คนเปลีย่ นเมือง... เมืองเปลี่ยนคน
-------------------------------------------------------จากแนวคิดและเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการ
เชื่อมร้อยภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หัวข้อ “คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน” ที่
เป็นกิจกรรมหนึ่งในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้นที่ ห้องประชุม ๔ (BB402) ชั้น๔ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ออกแบบ
เวทีที่จะให้ทุกคนได้เกิดความรู้สึกร่วม สามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกันอย่างเต็มที่ โดย
ใช้กระบวนการ SPT (Social Presencing Theatre) จําลองพลวัตทางสังคมผ่านกระบวนการละคร
เพื่อช่วยให้เห็นระบบอันซับซ้อนทางสังคม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยปัญญาร่วมของ
ชุมชน เห็นจุดคานงัดที่สําคัญของระบบ เพื่อที่เราทุกคนจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างเมืองแห่ง
ความสุขร่วมกัน โดยใช้กระบวนการที่อาศัยร่างกายและการเคลื่อนไหว เพราะเชื่อว่าปัญหาไม่อาจจะ
แก้ไขได้เพียงแค่การคิด แต่ต้องใช้ปัญญาฐานกายหรือที่เรียกว่า Body Intelligence โดยผ่านการ
Thinking in Action หรือการคิดผ่านการลงมือกระทํา นํากระบวนกิจกรรม โดย นายศรชัย
ฉัตรวิริยะชัย และทีมจากคณะละคร “มาร็องดู” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย (๑) การนําเสนอกรณี
ปัญหาเพื่อการวิเคราะห์ (๒) การโหวตเลือกมาเพียงบางกรณี (๓) การแจกแจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้เล่นในระบบซับซ้อน (๔) เชื้อเชิญอาสาให้สวมบทบาททีเ่ รามีความเข้าใจหรือ empathy (๕) กําหนด
อาสาสมัครที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (๖) เริ่มกระบวนการพลวัติ (๗) สะท้อนเพื่อการเรียนรู้
การนําเสนอกรณีปัญหาเพื่อการวิเคราะห์ ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเสนอประเด็น
ปัญหาในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยมีทั้งหมด ๙ ประเด็นสําคัญคือ (๑) ชุมชนขาดปฏิสัมพันธ์
(๒) การเดินทางที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) ไม่มีพื้นที่สาธารณะและกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนได้
ทําร่วมกันและไม่เพียงพอ (๔) การจัดการจราจรสําหรับการสัญจรสาธารณะ (๕) พื้นที่สาธารณะไม่มี
ความปลอดภัยและสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนที่ทําให้เกิดความสกปรก (๖) การทําพื้นที่สาธารณะขาดการมีส่วน

ร่วมจากประชาชนในทุกกลุ่ม (๗) การเข้าถึงพื้นที่ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (๘) การจัดการจราจร
ที่ไม่มีส่วนร่วม (๙) พื้นที่สาธารณะในชนบทไม่มีมาตรฐาน
ในลําดับต่อมา ที่ประชุมได้ร่วมกันโหวตเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจมากที่สุด และได้มติเลือก
ประเด็นปัญหาเรื่อง “ชุมชนขาดปฏิสัมพันธ์” จากนั้นวิทยากรขอให้ยกตัวอย่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และได้รั บ ความเดือดร้อ นจากปั ญหานี้ และขอตั วแทนผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เข้ า ร่ ว มแสดงบทบาทใน
สถานการณ์ ของบุคคลที่เกี่ย วข้องกับ ปัญหา ซึ่งได้แก่บ ทบาทของผู้ว่าราชการจั งหวัด เจ้า อาวาส
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) วัยรุ่น คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ เอกชน และวิทยากร
ได้เพิ่มบทบาทของตัวละครที่สําคัญอีก ๒ ตัว คือ ความสุขของชุมชน และ ทรัพยากรที่มีจํากัด ส่วนผู้
ร่วมประชุมที่ไม่ได้ร่วมเล่นตามบทบาทดังกล่าว จะทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และบันทึกสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
ในช่วงต่อมา หลังจากที่ตัวแทนผู้เข้าร่วมได้ลองแสดงสวมบทบาทเป็นตัวละครดังกล่าวแล้ว
วิทยากรได้ให้ผู้แสดงละครสะท้อน “ความรู้สึก” ขณะเล่นละคร โดยแต่ละคนพูดได้คนละ ๑ ประโยค
ซึ่งผู้ที่สวมบทบาทเป็นภาคเอกชน สะท้อนว่า รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีส่วนร่วม ในขณะที่ผู้สวมบทบาท
เป็นผู้นําชุมชน สะท้อนว่า รู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงผู้นําของจังหวัดเพื่อคลี่คลายปัญหาที่พบเจอ ผู้สวม
บทบาทเป็น อปท. รู้สึกว่าอยากจะจับมือกับชุมชน ผู้สวมบทบาทเป็น อสม. มีความรู้สึกต้องการดูแล
ทุกคนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้แสดงบทบาทเจ้าอาวาส สะท้อนความรู้สึกว่า อย่าให้ความพิการลด
คุณค่าของคน นอกจากนี้ ผู้สวมบทบาทเป็นผู้ปกครอง สะท้อนความรู้สึกว่า อยากพยายามดูแล
ลูกหลานและอยากให้สิ่งรอบข้างหนุนเสริมพวกเขา ในขณะที่ผู้สวมบทบาทเป็น “ทรัพยากรที่มี
จํากัด” รู้สึกไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไร และผู้สวมบทบาทเป็น “ความสุขของชุมชน” รู้สึกโดดเดี่ยวใน
ตอนแรก แต่เมื่อทุกคนอยู่ร่วมกัน ก็เกิดความสุข ส่วนผู้สวมบทบาทเป็นวัยรุ่น รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้จะหัน
หน้าไปพึ่งใคร และผู้สวมบทบาทเป็น ผู้พิการก็รู้สึกอ้างว้างและได้แต่ฝัน ในขณะที่ผู้สวมบทบาทเป็น
ผู้สูงอายุ ก็รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีคนเหลียวแล

จากนั้นผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้แสดงละคร ได้สะท้อนความคิดเห็นสําคัญ เช่น
มองเห็นตัวละครภาคเอกชนพยายามเดินหาคนอื่น แต่ไม่มีใครสนใจ ในขณะที่ตัวละครความสุขก็ไม่มี
ใครสนใจเช่นกัน แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มจึงเริ่มดึงความสุขเข้าไป ส่วนผู้พิการถูกลืม มีเพียงเจ้าอาวาสที่
หันกลับมาช่วยเหลือผู้พิการ ส่วนผู้สูงอายุหันมาเหมือนขอความช่วยเหลือเจ้าอาวาส นอกจากนี้
พ่อแม่เหมือนแบกภาระหน้าที่ ความหวังของครอบครัว แต่ลูกพยายามหนีออกไป สุดท้ายเมื่อทุกคน
ก้าวคนละก้าวเข้าหากัน จึงทําให้เห็นพ่อแม่กับวัยรุ่นกอดกัน
นอกจากนี้ มองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพยายามจับมือกับลูกและชุมชน ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดดู
มีภาระที่ใครๆ ก็อยากให้ช่วย สําหรับภาคเอกชนเหมือนมองเห็นประโยชน์จึงเข้าไปหาผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส่วนทรัพยากรที่มีจํากัดในตอนแรกมุ่งไปผู้ที่มีอํานาจ ซึ่งความเห็นส่วนตัวมองว่าคนสําคัญกว่า
ทรัพยากร สุดท้ายแม้ผู้ว่าราชการหรือผู้มีอํานาจไม่สนใจ ก็หันไปให้ความสนใจกับกลุ่มชุมชนของ
ตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่วนผู้ที่สวมบทบาทเจ้าอาวาส มองเห็นผู้นํากับคนพิการอยู่ห่างกันมาก
ขณะเดี ย วกั น เห็ น ทุ ก คนกํ า ลั ง เถี ย งเรื่ อ งทรั พ ยากรที่มี จํ า กั ด แต่ คนพิ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ การเหลี ย วแล
ผู้สังเกตการณ์บางคนสะท้อนว่า มีแต่คนเข้าหาความสุข แต่ไม่มีคนสนใจทรัพยากรที่มีจํากัด ทําให้มอง
ไม่เห็นว่าจะทําให้เกิดความสุขอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร และเห็นว่า ทรัพยากรไม่สําคัญเท่ากับ
ความสุขของประชาชน และสังเกตเห็นว่า ผู้สูงอายุไม่มีใครดูแล แต่ยังดีกว่าผู้พิการซึ่งมีคนสนใจ
น้อยกว่า ในส่วนของผู้เป็นทรัพยากรสะท้อนว่า ได้พยายามยื่นมือไปยังผู้มีอํานาจคือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แต่ไม่ได้รับการเหลียวแล จึงคิดว่าจะหันกลับมาอยู่ในวงของตน ไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงผู้มีอํานาจ
ซึ่งจุดนี้ได้มีการสะท้อนว่า ขณะเล่นละคร ผู้สวมบทบาทมีการตีตราไปก่อนแล้วว่าเอกชนหรือผู้มี
อํานาจเป็นผู้ร้าย ซึ่งที่จริงหากเอื้อมมือมาหาเอกชนหรือผู้มีอํานาจ อาจทําให้ไปได้ไกลกว่าการจับกลุ่ม
กันเอง จึงมองเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาเรามองไม่ทะลุข้อจํากัดในการขับเคลื่อน
จากการสวมบทบาทในละคร ทําให้เห็นภาพ ๒ ภาพที่น่าสนใจคือ (๑) ภาพจําที่ตีตรา กับ
(๒) ภาพความฝันที่อยากทําให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งความท้าทายคือ การทําให้เกิดแนวคิดการทํางานอย่าง
เป็นรูปรรม แต่ละฝ่ายจะวิ่งเข้าหากันอย่างไร และเกิดคําถามว่า เราจะเปิดทางให้คนอื่นมามีส่วน
ร่วมกับชุมชนอย่างไร ในขณะที่ทรัพยากรจํากัด แล้วใครที่หายไปจากสถานการณ์ ทําอย่างไรให้เกิด
การเข้าถึงทั้ง ๒ ฝ่าย นอกจากนี้ จากการสวมบทบาทละครทําให้มองเห็นว่า ทุกจุดเชื่อมโยงสัมพันธ์

กันแบบผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายของใครของคนนั้น ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนของ
อํานาจ ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่อาจเป็นผู้นําชุมชน ดังนั้นเป็นธรรมชาติที่
ทรัพยากรจะไปอยู่กับผู้นําชุมชน อีกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสะท้อนคือ ทุกคนมารวมกันในเชิงสงเคราะห์
เช่ น พระเข้ า ไปหาคนพิ ก ารเพราะรอผู้ ที่ มี อํ า นาจไม่ ไ ด้ ส่ ว นเด็ ก มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง จึ ง ต้ อ งเดิ น เข้ า หา
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องรับภาระในความเป็นลูก และคนพิการต้องเดินออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็น
เป็นต้น
นอกจากนี้ ในที่ประชุมมองเห็นว่า สิ่งที่แสดงผ่านละครเป็นภาพกว้าง แต่ในความเป็นจริงใน
รายละเอียดต้องมีการทํางานที่มากกว่านั้น และหากมองตามประเด็นปัญหาที่เลือกขึ้นมา ต้องมีวิธีใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ และมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่ทํามาแล้วแต่ยังไม่ได้นํามาคุยกัน ไม่เช่นนั้นจะทําให้
ภาพผ่านละครนี้อยู่กับเรื่องเดิม ซึ่งเห็นว่าทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดไม่สําคัญมาก เพราะว่า “ทรัพยากรที่
มีจํากัด สามารถทําให้มีขึ้นได้” เช่น ใช้วิธีการทอดผ้าป่า สิ่งที่น่าสนใจทําในครั้งต่อไปคือ ควรนําผู้ที่มี
ประสบการณ์ผ่านมาแล้วได้มาร่วมแสดงบทบาท
ในช่วงสุดท้าย วิทยากรชี้ให้เห็นถึงการถอดรหัสจากละคร ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ขาดหายไปจาก
สถานการณ์สมมติ ดังนั้นอาจต้องมองว่ายังมีตัวละครใดอีกบ้างที่ควรเพิ่มเข้ามา ที่ทําให้ได้รับคําตอบ
เพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนประเด็น “คนเปลี่ยนเมือง
เมืองเปลี่ยนคน” ต่อไป
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