสร้างเครอืข่ายท้องถ่ินและ
ชุมชนอย่างไร 3) จะเอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้แบบทดลองและสนับสนุน
ให้เกิดการส�ารวจตัวเองอย่างไร 4) จะมีการประเมินผลอย่างไร  ขณะท่ี
การศกึษาในห้องเรยีน มุง่เน้นเป็นรายวิชา ได้แก่ ศิลปะ ศีลธรรม วิทยาศาสตร์
การศึกษาที่มีฐานของชุมชนไม่ได้แยกเป็นรายวิชาแต่ใช้การบูรณาการและ
มองอย่างองค์รวม ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม ความรับผิดชอบทางสังคม
และการพัฒนา โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้รุ่นเยาว์รู้จักการสังเกตและไตร่ตรอง
สะท้อนคิดเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตน
 ขณะทีก่ารเรยีนการสอนในห้องเรียนมุง่เน้นไปท่ีเคร่ืองมอืในการเรียนรู้
ซึ่งสนับสนุนการคิดค�านวณ ภาษา ภาพ ตรรกะ ปรัชญา แต่ Janet เห็นว่า
การรบัแนวทางการเรยีนการสอนอย่างหลากหลายจะช่วยขยายความสามารถ

A5_�����������.indd   149 3/23/2563 BE   4:35 PM



150 เท่าทันสื่อ : สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

ของผู้เรียนในหลายมิติ เช่น ความสามารถในการตระหนักรับรู้ (recognize) 
ความเข้าใจ (understand) และถ่ายทอด (convey) ไอเดียที่เกิดขึ้นไปสู่
การน�าเสนอในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสยีง หรอืการเคลือ่นไหวการใช้ศลิปะ
ไม่ว่าจะเป็นการเต้นร�า วิดโีอ ภาพถ่าย งานจติรกรรม วาดภาพ หรอื การเขยีน
ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นท้ังเครือ่งมอืและวิชาท่ีไม่เพียงแต่จะท�าให้การเรยีนการสอน
มีความเข้มข้นมากข้ึน แต่ยังเปิดให้ปัจเจกบุคคลได้ส�ารวจและประยุกต์
ความสามารถในการรับรู้ไปสู่การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  การเรียนรู้ยัง
ไม่ได้เป็นผลมาจากการสอนเท่านัน้แต่เป็นผลมาจากการได้เข้าไปมส่ีวนร่วม
อย่างมคีวามหมายของผูเ้รยีนรูด้้วย พวกเขาได้สมัผสักับประเดน็ทีเ่กิดขึน้จรงิ
ส่ิงแวดล้อมและผู้คนในสถานที่จริง ซึ่งช่วยท�าให้ผู้เรียนขยายอัตลักษณ์
และความเข้าใจเก่ียวกับตวัตนภายในบริบทางสงัคม เศรษฐกจิและประวัตศิาสตร์
อย่างแจ่มชัดมากขึ้น ดังนั้น ถ้าหากเรามองด้วยสายตาเช่นนี้ เราก็จะพบว่า
การเรยีนการสอนแบบทางการในห้องเรยีนทีต้่องปฎบิตัติามหลกัสตูรค่อนข้าง
จ�ากัดประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนซึง่สามารถเปิดกว้างได้มากกว่าน้ัน
 แนวทางที่ใช้ศิลปะเพ่ือเป็นวิธีการส�าหรับผู้เข้าร่วมให้ได้ไตร่ตรอง
สะท้อนคดิเก่ียวกับตัวเองและความเชือ่มโยงกับสภาพแวดล้อม หรอื Engaged
Arts เป็นแนวทางที่ Janet เห็นว่ามีพลังในฐานะที่เป็นเครื่องมือผสมผสาน
ระหว่างสงัคมวิทยาและมนษุยศาสตร์ กระบวนการน้ีท�าให้เกิดสมดุลระหว่าง
การใช้อารมณ์ความรู้สึก (emotions) สติปัญญา (intellectual) และส�านึก 
(senses) หรือกล่าวอีกแบบคือ เป็นการใช้ head-heart-body ด้วยการตั้ง
ค�าถามว่า อะไร-ท�าไม-อย่างไร ภายใต้กระบวนการสร้างศลิปะ (art-making
process) ประกอบด้วย การสังเกต การคัดสรร การสร้างองค์ประกอบ 
การน�าเสนอซึ่งท�าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนรู้นี้สะสมประสบการณ์จาก
การสมัผสั ทางกายภาพและทางอารมณ์ ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีเราได้พบปะ
กับผู้คนและสัมผัสพ้ืนที่จริง  ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างความหมายจากสิ่งท่ี
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พวกเขาสังเกตด้วยการผลิตงานศิลปะง่าย ๆ ในช่วงท้ายของกระบวนการ 
ซึ่งน่ันหมายความว่าพวกเขาก�าลังพยายามส่งสารในส่ิงท่ีพวกเขารับรู้หรือ
ประสบพบเจอผ่านศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง และท้าย
ที่สุดท้ังผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมต่างได้เรียนรู้งานท่ีท�าเสร็จสิ้นและเข้าใจ
ความเป็นท้องถ่ินและชุมชนด้วยสายตาและมุมมองใหม่ กระบวนการใช้
ศิลปะแนวนี้ยังช่วยท�าให้เกิดพ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรับการน�าเสนอและสะท้อน
ความเป็นจริง ผู้เข้าร่วมมีบทบาทสามบทบาทด้วยกันในกระบวนการสร้าง
ศิลปะ ได้แก่ บทบาทของผู้สังเกตการณ์ (observer) ในฐานะการศึกษาวิจัย
ชวิีตจรงิ บทบาทของศลิปิน (artist) ในการเลอืกสรรและน�าเสนอประสบการณ์
ผ่านการจดัวางองค์ประกอบ และบทบาทของผูช้ม (audience) เพ่ือสะท้อน
ความเห็นต่องาน ปฏิสมัพันธ์ต่อแต่ละบทบาทท้ังสามยังนับเป็นกระบวนการ
สร้างศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย 
 ตวัอย่างกิจกรรมทีน่่าสนใจ เช่น การน�าเสนอศลิปะในรปูแบบการแสดง
หุ่นเงาของเยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าไปเก็บข้อมูลเรื่องเล่าบางช่วง
บางตอนของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนของผู้คนในเขตเมืองเก่าจอร์จทาวน์
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพ้ืนท่ี สมัภาษณ์ เก็บข้อมลู เข้าร่วมเวิร์กชอป ออกแบบ
หุน่เงาและจดักิจกรรมน�าเสนอการแสดงให้กับผูค้นในชมุชน การใช้สหวิทยาการ
ได้ช่วยให้เกิดความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์การอพยพ 
สถาปัตยกรรมของเมอืง เช่น วัด มสัยิด ร้านค้า ภาษาและค�าศพัท์ทีใ่ช้ ระบบ
ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติแบบพุทธและเต๋า  การแต่งกาย สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ดนตรีตลอดจนศิลปะหุ่นเงา  กิจกรรมในโครงการน้ีเปิดให้เยาวชน
ที่มีทักษะและความรู้ต่าง ๆ เข้าร่วมโดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรกิจกรรมได้แก่ นักกิจกรรมด้านมรดกโลก ครูสอนศิลปะ ช่างไม้
แกะสลักและศิลปินด้านหุ่นเงาจากประเทศไทยเข้าร่วมในหลักสูตรด้วย 
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ชุมชนวัดดวงแข : ศิลปะกับการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน
ชายขอบของเมืองใหญ่

 ชุมชนวัดดวงแขตั้งอยู่บนถนนรองเมือง ด้านข้างของสถานีรถไฟ
หัวล�าโพง กรุงเทพมหานคร ห่างจากย่านสยามพารากอน ย่านการค้าชื่อดัง
ของเมืองหลวง ไม่ถึงสองกิโลเมตร ทั้งสองพื้นที่มีสิ่งที่เหมือนกันคือมีบริการ
หลากหลาย ชุมชนวัดดวงแขมีทางรถไฟอยู่เคียงข้างชุมชน ขณะที่สยามมี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่กลางย่านนั้น ทั้งสองย่านล้วนมีร้านอาหารอร่อย มีที่พัก
ต้อนรับคนต่างถิ่น มีการแสดงงานศิลปะกลางเมือง  สิ่งที่แตกต่างกันราวฟ้า
กับเหวคือความเหลื่อมล�้าทางชนชั้นของชีวิตในวิถีเมือง ชุมชนวัดดวงแข
มีห้องพักบริการส�าหรับคนต่างถิ่น คืนละ 70 บาทในห้องคับแคบตั้งอยู่ใน
ซอกเล็ก ๆ อับชื้นและแสงแดดเข้าไม่ถึง ขณะที่ห้องพักย่านสยามราคาสูง
กว่าราว 100 เท่าอยู่ในห้องโอ่โถง เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างเจิดจ้า อุณหภูมิ
เย็นฉ�า่และเป็นย่านท่ี ‘ห้างใหญ่ในกรงุเทพฯ ใช้ไฟมากกว่าท้ังจงัหวัด70” ภายใต้
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ชุมชนในเขตมหานครใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ควรได้รับ
การพัฒนาอย่างไรทีค่�านงึถึงศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของคนทกุกลุม่ ค�าถาม
เช่นนี้ควรเป็นโจทย์ท้าทายส�าหรับใคร ? 
 ส�าหรับใครหลายคน สมาชิกในชุมชนวัดดวงแขอาจถูกเรียกว่า
“คนจนในซอกหลบืของเมอืง” ทีเ่ต็มไปด้วยเร่ืองราวของยาเสพติด สิง่แวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขอนามัย  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนที่ต่างคน
ต่างอยู่ โดยไม่มคีวามผกูพันในระดบัชมุชนแม้จะเป็นชมุชนทีส่ามารถย้อนรอย
การก่อตั้งกลับไปได้นานนับศตวรรษตั้งแต่มีการสร้างสถานีรถไฟหัวล�าโพง  
 ณ ชุมชนชายขอบของเมืองฟ้าอมรของโลกแห่งน้ี มูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเดก็ได้น�าแนวคดิ “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์” เข้ามาเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม

70  https://www.voicetv.co.th/read/189777
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และความสมัพันธ์ภายในชมุชน ด้วยเครือ่งมอืหลายรปูแบบ โดยเฉพาะพ้ืนที่
เล่นและศิลปะ โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเด็กเป็นตัวริเริ่มในการพัฒนา
พื้นที่ที่คนภายนอกสามารถเข้าถึงได้ยากล�าบาก  เครื่องมือส�าคัญชิ้นแรก ๆ
ที่กรุยทางในการท�างาน ได้แก่ การเล่น ซึ่งช่วงทศวรรษ 2540 เป็นห้วงเวลา
ทีภ่าคประชาสงัคมของไทยเป็นภาคส่วนทีก่ระตือรือร้นผลกัดนัให้ประเทศไทย
เข้าร่วมสัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เวลานั้นนับเป็นยุคแรกของ
การรณรงค์ให้สังคมไทยมีความตื่นตัวในเรื่อง “พื้นที่เล่นส�าหรับเด็กทุกคน”  
ในทศวรรษ 2550 ได้มีการพัฒนาแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก ซึ่ง
หมายถึง พื้นที่สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก 
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด�าเนินการอย่างอิสระและ
มีความสุข จนมีผลให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ส�าหรับ
เด็ก71 

ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ที่มาภาพ : CIVILFRIENDSTHAILAND

71  http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5505030238_3380_3655.pdf
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 เสาวลกัษณ์ ประดาห์ เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กชมุชนดวงแข72

เล่าว่าช่วงแรกของการท�ากิจกรรมร่วมกับเดก็ท�าให้เหน็ถึงสถานการณ์แท้จรงิ
ที่พวกเขาเผชิญในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน 
นับตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน ชีวิตความเป็นอยู่ ความใส่ใจของสมาชิกใน
ครอบครวัและชมุชน ตลอดจนคณุค่าท่ีมต่ีอตนเอง เธอเล่าว่าวันหนึง่ผูใ้หญ่
ในชมุชนซึง่มาช่วยงานมลูนธิิเล่าถึงเดก็น้อยคนหน่ึงท่ีอยู่ระหว่างน่ังรอพ่อแม่
กลับมาจากท�างาน ด้วยความหิวเด็กน้อยจึงเดินไปคว้าเปลือกแตงโมมากิน
แทนอาหาร เปลอืกผลไม้น้ันลอยมากับขยะอืน่ ๆ และติดอยู่ตามท่อระบาย
น�้า ทุกคร้ังที่มีฝนตกและไม่สามารถระบายน�้าได้ทัน  ภาพเหล่าน้ีนับเป็น
สภาพแวดล้อมปกติภายในชุมชน เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์เด็กน้อยน�า
เปลือกแตงโมลอยน�้ามารับประทานประทังความหิวน�ามาสู่การวิเคราะห์
สภาพปัญหา ซึง่ในเวลาน้ันเจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาเดก็ยังไม่สามารถเข้าถึง
ภายในชุมชนได้แม้จะมีที่ตั้งของส�านักงานอยู่ปากทางเข้าชุมชนก็ตาม  จาก
จุดนั้นเอง การริเริ่มท�ากิจกรรมกับเด็กมุ่งความสนใจไปยังสิ่งใกล้ตัว ด้วย
การเก็บข้อมูลโดยให้เด็กเป็นผู้เล่าเรื่องเก่ียวกับอาหารในชีวิตประจ�าวัน
สภาพทีอ่ยู่อาศยั ความใฝ่ฝันและความปรารถนาทีพ่วกเขาต้องการเปลีย่นแปลง
จนกระทั่งน�าไปสู่การท�าแผนที่ชุมชน  จากอาหารในชีวิตประจ�าวัน ได้น�า
มาสูก่ารฝึกท�าสือ่ “สารานุ...กิน” ฉบบัเดก็ดวงแข  การจดัท�าแผนทีร้่านอาหาร
ในละแวกชุมชนที่เด็ก ๆ พอใจในรสชาติ มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและ
เจ้าของร้านมีมนุษยสัมพันธ์ดี รายชื่อร้านอาหารจ�านวนหนึ่งได้ถูกน�ามาอยู่
ร้านอาหารในโครงการ “รองเมอืง...เรอืงย้ิม” ความสมัพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชน
กับผู้คนรอบชุมชนเริ่มเปิดกว้างขึ้นในทางสร้างสรรค์ 

72 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562
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 จากอาหารในชีวิตประจ�าวัน เรื่องถัดมาที่เด็กสะท้อน ได้แก่ ความ
ปรารถนาในการปรบัปรงุภูมทิศัน์ภายในชมุชน ทมีงานจากมลูนิธิใช้รปูแบบ
การท�างานอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่การตัดสินใจว่าการวาดภาพอะไร ใช้สี
แบบไหน เลือกพื้นที่ตรงส่วนไหน การวาดภาพในชุมชนไม่เพียงสร้างสีสัน
ให้กับพ้ืนทีเ่ท่านัน้ แต่ยังเป็นการน�าเสนอเรือ่งเล่าในชวิีตประจ�าวันของพวกเขา
ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การวาดระบายสีปลาในรูปร่างต่าง ๆ เพื่อเป็น
ตวัแทนว่าผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนมาจากบ้านเดมิทีแ่ตกต่างกันและมาอาศยั
อยู่ด้วยกัน การน�าเสนอภาพเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชน เช่น อาชีพ
รับจ้างซักผ้า  นอกเหนือจากการดึงการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนแล้ว
การประสานความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภายนอกเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัเป็น
อย่างย่ิง โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นพ้ืนท่ีบรเิวณก�าแพงสถานรีถไฟหวัล�าโพง
ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของร้านค้าชุมชนและเป็นที่อาศัยของคนไร้บ้าน

การฝึกท�าสื่อโดยเด็กและเยาวชนในชุมชนดวงแข ชื่อ สารานุ..กิน
ที่มาภาพ : http://library.thaihealth.or.th/product-detail/6424
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 การเปลีย่นแปลงพ้ืนทีด่งักล่าว โดยใช้ศลิปะท่ีเข้ากับความเป็นชมุชน
เมอืงเป็นภารกิจท่ีต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายและนบัเป็นเรือ่งทีท้่าทาย
อย่างย่ิงท้ังจากเจ้าของก�าแพง คอืสถานีรถไฟหัวล�าโพง ส�านักงานเขตปทุมวัน
และชุมชนวัดดวงแข ตลอดรวมถึงชมรมคณะครุศิลป์สู่สังคม นิสิตจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการท�างานศิลปะ  จากชุมชน
ที่หม่นหมอง มืดอับสู่การสร้างสรรค์พื้นที่สว่างไสวสดใสซึ่งส่งผลให้สมาชิก
ในชุมชนมีความมั่นใจในการแสดงตัวตนในฐานะสมาชิกท่ีมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
 แต่ละปี ชมุชนวัดดวงแขร่วมกับชมุชนอกีหลายแห่งในละแวกเดยีวกัน
จะมกีารจดัมหกรรมรองเมอืง เรอืงย้ิม ต่อเน่ืองมาหลายปี โดยใช้กระบวนการ
สื่อสารสร้างสรรค์เรื่องราววิถีชีวิต อาหาร เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง สร้าง
ความรูส้กึรกัชมุชนให้กับกลุม่เยาวชน และใช้ศิลปะในการเปิดพ้ืนทีส่ร้างสรรค์
ของชมุชน จนกระทัง่ “ซอยงเูหลอืม” ซอยท่ีเลก็ แคบและมดืท่ีสดุในย่านปทมุวัน
ได้กลายเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คของย่านรองเมอืง เพ่ือใช้สือ่สารกับคนส่วนใหญ่
ในมหานครอย่างกรงุเทพได้รบัรูก้ารมอียู่อย่างมศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์
ตามวิถีเมืองของคนกลุ่มหนึ่งด้วย

กิจกรรม มหกรรมรองเมือง เรืองยิ้ม
ที่มาภาพ : Facebook รองเมืองเรืองยิ้ม
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ศิลปะ กับ การสร้างนิเวศน์เมืองใหม่

 การใช้ศลิปะเพ่ือนเิวศน์ของเมอืงใหม่ เป็นแนวทางทีถู่กน�ามาประยุกต์ใช้
ในโครงการพ้ืนท่ีนี.้..ดจีงั ซึง่เป็นโครงการทีท่�างานร่วมกับสถาบนัสือ่เดก็และ
เยาวชน (สสย.) มานับทศวรรษ วรพจน์  โอสถาภิรัตน์ กลุ่มดินสอสีและ
ผู้ประสานงานพ้ืนที่น้ี...ดีจัง73  สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาใน
การใช้ศลิปะเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับสงัคม โดยมองว่าพลงัขับเคลือ่น
สงัคมสามารถสร้างความเปลีย่นแปลงจากมมุเลก็ ๆ ด้วยจนิตนาการอนัย่ิงใหญ่
ซึ่งมีทักษะสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (critical thinking)
ความร่วมมือ (collaboration) และ การสื่อสาร (communication)  โดยมี 
“พลังศิลปะ” เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ พลังศิลปะ เป็นตัวสะท้อน พลังความรู้
และพลงัพลเมอืง องค์ประกอบหรอืผูแ้สดงในการขบัเคลือ่นพลงัสงัคมโดยใช้
พลังศิลปะ ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ศิลปิน นักจัดการศิลปะและ
นักกิจกรรมสังคม 2) ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชน และ 3) รัฐบาล
และองค์การปกครองท้องถิ่น  วรพจน์ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การท�างานพื้นที่สร้างสรรค์
 “เราต้องมีต้นทุนพลเมืองที่แข็งขัน มองเห็นเมืองเป็นเมือง มองเห็น
ความเป็นพลเมอืงในตนเอง ก้าวข้ามการท�างานเชงิประเด็นย่อย ๆ อย่างเดยีว
แต่เน้นการเคลื่อนงานแบบภาพรวม ที่ส�าคัญคือการท�างานเชิงพื้นที่ เกาะติด
พ้ืนทีส่าธารณะต่าง ๆ ทัง้เขตเมอืงเก่า ย่านทีถู่กหลงลมื สถานศกึษาอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยก็ท�างานเชื่อมกับเมืองได้ จากโครงการ MIDL for Inclusive 
Cities เราก็จะเริ่มเห็นการท�างานเกาะติดเชิงพื้นที่ หรืออย่างตัวอย่างงาน
สามแพร่งทีท่�าอยู่ ต้องมกีารดงึคนนอกเข้ามาปลกุให้คนในเหน็ความส�าคัญ
ของพ้ืนที่ตนเอง สร้างพลังบางอย่างในการปลุกคนในเมืองให้ลุกขึ้นมามี

73  วรพจน์ โอสถาภิรัตน์ วิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน MIDL for Inclusive Cities 
2019 วันที่ 29 เมษายน 2562 
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ส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมกับทุกสิ่งปลูกสร้างในชุมชน 
มองเห็นช่องทางการพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้คนยังคงอยู่ในชุมชนต่อ
ไปได้”
 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทีมงานภายในโครงการพื้นที่นี้ดีจัง ได้มีโอกาสไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในประเทศญ่ีปุ่น ท�าให้คณะท�างานได้เล็ง
เห็นถึงบทบาทของวัด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ บ้านเก่าของเมืองใหญ่อย่าง
เกียวโต โอซาก้าท่ีเข้ามบีทบาทในการสร้างสรรค์พ้ืนทีข่องเมอืงทีเ่ปิดให้พลเมอืง
มส่ีวนร่วมในการออกแบบและจดัการ วรพจน์เล่าประสบการณ์ในครัง้นัน้ว่า 
 “ที่เกียวโตมีวัดส�าคัญ ซึ่งเจ้าอาวาสมีความต้องการพัฒนาวัดโดย
การน�าศิลปะมาเชื่อมโยงกับชุมชน ภายในวัดมีทีมงานคนรุ่นใหม่ท�าหน้าที่
จัดโปรแกรมการดูงานต่าง ๆ ใช้สัญลักษณ์วงกลมแทนสัญลักษณ์ของวัด 
เพราะในญี่ปุ่นวงกลมคือการรู้แจ้ง หมายถึงรู้แจ้งในตนเองและเข้าใจโลก
ภายนอกและสงัคม ภายในวัดจะมห้ีองสสุาน ห้องเยียวยาจติใจท่ีประกอบด้วย

วรพจน์ โอสถาภิรัตน์ หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการพื้นที่นี้ดีจัง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน

ที่มาภาพ :  สสย.
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ของเล่นต่าง ๆ มกิีจกรรมให้เดก็วางของเล่น แล้วจะมนัีกจติวิทยามาวิเคราะห์
จิตใจของเด็ก ณ ตอนนั้น ว่าสภาพปัญหาอะไรบ้าง แล้วจึงมีกิจกรรมเพื่อ
เยียวยาจติใจ มพ้ืีนท่ีโรงละคร แสดงดนตร ี ซึง่ความจรงิแล้วเป็นพ้ืนทีอ่โุบสถ
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 กลุ่มเป้าหมายของวัด คือ เด็ก เนื่องจากสังคมญี่ปุ่นจะปลูกฝังให้
เด็กต้องรู้ตัวว่าโตขึ้นไปจะเป็นอะไร เด็กญี่ปุ่นจึงมีความเครียดค่อนข้างสูง 
แต่ทีวั่ดเน้นให้เดก็ลงมอืท�ากิจกรรมศลิปะ โดยไม่ให้ความส�าคญัเรือ่งเป้าหมาย
ชีวิตมากนัก เน้นการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อให้เด็กเรียนรู้ตัวเอง”
 วรพจน์และทีมงานได้ลงพื้นที่เรียนรู้พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน
ย่านชอ็ปป้ิง ในแต่ละชัน้ของตวัอาคารน�าเสนอวิถีชวิีตของผูค้นแต่ละยุคสมยั
 “เมือ่เดินลงมาเราก็จะสมัผสัผูค้นท่ีใช้ชวิีตในเมอืงเก่า ซึง่มรีายละเอยีด
เลก็ ๆ น้อย ๆ ของเมอืง เช่น ร่องน�า้ ผเีส้ือ แมว ท�าให้เหน็โอซาก้าในยุคเอโดะ
ที่มีชีวิตชีวา มีการปรับเวลาในพิพิธภัณฑ์ให้มีทั้งเวลาเช้า-เย็น มีการปรับ
สภาพอากาศให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ท�าให้ผู้คนที่เข้ามาชมสามารถ
เข้าใจถึงความละเมียดละไมของชีวิตผู้คนในโอซาก้าในยุคน้ัน ในชั้นท่ี 7 
ของอาคาร เป็นการน�าเสนอโอซาก้ายุคใหม่ ทุกอย่างถูกย่อส่วนให้เล็กลง 
เห็นภาพแรงงานอพยพในเขตชนบท ภาพแผนที่เมืองโอซาก้า ท�าให้เกิด
จุดสังเกตว่าท�าไมเมืองเก่าต้องสร้างให้มีความอลังการ ในขณะที่เมืองใหม่
ถูกย่อให้เล็กลง จากนั้นมีการลงพื้นที่ดูย่านบ้านเก่า ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 
15-20 หลัง โดยมีคุณป้าเจ้าของบ้านคอยต้อนรับ และเป็นจุดเริ่มต้นใน
การท�าวิจยัเรือ่งการอนรุกัษ์บ้านเก่านาโกย่าแห่งน้ีของมหาวิทยาลยัในโอซาก้า
เป้าประสงค์ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์บ้านเก่า แต่ต้องเป็นการท�าบ้านเก่าให้มี
ชีวิตชีวา มีคนมาเช่าอยู่จริง จึงจะท�าให้บ้านเก่านี้ยังด�ารงอยู่ได้  ปัจจุบันมี
ผู้เช่าทั้งที่เป็นกลุ่มทอผ้า คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้ชีวิตที่นี่”
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 จากกรณีบ้านเก่าแห่งเมอืงโอซาก้า เมือ่น�ามาเทียบเคยีงกับกรงุเทพ
มหานครในกรณีป้อมมหากาฬ ชุมชนเก่าแก่ย่านน้ันในปัจจุบันถูกเปลี่ยน
เป็นสวนสาธารณะท่ีไม่มีร่องรอยของอดีต อีกท้ังยังมีคนใช้งานน้อยมาก 
นับเป็นตัวอย่างท่ีสะท้อนแนวคิดการพัฒนาเมืองที่แตกต่างกันระหว่างไทย
กับญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
 วรพจน์ได้ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อันเนื่องมาจาก
การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างประชากรในญ่ีปุน่ ซึง่มสีภาวะเป็นสงัคมสงูวัย
เดก็เกิดน้อยลง โรงเรยีนในกรงุเกียวโตหลายแห่งจ�าเป็นต้องปิดตวัลง พวกเขา
ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ Kyoto Art Center74  ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนที่ปรับ
เปล่ียนมาเป็นศูนย์แสดงงานศิลปะ โดยการผลักดันของคนในชุมชนและ
เทศบาลเมืองเกียวโต โรงยิมของโรงเรียนถูกปรับเป็นห้องอเนกประสงค์
แสดงงานศิลปะ มีห้องน�้าชา ห้องบัลเล่ต์ ซึ่ง Kyoto Art Center ได้รับ
การสนับสนุนทุนโดยเทศบาลเมืองเกียวโตให้กับศิลปินเข้ามาจัดแสดงงาน
ศิลปะ มีการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทุกคนในชุมชน ทุก
ช่วงวัยต่างได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้

Kyoto Art Center
ที่มาภาพ : http://www.kac.or.jp/eng/

74  สนใจความเป็นมา โปรดดูเพิ่มเติมใน http://www.kac.or.jp/eng/history/
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 สถานที่ต่อมาท่ีวรพจน์และคณะได้ไปเยือนในกรุงเกียวโตคือ the 
Higashiyama Artists Placement Service หรอื HAPS75 องค์กรอาสาสมคัร
มอือาชพี ซึง่มกีฎหมายรบัรองอาชพีอาสาสมคัร ท�างานในเขตบ้านเก่าท่ีได้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่า มีการซ่อมแซมบ้านเก่าให้ศิลปินเข้ามา
ใช้งานเพ่ือจดัแสดงงานศลิปะในตวับ้าน เปลีย่นผนังบ้านให้กลายเป็นกระจก
เพ่ือให้คนทัว่ไปมองเห็นได้ มกีารรโีนเวทบ้านเพ่ือให้คนเข้ามาเช่าเป็นการสร้าง
มูลค่าให้กับบ้านเก่า ด้วยความที่เมืองเกียวโต โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นของ
ชุมชน ผู้ปกครองจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการร่วมตัดสินใจว่าจะให้โรงเรียน
เก่าถูกพัฒนาไปอย่างไร โดยท�างานร่วมกับ HAPS ภายในพื้นที่โรงเรียนเก่า
จะถูกน�าเสนองานศิลปะเพ่ือสื่อสารกับชุมชนในประเด็นท่ีสามารถยกระดับ
ความเป็นพลเมืองได้ เช่น เรื่องขยะ แนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนในยุค
ดิจิทัล  พื้นที่แสดงงานศิลปะเหล่านี้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คน สร้างพื้นที่ทาง
ความคิดให้กับผู้คนเพื่อพูดคุย ถกเถียงในประเด็นที่มีการจัดแสดงผลงาน

75  สนใจโปรดดูเพิ่มเติมที่ http://haps-kyoto.com/en/about/

Higashiyama Artists Placement Service
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/hapskyoto/
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 การลงทนุด้านศลิปะะในเขตพ้ืนท่ีเมอืงเก่า เป็นแนวทางหนึง่ทีญ่ี่ปุน่
ใช้ในการพัฒนาเมือง ซึ่งนอกจากจะท�าให้ชุมชนนั้นเป็นที่รู้จักแล้ว ยังสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับอาคารเก่า ท�าให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย 
วรพจน์ยกตัวอย่างในเมืองโอซาก้า ย่านคิตะคากาย่า ซึ่งมีพื้นที่โรงอาบน�้า
สาธารณะเก่า ไดรับการพัฒนาเป็นสวนผักชุมชน ที่ทุกคนสามารถเข้ามา
ปลูกผักน�าไปบริโภคได้ ใกล้ ๆ กัน มีพื้นที่ให้เช่าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เช่น ข้าวกล่องที่ใช้ผักจากสวนผัก มีอะพาร์ตเมนต์ร้าง ที่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ศิลปะจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ มีการพัฒนาอู่ต่อเรือเก่าเจ้าของบริษัทที่เป็น
ผู้เช่าท�างานร่วมกับศิลปะ จัดงานเทศกาลศิลปะโดยใช้พื้นที่อู่ต่อเรือเก่านี้
มีการให้สัญญาเช่ากว่า 30 ปี กับภารกิจการจัดแสดงงานศิลปะ มีการปรับ
พ้ืนทีอู่ต่่อเรอืเป็นโรงละคร และยังเป็นมรดกอตุสาหกรรมยุคใหม่ของญ่ีปุน่ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีฟาร์มเพาะปลูกศิลปะ ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อ
สร้างสรรค์งานศิลปะ มีชมรมคนเฒ่าคนแก่ ท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย
การแรเงาภาพแล้วน�ามาจัดแสดง มีการเล่าเรื่องประกอบภาพแรเงานั้น ๆ 
โดยผูส้งูอายุในชมุชน มงีานฝีมอืถักโครเชต์ จดัแสดงในรปูแบบของงานศลิปะ
เล่าเรือ่งของตนเองผ่านผลงานท่ีเกิดขึน้ วรพจน์เหน็ว่าศิลปะน้ันมีพลงัมากกว่า
การพัฒนาระดบับคุคล แต่สามารถน�ามาสร้างนิเวศน์เมืองใหม่ ท่ีทกุคนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองด้วยศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนทุกช่วงวัย 
ก่อให้เกิดการท�างานร่วมกับอาสาสมัครมืออาชีพ ซึ่งประเทศไทยยังขาด
กฎหมายรับรองอาชีพนี้ บทเรียนในญ่ีปุ่นยังได้แสดงให้เราเห็นแนวคิด
เรือ่งการรกัษาเมอืงเก่าท่ีไม่ใช่การอนรุกัษ์ไว้ให้คงเดมิ แต่เป็นการปรบัเปลีย่น
ให้สอดคล้องกับยุคสมยั การท�าให้มชีวิีตชวีา ซึง่เมือ่ทกุคนได้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในพ้ืนท่ีศิลปะได้น่ันคือการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับคนใน
พื้นที่
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 ศิลปะยังถูกน�ามาใช้เพ่ือดึงให้คนชายขอบอย่างคนไร้บ้านแห่งเมือง
โอซาก้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงงานศิลปะอีกด้วย วรพจน์เล่าถึง
โคโค่รมู (Coco Room)76 ซึง่เป็นทัง้ร้านกาแฟและเกสต์เฮ้าส์ ท่ีจดัให้มเีทศกาล
แสดงงานศิลปะ และเปิดให้คนไร้บ้านเข้ามามีส่วนร่วม เวทีการแสดงจะมี
ผูแ้สดงทีเ่ป็นท้ังคนไร้บ้านและศิลปิน คนไร้บ้านมโีอกาสได้น�าเสนอธีมศลิปะ
เพ่ือน�าเสนอต่อสงัคม เสรมิพลงัให้คนไร้บ้านรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง มกีารแลกเปลีย่น
ระหว่างกลุ่มคนไร้บ้านในเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ สร้างเครือข่ายคนไร้บ้านท�างาน
ร่วมกัน 

76  https://ecophiles.com/2017/06/28/cocoroom-art-homeless-talent-osaka-hotel/

Coco Room ร้านกาแฟและเกสต์เฮ้าส์ที่จัดให้มีเทศกาลแสดงศิลปะ
และเปิดให้คนไร้บ้านเข้ามามีส่วนร่วม

ที่มาภาพ : https://ecophiles.com/2017/06/28/cocoroom-art-homeless-talent-osaka-hotel/
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ประสบการณ์ การใช้ศิลปะเคลื่อนเมือง ณ ชุมชนวังยาง 
จังหวัดอุตรดิตถ์

 การใช้ศิลปะในการเคลื่อนเมือง เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ได้มี
การทดลองน�ามาใช้ในเขตชุมชนวังยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
รด ีธนารกัษ์ นักวิชาการด้านสือ่สารมวลชนแห่งมหาวิทยาลยัราชภัฎอตุรดติถ์
เล่าว่าชุมชนวังยางอยู่ติดริมแม่น�้าน่าน ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง เป้าหมาย
ของกิจกรรมต้องการสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนา
พื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
สภาพพ้ืนที่โดยรอบของชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
น�้าตาลและโรงงานผลิตสุรา รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสนามบินเก่าที่ปัจจุบัน
ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน  อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นเมืองที่ผู้คนต่างวุ่นอยู่
กับกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและครอบครัว การท�าความรู้จักผู้คนในชุมชน

ห้องเรียนตู้กับข้าว ภาพตัวแทนการสื่อสารของเมืองที่ผู้คนมีอาหารการกิน
ที่ปลอดภัยและผู้คนมีสุขภาพดี

ที่มาภาพ :  โครงการศิลปะเคลื่อนเมือง พื้นที่สร้างสุข “Wang Yang Arts Community”
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กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รดีร่วมมือกับนักวิชาการด้านศิลปกรรม
จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน เชิญชวนนักศึกษา และเยาวชนทั้งในและ
นอกพื้นที่ออกเดินส�ารวจท�าความรู้จักชุมชนเมืองเป็นกิจกรรมเบื้องต้น โดย
ตัง้ชือ่กิจกรรมว่า “เดนิวังยาง ท�าเรือ่งเชยให้เป็นเรือ่งชคิของชมุชน”  การเดนิเมอืง
เป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและ
เก็บข้อมูลความเป็นไป ตลอดจนความเห็นและความต้องการของสมาชิก
ของชุมชน  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ท�าให้เกิดความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ การเป็นเมืองที่
ผู้คนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่อง อาหารปลอดภัย จึงน�ามาสู่กิจกรรมที่
ตั้งชื่อว่า “ห้องเรียนตู้กับข้าว” รูปแบบการสื่อสารการสร้างเมืองแห่งความสุข
ด้วยการมอีาหารการกินทีป่ลอดภยัได้น�าเสนอผ่านการจดันทิรรศการ การวาดภาพ
จากสธีรรมชาต ิ การจดัท�าเมนูอาหารปลอดภยั และการเพ้นท์ภาพบนกระเป๋าผ้า
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