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บทคัดย่อ

กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาเป็นฐานคิดที่ส�ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความรู้เรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งได้ให้คุณค่ากับการค้นหาชีวิตที่มี
ความหมายและมีอัตลักษณ์ ความสามารถในการแสวงหาความจริงที่หลาก
หลาย ความรูแ้ บบบูรณาการ รวมถึงการมีสว่ นร่วมของผูค้ นในสังคม ฐานคิด
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อปลดแอกตนเอง
จากการผูกขาดความหมายของการเรียนรู้แบบเดิม ที่ให้ความส�ำคัญเฉพาะ
การจดจ�ำ เข้าใจ และท�ำซ�ำ้ ซึง่ เป็นการกักขังอิสรภาพทางความคิดของมนุษย์
ขณะที่ระบบชนชั้นยังคงกดขี่ เบียดขับให้มนุษย์ผู้ที่ไม่เชื่อในระบบระเบียบ
กลายเป็นอื่นในสังคม ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เลือกที่จะต่อสู้กับความไม่
เป็นธรรมด้วยแนวคิดของนวัตกรรมทางสังคม เป้าหมายเพื่อจะน�ำไปสู่การ
สร้างความเปลีย่ นแปลงในเชิงระบบ การต่อสูเ้ พือ่ ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมจึงเกิดขึ้นควบคู่กับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความหมายของการเรียนรู้
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ไปด้วยในตัว ด้วยเพราะความเชื่อที่ว่าหากมนุษย์
มีอิสระในการเรียนรู้จะเป็นหนทางที่ส�ำคัญในการคืนความเท่าเทียมสู่สังคม
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม
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Abstract

A new paradigm has influenced human learning, giving value
to the search for meaning and identity in human life. The ability to seek
different truths and integrated knowledge, including social participation,
have occurred in learning societies that aim to liberate themselves from
a monopoly on traditional means of learning.
Traditional approaches to learning still focus on memorization,
understanding, and repetition, which confine human freedom of thought.
At the same time, the class system continues to oppress people who
do not believe in organized systems and seek solutions outside society.
At the same time, they choose to fight injustice with the concept of
social innovation. Their goal is to lead to systematic change, with the
struggle to drive social change therefore coinciding with the struggle
for the significance of learning within the new paradigm. In this way,
belief in the human freedom of learning is an important way to restore
equality to society.
Keywords: Learning, social movement, social innovation
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บทนำ� : ว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้

ประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ “การเรียนรู”้ ถือว่าเป็นกระบวนการ
ทีเ่ คียงคูม่ ากับชีวติ มนุษย์โดยตลอดตัง้ แต่เกิดจนกระทัง่ ตาย โดยพืน้ ฐานการ
เรียนรู้ของมนุษย์คือ เรียนรู้เพื่อที่จะมีชีวิตรอด จนกระทั่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองก้าวข้ามข้อจ�ำกัดต่างๆ เช่น เพือ่ แสวงหาความสุขสบาย
ชื่อเสียง อ�ำนาจบารมี เงินตรา ฯลฯ แต่ทว่า ด้วยความแตกต่างของปัจจัย
ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม ท�ำให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่สามารถ
เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันได้ เช่น ความแตกต่างของกรรมพันธุ์ จารีต
ประเพณี ระเบียบกฎหมาย โครงสร้างของสังคม พัฒนาการของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นผลท�ำให้มนุษย์มีปัญญา (wisdom)
มีความรู้ (knowledge) มีทักษะ (skill) ที่แตกต่างกัน
การปรากฏของระดับทางปัญญา ความรู้ รวมทัง้ ทักษะทีเ่ กิดจาก
การเรียนรูน้ นั้ ได้ถกู ใช้เป็นมาตรวัดเพือ่ จัดประเภทของมนุษย์ดว้ ยกันเอง จน
กล่าวได้ว่าในที่สุดแล้ว การมีชีวิตรอดของมนุษย์หรือคุณค่าของชีวิตมนุษย์
เป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างในกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
นั่นเอง เช่น การเกิดชนชั้นทางสังคม (class) หรือวรรณะ (caste) ในยุคสมัย
ต่างๆ ซึ่งเกิดจากมนุษย์ผู้ที่ได้รับโอกาสหรือมีข้อได้เปรียบในกระบวนการ
เรียนรู้ จนสามารถพัฒนาศักยภาพทีแ่ ตกต่าง/โดดเด่น และใช้ปญ
ั ญา ความรู้
ทักษะทีม่ เี พือ่ รักษาชีวติ รอด กระทัง่ แสวงหาความสุขสบาย ชือ่ เสียง อ�ำนาจ
บารมี เงินตรา ฯลฯ ซึ่งน�ำมาสู่การกดขี่ขูดรีดมนุษย์ผู้ที่ด้อยโอกาสใน
กระบวนการเรียนรู้ จนกระทัง่ ก่อเกิดเป็นความขัดแย้งในสังคม เกิดการรุกราน
และสงครามระหว่างกันในนามของอารยธรรม (civilization)
มนุษย์จึงได้พยายาม ‘ท�ำความเข้าใจ’ และ ‘คิดค้นออกแบบ’
การเรียนรู้ และสิ่งที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้เพื่อท�ำให้มนุษย์สามารถพัฒนา
ศั ก ยภาพของตนเองได้ เ ต็ ม ที่ เพื่ อ การมี ชี วิ ต รอดและสร้ า งสรรค์ สั ง คม
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อันสงบสุข โดยเฉพาะในปัจจุบันที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนในแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยได้ช่วงชิงพื้นที่อ�ำนาจทางความรู้เอาไว้เป็นกระแสหลัก ก็
ปรากฏว่า แนวคิดสิทธิมนุษยชนได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยว
กั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ เช่ น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ท างการ
ศึกษา หรือสิทธิในการเข้าถึงการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
วัยที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหลักการที่ท�ำให้การเรียนรู้กลายเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนควรได้ รั บ โดยได้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ นกฎบั ต ร
สหประชาชาติในอันที่รัฐสมาชิกทุกรัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
เคารพสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่เลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเชือ้ ชาติ เพศ ภาษา
หรือศาสนา และยังปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 ข้อ 5 ฉ (5) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ข้อ 13 และอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ 28 ซึง่ ประเทศไทยได้รว่ มลงนามเป็นภาคีสมาชิก
ด้วยทั้งสิ้น นอกจากนี้หลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องการศึกษา ได้
บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับอีกด้วย
อย่างไรก็ตามค�ำว่า การเรียนรู้ และการศึกษาเป็นค�ำที่มีความ
ซ้อนทับกันอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งความรู้
ทักษะ คุณค่า แต่ทว่าก็มีความแตกต่างกันในส่วนของการเป็นกระบวนการ
ระบบระเบียบ ความเป็นโครงสร้าง สถาบัน รวมทั้งในส่วนของการให้ความ
ส�ำคัญกับปัจเจกบุคคลหรือการให้ความส�ำคัญกับสังคม กล่าวคือ การเรียนรู้
คือกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตาย ผ่านช่องทางหรือแหล่งก�ำเนิด
ของข้อมูล/ความรู้อันหลากหลาย (outside source) ที่ก่อให้เกิดการรับรู้ของ
ปัจเจก (individual’s perception) หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการวิวัฒน์/พัฒนา
จากภายในตนเอง (inner self) อีกทั้ง การเรียนรู้ไม่ได้เป็นผลมาจากการสอน
เสมอไป (อัญชลี ชยานุวัชร, 2554) ส่วนการศึกษาอาจจะเป็นแค่ในช่วงเวลา
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หนึง่ ของชีวติ ก็ได้ผา่ นการสอนการชีแ้ นะ (from an outside source) (Prabhat,
2015: 1) ในที่นี้ท�ำให้การท�ำความเข้าใจประเด็นที่ว่าด้วย ‘การเรียนรู้’ นั้น
จึงไม่สามารถแยกขาดจากแง่มมุ ของการศึกษาได้ เพราะการศึกษาก็เป็นหนึง่
ในกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างมีนัยส�ำคัญ
บทความชิ้นนี้ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงท�ำการศึกษา
ถึงประเด็นว่าด้วยการเรียนรูใ้ นมุมมองสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษา
ศาสตร์ เพื่อท�ำความเข้าใจถึงพลวัตของการเรียนรู้กระทั่งการพัฒนาสู่การ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี โดยมีค�ำถามหลักในการ
วิเคราะห์วา่ “มนุษย์เรียนรูเ้ พือ่ รวมตัวกันขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ชีวติ
ที่ดีกว่าอย่างไร” และบทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 3 ข้อ ได้แก่
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์
ใหม่ของการศึกษา 2) เพือ่ ศึกษาลักษณะเครือข่ายการเรียนรูใ้ นโลกยุคดิจทิ ลั
ปฏิวตั สิ งั คมและการน�ำไปสูก่ ารเคลือ่ นไหวทางสังคม 3) เพือ่ ศึกษาถึงแนวคิด
นวัตกรรมทางสังคมเครื่องมือที่น�ำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

กรอบคิดในการวิเคราะห์

แนวคิดเรื่องการรู้ (knowing) ที่ถูกกล่าวถึงในอดีตเป็นเรื่องของ
การจดจ�ำ เข้าใจ และการท�ำซ�้ำ ซึ่งคนที่มีวิธีการรู้ที่แตกต่างไปจากนี้มักจะ
ลงเอยด้วยการถูกโทษทัณฑ์จากสังคม เช่น การเสียชีวิตของนักคิดหลายคน
ในอดีตทีม่ คี วามเข้าใจความรูแ้ ละความจริงทีแ่ ตกต่างไปจากผูอ้ นื่ โดยต่อมา
การเรียนรู้ที่ยืนอยู่บนกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาซึ่งได้เสนอว่า การ
รู้คือการแสวงหา เข้าใจ บูรณาการ และสร้างสรรค์ ท�ำให้โลกความรู้ของการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาท�ำหน้าที่ปลดแอกจากการกักขัง
ด้านการรูเ้ ดิมของมนุษย์ และท�ำให้กลุม่ คนจ�ำนวนมากทีถ่ กู เบียดขับเกิดการ
รวมตัวสร้างการเปลีย่ นแปลงแก่สงั คมด้วยความเชือ่ ว่าการเรียนรูใ้ นกระบวน
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ทัศน์ใหม่สามารถสลายการผูกขาดทางความรูข้ องชนชัน้ ใดชนชัน้ หนึง่ ทัง้ ยัง
เปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถสร้างสรรค์และเป็นเจ้าของความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สังคมแห่งการเรียนรู้แนวใหม่เป็นรากฐานที่ส�ำคัญต่อการเกิด
ขึ้นของเครือข่ายการเรียนรู้ย่อยๆ ที่มีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวทางสังคม
ด้วยช่องทางต่างๆ เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในประเด็นทีเ่ ครือข่ายให้ความ
สนใจ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ การลดทอนการผูกขาดอ�ำนาจ สิทธิของ
นักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้การโยงใยกันของแต่ละเครือข่ายก็เป็นส่วน
หนึง่ ของภาพสะท้อนของสังคมแห่งการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกัน และด้วยพลังของ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลปฏิวัติสังคม แนวคิดนวัตกรรมทางสังคมจึงเข้ามามี
บทบาทในการแลกเปลี่ยน ถกเถียง วิธีการเคลื่อนไหวทางสังคม ในประเด็น
ต่างๆ เช่น การเกิดขึ้นของ แฮชแท็ก (hashtag) และ เทรนทวิตเตอร์ (trend
twitter) เป็นต้น ซึ่งเสมือนเป็นการเกิดขึ้นของ ‘ประตูของประเด็น’ ที่มีความ
สามารถน�ำไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมของเครือข่ายการเรียนรู้ย่อยๆ บนฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้
พลวั ต ของสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมจึ ง เกิ ด ขึ้ น
ดังภาพประกอบที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบคิดเรื่องความสัมพันธ์ของ สังคมแห่งการเรียนรู้
แนวใหม่ การเคลื่อนไหวทางสังคม และแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม
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สังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา

กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาเกิดขึ้นควบคู่ไปกับมิติของสังคม
สมัยใหม่ (modern society) เช่น การเปลี่ยนแปลงจากปริมาณไปสู่คุณภาพ
จากความไม่เป็นส่วนตัวไปสู่การสร้างตัวตนที่เลือกเองได้ จากความคล้อย
ตามส่วนร่วมไปสู่นวัตกรรมส่วนบุคคล จากภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่ความคิด
ที่เป็นอิสระ ฯลฯ โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา
เกี่ยวข้องกับ 5 มิติ (Garry Jacobs, 2014: 116-125) ดังนี้
1. Development of capacities: ต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์จากการถ่ายโอนหรือการโยกย้ายข้อมูลและความเข้าใจจาก
คนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่ ไปสูค่ วามสามารถในการกระตุน้ และพัฒนาขีดความ
สามารถในการค้นคว้า เรียนรู้และคิดถึงด้วยตนเอง
2. Active Learning: ต้องมีการเปลีย่ นแปลงการพึง่ พาการเรียนรู้
แบบไม่ได้ดิ้นรน ในแบบการรับฟัง ไปสู่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือแบบ
Active Learning การศึกษาควรแสวงหาความสนใจในการปลดปล่อยพลังงาน
(ความสามารถ) และมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนรู้และผู้สร้างการเรียนรู้
3. Life-Centered Knowledge: ควรมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เน้นสาขาทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพ ไปสูค่ วามรูท้ คี่ รอบคลุม
มิติส�ำคัญของชีวิตมนุษย์รวมถึงทักษะทางสังคมและทัศนคติทางจิตวิทยาที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการปรับตัวและความส�ำเร็จในสังคมเครือข่ายความรูซ้ งึ่ มีความ
ซับซ้อนมากขึน้ สังคมยุคใหม่นสี้ งิ่ เหล่านัน้ กลายเป็นค่านิยมทีส่ ง่ เสริมให้มกี าร
สร้างความร่วมมือกับผู้อื่นและสร้างความสมดุลกลมกลืนกับโลกรอบตัวเรา
4. Integration: ต้องมีการเปลีย่ นจากการจ�ำแนกและการวิเคราะห์
ไปสู่การสังเคราะห์และการบูรณาการ เพื่อสร้างมุมมองที่กว้างขึ้นและสร้าง
กรอบคิดที่กว้างขึ้น
5. Individuality: สิง่ ทีส่ �ำคัญในการบูรณาการความรูค้ อื จะต้องหา
ความสัมพันธ์ของการบูรณาการการศึกษากับความรูท้ ไี่ ด้รบั มาด้วยกับความ
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ต้องการที่แท้จริงของสังคมและปัจเจกบุคคลเพื่อให้ความสามารถของแต่ละ
คนพัฒนาไปสู่ความคิดริเริ่ม การพึ่งพาตนเอง การเป็นผู้น�ำความร่วมมือ
กับผู้อื่น สร้างนวัตกรรม การมีความคิดอิสระ มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์
อีกหนึ่งในกระบวนทัศน์การเรียนรู้หรือการศึกษาใหม่ ได้ถูก
น�ำเสนอโดย จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปฏิรปู การศึกษาชาวอเมริกนั ช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 เขามีอทิ ธิพลในการต่อสูก้ บั ระบบการศึกษาแบบเก่า ทีเ่ น้น
เรือ่ งเนือ้ หาวิชาในขณะทีเ่ พิกเฉยกับความเกีย่ วข้องของโรงเรียนกับชีวติ และ
ศักยภาพของนักเรียน วิสัยทัศน์ของเขาคือ การเปลี่ยนโรงเรียนจากสถานที่
ที่ห่างไกลจากชีวิตประจ�ำวันของเด็ก มาเป็นชุมชนแบบย่อส่วน ที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยกันจากกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสังคมที่ล้อมรอบอยู่ และ
ปฏิกริ ยิ าต่อกันและกัน ในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของเขาทีส่ งู กว่านัน้ ในเรือ่ ง
การศึกษาคือ การฝึกอบรมคนทีย่ งั ไม่เป็นผูใ้ หญ่เพือ่ สังคมและประชาธิปไตย
(John Dewey, 1956: 43-51)
สถาบันเพื่อการบูรณาการศักยภาพมนุษย์ (2557: 1-3) ได้
กล่าวถึงกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ที่ส�ำคัญอันหนึ่งถูกน�ำเสนอโดย Jack
Mezirow (1991: 1-37) เขาได้น�ำเสนอ แนวคิดการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Transformative Learning) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อก้า วข้า มเหนือ
การแสวงหาความรู้แบบพื้นๆ ที่ให้ความส�ำคัญแต่เฉพาะตัวเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรูแ้ บบเดิมๆ โดยเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายและคุณค่าของการ
พัฒนาการเรียนรูท้ แี่ ตกต่าง ครอบคลุมบริบททางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม
ด้วยการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์ (perspective transformation) หรือกรอบความ
คิด (paradigm) หรือกรอบอ้างอิง (frame of reference) อันเป็นฐานรากของ
ชีวิต ผุดขึ้นเป็นมโนธรรมส�ำนึกใหม่บนหลักการที่ถูกต้อง (principle-based
conscientization) ด้วยการก้องสะท้อนภายในตนเองเชิงวิพากษ์อย่าง
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ใคร่ครวญ (critical self-reflection) โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเชิง
เปรียบเทียบ ตามบริบทและประสบการณ์เดิมทีต่ นมีและประสบการณ์ใหม่ที่
รับเข้ามา (discourse/dialogue Interaction) เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจในความ
เป็นตัวตนของตนเองอย่างเป็นหนึง่ เดียว (Individuation) เกิดเป็นความเชือ่ มัน่
เกิดความมั่นคงภายใน (self-esteem) อย่างเห็นคุณค่าและความหมายของ
ชีวิต (Meaning Perspective)
ทั้งหมดนี้น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนออกจากกรอบความคิดหรือ
โลกทัศน์เดิมทีค่ บั แคบ น�ำไปสูก่ ารปลดปล่อยศักยภาพและความเป็นอิสระภายใน
ในการเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ เพื่อการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้น เกิดอ�ำนาจภายในแห่งการน�ำตนเอง เกิดทักษะชีวิตที่มีคุณค่า
และความหมาย สามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตและพัฒนาก้าวไปสู่
ความเข้าใจในการจัดการต่อปัญหา ความท้าทายทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ สร้างความตระหนักต่อบริบททางสังคมทีก่ ว้างขึน้ เพือ่
สร้างสังคมทีด่ ขี นึ้ และในทางกลับกัน สังคมทีด่ ขี นึ้ นัน้ ก็จะน�ำมาสูก่ ารพัฒนา
ตนเองให้มศี กั ยภาพทีส่ งู ขึน้ อย่างเป็นวงจรย้อนกลับ หมุนวนเวียนเช่นนีเ้ พือ่
สังคมรอบด้านที่น่าอยู่มากขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
Jack Mezirow ผู้บุกเบิกแนวคิดดังกล่าวได้เสนอว่า การปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน์จะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากภาวะยากล�ำบาก ความผิดหวัง
ความเจ็บปวด หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ซึ่งเหตุการณ์
ไม่ พึง ประสงค์น้ีน�ำไปสู่ค�ำถามในเรื่อ งความเป็นตัวตนและความหมาย
ของชีวิตตนเอง กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีการปรับ
เปลี่ยนสมมติฐานและความเชื่อตนเองเสียใหม่โดยการตีความและรับรู้ถึง
ประสบการณ์ตนเองในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากเดิม โดยเริ่มจากการสร้าง
การตระหนักรู้เชิงวิพากษ์ถึงสมมติฐานที่ตนใช้ในการรับรู้ เข้าใจ และอธิบาย
ต่อโลกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตามด้วยการพัฒนา
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เป็นมุมมองที่เข้าใจในความเป็นองค์รวมที่สามารถเห็นความแตกต่างอย่าง
หลากหลายและบูรณาการ และประการสุดท้าย เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจดังกล่าวมาสร้างเป็นทางเลือกเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อน�ำไปสู่
การเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นที่สะท้อนถึงสมมติฐาน
ค่านิยม และความเชื่อทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิทยาซึ่งเกิดจากการเทียบเคียง
ของประสบการณ์ใหม่ทรี่ บั เข้ามากับประสบการณ์เดิมทีต่ นมีอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
และความหมาย
การเรียนรูข้ องมนุษย์ นอกจากจะพิจารณาในมุมมองผ่านปัจเจก
แล้วนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณาในระดับสังคมด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ถึงแม้วา่ การ
เรียนรู้ของมนุษย์จะเกิดจากการรับรู้ของปัจเจก (individual’s perception) ที่
สามารถเกิดจากการวิวฒ
ั น์/พัฒนาจากภายในตนเอง (inner self) ได้กต็ าม แต่
ทัง้ นีก้ ระบวนการเรียนรูข้ องมนุษย์กส็ มั พันธ์กบั “สังคม” อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็ก
ที่สุด ดังค�ำกล่าวของเลฟ (Lave, 1996: 149-164) ที่ว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
มีร่วมกันทางสังคมมากกว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
(learning as a social collective rather than an individual psychological
phenomenon) ฉะนั้นแล้วกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกจึง
เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของสังคม ในทางกลับกัน ภาพ
ของการเรียนรู้ในสังคมหนึ่งๆ ก็เป็นส่วนสะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ของ
ปัจเจกในสังคมนั้นๆ
ชอน (Schon, 1973: 2-3) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของ
ความมั่นคง หรือความเชื่อในเรื่องของการไม่เปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางใน
ชีวิตมนุษย์ ได้อธิบายเรื่องของการเรียนรู้โดยให้ความเห็นว่า มนุษย์เรา
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะเข้าใจ น�ำพา แสดงอิทธิพล และบริหารจัดการ
การเปลีย่ นแปลงของสังคม ด้วยการสร้างศักยภาพทีจ่ ะบูรณาการตนเองเข้าเป็น
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ส่วนหนึง่ ของสังคม นอกจากเรียนรูเ้ พือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของสังคม
แล้ว จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาระบบสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้
ทริลลิง (Trilling, 2007: 2-3) ได้กล่าวว่า สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญยิ่ง เป็นสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อ
ให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ การเรียนรู้จึงเป็นทักษะส�ำคัญ
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ทุกสังคมควรให้ความส�ำคัญและพัฒนาให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
สังคมประชาธิปไตยมีมุมมองต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้
ความส�ำคัญทีป่ จั เจกชนมีกระบวนการเรียนรูใ้ นการเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสังคมได้หรือไม่นั้น ต้องเกิดจากการที่ผู้คนมีความ
กระตือรือร้น มีสิทธิเสรีภาพตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
รวมถึงความเท่าเทียมกันภายในสังคม กล่าวโดยสรุปได้ว่าสังคมแห่งการ
เรียนรู้ หมายถึง ตลาดการเรียนรู้ และสังคมทีต่ ระหนักว่าการเรียนรูเ้ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับชีวิต นอกจากนี้สังคมแห่งการเรียนรู้มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือหากสังคมใดไม่สามารถพัฒนา
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ สังคมนั้นย่อมไม่สามารถท�ำให้คนในสังคม
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง การเรียนรู้ของปัจเจกในที่นี้จึงสัมพันธ์กับ
สังคมอย่างมาก โดยเฉพาะสังคมในบรรยากาศของสิทธิเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย (Edward, 1997: 173-188)
จากแนวคิดเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้และกระทวนทัศน์ใหม่
ของการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ของปัจเจกจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
เปลีย่ นแปลงสังคมโดยภาพรวม ภายใต้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาทีเ่ ปลีย่ น
ไปเชื่อเรื่องของการสร้างความรู้ของตนเองได้ด้วยบริบท ประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามา โดยมีแก่นแกนของการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุ้นเชิงลบ
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ของสังคมที่ท�ำให้มนุษย์เกิดภาวะยากล�ำบาก ผิดหวัง เจ็บปวด จึงท�ำให้ผู้คน
ต่างพากันค้นหา/ทดลองวิธีการใหม่ จึงเกิดการรวมกลุ่มและเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพือ่ ต่อรองและสร้างความเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ สังคมก็มสี ว่ น
ส�ำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของปัจเจกได้อีกด้วยในตัว ในโลกยุคปัจจุบัน
ที่ดิจิทัลปฏิวัติสังคม การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสังคมจึงไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้
ของคนเพียงคนเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของคนทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันในสังคม
หรือการใช้ความรู้เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต และการแก้ปัญหาในชีวิตการ
ท�ำงานร่วมกัน

เครือข่ายการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกดิจิทัล
ปฏิวัติสังคม

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทท�ำให้
มนุษย์สามารถกระท�ำการโดยใช้ความคิดและจินตนาการได้กว้างไกลมาก
ขึ้น และในขณะเดียวกันก็ท�ำให้มนุษย์มีข้อจ�ำกัดในการกระท�ำบางอย่าง ซึ่ง
ดูเหมือนว่าการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในปัจจุบนั นีจ้ ะรวดเร็วและรุนแรงกว่า
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการเรียนรู้ การสร้าง
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัว เมื่อโลกก้าว
เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 นักการศึกษาได้รบั ผลจากการเปลีย่ นแปลงของระบบการ
ศึกษาทั่วโลกเพื่อรับมือต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเมืองและข้อมูล
ข่าวสารในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในปี ค.ศ. 1989 Uf Hannerz
นักสังคมวิทยาชาวสวีเดนผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมฯ เมือง และวัฒนธรรมสื่อ
(media cultures) ได้ตีพิมพ์บทความชื่อ “Notes on the Global Ecumene”
ในวารสาร Public Culture Spring ซึ่งเป็นวารสารทางสังคมศาสตร์ Hannerz
อธิบายว่าสังคมในปัจจุบันมีลักษณะที่เรียกว่า “การอาศัยอยู่ในโลกที่เชื่อม
ต่อ” (global ecumene) หมายถึง สังคมที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เป็นอาณาบริเวณ
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ที่มีการติดต่อกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาในพื้นที่นั้น Hannerz ได้
พิ จ ารณามุ ม มองที่ ค นส่ ว นใหญ่ ห รื อ แวดวงวิ ช าการที่ ค าดการณ์ ว ่ า ใน
อีกไม่ชา้ ผูค้ นในโลกจะมีวฒ
ั นธรรมเหมือนๆ กันทัง้ หมด มีวถิ ชี วี ติ แบบเดียวกัน
ทัว่ โลก ซึง่ ในช่วง ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาได้มกี ระแสโหมกระพือว่า “เราทุกคน
ทั้งหมดในโลกจะเหมือนกัน” นั่นหมายความว่าทุกอย่างในโลกจะถูกปรับให้
มีลักษณะคล้ายกัน อยู่ภายใต้ระบบการจัดการแบบเดียวกันซึ่งความเหมือน
กันนี้เป็นการกระจายจากศูนย์กลางความเจริญไปสู่พื้นที่ชายขอบ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากสื่อสมัยใหม่ที่รวดเร็วเป็นแรงขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางสังคม
และวัฒนธรรม ให้สามารถที่จะมีการแบ่งปัน (sharing) และแพร่กระจาย
(diffusion) ที่ตัดข้ามพื้นที่และเวลา
เรามักจะได้ยนิ ค�ำว่า “เครือข่ายการเรียนรู”้ ซึง่ หมายถึงการเรียนรู้
ทีเ่ ชือ่ มต่อกันระหว่างสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นระบบ เทคโนโลยีการสือ่ สาร เครือข่าย
ของผู้คนในสิ่งแวดล้อมที่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเป็นการด�ำเนินอยู่ตลอดเวลา
ในชีวิตประจ�ำวัน การเรียนรูจ้ ึงเป็นกระบวนการทีม่ คี วามต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ของมนุษย์ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งความรูแ้ ละค้นหาค�ำตอบทีต่ อ้ งการได้ดว้ ย
ตนเอง ส�ำหรับค�ำว่า “เครือข่าย” (network) เป็นแนวคิดและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
ตลอดจนชุมชนทีม่ คี วามเกือ้ กูลเชือ่ มโยงกันโดยทีแ่ ต่ละฝ่ายต้องมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มอี สิ ระต่อกันและสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ดว้ ย
ตนเอง รวมถึงพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายบนพื้นฐาน
ของความเท่าเทียมกัน การมีความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายจะอยู่ในลักษณะ
แบบเพือ่ นร่วมงานทีม่ กี ารประสานความช่วยเหลือกัน เป็นความสัมพันธ์เชิง
แนวราบมากกว่าทีจ่ ะเป็นแนวดิง่ ทัง้ นีก้ ารก้าวเข้าสูส่ งั คมทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนรู้ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากและเคลื่อนตัวอยู่
ตลอดเวลา การเรียนรูข้ องมนุษย์อาจจะไม่ได้อาศัยเพียงเครือข่ายทางสังคม
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ของผูค้ นเท่านัน้ แต่ยงั อาศัยระบบเครือข่ายการสือ่ สารและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่
มีการพัฒนาเทคนิคการรับและส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว เครือข่ายการเรียนรู้
ในความหมายดังที่กล่าวมาจึงให้ความส�ำคัญกับมนุษย์ และเน้นย�้ำถึงเครือ
ข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ อืน่ ทีด่ �ำรงอยูใ่ นเครือข่ายเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็น โครงสร้างทางกายภาพ เทคโนโลยี วัตถุสงิ่ ของ สัญญาณทีล่ อย
อยู่ในอากาศที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นต้น
เครือข่ายการเรียนรู้จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและมนุษย์
ในการสร้างความรูบ้ ทพืน้ ฐานของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทยี่ งั คงพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงกันระหว่างมนุษย์กบั ตัวกระท�ำ
(actor) อื่นๆ ในสังคมวงกว้าง Bruno Latour (1987: 179-198) นักคิดคน
ส�ำคัญเสนอเอาไว้ในงานเรื่อง science in action ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทถี่ กู หยิบยกไปใช้ในสังคม ล�ำพังมนุษย์อย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ ดังนั้นจึงเป็นเครือข่ายของการกระท�ำของสิ่งต่างๆ ใน
สังคมที่ไม่จ�ำกัดอยู่แต่เพียงเครือข่ายทางสังคมเท่านั้น ในความส�ำเร็จใน
การสร้างความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ยิ่งต้องอาศัยตัวกระท�ำต่างๆ มากมายในสังคม ซึ่งที่ผ่านมามัก
ถูกละเลยและไม่ได้รบั ความสนใจว่า วัตถุ สิง่ ของเหล่านีด้ �ำรงอยูอ่ ย่างไร และ
สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างไร
วัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีได้มีบทบาทส�ำคัญคือ ก่อให้เกิดการ
ผสมกัน (hybrid) ของมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
แนวคิดนี้มีฐานคิดจากแบบสลับซับซ้อน (complexity theory) ที่เสนอว่า
กระบวนการก่อตัวและคงตัวเป็นสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นตรงไปตรงมาจาก
ความสามารถในการกระท�ำการของมนุษย์ (human agency) หรือโครงสร้าง
สังคม (social structure) ดังที่นักสังคมศาสตร์ถกเถียงกัน หากแต่ด�ำรงอยู่ใน
ระบบความซับซ้อนที่เปลี่ยนแปลง ประมวลผลอย่างต่อเนื่อง สร้างผลอุบัติ
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ใหม่ๆ อยู่ได้ตลอดเวลาและเป็นสัมพันธ์แนบแน่นกับสภาพทางวัตถุและวิถี
ชีวิต อันท�ำให้ชีวิตทางสังคมมีลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการน�ำเสนอภาพ
แทนความจริงอันหนึ่งอันใด หากแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นก่อน
ความตระหนักรู้ เป็นกลไกความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จงึ เป็นปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั สถานที่ กับ
วัตถุ คนอืน่ ๆ และสือ่ กลางต่างๆ ซึง่ เป็นกระบวนการทีน่ �ำไปสูค่ วามเป็นไปได้
ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า วัตถุสิ่งของและเทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญคือ
ก่อให้เกิดการผสมกัน (hybrid) ของมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ท�ำงานเป็น
ระบบย่อยๆ อย่างโยงใยและสัมพันธ์กัน
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ยุคดิจิทัลภายใต้สายธารของการ
ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ ท�ำให้แนวคิดด้านการเรียนรู้ท�ำหน้าที่เป็นแก่นแกน
ส�ำคัญที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมใช้อธิบายแนวคิดด้านการศึกษาที่อยู่นอก
ห้องเรียน และเป็นไปเพื่อการมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายของผู้คน
โครงข่ายที่โยงใยกันของการเรียนรู้เกิดขึ้นเนื่องจากสังคมแห่งการเรียนรู้ได้
เปิดกว้างให้ทุกคนแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม ซึง่ ตรงกับที่ Hank Johnston (2011: 15) อธิบายลักษณะพิเศษของ
การเคลื่อนไหวทางสังคมไว้ในหนังสือ State & Social Movements ได้แก่
ประการแรก การเคลื่อนไหวทางสังคมต้องมีมูลเหตุและก่อเกิดผลประโยชน์
และความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมเพื่อเรียกร้องสิทธิ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของกลุม่ และได้รบั แรงสนับสนุนจากสาธารณชนในวงกว้าง ประการ
ที่สอง การเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องแสดงออกถึงจุดมุ่งหมายที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิ
โดยจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวจะต้องไม่หยุดหรือสูญหายไปตามกาล
เวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในทางกลับกันจะต้องด�ำรงอยูอ่ ย่างเข้มข้นเพือ่ ขัดขวาง
ไม่ให้เกิดยุทธวิธีการแบ่งแยกความแตกต่างจากฝ่ายตรงข้าม ประการที่สาม
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การเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของขบวนการเคลื่อนไหวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มผู้มีอ�ำนาจในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีรูปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย และประการสุดท้าย การเคลือ่ นไหวทางสังคมนัน้ สมาชิก
ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวจะต้องมีข้อตกลงที่เข้มแข็งร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
หลักการการตอบสนองจากรัฐหรือกลุ่มผู้มีอ�ำนาจในสังคม
ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบทุนนิยมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวได้สร้างความ
มั่นคงในชีวิตกับชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งส่งผลท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะผู้หญิงและคนหนุ่มสาวมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากคนยุคนั้นตั้ง
ความหวังส�ำหรับอนาคตสูง ทว่าความหวังดังกล่าวไปปะทะกับความคับแคบ
ของระเบียบสังคมเดิมและปัญหาเศรษฐกิจ ในด้านสังคมและการเมือง
โครงสร้างอ�ำนาจในสังคมตะวันตกจึงเต็มไปด้วยความคับแคบแบบอนุรักษนิยมจากอดีต จึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการสร้างเสรีภาพของคนรุน่ ใหม่ โดย
เฉพาะนักศึกษาทีถ่ กู กดขี่ เช่น คนผิวด�ำ ในสหรัฐอเมริกา สตรี เกย์ เลสเบียน
หรือกลุ่มคนรักร่วมเพศทั่วโลก ดังพิจารณาได้จากช่วงต้นทศวรรษ 1970 ที่
เกิดขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนธรรมดาเกิดขึ้นมากมายใน
ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในซีกโลกตะวันตก เช่น ขบวนการต่อต้านอาวุธ
นิวเคลียร์ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขบวนการเรียกร้องให้กลับไปสูค่ �ำสอนดัง้ เดิมของศาสนา กลับไปสูว่ ฒ
ั นธรรม/
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของตน ขบวนการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของกลุ่มสิทธิสตรี
ขบวนการเคลือ่ นไหวของคนพืน้ เมืองดัง้ เดิมในประเทศต่างๆ ขบวนการสิทธิ
ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือแม้แต่ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กิน
อาหารธรรมชาติอย่างขบวนการมังสวิรตั ิ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545: 1)
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แม้รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจะมุ่งเน้น
เป้าหมายทีต่ า่ งกัน ทว่าหัวใจส�ำคัญของการเคลือ่ นไหวต่างๆ กลับด�ำเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือสิทธิและความชอบธรรมในสังคมซึ่งรูปแบบการ
เคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคมอย่าง
หลวมๆ แต่ละกลุ่มอาจมีระดับของการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ลักษณะร่วม
บางประการของการเคลื่อนไหวทางสังคมคือ ผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหวมีจุด
มุ่งหมายที่แน่ชัด (goal oriented) มีความตั้งใจที่จะท�ำการเปลี่ยนแปลง
(intentional change) และมีอดุ มการณ์รว่ มกันเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมใน
ทิศทางทีต่ นปรารถนา ตัวอย่างทีใ่ กล้ตวั และเห็นได้ชดั คือการเคลือ่ นไหวเพือ่
เรียกร้องของกลุม่ สมัชชาคนจนทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้อง
ให้รฐั ชดเชยความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ กับชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนโยบาย
รัฐ จ�ำนวน 16 กรณีปญ
ั หา โดยการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องของกลุม่ สมัชชา
คนจน เป็นการเข้าร่วมของกลุม่ ต่างๆ ทีม่ คี วามเชือ่ ร่วมกันว่า ความเดือดร้อน
ทีช่ าวบ้านได้รบั นีเ้ ป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลทีไ่ ม่สามารถจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างเป็นธรรม ผ่านการแต่งตั้งตัวแทนหรือแกนน�ำในการเคลื่อนไหว
เพื่อการเจรจาต่อรองและถือเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคม (สุวิดา
ธรรมมณีวงศ์, 2544: 32-54)
ปั จ จุ บั น กระบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมไม่ เ พี ย งเป็ น
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ เฉพาะประเทศในแถบยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา
เท่านัน้ ในสังคมไทยก็เกิดขึน้ ด้วยเช่นกัน ทว่ามีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันเท่านัน้
เอง ดังค�ำอธิบายของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2545) ที่ระบุว่าการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศตะวันตก มีฐานมาจากความไม่พอใจต่อ
คุณภาพชีวติ ทีต่ กตำ�่ ไม่ใช่เรือ่ งการท�ำมาหากินและความอยูร่ อดของคนระดับ
ล่าง ดังที่เกิดในประเทศโลกที่สาม ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวจะเป็น
ประชาชนระดับล่าง เช่น คนจน ชาวไร่ชาวนา คนชายขอบ และผูด้ อ้ ยโอกาส
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ไม่ใช่ชนชั้นกลางเช่นในตะวันตก ด้วยเหตุนี้การเคลื่อนไหวทางสังคมหลาย
ขบวนในประเทศโลกที่สามจึงมีฐานอยู่ที่ชุมชนไม่ใช่ชนชั้น เช่น ขบวนการ
ทางเลือกการพัฒนา ขบวนการชนกลุ่มน้อย ตลอดจนการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องสิทธิบางประการท่ามกลางการเมืองในระบบทีล่ ม้ เหลวหรือการเมือง
ในระบบรัฐสภาไม่อาจเป็นการเมืองทีแ่ ก้ไขปัญหาของประชาชนและเยียวยา
สังคมได้ หรือเป็นการเมืองภาคประชาชนที่ต้องแก้ไขปัญหาของประชาชน
ระดับรากหญ้าและปัญหาสังคมได้
หากพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นต่างๆ บน
เครือข่ายการเรียนรู้ หลังยุคดิจิทัลปฏิวัติสังคม จะเห็นว่ามีประเด็น (issue)
ทางสังคมมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะ
ความเจ็บปวด และความโกรธเกรี้ยวของผู้คน ก่อนที่ความเคลื่อนไหวจะ
ปรากฏบนท้องถนน หรือการแสดงออกการคิดต่างด้วยวิธีการต่างๆ บน
โลกออนกราวด์ เช่น การแสดงสัญลักษณ์เพื่อการต่อต้าน การหยุดท�ำงาน
อย่างพร้อมเพรียง เป็นต้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ท�ำให้
มนุษย์โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์ดิจิทัล (digital native) มีคุณลักษณะของการ
ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่เข้มข้น ก่อนที่จะเกิดวิธีการ
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีกลายเป็นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมไปด้วยในตัว และหลายครัง้ ทีก่ าร
เคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องนวัตกรรม
ทางสังคม อันเป็นวิธกี ารทีม่ รี ะบบระเบียบในการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และขยายผล
เพื่อความมุ่งหวังอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้เกิดความ
เท่าเทียมและปกติสุข
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การเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม และการ
นำ�ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ค�ำว่า “นวัตกรรมทางสังคม” ถูกน�ำไปใช้อธิบายถึงปรากฏการณ์
ทางสังคมในหลากหลายกรณี ทัง้ ในด้านการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ การเคลือ่ นไหวทางสังคม เรือ่ ยไปจนถึงกิจการเพือ่ สังคมในลักษณะ
ต่างๆ (Fujisawa et al., 2015: 1-13) ในงานวิจัยเรื่อง “The Open Book of
Social Innovation” ซึ่งจัดท�ำโดยทีมวิจัยจากมูลนิธิ The Young Foundation
ได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่า “นวัตกรรมทางสังคม” เป็น “แนวคิดใหม่ๆ (ทั้งในรูป
สินค้า บริการ หรือต้นแบบต่างๆ) ที่ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางสังคม
และสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางสังคมรูปแบบใหม่ขนึ้ มาในเวลา
เดียวกัน” หรือเป็น “วิธีการในการสร้างสรรค์ค�ำตอบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ หาทางออกให้กบั ความท้าทายต่างๆ ของยุคสมัย” โดยไม่ได้มขี อบเขตที่
แน่ชดั และสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่า “นวัตกรรมที่ทั้ง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและยกระดับความสามารถของสังคม” ในการรับมือ
กับความท้าทายต่างๆ ที่ไม่อาจจัดการได้ด้วยโครงสร้างทางการเมืองและ
นโยบายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อความท้าทายเหล่านั้นเป็น
ประเด็นปัญหาทีไ่ ม่ได้จ�ำกัดอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ แต่เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระดับโลก อาทิ ความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ โรคระบาด และความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ (Murray, Caulier-Grice and Mulgan, 2016: 2-3)
Nicholls และ Murdoch (2013: 3-4) เสนอว่า ผลลัพธ์ของ
นวัตกรรมทางสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) นวัตกรรมที่
ค่อยเป็นค่อยไป (incremental) หมายถึง นวัตกรรมที่มุ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิต
สินค้าและบริการ เช่น โครงการ Kickstarter ซึ่งเปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถ
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น�ำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ของตนและระดมเงินบริจาคส�ำหรับการพัฒนา
โครงการผ่านแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ได้โดยตรง (2) นวัตกรรมเชิงสถาบัน
(institutional) หมายถึง นวัตกรรมที่มุ่งปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้กอ่ ประโยชน์ทางสังคมใหม่ๆ โดยให้ความส�ำคัญเป็น
พิเศษกับตลาด เช่น โครงการ M-Pesa ที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินและ
การเงินระดับจุลภาค (Microfinance) ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และ (3) นวัตกรรม
ทีพ่ ลิกโฉมสังคม (disruptive) หมายถึง นวัตกรรมทีม่ งุ่ เปลีย่ นแปลงส�ำนึกการ
รับรู้ของผู้คนและระบบโครงสร้างทางสังคม โดยส่วนมากมักเป็นนวัตกรรม
ที่มีเป้าประสงค์ทางการเมือง ตัวอย่างเช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ต่างๆ รวมไปถึงโครงการ Tostan ซึง่ เน้นการเพิม่ พูนพลังให้กบั ผูห้ ญิงในทวีป
แอฟริกาผ่านระบบการศึกษาผูใ้ หญ่และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในโครงการ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนของตัวเองให้มากขึน้ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างพลิกโฉม
สังคมของโครงการนี้ คือการช่วยให้ผหู้ ญิงจ�ำนวนมากกล้าลุกขึน้ ตัง้ ค�ำถามกับ
พิธกี รรมขลิบอวัยวะเพศสตรี (Female Genital Mutilation) เนือ่ งจากพวกเธอ
มีความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตนเองและสิทธิที่จะ
ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
งานวิจยั เรือ่ ง “The Open Book of Social Innovation” ของมูลนิธิ
The Young Foundation เสนอว่า การพัฒนาแนวคิดให้กลายเป็นนวัตกรรม
ทางสังคมที่มีผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Murray,
Caulier-Grice and Mulgan, 2016: 11-123)
(1)		 แรงกระตุน้ (prompts) เป็นขัน้ ตอนของการตัง้ ค�ำถาม มองหา
โจทย์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหานั้นๆ
ขั้นตอนนี้อาจจ�ำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือเหตุการณ์บาง
อย่างที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราเกิดความคิดใหม่ๆ หรือมองเห็นปัญหาที่
เคยเพิกเฉยมาก่อน ความท้าทายของขั้นตอนนี้คือการตั้งค�ำถามที่ถูกต้อง
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และมองให้ลึกลงไปกว่าระดับปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
การฝึกฝน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
วันหยุดเทศกาลให้รอบด้านยิ่งขึ้น เราอาจพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียง
ปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ยงั สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบขนส่งมวลชนทีไ่ ม่สะดวกและ
ไม่มีประสิทธิภาพพอ จนกลายเป็นการผลักภาระให้ประชาชนแต่ละคนต้อง
รับผิดชอบความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุด้วยตัวเอง เป็นต้น เครื่องมือพื้นฐานที่
ช่วยให้เราสกัดปัญหาเหล่านี้ออกมาได้อย่างตรงประเด็น คือการวิจัยและ
ส�ำรวจข้อมูลต่างๆ รวมถึงการแจกแจงและถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นออกมา
อย่างเป็นระบบ
(2)		 ข้อเสนอ (proposals) เป็นขั้นตอนของการหาแนวคิดและ
ทางออกที่เป็นไปได้ให้กับโจทย์ที่เราเลือก ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยกลวิธีต่างๆ
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดริเริม่ ใหม่ๆ ขยายขอบเขตความ
เป็นไปได้ของความคิดให้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการคิดนอกกรอบ
ตัวอย่างของกลวิธีที่ใช้อาจเป็นการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนหรือองค์กรที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับประเด็นปัญหาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและท�ำงานร่วมกัน หรือ
อาจจัดประกวดแข่งขันชิงรางวัลซึง่ จะช่วยกระตุน้ การแข่งขันทางความคิดของ
ผูเ้ ข้าร่วมได้มาก จุดมุง่ หมายหลักของขัน้ ตอนนีค้ อื การระดมแนวคิดเพือ่ แก้ไข
โจทย์ทางสังคมให้ได้มากทีส่ ดุ และแนวคิดทีไ่ ด้ควรมีแหล่งทีม่ าทีห่ ลากหลาย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(3)		 ตัวต้นแบบ (prototypes) หมายถึงการน�ำแนวคิดต่างๆ ที่
เลือกสรรมาแล้วไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนนีช้ ว่ ยให้เรามองเห็นปัญหาอันน�ำไป
สูก่ ารพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ หลายครัง้ ทีค่ วาม
คิดที่ดูดีในแผ่นกระดาษมักประสบกับอุปสรรคเมื่อต้องน�ำไปปฏิบัติจริง แต่
การเรียนรูว้ า่ อุปสรรคเหล่านัน้ คืออะไรได้อย่างรวดเร็วย่อมท�ำให้เรามีโอกาส
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ปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นได้มากขึ้น น่าสังเกตว่านวัตกรรมทาง
สังคมทีป่ ระสบความส�ำเร็จมักไม่ใช่นวัตกรรมทีใ่ ช้เวลาออกแบบและวางแผน
เป็นเวลานานเกินไป แต่มกั เป็นนวัตกรรมทีถ่ กู ส่งถึงมือผูใ้ ช้งานจริงได้รวดเร็ว
มากกว่า หลักการส�ำคัญของขั้นตอนนี้อยู่ที่ความรวดเร็วในการน�ำแนวคิด
เหล่านี้ไปทดลองปฏิบัติ โดยควรประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณต่างๆ
ไม่ให้สูงเกินความจ�ำเป็น ผู้พัฒนานวัตกรรมควรต้องติดตามวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น�ำมาใช้วางแผนในขั้นตอนต่อไป
(4)		 การยืนระยะ (sustaining) หลังจากทดลองปฏิบตั แิ ละประเมิน
ผลว่านวัตกรรมใดมีแนวโน้มจะประสบความส�ำเร็จและได้รับการสนับสนุน
ในวงกว้าง การพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะช่วยให้นวัตกรรม
สามารถยืนระยะต่อไปได้อย่างยาวนาน นอกเหนือจากการปรับปรุงตัว
นวัตกรรมแล้ว การจัดท�ำงบประมาณและแสวงหาแหล่งเงินทุนทีอ่ าจมาจาก
บริษัทเอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม กิจการการกุศล หรือการระดมทุนในลักษณะ
อื่นๆ รวมถึงการวางแผนทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยไม่ได้ละทิ้งเป้าหมาย
ดั้งเดิมในการพัฒนาสังคมจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าเราจะสามารถขับเคลื่อน
นวัตกรรมหนึ่งๆ ไปได้ไกลเพียงใด เนื่องจากไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความยั่งยืน
ทางการเงินสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกจากความยั่งยืนของตัวนวัตกรรมทาง
สังคมเอง
(5)		 การขยายขนาด (scaling) ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแพร่
กระจายนวัตกรรมผ่านกลวิธีต่างๆ โดยปัจจัยส�ำคัญต่อการแพร่กระจาย
นวัตกรรม คืออุปสงค์และอุปทานที่มีคุณภาพ โดยปกติแล้ว นวัตกรรมทาง
สังคมต่างๆ มักถูกตั้งแง่หรือถูกมองอย่างไม่ไว้วางใจนักในช่วงแรก ดังนั้น
ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมทางสังคมจึงจ�ำเป็นต้องสร้างอุปทานทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยการ
แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมสามารถท�ำงานได้จริงและจ�ำเป็นต่อการสร้างความ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงๆ เพื่อชักจูงใจประชาชนหรือองค์กรต่างๆ ให้
เกิดอุปสงค์ที่มีคุณภาพ นั่นคือท�ำให้พวกเขายอมลงทุนหรือจ่ายเงินให้กับ
ตัวนวัตกรรมเหล่านั้น การสร้างความตระหนักรู้ การรณรงค์เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง (advocacy) ให้ผู้คนรับรู้ถึงความส�ำคัญและ
ศักยภาพของนวัตกรรมทางสังคมจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิม่ ความต้องการ
ในตัวนวัตกรรมมากขึ้นไปด้วย
(6)		 ความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (systemic change) หมายถึง
นวัตกรรมทางสังคมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างหรือระบบ
พืน้ ฐานบางอย่างในชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ การสร้างนวัตกรรมในลักษณะนี้
ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงฐานคิดและชุดความคิดที่ผู้คนใช้ในการ
ท�ำความเข้าใจโลก ภารกิจในขั้นตอนสุดท้ายนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นปลาย
ทางสูงสุดของนวัตกรรมทางสังคม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นขั้นตอนที่ยาก
ล�ำบากทีส่ ดุ ด้วย เนือ่ งจากนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงเชิงระบบ
จ�ำเป็นต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอ�ำนาจ จุดประกายให้
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังต้องเป็นนวัตกรรมที่มองเห็นถึงภาพ
รวมของความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ปัจจัยส�ำคัญที่
ช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในความหมายนี้อาจเป็นวิกฤตการณ์ทางสังคม
ครั้งใหญ่ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าจนสามารถสั่นคลอน
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมได้ (disruptive technology) หรือไม่กอ็ าจเป็น
ผลพวงจากการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างพืน้ ฐาน พฤติกรรม และวัฒนธรรม
ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
จากการทบทวนแนวคิดเรื่องนวัตกรรมทางสังคมพอจะกล่าวได้
ว่า นวัตกรรมทางสังคมท�ำหน้าที่เป็นแบบแผนของการเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยไม่สามารถแยกขาดการอธิบายจากกันได้ ซึ่งการเคลื่อนไหวทางสังคม
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ด้วยนวัตกรรมทางสังคมมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่
มีสุขและก้าวทันกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากแรง
กระตุ้นทางสังคม จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแรงกดทับเนื่องจากชนชั้น บาดแผล
และความเจ็บปวดของผู้คนที่เกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่บ่มเพาะแรงกระตุ้นที่
เรียกร้องวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปัจเจกถึงระดับ
โครงสร้างของสังคม ตรงกับที่ Jack Mezirow ได้เสนอว่า การปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากภาวะยาก
ล�ำบาก ความผิดหวัง ความเจ็บปวด หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์
ส�ำคัญๆ ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้น�ำไปสู่ค�ำถามในเรื่องความเป็นตัวตน
และความหมายของชีวิตตนเอง และเมื่อผู้คนเกิดการรวมตัวขึ้นจึงเกิดเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ย่อยๆ และเมื่อถึง
ช่วงเวลา “ภาวะสุกงอม” วิธีการที่สร้างสรรค์ตามแนวคิดของนวัตกรรมทาง
สังคมจะถูกเสนอขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นวงจรที่ท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน

สรุป

การเรียนรูใ้ นฐานะของกระบวนการซึง่ ถือว่าเป็นการด�ำเนินการที่
ส่งผลสร้างการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งของชีวติ มนุษย์ตงั้ แต่เกิดกระทัง่ ตาย
โดยทีม่ นุษย์เป็นผูเ้ ลือกเส้นทางของชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในช่วงเวลาทีพ่ วกเขา
โดดเดีย่ วหรือรวมกลุม่ มนุษย์จ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ารเอาตัวรอด ดิน้ รน และต่อสู้
เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่าในสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน และในช่วงดิจทิ ลั ปฏิวตั สิ งั คมจึง
เป็นสิง่ แวดล้อมส่วนส�ำคัญทีท่ �ำให้มนุษย์สามารถปักหมุดเจตจ�ำนงของตนเอง
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสังคมออนไลน์เพื่อการเอาตัวรอด ดิ้นรน และ
ต่อสู้ เหมือนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงยุค 1900 ตอนปลายเป็นต้นไป การ
น�ำเสนอเรือ่ งกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา ซึง่ เป็นฐานคิดทีส่ �ำคัญอันส่งผล
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ต่อระบบระเบียบเรื่องการเรียนรู้ (learning) ทั่วโลกซึ่งได้มุ่งความส�ำคัญไปที่
ชีวติ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ ความรูท้ บี่ รู ณาการ ความเชือ่ เรือ่ งการค้นหาชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และมีความหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม เป็นกระบวนทัศน์
ใหม่ทางการศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงวิธคี ดิ เพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงให้ชวี ติ ทีด่ เี กิด
ขึ้นได้ (Garry Jacobs, 2014; John Dewey, 1956; Jack Mezirow, 1991)
ฐานคิดและสิ่งแวดล้อมยุคดิจิทัลดังกล่าวส่งผลให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
(network of learning) ที่มีสายใยและโยงใยกันด้วยความเข้าใจและเห็นใจ
ภายใต้เจตจ�ำนงที่มีทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าว Bruno
Latour (1987) ได้เสนอว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นจุดที่ท�ำให้ความรู้
เบ่งบานขึน้ มา ซึง่ ความส�ำเร็จในการสร้างความรู้ เป็นส่วนทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก
ตัวกระท�ำการต่างๆ มากมายในสังคม ทัง้ ในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับชีวติ ของมนุษย์ ในทีน่ อี้ าจจะเรียกได้วา่ เกิดภาวะ “ผลัด
กันตาสว่าง” ของสมาชิกเครือข่ายในประเด็นทีเ่ ครือข่ายแลกเปลีย่ นและร่วม
กันแลกเปลี่ยนความรู้ในเจตจ�ำนงที่มีอยู่ร่วมกัน
เครือข่ายการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ แบบไม่มขี ดี จ�ำกัดทว่ามีจ�ำนวนตาม
เจตจ�ำนงที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกเครือข่ายโดยที่
เทคโนโลยีท�ำหน้าที่เป็น ‘ประตูของประเด็น’ ที่เชื่อมโยงสมาชิกเครือข่าย
ย่อยๆ มากมาย ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อบ่มเพาะ
ไปสูท่ างออกบางประการร่วมกันของสมาชิก การเกิดขึน้ ของเครือข่ายมากมาย
ทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ของอัตลักษณ์และความหลากหลาย
และมนุษย์หนึ่งคนไม่ได้มีเพียงเจตจ�ำนงเดียว ภายใต้โลกดิจิทัลเขาหนึ่งคน
สามารถเป็นสมาชิกเครือข่ายได้มากกว่าหนึ่ง ในขณะที่ระบบชนชั้นที่กดขี่
เบียดขับให้มนุษย์ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบระเบียบกลายเป็นอื่นในสังคมยังคง
ด�ำรงอยู่ ซึ่งมันเรียกร้องให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายย่อยๆ ที่ต้องการ
ต่อสู้ ซึ่งหลายครั้งที่ถูกยกระดับเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างการ
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เปลี่ยนแปลงสังคม จากเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์สู่การเรียกร้องบนท้อง
ถนน ดังที่ Hank Johnston (2011: 15) น�ำเสนอว่าการเคลื่อนไหวทางสังคม
ต้องมีมูลเหตุและก่อเกิดผลประโยชน์และความคุ้มค่าต่อการเข้าร่วมเพื่อ
เรียกร้องสิทธิ โดยจุดมุง่ หมายของการเคลือ่ นไหวจะต้องไม่หยุดหรือสูญหาย
ไปตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในทางกลับกันจะต้องด�ำรงอยูอ่ ย่างเข้มข้น
เพือ่ ขัดขวางไม่ให้เกิดยุทธวิธกี ารแบ่งแยกความแตกต่างจากฝ่ายตรงข้าม และ
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนจ�ำนวนมาก
กลวิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมเรียกร้องให้เกิดนวัตกรรมทาง
สังคม (social innovation) ซึง่ เป็นแนวคิดทีแ่ สดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา
จากแรงกระตุ้น (prompts) ทั้งในด้านสารพันปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญซึ่งมัก
มีทมี่ าจากกลุม่ คนทีม่ อี �ำนาจมากกว่า รวมถึงความท้าทายทีม่ นุษย์ตอ้ งเผชิญ
ในกระแสของโลกทีม่ คี วามเป็นพลวัต ซึง่ ต่อมามนุษย์จะเกิดการหยิบจับ และ
ผสมผสานต้นทุน และไอเดียเพือ่ สร้างข้อเสนอ (proposals) ทีเ่ ป็นวิธกี ารบาง
อย่างภายใต้กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ซึ่งภายใต้ข้อเสนอมากมาย
(ผู้อยู่ภายใต้เครือข่ายคนใดจะเสนอก็ย่อมได้) จะท�ำให้เห็นว่าเครือข่ายการ
เรียนรูจ้ ะเกิดการแลกเปลีย่ นจนเกิดการอิม่ ตัวและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาต้นแบบ
(prototype) ซึ่งเป็นการทดลอง (test) กับกลุ่มเป้าหมายจริง หากทดลองเกิด
ผลสัมฤทธิ์ก็จะน�ำไปสู่การยืนระยะ (sustaining) ขยายขนาด (sailing) ทั้งใน
แง่การขยายขนาดของสังคมเรียนรู้ กลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางสังคม หรือรูปแบบ
ที่มีความเชื่อมโยงกับต้นแบบ สุดท้ายการเคลื่อนไหวจะน�ำไปสร้างการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงระบบ (systemic change) กระทัง่ การเปลีย่ นระบบระเบียบ
ของสังคมดังทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีการเรียกร้องสิง่ ต่างๆ มากมายทัว่ โลก (Murray,
Caulier-Grice and Mulgan, 2016: 11-123)
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