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1 
บทน า 

       
 

1.1 ที่มาและความส าคญั 

ในชว่งระหว่าง พ.ศ. 2562-2565 สงัคมไทยไดป้ระจกัษ์ถงึความตื่นตวัทางการเมอืงและสงัคม 

(political and civic engagement) ของเยาวชนทีป่รากฏขึน้ในโลกทางกายภาพ เช่น การเขา้รว่มชุมนุม

บนทอ้งถนน การลงชื่อแกไ้ขกฎหมาย ฯลฯ โดยเวบ็ไซต ์elect.or.th ไดบ้นัทกึขอ้มลูกจิกรรมและการ

ชุมนุมทางการเมอืงตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทยตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 

507 กจิกรรม (Elect 2021) นอกจากความตื่นตวัทีป่รากฏบนทอ้งถนน เยาวชนยงัมสี่วนรว่มต่อประเดน็

ทางสงัคมและการเมอืงในโลกโซเชยีล เช่น การแชรข์อ้มลูขา่วสารทางการเมอืงและร่วมถกเถยีงประเดน็

สาธารณะบนโลกออนไลน์ การสรา้งสรรคส์ื่อเพื่อแสดงออกทางการเมอืงผ่านเครอืขา่ยสงัคม หรอืการใช้

พืน้ทีใ่นโลกโซเชยีลเรยีกรอ้งใหม้กีารบอยคอตสนิคา้และบรกิารเพื่อแสดงออกถงึจดุยนืทางการเมอืง 

ฯลฯ โดยแฮชแทก็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหวของเยาวชนตดิเทรนดท์วติเตอรห์ลายครัง้ในช่วงปี 2563 

(ประชาไท 2564)  

 

ภาพที ่1: แฮชแทก็ทีส่ะทอ้นความตื่นตวัทางการเมอืงของเยาวชนไทยในทวติเตอร ์

 

ทีม่า: ประชาไท (2564) 
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ไมเ่พยีงแต่เยาวชนจะมคีวามตื่นตวัทางการเมอืงและสงัคม ขอ้คน้พบจากรายงานวจิยั “การมี

ส่วนรว่มของพลเมอืงในยคุดจิทิลั: การเคลื่อนไหวทางการเมอืงของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563” (พรรณ

รายและคณะ 2565)  แสดงใหเ้หน็ว่า คนรุ่นใหมใ่หค้วามส าคญักบับรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงทัง้ใน

เชงิสถาบนัและนอกพืน้ทีเ่ชงิสถาบนั ซึง่ตรงขา้มกบัความเชื่อโดยทัว่ไปในสงัคมทีม่กัมองว่าเยาวชนไม่

สนใจเรือ่งราวในสงัคมและขาดส านึกความเป็นพลเมอืง ไมว่่าจะเป็นบรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงในเชงิ

สถาบนั เช่น การออกไปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้ (3.29 จาก 4 คะแนน) การตรวจสอบการท างานของรฐับาลและ

หน่วยงานรฐั (3.16) การจา่ยภาษ ี(3.05) หรอืบรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงนอกพืน้ทีเ่ชงิสถาบนัทาง

การเมอืงแบบเดมิ เช่น การยดึมัน่ตามหลกัสทิธมินุษยชนสากล (3.26) การรว่มชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งการ

เปลีย่นแปลงบนทอ้งถนน (3.06) การลงมอืลงแรงช่วยเหลอื พฒันาสงัคม หรอืชุมชนรอบตวั (3.03) 

ถงึแมแ้บบแผนความเป็นพลเมอืงของเยาวชนดมูแีนวโน้มทีจ่ะถอยห่างจากตวัพรรคการเมอืงและ

นกัการเมอืง (2.60) และยดึมัน่แนวคดิชาตนิิยมน้อยลง (2.88) กต็าม (แผนภาพที ่1 และ 2) 

 

แผนภาพ 1: ค่าเฉลีย่คะแนนบรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงในเชงิสถาบนั  

 
ทีม่า: พรรณรายและคณะ (2565) 

 

แผนภาพ 2: ค่าเฉลีย่คะแนนบรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงนอกพืน้ทีเ่ชงิสถาบนั  

 
ทีม่า: พรรณรายและคณะ (2565) 
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ในรายงานฉบบัเดยีวกนันี้ ซึง่ไดท้ าการวจิยัเชงิส ารวจในกลุ่มเยาวชนอาย ุ15-24 ปีทัว่ประเทศ

จ านวน 2,000 คน ยงัพบว่าสาเหตุหลกัทีก่ระตุน้ใหเ้ยาวชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมอืงและสงัคมใน 

พ.ศ. 2563 สามอนัดบัแรก คอื 1. คุณภาพการศกึษาทีย่ ่าแยแ่ละอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมอ านาจนิยม (3.29 

จาก 4 คะแนน) 2. รฐับาลไมส่ามารถแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้(3.24) และ 

3. ความอยตุธิรรมในระบบยุตธิรรมไทย (3.22) โดยสาเหตุอื่นๆ ในรายการตวัเลอืกกไ็ดร้บัคะแนน

ใกลเ้คยีงกนั นัน่คอื สถาบนัการเมอืงทีถู่กครอบง าโดยกลุ่มอภสิทิธิช์น (3.16) สงัคมไทยขาด

กระบวนการทีเ่ป็นประชาธปิไตย (3.14) ตอ้งการแกไ้ขรฐัธรรมนูญและกฎหมายที่เอือ้ประโยชน์อภสิทิธิ ์

ชน (3.06) และมองไมเ่หน็อนาคตของทางเศรษฐกจิและการหางานท าในอนาคต (2.96)  

 

แผนภาพ 3: เหตุผลทีท่ าใหเ้ยาวชนตดัสนิใจเขา้รว่มการเคลื่อนไหวทางการเมอืงใน พ.ศ. 2563 

 
ทีม่า: พรรณรายและคณะ (2565) 

 

นอกจากนัน้ เมือ่ถามคนรุ่นใหมอ่าย ุ15-24 ปีถงึประเดน็ทีพ่วกเขาใหค้วามส าคญัในฐานะ

พลเมอืงและอยากใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ ผลส ารวจพบว่า ประเดน็เรือ่งคุณภาพการศกึษาได้

คะแนนสงูสุด (3.52 จาก 4 คะแนน) ตามมาดว้ยประเดน็เรือ่งสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน นัน่คอื สทิธมินุษยชนและ

สทิธเิสรภีาพ/ความเป็นส่วนตวัทีไ่ดค้ะแนนเท่ากนั (3.50) ส่วนประเดน็อื่นๆ ทีป่รากฏในตวัเลอืกลว้นได้
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คะแนนเกนิ 3 ทัง้หมด นัน่คอื การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (3.49) การสรา้งระบบการเมอืงทีป่ราศจาก

คอรร์ปัชัน่ (3.47) ความยตุธิรรมทางสงัคม (3.46) ระบบการเมอืงทีย่ดึประชาชนเป็นทีต่ ัง้ (3.43) ความ

เหลื่อมล ้าทางเศรษกจิ (3.38) การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ (3.31) ระบบอ านาจนิยมใน

วฒันธรรมไทย (3.26) ยกเวน้ปัญหาเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 3 เพยีง

เลก็น้อย (2.99)  

แมผ้ลส ารวจต่อประเดน็ทีเ่ยาวชนใหค้วามสนใจและสาเหตุทีอ่อกมาชุมนุมจะสะทอ้นถงึความ

ตื่นตวัของเยาวชนทีม่ต่ีอประเดน็สาธารณะในหลากหลายมติ ิทว่าเมือ่ใหป้ระเมนิความพงึพอใจต่อ

ประเดน็ทางสงัคมต่างๆ ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั เยาวชนกลบัใหค้ะแนนไมถ่งึ 1 คะแนน (เตม็ 4 คะแนน) 

สวนทางกบัความตื่นตวัทีม่ ีเช่น ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ (0.78) คุณภาพการศกึษา (0.88) สทิธิ

มนุษยชน (0.93) ระบบการเมอืงทีโ่ปรง่ใสปราศจากคอรร์ปัชัน่ (0.98) เวน้แต่ประเดน็เรือ่งโครงสรา้ง

พืน้ฐาน เช่น ทางเทา้ ระบบขนส่งสาธารณะ ทีไ่ดค้ะแนนมากกว่า 1 เพยีงเลก็น้อย (1.04) และประเดน็

สิง่แวดลอ้ม/การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีไ่ดค้ะแนนความพงึพอใจ 1.42  

 

แผนภาพ 4: ค่าเฉลีย่คะแนนการใหค้วามส าคญัและความพงึพอใจต่อประเดน็สาธารณะต่างๆ 

 
ทีม่า: พรรณรายและคณะ (2565) 



11 
 

ระดบัคะแนนความพงึพอใจต่อประเดน็สาธารณะทีเ่ป็นอยูย่งัสอดคลอ้งกบัผลส ารวจระดบัความ

เชื่อมัน่ในศกัยภาพและการตอบสนองของรฐับาลปัจจบุนั ซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่น้อยกว่า 1 เกอืบทัง้หมด ไม่

ว่าจะเป็นเรือ่งความสามารถในการบรหิารประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และเป็นธรรม รวมถงึ

การเปิดรบัฟังความเหน็ของประชาชน ดงัปรากฏในแผนภาพ 5 

 

แผนภาพ 5: ค่าเฉลีย่คะแนนความเชื่อมัน่ในศกัยภาพและการตอบสนองของรฐับาลปัจจุบนั 

 
ทีม่า: พรรณรายและคณะ (2565) 

 

ในดา้นหน่ึง เมือ่เยาวชนมองว่าผูถ้อือ านาจทางการเมอืงและกลไกเชงิสถาบนัไรป้ระสทิธภิาพใน

การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีต่นเชื่อว่ามคีวามส าคญัในฐานะพลเมอืง สิง่นี้อาจเป็นแรงผลกัใหพ้วกเขารูส้กึ

ตื่นตวัทางการเมอืงในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ทว่าเมือ่พจิารณาในอกีมุมหนึ่ง เมือ่การเคลื่อนไหวของ

เยาวชนตลอดในช่วง พ.ศ. 2563-2565 ไมไ่ดน้ าไปสู่การเปลีย่นแปลงเชงิสถาบนั ช่องว่างความคาดหวงั

ของพวกเขาไมไ่ดร้บัการเตมิเตม็ รวมถงึการแบ่งขัว้ทางการเมอืงอาจกดีขวางบทสนทนาและการท า

ความเขา้ใจระหว่างคนขา้มรุ่นจนไมส่ามารถหาทางออกรว่มกนั เยาวชนบางส่วนจงึเริม่รูส้กึหมดหวงัทีจ่ะ

เหน็การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและมองไมเ่หน็อนาคตทีด่ขี ึน้ในสงัคมไทย ซึง่อาจบัน่ทอนจนิตนาการ

พลเมอืงของคนรุ่นใหมท่ีม่ต่ีอสงัคมไทย ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากปรากฏการณ์ “ยา้ยประเทศกนัเถอะ” ทีม่กีาร

สรา้งกลุ่มชื่อดงักล่าวในวนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อแชรป์ระสบการณ์การใชช้วีติในต่างแดนและ

ช่องทางการยา้ยประเทศ และมสีมาชกิกลุ่มกว่า 500,000 บญัชภีายในเวลาเพยีง 3 วนั (ไทยรฐั 2564) 

ซึง่อาจสะทอ้นถงึความสิน้หวงัต่อสงัคมไทยของเยาวชน และตอ้งการไปหางานและเริม่ตน้ชวีติใหม่ใน

ต่างประเทศ 

ในหว้งเวลาทีเ่ยาวชนบางส่วนไมส่ามารถจนิตนาการถงึอนาคตทดีกีว่า ไรค้วามหวงัทีจ่ะเหน็การ

เปลีย่นแปลงเชงิสถาบนั และไมส่ามารถสื่อสารสรา้งความเขา้ใจกบัคนขา้มรุ่นอนัเป็นผลพวงจากการแบ่ง

ขัว้ทางการเมอืง ซึง่เป็นแนวโน้มที่เกดิขึ้นในหลายแห่งทัว่โลก แนวคดิเรื่อง “จนิตนาการพลเมอืง” 

(Civic Imagination) จงึยิง่ทวคีวามส าคญัในฐานะเครื่องมอืฟ้ืนฟูความหวงัของพลเมอืงคนรุ่นใหม่ 

ช่วยให้พวกเขาจนิตนาการถงึอนาคตที่ดกีว่าโดยไม่ตดิกบัความจรงิในปัจจุบนั สรา้ง “สายสมัพนัธ์
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ของพลเมอืง” (civic connection) ร่วมกบักลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายในสงัคม และน าจนิตนาการ

ดงักล่าวมาใชข้บัเคลื่อนกระบวนการเปลีย่นแปลงรว่มกบัผูอ้ื่นได้ในบรบิทจรงิ 

 

1.2 โครงการจนิตนาการพลเมือง (Civic Imagination Project), University of 
Southern California 

แนวคดิเรือ่งจนิตนาการพลเมอืง หรอื Civic Imagination ไดร้บัการศกึษา พฒันา และน าไป

ประยกุตใ์ชจ้รงิ โดยโครงการ Civic Imagination Project ซึง่มฐีานทีม่ ัน่อยูท่ี่มหาวทิยาลยัเซาเทริน์

แคลฟิอรเ์นีย (University of Southern California - USC) ภายใตก้ารน าของ Henry Jenkins 

นกัวชิาการชื่อดงัดา้นการมสี่วนรว่มเชงิวฒันธรรม (participatory culture) และมกีลุ่มชื่อว่า Civic Paths 

ซึง่เกดิจากการรวมตวัของนักวชิาการ ศลิปิน และนกัเคลื่อนไหวทางสงัคม เป็นผูพ้ฒันาเครือ่งมอืกระตุน้ 

“จนิตนาการพลเมอืง” และดูแลการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหรอืเวริค์ชอป โดยท างานรว่มกบัโรงเรยีน 

นกักจิกรรม องคก์รสื่อ และหน่วยงานต่างๆ ทัว่โลก 

โครงการ Civic Imagination ของ USC เชื่อว่า การฟ้ืนฟูจนิตนาการพลเมอืงเป็นประเดน็

เรง่ด่วนในหว้งเวลาทีพ่ลเมอืงส่วนมากรูส้กึสิน้หวงัทางการเมอืง และการแบ่งขัว้ทางการเมอืงรนุแรงยิง่

กว่าช่วงเวลาไหนๆ ในประวตัศิาสตร ์ซึง่วกิฤตการเมอืงในลกัษณะดงักล่าวไมไ่ดเ้กดิขัน้เฉพาะใน

สหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ แต่เกดิขึน้ในหลายแห่งทัว่โลกในรปูแบบทีต่่างกนัไป ตวัอยา่งเช่น การถอนตวัออก

จากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) การเกดิขึน้ของลทัธชิาตนิิยมขวาจดัในยโุรปและเอเชยี 

ความวุ่นวายทางการเมอืงในบราซลิ ฯลฯ ดว้ยเหตุนี้ โครงการฯ จงึหวงัว่า “จนิตนาการพลเมอืง” ทัง้ใน

ฐานะมโนทศัน์และเครือ่งมอื จะช่วยฟ้ืนฟูความหวงัและจนิตนาการต่ออนาคตใหก้บัพลเมอืงทัว่โลกที่

ลว้นตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีด่ไูรซ้ึง่ความหวงั 

ความโดดเด่นของโครงการ Civic Imagination คอืการท างานวจิยัเชงิขบัเคลื่อนทีผ่สมผสาน

ทฤษฎเีขา้กบัแนวทางปฏบิตัผิ่านการน ามโนทศัน์จนิตนาการพลเมอืงมาพฒันาเป็นเครือ่งมอืส าหรบั

กระตุน้ความหวงัของพลเมอืง ซึง่ไมเ่พยีงแต่ช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มรบัมอืกบัความทา้ทายและปัญหาต่างๆ 

อยา่งสรา้งสรรค ์แต่ยงัเชื่อมโยงจนิตนาการพลเมอืงเขา้กบักระบวนการเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิ รวมถงึ

เปิดพืน้ทีใ่หเ้กดิการแบ่งปันและแลกเปลีย่นจนิตนาการระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ซึง่ช่วยสรา้งบทสนทนาที่

กา้วขา้มความแตกต่างทางความคดิผ่านการหาเป้าหมายและคุณค่ารว่มกนั 

เครือ่งมอืหลกัทีก่ลุ่ม Civic Paths ใชเ้วลารว่มทศวรรษในการพฒันาคอื เวริค์ชอปทีถู่กออกแบบ

มาเพื่อจดุประกายใหพ้ลเมอืงแสดงออกถงึพลงัแห่งจนิตนาการ ซึง่สะทอ้นความเขา้ใจเชงิลกึถงึวสิยัทศัน์

ของตนต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมผ่านเรือ่งราวส่วนบุคคล คตคิวามเชื่อ หรอืวฒันธรรมสมยันิยม 

(pop culture) โดยกลุ่ม Civic Paths พยายามท าความเขา้ใจว่า เรือ่งเล่าในวฒันธรรมสมยันิยมทีด่ไูม่

เกีย่วขอ้งกบัการเมอืงนัน้ แทจ้รงิแลว้มพีลงัเชงิสญัลกัษณ์ทีส่ามารถน ามาใชเ้พื่อจดุประกายและเสรมิ

พลงัใหก้บัปัจเจกชนและชุมชนต่างๆ ไดแ้สดงออกถงึจนิตนาการแห่งอนาคตรว่มกนั รวมถงึเชื่อมโยง
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พลงัแห่งจนิตนาการถงึโลกทีด่กีว่ากบัการเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิไดอ้ย่างไร (Peters-Lazaro & 

Shresthova 2020) 

ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการเมือ่ปี ค.ศ. 2016 โครงการฯ ไดจ้ดัเวริค์ชอปอยา่งต่อเนื่องกบักลุ่มคนที่

หลากหลาย ทัง้เยาวชน นกักจิกรรมทางการเมอืง นกัสื่อสารมวลชน ศลิปิน นกัวชิาการ ตลอดจน

ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่มคนทีถู่กท าใหก้ลายเป็นชายขอบภายใตเ้รือ่งเล่ากระแสหลกัในสงัคม ซึง่

เวริค์ชอปช่วยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มพดูถงึประเดน็ทางการเมอืงและวฒันธรรมดว้ยเสยีงและจนิตนาการของ

ตนเอง สรา้งชุมชนทีม่คีวามหวงัและความปรารถนารว่มกนั และเหนืออื่นใดคอืช่วยใหพ้วกเขาใช้

ประโยชน์จากพลงัสรา้งสรรคข์องตนไดเ้ตม็ทีใ่นฐานะพลเมอืงผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง สิง่เหล่านี้ช่วย

เอาชนะสิง่ทีเ่รยีกว่า “เผดจ็การความเป็นไปได”้ (the tyranny of the possible) ซึง่หมายถงึเสยีงภายใน

ตวัเราทีจ่ ากดัความสามารถในการสรา้งจนิตนาการและวสิยัทศัน์แห่งอนาคต เพราะมวัแต่กกัขงัความ

เป็นไปไดไ้วก้บัเงือ่นไขและสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู ่(Duncombe 2012; Peters-Lazaro & Shresthova 

2020)  

การวาดฝันถงึอนาคตโดยไรข้อ้จ ากดันัน้ไมใ่ช่ความเพอ้ฝันทีพ่าพลเมอืงวิง่หนีจากความเป็นจรงิ

ดงัทีโ่ครงการฯ มกัถูกวจิารณ์ เพราะจนิตนาการพลเมอืงเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหพ้ลเมอืง

แตกต่างหลากหลายมารวมตวักนัเพื่อพดูคุยแลกเปลีย่นถงึอนาคตทีป่รารถนารว่มกนั สรา้งพืน้ทีท่ีจ่ะ

อ านวยใหเ้กดิการจนิตนาการและพดูคุยถงึความหวงั (และความกลวั) และไตรต่รองถงึสถานการณ์และ

ปัญหาต่างๆ ในเชงิลกึ รวมถงึจดุประกายใหพ้วกเขาจนิตนาการถงึโลกทีปั่ญหาเหล่านัน้ไดร้บัการจดัการ

ผ่านวธิกีารทีแ่ตกต่างหลากหลาย ซึง่เป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งโลกความจรงิทีด่กีว่าเดมิ 

(Peters-Lazaro & Shresthova 2020) ดงัเช่นทีส่ถาบนัแห่งอนาคต (Institute for the Future) เน้นย า้ถงึ

ความจ าเป็นของ “จนิตนาการสาธารณะ” (Public Imagination) เพื่อเปิดใหค้วามคดิฝันถงึอนาคตของ

ผูค้นไดร้บัการแลกเปลีย่น จนิตนาการทีไ่ดร้บัการแบ่งปันและแลกเปลีย่นนี้จะกระตุน้ใหเ้กดิการพูดคุย

และถกเถยีงไปสู่ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  ซึง่เป็นกระบวนการทีส่ าคญัยิง่ในหว้งเวลาแห่งการแบ่งฝักแบ่ง

ฝ่ายทางการเมอืงจนไมส่ามารถหาทางออกได ้(Jenkins และคณะ 2020) 

จากฐานคดิดงักล่าว โครงการจนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย (Thai Youth Civic Imagination) 

จงึไดน้ าแนวคดิและเครือ่งมอืจนิตนาการพลเมอืงทีพ่ฒันาโดยกลุ่ม Civic Paths ของมหาวทิยาลยัเซา

เทริน์แคลฟิอรเ์นีย (ดเูพิม่เตมิในบทที ่2) มาทดลองใชก้บัเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในบรบิทของสงัคมไทย 

เพื่อตอบค าถามวจิยัและสนองต่อเป้าหมายเฉพาะของโครงการวจิยัชิน้นี้ 
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1.3 ค าถามวจิัย 

ค าถามวจิยัหลกัของโครงการจนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย ซึง่คาดว่าจะสามารถตอบไดจ้าก

การประยกุตใ์ชแ้นวคดิและเครือ่งมอืการวจิยัของโครงการ Civic Imagination Project จากมหาวทิยาลยั

เซาเทริน์แคลฟิอรเ์นีย มดีงันี้ 

1. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญักบัประเดน็สาธารณะอะไรบา้ง และพวกเขามจีนิตนาการ

พลเมอืงต่อประเดน็สาธารณะเหล่านัน้อยา่งไร  

2. เยาวชนผูเ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงเพื่อสรา้งสงัคมทีต่นตอ้งการเหน็

อยา่งไร โดยมคี าถามยอ่ยดงันี้ 

 อะไรคอืแนวทางหรอืยทุธศาสตรห์ลกัทีเ่ยาวชนมองว่ามคีวามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลง 

 ใครทีม่บีทบาทส าคญัต่อการสรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้จรงิ  

 

1.4 วัตถุประสงค ์

โครงการจนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทยมวีตัถุประสงคห์ลกัดงันี้ 

- เพื่อท าความเขา้ใจแนวคดิ “จนิตนาการพลเมอืง” (Civic Imagination) และเครือ่งมอืต่างๆ ที่

พฒันาขึน้จากแนวคดิดงักล่าว ว่ามคีวามส าคญัต่อการสรา้งความเป็นพลเมอืงอยา่งไร โดยหวงั

ว่าจะสามารถน าแนวคดิและเครือ่งมอืดงักล่าวมาประยกุตใ์ชเ้พื่อสรา้งส านึกพลเมอืงใหก้บั

เยาวชนไทยต่อไป 

- เพื่อสรา้ง “ปรมิณฑลสาธารณะแห่งจนิตนาการ” (public sphere of imagination) ใหเ้ยาวชนมี

โอกาสสรา้งโลกแห่งจนิตนาการโดยไมต่อ้งยดึตดิกบักรอบความจรงิทีเ่ป็นอยู ่ซึง่อาจช่วยฟ้ืนคนื

ความหวงัต่อสงัคมทีเ่ป็นอยู่ รวมถงึสามารถใชจ้นิตนาการของตนมาเป็นฐานในการขบัเคลื่อน

การเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิ  

- เพื่อสรา้งพืน้ทีส่นทนาระหว่างกลุ่มเยาวชนทีม่ปีระสบการณ์และแนวคดิแตกต่างกนั อนัส่งผลให้

เกดิการเชื่อมสมัพนัธร์ะหว่างพลเมอืงกลุ่มต่างๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะภายใตส้งัคมทีม่กีารแบ่ง

ขัว้ทางความคดิสงู 

- เพื่อท าความเขา้ใจประเดน็สาธารณะทีเ่ยาวชนกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญั จนิตนาการใหมต่่อ

ประเดน็ทีพ่วกเขาสนใจ รวมถงึมุมมองทีพ่วกเขามต่ีอกระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม โดย

หวงัว่าจะสามารถน าความรูค้วามเขา้ใจทีเ่กดิขึน้มาใชใ้นการออกแบบการเมอืงเชงิสถาบนัให้

ตอบสนองต่อความเป็นพลเมอืงและรปูแบบการมสี่วนร่วมในฐานะพลเมอืงของเยาวชนต่อไป 
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1.5 กลุ่มเยาวชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ 

โครงการวจิยันี้มเีป้าหมายเพื่อส ารวจและท าความเขา้ใจ “จนิตนาการพลเมอืง” ในกลุ่มเยาวชน

ไทยอาย ุ15-18 ปี หรอืระดบัมธัยมศกึษาปีทีส่ามถงึมหาวทิยาลยัชัน้ปีทีห่นึ่ง โดยมุ่งเป้าไปทีเ่ยาวชน 2 

กลุ่มหลกั คอื 1. กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษาจากหลากหลายสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม และ 2. กลุ่ม

เยาวชนทีม่คีวามสนใจรว่ม (interest-based group) ซึง่มคีวามตื่นตวัทางการเมอืงและสงัคมในช่วง พ.ศ. 

2563-2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1. กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

ในกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาโดยอาศยัแนวคดิหลกัของ

โครงการ Civic Imagination Project ทีม่องว่า ความสามารถในการจนิตนาการไมใ่ช่ทกัษะทีม่อียูใ่นตวั

คนทุกคนเหมอืนๆ กนั แต่เป็นกระบวนการทีส่มัพนัธอ์ยา่งแนบแน่นกบัประสบการณ์ ภมูหิลงั และบรบิท

ทางความคดิของคนแต่ละคน (Peters-Lazaro and Shresthova 2020) ขณะเดยีวกนั จนิตนาการถงึโลก

อนาคตของเยาวชนแต่ละกลุ่มไมเ่พยีงสะทอ้นคุณค่าทีพ่วกเขาเหน็ว่าส าคญั ทว่ายงัคลา้ยเป็นการส่ง

เสยีงความตอ้งการหรอืความปรารถนาทีม่กัไม่มโีอกาสได้เปิดเผยออกมาดว้ยขอ้จ ากดัเรือ่งอาย ุเพื่อ

พสิจูน์สมมตฐิานดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มดว้ยเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้  

1. กลุ่มนกัเรยีนโรงเรยีนวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่โรงเรยีนก าเนิดวทิย ์จงัหวดัระยอง เป็นตวัแทน

ของเยาวชนทีน่่าจะคุน้เคยกบัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการจนิตนาการถงึโลกอนาคต

มากกว่านกัเรยีนทัว่ๆ ไป อกีทัง้นกัเรยีนกลุ่มนี้ยงัมลีกัษณะเป็นเดก็หวักะททิางวชิาการและ

มาจากครอบครวัทีส่ามารถสนบัสนุนทางการศกึษาและทางการเงนิไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

2. กลุ่มนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ไดแ้ก่

โรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม โดยเน้นนกัเรยีนทีอ่าศยัใน

ชุมชนรอบขา้งโรงเรยีนและมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางถงึต ่า เพื่อใหไ้ด้

กลุ่มเป้าหมายทีม่ภีูมหิลงัและความสนใจแตกต่างจากนกัเรยีนกลุ่มแรก  

3. กลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาในภาคเีครอืขา่ยของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ (สสส.) ไดแ้ก่ เยาวชนทีท่ างานรว่มกบัสภาเดก็ต าบล เพื่อเป็นตวัแทนเยาวชนทีม่ ี

บทบาทเชงิรกุในกจิกรรมทางสงัคม และมภีมูลิ าเนาจากหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ  

นอกจากนัน้ ผู้วิจยัเลือกที่จะจดักิจกรรมทัง้ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพฒันาแนว

ทางการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการทัง้สองรูปแบบ ในช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมี

รายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
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 ผูเ้ข้าร่วม/จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม 

ช่ือกิจกรรม รปูแบบกิจกรรม วนั/เวลา 

1 นกัเรยีนโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

รวม 11 คน (กลุ่มทดลอง) 

เรือ่งเล่าแห่ง

อนาคต 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom 

23 เมษายน 

2565 

2 เยาวชนทีท่ างานรว่มกบัสภา

เดก็ต าบลจาก 6 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ ลพบุร ีกาญจนบุร ี

เชยีงราย ราชบุร ีสกลนคร 

และกาฬสนิธุ ์รวม 12 คน 

เรือ่งเล่าแห่ง

อนาคต 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom 

7 พฤษภาคม 

2565 

3 นกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้น

ฉางกาญจนกุลวทิยาและ

โรงเรยีนระยองวทิยาคม 

รวม 10 คน 

เมอืงแห่ง

อนาคต 

ออนไซต ์รา้น 

Converstation ถนนยม

จนิดา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ระยอง 

22 พฤษภาคม 

2565 

4 นกัเรยีนจากโรงเรยีนก าเนิด

วทิย ์รวม 10 คน 

เมอืงแห่ง

อนาคต 

ออนไซต ์โรงเรยีน 

ก าเนิดวทิย ์จงัหวดัระยอง 

28 พฤษภาคม 

2565 

 

 

2. กลุ่มเยาวชนท่ีมีความสนใจร่วม 

ในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและสงัคมของเยาวชนตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 กลุ่มความ

สนใจรว่ม (interest-based group) ไมว่่าจะเป็นกลุ่มแฟนคลบัเกาหล ี(ทีม่กัถูกเรยีกว่า “ติง่เกาหล”ี) กลุ่ม

ความหลากหลายทางเพศ กลุ่มกราฟิกดไีซน์ กลุ่มเขยีนนิยายออนไลน์ กลุ่มอนิเมะ กลุ่มอบขนม กลุ่ม

ครปิโต ฯลฯ ลว้นมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการเมอืงผ่านทกัษะและความชื่นชอบทีพ่ฒันาขึน้จาก

การมสี่วนรว่มเชงิวฒันธรรมในกลุ่มทีต่นสนใจ ความสนใจของพวกเขาถูกเชื่อมโยงเขา้กบัการเมอืงเชงิ

สถาบนัและเผยตวัผ่านความคดิ-ความฝันหลากหลายรปูแบบทัง้ในโลกโซเชยีลและบนทอ้งถนน เช่น ถา้

การเมอืงด ีพวกเขาคงมเีงนิซือ้ตัว๋คอนเสริต์และมขีนส่งสาธารณะใหเ้ดนิทางไปดคูอนเสริต์ไดง้า่ย ถา้

การเมอืงด ีพวกเขาคงมเีมอืงทีท่ าใหค้นตกหลุมรกักนัไดง้า่ยขึน้ (ไมต่อ้งเสยีเวลาบนรถนานๆ หรอืมี

สวนสาธารณะใหค้นพบรกักนัได)้ (พรรณรายและคณะ 2565) 

ผูว้จิยัเลอืกศกึษากลุ่มเยาวชนอายุ 15-18 ปี หรอืก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 ถงึ

มหาวทิยาลยัชัน้ปีทีห่นึ่ง ซึง่มคีวามสนใจเฉพาะ 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  



17 
 

หนึง่ กลุ่มแฟนคลบัศลิปินเกาหล ีเช่น แฟนดอ้มวง BTS ฯลฯ กลุ่มแฟนคลบัไอดอลเกาหลไีม่

เพยีงแต่แชรค์วามสนใจรว่มกนั แต่ยงัท ากจิกรรมมากมายทีพ่ฒันาวฒันธรรมและทกัษะความเป็น

พลเมอืง เช่น การระดมทุน การปัน่กระแสโซเชยีล ฯลฯ นอกจากนัน้ กลุ่มแฟนดอ้มเกาหลยีงัถอืว่ามี

บทบาทเชงิรกุในกระแสการตื่นตวัทางการเมอืงของเยาวชนไทยในช่วงหลายปีทีผ่่านมา  

สอง กลุ่มเยาวชนทีส่นบัสนุนความหลากหลายและความเท่าเทยีมทางเพศ รวมถงึกลุ่มคนที่

นิยามตนเองว่าเป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) และ/หรอื non-binary สาเหตุทีเ่ลอืกกลุ่มนี้

เพราะถอืเป็นกลุ่มทีม่คีวามตื่นตวัทางการเมอืงสงูในช่วงหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึเป็นกลุ่มทีม่อีตัลกัษณ์

และแชรป์ระสบการณ์ทางสงัคมรว่มกนั 

สาม กลุ่มผูผ้ลติเนื้อหา (content creator) โดยเลอืกตวัแทนจากกลุ่มทีม่คีวามสนใจดา้นกราฟิก

ดไีซน์ สาเหตุทีเ่ลอืกกลุ่มนี้เพราะเยาวชนนกัสรา้งสรรคเ์นื้อหามกัจะคุน้ชนิกบัการสรรสรา้งผลงานจาก

จนิตนาการ และเชื่อในการใชเ้รือ่งเล่าและตวัละครสมมตเิพื่อคาดคะเนถงึอนาคตและสะทอ้นสงัคมที่

เป็นอยูใ่นปัจจบุนั  

ในขัน้ตอนการคดัเลอืกกลุ่มความสนใจรว่ม ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเปิดรบัสมคัรเป็นการทัว่ไปดว้ยการ

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ขององคก์รทีร่ว่มจดังาน รวมถงึขอใหผู้ม้ชีื่อเสยีงในโลกโซเชยีล 

(influencers) ช่วยแชรโ์ปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์(ภาพที ่2) โดยใหผู้ส้นใจเขา้รว่มกรอกใบสมคัรผ่าน 

Google Form การประชาสมัพนัธเ์ริม่ตน้ในศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายในช่วงเยน็ของวนั

อาทติยท์ี ่22 พฤษภาคม มผีูส้มคัรเขา้รว่มเกนิจ านวนทีก่ าหนดไว ้(15 คน) ครบทัง้ 3 กลุ่ม รวมทัง้สิน้ 

70 คน ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจปิดรบัสมคัร รวมถงึขยบัจ านวนรบัจากเดมิ 15 คน เป็น 18 คน เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการเขา้รว่มของเยาวชนทีส่มคัรเขา้มา การคดัเลอืกใชว้ธิสีุ่มเพื่อใหม้คีวามหลากหลายของ

ผูเ้ขา้รว่มในแต่ละครัง้มากทีสุ่ด 
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ภาพที ่2: โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 

ทีม่า: ออกแบบโดย สรชั สนิธุประมา 

 

ผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมขึน้ 3 ครัง้ในวนัที ่11, 12 และ 18 มถุินายน พ.ศ. 2565 มผีูเ้ขา้ร่วมรวมจรงิ

ทัง้สิน้ 40 คน ประกอบดว้ยกลุ่มแฟนคลบั 11 คน กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 13 คน และกลุ่ม

กราฟฟิกดไีซน์ 16 คน ตามล าดบั (ดตูารางดา้นล่าง) ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่มาจากพืน้ทีก่รงุเทพฯ และ

ปรมิณฑล และม ี7 คนมาจากต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ สระแกว้ 3 คน นครราชสมีา 2 คน ราชบุร ี1 คน และ

ประจวบครีขีนัธ ์1 คน อายเุฉลีย่ของผูเ้ขา้รว่มคอื 16.5 ปี  ผูว้จิยัไมเ่กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัเพศสถานะของ

ผูเ้ขา้รว่ม แต่สามารถระบุในเบือ้งตน้ไดว้่าผูเ้ขา้รว่ม 33 คนมลีกัษณะภายนอกแบบผูห้ญงิ และ 7 คนมี

ลกัษณะภายนอกแบบผูช้าย และเป็นทีน่่าสนใจว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศ มผีูเ้ขา้รว่มทีล่กัษณะ

ภายนอกเป็นชายเพยีง 1 คนเท่านัน้ 
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 ผูเ้ข้าร่วม/จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม 

ช่ือกิจกรรม รปูแบบกิจกรรม วนั/เวลา 

1 กลุ่มแฟนคลบัเกาหล ี

จ านวน 11 คน 

ความหวงัทีไ่มม่อีะไร

กัน้ และทาบ

จนิตนาการสู่ความเป็น

จรงิ 

ออนไซต ์คณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวทิยา 

ธรรมศาสตร ์

11 มถุินายน 

2565 / 9.30-

15.30 น. 

2 กลุ่มความหลากหลาย

ทางเพศ 13 คน  

ความหวงัทีไ่มม่อีะไร

กัน้ และทาบ

จนิตนาการสู่ความเป็น

จรงิ 

ออนไซต ์คณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวทิยา 

ธรรมศาสตร ์

12 มถุินายน 

2565 / 9.30-

15.30 น. 

3 กลุ่มกราฟิกดไีซน์ 

จ านวน 16 คน 

ความหวงัทีไ่มม่อีะไร

กัน้ และทาบ

จนิตนาการสู่ความเป็น

จรงิ 

ออนไซต ์คณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวทิยา 

ธรรมศาสตร ์

18 มถุินายน 

2565 / 9.30-

15.30 น. 

 

 

1.6 แนวทางการออกแบบสัมมนาเชงิปฏิบตักิาร  

แนวทางการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในโครงการ “จนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย” ไดร้บัการ

ออกแบบและพฒันาโดยนกัวจิยัหลกัของโครงการ 2 คน นัน่คอื ภาคนิ นิมมานนรวงศ ์ซึง่รบัผดิชอบการ

จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารกบักลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไป 3 กลุ่ม (และมกีลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม) และสรชั 

สนิธุประมา ซึง่ดแูลการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารกบักลุ่มเยาวชนทีม่คีวามสนใจเฉพาะ 3 กลุ่ม  

การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกลุ่มเป้าหมายนัน้มเีหตุผลรองรบัดงันี้  

หนึง่ นกัวจิยัทัง้ 2 คน มคีวามคุน้ชนิกบักลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั โดยภาคนิ นิมมานนรวงศ ์

เป็นครสูอนสงัคมศาสตรอ์ยู่ทีโ่รงเรยีนก าเนิดวทิย ์มปีระสบการณ์การสอนและการจดัการกบักลุ่ม

นกัเรยีนในหอ้งเรยีนหลายปี ส่วนสรชั สนิธุประมา มปีระสบการณ์การวจิยัและการท างานรว่มกบักลุ่ม

ความสนใจรว่มหลากหลายกลุ่ม ซึง่รวมถงึกลุ่มแฟนคลบัเกาหล ีกลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มกราฟิกดไีซน์  

สอง แนวคดิ เครือ่งมอื และแนวทางการออกแบบเวริค์ชอป ซึง่โครงการฯ ไดร้บัแรงบนัดาลใจ

จากผลงานของกลุ่ม Civic Paths ถอืเป็นนวตักรรมการวจิยัทีจ่ าเป็นตอ้งผ่านการทดลองจากมุมมอง

ความคดิทีแ่ตกต่างหลากหลาย ทมีวจิยัจงึเหน็ว่าควรใหผู้ว้จิยัทัง้ 2 คนรบัผดิชอบการออกแบบกจิกรรม

แยกกนัเพื่อเปิดพืน้ทีใ่หส้ามารถทดลองสรา้งสรรคก์จิกรรมตามแนวทางของตนไดอ้ยา่งเตม็ที ่อยา่งไรกด็ ี
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ในการท างานจรงินัน้ ทมีวจิยัไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็และสรปุบทเรยีนในแต่ละกจิกรรมเพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการพฒันากจิกรรมครัง้ต่อไป  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การน าเสนอแนวทางการออกแบบสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการอภปิราย

ผลในรายงานชิน้น้ี จะแยกออกเป็นสองส่วนตามกลุ่มเป้าหมายและผูร้บัผดิชอบ นัน่คอื กลุ่มนกัเรยีน

นกัศกึษา (บทที ่3) และกลุ่มเยาวชนทีม่คีวามสนใจรว่ม (บทที ่4) และปิดทา้ยรายงานดว้ยบทสรุป (บท

ที ่5) ซึง่เป็นการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการศกึษาโดยรวม 
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2 
จินตนาการพลเมือง: แนวคิดและเครื่องมือ 

       

 

 “เราไมจ่ าเป็นตอ้งมเีวทมนตรใ์นการเปลีย่นแปลงโลก เราทุกคนลว้นมพีลงัทีจ่ าเป็นภายในตวัอยู่

แลว้ เรามพีลงัในการจนิตนาการถงึโลกทีด่กีว่าได้” – J.K. Rowling (2008)  

 

 ในบทน้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัจนิตนาการพลเมอืง ทัง้ในมติขิองแนวคดิ

และเครือ่งมอื โดยสกดัมาจากหนงัสอื 2 เล่มหลกัของโครงการ Civic Imagination Project แห่ง

มหาวทิยาลยัเซาเทริน์์แคลฟิอรเ์นีย นัน่คอื 1. Practicing Futures: A Civic Imagination Action 

Handbook (Peters-Lazaro & Shresthova 2020) และ 2. Popular Culture and the Civic Imagination: 

Case Studies of Creative Social Change (Jenkins และคณะ 2020) รวมถงึขอ้มลูทีอ่ยูใ่น 

civicimaginationproject.org ซึง่เป็นเวบ็ไซตห์ลกัของโครงการฯ  

 

2.1 แนวคิด “จินตนาการพลเมือง” (Civic Imagination)  

“เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงโลกไดห้ากไรซ้ึง่จนิตนาการว่าโลกทีด่กีว่านัน้หน้าตาเป็นเช่นไร” 

ดว้ยความเชื่อดงักล่าว Jenkins และคณะ (2020) จงึไดก้ลัน่กรองแนวคดิทีพ่ดูถงึจนิตนาการใน

หลากหลายรปูแบบ อาท ิจนิตนาการสาธารณะ (public imagination) จนิตนาการทางการเมอืง (political 

imagination) จนิตนาการแบบสุดโต่ง (radical imagination) จนิตนาการทีค่ านึงถงึการน าไปใชจ้รงิ 

(practical imagination) หรอืกระทัง่แฟนตาซสีาธารณะ (public fantasy) พรอ้มทัง้สงัเคราะหค์ านิยาม 

“จนิตนาการพลเมอืง” (civic imagination) ว่าหมายถงึ “ความสามารถในการจินตนาการถึง

ทางเลือกอ่ืนๆ โดยไม่ติดกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจบุนั” (Jenkins 2020, 5) 

เพื่อท าความเขา้ใจ “จนิตนาการพลเมอืง” ในเชงิทฤษฎใีหก้ระจา่งยิง่ขึน้ กลุ่ม Civic Paths 

อธบิายถงึแก่นแนวคดิหลกัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัมโนทศัน์จนิตนาการพลเมอืง ดงันี้  

ส านึกพลเมือง (Civics) – การมสี่วนรว่มในฐานะพลเมอืง (civic engagement) คอื

กระบวนการทีชุ่มชนสรา้งชุดคุณค่าและเป้าหมายรว่มกนั ซึง่จ าเป็นต่อการสนบัสนุนการท างานและ

โครงสรา้งของประชาธปิไตย หากสมาชกิของชุมชนรูส้กึว่าความคดิและเสยีงของตนมคีวามส าคญั พวก

เขากจ็ะลงทุนกบัระบบการเมอืงทีส่นบัสนุนโครงสรา้งและกจิกรรมเพื่อรองรบัการมสี่วนรว่มของพลเมอืง 
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อยา่งไรกด็ ีหาก “รากฐานความเป็นพลเมอืง” ในสงัคมอ่อนแอหรอืถูกท าลาย การเมอืงกจ็ะกลายเป็น 

“สนามแขง่ขนัของความแปลกแยก” ดงัเช่นทีเ่หน็ผ่านปรากฏการณ์ “การแบ่งขัว้ทางการเมอืง” ในหลาย

ประเทศทัว่โลก ซึง่เป็นผลพวงจากการทีพ่ลเมอืงในสงัคมขาดวสิยัทศัน์และคุณค่ารว่ม กลุ่ม Civic Paths 

เชื่อว่า “จนิตนาการพลเมอืง” จะช่วยสรา้งพืน้ทีใ่นการพูดคุยแลกเปลีย่นเพื่อคน้หาคุณค่ารว่มทีช่่วย

เชื่อมโยงกลุ่มคนทีแ่ตกต่างเขา้ดว้ยกนั  

จินตนาการ (Imagination) – จนิตนาการคอืองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัการสรา้งส านึกพลเมอืง

และการมสี่วนรว่มในฐานะพลเมอืง จนิตนาการเป็นปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสงัคม

ทีช่่วยฟ้ืนฟูความหวงัและท าใหเ้รามองเหน็ความเป็นไปไดจ้ากขอ้จ ากดัต่างๆ ทีเ่ป็นอยู ่จนิตนาการท า

หน้าทีเ่ป็นเหมอืนประตูทีเ่ชื่อมระหว่างอดตีและอนาคตทีเ่ปิดไปสู่ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  เวริค์ชอป

จนิตนาการพลเมอืงช่วยสรา้งพืน้ทีท่ี่อนุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มหยดุคดิถงึขอ้จ ากดัต่างๆ ทีร่ายลอ้มอยูใ่น

ชวีติประจ าวนั จนิตนาการถงึโลกอนาคตทีป่รารถนา และแบ่งปันจนิตนาการรว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่จาก

ประสบการณ์ของกลุ่ม Civic Paths ผูเ้ขา้รว่มสามารถกลบัมาสู่โลกปัจจบุนัพรอ้มกบัเป้าหมายและพลงั

ในการเปลีย่นแปลงสงัคม  

การสร้างโลกใหม่ (Worldbuilding) – การสรา้งโลกใหมค่อืเครือ่งมอืวจิยัหลกัของกลุ่ม Civic 

Paths ในการสรา้งจนิตนาการพลเมอืง ในกระบวนการสรา้งโลกใหม ่ผูเ้ขา้รว่มจะถูกกระตุน้ใหใ้ชพ้ลงั

ความสรา้งสรรคท์ัง้ในฐานะปัจเจกและกลุ่มเพื่อสรรสรา้งโลกอนาคตทีป่รารถนา พรอ้มกบัรว่มสรา้งเรือ่ง

เล่าทีใ่ชอ้ธบิายถงึโลกในจนิตนาการนัน้ผ่านวฒันธรรมสมยันิยม วฒันธรรมทอ้งถิน่ หรอืเรือ่งเล่าส่วน

บุคคล ดว้ยรปูแบบสื่อทีไ่รข้อ้จ ากดั อาท ิการต์ูน นิยาย เรือ่งสัน้ หนงัสัน้ เกม รว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่แตกต่าง

จากโมเดลการสรา้งเรือ่งเล่าตามขนบทีม่กัใหค้นเพยีงคนเดยีวสรา้งสรรคผ์ลงานสื่อออกมา ลกัษณะ

เฉพาะทีเ่ปิดใหเ้กดิการใชจ้นิตนาการรว่มกนัระหว่างกลุ่มคนทีโ่ดยปกตแิลว้อาจจะไมไ่ดท้ างานรว่มกนั 

เช่น กลุ่มนกัเรยีนและคร ูฯลฯ ช่วยสรา้งสายสมัพนัธพ์ลเมอืง และอาจน าไปสู่นวตักรรมความรว่มมอืและ

จนิตนาการใหม่ๆ   

ด้วยส่ืออะไรกไ็ด้ (By Any Media Necessary) – แนวทางการเวริค์ชอปเพื่อกระตุน้

จนิตนาการพลเมอืงใหม่นัน้มกัขึน้อยูก่บัการแสดงออกเชงิสรา้งสรรคแ์ละการผสมผสานเชงิวฒันธรรม 

(cultural remixing) อยา่งไรกด็ ีกลุ่ม Civic Paths ตระหนกัถงึ “ช่องว่างในการมสี่วนรว่ม” (participation 

gap) ของกลุ่มต่างๆ ซึง่การเขา้ถงึโอกาส ประสบการณ์ ความรู ้และทกัษะทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มน าไปสู่

ความสามารถในการสรรสรา้งจนิตนาการทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มจงึเน้นย ้าถงึความส าคญัของการ

สรา้งสรรค ์“ดว้ยสื่ออะไรกไ็ด”้ ตราบเท่าทีม่นัสามารถถ่ายทอดจนิตนาการ แสดงใหเ้หน็ไอเดยี และ

เชื่อมโยงมนัเขา้กบัผูอ้ื่นได ้(Peters-Lazaro & Shresthova 2020) 

นอกจากการอธบิายในเชงิทฤษฎ ีกลุ่ม Civic Paths ไดพ้ฒันากรอบแนวคดิทีอ่ธบิาย “หน้าที”่ 

ของ จนิตนาการพลเมอืงใน 6 มติ ิซึง่เชื่อมโยงใหเ้หน็ความสมัพนัธโ์ดยไล่ไปตัง้แต่การเสรมิพลงัในระดบั

บุคคลไปยงัระดบัรวมหมู่ ดงันี้  
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1. จินตนาการถึงตนเองในฐานะพลเมืองผูส้ร้างการเปล่ียนแปลง - เชื่อมโยงจนิตนาการเขา้

กบัอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลและอตัลกัษณ์ทางสงัคม ซึง่ช่วยใหปั้จเจกชนตระหนกัถงึพลงัของตนใน

ฐานะพลเมอืงผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง  

2. จินตนาการถึงโลกท่ีดีกว่า - ตระหนกัถงึคุณค่าของการจนิตนาการถงึอนาคตแบบไรข้อ้จ ากดั 

รวมถงึการสรา้งเรือ่งเล่ายโูทเปียและดสิโทเปียเพื่อจดุประกายใหเ้กดิการครุ่นคดิถงึสาเหตุและ

เป้าหมายของการต่อสู ้

3. จินตนาการว่าตนเองเช่ือมสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า - ใชจ้นิตนาการในการ

ประกอบสรา้งอตัลกัษณ์รวมหมู ่ชุมชนในจนิตกรรม และประวตัศิาสตรร์ว่ม  

4. น าจินตนาการไปสู่พื้นท่ีและบริบทในโลกจริง - กระตุน้ใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

จนิตนาการพลเมอืง พืน้ทีเ่ชงิวฒันธรรม และพืน้ที/่สถานทีจ่รงิ 

5. กระชบัความสมัพนัธ์กบัผู้อ่ืนท่ีมีประสบการณ์แตกต่างจากตน - คน้หาจนิตนาการทีจ่ าเป็น

ต่อการสรา้งเครอืขา่ยสมัพนัธก์บักลุ่มทีแ่ตกต่างหลากหลายในหว้งเวลาแห่งการต่อสู้เพื่อความ

ยตุธิรรมทางสงัคมและการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง  

6. จินตนาการถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง - จนิตนาการถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงทีน่ าไปสู่

เป้าหมายและยทุธศาสตรก์ารเคลื่อนไหว (Peters-Lazaro & Shresthova 2020) 

จนิตนาการพลเมอืงนัน้บ่อยครัง้กเ็กดิขึน้โดยทีย่งัยดึตดิอยูก่บัระบบและโครงสรา้งต่างๆ ทว่า 

Jenkins และคณะ (2020) เลอืกทีจ่ะขยบัขยายความเขา้ใจกรอบแนวคดิดงักล่าวใหร้วมถงึความสามารถ

ในการจนิตนาการถงึทางเลอืกอื่นๆ โดยไมต่อ้งยดึโยงกบัความจรงิทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั แมว้่าทางเลอืก

ดงักล่าวอาจจะดเูหนือจรงิ เพอ้ฝัน หรอืแฟนตาซกีต็าม ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า บ่อยครัง้ทีก่ารยดึโยงกบั

ปัญหาในปัจจบุนัมกัท าใหเ้รามองไมเ่หน็ความเป็นไปไดอ้ื่นๆ นอกเหนือจากขอ้จ ากดัทีอ่ยูต่รงหน้า ส่งผล

ใหเ้สยีงทีเ่ป่ียมดว้ยความสรา้งสรรคใ์นการจนิตนาการสิง่ใหม่ๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มคนทีถู่กกดทบัในสงัคม 

ตอ้งเลอืนหายไปก่อนทีส่งัคมจะมโีอกาสไดย้นิ  

ในท านองเดยีวกนั Duncombe (2012) ย ้าถงึความส าคญัของ “การคดิแบบยโูทเปีย” (utopian 

thinking) ซึง่จะช่วยพาเราหลุดพน้จาก “เผดจ็การความเป็นไปได”้ (the tyranny of the possible) และ

สามารถจนิตนาการถงึทางเลอืกทีท่ะลุกรอบจ ากดัทางสงัคมได ้ โดยการจนิตนาการถงึอนาคตผ่านโลก

แฟนตาซหีรอืวฒันธรรมสมยันิยมมพีลงัเฉพาะตวั ซึง่ช่วยใหเ้ราคน้พบเรือ่งเล่าและวธิใีหม่ๆ  ต่อปัญหา

และประเดน็ทางการเมอืงและสงัคมทีเ่ป็นอยู ่ตวัอยา่งเช่น Duncombe (2012) อธบิายว่าเรือ่งราวแฟน

ตาซใีน Star Trek ช่วยปลดปล่อยกลุ่มแฟนๆ ใหส้ามารถจนิตนาการถงึยโูทเปียทีเ่ป่ียมดว้ยความเสมอ

ภาคและการลุกขึน้ต่อสูก้บัทุนนิยมสามานย ์

กลุ่ม Civic Paths เน้นย า้ว่า “จนิตนาการ” ในทีน่ี้ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสิง่เพอ้ฝันหรอืหนทางในการ

หลบหนีจากโลกความจรงิ (escapism) ดงัทีม่กัถูกวจิารณ์หรอืเขา้ใจผดิ แต่มนัคอืโลกแห่งจนิตนาการที่

สรา้งปรมิณฑลสาธารณะทีผู่ค้นสามารถมาถกเถยีงถงึประเดน็ทางสงัคมและอนาคตทีต่นปรารถนา 

(public sphere of imagination) เพื่อท าความเขา้ใจมมุมองความคดิของผูอ้ื่น และช่วยก่อรา่งส านึก
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ความเป็นพลเมอืงซึง่จะน าไปสู่พลงัทางการเมอืงและสงัคมเพื่อการเปลีย่นแปลงในโลกจรงิ ดงัทีห่น้าทีท่ ัง้ 

6 ประการของจนิตนาการพลเมอืงแสดงใหเ้หน็ว่า เราสามารถกระตุน้จนิตนาการแห่งความหวงั ซึง่เป็น

กา้วส าคญัทีน่ าไปสู่การสรา้งชุมชน การสรา้งส านึกพลเมอืง การวางแผนปฏบิตักิาร และการลงมอื

เปลีย่นแปลง 

การท างานของกลุ่ม Civic Paths ตลอดเกอืบหนึ่งทศวรรษ ผ่านการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลาย

สบิครัง้กบักลุ่มคนหลากหลายอายแุละความสนใจจากทัว่ทุกมุมโลก ช่วยยนืยนัว่าการปลดปล่อย

จนิตนาการถงึอนาคตโดยไรข้อ้จ ากดันัน้ กลบัท าใหผู้เ้ขา้รว่มมองเหน็ความหวงัและใชพ้ลงัดงักล่าว

ขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิ ตวัอยา่งการทดลองใชเ้ครือ่งมอืกระตุน้จนิตนาการ

พลเมอืงทีน่่าสนใจคอื การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ผสมผสานเรือ่งราว” (Remixing Stories workshop) ที่

จดัขึน้ในงาน Salzburg Academy on Media and Global Change ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มเป็นนกัเรยีนจากทัว่

ทุกมุมโลก กลุ่ม Civic Paths ขอใหน้กัเรยีนแบ่งปันเรือ่งราวทีส่ าคญัในชวีติพวกเขา จากนัน้กใ็ห้

ผสมผสานเรือ่งราวขึน้ใหมใ่นกลุ่มผูเ้ขา้รว่มเพื่อบอกเล่าถงึจนิตนาการในอนาคตแบบไรข้อ้จ ากดั ใน

กระบวนการผสมผสานเรือ่งราวและการทบทวนถงึประสบการณ์ผ่านเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้ กลุ่ม Civic 

Paths สงัเกตถงึพลงัของเรือ่งเล่าและจนิตนาการของนักเรยีนทีช่่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการสนทนาขา้ม

วฒันธรรม และสุดทา้ยมผีูเ้ขา้รว่มบางส่วนไดน้ าจนิตนาการไปใชใ้นกระบวนการเปลีย่นแปลงในบรบิท

จรงิ (Jenkins และคณะ 2020) 

 

2.2 สัมมนาเชิงปฏิบตักิาร: เครื่องมือสร้างจนิตนาการใหม่ของพลเมือง 

ในหนังสอื Practicing Futures: a Civic Imagination Action Handbook  (Peters-Lazaro & 

Shresthova 2020) ผู้เขยีนอธบิายถงึแนวทางที่ชุมชนหรอืกลุ่มความสนใจต่างๆ จะมารวมตวักนัเพื่อ

จนิตนาการถงึอนาคตที่หลุดพ้นไปจากขอ้จ ากดัในรูปแบบต่างๆ ที่ก าลงัเผชญิอยู่ และเพื่อสร้างโลก

ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถอธบิายถงึคุณค่า ความหวงั และความฝันที่มรี่วมกนั โดยจาก

ประสบการณ์ในการเวริค์ชอบของโครงการ กลุ่ม Civic Paths มกัจะค้นพบจุดที่ยอมรบัร่วมกนั 

(common ground) ซึ่งเป็นสิง่ที่มกัจะหายไปในการถกเถยีงทางการเมอืงที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งการ

ค้นพบจุดเชื่อมทางสงัคมจะเกดิขึ้นได้เมื่อเราลองถอยออกจากปัญหาที่เผชญิอยู่และจนิตนาการถงึ

ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกนั  

กลุ่ม Civic Paths ได้พฒันาสมัมนาเชงิปฏบิตัิการซึ่งถอืเป็นนวตักรรมการวจิยัเพื่อกระตุ้น

การท างานของ “จนิตนาการพลเมอืง” ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน ามาปรบัและประยุกต์ให้

เขา้กบังานวจิยัในโครงการดงันี้ 

- Infinite Hope – Imagining a Better World สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่มุ่งใช้พลงัแห่งเรื่อง

เล่าแห่งอนาคตในฐานะเครื่องมอืสร้างจนิตนาการพลเมอืงและจุดประกายให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงในโลกจรงิ กิจกรรมดงักล่าวกระตุ้นให้ผู้เขา้ร่วมสรา้งโลกขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้อง
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ยดึตดิกบัความจรงิที่เป็นอยู่ โดยมีขัน้ตอนส าคญัดงันี้ 1. Future World Brainstorm คอืการ

ระดมสมองว่า ในช่วงปีที่ก าหนดไว้ในอนาคต คุณจนิตนาการว่าน่าจะหรอืควรจะเกดิอะไร

ขึน้บนโลกบ้าง (ในหวัขอ้ต่างๆ ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมแสดงความสนใจหรอืก าหนดไว้ล่วงหน้า 

เช่น การศกึษา สื่อ รฐับาล สาธารณสุข ฯลฯ) 2 . Story Making คอืการขอให้กลุ่มย่อย

ประมาณ 4-6 คน แต่งเรื่องราวว่าจะเกดิอะไรขึ้นบ้างบนโลกในช่วงปีที่ก าหนดในอนาคต 

โดยใช้เรื่องราวจากวฒันธรรมสมยันิยม วฒันธรรมท้องถิน่ หรอืประสบการณ์ส่วนตวั มาเป็น

ฐานในการสรา้งสรรค์ และ 3. Performance Planning & Performance คอืการขอให้กลุ่ม

ย่อยเล่าเรื่องราวที่แต่งขึน้ผ่านการน าเสนอในรูปแบบที่เปิดกว้างด้วยสื่ออะไรก็ได้ 

- The Origin Stories สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่เจาะลกึไปในอดตีของผู้เขา้ร่วมผ่าน “วตัถุแห่ง

ความทรงจ า” (memory objects) และกระตุ้นให้พวกเขาสรา้งสรรค์เรื่องราวแฟนตาซขีอง

ซูเปอร์ฮโีร่ (เช่น Superman, Black Panther, Harry Potter, Star Wars) ซึ่งเชื่อมโยงกบั

วตัถุความทรงจ าของตน จากนัน้จงึให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่สร้างขึ้นจาก

จนิตนาการผ่านวตัถุแห่งความทรงจ า กจิกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสรมิการสรา้ง

จนิตนาการในฐานะพลเมอืงผู้สรา้งการเปลี่ยนแปลง  

- The Remixing Stories สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่ชวนให้ผู้เข้าร่วมใช้จนิตนาการสร้างสรรค์

เรื่องราวขึน้มาจากเรื่องเล่าหรอืวฒันธรรมสมยันิยมที่มคีวามหมายกบัตนในฐานะพลเมอืง 

และน าเรื่องราวของผู้เขา้ร่วมมาแบ่งปันและผสมผสาน (remixing) เรื่องราวขึน้มาใหม่ 

กจิกรรมดงักล่าวไม่เพยีงช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงออกถงึจนิตนาการพลเมอืงในฐานะ

ปัจเจก แต่ยงัช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนเพื่อลดความแตกต่างและกระชบัความสมัพนัธ์ใน

กลุ่มคนที่มปีระสบการณ์แตกต่างกนั 

- Step into the Looking Glass สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่ชกัชวนให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปัน

เรื่องราวเกี่ยวกบัวฒันธรรมสมยันิยมที่รูจ้กัและชื่นชอบ จากนัน้ก็แบ่งกลุ่มตามเนื้อหา

วฒันธรรมสมยันิยมที่คนในกลุ่มชอบและคุ้นเคยร่วมกนั แต่ละกลุ่มจะได้รบัการชกัชวนให้

เดนิเข้าสู่โลกของกระจกสองด้านเพื่อปฏสิงัสรรค์กบัโลกแห่งจนิตนาการอกีด้านหนึ่ง และเมื่อ

ได้เขา้ไปในโลกแห่งเนื้อหาที่ชื่นชอบ ลองจนิตนาการว่าตวัละครไหนที่พวกเขาอยากพบเจอ 

เพราะอะไร พวกเขาได้ค้นพบขอ้มูลหรอืวธิกีารแก้ไขปัญหาอะไรที่สามารถน ามากลบัมาใช้

ในโลกแห่งความเป็นจรงิจากตวัละครที่พบเจอบ้าง 

- Monuments from the Future สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่ชกัชวนให้ผู้เข้าร่วมสร้างสรรค์

ชิ้นงานจากจนิตนาการโดยยดึโยงกบัพื้นที่ในโลกจรงิด้วยวสัดุราคาถูกและท าได้ง่าย 

ผู้เขา้ร่วมจะต้องเลอืกสถานที่ที่มคีวามหมายกบัตนและไปเฝ้าสงัเกตการณ์ พรอ้ม

จนิตนาการว่าสถานที่ดงักล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต จากนัน้ผู้เข้าร่วม

จะต้องสร้างชิ้นงานที่จะช่วยให้เกดิการจนิตนาการสถานที่นัน้ใหม่ตามที่ตนปรารถนา ถอื

เป็นเวริค์ชอปที่เน้นการท าให้สิง่ที่เป็นนามธรรมอย่างจนิตนาการเกดิเป็นรูปร่างขึน้มา และ

น าจนิตนาการดงักล่าวมาสู่สถานที่/พื้นที่ในโลกจรงิ  
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- Creating an Action Plan สมัมนาเชงิปฏบิตักิารที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมแสดงวสิยัทศัน์และ

วางแผนปฏบิตักิารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมจะระดมความคดิเกี่ยวกบัปัญหาที่ตนให้

ความส าคญั ก าหนดประเด็นและขอบเขตปัญหาให้ชดัเจน และคดิยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ในการแปลงจนิตนาการของตนให้อยู่ในรูปการขบัเคลื่อนในโลกจรงิ โดยยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารนัน้ควรค านึงถงึการสร้างความตระหนักรูต่้อประเด็นที่ขบัเคลื่อน การสรา้ง

เครอืข่ายและชุมชนผู้สนับสนุน การหาทุนสนับสนุน การท างานกบัภาคเอกชน และแผนการ

เปลี่ยนแปลงเชงิสถาบนั   

กลุ่ม Civic Paths ได้บนัทกึแนวทางการท าเวริค์ชอปไว้อย่างละเอยีดในหนังสอื Practicing 

Futures (Peters-Lazaro & Shresthova 2020) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอืที่ใช้ บรบิทการใช้ แนว

ค าถาม แนวทางการพูดกระตุ้น ตวัอย่างประกอบ ฯลฯ ซึ่งกลุ่ม Civic Paths เชื่อว่า เวริค์ชอปที่

พฒันาขึ้น 6 แนวทางนี้ สามารถน าไปผสมผสานและปรบัใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ และเหมาะกบั

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักการศกึษา นักกิจกรรมสงัคม คนที่ท างานสรา้งสรรค์ 

หรอืผู้ประกอบการสงัคม เป็นอาท ิโดยทางทมีวจิยัในโครงการจนิตนาการใหม่ของเยาวชนไทยได้น า

แนวทางการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการทัง้ 6 แบบ มาผสมผสานและปรบัใช้ให้เขา้กบักลุ่มผู้เข้าร่วม

และเป้าหมายของโครงการ (ดูบทที่ 3 และ 4) 
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3 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

       

 

3.1 การออกแบบกจิกรรม 

ในกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา ผูว้จิยัไดอ้อกแบบสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทัง้ 4 ครัง้ โดยหยบิยมื

องคป์ระกอบจากเวริค์ชอปของโครงการ Civic Imagination Project 3 กจิกรรม (Peters-Lazaro and 

Shresthova, 2020, pp. 105-120, 135-142) ประกอบดว้ย  

1. กจิกรรม Origin Stories ซึง่มจีดุเด่นตรงทีเ่ชื่อมโยงจนิตนาการถงึอนาคตเขา้กบัเรือ่งราวใน

ความทรงจ าของผูเ้ขา้รว่มแต่ละคน ภารกจิหลกัคอืการใหผู้เ้ขา้รว่มแปลงวตัถุแห่งความทรง

จ า (memory objects) ใหก้ลายเป็นวตัถุชิน้ใหม่ทีม่พีลงัวเิศษในการเปลีย่นแปลงโลกทีต่น

อาศยัอยู ่ 

2. กจิกรรม Infinite Hope ทีพ่าผูเ้ขา้รว่มเดนิทางส ารวจโลกอนาคตในแงมุ่มต่างๆ และน ามา

สรา้งเรือ่งราวว่าดว้ยโลกแห่งจนิตนาการทีไ่ม่มอีะไรขวางกัน้  

3. กจิกรรม Remixing Stories ซึง่ชวนใหผู้เ้ขา้รว่มนึกถงึเรื่องราวทีท่ าใหพ้วกเขาแต่ละคน

คดิถงึโลกอนาคต และน าเรื่องราวเหล่านัน้มาแลกเปลีย่นผสมผสานกนัเพื่อสรา้งเป็น

เรือ่งราวใหม่ของโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ 

จดุรว่มของเวริค์ชอปทัง้ 4 ครัง้ คอืผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัโจทยใ์หล้องจนิตนาการถงึอนาคตของ

ตวัเอง ชุมชน หรอืสงัคมไทยในอกี 50 ปีขา้งหน้า หรอืใน พ.ศ. 2615 และท ากจิกรรมกลุ่มเพื่อ

แลกเปลีย่นมุมมองทีม่ต่ีอโลกอนาคต พรอ้มทัง้สรา้งสรรคผ์ลงานทีส่ ื่อถงึอนาคตในรปูแบบทีพ่วกเขา

อยากเหน็ออกมาเป็นเรือ่งเล่า งานเขยีน หรอืภาพวาด โดยผูว้จิยัพฒันากจิกรรมขึน้มา 2 กจิกรรม นัน่

คอื “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” (ใชใ้นการเวริค์ชอปครัง้แรกและครัง้ทีส่อง) และ “เมอืงแห่งอนาคต” (ใชใ้นการ

เวริค์ชอปครัง้ทีส่ามและสี)่ โดยมรีายละเอยีดการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ดงันี้ 
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3.1.1 กิจกรรมที่หนึ่ง “เรื่องเล่าแห่งอนาคต” 

 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

กจิกรรมนี้มเีป้าหมายหลกัเพื่อสบืคน้เรือ่งราวหรอืเรือ่งเล่าทีผู่เ้ขา้รว่มแต่ละคนใชเ้พื่อจนิตนาการ

ถงึโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ และพยายามท าความเขา้ใจว่าเรือ่งราวเหล่านัน้สะทอ้นมุมมองทีพ่วก

เขามต่ีอประเดน็สาธารณะต่างๆ อยา่งไร ผูว้จิยัเริม่ตน้ดว้ยการน ากจิกรรมยอ่ยของกจิกรรม Infinite 

Hope มาประยกุตใ์ช ้โดยผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัโจทยใ์หล้องจนิตนาการว่าตวัเองก าลงัเดนิทางไปยงัโลกใน

อกี 50 ปีขา้งหน้า พรอ้มกบั โดราเอมอน ตวัละครซึง่ถูกส่งมาจากตวัพวกเขาเองในวยั 60-70 ปี  

 

ภาพที ่3: ตวัอย่างสไลดป์ระกอบเรื่องเล่าของกจิกรรมแรก ผูว้จิยัใชภ้าพไทมแ์มชชนีและโครงเรือ่งการเดนิทางขา้มเวลา

ของโดราเอมอนมาเป็นตวัด าเนินกจิกรรม 

 

 

การเดนิทางครัง้นี้ประกอบดว้ยภารกจิยอ่ยเพื่อคน้หาว่า 1) อะไรคอืสิง่ทีพ่วกเขาอยากเหน็

เกดิขึน้จรงิมากทีสุ่ดในช่วงชวีติของตน 2) ถา้อนาคตไรซ้ึง่ขอ้จ ากดัและพวกเขามพีลงัวเิศษทีส่ามารถ

เปลีย่นแปลงโลกไดแ้ทบตามใจปรารถนา อะไรคอืโลกอนาคตในแบบทีพ่วกเขาอยากจะเหน็ และ 3) 

พวกเขาจะช่วยกนัสรา้งโลกดงักล่าวขึน้มาไดอ้ย่างไร 

ผูว้จิยัเลอืกใช ้โดราเอมอน เป็นตวัละครหลกัในการด าเนินกจิกรรมดว้ยเหตุผลหลกัสองประการ

คอื หนึ่ง โดราเอมอนเป็นวฒันธรรมสมยันิยมทีพู่ดถงึโลกอนาคตทีเ่ยาวชนไทยน่าจะรูจ้กัเป็นอย่างดี1 

                                                           
1 ในการจดักจิกรรมทัง้ 4 ครัง้ ผูว้จิยัถามผูเ้ขา้ร่วมว่ารูจ้กัโดราเอมอนหรอืไม่ ปรากฏว่าผูเ้ขา้ร่วมสว่นใหญ่ยกมอืว่ารูจ้กั 

และบางคนสามารถเล่าเรื่องถงึของวเิศษส าคญัๆ ในเรื่องนี้ได ้ 
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และมปีระเดน็หลกัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกจิกรรม นัน่คอืการพดูถงึโลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ 

อยากสรา้งขึน้ หรอือยากใหเ้ป็นไปได ้(Benson 2015) และสอง เนื่องจากตวักจิกรรม Origin Stories, 

Infinite Hope และ Remixing Stories ลว้นแต่เล่นกบัเสน้เวลาทัง้อดตี ปัจจบุนั และอนาคต การใชโ้ครง

เรือ่งของการเดนิทางขา้มเวลาดว้ยไทมแ์มชชนี ซึง่เป็นของวเิศษชิน้ส าคญัของโดราเอมอน จงึน่าจะช่วย

ใหผู้เ้ขา้รว่มคดิภาพตามได้ง่ายขึน้  

เพื่อเชื่อมจนิตนาการถงึอนาคตเขา้กบัตวัตนจรงิๆ ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ภารกจิแรกจงึ

ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มลองนึกภาพว่า “เมือ่เดนิทางออกมาจากไทมแ์มชชนี พวกเขาลองมองออกไปใน

ละแวกบา้นของตนและพบว่าทุกสิง่ทีเ่คยเหน็หรอืเคยรูจ้กัไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งสิน้เชงิ อะไรคอืสิง่แรก

ทีแ่ต่ละคนอยากเหน็มากทีสุ่ด” เป้าหมายหลกัของกจิกรรมแรกนี้คอืการสรา้งบทสนทนาง่ายๆ เกีย่วกบั

โลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ ไมใ่ช่อนาคตทีพ่วกเขาคดิว่าจะเป็นหรอืน่าจะเป็นไปได ้ซึง่เป็นจดุเน้น

ส าคญัของกจิกรรม Infinite Hope (Peters-Lazaro and Shresthova 2020)  ขณะเดยีวกนั ผูว้จิยัตัง้

โจทยใ์หจ้นิตนาการถงึ “ละแวกบา้นของตน” เพื่อพยายามท าความเขา้ใจภูมหิลงัและความสนใจของ

ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคน โดยมสีมมตฐิานว่าผูเ้ขา้รว่มทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่สภาพแวดลอ้ม หรอืมฐีานะทาง

เศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั น่าจะมจีนิตนาการถงึสิง่ทีอ่ยากใหเ้หน็เกดิจรงิในอนาคตของตวัเองแตกต่างกนั

ไป นอกจากนี้ ผูว้จิยัไดแ้ทรกขอ้ค าถามว่า “เมือ่ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนเหน็สิง่ทีต่วัเองอยากเหน็เกดิขึน้จรงิ 

แต่ละคนจะส่งเสียงหรือแสดงท่าทางอยา่งไรออกมา” เพื่อเป็นการละลายพฤตกิรรมและสรา้ง

บรรยากาศสนุกสนานเป็นกนัเอง ซึง่จะเอือ้ต่อการพดูคุยแลกเปลีย่นในประเดน็อื่นๆ ต่อไป 

จากนัน้ผูว้จิยัจงึน ากจิกรรม Origin Stories มาประยกุตใ์ช ้โดยใหผู้เ้ขา้รว่มลองวาดภาพ “วตัถุ

แห่งความทรงจ า” โดยอาจเลอืกวตัถุใดๆ กไ็ดท้ีม่คีุณค่า มคีวามหมาย หรอืมคีวามส าคญัต่อตวัเรา ณ 

ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นวตัถุทีห่ากน าตดิตวัไปดว้ยในโลกอนาคต จะสามารถช่วยใหต้วัเราใน

วยัชราสามารถฟ้ืนความทรงจ าถงึชวีติวยัเดก็ของตวัเองกลบัมาได ้กจิกรรมนี้จะแบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็น

กลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 3-4 คน โดยใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มแลกเปลีย่นรปูภาพและเรือ่งราวทีเ่ชื่อมโยงกบัวตัถุ

แห่งความทรงจ านี้กบัเพื่อนๆ เพื่อท าความรูจ้กัตวัตนของกนัและกนัใหม้ากขึน้และเป็นการปทูางสู่

กจิกรรมต่อไป หวัใจส าคญัของกจิกรรมนี้คอืการคน้หาวตัถุดบิตัง้ตน้ส าหรบัการจนิตนาการจากสิง่ทีม่ ี

คุณค่าหรอืมคีวามหมายส าหรบัเราแต่ละคน  

ต่อมาผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัโจทยใ์หอ้อกแบบเพื่อนในกลุ่มใหก้ลายเป็น “ซเูปอรฮ์โีรแ่ห่งโลกอนาคต” 

ซึง่มพีลงัวเิศษจากวตัถุแห่งความทรงจ าทีแ่ต่ละคนน าตดิตวัไปดว้ย การสลบักนัออกแบบเพื่อนใหเ้ป็น

ซเูปอรฮ์โีรค่อืการเชือ้เชญิใหเ้ยาวชนท าลายกรอบของสิง่ทีพ่วกเขาคดิว่าเพื่อนๆ รวมถงึตวัเองเป็นได้

และท าได ้การไดล้องคดิถงึ “ผูอ้ื่น” ในฐานะสิง่ทีไ่ปไกลกว่าตวัตนทีค่นคนนัน้เป็นอยูใ่นปัจจบุนั คอืกุญแจ

ดอกส าคญัในการมองเหน็พลงัของการสรา้งความเปลีย่นแปลงภายในตวัของผูค้นร่วมสงัคม ผูว้จิยัมอง

ว่าการสลบักนัจนิตนาการคนอื่น แทนทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการตวัเองเป็นฮโีร ่จะช่วยพาพวกเขา

เดนิทางไปพน้จากการหมกหมุน่อยูก่บัพลงัของ “ตวัเอง” หรอืความสามารถ “ของฉนั”2 ขณะเดยีวกนั 
                                                           
2 ผูว้จิยัไดแ้รงบนัดาลใจในประเดน็น้ีมาจากหนงัสอืทีผู่ว้จิยัรว่มแปล ด ูมอนบโิอต์, 2564 
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พลงัทีม่าจากวตัถุแห่งความทรงจ ายงัท าใหค้วามเป็นไปไดใ้หมน่ี้เป็นความเป็นไปไดท้ีม่คีวามหมาย 

เนื่องจากยงัคงยดึโยงอยูก่บัเรือ่งราวของเราแต่ละคน กจิกรรมนี้จงึเปรยีบเสมอืนการเชื่อมโยงอดตี-

ปัจจบุนั-อนาคตเขา้ดว้ยกนั เมือ่ออกแบบเสรจ็ แต่ละกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัตัง้ชื่อทมีซเูปอรฮ์โีรแ่ละน าเสนอ

ทมีตวัเองใหผู้เ้ขา้รว่มทัง้หมดฟัง 

 

ภาพที ่4-5: ตวัอย่างซเูปอรฮ์โีรท่ีผู่เ้ขา้ร่วมออกแบบ ภาพซา้ย (ภาพที ่4) คอื “เจา้หนูแห่งความทรงจ า” ผูม้พีลงัวเิศษ

จากอลับัม้รปูทีส่ามารถยอ้นเวลากลบัไปในอดตีหรอืขา้มไปในอนาคตได ้ภาพขวา (ภาพที ่5) คอื “เทพธดิาผา้หม่เน่า” 

ผูส้ามารถใหผ้า้ห่มใหค้วามอบอุน่ทัง้ทางกายและทางใจใหก้บัทกุคน 

 

 

กจิกรรมยอ่ยสุดทา้ยจะใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งเรือ่งภายใตห้วัขอ้ “โลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็” 

ผูว้จิยัพฒันากจิกรรมน้ีจากกจิกรรม Remixing Stories ซึง่ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งเล่าในฐานะ

เครือ่งมอืเชื่อมผูค้นทีม่ภีมูหิลงัและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั (ในกรณนีี้คอืวตัถุแห่งความทรงจ าและ

เรือ่งเล่าส่วนตวัทีแ่ตกต่างกนั) ใหร้ว่มมอืกนัเพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลง ผูเ้ขา้รว่มตอ้งช่วยกนัคดิว่าเมือ่

เดนิทางกลบัมาถงึโลกปัจจุบนัพรอ้มกบัพลงัวเิศษต่างๆ ทีไ่ดร้บั พวกเขาจะใชพ้ลงัเหล่านัน้สรา้งโลกที่

อยากเหน็ใหเ้กดิขึน้จรงิไดอ้ยา่งไร กจิกรรมนี้จะชวนใหผู้เ้ขา้รว่มพดูคุยกนัในกลุ่มถงึองคป์ระกอบส าคญั

ของโลกทีพ่วกเขาอยากเหน็ จากนัน้จงึช่วยกนัคดิว่าพลงัของแต่ละคนจะมสี่วนในการเปลีย่นแปลงโลก

ปัจจบุนัใหก้ลายเป็นโลกดงัจนิตนาการไดอ้ย่างไร วตัถุประสงคห์ลกัของกจิกรรมนี้คอืการดงึเอาความ

เป็นไปไดท้ีอ่ยูน่อกเหนือกรอบโลกแห่งความจรงิ (ซเูปอรฮ์โีร่ทีม่พีลงัวเิศษ) กลบัมาพจิารณาถงึประเดน็

ปัญหาสาธารณะทีผู่เ้ขา้รว่มเหน็ว่ามคีวามส าคญัหรอืสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยพลงัวเิศษทีพ่วกเขาม ี 
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ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

แนะน ากจิกรรม (10 นาท)ี 

ผูน้ ากจิกรรมแนะน าว่ากจิกรรมวนัน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัการจนิตนาการถงึโลกอนาคต จากนัน้จงึ

ชวนผูเ้ขา้รว่มคดิถงึค าว่า “อนาคต” ดว้ยค าถามง่ายๆ เช่น เวลาพดูถงึค าว่า “โลกอนาคต” เราแต่ละคน

นึกถงึอะไรบา้ง ท าไมจงึนึกถงึเรือ่งนัน้ ถา้พดูถงึเรือ่งราว/เรือ่งเล่าทีท่ าใหพ้วกเราคดิถงึ “โลกอนาคต” 

พวกเรานึกถงึเรือ่งอะไรหรอืเรือ่งราวของใคร ท าไมจงึนึกถงึเรือ่งนัน้ ฯลฯ โดยเน้นย ้าว่าเรือ่งเล่านัน้อาจ

มาจากหนงัสอื ภาพยนตร ์ละคร การต์ูน เพลง งานศลิปะ หรอืสื่อใดๆ กไ็ด ้อาจเป็นเรือ่งราวทีม่อียู่จรงิ 

เป็นบุคคลจรงิๆ หรอืเป็นเรื่องแต่งกไ็ด้ 

 

ภาพที ่6: สไลดต์วัอย่างการตอบค าถามถงึสิง่ทีเ่ยาวชนผูเ้ขา้ร่วมนึกถงึเมื่อคดิถงึ “โลกอนาคต” ผ่านแอปพลเิคชนั 

Slido3  

 

 

จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมแนะน าแนวคดิเรือ่ง “จนิตนาการพลเมอืง” และความส าคญัของจนิตนาการ

ต่อการเปลีย่นแปลงโลกในปัจจุบนั ผูน้ ากจิกรรมเน้นย ้าว่าเป้าหมายของกจิกรรมวนัน้ีคอืสิง่ทีพ่วกเขา 

“อยากเหน็” ไมใ่ช่สิง่ทีพ่วกเขาคดิว่า “เป็นไปได”้ การอธบิายความส าคญัของจนิตนาการอาจใชต้วัอยา่ง

จากภาพยนตร ์การต์ูน หรอืวฒันธรรมสมยันิยมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้หน็ภาพว่ากจิกรรมในวนัน้ีจะ

เป็นอยา่งไร ในกจิกรรมจรงิ ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งเรือ่ง “โดราเอมอน” ในฐานะวฒันธรรมสมยันิยมทีผู่ร้ว่ม

                                                           
3 กจิกรรมครัง้แรกกบันกัเรยีนโรงเรยีนก าเนิดวทิยเ์ป็นกจิกรรมออนไลน์ ผูว้จิยัจงึใหผู้เ้ขา้ร่วมตอบค าถามผ่านแอปพลเิค

ชนั Slido โดยค าตอบจะปรากฏทนัททีีห่น้าจอ ท าใหแ้ต่ละคนเหน็ค าตอบของเพื่อนๆ และสามารถในสรา้งบทสนทนา

ต่อไปไดง้่าย 
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กจิกรรมทุกคนรูจ้กัเป็นอยา่งด ีและเล่าใหฟั้งถงึของวเิศษต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนโดราเอมอนออกแบบไวเ้มือ่

หลายสบิปีก่อน ก่อนทีบ่างชิน้ดคูลา้ยจะเกดิขึน้ไดจ้รงิแลว้ในปัจจบุนั นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรมยงัอาจชวน

พดูคุยถงึของวเิศษทีผู่เ้ขา้รว่มแต่ละคนชื่นชอบหรอือยากใหเ้กดิขึน้จรงิไดด้ว้ย 

 

ภาพที ่7: ตวัอย่างสไลดป์ระกอบกจิกรรม เพื่อชวนพดูคุยเกีย่วกบัโดราเอมอน ของวเิศษ และปเูรื่องสูก่ารเดนิทางยอ้น

เวลา 

 

 

น าเขา้สู่บทสนทนา (20 นาท)ี 

ผูน้ ากจิกรรมอธบิายว่า ในวนัน้ีจะชวนใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการว่าตวัเองอยูใ่นเรือ่งโดราเอมอน 

และมเีหตุการณ์เกดิขึน้ดงันี้  

โดราเอมอนเดนิทางยอ้นเวลากลบัมาเพือ่พาน้องๆ ใหไ้ปเทีย่วโลกในอกี 50 ปีขา้งหน้า เมือ่

เดนิทางไปถงึ น้องๆ เดนิออกมาดูรอบๆ บา้น/มองออกมาจากหน้าต่าง แลว้พบว่าทุกอยา่ง

เปลีย่นไปมากจนไมน่่าเชือ่ จนน้องๆ จ าละแวกบา้นของตวัเองไมไ่ดเ้ลย ความเปลีย่นแปลงแรก

สุดทีน้่องๆ แต่ละคนอยากเหน็คอือะไร 

ขัน้ตอนน้ีอาจใหเ้วลาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมคดิประมาณ 1-2 นาท ีและใหแ้ต่ละคนเขยีนหรอืจด

ค าตอบทีค่ดิเอาไวด้ว้ย เมือ่ทุกคนคดิค าตอบไดแ้ลว้ ใหผู้น้ ากจิกรรมถามค าถามต่อไปโดยยงัไมต่อ้งให้

แต่ละคนบอกค าตอบของตวัเอง 

 หลงัจากเหน็สิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ น้องๆ จะท าท่าทางและ/หรอืส่งเสยีงอะไรออกมา 
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จากนัน้จงึใหผู้ร้ว่มกจิกรรมผลดักนัท าท่าทางและส่งเสยีงรอ้งโดยอาจย ้าว่าจะเป็นเสยีงหรอืค า

อุทานใดๆ กไ็ดท้ีแ่สดงถงึความตื่นเตน้ทีเ่ราเหน็สิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ ในกรณทีีเ่ป็นกจิกรรมออนไลน์ อาจใช้

เป็นเสยีงรอ้งอยา่งเดยีวได ้ค าถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการละลายพฤตกิรรม และท าใหผู้เ้ขา้รว่มรูส้กึสนุก

กบักจิกรรมในช่วงแรกมากขึน้ ผูน้ ากจิกรรมอาจใหผู้เ้ขา้รว่มอธบิายค าตอบของตวัเองทลีะคน หรอืจะให้

แสดงท่าทางและส่งเสยีงใหค้รบทัง้วงก่อน แลว้ค่อยชวนพดูคุยถงึสิง่ทีอ่ยากจะเหน็ในอนาคตกไ็ด ้ 

ค าถามต่างๆ ในกจิกรรมแรกนี้อาจเขยีนเตรยีมไวใ้นกระดาษฟลปิชารท์ ถา้เป็นกจิกรรม

ออนไลน์ควรเตรยีมสไลดค์ าถามใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถคดิตามไดโ้ดยไม่ตอ้งสบัสนหรอืถาม

ซ ้าว่าโจทยค์อือะไร 

 

ภาพที ่8: ตวัอย่างสไลดค์ าถามจากกจิกรรมออนไลน์ โดยผูว้จิยัเปิดค าถามบนก่อน จากนัน้จงึเปิดค าถามล่าง แลว้ให้

ผูเ้ขา้ร่วมผลดักนัสง่เสยีงออกมา และชวนพดูคยุถงึสิง่ทีอ่ยากเหน็ทลีะคน 

 

 

วตัถุแห่งความทรงจ า (25 นาท)ี 

หลงัจากแลกเปลีย่นจบ ผูน้ ากจิกรรมจงึเล่าเรือ่งต่อดงันี้ 

แต่ก่อนออกเดนิทาง โดราเอมอนเล่าใหเ้ราฟังว่า ทีจ่รงิแลว้โดราเอมอนตดัสนิใจเดนิทางกลบัมา

หาเรา เพราะตวัเราในอนาคต ซึง่เป็นผูส้รา้งโดราเอมอนขึน้มา ก าลงัสญูเสยีความทรงจ าไปทลีะ

น้อย เพือ่ฟ้ืนความทรงจ าของเรากลบัมาอกีครัง้ โดราเอมอนจงึขอใหเ้ราน าของทีม่คีุณค่าหรอืมี

ความหมายต่อเราตดิตวัไปดว้ยหนึง่อย่าง เราแต่ละคนจะเลอืกหยบิอะไรไปดว้ย 

ขัน้ตอนน้ีผูน้ ากจิกรรมอาจแนะว่าของชิน้นัน้อาจจะเป็นขา้วของทีต่ดิตวัเราอยูต่อนนี้ มอียูท่ีบ่า้น

ตอนน้ี หรอือาจเป็นของทีเ่คยมแีต่หายไปแลว้กไ็ด ้เงือ่นไขส าคญัคอืของชิน้นัน้ตอ้งมคีวามหมายต่อตวั

เราจรงิๆ จากนัน้จงึใหผู้เ้ขา้รว่มวาดภาพวตัถุแห่งความทรงจ าชิน้นัน้ลงในกระดาษ พรอ้มเขยีนระบุว่า
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ของทีเ่ราน าตดิตวัไปดว้ยนัน้คอือะไร และขยายความว่าท าไมเราจงึเลอืกของชิน้นัน้ ผูเ้ขา้รว่มบางคน

อาจรูส้กึไมม่ัน่ใจกบัการวาดรปู ผูน้ ากจิกรรมจงึอาจย า้ว่าไมต่อ้งกงัวลเรือ่งความสวยงามหรอืความ

สมจรงิ ในกรณีทีเ่ป็นกจิกรรมออนไลน์ อาจเพิม่ขัน้ตอนการแชรร์ปูทีต่วัเองวาดใหเ้พื่อนๆ ทุกคนเห็นได ้

เช่น อาจระบุว่าเมือ่วาดภาพเสรจ็แลว้ ใหแ้ต่ละคนถ่ายรปูและโพสตล์งไปในไลน์กลุ่ม หรอือพัโหลดใน

เวบ็ไซตท์ีผู่น้ ากจิกรรมสามารถแชรห์น้าจอใหทุ้กคนดไูด ้เช่น Mural หรอื Padlet 

จากนัน้ใหแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 3-4 คน โดยใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องราว

เกีย่วกบัวตัถุแห่งความทรงจ าของตวัเองใหเ้พื่อนฟัง ผูน้ ากจิกรรมควรระบุโจทยใ์หช้ดัเจนก่อนกระจาย

ไปตามกลุ่ม เช่น 

ใหแ้ต่ละคนลองเล่าใหเ้พือ่นในกลุ่มฟังว่า 

1. ของทีเ่ราน าไปดว้ยคอือะไร  

2. ของชิ้นนัน้มคีวามหมายหรอืความส าคญัต่อตวัเราอยา่งไร 

การแลกเปลีย่นอาจใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีจากนัน้จงึใหก้ลบัมารวมในกลุ่มใหญ่ 

 

สรา้งซเูปอรฮ์โีร ่(45 นาท)ี 

เมือ่ผูเ้ขา้รว่มกลบัมารวมกนั อาจใหต้วัแทนหรอืสุ่มตวัแทนจากแต่ละกลุ่มมาเล่าถงึวตัถุแห่ง

ความทรงจ าของตวัเองใหก้ลุ่มอื่นๆ ฟังอกีครัง้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มเห็นภาพว่าแต่ละคนเลอืกสิง่ของทีเ่หมอืน

หรอืต่างจากตวัเองและกลุ่มของตนอยา่งไร จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมจงึเล่าเรือ่งภารกจิต่อไป 

ก่อนเดนิทางกลบั โดราเอมอนกล่าวขอบคุณเราทีท่ าใหต้วัเราในอนาคตฟ้ืนความทรงจ ากลบัมา

ไดส้ าเรจ็ พรอ้มบอกว่าจะใหร้างวลัเราหนึง่อย่าง นัน่กค็อืจะเปลีย่นวตัถุแห่งความทรงจ าทีเ่ราน า

ตดิตวัไปดว้ยใหก้ลายเป็นของวเิศษทีม่พีลงัทีใ่ชเ้ปลีย่นแปลงโลกทีเ่ราอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัได้ 

ใหส้มาชกิในกลุ่มสลบักนัออกแบบเพือ่นเป็นซเูปอรฮ์โีร่ทีม่พีลงัวเิศษจากของทีแ่ต่ละคนน าตดิตวั

ไปดว้ย พรอ้มตัง้ชือ่เท่ๆ ใหเ้พือ่น และเมือ่กลบัมารวมกนั ขอใหต้วัแทนหนึง่คนมาเล่าว่า ทมีเรา

ชือ่ว่าอะไร สมาชกิในทมีของเรามใีครบา้ง และแต่ละคนมพีลงัวเิศษอะไรบา้ง 

ใหผู้เ้ขา้รว่มกระจายไปตามกลุ่มเดมิและส่งภาพวตัถุแห่งความทรงจ าของตวัเองใหเ้พื่อนคน

ขา้งๆ จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมแจกกระดาษแผ่นใหมใ่หผู้เ้ขา้รว่มวาดรปูฮโีรโ่ดยย ้าว่าหา้มใหเ้พื่อนดวู่าเรา

วาดเขาเป็นอะไร ในกรณเีป็นกจิกรรมออนไลน์ ผูน้ ากจิกรรมควรแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มเตรยีมกระดาษและ

ดนิสอมาก่อนเริม่กจิกรรม ขัน้ตอนน้ีอาจไม่จ าเป็นตอ้งพูดคุยกนัอกีครัง้เนื่องจากทุกคนในกลุ่มไดฟั้งเรือ่ง

วตัถุแห่งความทรงจ าของเพื่อนไปแลว้ อยา่งไรกต็าม ในการจดักจิกรรมจรงิ มผีูเ้ขา้ร่วมบางคนจ าเรือ่ง

เล่าของเพื่อนไมไ่ด ้ผูน้ ากจิกรรมอาจใหส้มาชกิสอบถามกนัไดส้ัน้ๆ หรอือาจใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมประจ า

กลุ่มสรปุความส าคญัของวตัถุแห่งความทรงจ าของแต่ละคนอกีครัง้ก่อนลงมอืวาดภาพ 
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ภาพที ่9: ตวัอย่างสไลดป์ระกอบกจิกรรม “ซเูปอรฮ์โีร่แห่งโลกอนาคต” 

 

 

เมือ่ออกแบบเสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุ่มกลบัมารวมกนัและผลดักนัน าเสนอตามโจทยท์ีใ่หไ้วก้ลุ่มละ

ประมาณ 5 นาท ีผูน้ ากจิกรรมควรเขยีนโจทยไ์วใ้นกระดาษหรอืเตรยีมสไลดไ์วใ้นกรณทีีเ่ป็นกจิกรรม

ออนไลน์ และในกรณทีีแ่บ่งกลุ่มยอ่ยออนไลน์ ควรแจกสไลดโ์จทยน์ี้ใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมในแต่ละหอ้ง

ยอ่ยเพื่อเปิดประกอบกจิกรรม 

 

โลกอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ (55 นาท)ี 

หลงัจากน าเสนอฮโีรข่องแต่ละกลุ่มเสรจ็แลว้ ผูน้ ากจิกรรมจงึใหโ้จทยส์ุดทา้ย 

ช่วยกนัแต่งเรือ่งราวว่า เมือ่เราแต่ละคนเดนิทางกลบัมาในโลกปัจจบุนั ทุกคนจะใชพ้ลงัวเิศษที ่

ไดร้บัท าอะไรบา้ง เพือ่สรา้งโลกทีเ่ราอยากเหน็ 

 ขัน้ตอนน้ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มแยกไปพดูคุยกนั โดยผูน้ ากจิกรรมอาจเตรยีมกระดาษหรอืสไลดท์ี่

เขยีนขอ้ความน าคดิ และใหผู้ช้่วยฯ ทีป่ระจ าแต่ละกลุ่ม ลองถามค าถามชวนคดิ เช่น “โลกทีเ่ราอยากเหน็

เป็นโลกที…่” หรอื “โลกทีด่/ีโลกทีพ่วกเรารูส้กึว่าน่าอยูค่วรจะตอ้งมอีะไรบา้ง” นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรม

อาจก าหนดเงือ่นไขครา่วๆ เช่น ขอใหร้ะบุองคป์ระกอบของโลกทีแ่ต่ละกลุ่มอยากเหน็มากลุ่มละ 3 อยา่ง 

หรอืถา้มเีวลาเหลอืพอ อาจไมก่ าหนดจ านวนองคป์ระกอบกไ็ด ้จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมอาจชวนแต่ละกลุ่ม

คุยว่าอยากแกไ้ขปัญหาไหนก่อนหลงั และใหฮ้โีรแ่ต่ละคนลองอธบิายว่าตวัเองจะใชพ้ลงัทีม่ที าอะไรเพื่อ

สรา้งโลกทีอ่ยากเหน็ใหเ้ป็นจรงิ จากนัน้จงึน าเรือ่งเล่าของแต่ละคนมารอ้ยเรยีงเป็นล าดบัขัน้  
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ภาพที ่10: ตวัอย่างสไลดค์ าถามน าคดิ 

 

  

ในกรณกีจิกรรมออนไลน์ อาจใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัจดประเดน็และแต่งเรือ่งราวผ่านช่องแชทของ 

แอปพลเิคชนัทีใ่ชท้ ากจิกรรม กรณทีีจ่ดักจิกรรมผ่านแอปฯ Zoom สามารถใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมแชร์

ฟังกช์นั Whiteboard เพื่อจดบนสนทนาของแต่ละกลุ่มได ้ทัง้นี้ อาจตอ้งย ้าใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมทุกคน

อพัเดทแอปพลเิคชนัมาก่อนกจิกรรมเริม่ ในกรณกีจิกรรมออนไซต ์อาจแจกกระดาษฟลปิชารท์ใหแ้ต่ละ

กลุ่มลองวาดโลกอนาคตทีอ่ยากเหน็และย ้าว่าใหม้ภีาพตวัละครซเูปอรฮ์โีรข่องเราอยูใ่นภาพนัน้ดว้ย 

 การพดูคุยและแต่งเรือ่ง/วาดภาพอาจใชว้ลาประมาณ 40 นาท ีและใหก้ลบัมาน าเสนอโลก

อนาคตตวัเองประมาณกลุ่ม 5 นาท ี 

 

สรปุกจิกรรมและชวนคดิทิ้งทา้ย  

หลงัจากจบการน าเสนอ ผูน้ ากจิกรรมจะชวนตัง้ค าถาม อาท ิ 

ท าไมแต่ละกลุ่มจงึอยากเหน็โลกอนาคตในลกัษณะน้ี  

ท าไมจงึคดิว่าประเดน็ต่างๆ ทีว่่ามานี้ส าคญั  

มปีระเดน็ไหนบา้งไหมทีเ่ราคดิว่าพลงัของพวกเราแกไ้ดง้า่ยมาก  

มปีระเดน็ไหนบา้งไหมทีก่ลุ่มเราอยากแก ้แต่ยงัแกไ้มไ่ด้ 

มปีระเดน็ไหนบา้งทีพ่วกเรายงัไมไ่ดพ้ดูถงึ 
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มปีระเดน็ไหนบา้งทีก่่อนหน้านี้พวกเราคดิว่าไม่น่าจะแก้ไขได ้แต่ตอนน้ีสามารถแกไ้ขไดแ้ลว้

ดว้ยพลงัของเรา 

ฯลฯ 

 หากมเีวลาเหลอื อาจขอตวัแทนผูเ้ขา้รว่มพูดสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวนันี้ จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมจงึ

กล่าวสรปุโดยชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของจนิตนาการในฐานะจุดเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลง และเป็น

เครือ่งมอืทีช่่วยใหเ้รากา้วพน้กรอบของสิง่ทีเ่ราคดิว่า “เป็นไปได”้ และมองเหน็ว่าแทจ้รงิแลว้ปัญหาหรอื

อุปสรรคทีเ่ราเชื่อว่าแกไ้ขไม่มวีนัแกไ้ขได ้อาจเป็นปัญหาทีเ่รายงัหาทางแกไ้ม่พบเท่านัน้ 

 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

ผูจ้ดักจิกรรมอาจดงึค าถามในขัน้น าเขา้สู่บทสนทนากลบัมาถามอกีครัง้ในช่วงทา้ย เช่น จาก

กจิกรรมในวนัน้ี เมือ่พดูถงึค าว่า “โลกอนาคต” เราแต่ละคนนึกถงึอะไร ค าถามนี้อาจใหผู้เ้ขา้รว่มตอบ

ดว้ยการเขยีนลงในกระดาษโพสตอ์ทิเพื่อแปะในกระดานฟลปิชารท์ก่อนออกจากหอ้งจดักจิกรรม หรอืใช้

ตอบผ่านแอปพลเิคชนั อาท ิmentimeter หรอื slido เพือ่ใหทุ้กคนเหน็ค าตอบของกนัและกนั  

 

 

3.1.2 กิจกรรมที่สอง “เมืองแห่งอนาคต” 

 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

กจิกรรมนี้มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มไดล้องจนิตนาการถงึโลกอนาคตอยา่งเป็นรปูธรรม

มากขึน้ โดยเชือ้เชญิใหผู้เ้ขา้รว่มค่อยๆ เดนิทางไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ของโลกอนาคต ลองใชจ้นิตนาการเพื่อ

สงัเกตการณ์วถิชีวีติของผูค้นทีน่่าจะเปลีย่นแปลงไปอย่างมากจากปัจจบุนั และน าชิน้ส่วนหรอืจิก๊ซอว์

แห่งจนิตนาการเหล่านัน้มาประกอบกนัขึน้เป็นเมอืงแห่งอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ 

กจิกรรมจะเริม่ตน้ดว้ยเคา้โครงเดยีวกนักบักจิกรรมออนไลน์ “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” โดยจะพา

ผูเ้ขา้รว่มเดนิทางท่องไปยงัโลกในอกี 50 ปีขา้งหน้า ซึง่ทุกสิง่ทีเ่รารูจ้กัเปลีย่นแปลงไปแทบจะโดยสิน้เชงิ 

ประเดน็ส าคญัของกจิกรรมนี้คอืการทีผู่เ้ขา้รว่มตอ้งเดนิทางออกมาส ารวจพืน้ทีท่างการเมอืง เศรษฐกจิ 

วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มของผูค้นในโลกใบใหมท่ีแ่ตกต่างจากทีพ่วกเขารูจ้กั ผูว้จิยัออกแบบกจิกรรมนี้

โดยประยกุตแ์นวคดิจากกจิกรรม Future World Brainstorm ซึง่เป็นกจิกรรมยอ่ยหนึ่งของเวริค์ชอป 

Infinite Hope (Peters-Lazaro and Shresthova 2020) โดยจะใหผู้ร้ว่มกจิกรรมทุกคนลองวาดภาพ

องคป์ระกอบต่างๆ ของโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากจะเหน็ อาท ิทีอ่ยูอ่าศยั วธิกีารเดนิทาง สิง่ของล ้ายคุ 

ไปจนถงึกจิกรรมยอดฮติของคนในแต่ละวยั จากนัน้จงึแลกเปลีย่นภาพทีต่นเองวาด จดุมุง่หมายของ
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กจิกรรมนี้คอืการรว่มกนัสรา้งภาพร่างของโลกอนาคตแต่ละส่วน ก่อนจะน ามาประกอบกนัเป็นเมอืงแห่ง

อนาคตในกจิกรรมต่อไป  

หลงัจากไดอ้อกส ารวจและวาดภาพวตัถุและกจิกรรมในโลกอนาคต ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัภารกจิให้

แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบเมอืงแห่งอนาคตโดยใชช้ิน้ส่วนแห่งจนิตนาการของสมาชกิในกลุ่มเป็น

พืน้ฐาน นอกจากนัน้ เมอืงทีอ่อกแบบมาจะตอ้งตอบโจทยพ์เิศษบางอยา่ง เช่น ตอ้งอธบิายว่าเมอืงนัน้

ตัง้อยูท่ีไ่หน ลกัษณะภูมศิาสตรเ์ป็นอย่างไร ทอ้งฟ้าในเมอืงนัน้สอีะไร ผูค้นในเมอืงนัน้กนิอะไร วธิกีาร

จดัการของเสยีเป็นอย่างไร ใชพ้ลงังานจากอะไรเป็นหลกั หรอือาจเป็นค าถามทีท่า้ทายขึน้ เช่น ถา้ตอ้ง

ออกแบบอนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึคุณค่าบางอย่างทีค่นทีน่ัน่ยดึถอื อนุสรณ์นัน้ควรหน้าตาอยา่งไรและ

สะทอ้นคุณค่าใด 

 

ภาพที ่11-12: ตวัอย่างภาพ “บา้น/ทีอ่ยู่อาศยั” แห่งอนาคต  

ภาพซา้ย (ภาพที ่11) ผูเ้ขา้ร่วมเล่าว่าตวัเองวาดภาพบา้นทรงตน้ไมส้งู ดา้นบนมลีานจอดยานอวกาศทีเ่ป็นพาหนะ

เดนิทางในยุคนัน้ หลงัคาแปลงแสงอาทติยเ์ป็นพลงังาน วธิเีดนิทางขึน้บา้นคอืใชล้ฟิต ์ดา้นล่างปลกูตน้ไมแ้ละมเีครื่อง

รดน ้าตน้ไมอ้จัฉรยิะทีส่ามารถบนิน ้าตน้ไมเ้องได ้สะทอ้นการอยูอ่าศยัร่วมกนัของเทคโนโลยแีละธรรมชาติ  

ภาพขวา (ภาพที ่12) ผูเ้ขา้ร่วมอกีคนวาดภาพบา้นหน้าตาธรรมดาๆ อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ แต่มหีุ่นยนตท์ีเ่ขา้มาช่วย

ท างานแทนเรา ขอ้ความมมุซา้ยบนระบุว่า “หุ่นยนตท์ างานแทน รถไม่ตดิ ไมม่สีายไฟ เพราะสายไฟลงใตด้นิ พืน้ที่

กวา้ง ร่มเยน็” 
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ภาพที ่13-14: ตวัอย่างภาพ “กจิกรรมผูส้งูอายุ” ในอนาคต 

ภาพซา้ย (ภาพที ่13) ผูเ้ขา้ร่วมวาดภาพผูส้งูอายขุบัมอเตอรไ์ซค ์ซึง่เป็นกจิกรรมทีผู่ส้งูอายใุนปัจจุบนัน่าจะท าไม่ได้

แลว้ แต่อาจเป็นไปไดใ้นอนาคต 

ภาพขวา (ภาพที ่14) ผูเ้ขา้ร่วมอกีคนจนิตนาการว่าในอนาคตจะมเีครื่องควอนตมัคอมพวิเตอรช์่วยสรา้งโลกจ าลองใน

ความฝัน แมร้่างกายจะโรยรา แต่ผูส้งูอายุอาจไปเทีย่วอวกาศไดเ้สมอืนจรงิดว้ยการนอนหลบัฝัน 

 

 

โจทยพ์เิศษนี้สามารถปรบัเปลีย่นไปไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืจดุเน้นทีต่อ้งการ ในกจิกรรมออน

ไซตก์บันกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม ผูว้จิยัไดห้ารอืกับ

กลุ่ม Converstation ซึง่ท างานดา้นการพฒันาชุมชนบนถนนยมจนิดารว่มกบัเทศบาลเมอืงระยอง และ

ไดเ้ลอืกเอาโจทยด์า้นสิง่แวดลอ้มและการจดัการขยะมาใชใ้นกจิกรรม เพื่อใหผู้ร้ว่มกจิกรรมซึง่เป็น

เยาวชนในพืน้ทีไ่ดล้องคดิถงึชุมชนหรอืเมอืงทีน่่าอยูใ่นมติทิีไ่ปไกลกว่าแค่สิง่อ านวยความสะดวกหรอื

เทคโนโลยลี ้าสมยั กจิกรรมนี้จะช่วยท าใหโ้ลกในจนิตนาการปรากฏเป็นรปูเป็นรา่ง ดจูบัตอ้งไดย้ิง่ขึน้ ทัง้

ยงัเปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่มเรยีนรูแ้ละปรบัประยกุตจ์นิตนาการของสมาชกิแต่ละคนเพื่อสรา้งเมอืงแห่ง

อนาคต  
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ภาพที ่15: ตวัอย่างเมอืงของกลุ่มนกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม ทอ้งฟ้า

หลากสสีนัเป็นผลของเทคโนโลยใีนโลกอนาคตทีส่ามารถปรบัเปลีย่นสแีละแบ่งโซนทอ้งฟ้าไดต้ามตอ้งการ ผูเ้ขา้ร่วม

อธบิายว่าสฟ้ีาคอืทอ้งฟ้าแจม่ใส สชีมพเูป็นทอ้งฟ้ายามฝนตก และสมี่วงเป็นทอ้งฟ้าทีช่ว่ยป้องกนัแสงแดดไมใ่หร้อ้น 

 

 

หลงัจากน าเสนอเมอืงของตวัเองแลว้ กจิกรรมสุดทา้ยจะใหแ้ต่ละกลุ่มสวมบทบาทเป็นผูล้งสมคัร

รบัเลอืกตัง้ผูว้่าการเมอืงของกลุ่มอื่น เป้าหมายของกจิกรรมนี้คอืการใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดล้องวเิคราะห์

ขอ้ด-ีขอ้จ ากดัของเมอืงของเพื่อนๆ และคดินโยบายในการพฒันาเมอืงเหล่านัน้ใหน่้าอยูย่ ิง่ขึน้ในแง่มมุใด

กไ็ด ้การแลกเปลีย่นกนัในกลุ่มจะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้บทวนอยา่งจรงิจงัอกีครัง้ว่า มอีงคป์ระกอบเชงิ

กายภาพหรอืเชงิความคดิอื่นใดอกีบา้งทีส่ าคญัต่อการสรา้งเมอืงทีน่่าอยู่ มอีงคป์ระกอบใดทีส่ามารถ

พฒันาไปใหด้กีว่านี้ไดบ้า้ง เมอืงทีอ่อกแบบมานี้น่าอยูส่ าคญัใครและน่าจะไมน่่าอยูส่ าคญัใคร และมคีน

กลุ่มไหนหรอืไมท่ีเ่รายงัไมไ่ดน้ึกถงึ กจิกรรมสุดทา้ยอาจน าไปสู่บทสนทนาทีล่กึซึง้ขึน้ เช่น เรือ่ง

กฎหมาย สทิธเิสรภีาพ หรอืระบอบการเมอืงการปกครอง ซึง่อาจไมใ่ช่ประเดน็ทีร่ะบุไวใ้นตวักจิกรรม

ตัง้แต่ตน้ 
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ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

 

แนะน ากจิกรรมและน าเขา้สู่บทสนทนา (รวม 30 นาท)ี 

ใชร้ปูแบบกจิกรรมเดยีวกบักจิกรรมออนไลน์ “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” 

 

เทีย่วโลกอนาคต (50 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการว่าก าลงัออกเดนิทางส ารวจและวาดภาพวตัถุและกจิกรรมในโลกอนาคต 

ขัน้ตอนน้ีอาจใชว้ธิกีารยา้ยสถานทีจ่ดักจิกรรมไปอกีหอ้งหนึ่งเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึร่วมถงึการออก

เดนิทางจรงิ เมือ่เดนิทางมาถงึหอ้งใหม ่ใหแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 3-4 

คน จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมจะอธบิายโจทยใ์หฟั้งว่า 

โดราเอมอนพาเราเดนิชมโลกอนาคต น้องๆ พบว่าทุกสิง่ในโลกใบน้ีไมม่อีะไรเหมอืนโลกในทุก

วนัน้ีเลย 

สิง่ต่อไปนี้ในโลกอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร ? 

หลงัจากนัน้จงึแจกกระดาษตามจ านวนหวัขอ้ทีแ่ต่ละคนตอ้งวาด ในขัน้น้ีควรเตรยีมดนิสอไวเ้ผื่อ

เพราะผูเ้ขา้รว่มหลายคนมกัไมถ่นดัวาดดว้ยปากกาหรอืลงสทีนัที 

เมือ่ผูเ้ขา้รว่มเขา้ใจโจทยแ์ลว้จงึทยอยเปิดหวัขอ้ทีเ่ตรยีมไวท้ลีะหวัขอ้เพื่อป้องกนัการสบัสน ใน

กจิกรรมจรงิ ผูว้จิยัเลอืกหวัขอ้หลกั 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ บา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั สิง่ไฮเทคทีสุ่ดในยคุนัน้ กจิกรรม

ยอดฮติของวยัรุน่ วธิกีารเดนิทาง และกจิกรรมของผูส้งูอาย ุระหว่างกจิกรรม ผูน้ ากจิกรรมอาจย ้าว่าขา้ว

ของหรอืกจิกรรมเหล่านี้ควรต่างจากทีเ่รารูจ้กัในปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก ผูเ้ขา้รว่มบางคนอาจรูส้กึไม่มัน่ใจ

ในรปูทีต่วัเองวาด ผูน้ ากจิกรรมอาจอธบิายว่าความสวยงามและความสมจรงิไมใ่ช่ประเดน็ส าคญั 

อยา่งไรกด็ ีควรขอใหทุ้กคนเขยีนชื่อและค าอธบิายวตัถุหรอืกจิกรรมทีเ่ราวาดประกอบดว้ย ในบางกรณ ี

ผูเ้ขา้รว่มอาจถามค าถามทีค่่อนขา้งเจาะลกึในรายละเอยีดของสิง่ทีต่อ้งวาด เช่น เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคน

ชนชัน้ไหน ของไฮเทคแปลว่าต้องเป็นของทีค่นยคุนัน้ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายแลว้หรอืไม ่ผูน้ ากจิกรรมควร

ย า้ว่า เป้าหมายของกจิกรรมนี้คอืใหว้าดถงึสิง่ที ่“อยาก” ใหเ้กดิขึน้หรอือยากเหน็ มากกว่าการคาดเดาว่า

อนาคตควรจะเป็นอย่างไร 

การวาดภาพแต่ละภาพใชเ้วลาประมาณ 5-7 นาท ีหลงัจากวาดแต่ละหวัขอ้เสรจ็ ใหส้มาชกิแต่

ละกลุ่มเล่าสิง่ทีต่วัเองวาดใหเ้พื่อนฟัง และใหเ้ลอืกภาพวาดทีโ่ดนใจทีสุ่ดในแต่ละหวัขอ้เพื่อเป็นตวัแทน

เล่าใหก้ลุ่มอื่นฟังดว้ย การแลกเปลีย่นช่วงนี้ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีถา้มเีวลาและผูเ้ขา้รว่มมจี านวน

น้อย อาจปรบักจิกรรมใหทุ้กคนไดเ้ล่าทีส่ ิง่ตวัเองวาดได ้
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ประกอบจิก๊ซอว ์(45 นาท)ี 

แต่ละกลุ่มจะไดร้บัภารกจิใหใ้ชภ้าพวาดของสมาชกิในกลุ่มเป็นฐานในการต่อยอดเพื่อออกแบบ 

“เมอืงแห่งอนาคตทีพ่วกเราอยากเหน็” ผูน้ ากจิกรรมอธบิายสิง่ทีต่อ้งท า พรอ้มระบุโจทยพ์เิศษทีช่่วย

ชีใ้หเ้หน็องคป์ระกอบอื่นๆ ทีส่ าคญัยิง่ต่อการสรา้งเมอืงทีน่่าอยู ่แต่ผูเ้ขา้รว่มอาจยงัไมไ่ดน้ึกถงึ หรอือาจ

เป็นสิง่ทีค่นทัว่ไปอาจไมค่่อยพดูถงึ โจทยพ์เิศษเหล่านี้ปรบัเปลีย่นไปไดต้ามประเดน็ทีต่อ้งการเน้น แต่

ควรเลอืกประเดน็เชงิโครงสรา้งมากขึน้ เช่น ระบบการศกึษา ระบบสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม/

สภาพแวดลอ้ม อาหารการกนิ หรอืการจดัการขยะ ต่างจากโจทยจ์ิก๊ซอวก่์อนหน้าซึง่เน้นการใหว้าดภาพ

งา่ยๆ และค่อนขา้งจบัตอ้งไดเ้ป็นรปูธรรม เช่น อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง วตัถุทางกายภาพ รวมถงึกจิกรรมที่

ผูค้นท าในอนาคต 

ใหแ้ต่ละกลุ่มหยบิองคป์ระกอบต่างๆ ของเพือ่นมาออกแบบเมอืงในอนาคตทีเ่ราอยากเหน็  

ขอใหเ้ราช่วยกนัออกแบบเมอืงโดยค านึงถงึ 3 ประเดน็ต่อไปนี้ 

1. ทอ้งฟ้า (ทอ้งฟ้าในเมอืงนี้เป็นสอีะไร เพราะอะไร) 

2. อาหาร (ผูค้นในเมอืงนี้กนิอะไร อาหารมาจากไหน) 

3. การจดัการขยะ (เมอืงนี้มรีะบบการจดัการขยะอยา่งไร) 

ในขัน้นี้ ผูน้ ากจิกรรมควรเตรยีมเขยีนโจทยไ์วใ้นกระดาษหรอืสไลดใ์หพ้รอ้มเพื่อป้องกนัความ

สบัสน หลงัอธบิายโจทยเ์สรจ็จงึแจกกระดาษฟลปิชารท์และอุปกรณ์ส าหรบัการวาดภาพใหก้บัแต่ละกลุ่ม 

เมือ่วาดเสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเมอืงของตวัเองประมาณกลุ่มละ 5 นาท ีโดยเน้นใหอ้ธบิายว่า

ท าไมจงึออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ของเมอืงมาในลกัษณะนัน้ หากมเีวลาเหลอืพอ อาจเปิดโอกาสใหม้ี

ช่วงถามตอบระหว่างแต่ละกลุ่มก่อนได้ 

 

ออกแบบนโยบาย (30 นาท)ี 

ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งภาพเมอืงทีว่าดใหก้ลุ่มเพื่อน จากนัน้ผูน้ ากจิกรรมอธบิายภารกจิสุดทา้ย 

สมมตวิ่าพวกเราก าลงัจะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูว้่าการของเมอืงๆ นัน้ ใหแ้ต่ละกลุ่มลองเสนอนโยบายพฒันา

เมอืงของเพือ่นใหน่้าอยู่ยิง่ขึ้นอยา่งน้อยกลุ่มละ 2 นโยบาย และออกมาขายนโยบายใหเ้พือ่นๆ ฟัง 

แต่ละกลุ่มจะไดร้บักระดาษส าหรบัเขยีนนโยบายก่อนออกมาน าเสนอ ในบางสถานการณ์ ค าว่า 

“นโยบาย” อาจท าใหผู้เ้ขา้ร่วมรูส้กึว่าตอ้งคดิสิง่ยากๆ หรอืบางคนอาจไมเ่หน็ภาพเพราะรูส้กึว่าค านี้ไกล

ตวัเกนิไป ผูน้ ากจิกรรมจงึอาจชวนแต่ละกลุ่มคดิดว้ยชุดค าถามทีเ่จาะจงมากขึน้ อาท ิลองคดิว่าเมอืงนี้

ยงัขาดอะไรไปบา้ง มปีระเดน็ไหนไหมทีก่ลุ่มเพื่อนยงัไม่ไดพ้ดูถงึ มสี่วนไหนของเมอืงไหมทีเ่ราอยาก
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ปรบัปรงุ มอีะไรทีเ่ราชอบและอยากใหม้ใีนเมอืงนี้อกีบา้ง ใครบา้งทีน่่าจะชอบอาศยัอยูใ่นเมอืงนี้ คนกลุ่ม

ไหนทีอ่าจจะใชช้วีติล าบากถา้อยูใ่นเมอืงแบบน้ี เราจะช่วยเหลอืคนกลุ่มหลงันี้ไดอ้ย่างไร เป็นตน้  

นอกจากนี้ ผูน้ ากจิกรรมยงัอาจแนะน าใหแ้ต่ละกลุ่มเขยีนนโยบายต่างๆ ออกมาใหม้ากทีสุ่ดก่อน 

ค่อยตดัสนิใจว่าจะเลอืกนโยบายใดมาน าเสนอบา้ง ใหเ้วลาพดูคุยและเขยีนนโยบายประมาณ 15 นาท ี

และออกมาน าเสนอนโยบายกลุ่มละ 5 นาท ีหลงัจากนัน้อาจจดัการเลอืกตัง้จรงิขึน้ โดยควรแจง้ก่อน

น าเสนอว่าใหต้ัง้ใจฟังนโยบายของกลุ่มเพื่อนเพราะตอนทา้ยทุกคนจะไดล้งคะแนนเลอืกเมอืงทีน่่าอยู่

ทีสุ่ดและ/หรอืกลุ่มทีม่นีโยบายโดนใจเราทีสุ่ด  

 

สรปุกจิกรรมและชวนคดิทิ้งทา้ย (20 นาท)ี 

หลงัจากจบการน าเสนอ ผูน้ ากจิกรรมอาจใหผู้เ้ขา้ร่วมสรปุประเดน็ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรม 

รวมทัง้ชวนพดูคุยถงึความส าคญัของจนิตนาการทีม่ต่ีอการสรา้งอนาคตทีเ่ราอยากเหน็ ค าถามทีอ่าจเป็น

ประโยชน์ส าหรบัการชวนสนทนาตอนทา้ย อาท ิ 

 ท าไมแต่ละคนจงึโหวตใหแ้ต่ละเมอืง ชอบเพราะอะไร ไมช่อบอะไรบา้ง 

 นโยบายไหนเป็นนโยบายทีเ่ราชอบทีสุ่ด เพราะอะไร 

 อะไรคอืองคป์ระกอบทีท่ าใหเ้มอืงหนึง่ๆ น่าอยู่ 

 อะไรคอืองคป์ระกอบในเมอืงของเพือ่นทีเ่ราเองคดิไมถ่งึหรอืไมไ่ดน้ึกถงึ 

 ถา้เราอยากสรา้งโลกปัจจุบนัใหน่้าอยูเ่หมอืนเมอืงทีเ่ราออกแบบ พวกเราควรเริม่จากการท า

อะไร 

 ถา้เลอืกองคป์ระกอบของเมอืงในอนาคตทีอ่ยากใหเ้กดิขึ้นวนัพรุง่นี้ไดห้นึง่อยา่ง แต่ละคนจะ

เลอืกอะไร เพราะเหตุใด 

 ฯลฯ 
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3.2 การอภิปรายผล  

เป้าหมายส าคญัของการจดักจิกรรมกบัผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนักเรยีนนกัศกึษา คอืการพยายามดงึ

เยาวชนกลุ่มนี้ใหบ้อกเล่าเรื่องราวและออกแบบสิง่ทีพ่วกเขาอยากเหน็หรอืคาดหวงัว่าจะเกดิขึน้ใน

อนาคต ทัง้ในมติเิชงิพืน้ทีท่ีใ่กลช้ดิกบัเรือ่งราวชวีติของพวกเขาเอง และในมติเิชงิเวลาทีห่่างไกลออกไป

จนหลุดพน้จากขอ้จ ากดัในปัจจุบนั แต่กไ็มไ่ดเ้กนิกว่าทีพ่วกเขาจะมชีวีติอยูถ่งึ ขณะเดยีวกนั ดงัที่ 

Jenkins และคณะ (2020) เน้นย ้าไวเ้สมอ หวัใจส าคญัของจนิตนาการพลเมอืงไม่ใช่เพยีงการกระตุ้นให้

เราแต่ละคนจนิตนาการอะไรกไ็ดต้ามใจฝัน แต่คอืการมองเหน็บทบาทของตวัเองและผูอ้ื่นในการเป็น

ผูส้รา้งความเปลีย่นแปลง และมองหาความเชื่อหรอืคุณค่าตรงกลางทีช่่วยผลกัดนัใหค้วามเปลีย่นแปลง

เกดิขึน้ไดจ้รงิ  

ตวักจิกรรมจงึออกแบบมาใหเ้ริม่ตน้จากการคน้หาความปรารถนาหรอืจนิตนาการส่วนบุคคล 

ก่อนยกระดบัสู่การพดูคุยแลกเปลีย่นและท างานรว่มกนัเพื่อสื่อสารจนิตนาการใหเ้ป็นชิน้งานทีส่ะทอ้น

ความปรารถนารว่มซึง่อาจสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนักไ็ด ้การอภปิรายผลกจิกรรมแต่ละครัง้จะเน้นไปที่

การวเิคราะหแ์นวคดิหรอืตวัชิน้งานของผูเ้ขา้รว่มแต่ละกลุ่ม ประกอบกบัขอ้สงัเกตของตวัผูว้จิยัและผูช้่วย

จดักจิกรรมทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการณ์บทสนทนาและกระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างและ

หลงัจบกจิกรรม 

 ในการอภปิรายผลทีไ่ดร้บัจากการจดักจิกรรมเวริค์ชอปกบักลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไปทัง้หมด 

4 กลุ่ม ผ่านกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ 2 กจิกรรมหลกั นัน่คอื เรือ่งเล่าแห่งอนาคต (ท ากบันกัเรยีนโรงเรยีน

ก าเนิดวทิย ์1 ครัง้ และกลุ่มเยาวชนทีท่ างานรว่มกบัสภาเดก็ต าบลจาก 6 จงัหวดั ผ่านโปรแกรม Zoom) 

และเมอืงแห่งอนาคต (ท ากบัตวัแทนนกัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยอง

วทิยาคม และนกัเรยีนจากโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์ในพืน้ทีจ่รงิ) ผูว้จิยัเลอืกแบ่งน าเสนอการอภปิรายผล

ตามกจิกรรมเวริค์ชอป ซึง่ถูกพฒันาใหม้รีายละเอยีดกจิกรรมต่างกนั 

 

3.2.1 เรื่องเล่าแห่งอนาคต 

ความทา้ทายส าคญัของการจดักจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” คอืการตอ้งออกแบบกจิกรรม

ออนไลน์ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มทีม่ภีมูหิลงัและบรบิททีค่่อนขา้งแตกต่างกนัมาก เพราะในขณะทีน่กัเรยีนกลุ่ม

โรงเรยีนก าเนิดวทิยค์่อนขา้งมคีวามพรอ้มกว่าในแงก่ารเขา้ถึงเทคโนโลยหีรอือนิเทอรเ์น็ตดงัเหน็จากการ

ทีผู่เ้ขา้รว่มทุกคนมคีอมพวิเตอรห์รอืไอแพดส่วนตวั และทัง้หมดสามารถ “เลอืก” รว่มกจิกรรมในพืน้ที่

ส่วนตวัของตนได ้กลุ่มเยาวชนจากสภาเดก็ต าบลทัง้ 6 จงัหวดับางคนตอ้งใชอุ้ปกรณ์รว่มกบัเพื่อนและ

สามารถเขา้รว่มกจิกรรมผ่านโทรศพัทม์อืถอืเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีขอ้จ ากดัเชงิอุปกรณ์ไมไ่ดน้ ามาซึง่

ขดีจ ากดัทางจนิตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ค านึงว่าเยาวชนกลุ่มสภาเดก็น่าจะเป็นกลุ่มทีม่บีทบาท

เชงิรกุในกจิกรรมของชุมชนอยูแ่ลว้ เราจะเหน็ต่อไปว่าจนิตนาการทีเ่ยาวชนกลุ่มหลงับอกเล่าออกมา
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สะทอ้นความปรารถนาและบทบาทของพวกเขาเองในการสรา้งความเปลีย่นแปลงในภาพกวา้งไดเ้มือ่ถูก

กระตุน้ใหค้ดิถงึโลกอนาคตทีไ่รข้ดีจ ากดั  

กจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” ทัง้สองครัง้แตกต่างกนัเลก็น้อยในรายละเอยีด กจิกรรมครัง้แรก

มลีกัษณะเป็นกจิกรรมเชงิทดลองมากกว่าเพราะตวัโครงการ Civic Imagination ทีด่ าเนินการโดยกลุ่ม 

Civic Paths มหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคลฟิอรเ์นีย เดมิทไีมเ่คยมกีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในรปูแบบ

ออนไลน์มาก่อน ผูว้จิยัจงึดงึกจิกรรม Remixing Stories เดมิมาปรบัประยกุตใ์หเ้กดิบทสนทนาในบรบิท

ออนไลน์ไดม้ากขึน้ โดยเลอืกทดลองจดักจิกรรมครัง้แรกกบักลุ่มทีผู่ว้จิยัคุน้เคยมากกว่าอยา่งกลุ่ม

นกัเรยีนก าเนิดวทิย ์แลว้จงึน าผลลพัธแ์ละขอ้คดิเหน็ทีไ่ดม้าปรบัเป็นตวักจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” 

ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นส่วนขัน้ตอนการจดักจิกรรม กจิกรรมครัง้ทีส่องจะมรีายละเอยีดมากกว่า และเน้น

บทบาทของผูร้ว่มกจิกรรมในฐานะผูน้ าความเปลีย่นแปลง (civic agent) มากขึน้โดยใชก้จิกรรม Origin 

Stories เขา้มาเป็นตวัด าเนินเรือ่งหลกั 

ในกจิกรรมครัง้แรก ผูว้จิยัเริม่ตน้ดว้ยการอธบิายความส าคญัของการจนิตนาการถงึอนาคต และ

ชวนผูเ้ขา้รว่มคดิว่า เมือ่ตอ้งนึกถงึค าว่า “อนาคต” อะไรคอืสิง่ทีแ่รกทีพ่วกเขานึกถงึ ค าตอบทีไ่ดส้่วน

ใหญ่เป็นเรือ่งเทคโนโลยหีรอืประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัผลกระทบเชงิบวกของเทคโนโลย ีเช่น ชวีติทีด่ขี ึน้ 

AI รถยนตบ์นิได ้สงัคมไรเ้งนิสด บติคอยน์ หรอืสงัคมแบบกระจายศูนยอ์ านาจ (decentralization) 

ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งอธบิายว่า แมใ้นปัจจบุนั AI และ Big Data จะมบีทบาทในสงัคมบา้งแลว้ แต่เขาเชื่อว่า

ในอนาคตทัง้สองสิง่จะมอีทิธพิลต่อโลกนี้อกีมาก ขณะทีบ่างคนอธบิายว่า ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี

ดงัทีเ่หน็ในปัจจบุนัน่าจะน าโลกของเราไปสู่โลกยโูทเปียหรอืโลกทีน่่าอยูส่ าหรบัคนทุกคนได ้อย่างไรก็

ตาม ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งตัง้ขอ้สงัเกตว่า ส าหรบัเขาแลว้ เขานึกถงึค าว่า “ดสิโทเปีย” (dystopia) หรอืโลกที่

ทุกสิง่อาจเลวรา้ยกว่าทีเ่ป็นอยูม่ากกว่า ทัง้นี้กเ็พราะ 

“ส่วนใหญ่เวลาคนพดูกนัถงึโลกอนาคต เรามกัพดูถงึโลกทีแ่ยก่ว่านี้ในแงท่ีว่่าถา้เรา[ใช้

เทคโนโลย]ีในทางทีไ่ม่ด ีเราอาจจะตอ้งอยูใ่นโลกทีส่ ิน้หวงัและลม้เลกิความตัง้ใจในการสรา้งโลก

ทีด่กีว่าในทีสุ่ด…ทุกวนันี้แนวคดินี้เหน็ไดบ้่อยมากเวลาคนพดูถงึอนาคต หรอือยา่งเมือ่ก่อนกม็ี

หนงัสอืเรือ่ง 1984 หรอือะไรแบบนัน้[ทีพ่ดูถงึโลกดสิโทเปีย] พอยิง่นวตักรรมต่างๆ หรอื

วทิยาศาสตรข์อ้มลู (data science) พฒันาขึน้ เรือ่งนี้กย็ ิง่ส าคญั”4 

การอา้งองิถงึนวนิยาย 1984 อาจชีใ้หเ้หน็ว่าวรรณกรรมหรอืวฒันธรรมสมยันิยมมผีลต่อ

จนิตนาการถงึอนาคตของเยาวชนแต่ละคน ประเดน็น้ีจะชดัเจนขึน้เมือ่ผูว้จิยัชวนคดิถงึค าถามต่อไป คอื

ถา้ใหน้ึกถงึเรือ่งราวหนึ่งเรื่องทีท่ าใหพ้วกเขาคดิถงึโลกอนาคตมากทีสุ่ด แต่ละคนนึกถงึเรือ่งอะไร 

ในขณะทีผู่เ้ขา้รว่ม 2-3 คนกล่าวถงึภาพยนตรช์ื่อดงัอย่าง Interstellar คนอื่นๆ พดูถงึเรือ่งราวจากสื่อที่

ค่อนขา้งหลากหลาย ไดแ้ก่ ภาพยนตรเ์รือ่ง Back to the Future, Hunger Games, Star Wars, Tenet 

และ The Terminator หนงัสอื The Sovereign Individual และ Homo Deus การต์ูนเรือ่ง My Hero 

                                                           
4 ในกจิกรรมจรงิ ผูเ้ขา้ร่วมขอพดูเป็นภาษาองักฤษเนื่องจากนัง่อยู่ในทีส่าธารณะ ค าอธบิายนี้แปลเป็นไทยโดยผูว้จิยั 
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Academia และ Sword Art Online เพลง Rocket Man และทีน่่าสนใจเป็นพเิศษคอื ต านานกรกีเรือ่งแด

ดาลสักบัอคิารสั (Daedalus and Icarus)  

 

ภาพที ่16: ค าตอบจากกจิกรรมจรงิผ่านแอปพลเิคชนั Slido ผูเ้ขา้ร่วมสว่นใหญ่คดิถงึภาพยนตรเ์รื่อง Interstellar  

  

เมือ่ใหล้องอธบิายว่าท าไมเรื่องราวแต่ละเรือ่งจงึเป็นตวัแทนภาพของอนาคตทีพ่วกเขานึกถงึ 

ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่ยงัคงเชื่อมโยงประเดน็อนาคตกบัเทคโนโลยลี ้าสมยั เช่น Back to the Future ท าให้

คดิถงึอนาคตเพราะ “เกีย่วขอ้งกบัไทมไลน์ทีเ่มือ่เปลีย่นอะไรสกัอยา่งในอดตีกส็ามารถส่งผลไปยงั

อนาคตได”้ ภาพยนตร ์Hunger Games ทีแ่ม ้“จะไมไ่ดต้อ้งการสื่อเรือ่งของอนาคตใหเ้ป็นประเดน็ส าคญั 

เเต่ในเรือ่งจะมเีทคโนโลยเีจ๋งๆ มากมาย เช่น การสรา้งเกมทีใ่ชเ้ทคโนโลยอีย่างสงู” หรอืการต์ูน Sword 

Art Online ทีม่ ี“เทคโนโลย ีneuro linker (หมวก) ซึง่สามารถยา้ยคนคนหน่ึงไปอยูใ่นโลกเสมอืนได้ กด็ู

ล ้าด ีอาจจะเกดิขึน้ได้”  

อยา่งไรกต็าม บางคนบอกเล่าภาพดา้นกลบัของโลกอนาคตทีอ่าจเตม็ไปดว้ยความอนัตรายและ

ปัญหาอนัเนื่องมาจากความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีผูเ้ขา้รว่มทีพ่ดูถงึการต์ูน My Hero Academia 

อธบิายว่าแมป้ระเดน็หลกัของการต์ูนเรือ่งนี้จะว่าดว้ยโรงเรยีนฝึกหดัฮโีร ่แต่บรบิทเบือ้งหลงัยงัสะทอ้นถงึ

โลกอนาคตที ่“มกีารพฒันามากขึน้ ส่งผลต่อความวุ่นวายทีม่ากขึน้ โดยเรือ่งราวไดส้ื่อถงึปัญหาต่างๆ 

ของคนในสงัคมทีบ่างคนไดถู้กทอดทิง้ไวข้า้งหลงั ท าใหพ้วกเขาไมใ่ชอ้ตัลกัษณ์อยา่งถูกวธิ ีพรอ้มกบั

การพดูถงึการทีค่นรุ่นหลงัทีต่อ้งขึน้มาแทนทีค่นรุน่ก่อนหน้า” ขณะทีผู่เ้ขา้รว่มทีเ่ลอืกต านานกรกีเรือ่งแด

ดาลสักบัอคิารสัมองว่า แมต้ านานเรือ่งนี้มอีายุนบัพนัปี แต่เราสามารถมองเรือ่งราวนี้เทยีบเคยีงกบั

ปัจจบุนัได ้เพราะการกระท าของอคิารสัทีไ่ดร้บัปีกใหม่มาและบนิเขา้ใกลด้วงอาทติยโ์ดยไมฟั่งค าเตอืน
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ของแดดาลสั กเ็ปรยีบเสมอืนมนุษยย์คุปัจจบุนัทีส่รา้งเทคโนโลยลี ้าสมยั แต่อาจใชง้านมนัโดยไมไ่ด้

ค านึงถงึผลกระทบใหร้อบดา้น เขามองว่าโลกอนาคตไม่จ าเป็นตอ้งเป็นโลกทีด่ต่ีอทุกคน และพฒันาการ

ทางเทคโนโลยกีไ็มจ่ าเป็นตอ้งน ามาซึง่ผลลพัธเ์ชงิบวกต่อสงัคมมนุษยเ์สมอไป 

 แลว้อนาคตทีพ่วกเขา “อยากเหน็” เป็นอย่างไรแน่ เพื่อตอบค าถามดงักล่าว ผูว้จิยัใหผู้เ้ขา้รว่ม

แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มยอ่ย เพื่อแลกเปลีย่นกนัว่าองคป์ระกอบใดในเรือ่งเล่าแต่ละเรือ่งทีพ่วกเขาอยาก

และ/หรอืไมอ่ยากใหเ้กดิขึน้จรงิ ตวัแทนทัง้สามกลุ่มใหค้ าตอบคลา้ยๆ กนัว่า พวกเขาอยากเหน็โลก

อนาคตทีคุ่ณภาพชวีติของมนุษยด์แีละสะดวกสบายยิง่ขึน้ มเีทคโนโลยลี ้าสมยัใหใ้ชง้าน เช่น ท าใหพ้วก

เราสามารถเดนิทางขา้มเวลาได ้แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ม่อยากใหม้นุษยใ์ชเ้ทคโนโลยใีนทางทีผ่ดิหรอืเอา

รดัเอาเปรยีบกนั และทีส่ าคญัไมค่วรมใีครบงัคบัใหค้นอื่นมชีวีติอย่างทีต่นตอ้งการ แมว้่าวถิชีวีติดงักล่าว

ดเูหมอืนจะเป็น “ผลด”ี ของเทคโนโลย ียกตวัอยา่งเช่น ตวัแทนกลุ่มทีส่องเล่าว่า พวกเขาอยากเหน็

อนาคตทีม่นุษยส์ามารถมอีายไุดย้นืยาวกว่าปัจจบุนัเพื่อจะไดท้ าสิง่ทีอ่ยากท าใหเ้ตม็ที ่แต่กม็องว่าสิง่นี้

ควรจะเป็น “สทิธหิรอืเสรภีาพ” ทีแ่ต่ละคนเลอืกได ้เพราะการถูกบงัคบัใหใ้ชช้วีติเช่นนัน้กอ็าจไมใ่ช่เรือ่ง

ทีน่่าปรารถนานกั ขณะทีต่วัแทนกลุ่มทีส่ามมองว่า ส่วนส าคญัอกีอยา่งของโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยาก

เหน็คอื การเลีย้งดแูละการศกึษาทีม่คีุณภาพ ซึง่น่าจะยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์

แมเ้ทคโนโลยใีนอนาคตจะรุดหน้าไปไกลแลว้กต็าม 

 กจิกรรมสุดทา้ย ผูว้จิยัอาศยัแนวคดิของกจิกรรม Remixing Stories โดยลองใหแ้ต่ละกลุ่มใช้

องคป์ระกอบจากเรือ่งเล่าของสมาชกิ อาท ิตวัละคร ฉาก เหตุการณ์ สญัลกัษณ์ ฯลฯ มาผสามผสานเป็น

เรือ่งเล่าใหมภ่ายใตห้วัขอ้ “ประเทศไทยในปี 2615 แบบทีอ่ยากเหน็” แลว้จงึสลบักนัเล่าเรือ่งและอธบิาย

ว่าเหตุใดพวกเขาจงึอยากเป็นประเทศไทยในอนาคตเป็นแบบนัน้   

กลุ่มทีห่นึ่งเล่าเรือ่งของประเทศไทยทีป่ระชาชนทุกคนยา้ยไปใชช้วีติในโลกเสมอืนหรอื “เมตา

เวริส์” และโลกเสมอืนกลายเป็นพืน้ทีท่ีใ่ชแ้กไ้ขความขดัแยง้ ปัญหาต่างๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความรนุแรงหรอื

การบาดเจบ็ลม้ตายของประชาชนจะไมเ่กดิขึน้ในโลกทางกายภาพ แต่การตดัสนิความขดัแยง้เหล่านัน้จะ

ท าในโลกเสมอืนทัง้สิน้ ตวัแทนกลุ่มเล่าว่า พวกเขาอยากเหน็ประเทศไทยในอนาคตเป็นสงัคมท่ี

สงบสขุ ขณะเดียวกนักมี็วิธีการแก้ไขความขดัแย้งท่ีไม่น าไปสู่ความรนุแรงในชีวิตจริง  

กลุ่มทีส่องเล่าเรือ่งแดดาลสั นกัสรา้งหุ่นยนตท์ีส่ามารถยดือายขุยัของมนุษยไ์ด ้อิคารสัน า

หุ่นยนตต์วันี้ไปใชโ้ดยไมร่ะวงัจนเกดิอุบตัเิหตุทีท่ าใหหุ้่นยนตห์นัมาลดอายุขยัของมนุษยแ์ทน รฐับาลจงึ

ออกมาปราบหุ่นยนตต์วันี้และออกมาตรการระงบัการพฒันาเทคโนโลย ีAI เป็นการชัว่คราว พรอ้มหนัมา

พฒันามติอิื่นๆ ในชวีติมนุษยม์ากขึน้ พวกเขาเหน็ว่า ทุกวนัน้ีสงัคมเราให้ความส าคญักบัเทคโนโลยี

มาก แต่ไม่ได้ตระหนักและตัง้ค าถามมากนักกบัผลกระทบหรือมิติเชิงปรชัญาของเทคโนโลยีเลย 

จึงอยากเหน็โลกอนาคตท่ีสงัคมเราให้ความส าคญักบัมิติอ่ืนๆ ในชีวิตมากขึ้น  

กลุ่มสุดทา้ยเล่าเรือ่งประเทศไทยในปี 2610 ทีถู่กปกครองโดยเหล่าวายรา้ย แต่แลว้ในปี 2615 ก็

มเีดก็คนหนึ่งทีไ่ดร้บัพลงัวเิศษพฒันาตวัเองกลายเป็นฮโีรแ่ละเดนิทางยอ้นเวลากลบัไปปราบวายรา้ยจน
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สามารถกอบกูป้ระเทศไทยกลบัมาไดอ้กีครัง้ ตวัแทนกลุ่มนี้อธบิายว่า พวกเขาคิดว่าเวลาน้ีประเทศ

ไทยต้องการคนท่ีมากอบกู้ประเทศชาติจากวิกฤต และในอนาคตวิกฤตแบบน้ีอาจเกิดขึ้นอีกก็

ได้  

 แมร้ะหว่างกจิกรรมผูเ้ขา้รว่มหลายคนจะตัง้ขอ้สงัเกตตรงกนัโดยบงัเอญิว่า กจิกรรมนี้ค่อนขา้ง

เป็นกจิกรรมทีย่ากมาก เพราะค าว่า “ประเทศไทย” ในโจทยเ์ป็นเพดานความเป็นไปไดท้ีท่ าใหเ้ขาและ

เพื่อนรูส้กึว่าสิง่ทีพ่ดูคุยกนัอยูน่ี้ไมน่่าจะเกดิขึน้ไดจ้รงิในอกี 50 ปีขา้งหน้าแน่ๆ ยิง่ไปกว่านัน้ บางคนยงั

เปรยีบเปรยว่า เมือ่ไดร้บัโจทยใ์หค้ดิถงึประเทศไทยใน 50 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2615) สิง่แรกทีต่นเหน็กค็อื 

“ภาพต่างประเทศในปัจจบุนั” แต่ทา้ยทีสุ่ด ดเูหมอืนว่าเรื่องเล่าเกีย่วกบัอนาคตทีแ่ต่ละคนเลอืกมา ซึง่พูด

ถงึอนาคตของ “ทีอ่ื่น” ทัง้ในมติเิชงิเวลาและสถานที ่ประกอบกบัเครือ่งมอือยา่ง Remixing Stories จะ

ช่วยพาพวกเขาหลุดออกจากบรบิทของ “ความเป็นประเทศไทย” ในปัจจุบนัไดบ้า้ง อกีทัง้ยงัสะทอ้นให้

เหน็ชุดคุณค่าทีเ่ยาวชนกลุ่มนี้อยากเหน็เกดิขึน้จรงิในสงัคมทีพ่วกเขาอาศยัอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี 

 ในกจิกรรมครัง้ทีส่องกบัเยาวชนจากสภาเดก็ต าบล ผูว้จิยัสลบัมาใชก้จิกรรม Origin Stories 

เพื่อพยายามดงึจดุเด่นของเยาวชนกลุ่มน้ีทีอ่าจไมไ่ดคุ้น้เคยกบัประเดน็ทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีาก

เท่ากลุ่มแรก แต่น่าจะมปีระสบการณ์การขบัเคลื่อนหรอืมสี่วนรว่มในกจิกรรมเชงิสงัคมบางอยา่งใน

ชุมชนของตน ผูร้ว่มกจิกรรมกลุ่มนี้ไมเ่พยีงมคีวามหลากหลายมากในแงพ่ืน้เพซึง่กระจายตวัในแทบทุก

ภมูภิาคในประเทศไทย แต่ยงัหลากหลายในแงช่่วงอายแุละระดบัการศกึษาด้วย เนื่องจากประกอบดว้ย

เยาวชนทุกช่วงอายตุัง้แต่ 15-18 ปี และเรยีนอยูร่ะดบัมธัยมศกึษาปีที่ 4 เรยีนต่อระดบัอาชวีศกึษา 

จนถงึนกัเรยีนทีเ่พิง่เขา้เรยีนมหาวทิยาลยัปีที่ 1 เพื่อใหเ้กดิบทสนทนาระหว่างกลุ่มเยาวชนทีอ่าจไมไ่ดม้ี

ความสนใจคลา้ยกนันกั ผูว้จิยัจงึใชพ้ลอ็ตของการต์ูน “โดราเอมอน” ซึง่เป็นทีคุ่น้เคยส าหรบัเดก็และ

เยาวชนไทยแมก้ระทัง่ในปัจจบุนัมาเป็นตวัด าเนินเรือ่งหลกั แทนทีจ่ะถามตรงๆ ว่าพูดถงึอนาคตแลว้นึก

ถงึอะไร ผูว้จิยัชวนใหผู้เ้ขา้ร่วมลองใชจ้นิตนาการเดนิทางไปยงัโลกอนาคตในอกี 50 ปีขา้งหน้า ลองเดนิ

ส ารวจละแวกบา้นของตนทีทุ่กสิง่ทุกอยา่งเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ และบอกเล่าสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีพ่วกเขา

แต่ละคนอยากเหน็ 

ประเดน็ทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มนี้อยากเหน็แบ่งไดเ้ป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ๆ คอืการเดนิทาง สิง่อ านวยความ

สะดวกพืน้ฐาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีผูเ้ขา้ร่วมครึง่หนึ่งเล่าว่าอยากเหน็บริการขนส่ง

สาธารณะท่ีเข้าถึงได้ง่ายหรือใกล้บ้าน อาท ิรถเมล ์รถไฟ และสนามบนิ เนื่องจากเป็นอุปสรรคที่

ตวัเองเผชญิอยูใ่นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัภมูลิ าเนาของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีส่่วนใหญ่ไมไ่ดม้าจากจงัหวดั

ใหญ่หรอือาศยัใกลศู้นยก์ลางของเมอืง ผูเ้ขา้รว่มอกีจ านวนหน่ึงพดูถงึสถานท่ีท่ีอยากให้อยู่ใกล้บ้าน 

เช่น หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของ และสวนสนุก เนื่องจากปัจจบุนัการเดนิทางไปสถานทีเ่หล่านี้อาจตอ้ง

ใชเ้วลาหลายชัว่โมง ผูเ้ขา้ร่วมคนหนึ่งจากจงัหวดักาฬสนิธุก์ล่าวว่าตนอยากเหน็หา้งสรรพสนิคา้อยูใ่กล้

บา้น เพราะแถวบา้นเป็นทีน่าทัง้หมดและในจงัหวดัไม่มหีา้งใหญ่ๆ เลย ขณะทีผู่เ้ขา้รว่มจากจงัหวดั

ลพบุรรีะบุว่าอยากเหน็ “ทะเลสาบน ้าจดื” เพราะน ้าประปาทีบ่า้นมกัจะขุ่น จงึอยากใชน้ ้าทีส่ะอาด 

ผูเ้ขา้รว่มอกีกลุ่มหนึ่งซึง่มจี านวนน้อยทีสุ่ดกล่าวถงึเทคโนโลยีทนัสมยั เช่น อยากเหน็หุ่นยนตร์บัใช้
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ทีม่าช่วยมนุษยท์ างานหรอืโทรศพัทม์อืถอืทีท่นัสมยักว่านี้ ขณะทีผู่เ้ขา้รว่มจากจงัหวดัราชบุรบีอกว่า 

ตนเองอยากเหน็ความกา้วหน้าของความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นอวกาศ เพราะตวัเองเป็นนกัเรยีนสายวทิย์-

คณติและสนใจอยากรูเ้รือ่งราวของธรรมชาต ิเช่น เราเดนิบนดวงอาทติยไ์ดห้รอืไม ่หรอืในหลุมด าเป็น

อยา่งไรกนัแน่  

ในภาพรวมอาจกล่าวไดว้่า ทศันียภาพของอนาคตในจนิตนาการของเยาวชนกลุ่มนี้ผกูพนัแนบ

ชดิกบัประสบการณ์และเงือ่นไขในชวีติปัจจบุนัของตน ขณะเดยีวกนั อนาคตอกี 50 ปีขา้งหน้าส าหรบั

บางคนอาจเป็นเพยีงปัจจบุนัทีม่าถงึแลว้ในบางที ่เพยีงแต่ยงัไมไ่ดร้บัการกระจายและจดัสรรอยา่งเป็น

ธรรมและทัว่ถงึเท่านัน้ พดูอกีอยา่งกค็อื ความเจรญิกา้วหน้าหรอืสิง่ทีด่เูป็น “อนาคต” หรอืเป็น “ของล ้า

สมยั” ในทีห่นึ่งอาจกลายเป็นเพยีงของธรรมดาๆ ในอกีทีห่นึ่ง ดงัเช่นทีร่ถไฟฟ้า ขนส่งสาธารณะ หรอื

กระทัง่น ้าสะอาด ซึง่เป็นของธรรมดาของคนกรงุเทพฯ กลบัเป็นสิง่แรกทีเ่ยาวชนในต่างจงัหวดัใฝ่ฝันให้

เกดิขึน้ใกลบ้า้นของตนแมเ้วลาจะผ่านไปกว่า 50 ปี5 

ถงึตรงน้ีผูว้จิยัจงึดงึผูเ้ขา้รว่มเขา้สู่กระบวนการของกจิกรรม Origin Stories โดยสมมตใิหต้วั

พวกเขาเองในวยัชราเป็นผูส้่งโดราเอมอนกลบัมายงัปัจจบุนัใหค้น้หาวตัถุแห่งความทรงจ าในวยัเยาวท์ีม่ ี

ความหมายทีสุ่ดหนึ่งชิน้ เป็นวตัถุทีเ่มือ่น าไปยงัโลกอนาคตจะช่วยฟ้ืนฟูความทรงจ าและตวัตนของตวั

เขาเองกลบัคนืมาได ้ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้บัภารกจิใหแ้บ่งกลุ่มยอ่ยและแลกเปลีย่นกบัเพื่อนๆ ว่าตวัเองเลอืก

หยบิวตัถุแห่งความทรงจ าชิน้ใด น่าสงัเกตว่าส่วนใหญ่จะนึกถงึรปูถ่ายไมว่่าจะเป็นรปูเดีย่ว รปูกบั

ครอบครวั อลับัม้รปูถ่าย รวมถงึภาพวาด ขณะทีค่นทีเ่หลอืเลอืกวตัถุทีใ่กลต้วัหรอืขา้วของส่วนตวั อาท ิ

หมอน ผา้ห่ม พวงกุญแจ หรอืรองเทา้แตะ หลงัจากนัน้ ทุกกลุ่มจะไดร้บัภารกจิใหมใ่หเ้ปลีย่นวตัถุแห่ง

ความทรงจ าของเพื่อนๆ ในกลุ่มเป็นอุปกรณ์วเิศษหนึ่งอยา่ง และออกแบบตวัเพื่อนใหก้ลายเป็นซเูปอรฮ์ี

โรท่ีม่พีลงัวเิศษจากวตัถุชิน้นัน้ สุดทา้ยฮโีรท่ีอ่อกแบบมาจะตอ้งรว่มมอืกนัท าภารกจิหลกั คอืการสรา้ง

โลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็ กจิกรรมนี้เน้นใหผู้เ้ขา้ร่วมแต่ละคนลองคดิในสองระดบั ไดแ้ก่ อะไรคอื

สิง่ทีพ่วกเขาอยากเหน็เกดิขึน้จรงิในโลกอนาคต และพวกเขาในฐานะซเูปอรฮ์โีร่ทีก่ าลงัเดนิทางกลบัมา

ในปัจจบุนั จะสามารถมบีทบาทในการสรา้งโลกอนาคตทีอ่ยากเหน็ขึน้มาไดอ้ยา่งไร 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มแรกตัง้ชื่อทมีซเูปอรฮ์โีรข่องพวกเขาว่า “Super Sleep” เนื่องจากวตัถุแห่งความ

ทรงจ าทีเ่ลอืกตดิตวัไปดว้ยนอกจากรปูภาพและอลับัม้ภาพแลว้กค็อื หมอนกบัผา้ห่ม ระหว่างพดูคุย 

ประเดน็หลกัๆ ทีส่มาชกิกลุ่มเสนอขึน้มาคอื โลกอนาคตน่าจะเป็นโลกทีเ่ทคโนโลยกี้าวหน้าขึน้มาก 

เพราะฉะนัน้กน่็าจะน าไปช่วยแกไ้ขปัญหาทีแ่ต่ละคนเหน็ว่าส าคญัในตอนนี้ได ้เช่น รกัษาสภาพจติใจของ

ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ รกัษาสภาพแวดลอ้มใหย้ัง่ยนื ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า เศรษฐกจิดขีึน้ การคา้ขาย

ระหว่างประเทศเตบิโต เป็นตน้ สมาชกิอกีคนเสนอว่า นอกจากเทคโนโลยแีลว้ ความเขม้แขง็ของ

กฎหมายและบทลงโทษทีแ่รงขึน้กเ็ป็นสิง่ส าคญัเช่นกนัส าหรบัสงัคมทีด่ ีเพราะ “ปัจจุบนักฎหมายยงัไม่

                                                           
5 ผูว้จิยัไดแ้นวคดิน้ีมาจากประโยคคลาสสกิของวลิเลยีม กบิสนั (William Gibson, 1948- ) นกัเขยีนนวนิยายไซไฟชาว

อเมรกินัทีว่่า “อนาคตอยู่ทีน่ี่แลว้ แค่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรอย่างทัว่ถงึกนันกั” (The future is already here—It's just 

not very evenly distributed.) ดแูนวคดิน้ีเพิม่เตมิไดใ้น Chatterton and Newmarch (2017) 
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แขง็แรงพอ ใครทีม่เีงนิ ใครรวย ใครทีม่อี านาจ กต็ดิคุกน้อยลง ส่วนคนทีจ่นหรอืไม่มอี านาจอะไรเลย 

เป็นแค่ประชาชนคนธรรมดากต็อ้งคดิคุกยาว” อยา่งไรกด็ ีสมาชกิคนหน่ึงตัง้ขอ้สงัเกตว่า ปัญหาจรงิๆ 

ของเรือ่งนี้ไมใ่ช่บทลงโทษทีแ่รงขึน้ แต่อยูท่ีก่ารปฏบิตัต่ิอคนอยา่งไมเ่ท่าเทยีมกนัมากกว่า ประเดน็

สุดทา้ยทีเ่สนอขึน้มาคอื พวกเขาอยากเหน็สงัคมทีป่ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพอยา่งแทจ้รงิ  

เพื่อสรา้งโลกอนาคตแบบนัน้ขึน้ ฮโีร่แต่ละคนจงึจะมบีทบาทดงันี้ ทเีดด็นางฟ้า จะช่วยลบความ

ทรงจ าอนัเจบ็ปวดของผูป่้วยซมึเศรา้ และ เทพธดิาผา้ห่มเน่า ทีม่พีลงัวเิศษสามารถช่วยสรา้งความ

อบอุ่นทางกายและใจใหก้บัผูป่้วยทุกคน ซเูปอรห์มอน จะใหค้นมาขอพร แต่ตอ้งแลกกบัการท าความด ี

30 อยา่ง ส่วน เจา้หนูแห่งความทรงจ า ทีส่ามารถเดนิทางขา้มกาลเวลาได ้จะเดนิทางไปในอดตีเพื่อ

แกไ้ขกฎหมายใหเ้ท่าเทยีมขึน้ ขณะเดยีวกนักจ็ะเดนิทางไปดงูานในโลกอนาคตว่าจะตอ้งท าอย่างไร 

เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มจงึจะดขีึน้ได ้นอกจากนัน้ ฮโีร่ทุกคนจะช่วยกนัท าความด ีช่วยเหลอืทุกคน 

เพื่อใหโ้ลกน่าอยูต่ลอดไป 

ภาพที ่17: visual note สรุปเรื่องเล่าของกลุ่ม Super Sleep 

 

ทีม่า: กณัฐกิา เขือ่นแกว้ (visual notetaker อาสา จาก BlackBox)  
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ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทีส่องตัง้ชื่อกลุ่มว่า “Avenger จนิตนา” โดยมพีลงัวเิศษจากรปูภาพ โทรศพัท ์พวง

กุญแจ และรองเทา้แตะ กลุ่มนี้มองว่าโลกทีอ่ยากเหน็คอืโลกทีม่คีวามก้าวหน้าดา้นเทคโนโลย ีเช่น มี

รถยนตบ์นิได ้มหีุ่นยนตท์ีค่อยเกบ็ขยะในทีต่่างๆ ใหเ้รา การตดิต่อสื่อสารไมต่อ้งใชโ้ทรศพัทม์อืถอื แต่

อาจใชเ้ทคโนโลยโีฮโลแกรมแทน เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ ใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังานหรอืใช้

พลงังานหมนุเวยีนซึง่จะท าใหค้่าครองชพีของคนในอนาคตต ่าลง สมาชกิทีบ่อกว่าตนสนใจเรือ่งอวกาศ

และดาราศาสตรเ์สนอว่า อยากเหน็ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยอีวกาศทีท่ าใหค้นธรรมดาๆ สามารถ

เดนิทางไปดาวองัคารได ้ขณะทีอ่กีคนคดิว่าความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงเป็นสิง่ทีข่าดไปไม่ได้

แมก้ระทัง่ในโลกอนาคต ฮโีรแ่ต่ละคนจะช่วยกนัสรา้งโลกอนาคตดงันี้  

ซเูปอรพ์วงกุญแจ (พวงกุญแจปราดเปรยีว) ซึง่สามารถเดนิทางดว้ยการวารป์ จะรบัหน้าทีด่แูล

เรือ่งการเกบ็ขยะ มฮีโีรไ่รช้ื่อทีม่พีลงั เดนิทางยอ้นเวลากลบัไปในรปูภาพ จะยอ้นไปในอดตีและเกบ็

พลงังานแสงอาทติยใ์นอดตีกลบัมาใชใ้หม ่นอกจากนัน้ยงัจะใชพ้ลงัเสกฮโีรค่นอื่นๆ ออกมาจากรปูภาพ

เพื่อกระจายกนัไปช่วยดูแลพืน้ทีต่่างๆ อยา่งทัว่ถงึ ไอรอนแตะ จะใชร้องเทา้แตะทรงพลงัไปแปะที่

รถยนตท์ าใหร้ถยนตบ์นิได ้ช่วยใหเ้หล่าฮโีรส่ามารถคอยสอดส่องความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมได้

ตลอดเวลา สุดทา้ย โทรศพัทต์ามสัง่ จะสัง่จรวดหรอืยานอวกาศมาใหฮ้โีรท่ัง้หลายเดนิทางท่องอวกาศ 

เพื่อไปดงูานในดาวอื่นๆ และน ากลบัมาปรบัปรงุโลกของเราใหด้ขีึน้ 

 

ภาพที ่18: visual note สรุปเรื่องเล่าของกลุ่ม Avenger จนิตนา 

 

ทีม่า: กณัฐกิา เขือ่นแกว้ (visual notetaker อาสา จาก BlackBox)   
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สุดทา้ยคอืกลุ่ม “Picture Support” ซึง่ฮโีร่ทุกคนมพีลงัวเิศษจากภาพถ่าย ตวัแทนกลุ่มนี้อธบิาย

ว่าพวกเขาอยากเหน็โลกทีเ่ป็นประชาธปิไตยและผูค้นมคีวามเท่าเทยีมกนัจรงิๆ ทัง้ในทางการเมอืงและ

เศรษฐกจิ เพราะมองว่าสิง่นี้คอืปัญหาส าคญัของโลกปัจจบุนั ขณะทีส่มาชกิบางคนกล่าวว่าตนอยากเหน็

โลกอนาคตทีธ่รรมชาตอุิดมสมบรูณ์ ผูค้นช่วยกนัอนุรกัษ์ธรรมชาต ิฮโีรก่ลุ่มนี้จะช่วยกนัสรา้งโลกทีว่่าขึน้

โดยอาศยัพลงั 4 แบบ ไดแ้ก่ พลงัพร เสกใหค้นรกักนั พดูจากนัดว้ยเหตุดว้ยผล รบัฟังความคดิเหน็ของ

กนัและกนั ไมด่ถููกกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของสงัคมประชาธปิไตย พลงัจติส านึก จะเสกใหผู้ค้นช่วยกนั

รกัษาและดแูลสิง่แวดลอ้ม ท าใหไ้ม่มปัีญหาสิง่แวดลอ้มอกีต่อไป พลงัเตอืน จะเตอืนสตใิหค้นทีก่ระท า

หรอืเอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่นรูส้กึว่าตวัเองก าลงัท าสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง และ พลงัไปไหนกไ็ด ้จะช่วยใหค้นยาก

คนจนทีเ่ดนิทางไปไหนมาไหนล าบาก ไม่มรีถยนตส์่วนตวั สามารถเดนิทางไปไหนมาไหนไดง้า่ย

เหมอืนกบัคนรวย ท าใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัมากขึน้  

 

ภาพที ่19: visual note สรุปเรื่องเล่าของกลุ่ม Picture Support 

ทีม่า: กณัฐกิา เขือ่นแกว้ (visual notetaker อาสา จาก BlackBox)  
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ภาพที ่20-23: ตวัอย่างภาพวาดซเูปอรฮ์โีร่ทีผู่เ้ขา้ร่วมวาดและถ่ายสง่มาผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ 

ซา้ยบน (ภาพที ่20) พ่อ ฮโีรท่ีส่อนลกูใหเ้ป็นคนด ีสอนใครคนนัน้กจ็ะเป็นคนด ี

ขวาบน (ภาพที ่21) ซเูปอรห์มอน มพีลงัวเิศษคอืสามารถใหพ้รได ้แลกกบัการท าความด ี

ซา้ยล่าง (ภาพที ่22) ไอรอนแตะ ใสร่องเทา้แตะบนิและเปลีย่นเป็นอาวุธไดเ้หมอืนไอรอนแมน 

ขวาล่าง (ภาพที ่23) พวงกญุแจปราดเปรยีว มพีลงัล่องหนและสามารถเรยีกกุญแจทีห่ายกลบัมาหาเราได ้

 

 

เมือ่จบกจิกรรมนี้ ผูว้จิยัตดัสนิใจน าค าถามทีเ่คยใชเ้ปิดประเดน็ในกจิกรรมครัง้แรกกบันกัเรยีน

โรงเรยีนก าเนิดวทิยก์ลบัมาถามอกีครัง้ นัน่คอื เมือ่ตอ้งนึกถงึค าว่า “อนาคต” สิง่แรกทีพ่วกเขานึกถงึคอื

อะไร ดเูหมอืนเมือ่ผ่านการท ากจิกรรมกลุ่ม และไดล้องคดิถงึโลกอนาคตทีพ่วกเขาอยากเหน็แลว้ 

ค าตอบของเยาวชนกลุ่มน้ีจะค่อนขา้งแตกต่างจากค าตอบของเยาวชนกลุ่มแรกพอสมควร ในขณะที่
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นวตักรรมและเทคโนโลยลี ้าสมยัเป็นประเดน็ทีบ่างคนนึกถงึและปรากฏอยูป่ระปรายท่ามกลางบท

สนทนาถงึโลกอนาคต แต่มติเิชงิสงัคมและชุดคุณค่าของสงัคมทีด่แีละพวกเขาอยากอาศยัอยูป่รากฏ

ชดัเจนในบทสนทนาตอนทา้ย ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่พดูถงึ “ความกา้วหน้าและการพฒันาไปจากเดมิ” แต่

ไมไ่ดห้มายความถงึแค่มติทิางวตัถุ ทว่ายงัหมายรวมถงึความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั สทิธเิสรภีาพที่

แทจ้รงิ ความเจรญิทางความคดิ เศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ ตลอดจนโลกทีธ่รรมชาตอุิดมสมบรูณ์มากขึน้ดว้ย  

ภาพที ่24: visual note สรุปกจิกรรมสดุทา้ยของเยาวชนกลุ่มสภาเดก็ 

ทีม่า: กณัฐกิา เขือ่นแกว้ (visual notetaker อาสา จาก BlackBox)  

 

เหล่านี้อาจไมไ่ดห้มายความและไมค่วรน าไปสู่ขอ้สรปุอย่างเหมารวมว่าเยาวชนกลุ่มไหนมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร แต่เราอาจพอสรปุในเบือ้งตน้ไดว้่า แม้จินตนาการถึงอนาคตของเยาวชนทุก

วนัน้ีโดยพื้นฐานจะสมัพนัธก์บัเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าเป็นส าคญั แต่พวกเขาเข้าใจดีว่าล าพงั

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอาจไม่ได้น ามาซ่ึงโลกอนาคตท่ีพวกเราปรารถนาจะอยู่อาศยั ในขณะที่

เยาวชนกลุ่มก าเนิดวทิยเ์ล่าเรือ่งราวทีต่ ัง้ค าถามกบัการใชเ้ทคโนโลยโีดยไมต่ระหนกัถงึมติเิชงิจรยิธรรม

หรอืสงัคม และใฝ่ฝันถงึโลกอนาคตทีเ่ทคโนโลยชี่วยสรา้งความสงบสุข สนัติภาพ และกอบกูป้ระเทศจาก

วกิฤตต่างๆ ทีต่อ้งเผชญิได ้เยาวชนกลุ่มสภาเดก็ท าใหเ้ราเหน็ว่า เมือ่จดัวางจนิตนาการลงไปในบรบิท

และเชื่อมโยงมนัเขา้กบัชวีติจรงิของเราแต่ละคน จนิตนาการกด็ไูมใ่ช่เพยีงความคดิเพอ้ฝันทีห่ลุดลอย

จากโลกแห่งความจรงิ แต่ยงัสะทอ้นความปรารถนาต่อสงัคมการเมอืงของมนุษยแ์ทบทุกคน ประเดน็

หลงันี้จะชดัเจนขึน้มากในกจิกรรมต่อไป  
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3.2.2 เมืองแห่งอนาคต 

หลงัจากจบสองกจิกรรมแรก ผูว้จิยัมโีอกาสไดอ้อกแบบกจิกรรมรว่มกบักลุ่ม Converstation 

จงัหวดัระยอง ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกเรือ่งสถานทีใ่นการจดักจิกรรมกบัเยาวชนกลุ่มทีส่าม คอืกลุ่ม

นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม ในฐานะตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีน

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โจทยส์ าคญัทีผู่ว้จิยัและทาง Converstation 

เหน็ตรงกนั คอือยากใหก้จิกรรมครัง้นี้เชื่อมโยงกบัความเป็นเมอืงและเงือ่นไขทีท่ าใหเ้มอืงแห่งหนึ่งน่าอยู ่

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี้จงึอาศยัแนวคดิจากกจิกรรม Infinite Hope ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ 

“คดิถงึโลกทีเ่ป็นไปไดแ้บบอื่นๆ อ่านโลกอนาคตโดยสมัพนัธ์กบัโลกปัจจบุนัของเรา และใชโ้ลกอนาคต

เป็นเครือ่งมอืในการแสดงออกและถกเถยีงเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ว่าอะไรทีอ่าจเป็นไปไดใ้นเงือ่นไขปัจจุบนั” 

(Peters-Lazaro and Shresthov 2020: 113) มาเป็นโครงหลกัในการด าเนินเรือ่ง โดยผูเ้ขา้รว่มแต่ละ

กลุ่มจะไดล้องเดนิทางท่องเทีย่วเมอืงในโลกอนาคต จนิตนาการถงึองคป์ระกอบต่างๆ ทีน่่าจะเป็นไปได้

ในโลกใบนัน้ และน าองคป์ระกอบหรอื “จิก๊ซอวแ์ห่งอนาคต” ทีไ่ดม้ารว่มกนัออกแบบเมอืงทีพ่วกเขา

อยากอาศยัอยู ่เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการถกเถยีง วพิากษ์วจิารณ์ และคดิต่อยอด กจิกรรมสุดทา้ยจะใหแ้ต่

ละกลุ่มลองวเิคราะหเ์มอืงของเพื่อน และน าเสนอนโยบายเพื่อพฒันาโลกในอนาคตใหน่้าอยูย่ ิง่ขึน้ 

กจิกรรมครัง้ทีส่ามและสีเ่ริม่ตน้ดว้ยการใชโ้ครงเรือ่ง “โดราเอมอน” จากกจิกรรมครัง้ก่อนมา

ด าเนินเรือ่ง เพื่อชวนพจิารณาว่าอะไรคอืสิง่ทีพ่วกเขาอยากเหน็เกดิขึน้จรงิในอกี 50 ปีขา้งหน้า ประเดน็

หลกัทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคมอยากเหน็ทีสุ่ด

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเมอืง ซึง่เป็นปัญหาทีพ่วกเขาพบเหน็ในชวีติประจ าวนั เมือ่ตอ้งจนิตนาการถงึสิง่

ทีอ่ยากเหน็ทีสุ่ดเมือ่ขึน้มาจากไทมแ์มชชนีของโดราเอมอน ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พดูถงึโลกอนาคตที่

ไมม่สีายไฟฟ้ารกรงุรงั ถนนไมเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ มกีารจดัการขยะทีด่ ีท่อน ้าสะอาด ขณะทีอ่กีส่วนหน่ึงพดู

ถงึขนส่งสาธารณะพืน้ฐานทีอ่ยากใหม้อียูใ่กลบ้า้นคลา้ยกบัประเดน็ของเยาวชนกลุ่มสภาเดก็ เช่น 

ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งเล่าว่าอยากเหน็รถรางไรค้นขบัทีส่ามารถนัง่ไปทัว่เมอืงได ้ขณะทีอ่กีคนอยากเหน็

รถไฟฟ้ามาถงึหน้าบา้นของตวัเอง เพราะปัจจบุนัการเดนิทางไปไหนมาไหนของตนยงัเป็นเรือ่งยากและ

ใชเ้วลานาน นอกจากประเดน็ขา้งต้น ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งระบุว่า อยากเหน็ทุ่งกวา้งใหญ่ๆ ที ่“สดใสเหมอืน

อยูใ่นโลกอนิเมะ” ขณะทีค่นสุดทา้ยพูดในท านองเดยีวกนั คอือยากเหน็บา้นอยูใ่นป่า แต่มหีุ่นยนตม์า

ช่วยมนุษยท์ างานบา้นดว้ย  

ค าตอบของเยาวชนกลุ่มน้ีและเยาวชนกลุ่มสภาเดก็ค่อนขา้งแตกต่างอย่างมนียัส าคญักบัค าตอบ

ของเยาวชนกลุ่มโรงเรยีนก าเนิดวทิยใ์นการจดักจิกรรมครัง้ทีส่ ี ่เมือ่ตอ้งคดิถงึโลกอนาคตในอกี 50 ปี

ขา้งหน้า นกัเรยีนกลุ่มสุดทา้ยน้ีใหค้ าตอบคลา้ยๆ กนั คอืพดูถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั

สิง่แวดลอ้มเป็นหลกั อาท ิอยากเหน็เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาต ิบา้นทีม่ตีน้ไมใ้หญ่กลางบา้น โลกทีเ่ลกิ

ใชพ้ลงังานฟอสซลิหรอืพลงังานไมห่มุนเวยีน รวมถงึมรีถยนตค์วามเรว็สงูแต่ประหยดัพลงังาน แนวคดิ

เหล่านี้อาจสะทอ้นความรูค้วามสนใจดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม ขณะทีค่ าตอบอื่นๆ สมัพนัธก์บั

ภมูหิลงัเฉพาะตวัของผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งเล่าว่าบา้นของตนอยูใ่นป่า แทบไม่มเีพื่อนบา้น
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เลย ในอนาคตจงึอยากเหน็ความเป็นชุมชนเกดิขึน้รอบๆ บา้น ผูเ้ขา้รว่มอกีคนซึง่มภีมูลิ าเนาอยูท่าง

ภาคใตข้องประเทศไทย เล่าว่าอยากเหน็บา้นของทุกคนอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัถนน เพราะทุกวนันี้บา้น

ขา้งๆ อยูต่ ่ากว่าระดบัถนนมาก ท าใหเ้มือ่เกดิน ้าท่วม บา้นนัน้จะจมน ้า เขาอธบิายโดยเชื่อมโยงกบั

ประเดน็เรือ่งฐานะทางเศรษฐกจิว่า “ไมใ่ช่ทุกบา้นทีจ่ะมเีงนิถมบา้นใหส้งูเท่ากบัถนน” เขาจงึหวงัใหใ้น

อนาคตไมเ่กดิสถานการณ์แบบน้ีขึน้อกี ผูเ้ขา้รว่มอกีคนหนึ่งเล่าว่าปัญหาทุกวนัน้ีคอืซอยแถวบา้นเป็น

หลุมเป็นบ่อ จงึอยากเหน็ “การจดัการเมอืงทีด่กีว่านี้” ส่วนค าตอบทีแ่ตกต่างทีสุ่ดคอืผูเ้ขา้รว่มคนหน่ึง

อยากเหน็ “ประตูมติ”ิ อยูห่น้าบา้นของตวัเอง 

น่าสงัเกตเป็นอยา่งยิง่ว่า ในขณะทีจ่นิตนาการถงึโลกล ้าสมยัทีหุ่่นยนตเ์ขา้มาท างานแทนหรอื

รว่มกบัมนุษย ์ตลอดจนเทคโนโลยแีห่งอนาคต อาท ิประตูทะลุมติแิละการเดนิทางท่องอวกาศ จะเป็น

จนิตนาการรว่มของเยาวชนทุกกลุ่ม แต่ผูเ้ขา้รว่มทีม่พีืน้เพมาจากต่างจงัหวดัหรอือาศยัอยูใ่นพืน้ทีน่อก

เมอืงใหญ่ ไมว่่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนสภาเดก็ต าบลหรอืเยาวชนจากโรงเรยีนบา้นฉางฯ และระยอง

วทิยาคม มกัมแีนวโน้มจะกล่าวว่า สิง่ทีอ่ยากเหน็มากทีสุ่ดในโลก 50 ปีขา้งหน้า คอืบรกิารสาธารณะ

อยา่งรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ หรอืเครือ่งบนิ และสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ เช่น หา้งสรรพสนิคา้และ

สวนสนุก ผูเ้ขา้รว่มทีอ่ยูห่่างจากเขตเมอืงอธบิายสาเหตุของจนิตนาการเหล่านี้ไปในท านองเดยีวกนัว่า 

เป็นเพราะปัจจบุนัพวกเขาประสบปัญหาเรือ่งการเดนิทาง บางคนตอ้งใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมงเพื่อเดนิทางไป

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ บางคนใชเ้วลาใกลเ้คยีงกนัเพื่อเดนิทางไปท่ารถในตวัเมอืง สิง่นี้แตกต่างจาก

จนิตนาการของผูเ้ขา้รว่มทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืง ซึง่มกักล่าวถงึอนาคตทีเ่มอืงมกีารบรหิารจดัการอย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่น ถนนไมเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ ท่อระบายน ้าสะอาด น ้าไม่ท่วมขงั หรอืดงัทีเ่ยาวชนจากกลุ่ม

โรงเรยีนบา้นฉางฯ คนหนึ่งเปรยีบเปรยไวว้่า เธออยาก “มองทอ้งฟ้าแลว้เหน็ทอ้งฟ้าไมใ่ช่สายไฟระโยง

ระยาง”  

น่าสงัเกตดว้ยว่าประเดน็เรือ่งสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจและสิง่อ านวยความสะดวกสาธารณะแทบ

ไมป่รากฏอยูเ่ลยในค าตอบของนกัเรยีนโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์ผูว้จิยัพบว่าแมจ้ะถูกถามค าถามเดยีวกนั 

คอือยากเหน็อะไรเกดิขึน้ในละแวกบา้นของตน ทว่านกัเรยีนกลุ่มนี้กลบัมแีนวโน้มจะกล่าวถงึประเดน็เชงิ

คุณค่าอยา่งความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มมากกว่า ผูเ้ขา้รว่มบางคนอยากเหน็รถทีใ่ช้

พลงังานสะอาด เหน็โลกทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีน หรอืเหน็บา้นทีแ่วดลอ้มดว้ยธรรมชาตหิรอืป่าไม ้ซึง่เป็น

ประเดน็ทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มอื่นพดูถงึน้อยทีสุ่ด (มแีค่หนึ่งคนทีพ่ดูว่าอยากเหน็โลกทีใ่ชเ้ทคโนโลยปีระหยดั

พลงังาน) สิง่นี้อาจสะทอ้นพืน้ฐานของนกัเรยีนโรงเรยีนวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามสนใจเกีย่วกบัมนุษย์

และธรรมชาตอิยูเ่ป็นทุนเดมิ ขณะเดยีวกนักอ็าจตคีวามไดว้่านกัเรยีนกลุ่มนี้อาจไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ี่

ขาดแคลนหรอืห่างไกลจากศูนยก์ลางความเจรญิในจงัหวดัของตวัเองนกั ขอ้สงัเกตน้ีอาจมขีอ้ยกเวน้อยู่

บา้งตรงทีม่นีกัเรยีนคนหนึ่งกล่าวว่าบา้นของตนเองอยูใ่นป่า จงึอยากเหน็ความเป็นชุมชนเกดิขึน้ใน

ละแวกใกลเ้คยีง ขณะทีน่กัเรยีนกลุ่มนี้บางคนชีป้ระเดน็เชงิโครงสรา้งไดน่้าสนใจ เช่น อยากใหเ้กิดความ

เท่าเทยีมกนัในชวีติของผูค้น โดยยกตวัอยา่งใกลต้วัว่าอยากเหน็บา้นของคนทุกคนอยูใ่นระดบัเดยีวกบั

ถนน 
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อยา่งไรกด็ ีเมือ่ขยายโจทยโ์ดยใหผู้เ้ขา้รว่มไดล้องจนิตนาการถงึโลกอนาคตทีไ่ปไกลกว่าแค่

ละแวกบา้นของตน ผูว้จิยัพบว่าเยาวชนทัง้สามกลุ่มมหีน้าตาหรอืชุดคุณค่าที่อยากเหน็ในโลกอนาคต

รว่มกนัอยูห่ลายประการ ในขณะทีก่จิกรรมการสรา้งเรือ่งเล่าเกีย่วกบัซเูปอรฮ์โีร่ท าใหเ้หน็ว่า โลกอนาคต

ทีเ่ยาวชนกลุ่มสภาเดก็ต าบลอยากเหน็เป็นการผสมผสานระหว่างชุดคุณค่าหลากหลายรปูแบบ ไมว่่าจะ

เป็นการท าความด ีผูค้นช่วยเหลอืกนั การเคารพกฎหมาย การรกัษาสิง่แวดลอ้ม บา้นเมอืงสงบสุข 

เศรษฐกจิเตบิโต ไปจนถงึคุณค่าทีไ่ดร้บัการผลกัดนัโดยเยาวชนรุน่ใหมใ่นช่วงไมก่ีปี่ทีผ่่านมา เช่น 

ประชาธปิไตยและความเท่าเทยีมกนัระหว่างคนจนกบัคนรวย กจิกรรมเมอืงแห่งอนาคตท าใหชุ้ดคุณค่า

เหล่านี้ปรากฏเป็นรปูธรรมมากขึน้ผ่านการออกแบบเมอืงและนโยบาย 

กจิกรรมหลกัของสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “เมอืงแห่งอนาคต” ประกอบดว้ยสามส่วน ส่วนแรกคอื 

ท่องโลกอนาคต ชวนผูเ้ขา้รว่มวาดภาพสิง่ของหรอืกจิกรรมในโลกอนาคต เช่น บา้นและทีอ่ยูอ่าศยั 

การเดนิทาง หรอืกจิกรรมยามว่างของผูส้งูอาย ุเป้าหมายของกจิกรรมแรกนี้คอืการทดสอบจนิตนาการ

และสรา้งสถานการณ์ทีท่ าใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถใชจ้นิตนาการไดอ้ยา่งไม่มขีดีจ ากดั กจิกรรมนี้ค่อนขา้ง

เปิดกวา้ง ท าใหภ้าพวาดของผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนค่อนขา้งหลากหลายมาก ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่ตอ้งวาด

ภาพของไฮเทคทีสุ่ดในอกี 50 ปีขา้งหน้า สิง่ของทีผู่เ้ขา้ร่วมกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและ

โรงเรยีนระยองวทิยาคมวาด มตีัง้แต่เมฆวเิศษทีส่ามารถเปลีย่นสทีอ้งฟ้าไปตามสภาพอากาศทีเ่รา

ควบคุมได ้รถไฟฟ้าบนิไดไ้รค้นขบั นาฬกิาทีส่ามารถตรวจจบัไดว้่ามคีนทีช่อบเราอยูใ่กล้ๆ  ในระยะกี่

เมตร นาฬกิาทีพ่าเราเดนิทางไปไหนกไ็ด ้จนถงึเครื่องตรวจ ประมวลผล และรกัษาโรคอตัโนมตั ิขณะที่

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มโรงเรยีนก าเนิดวทิยน์ึกถงึเกา้อีถ้อดจติไปไวใ้นหุ่นยนต ์สเกต็บอรด์พลงัสนามแมเ่หลก็ 

เครือ่งวารป์ของหาย หรอืเครือ่ง VR (Virtual Reality) เหมอืนในภาพยนตรเ์รือ่ง Ready Player One 

เป็นตน้ ในท านองเดยีวกนั เมือ่ตอ้งวาดภาพกจิกรรมของผูส้งูอายหุรอืวยัรุน่ในอนาคต ผูเ้ขา้รว่มทัง้สอง

กลุ่มกส็ามารถวาดภาพกจิกรรมทีค่่อนขา้งหลากหลายมาก โดยแทบทุกกจิกรรมเชื่อมโยงกบัเทคโนโลยี

ทีล่ ้าสมยั เช่น ผูส้งูอายุจะใชเ้ครือ่ง “Verses” ช่วยใหเ้ดนิทางไปเทีย่วทีไ่หนกไ็ดแ้มร้า่งกายจะทรดุโทรม 

ขณะทีว่ยัรุน่จะใชเ้วลาว่างผสมพนัธุส์ตัวห์รอืพชืขา้มสายพนัธุไ์ดต้ามทีใ่จเราตอ้งการ  
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ภาพที ่25-28: ตวัอย่างภาพในหวัขอ้ “การเดนิทางในอนาคต” 

ซา้ยบน (ภาพที ่25) เดนิทางดว้ยการเทเลพอรต์ถอดวญิญาณ ขวาบน (ภาพที ่26) ประตูมติ ิ

ซา้ยล่าง (ภาพที ่27) ตูเ้ดนิทางไปไหนกไ็ด ้ขวาล่าง (ภาพที ่28) พรมวเิศษดว้ยพลงังานจากการโอบกอด 
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ภาพที ่29-31: ตวัอย่างภาพในหวัขอ้ “กจิกรรมผูส้งูอาย”ุ 

ซา้ยบน (ภาพที ่29) เครื่องดแูลตวัเอง คนืความอ่อนเยาวไ์ดต้ลอดเวลา  

ขวาบน (ภาพที ่30) เครื่องสรา้งโลกจ าลอง ท่องเทีย่วตามจนิตนาการแมร้่างกายไม่อ านวย 

ล่าง (ภาพที ่31) อุโมงคส์ูค่วามเวิง้วา้ง เดนิทางสูโ่ลกจนิตนาการ ท ากจิกรรมทีอ่ยากท าในบัน้ปลายชวีติ 
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ภาพที ่32-33: ตวัอย่างภาพในหวัขอ้ “ของ

ไฮเทค” 

 

บน (ภาพที ่32) รวมมติรของไฮเทค เช่น 

เครื่องแทรมโพลนีผลติพลงังาน, เครื่องฉาย

ความคดิเป็นภาพโฮโลแกรม, สนามสเกต็บอรด์

พลงัแม่เหลก็โลก 

 

ล่าง (ภาพที ่33) Brainstorm watch นาฬกิา

ขอ้มอือจัฉรยิะทีท่ างานไดเ้หมอืนตวัละคร 

จาวสิในภาพยนตรไ์อรอนแมน 
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ความน่าสนใจของกจิกรรม “เมอืงแห่งอนาคต” อยูท่ีส่่วนทีส่องคอื ออกแบบเมือง ซึง่จะชวนให้

ผูร้ว่มกจิกรรมน าองคป์ระกอบต่างๆ ของโลกอนาคตทีส่มาชกิในกลุ่มวาดขึน้ มาประกอบกนัเป็นเมอืง

แห่งใหมโ่ดยมเีงือ่นไขว่าเป็นเมอืงทีพ่วกเขาทุกคนอยากใชช้วีติอยู ่ในขัน้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่โจทยเ์ชงิ

โครงสรา้งใหแ้ต่ละกลุ่มวาดเพิม่เตมิเพื่อจะไดม้องเมอืงแห่งอนาคตอยา่งรอบดา้น ไม่ไดส้นใจเฉพาะตวั

กจิกรรมและความก้าวหน้าทางวตัถุเท่านัน้ ผูว้จิยัแบ่งเยาวชนกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางฯ และเยาวชนกลุ่ม

ก าเนิดวทิยอ์อกเป็น 3 และ 2 กลุ่มยอ่ยตามล าดบั 

ภาพที ่34: ภาพเมอืงทีห่นึ่งของโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

เริม่ทีน่กัเรยีนจากโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม เมืองท่ีหน่ึงที่

ออกแบบมาเป็นเมอืงทีม่นุษยอ์ยูอ่าศยัรว่มกบัมนุษยต่์างดาว ของไฮเทคทีสุ่ดประจ าเมอืงนี้คอืรา้น Kerry 

จะพีจ่า๋ ทีม่ยีานอวกาศขนาดเลก็คอยส่งพสัดุไปถงึทีห่มายใหเ้ราไดโ้ดยอตัโนมตั ิผูค้นในเมอืงเดนิทาง

ดว้ยสิง่ทีเ่รยีกว่า แท่นสมร คลา้ยๆ สเกต็บอรด์ขนาดใหญ่ทีเ่ราไมต่อ้งควบคุมเอง แค่ขึน้ไปยนืกส็ามารถ

น าเราไปทีไ่หนในเมอืงนี้กไ็ด ้กจิกรรมของผูส้งูอายผุสมผสานกบัความเชื่อเรือ่งนรก-สวรรค ์โดยในยคุ

นัน้เทคโนโลยจีะก้าวหน้าจนเราไมเ่พยีงมคี าตอบแลว้ว่านรก-สวรรคม์อียู่จรงิหรอืไม ่แต่ถา้มอียูจ่รงิ 

ผูส้งูอายกุจ็ะสามารถใชช้วีติในบัน้ปลายส ารวจสถานทีท่ีพ่วกเขาตอ้งเดนิทางไปต่อหลงัเสยีชวีติได ้หรอื

บางคนจะเลอืกอยูเ่ป็นอมตะกไ็ด ้เมือ่ไดร้บัโจทยเ์พิม่เตมิใหค้ดิเรือ่งทอ้งฟ้า อาหารการกนิ และการก าจดั

ขยะ สมาชกิกลุ่มนี้จงึเลอืกวาดภาพ Black Hole Tank เป็นหลุมด าทีค่อยก าจดัขยะและของเสยีไวต้รงมุม

ขวาล่างของภาพ ขณะเดยีวกนักเ็สนอว่ามนุษยย์คุนัน้น่าจะกนิอาหารเมด็ทีใ่หร้สชาตแิละพลงังานเท่ากบั

อาหารในปัจจุบนัไดแ้ลว้ จดุเด่นของเมอืงแห่งนี้อกีอยา่งคอื ทอ้งฟ้า 3 ส ีซึง่สะทอ้นสภาพบรรยากาศแต่

ละอยา่งทีส่ามารถเปิด-ปิดและปรบัเปลีย่นไดด้ว้ยเทคโนโลยโีดมทีส่รา้งขึน้ครอบเมอืงนี้ไว ้สชีมพแูทน

ทอ้งฟ้ายามฝนตก สฟ้ีาแทนทอ้งฟ้ายามสดใส และสมีว่งแทนทอ้งฟ้าทีช่่วยป้องกนัแสงอาทติยใ์หค้นใน

เมอืง สะทอ้นความส าคญัของสภาพอากาศต่อความน่าอยูข่องเมอืง 
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ภาพที ่35: ภาพเมอืงทีส่องของโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

เมืองท่ีสอง ชื่อว่า “Freed Town” บา้นเรอืนในอนาคตเป็นอาคารสงู รปูร่างคลา้ยเหด็ ดาดฟ้า

ของบา้นทุกหลงัจะมลีานปล่อยจรวดส าหรบัเทีย่วอวกาศ ผูค้นยงัคงใชช้วีติรว่มกบัธรรมชาตอิยา่ง

กลมกลนื ผูส้งูอายใุนเมอืงนี้จะใชเ้วลาว่างไปกบัการผสมพนัธุต์น้ไมใ้หม้คีวามสามารถพเิศษต่างๆ เช่น 

รอ้งเพลงได ้ขณะทีบ่างพืน้ทีท่ีป่ลกูตน้ไมไ้มไ่ดก้จ็ะม ีกล่องผลติออกซเิจน ตัง้อยู ่การเดนิทางยงัคงใชร้ถ

แต่เป็นรถพลงังานแสงอาทติย ์ท าใหอ้ากาศสดใส ไรม้ลพษิ ทอ้งฟ้าในเมอืงนี้จงึเป็นสฟ้ีาและชมพ ู

สะทอ้นว่าอากาศสดใส กจิกรรมยอดฮติของวยัรุ่นคอืการเล่นสเกต็บอรด์เหมอืนคนในยคุนี้ แต่จะเป็น 

สเกต็บอรด์ทีบ่นิได ้พรอ้มกลอ้งตดิตามตวัทีจ่ะบนิถ่ายคลปิใหเ้ราไปดว้ย ม ีตูอ้าหารเดลเิวอร ีทีส่ามารถ

จดัส่งอาหารใหเ้ราไดไ้มว่่าจะอยูท่ีไ่หน มมุซา้ยบนคอืรา้นกญัชาเสรซีึง่เป็นทีม่าของชื่อเมอืงดว้ย ของ

ไฮเทคทีสุ่ดในยคุนัน้คอื ตูย้ารกัษาไดทุ้กโรค โดยไมต่อ้งกนิยา ผูค้นในโลกอนาคตจะไมเ่จบ็ป่วยอกีต่อไป  
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ภาพที ่36: ภาพเมอืงทีส่ามของโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

เมืองท่ีสาม ชื่อ “เมอืงมรณะ” แต่ไมม่ใีครมรณะ เนื่องจากทุกบา้นจะม ีตูร้กัษาทุกโรค ทีค่อย

วนิิจฉยัและรกัษาคนทีเ่จบ็ป่วยไดต้ลอดเวลา ผูค้นในเมอืงนี้อาศยัอยูใ่นบา้นทีส่ามารถเปลีย่นภูมทิศัน์

และสภาพแวดลอ้มไปตามทีเ่ราตอ้งการ วธิเีดนิทางในยุคนัน้จะใช ้ตูเ้ดนิทางไปไหนกไ็ด ้เพื่อวารป์จากที่

หนึ่งไปอกีทีห่นึ่ง ผูค้นจะกนิอาหารในรปูของแคปซลูทีส่ามารถทานไดเ้ลย หรอืถา้เอาไปใส่น ้ารอ้นกจ็ะ

กลายเป็นอาหารจรงิๆ ขึน้มา ในเมอืงนี้จะมถีงัขยะบนิไดท้ีจ่ะบนิมาหาเรา ขอเพยีงส่งสญัญาณว่าจะทิง้

ขยะ อุปกรณ์ไฮเทคแห่งอนาคตคอื เครือ่งฉายภาพความคดิ ทีจ่ะช่วยลดปัญหาของการสื่อสารและความ

เขา้ใจทีไ่มต่รงกนั กจิกรรมยอดฮติของแต่ละวยัถูกจดัสรรใหอ้ยูใ่นพืน้ทีใ่กล้ๆ  กนั อาคารดา้นล่างเป็น

อาคารส าหรบักจิกรรมผูส้งูอาย ุชัน้บนสุดเป็น ตูชุ้บชวีติ ทีช่่วยฟ้ืนคนืความอ่อนเยาว ์ชัน้กลางเป็น หอ้ง

ฉายความหลงั ทีส่ามารถเขา้ไปดสูถานทีใ่นอดตีทีเ่ราอยากไปแต่ไมเ่คยไปไดจ้ากความทรงจ าของคนอื่น 

หรอืยอ้นกลบัไปดคูวามทรงจ าของตวัเองในวยัเยาว ์ชัน้ล่างเป็น หอ้งออกก าลงักาย ผูค้นในเมอืงนี้จะ

แขง็แรงมากเนื่องจากม ีตูร้กัษาทุกโรค อยูต่ดิบา้น ท าใหผู้ส้งูอายยุงัสามารถออกก าลงักายหนกัๆ เช่น 

การยกน ้าหนกัได ้กจิกรรมยอดฮติของวยัรุน่คอื การผสมพนัธุส์ตัวข์า้มสายพนัธุ ์ในสวนขา้งๆ กนันัน่เอง 
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ภาพที ่37: ภาพเมอืงทีห่นึ่งของโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

 

 

ในฝัง่เยาวชนโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์เมืองท่ีหน่ึงเป็นเมอืงทีก่่อสรา้งขึน้มาใหมห่ลงัจากเกดิ

วกิฤตการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มเมือ่หลายปีก่อน ตวัแทนกลุ่มเล่าว่าวกิฤตการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์

ส าคญัทีท่ าใหผู้ค้นในเมอืงตระหนกัว่าโลกทีธ่รรมชาตเิสื่อมโทรมเป็นอยา่งไร เมอืงนี้จงึเตม็ไปดว้ยตน้ไม้

และพืน้ทีส่เีขยีว บา้นทุกหลงัมตีน้ไมอ้ยูด่า้นใน พืน้ทีต่่างๆ ของเมอืงรายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะทีใ่หค้น

สามารถไปเดนิเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ และเกบ็ผลไมม้ารบัประทานได ้ผูค้นจะอาศยัอยูท่ ัง้ในเมอืง บน

ทอ้งฟ้า และในอวกาศ เพื่อลดปัญหาความแออดัของประชากร จดุเด่นของเมอืงแห่งนี้คอืบรเิวณ

ศูนยก์ลางเมอืงจะม ีAI ขนาดยกัษ์ทีท่ าหน้าทีเ่สมอืนผูป้กครองเมอืง ชื่อว่า The Cute Cube ท าหน้าที่

คอยประมวลผลและแนะน าการตดัสนิใจต่างๆ ทีจ่ะท าใหม้นุษยใ์นเมอืงแห่งนี้สามารถมชีวีติอยูร่อดต่อไป

รว่มกบัธรรมชาตโิดยไม่ท าผดิพลาดซ ้าสองอกี AI ตวันี้ไดร้บัพลงังานจากแท่นเผาขยะสรา้งพลงังานที่

ตัง้อยูข่า้งกนั นอกจากนัน้ ดา้นบนยงัมเีทคโนโลยทีีใ่ชดู้ดซบัแสงอาทติยม์าแปลงเป็นพลงังานหล่อเลีย้ง

เมอืงทัง้เมอืง 
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ภาพที ่38: ภาพเมอืงทีส่องของโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

 

 

ขณะทีเ่มืองท่ีสองเป็นเมอืงพลงังานหมนุเวยีนทีห่น้าตาคลา้ยกบัโลกในปัจจบุนั แต่มี

ความกา้วหน้ามากดา้นเทคโนโลย ีอาคารใหญ่ๆ ดา้นซา้ยเป็นแหล่งรไีซเคลิขยะแบบไฮเทคทีส่ามารถน า

ขยะในเมอืงมาแปลงเป็นอะไรกไ็ด ้เช่น ยานอวกาศ ภาพกลมๆ ดา้นบนคอืดวงอาทติยจ์ิว๋ทีเ่ป็นแหล่ง

ผลติพลงังานหลกัของเมอืง การคมนาคมหลกัคอืรถไฟฟ้าและยเูอฟโอ โดยจะมยีานอวกาศรบัส่ง

ใหบ้รกิารแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ ท าใหค้นไม่จ าเป็นตอ้งซือ้ยานส่วนบุคคลซึง่น่าจะมรีาคาแพง สะทอ้น

ความส าคญัของขนส่งสาธารณะ ศูนยก์ลางเมอืงมศีาลาว่าการของผูด้แูลเมอืง และมสีถานทีท่ างานและที่

อยูอ่าศยัตัง้อยูใ่กล้ๆ  กนั กจิกรรมยอดฮติของเมอืงจะรวมกนัอยูใ่นตกึดา้นขวามอื เช่น มี หอ้งสมดุความ

ทรงจ า ทีไ่มไ่ดเ้กบ็ไวเ้ฉพาะหนงัสอื แต่ยงัเกบ็ความทรงจ าของเราในอดตีเอาไวด้ว้ย รา้นอาหารไมไ่ด้

เปลีย่นไปมากนกั ทอ้งฟ้าในเมอืงนี้เป็นสฟ้ีาเพราะมองว่าสธีรรมชาตเิดมิของมนัยอ่มดทีีสุ่ด 
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ภาพที ่39: ภาพนโยบายเพื่อพฒันาเมอืงทีห่นึ่งของกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

กจิกรรมขัน้สุดทา้ยคอื เสนอนโยบาย ซึง่จะชวนผูเ้ขา้ร่วมพจิารณาเมอืงทีก่ลุ่มอื่นๆ ออกแบบ

มาและมองหาจดุแขง็ จดุอ่อน หรอืมติทิีน่่าจะสามารถปรบัปรงุได ้จากนัน้จงึเขยีนเป็นนโยบายต่างๆ 

และน าเสนอว่าจะพฒันาเมอืงแต่ละแห่งใหน่้าอยู่ยิง่ขึน้อยา่งไร เมือ่ไดร้บัโจทยใ์หล้องสลบักนัเสนอ

นโยบายเพื่อปรบัปรงุเมอืงของเพื่อน สมาชกิแต่ละกลุ่มกเ็ริม่มองหาปัญหาหรอืบางประเดน็ทีพ่วกเขาคดิ

ว่าส าคญั แต่เพื่อนๆ ไมไ่ดน้ึกถงึ สงัเกตไดว้่านโยบายเหล่านี้ค่อนขา้งเกีย่วขอ้งกบัประเดน็เชงิคุณค่ารว่ม

สมยัหลายอยา่ง ยกตวัอยา่งเช่น นโยบายเพื่อพฒันาเมืองท่ีหน่ึงของกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางฯ และ

โรงเรยีนระยองวทิยาคมมดีว้ยกนัหลายสบินโยบาย โดยแบ่งเป็นสองดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ นโยบายทาง

เศรษฐกจิ และนโยบายทางสงัคมทีเ่น้นเรือ่งสทิธเิสรภีาพและการยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  

นโยบายแรกคอืตอ้งใหทุ้กคนมงีานท าและเลีย้งตวัเองได ้ตวัแทนกลุ่มน้ีมองว่า เมอืงทีห่นึ่งอาจดู

เจรญิมากในแงเ่ทคโนโลย ีแต่กลบัไมไ่ดพ้ดูถงึชวีติความเป็นอยูข่องคนเลย เราจงึไม่สามารถรูไ้ดว้่าคน

ในเมอืงนี้ประกอบอาชพีและมรีายไดม้าจากอะไร การเสนอนโยบายใหทุ้กคนมงีานท า รวมถงึนโยบาย

ดา้นสวสัดกิารอื่นๆ อาท ิการเกบ็ภาษใีหส้อดคลอ้งกบัรายไดเ้พื่อน ามาพฒันาบรกิารสาธารณะ จดัสรร

บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลและการศกึษาใหเ้ขา้ถงึทุกคน มพีืน้ทีส่าธารณะทีทุ่กคนสามารถใชง้านได ้

จงึเป็นสิง่จ าเป็น พวกเขาเหน็ว่าจดุเน้นส าคญัทีค่วรมใีนเมอืงนี้คอืการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิกล่าวคอื มนุษย์

และมนุษยต่์างดาวทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงนี้ควรจะเท่าเทยีมกนั และอาจมกีฏหมายคอยเน้นย ้าถงึความเท่า

เทยีมนี้ เช่น หา้มไมใ่หม้นุษยต่์างดาวใชพ้ลงัวเิศษ เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมกีารเสนอใหก้ารการณุย

ฆาตเป็นสิง่ถูกกฎหมาย หากไดร้บัการประเมนิและรบัรองโดยนกัจติวทิยาแลว้ มกีารส่งออกกญัชาถูก
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กฎหมาย สรา้งรายไดใ้หผู้ค้นในเมอืง การสมรสท าไดอ้ยา่งเสร ีไมม่ขีอ้จ ากดัทัง้เรือ่งเพศ ชนชัน้ หรอื

ชาตพินัธุ ์มนุษยก์บัมนุษยต่์างดาวสามารถแต่งงานกนัได ้การท าแทง้ท าไดอ้ย่างถูกกฎหมาย พรอ้มมี

นิทรรศการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน นโยบายสุดทา้ยคอืตอ้งยนืยนัในคุณค่าหลกัของสงัคมว่า ทีน่ีต่อ้งไม่มี

ใครมอี านาจเหนือใคร 

ภาพที ่40: ภาพนโยบายเพื่อพฒันาเมอืงทีส่องของกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

ขณะทีน่โยบายเพื่อพฒันาเมืองท่ีสองม ี4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ หนึ่ง ก่อตัง้แหล่งการศกึษาและ

พฒันาตวัเอง เพราะมองว่าในอนาคตการศกึษายงัเป็นเรื่องส าคญั แต่โรงเรยีนอาจจะไมส่ าคญัแลว้ จงึ

ควรมสีถานทีค่ลา้ยๆ workspace ใหผู้ค้นในเมอืงนี้มาหาความรูไ้ด ้สอง สรา้งโรงงานส ารองไฟฟ้าจาก

แสงอาทติยแ์ละขยะ เนื่องจากมองว่าบางส่วนของเมอืงนี้ตอ้งพึง่พาเครือ่งผลติออกซเิจน การมพีลงังาน

ส ารองเพื่อท าใหผ้ลติออกซเิจนไดต้ลอดเวลาจงึส าคญั และเป็นการจดัการขยะทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย สาม 

สรา้งกฎหมายทีเ่ขม้งวดเกีย่วกบัเทคโนโลย ีเช่น กฎหมายควบคุมการผสมพนัธุพ์ชื เพื่อลดอนัตรายที่

อาจเกดิจากการผสมพชืขา้มสายพนัธุ ์และสุดทา้ย สรา้งตูร้กัษาใหท้ัว่เมอืง เนื่องจากในเมอืงมตีู้

รกัษาพยาบาลเพยีงตูเ้ดยีว ประชาชนควรเขา้ถงึบรกิารเหล่าน้ีไดอ้ย่างทัว่ถงึ นอกจากนัน้ยงัเสรมิว่าควร

ม ีบรกิารฉุกเฉิน เพิม่มาดว้ย เพราะเมอืงนี้ยงัมกีารขบัรถซึง่หมายความว่าอุบตัเิหตุยงัเกดิไดอ้ยู ่

ขณะเดยีวกนัภยัธรรมชาตกิเ็ป็นสิง่ทีค่าดเดาไมไ่ด ้การม ีสญัญาณเตอืนภยั ทีเ่ชื่อมกบัอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสข์องแต่ละคนจงึเป็นสิง่จ าเป็น 
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ภาพที ่41: ภาพนโยบายเพื่อพฒันาเมอืงทีส่ามของกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางกาญจนกุลวทิยาและโรงเรยีนระยองวทิยาคม 

 

 

 

ดา้นนโยบายเพื่อพฒันาเมืองท่ีสาม ประกอบดว้ยนโยบายส าคญั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ หนึ่ง ตดิตัง้ตูข้อ

ความช่วยเหลอื เพื่อใหเ้มอืงมคีวามปลอดภยัมากขึน้ สอง ออก พ.ร.บ. คุม้ครองสตัวใ์นการผสมพนัธุส์ตัว์

ขา้มสายพนัธุ ์เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมยอดฮติของวยัรุ่นในเมอืง สาม จ ากดัการใช้

งานเครือ่งฉายภาพความคดิ เพราะมองว่าอาจจะมภีาพอนาจารทีไ่มค่วรเผยแพรอ่อกสู่สาธารณะ สี ่เพิม่

สวสัดกิารทางการแพทย ์เช่น แจกจ่ายยาใหป้ระชาชนทีอ่าจจะเขา้ไมถ่งึเครือ่งรกัษาทุกโรค และ หา้ 

แยกขยะแลกแตม้ ใหป้ระชาชนใส่ใจการแยกขยะมากขึน้ ไมใ่ช่แค่ทิง้ขยะเพยีงอย่างเดยีว แตม้นี้สามารถ

ใชเ้พื่อซือ้ของในเมอืงไดทุ้กอยา่ง แตม้ทีแ่จกอาจอยูใ่นรปูเงนิสด เงนิดจิทิลั หรอืครปิโตเคอรเ์รนซี 
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ภาพที ่42: ภาพนโยบายเพื่อพฒันาเมอืงทีห่นึ่งของกลุ่มโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

 

 

ขณะทีก่ลุ่มโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์กลุ่มทีไ่ดร้บัโจทยใ์ห้พฒันาเมืองท่ีหน่ึงชีปั้ญหาว่า เมอืงนี้ระบบ

จดัการขยะยงัไมด่พีอเพราะมโีรงงานขยะตัง้อยูใ่นพืน้ทีชุ่มชน ซึง่เป็นเรือ่งทีอ่นัตรายมากแมก้ระทัง่ใน

ปัจจบุนั นโยบายแรกจงึเสนอใหย้า้ยโรงงานนี้ออกไปเพื่อแกปั้ญหามลพษิทางกลิน่และเพิม่สุขภาวะให้

ผูค้นในเมอืง นโยบายทีส่องเสนอใหส้รา้งสิง่ส าคญัทีเ่มอืงนี้ยงัขาดคอื สถานศกึษาและสถานพยาบาล ซึง่

เป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อการใชช้วีติของประชาชน นโยบายสุดทา้ยเสนอใหเ้ปลีย่นแปลงระบบการ

ปกครองทีบ่รหิารจดัการดว้ย AI เพราะมองเป็นการปกครองกึง่ๆ เผดจ็การ ควรจะกระจายอ านาจให้

ประชาชนสามารถปกครองตวัเองไดม้ากขึน้  
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ภาพที ่43: ภาพนโยบายเพื่อพฒันาเมอืงทีส่องของกลุ่มโรงเรยีนก าเนิดวทิย ์

 

 

ขณะทีก่ารพฒันาเมืองท่ีสองจะมุง่เน้นการสรา้งพืน้ทีส่เีขยีว เนื่องจากมองว่าเมอืงนี้เตม็ไปดว้ย

ตกึอาคาร แต่ขาดความสมัพนัธร์ว่มกบัธรรมชาต ินโยบายทีส่องเน้นการกระจายเทคโนโลยไีปในพืน้ที่

อื่นๆ ของเมอืงเพื่อไมใ่หค้วามเจรญิกระจกุตวัอยูท่ีศู่นยก์ลางเท่านัน้ นโยบายสุดทา้ยเสนอใหเ้พิม่

เอกลกัษณ์ของเมอืง เพื่อใหเ้มอืงในอนาคตมเีสน่ห ์น่าสนใจ และผูค้นอยากเดนิทางมาท่องเทีย่ว ซึง่เป็น

ปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหเ้ศรษฐกจิในเมอืงเตบิโต และผูค้นสามารถใชช้วีติในเมอืงนี้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

3.3 อภิปรายสรุปผลและข้อสังเกตทิ้งท้าย  

ในภาพรวม ผูว้จิยัพบว่าเมือ่พดูถงึค าว่า “อนาคต” หรอื “โลกอนาคต” โดยไมไ่ดส้มัพนัธก์บั

บรบิทใดเป็นพเิศษ เยาวชนทุกกลุ่มมแีนวโน้มจะนึกถกึภาพของเทคโนโลยลี ้าสมยัเป็นพืน้ฐาน 

ปัญญาประดษิฐ ์โฮโลแกรม ครปิโตเคอรเ์รนซ ีรถยนตไ์รค้นขบั หุ่นยนตร์บัใช ้การเดนิทางท่องอวกาศ 

คอืตวัอยา่งของโลกอนาคตทีเ่ยาวชนหลายคนเอ่ยถงึในบทสนทนาระหว่างกจิกรรม อยา่งไรกต็าม 

“อนาคต” ในสายตาหรอืความปรารถนาของแต่ละคนกส็มัพนัธอ์ย่างยิง่กบัตวัตนและประสบการณ์ของ

พวกเขาเอง ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอืในกจิกรรมทีเ่ชญิชวนใหผู้เ้ขา้รว่มเดนิทางส ารวจอนาคตบรเิวณบา้นของ

ตวัเอง แมภ้าพอนาคตทีเ่ยาวชนแต่ละกลุ่มมองเหน็อาจหลากหลายแตกต่างกนัไปดงัอภปิรายไปในส่วน

ตน้ แต่เราพอสรปุไดเ้บือ้งต้นว่า มแีนวโน้มทีเ่ยาวชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่่างจงัหวดัจะจนิตนาการถงึอนาคต

โดยอา้งองิถงึ “ปัจจบุนั” หรอืสิง่ล ้าสมยัทีม่อียูแ่ลว้ในเมอืงใหญ่ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ สวนสาธารณะ หรอื

ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ตัง้แต่รถไฟถงึเครือ่งบนิ ขณะทีเ่ยาวชนทีอ่าศยัในเขตเมอืงมแีนวโน้มจะ
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ใฝ่ฝันถงึเมอืงทีด่แีละสะดวกสบายกว่าเดมิ เช่น ไมม่สีายไฟรกรงุรงั ถนนไมเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นตน้ 

ประเดน็น้ีสอดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” คนหนึ่งทีเ่ปรยว่า เมือ่ตอ้ง

คดิถงึประเทศไทยในอนาคต สิง่แรกทีต่นนึกถงึกลบัเป็นต่างประเทศในปัจจบุนั พจิารณาในมมุนี้ อนาคต

จงึอาจไมใ่ช่เพยีงเรือ่งของเวลาทีย่งัมาไมถ่งึ แต่ยงัเป็นเรื่องของพืน้ที ่เป็นเรือ่งการเมอืง ทัง้ยงัเกีย่วโยง

อยา่งลกึซึง้กบัการจดัสรรทรพัยากรอยา่งเป็นธรรมอกีดว้ย 

เมือ่พาเยาวชนแต่ละกลุ่มเดนิทางออกไปจากเรื่องราวของตวัเอง และค่อยๆ ทา้ทายให้

จนิตนาการถงึโลกอนาคตทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้และเป็นโลกทีพ่วกเขาอยากอาศยัอยู ่เราจงึพบชุดคุณค่า

หรอืประเดน็สาธารณะทีพ่วกเขาสนใจรว่มกนั กจิกรรม “เรือ่งเล่าแห่งอนาคต” สะทอ้นการผสมผสาน

ระหว่างชุดคุณค่าทีเ่ยาวชนทีเ่คลื่อนไหวทางการเมอืงในช่วงทีผ่่านมาเรยีกรอ้ง อาท ิสทิธเิสรภีาพ 

ประชาธปิไตย การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและการอยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื เขา้กบัประเดน็ทีม่กัถูกมอง

ว่าไมใ่ช่สิง่ที ่“คนรุน่ใหม่” สนใจ เช่น การท าความด ีบา้นเมอืงทีส่งบสุข เป็นตน้ ขณะทีก่จิกรรม “เมอืง

แห่งอนาคต” ดงึประเดน็สาธารณะเหล่านี้ออกมาเป็นภาพวาดทีส่ะทอ้นการใชช้วีติร่วมกนัในชุมชนที่

จ าเป็นตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ของอนาคตทีพ่งึปรารถนา มากกว่าเพยีงความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ีผูว้จิยัและผูช้่วยจดักจิกรรมตัง้ขอ้สงัเกตว่า ในขณะทีก่จิกรรมออกแบบเมอืงคอืการแสดงออก

ถงึสิง่ทีเ่ยาวชนแต่ละคนตอ้งการหรอือยากใหม้ ีซึง่ในระดบัหนึ่งกอ็าจเป็นความตอ้งการส่วนบุคคล และ

ไมค่่อยมกีารกล่าวถงึคุณค่าหรอืประเดน็สาธารณะใดๆ ออกมาชดัเจนนกั แต่เมือ่ผูเ้ขา้รว่มไดร้บัโจทยใ์ห้

ลองออกแบบนโยบายเพื่อพฒันาใหเ้มอืงน่าอยูย่ ิง่ขึน้ ชุดคุณค่ารว่มทีเ่กดิจากการพดูคุยแลกเปลีย่นและ

ปะทะสงัสรรคก์นัทางความคดิจะปรากฏทนัทใีนบทสนทนา 

 เมือ่ตอ้งพดูคุย วเิคราะห ์และน าเสนอนโยบาย ผูเ้ขา้รว่มทุกกลุ่มสามารถตัง้ค าถามเชงิคุณค่า

และเสนอชุดคุณค่าทีจ่ าเป็นต่อโลกอนาคตไดอ้ยา่งน่าสนใจ รวมทัง้ยงัพยายามท าใหจ้นิตนาการของตน

กลายเป็นขอ้เสนอทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ดว้ย พวกเขาระบุอยา่งชดัเจนว่า ชุดคณุค่าอย่างเช่น สิทธิ 

เสรีภาพ ประชาธิปไตย การกระจายอ านาจ การพฒันาเศรษฐกิจ การเคารพกฎหมาย การเข้าถึง

บริการสาธารณะหรือสวสัดิการขัน้พื้นฐาน เช่น การรกัษาพยาบาล การเดินทาง และการศึกษา

หาความรู้ คือส่ิงท่ีพวกเขาเหน็ว่า เป็นองคป์ระกอบส าคญัของเมืองแห่งอนาคตท่ีอยากเหน็และ

อาศยัอยู่ และเป็นส่ิงท่ีขาดไปไม่ได้แม้ว่าโลกในอนาคตจะเตม็ไปด้วยความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ขณะเดยีวกนั กใ็ช่ว่าเยาวชนทุกคนจะเหน็ตรงกนัหรอืมคีวามปรารถนาต่อโลกอนาคตใน

ลกัษณะเดยีวกนัเสมอไป ประเดน็สาธารณะหลายเรือ่งก่อใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงและบทสนทนาระหว่าง

กจิกรรมอย่างเขม้ขน้ ยกตวัอยา่งเช่น ในขณะทีบ่างกลุ่มพดูถงึความส าคญัของสทิธเิสรภีาพเหนือเนื้อตวั

รา่งกายของตวัเอง เช่น สทิธใินการท าแทง้ การณุยฆาต และกญัชาเสร ีซึง่สะทอ้นความสนใจต่อประเดน็

สาธารณะทีค่่อนขา้งรว่มสมยั แต่บางกลุ่มตัง้ขอ้สงัเกตว่า เสรภีาพในบางเรือ่งกค็วรถูกควบคุมเช่นกนั 

อาท ิผูเ้ขา้รว่มกลุ่มหนึ่งเสนอใหม้กีฎหมายควบคุมการผสมพนัธุส์ตัวแ์ละพชืขา้มสายพนัธุซ์ึง่เป็น

กจิกรรมยอดฮติของวยัรุ่นในอนาคต และเสนอใหม้หีน่วยงานทีท่ าหน้าทีค่ลา้ยกองเซ็นเซอรเ์พื่อคดักรอง

ภาพทีจ่ะฉายออกมาผ่าน เครือ่งฉายความคดิ เมือ่ผูค้นในอนาคตสื่อสารกนั เพราะเกรงว่าเนื้อหาทาง
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ความคดิบางอยา่งอาจหมิน่เหมต่่อหลกัจรยิธรรมหรอืกระทบต่อผูอ้ื่นได ้นอกจากนัน้ บางคนยงัตัง้

ขอ้สงัเกตว่า เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยเทคโนโลยลี ้าสมยักอ็าจไมใ่ช่เมอืงทีน่่าอยูส่ าหรบัคนทุกคน ตวัแทน

นกัเรยีนโรงเรยีนก าเนิดวทิยค์นหนึ่งเสนอนโยบายใหก้ระจายความเจรญิของเทคโนโลยใีหไ้ปถงึส่วนอื่น

ของเมอืง โดยระบุว่าเมอืงทีน่่าอยูไ่มค่วรปล่อยใหค้วามเจรญิกระจกุตวัอยูท่ีศู่นยก์ลางเท่านัน้ แนวคดินี้

สอดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตของเยาวชนจากกลุ่มโรงเรยีนบา้นฉางฯ ทีก่ล่าวว่า โลกอนาคตควรเป็นโลกทีทุ่ก

คนเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ไดเ้ท่าเทยีมกนั เพราะ “ถงึเทคโนโลยจีะดแีค่ไหน แต่ถา้คนเขา้ถงึไมไ่ดก้็

เปล่าประโยชน์”  

ประเดน็ทีน่ ามาซึง่การโตเ้ถยีงมากทีสุ่ดคอืการม ีAI หรอืปัญญาประดษิฐป์กครองเมอืง กลุ่ม

เจา้ของผลงานอธบิายว่า พวกเขาเชื่อว่า ถงึวนัหน่ึงเทคโนโลย ีAI และ Big Data จะมคีวามสามารถมาก

พอทีจ่ะไดร้บัและประมวลขอ้มลูทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ในสงัคม เมือ่เป็นแบบนัน้กน่็าจะดกีว่าถา้ให้ AI เป็นผู้

ตดัสนิใจว่านโยบายแบบไหนทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัมนุษยท์ุกคน หรอืกระทัง่ตดัสนิพจิารณาคดคีวามทาง

กฎหมาย ทว่ากลุ่มทีน่ าเสนอนโยบายโตแ้ยง้ว่า วนัหน่ึงทีว่่าอาจไมเ่กดิขึน้จรงิเพราะไมน่่าเป็นไปไดท้ีเ่รา

จะรูข้อ้มลูทุกอย่างทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ต่อใหผ้่านไปอกีหลายรอ้ยปีกต็าม ยิง่ไปกว่านัน้ การ

เชื่อมัน่ในการตดัสนิใจของ AI ถงึขนาดยอมใหเ้ป็นผูป้กครองเมอืงอาจไม่ต่างอะไรจากสงัคมเผดจ็การที่

ผูน้ าอา้งว่าตวัเองรูด้ทีีสุ่ดว่าอะไรดสี าหรบัประชาชน หลงัจากการแลกเปลีย่น กลุ่มเจา้ของผลงานเหน็

คลอ้ยตามในประเดน็น้ี แต่กย็งัเชื่อมัน่เป็นอย่างมากในความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีAI พวกเขาจงึเสนอ

ใหป้รบัโครงสรา้งของการเมอืงการปกครองของเมอืงนี้ใหม ่โดยให ้AI เป็นทีป่รกึษาทีค่อยเสนอแนว

ทางการด าเนินนโยบายใหป้ระชาชน แต่ประชาชนทุกคน รวมถงึรฐับาลมนุษยใ์นเมอืงน้ี มสีทิธิเ์ลอืกเอง

ว่าจะใชช้วีติอยา่งไร 

ทา้ยทีสุ่ด เป้าหมายหลกัของกิจกรรมทัง้หมดไม่ใช่เพ่ือการสร้างฉันทามติเก่ียวกบั

อนาคต แต่คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนแต่ละคนได้มองเหน็ความส าคญัของการจินตนาการ

และได้ร่วมกนัคิดถึงอนาคตท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ด้วยความเช่ือท่ีว่า ความหวงัและจินตนาการว่า

โลกท่ีพวกเขาอาศยัอยู่จะดีขึ้นกว่าน้ีได้อาจเป็นรากฐานส าคญัของการสร้างความเปล่ียนแปลง

ในระยะยาว  

ดเูหมอืนว่าประกายความหวงัของอนาคตทีน่่าจะดกีว่าเดมิไดป้รากฏใหเ้หน็ในตอนทา้ยของ

กจิกรรม “เมอืงแห่งอนาคต” เมือ่ผูว้จิยัถามว่า อะไรคอืสิง่ทีพ่วกเราควรท าถา้อยากสรา้งเมอืงแห่งอนาคต

แบบทีแ่ต่ละกลุ่มน าเสนอ ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งหยอดมกุว่า เราตอ้งเป็นผูม้อี านาจใหไ้ดก่้อน ซึง่เพื่อนๆ 

หลายคนกพ็ยกัหน้าว่าจรงิ แต่จะท าอยา่งไรใหเ้รากลายเป็นผูม้อี านาจ หรอืในแงห่นึ่งคอืมบีทบาทในการ

ก าหนดความเปลีย่นแปลงได ้ผูเ้ขา้รว่มอกีคนหนึ่งตอบประเดน็น้ีไดน่้าสนใจ เขาแยง้ว่าตนไมเ่ชื่อว่าเมอืง

แห่งอนาคตทีน่่าอยูเ่หล่านี้จะเกดิขึน้ไดจ้ากขา้งบน ทว่าตอ้งเริม่ตน้จาก “ระดบัพืน้ฐาน” เขาเหน็ว่า ผู้มี

บทบาทส าคญัท่ีสดุกคื็อพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่ตวัเราแต่ละคน 

“ผมคดิว่าเราตอ้งเริม่จากโครงสรา้งอะไรบางอย่างก่อน อยา่งในปัจจบุนัพวกเราอยูใ่นประเทศ

ไทย แต่เรากม็เีมอืงในฝันของเราอยู ่ถา้ยอ้นไปดโูมเดลของเมอืงเหล่านัน้กจ็ะพบว่า [เมอืง
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เหล่านัน้]ส่วนใหญ่มนัน่าอยู่มาตัง้นานแลว้ น่าอยูต่ ัง้แต่ระดบัพืน้ฐานอยา่งเรือ่งวฒันธรรม หรอื

กระทัง่เรือ่งปกตใินชวีติประจ าวนั ผมคดิว่ามนัควรเริม่ต้นจากตรงนัน้ เริม่จาก[สามญัส านึก]ใน

การอยู่รว่มกนัในสงัคม ผมรูส้กึว่าถา้เราท าส่วนพืน้ฐานนี้ไดด้ ีเรากจ็ะเริม่เหน็ปัญหาต่างๆ มาก

ขึน้ ถา้เราม[ีสามญัส านึก] มองเหน็ว่าสิง่นี้มนัไมด่ ีมนัตอ้งเปลีย่น เมือ่ทุกคนคดิแบบนัน้ ผมเชื่อ

ว่ามนัจะท าใหโ้ลกของเราเปลีย่นแปลง และท าใหส้งัคมน่าอยูไ่ดอ้ยา่งทีเ่ราคดิไว้” 

ผูเ้ขา้รว่มอกีคนตัง้ขอ้สงัเกตว่า สิง่ทีเ่ธอเรยีนรูจ้ากกจิกรรมคอื เงือ่นไขแรกทีท่ าใหค้วาม

เปลีย่นแปลงในลกัษณะน้ีเกดิขึน้ได ้คอืเราแต่ละคนตอ้งจนิตนาการใหอ้อกเสยีก่อนว่าโลกทีด่กีว่านี้เป็น

อยา่งไร “ถ้าเราไม่จินตนาการ เรากไ็ม่สามารถลงมือท าอะไรได้ ถ้าเราไม่คิดก่อนว่าเราจะเราท า

อะไร เรากจ็ะท ามนัออกมาไม่ได้” เธออธบิายว่ากจิกรรมแบบนี้มปีระโยชน์มากเพราะท าใหค้ดิถงึโลก

อนาคตในลกัษณะทีไ่มเ่คยเกดิขึน้เลยในหอ้งเรยีน ระหว่างกจิกรรม ผูเ้ขา้รว่มบางคนจากกลุ่มโรงเรยีน

บา้นฉางฯ พดูท านองเดยีวกนัน้ี ว่าพวกเธอไมค่ดิว่าจะสามารถพดูถงึสิง่ทีอ่ยากเหน็ในลกัษณะน้ีได ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ทีอ่าจดหูมิน่เหมต่่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคมไทย เช่น กญัชาเสรหีรอืท าแทง้

เสร ีขอ้สงัเกตขา้งตน้น่าจะสะทอ้นความส าคญัของการสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัเพื่อใหเ้กดิการน าเสนอและ

ถกเถยีงเกีย่วกบัจนิตนาการถงึอนาคต หรอืแทท้ีจ่รงิกค็อื ชุดคุณค่าทีเ่ราแต่ละคนอยากเหน็และเป็นส่วน

ส าคญัในการสรา้งสงัคมทีน่่าอาศยัอยู ่ขณะเดยีวกนั การขาดพืน้ทีใ่นการจนิตนาการถงึอนาคตในรปูแบบ

อื่นๆ กอ็าจเป็นอุปสรรคส าคญัทีสุ่ดต่อการลุกขึน้มาเปลีย่นแปลงสงัคมของเราใหด้ขีึน้กว่าเดมิดว้ย 

หลงัจบกจิกรรม ผูร้ว่มกจิกรรมคนหนึ่งกล่าวสรปุหวัใจส าคญัของสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี้

ซึง่เธอรูส้กึว่าแตกต่างจากกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่ธอเคยเขา้รว่มมา เธอเหน็ว่าการไดร้ว่มออกแบบเมอืงแห่ง

อนาคตและวเิคราะหน์โยบายเพื่อพฒันาเมอืงของเพื่อนๆ ท าใหเ้ธอ “นึกถงึปัญหาหรอืช่องโหว่ทีไ่มไ่ดน้ึก

ถงึมาก่อน ปกตเิวริค์ชอปแบบน้ีมกัจะใหเ้รานึกถงึตวัเองใน 5 ปี 10 ปีขา้งหน้า แต่วนัน้ีมนัเป็นสเกลที่

ใหญ่ขึน้ ทีไ่มใ่ช่แค่ตวัเอง แต่เป็นทุกอยา่งบนโลกใบน้ี”  

ขอ้ความขา้งตน้น่าจะเป็นการสรปุสาระส าคญัของแนวคดิเรือ่ง “จนิตนาการพลเมอืง” ไดด้ทีีสุ่ด 

กล่าวคอืจนิตนาการส าคญัเพราะถ้าเรานึกไมอ่อกและจนิตนาการไมไ่ดก้ด็เูหมอืนความเปลีย่นแปลง

ในทางทีเ่ราปรารถนากย็ากจะเป็นไปไดต้ัง้แต่ตน้ ขณะเดยีวกนั หากเราไมเ่คยไดร้บัการฝึกฝนให้คดิถงึ 

“สิง่ทีใ่หญ่กว่าตวัเอง” ไมเ่คยนึกถงึหรอืปรารถนาในคุณค่าทีจ่ าเป็นต่อการอยู่รว่มกนัในสงัคม 

จนิตนาการของเรากอ็าจเป็นไดเ้พยีงจนิตนาการของตวัเราเพยีงล าพงั แต่ขาดนยัของความเป็นพลเมอืง 

และถงึทีสุ่ดคอืขาดพลงัในการเปลีย่นแปลง 
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4 
กลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจร่วม 

       

 

4.1 การออกแบบกิจกรรม 

ในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของเยาวชนปี พ.ศ. 2563 ปรากฏว่ามกีลุ่มความสนใจรว่ม 

(interest-based group) ชุมชนออนไลน์ของผูท้ีม่คีวามสนใจรว่มกนัหลายกลุ่ม ไดร้เิริม่น าทกัษะและ

ความสนใจของตนมาใชแ้สดงออกทางการเมอืง รวมถงึมสี่วนรว่มในการขบัเคลื่อนการเคลื่อนไหวทัง้ใน

พืน้ทีอ่อนไลน์และในการชุมนุมทางการเมอืงตามสถานทีต่่างๆ กลุ่มแฟนคลบัศลิปินเกาหลใีชท้กัษะการ

ใชท้วติเตอรเ์พื่อกระจายข่าวสารการชุมนุม และน ารปูแบบการระดมทุนในกลุ่มแฟนดอ้มมาใชส้นบัสนุน

การเคลื่อนไหว (BBC Thai 2563) ถอ้ยค าเปรยีบเปรย วลเีดด็ มกุตลกเสยีดสจี านวนมาก ถูกรเิริม่

น ามาใชใ้นบรบิทการเมอืงโดยกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนซึง่ท าใหก้ารชุมนุมเป็นเสมอืน

หนึ่ง “คารน์ิวลั” ซึง่สรา้งพืน้ทีแ่ห่งความเป็นไปไดท้ีห่ลากหลายขึน้มาใชท้า้ทายรฐัอยา่งสรา้งสรรค ์(จนัจิ

รา สมบตัพิูนศริ ิ2563) เยาวชนทีม่ทีกัษะดา้นการวาดภาพและใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิกท าให้

ศลิปกรรมของการเคลื่อนไหวใน พ.ศ. 2563 มคีวามหลากหลาย เตม็ไปดว้ยมมี (meme) ทีส่ะทอ้นความ

สนใจในยคุสมยัของพวกเขา ในขณะเดยีวกนักส็ามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มทีม่บีทบาทในการเคลื่อนไหว

ออนไลน์และเผยแพรข่่าวสารในสถานการณ์ชุมนุม (Amnesty International Thailand 2564) 

สิง่ทีเ่ยาวชนทัง้ 3 กลุ่มนี้มรี่วมกนัคอืความสามารถในการหยบิเอาความบนัเทงิในวิถชีวีติปกติ

ของตนเองมาใชส้นบัสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงไดอ้ยา่งลื่นไหลเป็นธรรมชาต ิซึง่เป็นขอ้ที่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการอยา่งสะดวกยิง่ ดว้ยเหตุนี้การพฒันากจิกรรมในส่วนน้ีจงึจะมุ่งอาศยั

ทกัษะและความสนใจของเยาวชน 3 กลุ่มนี้ในการทดสอบรปูแบบของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีจ่ะมุง่

สรา้งใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของพลเมอืง 

อยา่งไรกต็าม รปูแบบกจิกรรมทีใ่ชเ้ป็นต้นแบบของการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในโครงการนี้ 

ถูกพฒันาขึน้มาโดยการท ากจิกรรมกบักลุ่มเยาวชน นักเคลื่อนไหว หรอืคนในชุมชนทีรู่จ้กักนัอยูก่่อน

แลว้ (Peters-Lazaro และ Shresthova 2020) นอกเหนือไปจากการปรบัรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบั

เยาวชนไทยแลว้ ความทา้ทายของการจดักระบวนการในกลุ่มน้ีจงึยงัประกอบดว้ยเรือ่งของการสรา้ง

ความคุน้เคยและความไวว้างใจต่อกนัก่อนทีจ่ะไปถงึกจิกรรมหลกั และการปรบัรปูแบบของกจิกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจของแต่ละกลุ่มดว้ย 

กระบวนการออกแบบกจิกรรมเริม่ตน้ตัง้แต่การออกแบบแนวทางการสื่อสารใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายของโครงการและสอดคลอ้งไปกบัตวักจิกรรมเวริค์ชอป ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและควบคุมแนว

ทางการสื่อสารใหต่้อเนื่องกนั โดยเลอืกใชอ้งคป์ระกอบจากวฒันธรรมสมยันิยมซึง่เป็นทีรู่้จกัในวงกวา้ง
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และมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัเนื้อหากจิกรรม คอืประตูเวทมนตร์จาก Doctor Strange ภาพยนตรแ์นว

ซเูปอรฮ์โีรซ่ึง่ตวัเอกมเีวทมนตรใ์นการเปิดประตูไปสู่มติต่ิางๆ ได ้โดยภาพการสื่อสารหลกั (key visual) 

นี้จะถูกใชง้านตลอดกจิกรรมทัง้หมดเพื่อสรา้งความรูส้กึคุน้เคยและน าเขา้สู่ประเดน็ของกจิกรรมได้

รวดเรว็ยิง่ขึน้ภายในเวลาทีจ่ ากดั โดยจะปรากฏในรปูแบบของภาพประกอบ แนวทางปฏบิตั ิและการ

อุปมาอุปมยัในระหว่างด าเนินกจิกรรมดงัจะกล่าวถงึต่อไป 

 

ภาพที ่44: ภาพการสือ่สารหลกั (key visual) ทีถู่กใชอ้อกแบบกจิกรรมส าหรบัเยาวชนกลุ่มความสนใจรว่ม 

 

ทีม่า: ออกแบบโดย สรชั สนิธุประมา 

 

นอกจากนัน้ ในการออกแบบกจิกรรม เมือ่ค านึงว่าเยาวชนไทยอาจไมคุ่น้เคยกบัการแสดงออก

ในทีส่าธารณะมากนกั โดยเฉพาะกบัคนแปลกหน้า และในสถานการณ์ทีก่จิกรรมลกัษณะคลา้ยคลงึกนันี้

ไมส่ามารถจดัขึน้ไดเ้ลยมาเป็นเวลานานกว่า 2 ปีจากสถานการณ์โรคระบาดของโควดิ-19  ผูว้จิยัจงึ

ตดัสนิใจเพิม่ช่วงส าหรบัละลายพฤตกิรรม (icebreaking) เขา้ไป (ตบมอืแบบใชจ้นิตนาการและ Ask Me) 

ก่อนทีจ่ะเขา้สู่กจิกรรมหลกั 2 กจิกรรม นัน่คอื 1) ความหวงัทีไ่มม่อีะไรกัน้: จนิตนาการสู่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2615 และ 2) ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ  
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4.1.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปก่อนหน้าว่า เยาวชนไทยมกัไมคุ่น้ชนิกบัการแสดงออกในทีส่าธารณะ 

โดยเฉพาะกบัผูเ้ขา้รว่มทีเ่พิง่มโีอกาสไดพ้บกนั ซึง่ต่างจากกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไปทีเ่รยีนอยู่

โรงเรยีนเดยีวกนัและหลายคนรูจ้กักนัมาก่อน ดว้ยเหตุนี้ การเริม่ตน้สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีเ่รยีกรอ้งให้

ผูเ้ขา้รว่มแบ่งปันจนิตนาการ ความหวงั และความฝันร่วมกบัผูอ้ื่น จงึจ าเป็นตอ้งมกีจิกรรมละลาย

พฤตกิรรมเพื่อปทูางก่อนเขา้สู่กจิกรรมหลกั 

 

4.1.1.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 1: ตบมือแบบใช้จินตนาการ (10 นาท)ี 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการชีใ้หเ้หน็ถงึพลงัของการใชจ้นิตนาการ โดยท าไปพรอ้มๆ กบัการ

แนะน าตวัซึง่จะแสดงใหเ้หน็ตวัตนของผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนผ่านสิง่ทีเ่ลอืกมาใชจ้นิตนาการ 

ขัน้ตอนการจดักจิกรรม  

ขอความรว่มมอืใหผู้เ้ขา้รว่มช่วยกนัปรบมอืหรอืแสดงอาการยนิดอีย่างไม่มเีหตุผลหนึ่งรอบ ซึง่

จะเป็นการปรบมอืทีไ่มส่นุกสนานนกั จากนัน้ขอใหผู้เ้ขา้รว่มลองใหมอ่กีครัง้ โดยในรอบน้ีขอใหห้ลบัตา

ลงและจนิตนาการถงึเหตุการณ์บางอยา่งทีห่ากเกดิขึน้กบัตวัเอง หรอืเกดิขึน้จรงิในสงัคม แลว้จะสรา้ง

ความปีตแิก่ตนเองอยา่งยิง่ยวด โดยใหจ้นิตนาการถงึชัว่ขณะนัน้ใหช้ดัเจนทีสุ่ด รบัรูถ้งึความรูส้กึยนิดนีัน้

ใหไ้ด ้เช่น หากจนิตนาการว่าถูกรางวลัทีห่นึ่งสลากกนิแบ่งรฐับาล กข็อใหจ้นิตนาการว่าก าลงัถอืสลากใบ

นัน้อยูใ่นมอืขณะทีต่รวจรางวลั จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มปรบมอืและแสดงอาการดใีจอกีครัง้ ซึง่คาดหวงัว่าจะ

เหน็ความเปลีย่นแปลงทีม่อีารมณ์รว่มมากขึน้ จากนัน้ใหแ้ต่ละคนแนะน าชื่อของตนเอง และช่วยเล่าว่า

เมือ่สกัครูม่เีรือ่งอะไรดีๆ  เกดิขึน้ในจนิตนาการ จากนัน้ผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ รว่มกนัแสดงความยนิดี 

 

4.1.1.2 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2: ชุดค าถาม Ask Me (10-15 นาที) 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการสรา้งความรูส้กึไวเ้นื้อเชื่อใจในการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้รว่มคน

อื่นๆ กระตุน้ใหใ้ชค้วามคดิเชงิจนิตนาการ และบอกใบถ้งึกจิกรรมหลกัที่จะเกดิขึน้ถดัไป ชุดค าถามนี้

พฒันาขึน้จาก 3 แหล่งคอื ชุดการด์ละลายพฤตกิรรม (icebreaker deck) เครือ่งมอืทีมุ่ง่สรา้งความรูส้กึ

เปิดใจ (vulnerability) ของผูเ้ล่น (Bestself n.d.) ชุดค าถามทางจติวทิยา 36 ขอ้ทีจ่ะช่วยใหค้นตกหลุม

รกักนั (Aron et al. 1997) และชุดค าถามทีเ่ยาวชนนิยมแชรแ์ละโพสตส์ตอรี ่(story) ในสื่อสงัคมออนไลน์

เพื่อใหค้นรูจ้กัเขา้มาเลอืกค าถามใหต้นเองตอบ จ านวน 8 ชิน้ ชุดค าถามลกัษณะน้ีมกัตดิแฮชแทก็ 

#askme และมกีารปรบัเปลีย่นค าถามไปตามสถานการณ์ต่างๆ ในกรณนีี้จงึพฒันาขึน้มาเป็นกจิกรรม

ละลายพฤตกิรรมในชื่อ Ask Me เพื่อเตรยีมพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรมหลกั 
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ภาพที ่45: ตวัอย่างชุดค าถาม #askme ในอนิสตาแกรม (instagram) 

 

ทีม่า: https://www.instagram.com/p/CT34shehZ41 

ในการออกแบบค าถามของกจิกรรม Ask Me ผูว้จิยัแบ่งค าถามออกเป็น 3 หมวดหมูต่ามระดบั 

(level 1-3) ระดบัละ 10 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ ค าถามระดบัแรกเป็นค าถามเกีย่วกบัความชอบ/ไมช่อบ 

และเรือ่งทัว่ไปในชวีติประจ าวนั ระดบัต่อมาเป็นค าถามในเชงิความรูส้กึและเป็นเรือ่งส่วนตวัมากขึน้ และ

ระดบัสุดทา้ยจะเป็นค าถามทีข่ ึน้ตน้ดว้ย “ถา้” ซึง่จะกระตุน้ใหผู้ต้อบใชจ้นิตนาการถงึความเป็นไปไดใ้น

แบบต่างๆ นอกเหนือไปจากชวีติความเป็นจรงิ และบางส่วนเป็นค าถามทีจ่ะถูกใชต่้อไปในกจิกรรมหลกั 

ดงันัน้นอกจากกจิกรรม Ask Me จะช่วยละลายพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มแลว้ ยงัถอืเป็นการ “อุ่นเครือ่ง” 

ใหผู้เ้ขา้รว่มคดิจนิตนาการถงึเรือ่งราวต่างๆ รอบตวั (ดเูอกสารชุดค าถามในภาคผนวก ก)

 

ขัน้ตอนการจดักจิกรรม 

เอกสารค าถามอาจแจกใหผู้เ้ขา้รว่มทีม่าถงึก่อนเวลานดัหมายไดใ้ชท้ าความรูจ้กักนั และใชอ้กี

ครัง้หนึ่งหลงัจบกจิกรรมละลายพฤตกิรรมแรก โดยใหผู้เ้ขา้รว่มจบัคู่กบัคนทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน (ในกรณีที่

มคีนรูจ้กัมาดว้ยกนั) เริม่ตน้จากการถามค าถามระดบัแรก แลว้ค่อยๆ ไต่ระดบัขึน้ไปยงัค าถามระดบั 2-3 

โดยไมต่อ้งเรยีงล าดบัและไมจ่ าเป็นตอ้งถามใหค้รบทุกขอ้ ใหเ้วลาประมาณ 2-3 นาทก่ีอนเปลีย่นคู่ใหม ่

โดยผูด้ าเนินกจิกรรมกระตุน้ใหม้กีารถามค าถามในระดบัสงูขึน้ไป อาจเพิม่จ านวนเป็นกลุ่มละ 3 คน 

รวมถงึอาจปรบัเปลีย่นกตกิา เช่น ใหฝ่้ายตอบเป็นคนเลอืกค าถามเองจากการสุ่มตวัเลขโดยไม่มอง

รายการค าถาม หรอือื่นๆ ตามความเหมาะสม หลงัจากเปลีย่นคู่แลว้ 3 ครัง้ ใหผู้เ้ขา้รว่มกลบัมานัง่ลอ้ม

วง ใชเ้วลาอกี 1-2 นาทสีมัภาษณ์ผูเ้ขา้รว่มว่าไดร้บัค าตอบอะไรบา้งจากใคร โดยใหล้งทา้ยทีค่ าถามที ่30 

(ถา้เดนิทางไปในอนาคตได ้จะไปปีไหน ไปท าอะไร) ซึง่จะส่งต่อไปยงักจิกรรมหลกั 



78 
 

4.1.2 กิจกรรมหลัก 

 กจิกรรมหลกัประกอบดว้ย 2 กจิกรรมซึง่พฒันามาจากเวริค์ชอปของกลุ่ม Civic Path ทีป่รากฏ

ในหนงัสอืถอดบทเรยีนชื่อ Practicing Futures: A Civic Imagination Action Handbook (Peters-

Lazaro and Shresthova 2020) โดยทัง้กจิกรรมหลกัและการละลายพฤตกิรรมทีพ่ฒันาขึน้ไดถู้กน าไป

ทดสอบกบัผูช้่วยอ านวยกจิกรรม (facilitator) และอาสาสมคัรรวม 7 คน เพื่อปรบัปรงุการใชถ้อ้ยค าและ

ล าดบักจิกรรมใหเ้ขา้ใจง่ายและลื่นไหลมากขึน้ก่อนน าไปใชก้บัเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย (ดตูารางกจิกรรม

ฉบบัเตม็ในภาคผนวก ข) 

 

4.1.2.1 ความหวังที่ไม่มีอะไรกั้น: จินตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615 (2 ชั่วโมง) 

 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

กจิกรรม “ความหวงัทีไ่ม่มอีะไรกัน้: จนิตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615” ชกัชวนใหเ้ยาวชน

ผูเ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึประเทศไทยในอกี 50 ปีขา้งหน้า โดยกจิกรรมแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รว่มกลุ่มละ 3-5 คน 

และใหช้่วยกนัสรา้งเรือ่งเล่าเกีย่วกบัอนาคตผ่านการใชอ้งคป์ระกอบของวฒันธรรมสมยันิยม (pop 

culture)  เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการใชค้วามชื่นชอบส่วนบุคคลเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งการมสี่วน

รว่ม วาดภาพโลกอนาคตในจนิตนาการทีร่วมเอาวสิยัทศัน์ ความตอ้งการทีห่ลากหลาย และตวัตนของ

สมาชกิในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั 

กจิกรรมนี้พฒันาขึน้โดยผสมองคป์ระกอบจาก 3 กจิกรรมของกลุ่ม Civic Paths เขา้ดว้ยกนั 

โดยมแีกนหลกัเป็นกจิกรรมทีช่ื่อว่า Infinite Hope ซึง่เริม่ตน้จากการใหผู้เ้ขา้รว่มแนะน าตวัดว้ยเรือ่งราว

จากวฒันธรรมสมยันิยมทีต่นชื่นชอบและชวนใหค้ดิถงึอนาคต ก่อนทีจ่ะน าเรือ่งราวเหล่านี้ไปใชใ้นการ

สรา้งโลก (world building) และสรา้งเรือ่งราว (story making) ทีน่ าไปสู่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในโลกอนาคตต่อไป  

นอกจากนี้ เพื่อใหล้อ้ไปกบัภาพการสื่อสารหลกัของโครงการ ผูว้จิยัเลอืกน ากจิกรรมเลก็ๆ จาก

กจิกรรม Step into the Looking Glass มาใชเ้ป็นช่วงเชื่อมต่อจากการจนิตนาการในแผ่นกระดาษมาสู่

การจนิตนาการแบบรวมหมู่ (collective imagination) โดยสมมตใิหเ้สน้เทปกาวสแีดงบนพืน้หอ้งเป็น

ประตูมติทิีส่มาชกิในกลุ่มจะตอ้งกา้วผ่านเขา้ไปยงัโลกใบเดยีวกนั โดยใหแ้ต่ละกลุ่มคดิท่าทางในการเปิด

ประตูบานนี้ เป็นการแสดงเลก็ๆ ทีช่่วยเตรยีมผูเ้ขา้รว่มใหพ้รอ้มส าหรบัการท ากจิกรรมกลุ่ม 
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ภาพที ่46: ภาพการน าเสนอประกอบการอธบิายกจิกรรม “ความหวงัทีไ่ม่มอีะไรกัน้” 

 

ทีม่า: ออกแบบโดย สรชั สนิธุประมา 

 

 ชื่อของกจิกรรมนี้แปลมาจาก “Infinite Hope” ในตน้ฉบบั โดยเพิม่ลกูเล่นของค าใหเ้ชื่อมโยงกบั

ประโยค “สม้หยดุ.. หยดุโดยไม่มอีะไรกัน้” ของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศท่านหนึ่ง ซึง่เป็นทีน่ิยมใน

สงัคมออนไลน์ของไทยในช่วงเวลาหนึ่ง (ไทยรฐัออนไลน์ 2563) 

 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

 

อธบิายกจิกรรม (5 นาท)ี 

ขอใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึประเทศไทยในอกี 50 ปีขา้งหน้า  โลกในจนิตนาการน้ีไมใ่ช่การ

คาดเดาว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ใหจ้นิตนาการว่าโลก “ควร” เป็นอย่างไร ในแบบทีทุ่กอย่างเป็นไป

ได ้ไมม่ถีูก ไม่มผีดิ ความเพอ้ฝันทุกสิง่สามารถเป็นจรงิไดใ้นโลกใบนี้ 
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แจกกระดาษ “วตัถุดบิตัง้ตน้” (15 นาท)ี 

ค าถามในกระดาษประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน ส่วนแรกเกีย่วกบัจนิตนาการว่าโลกเป็นอยา่งไร 

และส่วนทีส่องใหเ้ขยีนถงึเรื่องราวจากวฒันธรรมสมยันิยมทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืช่วยเล่าเรือ่ง ค าถามมี

ดงันี้ (ดเูอกสารฉบบัจรงิในภาคผนวก ค) 

- ถา้เปิดประตูมติไิปยงัอนาคตได ้คุณจะไปส ารวจโลกอนาคตในแงมุ่มใด 

- ในจนิตนาการของคุณ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2615 หน้าตาเป็นอยา่งไร อะไรบา้งเปลีย่นไป 

ปัญหาอะไรทีถู่กแก ้ปัญหาอะไรทีเ่กดิขึ้นใหม่ 

- ความรูส้กึแรกเมือ่กา้วขา้มประตูมติเิขา้ไปในประเทศไทย พ.ศ. 2615 คอือะไร 

- เรือ่งราวอะไรทีช่วนใหคุ้ณจนิตนาการถงึโลกทีแ่ตกต่างออกไปจากความเป็นจรงิตรงหน้า 

(อาจเป็นภาพยนตร ์ซรีสี ์อนิเมะ เพลง MV นิยาย มงังะ มมี หรอือะไรกไ็ดท้ีคุ่ณชืน่ชอบ

มากๆ) 

 บุคคลหรอืตวัละครในเรือ่ง 

 บุคลกิ / ความสามารถ 

 ฉาก / สถานทีใ่นเรือ่ง 

 ธมี / ใจความของเรือ่ง 

 

ระดมสมอง (ระหว่างเขยีนค าตอบ) 

ผูน้ ากจิกรรมรวบรวมค าตอบของค าถามแรกในกระดาษ อาจใชว้ธิเีขยีนบนกระดาน เขยีนลง

โพสตอ์ทิ หรอืใชเ้ครือ่งมอือื่นๆ ผูว้จิยัเลอืกใชเ้ครือ่งมอื word cloud ของ Slido.com เวบ็ไซตท์ีเ่ปิดให้

ผูใ้ชส้แกน QR code เพื่อเขา้ไปตอบค าถาม โดยค าหรอืวลเีดยีวกนัจะถูกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นตวัอกัษรที่

มขีนาดใหญ่ ท าใหเ้หน็ว่าผูเ้ขา้รว่มสนใจประเดน็ใดรว่มกนัมาก โดยรายการเหล่านี้จะถูกน ามาใชต้ลอด

กจิกรรมทีเ่หลอืทัง้วนั  
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ภาพที ่47: ตวัอย่างการแสดงความเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมว่าอยากเหน็อนาคตในแง่มมุไหนผา่นโปรแกรม Slido 

 

 

รวมกลุ่มเขา้ประตูมติ ิ(10 นาท)ี 

จดักลุ่ม 3-5 คนโดยใชป้ระเดน็ทีร่ะดมสมองเขา้มาเป็นตวัช่วยในการพาคนทีส่นใจประเดน็

ใกลเ้คยีงกนัใหม้าจบักลุ่มกนั เมือ่มสีมาชกิครบแลว้ใหช้่วยกนัคดิท่าทางส าหรบัการเปิดประตูมติ ิโดย

อาจขดีเสน้ คาดเทปกาวบนพืน้ หรอืวางเกา้อีส้องตวัใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัการก้าวเขา้ไปสู่โลกอนาคต อาจ

ใหม้กีารอธบิายประตูของตวัเองอยา่งสัน้ๆ ก่อนแสดงท่าทาง 

 

สรา้งเรือ่งราว (30 นาท)ี 

สมาชกิแต่ละกลุ่มน าค าตอบในกระดาษของตนเองมาเปรยีบเทยีบและแลกเปลีย่นกนัเกีย่วกบั

ประเดน็ทีจ่ะเลอืกมาเป็นหวัขอ้ในการจนิตนาการถงึอนาคต และอาจหยบิเอาความคดิใดๆ กต็ามจาก

การระดมสมองมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในเรือ่ง  อธบิายเกีย่วกบัตวัละครหรอืเรือ่งราวจากวฒันธรรมสมยั

นิยมทีห่ยบิยกมาอย่างสัน้ๆ น าองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของทุกคนมาใชเ้ป็นตวัช่วยในการตัง้ตน้

สรา้งเรือ่งราว โดยเน้นย า้ว่าโลกในจนิตนาการนี้ทุกอย่างเป็นไปได ้อาจเป็นโลกยโูทเปีย (utopia) หรอื

โลกดสิโทเปีย (dystopia) กไ็ด ้และควรเป็นเรือ่งทีส่ ัน้กระชบั และสามารถเล่าใหจ้บไดใ้นเวลา 5 นาท ี

ผูช้่วยจดักจิกรรมอาจตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รว่มเดนิเรือ่งไปขา้งหน้าดงันี้ 

- อนิกบัประเดน็ไหนจากการระดมสมองมากทีสุ่ด 

- ท าไมถงึสนใจในประเดน็นัน้ 

- ก่อนจะไปถงึจดุนัน้ มอีะไรเกดิขึน้บา้ง ใครเป็นคนท า มใีครขดัขวางไหม 
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- เหตุผลของพวกเขาคอือะไร 

- มเีหตุการณ์ส าคญัอะไร และใครเป็นคนท าใหเ้กดิสิง่เหล่านัน้ 

- ภายใตเ้งือ่นไขแบบไหน ท าอยา่งไร ท าไมถงึท าแบบนัน้ ท าแลว้น าไปสู่อะไร 

ผูน้ ากจิกรรมแนะน าใหแ้ต่ละกลุ่มจดัสรรเวลาครึง่หลงัใหก้บัการเขยีนลงบนกระดาษฟลปิชารท์

และซกัซอ้มการเล่าเรือ่ง 

 

เล่าเรือ่ง (30 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มต่างๆ ขา้มประตูมติกิลบัมายงัประเทศไทยปีปัจจบุนั และออกมาเล่าเรือ่งโลก

อนาคตในแบบของตนใหผู้เ้ขา้รว่มคนอื่นๆ ฟังโดยใชเ้วลากลุ่มละไมเ่กนิ 5 นาท ีระหว่างทีเ่ล่าเรือ่ง ผู้

ด าเนินกจิกรรมอาจช่วยถามค าถามแทรกเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มอธบิายเรือ่งราวไดช้ดัเจนมากขึน้ และชวนให้

อธบิายโลกในตอนจบของเรื่องอยา่งละเอยีดมากขึน้ 

 

แลกเปลีย่นความเหน็ (15 นาท)ี 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นวงแลกเปลีย่นยอ่ยทีส่ามารถคุยกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กลุ่มละ 6-8 คน หรอื

ตามความเหมาะสม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมตีวัแทนของเรือ่งเล่าทุกเรือ่ง ผูช้่วยจดักจิกรรมชวนสนทนาใน

ประเดน็ดงัต่อไปนี้ และมอบหมายใหม้ตีวัแทน 1-2 คนสรปุประเดน็เพื่อน าเสนอต่อผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 

- เหน็อะไรในเรือ่งของเพือ่น ประทบัใจจดุไหนมากทีสุ่ด 

- คดิว่าความเปลีย่นแปลงในเรือ่งเกดิขึน้ไดเ้พราะอะไร 

- โลกในจนิตนาการสะทอ้นกลบัมาใหเ้ราคดิถงึโลกปัจจุบนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

- ความเปลีย่นแปลงในฉบบัโลกของความเป็นจรงิอาจเกดิขึน้ไดไ้หม อยา่งไร 

- คดิว่าเรือ่งเหล่านี้จะมโีอกาสเป็นจรงิไดม้ากน้อยเพยีงใด ใหค้ะแนนจาก 0-100 

 

สรปุกจิกรรม (10 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดกลบัมานัง่ลอ้มวงเดยีวกนั ตวัแทนกลุ่มสนทนาเล่าถงึประเดน็ทีไ่ดพ้ดูคุยกนั 

และอาจมกีารถามค าถามเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 
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4.1.2.2 ทาบจินตนาการสู่ความเป็นจริง (2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

กจิกรรมส ารวจพืน้ทีส่าธารณะรอบสถานทีจ่ดังาน ถ่ายรปูเพื่อน ากลบัมาระดมความคดิเพื่อ

เปลีย่นแปลงความหมายของพืน้ทีน่ัน้ดว้ยการวาดภาพทบัลงไป กจิกรรมน้ีดดัแปลงมาจากกจิกรรมชื่อ 

Monuments from the Future ซึง่ตน้ฉบบัเป็นการชวนใหผู้เ้ขา้รว่มออกไปแทรกแซง (intervene) พืน้ทีท่ี่

ตนสนใจโดยใชว้สัดุงา่ยๆ อยา่งเช่นกระดาษลงั เทปกาว ประกอบเป็นสิง่ของจ าลองไปตัง้ในสถานทีจ่รงิ 

อยา่งไรกด็ ีเมือ่พจิารณาจากเงือ่นไขสภาพอากาศทีค่าดเดาไดย้ากและความปลอดภยัของพืน้ที่

สาธารณะในประเทศไทย ผูว้จิยัจงึปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้ป็นการวาดภาพทบัลงไปบนพื้นทีจ่รงิแทน 

วตัถุประสงคห์ลกัของกจิกรรมนี้คอืการใหผู้เ้ขา้รว่มไดใ้ชจ้นิตนาการเปลีย่นแปลงความหมายบน

พืน้ที/่สถานทีจ่รงิ ซึง่แมใ้นดา้นหนึ่งจะเป็นการเปิดใหผู้เ้ขา้รว่มไดใ้ชจ้นิตนาการในฐานะพลเมอืงไดแ้บบ

ไรข้อ้จ ากดัเหมอืนกบักจิกรรมแรก ทว่าการยดึโยงกบัพืน้ที/่สถานทีจ่รงิ กช็่วยใหผู้เ้ขา้รว่มใชจ้นิตนาการ

โดยสมัพนัธก์บัพืน้ที/่สถานทีจ่รงิไดง้า่ยกว่า รวมถงึสามารถแปลงจนิตนาการใหอ้ยูใ่นรปูของการ

เปลีย่นแปลงในโลกจรงิไดไ้หลลื่นกว่า  

 

ภาพที ่48: ภาพการน าเสนอประกอบการอธบิายกจิกรรม “ทาบจนิตนาการสูค่วามเป็นจรงิ” 

 

ทีม่า: ออกแบบโดย สรชั สนิธุประมา 
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ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

 

น าเขา้สู่กจิกรรมและละลายพฤตกิรรม (15 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มช่วยแลกเปลีย่นเกีย่วกบัสถานทีซ่ึง่มคีวามส าคญัหรอืมคีวามหมายกบัตนเอง โดย

อาจเป็นอาคาร สวน แมน่ ้า ถนน ฯลฯ พรอ้มเล่าว่าสถานทีแ่ห่งนัน้มคีวามหมายอย่างไร ผูด้ าเนิน

กจิกรรมอาจใชว้ธิแีจกกระดาษทีม่คี าถามขา้งตน้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มเรยีบเรยีงค าตอบไดส้ะดวกขึน้ (ดู

ภาคผนวก ง) กจิกรรมน้ีมเีป้าหมายเพื่อชีใ้หเ้หน็ว่าสถานทีต่่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสิง่ปลกูสรา้งหรอืพืน้ที่

ทางกายภาพ แต่ยงัมคีวามหมายกบัชวีติของผูค้นทีอ่ยูใ่นนัน้ การแลกเปลีย่นเรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติ

ส่วนตวัจะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้ าความรูจ้กักนัและพรอ้มเปิดใจท ากจิกรรมมากขึน้ดว้ย 

 

อธบิายกจิกรรม (5 นาท)ี 

เป้าหมายของกจิกรรมน้ีคอืการออกไปส ารวจและเลอืกพืน้ทีแ่ห่งหนึ่งมาใชเ้ป็นฉากของการ

พฒันาโครงการแห่งโลกอนาคต ทาบจนิตนาการลงบนสถานทีจ่รงิโดยเชื่อมโยงกบัชวีติของผูค้นทีอ่ยู่

อาศยัและใชง้านพืน้ทีน่ัน้ในปัจจบุนัดว้ย  ผูด้ าเนินกจิกรรมอธบิายพืน้ทีร่อบๆ สถานทีจ่ดักจิกรรมว่า

ผูเ้ขา้รว่มสามารถเดนิออกไปส ารวจอะไรไดบ้า้ง และก าหนดวธิกีารส่งรปูถ่ายกลบัมายงัสถานทีจ่ดั

กจิกรรม โดยอาจใชก้ลุ่มสนทนาของโปรแกรมสนทนาต่างๆ เช่น Line ฯลฯ 

 

ส ารวจพื้นที ่(30 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มจบักลุ่มกนัออกไปส ารวจพืน้ทีใ่นบรเิวณเดยีวกนั แต่สงัเกตการณ์ในฐานะปัจเจก หาก

สนใจในสิง่เดยีวกนั เช่น ป้ายรถเมล ์รา้นคา้เดยีวกนั ใหเ้ลอืกสงัเกตการณ์จากคนละมมุ สงัเกตการณ์อยู่

กบัทีเ่ป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทอีย่างเงยีบๆ โดยอาจมโีจทยใ์หก้บัผูเ้ขา้รว่มดงันี้ 

- สงัเกตดวู่าทีท่ีเ่ลอืกไปสงัเกตการณ์  ลกัษณะพื้นทีเ่ป็นอยา่งไร มแีสง เสยีง กลิน่ บรรยากาศ

อยา่งไรบา้ง 

- มกีจิกรรมอะไรเกดิขึน้ในพื้นทีน่ัน้บา้ง ผูค้นมาท าอะไร มพีชื/สตัวใ์นบรเิวณนัน้ไหม คดิว่า

พื้นทีน่ัน้มคีวามหมายยงัไงกบัพวกเขา 

- ถา้คุณสามารถเปลีย่นแปลง/ลบ/สรา้ง สิง่ต่างๆ ในพื้นทีน่ัน้ได ้คุณจะท าอะไร และสิง่นัน้จะ

ส่งผลต่อผูค้นและความหมายของพื้นทีน่ัน้อย่างไร 

- อยา่ลมืถ่ายรปูพื้นทีใ่นมุมทีคุ่ณอยากจะวาดความเปลีย่นแปลงลงไป 
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ระหว่างเดนิกลบัจากการสงัเกตการณ์ ใหแ้ลกเปลีย่นกนัผูท้ีเ่ลอืกไปทางเดยีวกนัว่าเหน็อะไร

รว่มกนัหรอืต่างกนับา้ง 

 

แลกเปลีย่นประสบการณ์และรวมกลุ่ม (15 นาท)ี 

ใหผู้เ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นและน าเสนอความคดิเกีย่วกบัการพฒันาโครงการแห่งอนาคตอยา่งสัน้ๆ 

เพื่อจบักลุ่มคนทีส่นใจประเดน็ใกลเ้คยีงกนั 3-5 คน รว่มกนัพฒันาโครงการแห่งอนาคตทาบทบัลงไปบน

ภาพถ่ายจากโลกความเป็นจรงิในปัจจบุนั โดยอาจใชป้ระเดน็จากการระดมสมองบน word cloud มาใช้

รว่มดว้ย 

 

พฒันาโครงการแห่งอนาคต (30 นาท)ี 

สมาชกิรว่มกนัตดัสนิใจว่าจะเลอืกสถานทีข่องใครเพยีงคนใดคนหน่ึงเป็นฉากของการพฒันา

โครงการแห่งอนาคต โครงการนี้ไม่มขีอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณหรอืความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยใีน

โลกปัจจบุนั แต่กไ็ม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ เพราะการเปลีย่นแปลงความหมายของชวีติผูค้น

อาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นโครงการขนาดใหญ่กไ็ด ้ ผูช้่วยจดักจิกรรมปรนิทภ์าพสถานทีแ่บบสจีางลงแปะลง

บนกระดาษฟลปิชารท์เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถวาดรปูทบัลงไป หรอือาจใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอื

แทบเลต็วาดทบัลงในแบบดจิทิลัไดเ้ช่นกนั  

ผูช้่วยจดักจิกรรมอาจตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รว่มเดนิหน้าร่างโครงการพฒันาดงันี้ 

- พื้นทีน่ี้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกลายเป็นพื้นทีแ่บบไหนไดบ้า้ง 

- การปรบัเปลีย่นพื้นทีน่ี้จะตอบโจทยป์ระเดน็จากการระดมสมองช่วงเชา้อย่างไร  

- ท าไมถงึตอ้งรือ้สิง่นัน้ออก ท าไมตอ้งเพิม่สิง่นัน้เขา้ไป 

- ใครจะไดร้บัประโยชน์ ใครจะชอบ ใครจะไมช่อบสิง่นัน้ เพราะอะไร 

- โครงการของเราจะท าใหช้วีติของผูค้นดขีึน้ไดใ้นแงไ่หน 

 

น าเสนอโครงการ (20 นาท)ี 

ผูเ้ขา้รว่มแต่ละกลุ่มผลดักนัออกมาน าเสนอ โดยอาจมอีาจแสดงบทบาทสมมตเิพื่อใหเ้หน็ภาพว่า

ผูค้นจะเขา้ไปใชช้วีติหรอืถูกเปลีย่นแปลงชวีติในพืน้ทีน่ัน้อยา่งไร 
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แลกเปลีย่นความเหน็ (15 นาท)ี 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นวงแลกเปลีย่นยอ่ยทีส่ามารถคุยกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กลุ่มละ 6-8 คน หรอื

ตามความเหมาะสม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมตีวัแทนของทุกโครงการ ผูช้่วยจดักจิกรรมชวนสนทนาใน

ประเดน็ดงัต่อไปนี้ และมอบหมายใหม้ตีวัแทน 1-2 คนสรปุประเดน็เพื่อน าเสนอต่อผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 

- ถา้โครงการของเพือ่นเกดิขึ้นจรงิ เราอยากไปทีโ่ครงการไหน ไปท าอะไรทีน่ัน่บา้ง 

- การรว่มจนิตนาการกบัคนอืน่ๆ ตัง้แต่เชา้ถงึบ่ายเป็นอย่างไร 

- สงัเกตเหน็อะไรในตวัเอง หรอืในตวัเพือ่น ระหว่างกจิกรรมวนันี้  

- ชอบ/ไมช่อบช่วงไหนของกจิกรรมวนันี้ 

 

สรปุกจิกรรม (10 นาท)ี 

ตวัแทนกลุ่มแลกเปลีย่นความเหน็ออกมาเล่าถงึประเดน็ทีพ่ดูคุยกนั ในช่วงสุดทา้ยของกจิกรรม

นี้เป็นการชวนสนทนาถงึบทบาทของผูเ้ขา้รว่มในฐานะพลเมอืงทีม่คีวามปรารถนาจะออกไปลงมอื

เปลีย่นแปลงสงัคม โดยอาจถามว่าเมือ่จบกจิกรรมออกไปจากหอ้งนี้ ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนคดิว่าตวัเอง

อยากจะออกไปเปลีย่นแปลงอะไรบา้งในอนาคต  
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4.2 การอภิปรายผล  

 ก่อนการอภปิรายผล ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตทีใ่ชเ้ป็นกรอบการวเิคราะหใ์น 2 ประเดก็หลกั นัน่คอื 

หน่ึง กลุ่มความสนใจร่วมท่ีมีความสนใจหลากหลาย ถงึแมจ้ะมกีารแบ่งผูเ้ขา้ร่วมทัง้ 3 กลุ่ม

ตามลกัษณะความสนใจรว่ม คอื กลุ่มแฟนคลบั กลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มกราฟิกดไีซน์ ทว่าเมือ่ทมีวจิยั

ไดพ้บเจอและท ากจิกรรมรว่มกบัผูเ้ขา้รว่มทัง้ 3 กลุ่ม พบว่าการคาดการณ์ไปก่อนว่าแต่ละกลุ่มจะมี

ลกัษณะตามความสนใจรว่มกนันัน้อาจเป็นการด่วนสรปุเกนิไป ผูเ้ขา้รว่มหลายคนมทีกัษะและความ

สนใจทีท่บัซอ้นกนัอยู ่เช่น ผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มแฟนคลบับางคนมคีวามสามารถในการวาดและสื่อสารดว้ย

ภาพเป็นอย่างด ีในขณะเดยีวกนักม็ผีูเ้ขา้รว่มในกลุ่ม LGBTQ+ และกราฟิกดไีซน์ทีเ่ป็นแฟนคลบัเกาหล ี

และน าเรือ่งราวดงักล่าวมาใชป้ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการท ากจิกรรม รวมถงึน าความสนใจในฐานะแฟนคลบั

มาใชใ้นการจนิตนาการรว่มกบัผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าการท าความเขา้ใจเยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทัง้ 3 กลุ่มนัน้ 

ไมค่วรมุง่แสวงหาแก่นสารที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม แต่ควรมุง่พจิารณาการเชื่อมโยงความสนใจที่

หลากหลายของเยาวชนทีเ่ตบิโตมาพรอ้มกบัการใชส้ื่อสงัคมทีเ่ชื่อมต่อผูค้นดว้ยหวัขอ้สนทนาอยา่งแฮช

แทก็ของทวติเตอรแ์ละอนิสตาแกรม มากกว่าการสรา้งสงักดัหรอือตัลกัษณ์รว่มเป็นกลุ่มทีม่ขีอบเขต

ชดัเจน ดงันัน้ แมก้ารอภปิรายผลจะด าเนินไปบนฐานของผูเ้ขา้รว่มทีม่คีวามสนใจร่วมกนัตามทีอ่อกแบบ

ไวใ้นการคดัเลอืก ซึง่อาจมแีนวโน้มใหค้วามสนใจกบัประเดน็ใดประเดน็หน่ึงเป็นพเิศษ ทว่าขอ้คน้พบจะ

ไมไ่ดอ้า้งการเป็นภาพตวัแทนของกลุ่มผูม้คีวามสนใจรว่ม 

สอง จินตนาการพลเมืองในฐานะกระบวนการ ประเดน็ทีป่รากฏมากทีสุ่ดในจนิตนาการของ

เยาวชนทัง้ 3 กลุ่ม คอื ความเท่าเทยีมหรอืการแกปั้ญหาความเหลื่อมล ้าในดา้นต่างๆ ซึง่ดา้นทีม่รีว่มกนั

มากคอืการศกึษาและการคมนาคม ประเดน็เหล่านี้อาจไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งใหมแ่ละคาดเดาไดโ้ดยอ้างองิ

การศกึษาเกีย่วกบัความตอ้งการของเยาวชนทีม่มีาก่อน (กนกรตัน์ เลศิชสูกุล 2564; พรรณราย โอสถา

ภริตัน์ และคณะ 2565) ซึง่อาจท าใหด้เูหมอืนว่าจนิตนาการถงึอนาคตของเยาวชนไทยมทีศิทางไป

ในทางเดยีวกนัหมดและเป็นเรือ่งเดมิๆ อยา่งไรกด็ ีหากวเิคราะหไ์ปถงึกระบวนการทีเ่รือ่งราวก่อตวัขึน้ 

จะพบว่ามรีายละเอยีดทีน่่าสนใจซึง่อาจไมไ่ดป้รากฏในผลลพัธส์ุดทา้ย   

ในระหว่างกระบวนการจดักจิกรรม ความคาดหวงัของผูเ้ข้าร่วมแต่ละคนได้รบัการน าเสนอ 

ถกเถียง คดัเลือก และหาจดุเช่ือมโยงท่ีจะท าให้จินตนาการของสมาชิกในกลุ่มหลอมรวมเข้า

เป็นเร่ืองเดียวกนั ซึง่บางเรือ่งอาจถูกละทิง้ไปและมเีรื่องใหมแ่ทรกเขา้มา สิง่เหล่านี้ตอกย า้ใหเ้หน็ถงึ

มติเิชงิพลเมอืง (civic) ของการจนิตนาการ ซึง่อาจไมไ่ดป้รากฏใหเ้หน็ในผลลพัธอ์ยา่งชดัเจนมากเท่ากบั

ในระหว่างทางของการสรา้งเรือ่งเล่าและโครงการแห่งอนาคต  

ดว้ยเหตุนี้ การอภปิรายผลจะไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัแค่ผลผลติสุดทา้ยทีอ่อกมาจากการท าเวริค์

ชอป แต่ยงัมุง่เน้นไปทีก่ารวเิคราะหก์ระบวนการทีจ่นิตนาการก่อตวัขึน้ โดยอาศยัขอ้มลูจากเอกสาร

ประกอบการท ากจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มเขยีนตอบ (ภาคผนวก ค) และจากการสงัเกตการณ์ของผูช้่วยอ านวย
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กจิกรรม เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการทัง้หมด ตัง้แต่ความคดิของปัจเจกบุคคลจนกระทัง่กลายเป็น

จนิตนาการรว่มอนัเป็นผลผลติสุดทา้ยของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

 ในการอภปิรายผลส่วนนี้ นักวจิยัเลอืกน าเสนอตามกลุ่มความสนใจรว่มทีเ่ขา้รว่ม (กลุ่มแฟนคลบั 

กลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มกราฟิกดไีซน์ตามล าดบั) โดยในแต่ละกลุ่มนัน้จะน าเสนอไล่เรยีงไปตามกจิกรรม

เวริค์ชอป (เริม่จากกจิกรรม “ความหวงัทีไ่มอ่ะไรกัน้: ประเทศไทยใน พ.ศ. 2615” และ “ทาบจนิตนาการ

สู่ความเป็นจรงิ” ตามล าดบั) และจากตวัผลงานของกลุ่มยอ่ย จากนัน้จงึเป็นการอภปิรายผลสรปุเพื่อตอบ

ค าถามวจิยัหลกั พรอ้มขอ้สงัเกตในการปรบัปรงุการจดัเวริค์ชอปต่อไปในอนาคต 

 เพื่อรกัษาความเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้รว่ม จะแทนชื่อผูเ้ขา้รว่มดว้ยรหสัตวัอกัษรและตวัเลข P 

(participant) F/L/G (Fanclub/LGBTQ+/Graphic Design) และล าดบัในกลุ่มนัน้ๆ ตวัอยา่งเช่น PF1, 

PL5, PG12 เป็นรหสัแทนตวัผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มแฟนคลบัคนที ่1 ผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มความหลากหลายทาง

เพศคนที ่5 และ ผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มกราฟิกดไีซน์คนที ่12 ตามล าดบั 

 

4.2.1 กลุ่มแฟนคลับ 

อายเุฉลีย่ของผูเ้ขา้รว่มในการจดักจิกรรมทัง้ 3 ครัง้อยูท่ีร่าว 16.6 ปี แต่ผูเ้ขา้รว่ม 11 คนในกลุ่ม

แฟนคลบัมอีายเุฉลีย่ต ่ากว่า 2 กลุ่มทีเ่หลอืเลก็น้อย เนื่องจากมผีูเ้ขา้รว่มอาย ุ15 ปีจ านวนมากกว่ากลุ่ม

อื่นๆ ซึง่เป็นอายขุัน้ต ่าทีส่ามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้แมผู้เ้ขา้รว่มทุกคนจะเป็นสมาชกิของกลุ่มแฟนคลบั

ใดแฟนคลบัหนึ่ง แต่ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่ลงัเลทีจ่ะเปิดเผยรายละเอยีดแฟนดอ้มของตนเอง เนื่องจากแต่ละ

คนต่างกม็าจากกลุ่มแฟนคลบัทีไ่ม่ซ ้ากนัเลย และเมือ่ใหน้ึกถงึวฒันธรรมสมยันิยมทีจ่ะช่วยพาพวกเขา

ออกไปจากโลกของความเป็นจรงิ เยาวชนกลุ่มนี้กไ็มไ่ดเ้ลอืกพดูถงึศลิปินทีต่นเองชื่นชอบแต่อยา่งใด แต่

ยกเอาภาพยนตร ์การต์ูน ซรีสี ์อื่นๆ ทีพ่วกเขาชื่นชอบมาใชใ้นการจนิตนาการ ถงึทีสุ่ดแลว้กล่าวไดว้่า 

ชุดของเรือ่งราวทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มแฟนคลบัเลอืกมาไมไ่ดแ้ตกต่างจากผูเ้ขา้รว่มกลุ่มอื่นๆ นกั ถงึกระนัน้ 

เมือ่พจิารณา “ระหว่างทาง” ทีเ่รือ่งเล่าถูกสรา้งขึน้ จะเหน็ว่าทกัษะและวธิคีดิของการเป็นแฟนคลบันัน้

ไมไ่ดถู้กละทิง้ไป ทว่ามบีทบาทอย่างส าคญัในการถกัทอเรือ่งเล่าขึน้มาจากวสิยัทศัน์ถงึอนาคตทีแ่ตกต่าง

หลากหลายภายในกลุ่ม 
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กิจกรรมหลกั 1: ความหวงัท่ีไม่อะไรกัน้: จินตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615 

 

เร่ืองเล่าท่ี 1: A Whole New World 

สิง่ทีส่งัเกตไดช้ดัในการจดักจิกรรมคอื บรรยากาศในการท ากจิกรรมกลุ่มมกัจะแปรผนัไปตาม

บุคลกิของสมาชกิในกลุ่ม ในกลุ่มน้ี PF4 มบีุคลกิกลา้พูด กลา้แสดงออก เธอจงึกลายเป็นผูอ้อกความเหน็

หลกัและเป็นผูน้ าในการแต่งเรือ่งราวเพื่อสะทอ้นถงึจนิตนาการต่อประเทศไทยใน พ.ศ. 2615 โดย

องคป์ระกอบจากวฒันธรรมสมยันิยมทีเ่ธอยกขึน้มาคอืโดราเอมอน ซึง่สมาชกิคนอื่นในกลุ่มต่างกเ็หน็

ดว้ยว่าสามารถชวนใหค้ดิถงึอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ีทว่าเมือ่กระบวนการด าเนินไป โดราเอมอนกลบัไม่

ถูกใชใ้นการสรา้งเรือ่งเล่าแห่งจนิตนาการ  

 

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

ทุกสถานศกึษามนีกัจติวทิยาใหค้ าปรกึษา

ดา้นจติใจ ทุกอาชพีมคีวามส าคญัเท่าๆ กนั 

ไดร้บัเงนิทีไ่มต่ ่าเกนิความเป็นจรงิ 

นกัเดนิทางผูเ้ดนิทางตามหา

ฝาแฝด จากเกม Genshin 

Impact  

ความเท่าเทยีมดา้น

การศกึษา 

ความเหลื่อมล ้าหมดไป ขยะน้อยลง ทุกคนมี

ทีอ่ยูอ่าศยั 

โดราเอมอน 

มมีนุษยต่์างดาวเขา้มาอยูใ่นโลก มี

เทคโนโลยทีีก่้าวไกล 

MV เพลงค่าย SM 

เตม็ไปดว้ยตกึสงู จงัหวดัอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่

กรงุเทพเริม่พฒันา สงัคมเท่าเทยีมในทุกๆ 

ดา้น แต่มปัีญหาการว่างงานเน่ืองจาก

เทคโนโลยเีขา้มาแทนทีม่นุษย ์

กลุ่มเดก็ผูถู้กเลอืกใหข้บัหุ่น

รบต่อสูก้บัเทวทตู จาก

การต์ูนญี่ปุ่ นเรือ่ง 

Evangelion 

* ตารางสรุปเอกสารค าถามประกอบกจิกรรมความหวงัทีไ่ม่มอีะไรกัน้ซึง่ใหผู้เ้ขา้ร่วมแต่ละคนเขยีนดว้ยตนเองในฐานะ

ปัจเจก ก่อนทีจ่ะน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการพดูคยุและสรา้งเรื่องราวร่วมกบักลุ่มของตน (ดภูาคผนวก ค) 
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ความพยายามทีจ่ะรวมเอาความคดิของทุกคนเขา้ดว้ยกนัท าใหผู้เ้ขา้รว่มหลายกลุ่มเริม่ตน้จาก

การมองหาสิง่ทีค่นในกลุ่มมรีว่มกนัมากทีสุ่ด ในกรณีของกลุ่มนี้ ทัง้จนิตนาการถงึอนาคตและวฒันธรรม

สมยันิยมของสมาชกิแต่ละคนมแีนวทางต่างกนัออกไป แต่เมือ่พยายามพดูคุยเพื่อหาขอ้สรปุเกี่ยวกบั

ประเดน็ของเรือ่งเล่า ทศิทางของเรือ่งจงึกลายเป็นสิง่ทีส่มาชกิทุกคนมคีวามสนใจอย่างเหน็พอ้งตอ้งกนั 

นัน่คอืเรือ่งการศกึษาและความเหลื่อมล ้า ส่วนตวัละครทีจ่ะมาเดนิเรือ่งนัน้ แทนที ่PF4 จะเลอืกใชโ้ดรา

เอมอนทีต่นเองเสนอและเพื่อนทุกคนเหน็พอ้ง เธอกลบัเลอืกทีจ่ะสรา้งตวัละครขึน้ใหมท่ัง้หมดโดยให้

สมาชกิคนอื่นๆ รว่มกนัก าหนดบุคลกิของตวัละครขึน้มา เป็นกลุ่มเพื่อน 3 คนทีป่ระกอบดว้ย “พลอย” ผู้

ถูกนิยามว่าเป็น (pick me girl) ซึง่คอยท าตวัใหทุ้กคนชอบ “อเลก็ซ”์ เดก็บา้นรวยแถมเรยีนเก่ง และ 

“จอนน่ี” เดก็ธรรมดาๆ ไมไ่ดเ้ก่งอะไร ทัง้ 3 คนนี้มบีุคลกิและพืน้เพแตกต่างกนั ทว่าเมือ่ไดร้บัโอกาสทาง

การศกึษาทีเ่ท่าเทยีม ทัง้ 3 คนกส็ามารถประสบความส าเรจ็ในชวีติและมสี่วนรว่มในการเปลีย่นแปลง

สงัคม   

ประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

โลกทีทุ่กคนเขา้ถงึการศกึษาทีด่อีย่างเท่าเทยีม ท าใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ  พสิจูน์การมอียู่ของมนุษยต่์าง

ดาวได ้โลกในอนาคตเป็นโลกทีเ่ปิดกวา้ง ความแตกต่างหลากหลายท าใหโ้ลกน่าอยู ่ไมน่่าเบือ่  

เรือ่งเริม่ตน้จากนกัเรยีน 3 คนทีไ่ดร้บัการศกึษาทีด่ ีประสบความส าเรจ็ เป็นคนทีส่งัคมเชือ่ถอื 

พวกเธอน าความรูไ้ปเผยแพรใ่หค้นทีย่งั “โลกแคบ” จนกระทัง่ผูค้นยอมรบัความแตกต่าง

หลากหลายมากขึน้ ซึง่น าไปสู่การพฒันาในดา้นต่างๆ จนกลายเป็นโลกใน พ.ศ. 2615 

 

ภาพที ่49: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่ม A Whole New World 
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ในการน าเสนอ ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญัและใชเ้วลาไปกบัการอธบิายตวัละครทัง้ 3 

ตวัอยา่งละเอยีด แต่จะเหน็ว่าบุคลกิและพืน้เพของตวัละครทัง้หมดไมไ่ดม้สี่วนขบัเคลื่อนพลอ็ตมากไป

กว่าการแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมในตอนต้น อยา่งไรกต็าม อาจกล่าวไดว้่าการ

สรา้งตวัละครขึน้ใหม่นี้เป็นกลวธิทีีพ่วกเขาใชส้รา้งพืน้ทีใ่หส้มาชกิในกลุ่มสามารถมสี่วนรว่มกบัเรือ่งเล่านี้

ได ้และการบรรยายถงึอุปนิสยัของตวัละครกเ็ป็นสิง่ทีแ่ฟนคลบัคุน้เคยกนัดใีนการตดิตามศลิปินวงต่างๆ 

ซึง่ไมใ่ช่เพยีงแค่การตดิตามฟังผลงานเพลง แต่ยงัตอ้งรูจ้กันิสยัใจคอและบุคลกิของสมาชกิในวงแต่ละคน

ดว้ย  

 

เร่ืองเล่าท่ี 2: Up 2 U 

เช่นเดยีวกบักลุ่มแรก ผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มนี้มจีนิตนาการถงึอนาคตทีห่ลากหลาย แต่ตกลงกนัว่าจะ

ยดึเอาประเดน็ “ความเท่าเทยีมในสงัคม” เป็นแกนของเรื่อง เนื่องจากเป็นประเดน็ทีห่ลายคนมรีว่มกนั 

โดยมกีารเขยีนรายการขึน้มาว่าตอ้งการเหน็ความเท่าเทยีมในแงใ่ดบา้ง เมือ่มปีระเดน็ทีห่ลากหลาย

ภายใตแ้กนเรือ่งเดยีว การจนิตนาการถงึวธิสีรา้งการเปลีย่นแปลงจงึเป็นไปในลกัษณะแกไ้ขปมขดัแยง้

แบบมว้นเดยีวจบ คอืการเอาชนะอุปสรรคเดยีวน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาในทุกมติ ิซึง่ขอ้นี้ถอืเป็นความทา้

ทายของผูช้่วยจดักจิกรรมทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการทบทวน หรอืตัง้ค าถามเพิม่เตมิว่าวธิกีารแบบนัน้จะ

น าไปสู่การแก้ปัญหาไดจ้รงิหรอืไม ่ อยา่งไรกต็าม การสรา้งเรือ่งราวในลกัษณะนี้กเ็ป็นกลวธิหีนึ่งในการ

รวมเสยีงของคนอื่นๆ ใหเ้ขา้มาอยูใ่นเรือ่งโดยไมต่กหล่น ในขณะเดยีวกนักส็ะทอ้นถงึเพดานของการ

จนิตนาการถงึอนาคตในบรบิทสงัคมไทย ซึง่ท าใหเ้ยาวชนรูส้กึว่าปัญหาต่างๆ กระจกุเป็นคอขวดอยู่ที่

ปัญหาพืน้ฐานของกระบวนการประชาธปิไตย และเป็นเรือ่งทีต่อ้งแกเ้ป็นล าดบัแรก ก่อนทีจ่ะน าไปสู่

ประเดน็อื่นๆ  รปูแบบของเรือ่งเช่นนี้ปรากฏอยูต่ลอดการท ากจิกรรมในทัง้ 3 กลุ่มความสนใจรว่ม  

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

ทุกคนเท่าเทยีม ไม่มรีฐัประหาร ราชการไทย

พฒันา ปัญหาสิง่แวดลอ้มและศาสนาไดร้บั

การแกไ้ข 

เดก็ชายผูบ้กพรอ่งทาง

สตปัิญญา แต่มคีวามสุขุมและ

เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น จากซรีสี์

เกาหล ีMove to Heaven  

 

สงัคมทีเ่ท่าเทยีมในเรือ่ง

เพศ การศกึษา 

สาธารณสุข และรฐั

สวสัดกิาร  

น่าอยู ่ปลอดภยั ทุกคนเขา้ถงึสวสัดกิารทีด่ ี

เช่น การคมนาคม สาธารณสุข ระบบราชการ

ทีซ่ื่อตรง 

ผูพ้พิากษาผูเ้ดด็เดีย่ว แน่ว

แน่ มัน่คง จากซรีสีเ์กาหล ี

The Devil Judge  
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มเีทคโนโลย ีการศกึษา และการปกครองที่

สมบรูณ์ แต่กม็ปัีญหาประชากรลน้ประเทศ 

การต์ูนญี่ปุ่ นเรือ่ง รกัรกัรกัรกั

รกัเธอหมดหวัใจจากแฟนสาว 

100 คน 

ทุกจงัหวดัมกีารขนส่งทีด่ ีทุกคนไดร้บั

การศกึษาทีเ่ท่าเทยีม นกัเรยีนเลอืกใส่ชุด

และไวท้รงผมไดอ้ยา่งเสร ีรฐัสนบัสนุน

ผลงานของศลิปิน แต่ปัญหาการเมอืงไทยก็

ยงัคงแกไ้มไ่ด ้

กลุ่มเดก็ทีต่่อสูก้บัสตัว์

ประหลาดต่างมติจิากซรีสี ์

Stranger Things  

 

ประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้เป็นดงันี้ 

โลกดสิโทเปียทีส่งัคมยิง่ทวคีวามเหลือ่มล ้า นกัการเมอืงตดิสนิบน คนรวยยิง่รวย คนจนยิง่จน 

แต่แลว้กม็เีดก็หญงิเอเลเว่น (จากซรีสี ์Stranger Things) ผูม้คีวามสามารถในการเปิดความทรง

จ านกัการเมอืง ใชพ้ลงัของเธอเปิดโปงคอรร์ปัชัน่ จนน าไปสู่การโค่นลม้ผูน้ าทีฉ้่อฉล เมือ่ฮโีรผู่้

พพิากษาปรากฏตวัขึน้ และใช ้“คอ้นแห่งความยตุธิรรม” ท าลายคณะผูน้ าทีเ่ลวรา้ยจนหมดสิ้น 

เพยีงเท่านัน้ประเทศไทยกเ็จรญิก้าวหน้าขึน้ในทุกดา้น สงัคมมคีวามเท่าเทยีม มขีนส่งสาธารณะ

ทีเ่ขา้ถงึทุกคน 

 

ภาพที ่50: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่ม Up 2 U 
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ในกระบวนการร่างความคดิ ผูช้่วยจดักจิกรรมจะกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มออกความเหน็โดยถาม

ค าถามต่างๆ เมือ่โยนค าถามเกีย่วกบัปมความขดัแยง้ทีจ่ะช่วยผกูเรือ่งราวไปสู่อนาคตทีว่าดหวงั สิง่ที่

เยาวชนมกัจะเสนอตรงกนัและเหน็พอ้งกนัอย่างรวดเรว็ มกัจะเป็นการวางตวั “ฝ่ายรา้ย” หรอืตวัละครที่

ขดัขวางความเจรญิกา้วหน้าใหเ้ป็นตวัละครทีอ่า้งองิจากผูน้ ารฐับาลไทยในปัจจบุนั แรกทเีดยีวผูเ้ขา้รว่ม

ยงัคดิหาทางออกใหก้บัเรือ่งไมไ่ด ้แต่เมือ่ผูช้่วยจดักจิกรรมถามว่าตวัละครของแต่ละคนจะสามารถใช้

ความสามารถอะไรแกไ้ขปัญหาไดบ้า้ง จงึเกดิเป็นตวัละครฮโีรผู่พ้พิากษา ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากซรีสี ์

The Devil Judge  โดยคอ้นแห่งความยตุธิรรมนี้ไดร้บัเสยีงปรบมอือย่างลน้หลามจากผูเ้ขา้รว่มกลุ่มอื่นๆ 

ในการน าเสนอ 

 

เร่ืองเล่าท่ี 3: ความเท่าเทียมของ sex worker 

กระบวนการสรา้งเรือ่งราวของกลุ่มที ่3 แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ ทัง้หมด ผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มนี้

ลงัเลทีจ่ะเขยีนวตัถุดบิตัง้ตน้จากวฒันธรรมสมยันิยมของตนเองลงไปในเอกสาร จนกระทัง่ไดร้วมกลุ่ม

และพบว่าทัง้ 3 คนมจีุดรว่มกนัคอืความชื่นชอบในการต์ูนญีปุ่่ นเรือ่ง มอรอิารต์ี้ผูร้กัชาต ิซึง่เป็นเรือ่งราว

ดดัแปลง (spin-off) ของนวนิยายสบืสวนเรือ่ง เชอรล์อ็ก โฮมส ์โดยใหต้วัละครคู่ปรบัของนกัสบืใน

ตน้ฉบบักลายมาเป็นตวัละครหลกัทีใ่ชว้ธิกีารแบบศาลเตี้ยจดัการกบัปัญหาสงัคมทีม่กัเกีย่วเนื่องกบัชน

ชัน้และการกดขีข่ม่เหงผูค้นทีพ่ึง่พากฎหมายไมไ่ด ้ ซึง่สรา้งความชอบธรรมใหก้บัวธิกีารแบบตาต่อตา

ฟันต่อฟัน   

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

การคมนาคมดขีึน้ สงัคมเปิดกวา้ง มอรอิารต์ี้ผูร้กัชาต ิ ความเท่าเทยีม  

มตีกึสงูๆ เหมอืนในหนงั การขนส่งทีด่ขี ึน้ 

คนยอมรบัและใหเ้กยีรตกินั การขนส่งดขีึน้ 

รฐับาลใส่ใจประชาชน 

 

การทีส่มาชกิกลุ่มคน้พบจุดรว่มนี้ท าใหก้ารเดนิเรือ่งราวเป็นไปอย่างรวดเรว็ เนื่องจากทัง้ 3 คน

คุน้เคยกบัเรือ่งทีใ่ชอ้า้งองิเป็นอยา่งด ีจนท าใหด้เูหมอืนว่าประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็น

เรือ่งราวตอนหน่ึงของ มอรอิารต์ี้ผูร้กัชาต ิมากกว่าจะเป็นเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้ใหม ่ดงันี้ 

กลุ่มนกัสบืแห่งโลกอนาคตรวมพลงักนัไขคด ีsex worker ทีห่ายตวัไป เจมส ์บอนด ์ร่วมมอืกบั   

วลิเลยีม เฟรด็ และมอรนั ปลอมตวัและสะกดรอยจนสาวถงึตวัการขบวนการคา้มนุษย ์น าไปสู่
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การเปิดโปงจนกลายเป็นขา่วใหญ่ ท าใหป้ระชาชนเริม่ตระหนกัถงึปัญหาและออกมาเคลือ่นไหว

เพือ่เรยีกรอ้งความเท่าเทยีมและเป็นธรรมใหแ้ก่ sex worker 

 

ภาพที ่51: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มความเท่าเทยีมของ SEX WORKER 

 

 

เรือ่งราวเกีย่วกบั sex worker ทีห่ายตวัไปนี้เป็นเน้ือหาทีม่เีคา้โครงมาจากตอนหนึ่งของการต์ูน

ดงักล่าว ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้เพยีงแต่หยบิมาดดัแปลงเพิม่เตมิเลก็น้อยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

กจิกรรมโดยไมไ่ดต้ัง้ค าถามกบัเรือ่งราวของตนเองมากนกั อยา่งไรกต็าม ในช่วงของการพดูคุยหลงัการ

น าเสนอ ผูเ้ขา้รว่มคนหน่ึงไดต้ัง้ค าถามกบัวธิกีารแบบศาลเตีย้ทัง้ในเรือ่งคอ้นวเิศษและในเรือ่ง sex 

worker ว่าอาจเป็นการแกไ้ขทีไ่ม่ยัง่ยนื เพราะเมือ่ก าจดัคนคนหนึ่งได ้กอ็าจมคีนใหมม่าแทน และล าพงั

การตแีผ่ใหปั้ญหาเป็นขา่วดงั กไ็มไ่ดแ้กไ้ขทีต่น้เหตุของปัญหาอย่างแทจ้รงิ ซึง่เจา้ของเรือ่งทัง้ 2 ต่างก็

เหน็ดว้ยกบัค าวจิารณ์นี้ 

 

ข้อสงัเกต: การเป็นแฟนคลบักบัจินตนาการพลเมือง 

กระบวนการสรา้งเรือ่งเล่าของกลุ่มที ่2 และ 3 เป็นขอ้ยนืยนัว่าองคป์ระกอบของวฒันธรรมสมยั

นิยมเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งจนิตนาการรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ีในเงือ่นไขของเวลาทีจ่ ากดั ซรีสี ์

ภาพยนตร ์การต์ูน และสื่อบนัเทงิต่างๆ สามารถเป็นจดุอา้งองิในการจนิตนาการถงึโลกอนาคต รวมถงึ

กระชบัความสมัพนัธข์องคนทีเ่พิง่รูจ้กักนั นอกจากนี้แมว้่าเรือ่งราวของศลิปินหรอืแฟนดอ้มของ
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ผูเ้ขา้รว่มจะไมถู่กยกมาใชอ้า้งองิโดยตรง แต่กจ็ะเหน็ถงึรอ่งรอยของวฒันธรรมแฟนคลบัทีป่รากฏ

ระหว่างการท ากจิกรรม เช่น การสรา้งกลุ่มตวัละครทีม่บีุคลกิเฉพาะตวัในกลุ่มที ่1 และการคน้พบเพื่อน

รว่มแฟนดอ้มมอรอิารต์ีใ้นกลุ่มที ่3   

ถงึทีสุ่ดแลว้แมเ้รือ่งราวทีเ่กดิขึน้จะไมไ่ดแ้ปลกใหมห่รอืทา้ทายมากนกั PF9 พดูในวงสนทนา

หลงักจิกรรมว่าเธอรูส้กึว่าเรื่องราวของกลุ่มตนเอง “ดไูม่ค่อยแฟนตาซมีากนกัเมือ่เทยีบกบักลุ่มอื่น” แต่

สิง่ทีค่วรพจิารณาในทีน่ี้คอืบทบาทของวฒันธรรมสมยันิยมทีท่ าใหก้ารมสี่วนรว่มของพลเมอืงในการ

จนิตนาการถงึโลกทีด่กีว่าเกดิขึน้ได ้ทัง้ยงัน าไปสู่การถกเถยีงและวพิากษ์วจิารณ์วธิกีารสรา้งการ

เปลีย่นแปลงนัน้ซึง่สะทอ้นกลบัมาสู่ความเป็นจรงิไดอ้กีดว้ย 

 

กิจกรรมหลกั 2: ทาบจินตนาการสู่ความเป็นจริง  

กจิกรรมทีส่อง “ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ” ซึง่จดัในช่วงบ่าย เริม่ตน้จากการน าเขา้

กจิกรรมดว้ยการชวนใหผู้เ้ขา้รว่มแบ่งปันเรือ่งราวเกีย่วกบัสถานทีซ่ึง่มคีวามส าคญักบัตนเองใหแ้ก่

ผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ จากนัน้จงึพาผูเ้ขา้รว่มออกไปส ารวจพืน้ทีส่าธารณะรอบๆ บรเิวณโดยรอบ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์่าพระจนัทรซ์ึง่เป็นพืน้ทีจ่ดักจิกรรม มผีูเ้ลอืกเดนิทางออกไปส ารวจบรเิวณท่า

พระจนัทร ์ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และบรเิวณรอบสนามหลวง ผูเ้ขา้รว่มใชเ้วลาสงัเกตการณ์

พืน้ทีท่ีเ่ลอืกประมาณ 10 นาท ีจากนัน้ถ่ายรปูส่งกลบัมาใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมสัง่พมิพเ์ป็นภาพสขีาวด า

แบบจางๆ เพื่อใชเ้ป็นจุดตัง้ตน้ในการจนิตนาการรว่มกนั   

ผูเ้ขา้รว่มจบักลุ่มใหมโ่ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกลุ่มเดยีวกบัช่วงเชา้ และเลอืกสถานทีส่ าหรบัการ

วาดจนิตนาการลงไปเพยีงแห่งเดยีว แมจ้ะเลอืกไดเ้พยีงภาพเดยีว แต่ผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ สามารถน า

ประสบการณ์และความคดิทีเ่กดิจากการส ารวจพืน้ทีข่องตนเองมาผสมผสานในโครงการแห่งอนาคตอนั

เดยีวกนัได ้กจิกรรมนี้แมจ้ะมไีมเ่ปิดพืน้ทีใ่นการจนิตนาการมากเท่ากจิกรรม “ความหวงัทีไ่มอ่ะไรกัน้: 

จนิตนาการถงึประเทศไทย พ.ศ. 2615” ในช่วงเชา้ แต่ผลปรากฏว่าการมพีืน้ทีจ่รงิเป็นจดุตัง้ตน้ช่วยให้

ผูเ้ขา้รว่มวาดจนิตนาการลงไปงา่ยขึน้ โดยยงัคงใหอ้สิระในการเลอืกวธิจีดัการกบัภาพของพืน้ทีน่ัน้

แตกต่างกนัออกไป ในรายละเอยีดถดัจากนี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าทัง้ 3 กลุ่มเลอืกวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 

 

โครงการท่ี 1: New Tha Prahchan 

โครงการปรบัปรงุท่าพระจนัทรด์ว้ย universal design (หลกัการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล) ให้

เป็นพืน้ทีส่ าหรบัทุกคน ไมว่่าจะเป็นผูพ้กิารทางสายตา ป้ายบอกทางส าหรบัชาวต่างชาต ิ จดัระเบยีบ

สายไฟ ทางเทา้ วนิมอเตอรไ์ซค ์และปรบัปรงุพืน้ทีบ่างส่วนใหเ้ป็นหา้งสรรพสนิคา้ของผูค้า้ในพืน้ทีซ่ึง่จะ

ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชน เพิม่กลอ้งวงจรปิด มลีานแสดงความสามารถ มจีดุเช่า

จกัรยานและเลนจกัรยาน 
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ภาพที ่52: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ New Tha Prahchan 

 

 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้เลอืกใชว้ธิเีปรยีบเทยีบภาพก่อนและหลงัการปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณท่าพระจนัทร ์

แลว้น าเสนอดว้ยการแสดงละครอยา่งสัน้ๆ โดยจ าลองสถานการณ์ของคนสองคนทีน่ดัพบกนับรเิวณท่า

พระจนัทร ์โทรศพัทห์ากนัเพื่อพดูคุยว่าจะไปพบกนัทีจุ่ดไหน และเสนอว่าจะไปเช่าจกัรยานและท า

กจิกรรมต่างๆ ในพืน้ทีน่ี้  

ความน่าสนใจของโครงการนี้คอืในช่วงตน้ของการแบ่งบนัเรือ่งราวเกีย่วกบัสถานที ่ PF11 เลอืก

เล่าถงึหา้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งย่านอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิซึง่มคีวามส าคญักบัเขาเพราะเป็นสถานที่

ท างานของคุณพ่อ เป็นหา้งสรรพสนิคา้แห่งแรกทีเ่ขารูจ้กั และเป็นความประทบัใจในวยัเดก็  PF11 

กลบัมาจากการส ารวจพืน้ทีพ่รอ้มความคดิทีจ่ะสรา้งหา้งสรรพสนิคา้แห่งใหมใ่หก้บัท่าพระจนัทร ์และได้

น าไปรวมเขา้กบัโครงการพฒันาในดา้นอื่นๆ ของสมาชกิในกลุ่ม โครงการน้ีแมจ้ะเป็นการวาดฝันให้

เกดิขึน้ในอนาคต แต่กเ็ป็นการออกแบบพืน้ทีใ่หมโ่ดยคดิยอ้นกลบัไปยงัอดตีและคาดหวงัว่าผูค้นใน

อนาคตจะมปีระสบการณ์ทีด่กีบัหา้งสรรพสนิคา้แบบเดยีวกบัที ่PF11 เคยไดร้บัมาก่อน 
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โครงการท่ี 2: New TU 

โครงการปรบัปรงุลานปรดีใีหก้ลายเป็นลานเอนกประสงค ์โดยยา้ยรปูปัน้ปรดี ีพนมยงค ์เขา้ไป

ไวใ้นตกึโดมเพื่อใหไ้มต่อ้งตากแดด ซึง่จะท าใหม้ทีีว่่างส าหรบัพืน้ทีส่เีขยีวมากขึน้ มศีาลาใหใ้ชน้ัง่หลบ

แดด และสรา้ง co-working space ส าหรบันัง่ท างานในรปูแบบสถาปัตยกรรมทีส่อดคล้องไปกบัอาคาร

รอบๆ 

ภาพที ่53: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ New TU 

 
 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ถ่ายภาพตกึโดมในมมุแคบมา แต่เมือ่ตอ้งบรรยายสถานทีโ่ดยรอบใหก้บัสมาชกิ

คนอื่นๆ ทีไ่มไ่ดไ้ปเดนิส ารวจในบรเิวณเดยีวกนั ความคดิทีจ่ะเพิม่พืน้ทีใ่ชส้อยส าหรบัหลบแดดจากคนที่

ไปเดนิส ารวจพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตกิถ็ูกเพิม่เขา้ไปในบรเิวณลานว่าง การน าเสนอจงึใชว้ธินี าภาพใน

มมุเดมิแปะลงไปบนกระดาษฟลปิชารท์แลว้วาดส่วนต่อขยายออกไปดา้นขา้ง 

ความทา้ทายของโครงการน้ีคอืการเปลีย่นแปลงความหมายของ “ลานปรดี”ี ใหก้ลายเป็นพืน้ทีส่ ี

เขยีวและเพิม่พืน้ทีน่ัง่ใหก้บัผูค้นในมหาวทิยาลยัแทน การออกไปเดนิและสมัผสักบับรรยากาศในพืน้ที่

จรงิท าใหพ้วกเขารูส้กึว่าพืน้ทีโ่ล่งทีเ่ป็นหนิสะสมความรอ้นระอุไวม้ากเสยีจนไมอ่ยากเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธ์

กบัพืน้ทีน่ัน้ไมว่่าในรปูแบบใดๆ การยา้ยรปูปั้นปรดีเีขา้ไปไวใ้นตกึโดมจงึเกดิขึน้บนพืน้ฐานของการมี
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ประสบการณ์ต่อพืน้ทีน่ัน้จรงิๆ ส าหรบัพวกเขา พืน้ทีจ่ะมคีวามหมายขึน้มาไดอ้ย่างน้อยกต่็อเมือ่พืน้ที่

นัน้มอุีณหภูมไิม่รอ้นจนเกนิไปนกั 

 

โครงการท่ี 3: สนามหลวงหรรษา ซูเปอรไ์นท์มารเ์กต็ 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ทาบจนิตนาการโดยหวงัว่าจะเปลีย่นสนามหลวงใหก้ลายเป็นพืน้ทีส่าธารณะที่

เปิดกวา้งส าหรบัทุกคน น ารัว้กัน้ออก สรา้งลู่วิง่ออกก าลงักายโดยรอบ ครึง่หนึ่งท าเป็นรา้นคา้และเวที

ส าหรบัจดักจิกรรม มลีานขนัโตกใหค้นมานัง่กนิอาหาร อกีครึง่หนึ่งเป็นพืน้ทีส่เีขยีว มศีาลา น ้าพุ และ

การใหค้วามรูท้างพฤกษศาสตรเ์กีย่วกบัพชืพรรณต่างๆ เพิม่ทางมา้ลายทีป่ลอดภยัส าหรบัคนเดนิถนน 

ภาพที ่54: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการสนามหลวงหรรษา ซเูปอรไ์นทม์ารเ์กต็ (1) 

 

 

โครงการน้ีตัง้ตน้จากการไปส ารวจสวนรอบอนุสาวรยีท์หารอาสาสงครามโลกครัง้ที ่1 ดา้นเหนือ

ของสนามหลวง ผูเ้ขา้รว่ม 2 คนทีเ่ดนิเทา้ไปดว้ยกนัสงัเกตเหน็ว่ามผีูค้นเขา้ไปอาศยัร่มเงาตน้ไมใ้น

บรเิวณนัน้นัง่หลบแดด ทว่าในสวนแทบไมม่ทีีน่ัง่รองรบัคนทีเ่ขา้ไปใชพ้ืน้ที ่นอกจากนี้ สวนดงักล่าวยงัมี

ลกัษณะเป็นเกาะทีถู่กตดัขาดออกจากบรเิวณอื่นและขาดทางเดนิขา้มถนนทีด่พีอ พวกเขาจงึเริม่ตน้จาก

การวาดทางมา้ลายและทีน่ัง่ลงไปบนภาพทีถ่่ายมา ความคดิทีเ่กดิขึน้ต่อมาคอื ไมอ่ยากปล่อยให้

สนามหลวงเป็นทีว่่างเฉยๆ อยากจะท าใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ให้คนเขา้ไปใชท้ ามาหากนิได ้จุด

ตัง้ตน้ทีค่ดิถงึการเดนิเทา้เขา้ไปใชพ้ืน้ทีจ่งึขยายเป็นการออกแบบพืน้ทีส่นามหลวงทัง้หมดจากมมุสงู แม้
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จะเป็นการเขยีนแผนผงัสนามหลวงออกมาแบบภาพถ่ายดาวเทยีม แต่จะเหน็ว่าสิง่ทีพ่วกเขาอยากใหม้ี

ในสนามหลวงลว้นแต่เป็นพืน้ทีส่ าหรบัใหค้นเขา้ไปเดนิทัง้สิน้ เช่น เดนิตลาด เดนิชมสวน และวิง่ออก

ก าลงั ซึง่เชื่อมโยงกบัประสบการณ์ทีไ่ดไ้ปเดนิส ารวจพืน้ทีม่าดว้ยตวัเอง 

 

ภาพที ่55: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการสนามหลวงหรรษา ซเูปอรไ์นทม์ารเ์กต็ (2) 

 

  

ในทัง้สองภาพขา้งตน้ จะเหน็ว่าผูท้ีเ่ขา้ไปใชง้านพืน้ทีส่นามหลวงดเูหมอืนจะไมใ่ช่คนแต่เป็นหมู

ป่าตวัหนึ่ง ความจรงิแลว้หมปู่าตวันี้เป็นตวัละครชื่อ “อโินะสุเกะ” จากการต์ูนญีปุ่่ นเรื่อง ดาบพฆิาตอสรู 

เป็นคนทีส่วมหวัหมปู่าเอาไวต้ลอดเวลา การมอียู่ของอโินสุเกะในแงห่นึ่งอาจมองว่าเป็นแค่การวาดเล่น 

(doodle) กไ็ด ้แต่การวาดเล่นๆ นี้เองกท็ าใหก้ารจนิตนาการถงึการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่ป็นเรือ่งทีน่่าสนุก

ไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั นอกจากนี้เมือ่ถามถงึทีม่าทีไ่ปของหมปู่าตวันี้ เจา้ของลายเสน้อโินะสุเกะกต็อบ

ว่า “สนามหลวงอาจจะเป็นพืน้ทีท่ีค่นแต่งคอสเพลย ์(cosplay) เขา้ไปใชง้านดว้ยกไ็ด”้ กล่าวคอืเธอตอบ

โดยเชื่อมโยงกลบัมายงัการใชส้อยในชวีติจรงิซึง่เป็นค าตอบทีค่ดิขึน้มาแบบฉบัพลนัทนัท ีกระบวนการ

จนิตนาการจงึสามารถเกดิขึน้ไดอ้ยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ในขัน้แรกจนถงึขัน้ตอนน าเสนอผ่านการพดูคุย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั หมปู่าตวันี้เป็นตวัอยา่งของวฒันธรรมสมยันิยมทีด่เูผนิๆ แลว้อาจไมไ่ด้

เกีย่วขอ้งหรอืเป็นสาระส าคญัในภาพทีเ่ป็นผลลพัธส์ุดทา้ย แต่ในระหว่างกระบวนการกลบัมบีทบาทโดด

เด่นในการสรา้งบทสนทนาและยงัสะทอ้นกลบัมาใหค้ดิถงึความเป็นจรงิไดอ้กีดว้ย 
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4.2.2 กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) 

กลุ่มความสนใจเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มทีม่ผีูส้มคัรเขา้รว่มน้อยทีสุ่ด คอื 15 

คนตามจ านวนทีเ่ปิดรบั และมารว่มกจิกรรมจรงิเพยีง 13 คน ในจ านวนนี้มเีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีม่ ี

ลกัษณะภายนอกแบบผูช้าย ผูเ้ขา้รว่มทีเ่หลอืเกอืบทัง้หมดเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะภายนอกแบบผูห้ญงิโดย

ก าเนิด องคป์ระกอบวฒันธรรมสมยันิยมทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มนี้หยบิยกขึน้มามคีวามหลากหลายมาก ทัง้ยงัมี

การอา้งถงึศลิปินเกาหลดีว้ยในขณะทีก่ลุ่มแฟนคลบัเองไมม่กีารยกขึน้มาพดูถงึ ในทางตรงขา้ม เรือ่งราว

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ความหลากหลายทางเพศ เช่น ร่างพระราชบญัญตัสิมรสเท่าเทยีม ทีก่ าลงัจะเขา้สู่

วาระการประชุมสภาในช่วงเวลาไล่เลีย่กบัการจดักจิกรรม กลบัไมไ่ดร้บัการพดูถงึเลย แมเ้รือ่งราวจะ

ไมไ่ดส้มัพนัธก์บัความสนใจรว่มโดยตรง แต่ความหลากหลายภายในกลุ่มกท็ าใหก้ระบวนการจนิตนาการ

ถงึอนาคตเป็นไปอยา่งน่าสนใจ 

 

กิจกรรมหลกั 1: ความหวงัท่ีไม่อะไรกัน้: จินตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615 

 

เร่ืองเล่าท่ี 1: ผ่าพิภพโลกคู่ขนาน 

ชื่อเรือ่งของกลุ่มนี้จงใจลอ้เลยีนชื่อการต์ูนญี่ปุ่ นทีน่ ามาเป็นแกนของเรือ่งเล่า โดยผูเ้ขา้รว่มน า

ประเดน็และองคป์ระกอบของทุกคนมาเรยีงต่อกนั เริม่ต้นจากการน าเรือ่งราวจากตอนตน้ของการต์ูน ผ่า

พภิพไททนั มาเป็นบทเปิดเรือ่ง ก่อนทีจ่ะน าไปสู่การผกูโยงเรือ่งราวของสมาชกิคนอื่นเขา้มาในเรือ่ง แม้

เรือ่งราวตน้ฉบบัจะมปีมความขดัแยง้มาแลว้ แต่ผูเ้ขา้รว่มยงัไมไ่ดค้ดิถงึวธิกีารทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายของ

การเปลีย่นแปลงแต่แรก เพยีงแต่ช่วยกนัคดิว่าองคป์ระกอบตัง้ตน้ของแต่ละคนจะมารว่มมอืกนัได้

อยา่งไรบา้ง จากนัน้เมือ่ถูกกระตุน้ใหค้ดิว่าอาจมอุีปสรรคอะไรทีต่วัละครของพวกเขาจะตอ้งเอาชนะเพื่อ

สรา้งสงัคมใหเ้ป็นดงัหวงั พวกเขาจงึเริม่เชื่อมโยงความขดัแยง้ในเรือ่งเขา้กบัสงัคมไทยในปัจจบุนั และ

สมาชกิคนหน่ึงจงึเสนอใหเ้ปลีย่นชื่อ “ไททนั” สตัวป์ระหลาดกนิคนในเรือ่งใหเ้ป็น “ไทตู่”  

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

เศรษฐกจิดขีึน้ ความเป็นอยู่ วถิชีวีติดขีึน้ มี

ความเป็นอสิระและประเทศพฒันาไปในทุกๆ 

ดา้น 

นิยายยอ้นยคุทีต่วัละครหลกั

ขา้มเวลากลบัไปยงัอดตี  

 

อสิรภาพ การเมอืง และ

ความเท่าเทยีม 

ตวัเองคงจะมลีกู และประยุทธค์งจะไมอ่ยูบ่น

โลกใบน้ีแลว้ 

แพทยร์กัษาโรคสมองจากมวิ

สคิวดิโีอเพลง โลกคู่ขนาน 
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ของ D GERRARD 

ปัญหาความเหลื่อมล ้าและการเลอืกปฏบิตัิ

ลดลง แต่จะมปัีญหา AI ทีเ่ขา้มาแยง่งาน

มนุษย ์

รไีวล ์หวัหน้าหน่วยทหารที่

เก่งกาจและมคีวามเป็นผูน้ า

จากการต์ูน ผ่าพภิพไททนั 

(Attack on Titan) 

 

เรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

โลกทีม่นุษยชาตถิูกปกครองโดย “ไทตู่” สตัวป์ระหลาดขนาดยกัษ์ในร่างคนทีก่ลนืกนิมนุษยเ์ป็น

อาหาร เหตุการณ์ทีแ่ม่ของเอเลน (จาก Attack on Titan) ถูกจบักนิ ท าใหเ้อเลนตดัสนิใจลุกขึ้นสู้

กบัไทตู่เพือ่ลา้งแคน้ใหแ้ม ่การต่อสูด้ าเนินไปอย่างดุเดอืด เอเลนเสยีสละตวัเองเพือ่ปกป้องพวก

พอ้งจนบาดเจบ็ปางตาย แต่มคีนไปตามหมอจากโลกอนาคต (จาก MV เพลง โลกคู่ขนาน) มา

ช่วยรกัษาจนรอดชวีติ การต่อสูข้องเอเลนท าใหเ้หล่า “แม๊” คนทีย่งัวางตวัเป็นกลางเริม่ “ตา

สว่าง” และเขา้รว่มกบัเอเลนจนลม้ไทตู่ลงไดส้ าเรจ็ มนุษยจ์งึมอีสิรภาพอกีครัง้และเกดิเป็นสงัคม

ทีทุ่กคนเท่าเทยีมกนั 

 

ภาพที ่56: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มผ่าพภิพโลกคู่ขนาน 
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เร่ืองเล่าท่ี 2: บลัลงักส์ร้างการขนส่ง 

กลุ่มที ่2 มผีูเ้ขา้รว่มทีเ่ดนิทางมาจากนอกกรงุเทพฯ หลายคน ทัง้จากนนทบุร ีราชบุร ีและ

สระแกว้ กลุ่มนี้มองอนาคตไปในทศิทางเดยีวกนั คอืตอ้งการเหน็ระบบขนส่งมวลชนทีด่ขี ึน้ ผูเ้ขา้รว่ม

ทีม่าจากราชบุรเีล่าถงึการเดนิทางมารว่มกจิกรรมครัง้นี้ว่าเป็นไปอยา่งยากล าบาก ตอ้งรอรถเป็น

เวลานานหลายชัว่โมง อกีสองคนกเ็หน็ดว้ยว่าการขนส่งมวลชนเป็นปัญหามาก จงึสรปุภาพรวมอนาคต

ของกลุ่มไดว้่า ตอนจบของเรือ่งเล่าคอืเมอืงทีม่กีารคมนาคมขนส่งดทีัว่กนั ไมว่่าในเมอืงหลวงหรอื

ต่างจงัหวดั  

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

การเมอืงไทยจะดขีึน้ มถีนนสวยๆ ทัว่

ประเทศเพราะขา้ราชการทีทุ่จรติคงจะหมด

ไปจากประเทศแลว้ เป็นประเทศทีส่วยงาม

สุดๆ 

ยอมมจีอง ตวัละครใจเยน็ มี

โลกส่วนตวัสงู จากซรีสี์

เกาหล ีMy Liberation Notes 

 

การขนส่งมวลชน 

ผูค้นมบีา้นอยู ่มทีีด่นิ สามารถเลอืกท าอาชพี

ตามความชอบและความถนัด บา้นเมอืง

สะอาด 

กปัตนัเจมส ์เคริก์ จาก

ภาพยนตร ์Star Trek 

ประเทศเจรญิ การเมอืงดขีึน้ ประชาชนมี

ความสุข 

ฉากทีโ่กโจ (ผูใ้ชคุ้ณไสย) 

บอกว่าจะช่วยยจู ิ(พระเอก

ของเรือ่ง) จากการต์ูนญี่ปุ่ น

เรือ่งมหาเวทยผ์นึกมาร 

(Jujutsu Kaisen)  

 

เช่นเดยีวกบักลุ่มแรก ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้น าตวัละครของทุกคนเขา้มามสี่วนรว่มในจนิตนาการ โดย

เรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

การขนส่งสาธาณะของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2615 กย็งัย า่แยเ่หมอืนเดมิ ยอมมจีอง ซึง่ปกติ

แลว้เป็นคนใจเยน็และจดัการอารมณ์โกรธเก่ง นัง่รอรถเมลเ์ป็นเวลา 2 ชัว่โมงจนรูส้กึเดอืดดาล

ทนไมไ่หว  โกโจ (จาก Jujutsu Kaisen) จงึยืน่มอืเขา้ช่วยเหลอืโดยเรยีกเจมส ์เคริก์ (จาก Star 

Trek) มาช่วย เขาใช ้“บลัลงักว์เิศษ” สรา้งการขนส่งทีด่ขี ึ้นมา แต่ทว่า “คาล” นายทุนเจา้ของ

กจิการขนส่งกลบัเขา้มาขดัขวางโดยแกลง้ท าใหร้ถเมลม์าชา้ลงอกี  เจมสจ์งึใชพ้ลงัสรา้งแอปที ่

ช่วยเรยีกรถเมลใ์หม้าเรว็กว่าเดมิและท าลายอทิธพิลของคาลลงไดใ้นทีสุ่ด ประเทศไทยจงึมกีาร
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ขนส่งทีด่ ีเขา้ถงึคนในทุกจงัหวดั สามารเรยีกโดรนใหบ้นิมารบัถงึบา้น เพือ่เดนิทางไปยงัสถานี

หลกัซึง่รถเมล ์รถไฟ รถไฟฟ้าเชือ่มถงึกนั ท าใหเ้ดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 

ภาพที ่57: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มบลัลงักส์รา้งการขนสง่ 

 

  

จะเหน็ว่าผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้น าองคป์ระกอบตัง้ตน้จากวฒันธรรมสมยันิยมมาใชไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ 

น าบุคลกิของตวัละครมาเป็นจดุเชื่อมและขบัเน้นถงึปัญหาการขนส่งสาธารณะโดยชีใ้หเ้หน็ว่า แมแ้ต่คน

ทีใ่จเยน็กย็งัทนไมไ่ดก้บัการรอรถเมลใ์นประเทศนี้ นอกจากนี้บลัลงักว์เิศษซึง่มทีี่มาจากเก้าอีก้ปัตนัยาน

อวกาศยงัเป็นเหมอืนคู่ตรงขา้มของการเดนิทางทีเ่ชื่องชา้ เพราะใน Star Trek กปัตนัสามารถสัง่การให้

ยานอวกาศ “วารป์” ขา้มจกัรวาลไปไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เรือ่งราวของผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้แสดงใหเ้หน็ว่า การจดักจิกรรมทีม่ผีูเ้ขา้รว่มจากหลายภมูลิ าเนาท า

ใหก้ระบวนการจนิตนาการถงึอนาคตแตกต่างออกไปไดด้ว้ย ในการพดูคุยแลกเปลีย่นท าใหเ้หน็ว่า สิง่ที่

ผูเ้ขา้รว่มในกรงุเทพฯ จนิตนาการถงึมกัจะเป็นเรือ่งทีล่ ้าหน้าไปในอนาคตมากกว่า แต่ส าหรบัคนทีม่า

จากต่างจงัหวดั การมขีนส่งสาธารณะเป็นเรือ่งที ่“แฟนตาซ”ี มากแลว้ และหากเป็นไปไดก้อ็ยากจะท าให้

ส าเรจ็ใหไ้ดก่้อนเรือ่งอื่น ผูเ้ขา้รว่มทีอ่าศยัในเขตเมอืงบางคนไมเ่คยจนิตนาการถงึการใชช้วีติในจงัหวดัที่

ไมม่รีถเมลม์าก่อน ซึง่อาจกล่าวไดว้่าการแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัคนตรงหน้าท าใหก้ารจนิตนาการ

ถงึอนาคตมคีวามหมายและเชื่อมโยงกบัผูค้นมากยิง่ขึน้ 

 

 

 



104 
 

เร่ืองเล่าท่ี 3: การกรอบ(กอบ)กู้โลกด้วยมือ 

กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มของผูเ้ขา้รว่ม 3 คนซึง่มทีกัษะการสื่อสารทีไ่มค่ล่องแคล่วนกั เมือ่มคีนใดคน

หนึ่งน าเสนอความคดิขึน้มา อกี 2 คนทีเ่หลอืจะไมค่่อยมปีฏกิรยิาตอบรบัและท าใหค้วามคดินัน้ถูกละทิง้

ไปเรือ่ยๆ กระทัง่ใกลห้มดเวลา ผูเ้ขา้รว่มคนหน่ึงจงึตอ้งเริม่ลงมอืเขยีนเรือ่งราวลงไปอยา่งรวดเรว็โดย

พยายามท าใหม้อีงคป์ระกอบของทุกคนแมจ้ะไมล่งตวันัก เช่น รวมประเดน็ในอนาคตและชื่อของทัง้ 3 

ตวัละครเขา้เป็นตวัละครเดยีวกนั แต่ไมไ่ดน้ าบุคลกิภาพหรอืความสามารถของทัง้ 3 ตวัละครไปใชใ้น

การเดนิเรือ่ง สมาชกิคนหนึ่งดไูมค่่อยพอใจกบัเรือ่งราวฉบบัสุดทา้ยแต่กย็อมตามไป 

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

ถนนน่าเดนิ ผูค้นมัน่ใจในตวัเอง และเป็น

มติรมากขึน้ แต่กม็ปัีญหาว่าคนไมเ่ขา้รว่มสิง่

ทีม่มีานาน เช่น ประเพณต่ีางๆ อกีแลว้ 

แฮรี ่พอตเตอร ์พ่อมดผูก้ลา้

หาญ และใชเ้วทมนตรไ์ด ้

 

ความเป็นอยูข่องผูค้น 

ความเท่าเทยีม 

ทศันคตขิองคนในสงัคม 

ปัญหาต่างๆ เช่น มาตรฐานความงาม 

การศกึษา ความเท่าเทยีมทางเพศ การบลูลี ่

ไดร้บัการแกไ้ข มเีทคโนโลยอี านวยความ

สะดวกมากขึน้ 

บาจ ิสมาชกิแก๊งนกัเลงผูร้กั

พวกพอ้ง และรกัษาค ามัน่

สญัญาถงึทีสุ่ด จากการต์ูน 

Tokyo Revengers 

มสีิง่ก่อสรา้งมากมาย เทคโนโลยเียอะแยะ 

ปัญหาทีถู่กแกค้อืเรือ่งการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

แต่สิง่ทีแ่กไ้มไ่ดค้อืฝุ่ น PM2.5 

คนิน์ ลกูชายตระกูลมาเฟีย 

จากละครไทย คนิน์พอรช์ 

เดอะ ซรีสี ์ลา ฟอรเ์ต้ 

 

เรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

ในโลกอนาคต ประเทศไทยยงัคงเตม็ไปดว้ยปัญหาทัง้ดา้นคุณภาพชวีติและทศันคตขิองผูค้น   

คนิน์ บาจ ิพอตเตอร ์(รวม 3 ตวัละครจากเขา้ดว้ยกนั) จงึตดัสนิใจยอ้นเวลามายงัอดตีเพือ่แกไ้ข

ปัญหา โดยเขาไดน้ า “เลย”์ มนัฝรัง่ทอดกรอบทีข่อพรไดม้าดว้ย คนิน์กลายเป็นหมอดอูนาคต ใช้

ความสามารถในการมองเหน็อนาคตเปิดส านกัช่วยเหลอืคน แจกเลยใ์หพ้รกบัคนทีม่าขอความ

ช่วยเหลอื แต่การขอพรกอ็าจส่งผลกระทบต่อคนอืน่ๆ และอนาคตได ้ถา้หากขอพรทีเ่กีย่วกบั

การพฒันาความเป็นอยู่ของคนในสงัคม ความเท่าเทยีม และทศันคตขิองคนในสงัคม โอกาสทีพ่ร

จะส าเรจ็จะเป็น 100% แต่หากขอพรเรือ่งอืน่อาจมโีอกาสส าเรจ็เพยีง 50-80% เท่านัน้ 
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ภาพที ่58: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มการกรอบ(กอบ)กูโ้ลกดว้ยมอื 

 

 

จะเหน็ว่าเรือ่งราวไมไ่ดส้มัพนัธก์บัองคป์ระกอบตัง้ตน้ทีแ่ต่ละคนเลอืกมา เนื่องจากไม่สามารถ

ตกลงพฒันาเนื้อเรื่องขึน้จากเรือ่งราวของใครไดเ้ลย ทา้ยทีสุ่ดเรือ่งจงึเป็นเรือ่งใหม่ทัง้หมด อยา่งไรกต็าม 

จะเหน็ว่าภายในเวลา 10 นาทสีุดทา้ย สมาชกิคนหน่ึงกส็ามารถแต่งเรือ่งขึน้มาไดโ้ดยใชก้ลวธิกีารสรา้ง

กฎกตกิาแบบเกมขึน้มา คอืม ี“ไอเทม็” ทีม่พีลงัวเิศษพรอ้มคุณสมบตัคิวามเป็นไปไดใ้นการใชง้าน 

ผูเ้ขา้รว่มอกีคนใหค้วามเหน็ว่า “เบยีว6 มากเลยเรือ่งของกลุ่มเรา” และสมาชกิอกีคนเสนอตวัตดักระดาษ

เป็นรปูมนัฝรัง่ทอดกรอบเพื่อใชป้ระกอบเรือ่งเล่า  

เรือ่งราวของกลุ่มนี้แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการทีพ่ฒันาขึน้น้ีไมไ่ดร้บัประกนัความส าเรจ็เสมอ

ไป แมเ้รือ่งราวสุดทา้ยจะฟังดนู่าสนใจ มรีายละเอยีดและการน าเสนอทีเ่ฉพาะตวั แต่ในกระบวนการจะ

พบว่าเตม็ไปดว้ยความยากล าบากซึง่เป็นความทา้ทายที่ผูช้่วยจดักจิกรรมจะตอ้งปรบัตวักบัสถานการณ์

และบุคลกิของผูเ้ขา้รว่มเป็นรายครัง้ไป 

 

 

 

                                                           
6 มาจากค าภาษาญีปุ่่ น “จนูิเบยีว” หรอื “โรคม.2” ใชเ้รยีกอาการทีค่นคนหนึ่งเชื่อว่าตนเองมพีลงัวเิศษอย่างเป็นจรงิเป็น

จงั ซึง่มกัเกดิขึน้ในช่วงวยัทีเ่รยีนมธัยมปีที ่2 และอาจใชเ้ป็นค าคุณศพัทเ์พื่ออธบิายสิง่ทีฟั่งดเูพอ้ฝันมาก 
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เร่ืองเล่าท่ี 4: Sand(wish)tayakom 

เรือ่งเล่าสุดทา้ยของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่งทีไ่ดร้บัเสยีงตอบรบัจากผูเ้ขา้รว่ม

ทัง้หมดดทีีสุ่ด และเป็นกลุ่มซึง่มบีรรยากาศตรงขา้มกบักลุ่มที ่3 คอืสมาชกิทัง้ 4 คนสามารถแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ ต่อยอดเรือ่งราวของกนัและกนัไดอ้ยา่งลื่นไหล แมอ้งคป์ระกอบตัง้ต้นทีเ่ลอืกมาจะมคีวาม

หลากหลายมาก แต่กส็ามารถน ามาผสมเขา้ดว้ยกนัไดล้งตวั 

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

ผูค้นมคีวามคดิและตระหนกัรู ้มผีูป้กครองดี

หรอือาจจะไมม่ใีครปกครองเลย ทุกคนอยูก่นั

ไดด้ว้ยตวัเอง เศรษฐกจิดขีึน้ ทุกคนเขา้ถงึ

การศกึษา และไมว่่าจะท าอาชพีอะไรกม็ี

รายไดเ้ท่าๆ กนั แต่มนุษยอ์าจจะอยู่บนโลก

ไมไ่ดแ้ลว้ เพราะทรพัยากรหมดไป ตอ้งไป

อาศยับนดาวดวงอื่น 

มมีคนตดัหญา้ ขณะทีม่พีายุ

ทอรน์าโดอยูข่า้งหลงั  

การศกึษา 

คนเท่าเทยีมกนั ทุกอาชพีไดร้บัความส าคญั

เท่าๆ กนั ทุกสิง่ไดร้บัการพฒันาอยา่ง

สมบรูณ์ ไมล่า้หลงัเหมอืนปัจจุบนั จะไม่มคีน

ไรบ้า้นทีต่อ้งเรร่อ่นอกีต่อไป 

ซานแบรี ่ยทูปูเบอรช์าวไทยที่

มคีวามสามารถดา้นการ

ท าอาหารและท าธุรกจิ 

การคมนาคมทัว่ถงึและเท่าเทยีมทุกภาค แต่

ปัญหาทีม่ใีนปัจจบุนัและจะยงัคงมอียูต่่อไป

คอืคนไรท้ีอ่ยูจ่ะมมีากขึน้ 

Niki สมาชกิ boy band วง 

Enhypen จากเกาหล ีเป็นคน

ทีม่คีวามมุง่มัน่สงู 

Sex worker เป็นอาชพีทีถู่กกฎหมายและ

ไดร้บัการยอมรบั ทศันคตเิกีย่วกบัผูห้ญงิ

เปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้ บา้นเมอืงสะอาดมาก

ขึน้ 

เรจน่ิา จอรจ์ ราชนิีแห่ง

โรงเรยีนมธัยมปลายทีพ่ดู

อะไรคนกเ็ชื่อ จากภาพยนตร ์

Mean Girls 

 

องคป์ระกอบทีน่่าสนใจของกลุ่มนี้คอืการที ่PL5 หนึ่งในผูเ้ขา้รว่มทีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดั

สระแกว้ เลอืกเอามมี “คนตดัหญา้” มาใชเ้ล่าเรือ่ง มมีนี้ถอืก าเนิดขึน้ใน พ.ศ. 2560 จากการทีช่าว

แคนาดาคนหนึ่ง ถ่ายภาพสามขีองเธอขณะก าลงัใชเ้ครื่องตดัหญา้ภายในรัว้บา้นของตนเอง ทว่าในทุ่ง
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โล่งฉากหลงัของบา้นนัน้มกีลุ่มเมฆด าและเกลยีวพายทุอรน์าโดขนาดใหญ่ก าลงัพดักระหน ่าอยู ่ภาพนี้

กลายเป็นมมีทีใ่ชพ้ดูถงึการทีค่นคนหนึ่งไม่รูส้กึยนิดยีนิรา้ยกบักระแสสงัคมบางอย่างในช่วงเวลานัน้ 

เหมอืนกบัชายในภาพซึง่ไม่ไดใ้ส่ใจพายุทีพ่ดัอยูไ่มไ่กลจากบา้น (Adam 2017) 

 

ภาพที ่59: ภาพมมีคนตดัหญา้ 

 

ทีม่า: https://knowyourmeme.com/memes/lawnmower-man 

 

องคป์ระกอบต่างๆ ขา้งตน้รวมกนัแลว้เกดิเป็นเรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 ดงันี้ 

ปัญหาความเหลือ่มล ้ายิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้อกีในโลกอนาคต คนรวยออกไปใชช้วีติในเมอืง

อวกาศนอกโลก ส่วนคนจนตอ้งลงไปอาศยัในเมอืงบาดาล  “มอรอิารต์” นกัเรยีนหญงิผู้

เพยีบพรอ้มดว้ยความงามและฐานะ เธอเป็นดัง่ราชนิีของโรงเรยีนแซน(วชิ)ทยาคม (แรงบนัดาล

ใจจาก Mean Girls) ผูไ้มส่นใจปัญหาของโลกภายนอกทีใ่กลเ้ขา้มา (มมีคนตดัหญ้า) จนกระทัง่

วนัหนึง่เธอตอ้งสญูเสยีทุกสิง่ ทัง้บา้น รถ เงนิทอง และมงกุฎของเธอ และตอ้งยา้ยมาเรยีนใน

เมอืงบาดาล  โรงเรยีนใหม่ของเธอเตม็ไปดว้ยปัญหา ทัง้หลกัสตูรทีไ่มต่รงกบัความต้องการ 

นกัเรยีนไม่มทีางเลอืก และยงัเตม็ไปดว้ยค่านิยมผดิๆ  มอรอิารต์เริม่ตระหนกัถงึปัญหาความ

เหลือ่มล ้าดา้นการศกึษา เธอจงึเปลีย่นตวัเองกลายเป็นคนทีมุ่ง่มัน่และทุ่มเทใหก้บัการแกไ้ข

ปัญหาความเหลือ่มล ้าในเมอืงบาดาล และไดก้ลายเป็นนางเงอืกทีช่่วยใหก้ารศกึษาเมอืงบาดาล

ดแีละเท่าเทยีมมากขึน้ รวมถงึเกดิค่านิยมใหม่ๆ  ขึน้ดว้ย แต่ถงึอยา่งนัน้ ปัญหาของโลกนี้กย็งั
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ไมไ่ดห้มดไป การศกึษาเมอืงบาดาลทีด่ขี ึ้นกย็งัคงห่างไกลจากโรงเรยีนแซนวชิทยาคมทีเ่ธอเคย

เรยีน ผูค้นในโลกอนาคตจงึยงัตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหากนัต่อไป 

 

ภาพที ่60: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่ม SAND(wish)tayakom 

 

 

ตวัละครหลกัแรกเริม่ใชช้ื่อ “เรจน่ิา” ตามตวัละครทีน่ ามาจากภาพยนตร ์แต่สุดทา้ยเปลีย่นเป็น

อกีชื่อหนึ่ง เช่นเดยีวกบัการกลายเป็นนางเงอืกทีผ่สมเขา้มาในขัน้ตอนของการวาดภาพประกอบเรือ่ง  

มมีคนตดัหญา้กลายมาเป็นจดุเปลีย่นทีท่ าใหบุ้คลกิของตวัละครน้ีเปลีย่นไป กลายเป็นคนทีม่คีวามมุง่มัน่

และความพยายามซึง่เป็นบุคลกิจากอกี 2 คนทีเ่หลอื  

 

ข้อสงัเกต: มีมกบัจินตนาการพลเมือง 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวต้อนตน้ของบทวเิคราะหว์่า ผูเ้ขา้รว่มตามกลุ่มความสนใจต่างๆ ในกจิกรรม

เวริค์ชอปน้ีอาจไมใ่ช่ตวัแทนทีส่มบูรณ์แบบของผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่งนัน้ๆ  รปูแบบของกระบวนการ

จนิตนาการถงึอนาคตในกลุ่มนี้จงึอาจไมไ่ดเ้ป็นภาพแทนของผูท้ีส่นใจเรือ่งความหลากหลายทางเพศ ดงั

จะเหน็ว่า แมก้จิกรรมทีจ่ดัวนัเดยีวกนัและผูเ้ขา้รว่มมคีวามสนใจรว่มกนัในประเดน็ความหลากหลายทาง

เพศ แต่กลุ่มที ่3 และ 4 กแ็สดงออกถงึจนิตนาการทีต่่างกนัมาก อยา่งไรกด็ ีรปูแบบทีน่่าสนใจซึง่ปรากฏ

ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ คอืการเลอืกใชอ้งคป์ระกอบจากวฒันธรรมสมยันิยมทีห่ลากหลายมาก 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชม้มีและวธิกีารแบบมมี (memetic) ซึง่ไมไ่ดจ้ ากดัอยูเ่ฉพาะการน ามมีมาใช้

โดยตรง แต่รวมถงึกลวธิใีนการน าเรือ่งหนึ่งมาผสมเขา้กบัอกีเรือ่งหนึ่งดว้ย 

ตวัอยา่งของการใชก้ลวธิแีบบมมีในการสรา้งเรือ่งเล่าปรากฏใน “บลัลงักส์รา้งการขนส่ง” ซึง่น า

บุคลกิของตวัละคร “ยอมมจีอง” มาขบัเน้นปัญหาการขนส่งสาธารณะ ขอ้นี้แตกต่างจากการน าชื่อและ

บุคลกิลกัษณะของตวัละครมาประกอบเรือ่งอยา่งตรงไปตรงมา เพราะมกีารบดิเรือ่งราวใหก้ลบัทาง ให้

คนทีใ่จเยน็กลายเป็นคนทีเ่ดอืดดาล ซึง่ท าใหเ้รือ่งนี้ฟังดนู่าขนั กลวธินีี้เป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของมมีซึง่ผู้

ทีจ่ะเขา้ใจและตลกไปกบัมมีไดจ้ะตอ้งรูจ้กัเรือ่งราวเบือ้งหลงัทีน่ ามาผกูเขา้ดว้ยกนั ในกรณีนี้คอื เขา้ใจว่า

ยอมมจีองเป็นคนอย่างไร และเขา้ใจว่าปัญหาการขนส่งสาธารณะในประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

นอกจากมมีคนตดัหญา้ในเรื่องสุดทา้ยแลว้ ตวัละครเรจน่ิาจากภาพยนตร ์Mean Girls กม็ี

สถานะเป็นมมีในบรบิทของการเมอืงไทยรว่มสมยัเช่นกนั  ภาพยนตรด์งักล่าวออกฉายในปี พ.ศ. 2547 

หรอืก่อนทีเ่ยาวชนผูเ้ขา้รว่มทุกคนจะเกดิ ทว่าแทบทุกคนต่างรูจ้กัเรจน่ิาจากเพจ “Meme Girls 

Thailand” เนื่องจากเป็นเพจผลติมมีลอ้เลยีนสงัคมโดยใชเ้รือ่งราวจาก Mean Girls ทีม่ชีื่อเสยีงมาตัง้แต่

หลงัการรฐัประหารในปี พ.ศ. 2557 มาจนถงึในการเคลื่อนไหวทางการเมอืง พ.ศ. 2563 โดยใชเ้พยีง

วตัถุดบิ พลอ็ต ฉาก ตวัละคร จากภาพยนตรเ์รือ่งนี้เพยีงเรือ่งเดยีวในการเสยีดสสีงัคมและการเมอืงไทย

ตลอดระยะเวลาหลายปี ส่งผลใหเ้รจน่ิาและภาพยนตรเ์รือ่งนี้กลายเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางในหมู่

เยาวชน และเป็นทีท่ราบกนัดถีงึวธิกีารสื่อสารในจรติแบบผูม้คีวามหลากหลายทางเพศซึง่เป็นทมีงาน

เบือ้งหลงัเพจ (ตุลยา สวนสนัต ์2564)   

กล่าวไดว้่าเพยีงแค่หยบิเอาตวัละครเรจน่ิามาใช ้ความเป็นมมีและความหมายเบือ้งหลงัตวัละคร

ดงักล่าวกเ็ริม่ท างานทนัท ีท าใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัมมีคนตดัหญา้ ผกูเป็นเรือ่งราวไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

และอาจเป็นเหตุผลทีท่ าใหเ้รือ่งนี้เป็นทีป่ระทบัใจของผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ ดว้ย เพราะมอีงคป์ระกอบทีช่่วย

ใหค้นอื่นๆ ทีคุ่น้เคยกบัมมีเหล่านี้คลอ้ยตามไปกบัเรือ่งไดโ้ดยงา่ย 
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กิจกรรมหลกั 2: ทาบจินตนาการสู่ความเป็นจริง 

ในช่วงบ่าย ผูช้่วยจดักจิกรรมน าผูเ้ขา้รว่มในกลุ่ม LGBTQ+ ออกไปส ารวจบรเิวณโดยรอบ

มหาวทิยาลยัเช่นเดยีวกบักลุ่มแฟนคลบั แต่ปรากฏว่าเมือ่กลบัมาจากการส ารวจ ผูเ้ขา้รว่มเกอืบทัง้หมด

เลอืกพืน้ทีเ่ดยีวกนัโดยบงัเอญิ คอืบรเิวณท่าพระจนัทร ์และมหีน่ึงกลุ่มเลอืกลานโพธิซ์ึง่ถอืว่าเป็นพืน้ที่

ต่อเนื่องกนั  

 

โครงการท่ี 1: Boat All Air 

โครงการปรบัปรงุท่าเรอืตรงท่าพระจนัทร ์เพิม่หลงัคาบงัแดดและฝนบรเิวณโป๊ะเรอื เปลีย่นตู้

เกบ็เงนิใหส้ะอาดและสะดวกสบายดว้ยการใชร้ะบบบตัรเตมิเงนิแทนเงนิสด เปลีย่นเรอืใหเ้ป็นเรอืปรบั

อากาศ ท าเรอืกระเชา้ลอยฟ้าขา้มฟากเพื่อลดความหนาแน่นของการสญัจรทางน ้า และเพิม่พืน้ทีแ่สดง

ดนตรบีรเิวณท่าเรอืเพื่อดงึดดูผูค้นและนกัท่องเทีย่วใหม้าจบัจ่ายใชส้อย กระตุน้เศรษฐกจิใหร้า้นคา้ใน

พืน้ที ่

 

ภาพที ่61: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Boat All Air 

 

 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้มเีพยีงคนเดยีวทีไ่ดไ้ปเดนิส ารวจท่าเรอื แต่เนื่องจากในจ านวน 3 คนนี้ ม ี2 คน

ทีเ่ดนิทางมายงัสถานทีจ่ดังาน (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร)์ ทางเรอื และสมาชกิอกีคนหน่ึง
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กม็ปีระสบการณ์เดนิทางดว้ยเรอื จงึเกดิเหน็พอ้งตอ้งกนัว่าจะเลอืกท่าเรอืมาเป็นพืน้ทีต่ ัง้ตน้ในการวาด

จนิตนาการลงไป 

ทัง้สามคนรว่มกนัเสนอความคดิเหน็ โดยเจา้ของภาพเป็นผูอ้ธบิายว่าท่าเรอืมอีะไรอยูแ่ลว้บา้ง 

น าเสนอการเปลีย่นแปลง และน ามาสู่การปรบัปรุงเพื่อผูใ้ชง้านสงูอาย ุเพราะเหน็ว่าผู้ใชบ้รกิารจ านวน

มากเป็นผูส้งูวยั ปรบัเป็นเรอืไฟฟ้าขนาดใหญ่ มทีางสญัจรทางน ้าเพิม่ขึน้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิให้

นกัท่องเทีย่วใชง้านดว้ย ท ากระเชา้ลอยฟ้าเพื่อขา้มฟากไปวงัหลงัส าหรบัท่องเทีย่วชมววิ นอกจากนี้ท่า

พระจนัทรย์งัมรีา้นขายเทปเก่าแก่ จงึน่าจะท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้กลายเป็นจดุสนใจได ้ดว้ยการท าลาน

แสดง ใหม้วีงดนตรมีาเล่น โดยน าดนตรไีทยมาผสมดว้ย เพื่อใหผู้ส้งูอายสุามารถมสี่วนรว่มไปกบัดนตรี

ได ้ขอ้นี้สมาชกิคนหนึ่งถามขึน้มาว่าคนอื่นๆ ไดล้องไปเทีย่ว “สยาม” ใหม ่ทีม่กีารจดัพืน้ทีใ่หม้วีงดนตรี

มาเล่นหรอืยงั แลว้จงึน ามาสู่ความคดิทีจ่ะน าความคดิดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บัท่าพระจนัทร ์โดย

ค านึงถงึบรบิทและผูค้นบรเิวณนี้แทน 

 

โครงการท่ี 2: Color of Pho 

ปรบัปรงุลานโพธิค์ณะศลิปศาสตร ์ธรรมศาสตร ์ใหม้มีา้นัง่เพิม่ขึน้ มเีวทสี าหรบัใชท้ ากจิกรรมได้

หลากหลาย มปีลัก๊ไฟ ล าโพง และมรี่มพบัส าหรบับงัแดด ซึง่จะท าใหล้านโพธิม์ผีูใ้ชง้านมากขึน้ เป็น

พืน้ทีข่องความหลากหลายทีม่สีสีนั 

 

ภาพที ่62: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Color of Pho 
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ความทา้ทายประการหนึ่งของการจดักระบวนการน้ี คอืการสรา้งสมดุลระหว่างจนิตนาการกบั

การสรา้งพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายต่อผูค้น โจทยอ์ย่างหลงันี้อาจเป็นขอ้จ ากดัส าคญัทีท่ าใหผู้เ้ขา้รว่มบางกลุ่ม

รูส้กึว่าจนิตนาการของตนอาจไมไ่ดม้คีวามส าคญั หรอืสรา้งการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามหมายกบัผูค้น

จรงิๆ  ตวัอยา่งเช่นโครงการของกลุ่มนี้ซึง่จะเหน็ว่าค่อนขา้งเรยีบงา่ย และเป็นอนาคตอนัใกลม้ากกว่า

เป็นการจนิตนาการถงึโลกทีต่่างออกไป เนื่องจากพวกเขาเหน็ว่ารายละเอยีดเลก็น้อยเหล่านี้คอืสิง่ที่

ส าคญักบัผูใ้ชพ้ืน้ทีจ่รงิๆ 

 

โครงการท่ี 3: Landmark ริมทาง shop กไ็ด้ ถ่ายรปูกดี็ free Netflix 

โครงการปรบัปรงุพืน้ทีร่มิถนนพระจนัทร ์จดัระเบยีบรา้นคา้ ครอบแผ่นกระจกใสซึง่จะบอกเล่า

เรือ่งราวเกีย่วกบัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าใหบ้รเิวณนี้กลายเป็นแลนดม์ารค์จดุใหมท่ีค่น

สามารถมาถ่ายรปูและเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรไ์ปดว้ยได ้ปรบัปรงุป้ายรถเมลใ์หม้ทีีน่ัง่ซึ่งจะใชน้อนรอรถเมล์

กไ็ด ้และเพิม่บรกิาร Netflix ใหด้ฟูรบีนรถเมลด์ว้ย 

 

ภาพที ่63: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Landmark รมิทาง  

 

 

กลุ่มนี้มสีมาชกิทีเ่ลอืกบรเิวณท่าพระจนัทร ์2 คน และบรเิวณประตมิานุสรณ์ 6 ตุลาคม 2519 

อกี 1 คน พวกเขาตกลงเลอืกพืน้ทีท่างเทา้รมิถนนพระจนัทร ์และพยายามรวมเอาความสนใจของทุกคน

เขา้เป็นโครงการเดยีวกนั ขอ้ทีน่่าสนใจคอืแมจ้ะเป็นการจนิตนาการถงึพืน้ทีใ่นอนาคต แต่พวกเขากเ็ลอืก
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น าอดตีเขา้ไปประกอบเป็นส่วนหน่ึงดว้ย ทัง้ยงัจดัวางเหตุการณ์ในประวตัศิาสตรล์งในแบบทีก่ลืนไปกบั

วถิชีวีติ คอืเป็นส่วนหนึ่งของการใชช้วีติประจ าวนัมากกว่าจะเป็นอนุสาวรยีห์รอือนุสรณ์สถานอยา่งทีม่กั

คุย้เคยกนั  

 

โครงการท่ี 4: Tha Phra Chan Mall 

โครงการปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณท่าพระจนัทร ์ก่อสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ตดิแอรท์ีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

รา้นคา้ในพืน้ที ่มทีัง้รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ ขนมและเครือ่งดื่ม โรงภาพยนตร ์และชัน้ดาดฟ้าเป็น

สวนสาธารณะทีส่ามารถจดังานดนตรใีนสวน เป็นโดมแกว้ทีส่ามารถชมววิได ้360 องศา ถนนพระจนัทร์

ท าใหค้นเดนิถนนขา้มไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึน้โดยมไีมก้ัน้รถ ส่วนคนทีต่อ้งการเขา้ไปยงั

หา้งสรรพสนิคา้ เพยีงแค่เดนิขึน้ไปยงัอุโมงคก์จ็ะถูกดดูขา้มถนนขึน้ไปยงัชัน้ 3 ของหา้งไดเ้ลยทนัท ี

ภาพที ่64: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Tha Phra Chan Mall  

 

 

สมาชกิ 3 ใน 4 คนของกลุ่มนี้เลอืกพืน้ทีท่่าพระจนัทรโ์ดยพรอ้มเพรยีง การระดมความคดิจงึ

เดนิหน้าไปอย่างรวดเรว็ มกีารเขยีนทดออกมาว่าแต่ละคนอยากเหน็อะไรบา้ง เช่น แดดรอ้นจงึคดิจะท า

หลงัคา สายไฟทีพ่นักนัยุง่เหยงิจงึอยากเอาลงดนิ การเหน็คนขา้มถนนในระหว่างทีร่ถก าลงัวิ่งท าใหน้ึก

ถงึทางมา้ลาย การเหน็ตรอกซอกซอยทีม่รีา้นอาหารอยู่แต่คนไมรู่จ้งึคดิจะท าป้ายหรอืสถานทีข่ายของให้

พวกเขา เป็นตน้ เมือ่ไดข้อ้สรปุเบือ้งตน้ว่าจะท าพืน้ทีใ่หม้คีวามหมายกบัผูค้นอยา่งไรแลว้ ขัน้ถดัมา 

ผูช้่วยจดักจิกรรมจงึกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มคดินอกกรอบเดมิๆ จงึเกดิเป็นการสรา้งหา้งสรรพสนิคา้บน

อาคารท่าเรอืเดมิ และเพิม่ลูกเล่นทีน่่าสนุกอย่างท่อดดูเขา้ไป  
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4.2.3 กลุ่ม Graphic Design 

กลุ่มเยาวชนทีส่นใจงานออกแบบกราฟิกและวาดภาพ มผีูเ้ขา้รว่มทัง้สิน้ 16 คน แมก้ารเลอืก

ผูเ้ขา้รว่มจะใชว้ธิสีุ่ม แต่ในกลุ่มนี้มผีูเ้ขา้รว่มทีม่าจากโรงเรยีนเดยีวกนัและรูจ้กักนัมาก่อนมากถงึ 6 คน 

ซึง่ท าใหบ้รรยากาศและการท ากจิกรรมแตกต่างออกไปจากสองกลุ่มแรก การทีผู่เ้ขา้รว่มมคีวามคุย้เคย

กนัมาก่อนท าใหก้ารระดมความคดิท าไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระเดน็ทีห่ลากหลายมากขึน้ รวมถงึ

ผูเ้ขา้รว่มมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกถงึความคดิของตวัเองมากขึน้ นอกจากนี้ลกัษณะทีเ่หน็ไดช้ดัเจน

ของผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้คอืพวกเขาคดิเป็นภาพมากกว่าเขยีน การพฒันาเรือ่งเล่าและโครงการแห่งอนาคตจงึ

มกัเป็นการคดิไปพรอ้มๆ กบัการลงมอืวาด หลายคนจงึเลอืกทีจ่ะไมเ่ขยีนทดลงในกระดาษที่ผูช้่วยจดั

กจิกรรมแจกให ้รวมถงึเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้กม็กัไมค่่อยสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบตัง้ตน้ทีเ่ขยีนในตอนแรก 

ดงันัน้การวเิคราะหก์ระบวนการของกลุ่มนี้จงึมขีอ้มลูเอกสารไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 

 

กิจกรรมหลกั 1: ความหวงัท่ีไม่มีอะไรกัน้: จินตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615 

 

เร่ืองเล่าท่ี 1: Doraemon in the Multiverse 

กลุ่มนี้ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 คนทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน และต่างฝ่ายต่างสื่อสารไมค่ล่องแคล่วนกั 

สมาชกิทัง้หมดจงึสื่อสารดว้ยการเขยีนแทนการพูดคุยกนั แบ่งงานกนัรา่งโครงเรือ่ง อกีคนหน่ึงเขยีนลง

กระดาษฟลปิชารท์ และอกีคนวาดภาพประกอบ  

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

บา้นเมอืงสะอาด ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่ ี

คุณภาพ คมนาคมขนส่งด ี

- การคมนาคม 

รถเมลด์ขีึน้ ถนนไมข่รุขระ สายไฟลงดนิหมด

ทัง้ประเทศ 

กปัตนัมารเ์วล ซเูปอรฮ์โีร่

หญงิทีม่พีลงั 

เดก็ทุกคนเลกิใส่ยนูิฟอรม์ เลกิแบกกระเป๋า

ตุงๆ 

- 

 

ประเดน็เรือ่งการคมนาคมถูกยกขึน้มาเป็นแกนของเรือ่ง เนื่องจากเป็นหวัขอ้ทีม่สีมาชกิสนใจ

รว่มกนั แต่จะเหน็ว่าองคป์ระกอบตัง้ตน้ของผูเ้ขา้รว่มไม่ไดถู้กน ามาใชแ้ต่อย่างใด ตวัละครโดราเอมอน 
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ดร.สเตรนจ ์และดารธ์เวเดอร ์ถูกหยบิยกขึน้มาในระหว่างการพฒันาเรือ่ง ซึง่เป็นตวัละครทีคุ่น้ชนิกนัอยู่

มาก และมเีรือ่งราวเกีย่วกบัการเดนิทางขา้มเวลา รวมถงึตวัละครทีม่ภีาพลกัษณ์ของฝ่ายผูร้า้ยอย่าง

เด่นชดั จงึช่วยใหก้ระบวนการจนิตนาการเดนิหน้าไปได้งา่ย และเมือ่เรือ่งราวเริม่เป็นรปูรา่งขึน้มา 

สมาชกิทัง้ 3 คนจงึเริม่พดูจากนัมากขึน้และพาเรือ่งราวไปถงึตอนจบไดใ้นทีสุ่ด  

 

ภาพที ่65: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่ม Doraemon in the Multiverse 

 

 

ประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

ประเทศไทย พ.ศ. 2615 เตม็ไปดว้ยมลพษิทางอากาศจากรถยนต ์แมว้่าจะมเีทคโนโลยกีาร

ขนส่งทางอากาศทีท่นัสมยั สะดวกสบาย และไมก่่อมลภาวะ แต่ลอรด์เวเดอร ์(จาก Star Wars) 

จอมเผดจ็การ ไดส้ัง่หา้มไมใ่หค้นทัว่ไปใชง้าน มแีต่คนรวยและทหารเท่านัน้ทีใ่ชย้านเหล่านี้ได ้

สองฮโีรจ่ากต่างโลกคอื ดร.สเตรนจแ์ละโดราเอมอน จงึไดเ้ปิดประตูมติมิาช่วยเหลอืคนไทย เปิด

ฉากต่อสูก้บัลอรด์เวเดอรจ์นไดช้ยัชนะ ยกเลกิการบงัคบัเกณฑท์หาร ท าใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึ

อากาศยานน้ีได ้และน าประชาธปิไตยกลบัคนืสู่สงัคมไทย 

จะเหน็ว่าในทีสุ่ดแลว้สิง่ทีผู่เ้ขา้รว่มในกลุ่มนี้ใหค้วามสนใจรว่มกันคอืประเดน็เกี่ยวกบั

ประชาธปิไตยมากกว่าจะเป็นเรือ่งการคมนาคมในตวัของมนัเอง และวฒันธรรมสมยันิยมท าหน้าที่

เหมอืนกบัสะพานทีท่อดไปสู่บทสนทนาดงักล่าว 
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เร่ืองเล่าท่ี 2 : Mr.คอย โดนสอย 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ประกอบดว้ยสมาชกิทีรู่จ้กักนัมาก่อนซึง่ตรงขา้มกบักลุ่มแรก รวมถงึมผีูเ้ขา้รว่ม

ทีม่บีุคลกิกลา้แสดงออก ท าใหก้ระบวนการคบืหน้าไปอยา่งรวดเรว็และแทบไมม่กีารทดลงในกระดาษที่

ผูช้่วยจดักจิกรรมเตรยีมเอาไว ้หลงัจากพดูคุยเกีย่วกบัแนวคดิเบือ้งตน้ของเรือ่งไดแ้ลว้ พวกเขากล็งมอื

วาดรปูลงบนกระดาษฟลปิชารท์ทนัทแีมจ้ะยงัไมไ่ดข้อ้สรปุอย่างชดัเจนว่าเรือ่งราวทัง้หมดจะเป็นอยา่งไร 

หากเทยีบกบักลุ่มความสนใจอื่นทีเ่หลอื กลุ่มกราฟิกดไีซน์จะเริม่ตน้เขยีนลงฟลปิชารท์เรว็กว่ามาก 

กล่าวคอืพวกเขาถนดัคดิดว้ยการวาดมากกว่าการเขยีน รวมถงึมคีวามมัน่ใจในการดน้สดไปขา้งหน้า 

มากกว่าทีจ่ะตอ้งหาขอ้สรุปใหไ้ดก่้อนแลว้จงึลงมอืวาด   

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

มตีกึแปลกๆ - เงนิตรา 

 

เรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

ณ  Rich City มหานครแห่งความร า่รวยแห่งโลกอนาคต ทุกคนคอืคนรวยและมเีงนิลน้เหลอื 

อยากไดอ้ะไรกไ็ดก้นัหมดทุกคน ทุกคนมเีงนิมากมายจนกระทัง่เงนิและชวีติไมม่คีวามหมายอกี

ต่อไป มสิเตอรค์อย ผูป้กครองเมอืงรูส้กึเบือ่หน่ายยิง่นกั จงึไดเ้ปิดประตูมติเิพือ่รกุรานโลกมติอิืน่  

ใหคุ้ณกลว้ยทอดกวาดตอ้นคนต่างมติมิาเป็นทาสและทรมานพวกเขาอยา่งโหดเหี้ยมไร้

มนุษยธรรม  มสิเตอรค์อยไดพ้บรกัและแต่งงานกบัสอย หญงิสาวจากต่างโลก สอยเกบ็ง า

ความแคน้จากการทีม่สิเตอรค์อยท าลายโลกของเธอเอาไว ้และเมือ่เวลาทีเ่หมาะสมมาถงึ สอยก็

ลุกขึน้ก่อกบฎ ฆ่ามสิเตอรค์อยและขึน้ปกครอง Rich City และจบปัญหาระหว่างมติลิงไดใ้นทีสุ่ด 

 
ภาพที ่66: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่ม Mr.คอยโดนสอย 
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จะเหน็ว่าเรือ่งนี้มลีกัษณะฉีกออกจากขนบเรือ่งเล่าอื่นๆ อยา่งเหน็ไดช้ดั และเป็นเรื่องที่

ผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ ยกมอืใหว้่าเป็นเรือ่งทีป่ระทบัใจมากทีสุ่ดในการสนทนาแลกเปลีย่นช่วงทา้ย เพราะ

สามารถจนิตนาการถงึโลกอนาคตไดอ้ยา่งทา้ทาย กระบวนการพฒันาเรือ่งเล่าของกลุ่มนี้อาจมองไดว้่า

คลา้ยกบัการวาดรปูเล่น (doodle) ของกลุ่มเพื่อนมธัยมในเวลาว่างทีโ่รงเรยีน องคป์ระกอบต่างๆ ค่อยๆ 

ทยอยถูกเตมิลงไปโดยไมไ่ดเ้รยีงล าดบั และมกีารเปลีย่นแปลงเรือ่งราวอยูต่ลอดนบัตัง้แต่เริม่เขยีน 

ความแตกต่างกค็อื ระหว่างการใชจ้นิตนาการ พวกเขาถูกกระตุน้ใหต้อ้งใครค่รวญถงึเหตุผลหรอืความ

เป็นไปไดแ้บบอื่นๆ ของเรือ่งราวทีเ่ขยีนขึน้ดว้ย รวมถงึถูกตัง้ค าถามและไดร้บัความเหน็จากผูเ้ขา้รว่ม

คนอื่นๆ  

 

เร่ืองเล่าท่ี 3: มหาภารตะ of ชชัชาติ 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มที ่3 แมจ้ะไมไ่ดรู้จ้กักนัมาก่อน แต่กเ็ริม่ต้นลงมอืเขยีนลงฟลปิชารท์อยา่งรวดเรว็ 

สมาชกิคนหน่ึงรบัหน้าทีว่าดภาพประกอบ โดยคน้หาตน้แบบท่าทางต่างๆ ในสมารท์โฟนเพื่อใชอ้า้งองิ

ในการวาดตาม การเล่าเรือ่งของกลุ่มนี้เป็นเหมอืนการเขยีนการต์ูน คอืเขยีนไปทลีะช่อง เป็นภาพทีม่ ี

ฉาก มจีดุเน้นเหตุการณ์ทีเ่ล่าเรือ่งชดัเจน และเนื่องจากไมไ่ดว้างแผนเอาไวก่้อน จงึท าใหก้ระดาษแผ่น

เดยีวไมเ่พยีงพอ และตอ้งใชก้ระดาษแผ่นทีส่องเพื่อเล่าเรือ่งไปจนจบ 

เรือ่งราวประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

ในขณะทีโ่ลกใกลถ้งึจดุอวสาน อุกกาบาตก าลงัจะพุ่งชนโลก ชชัชาตไิดค้น้พบประตูมติิไปสู่เอ

เควสเทรยี (จาก My Little Pony) เขาไดส้ ารวจพื้นทีแ่ละพบกบัชิ้นส่วนของโพเนกลฟี (จาก One 

Piece) ศลิาวเิศษทีจ่ะมอบพลงัในการกอบกูโ้ลก ชชัชาตจิงึออกเดนิทางตามหาชิ้นส่วนทีเ่หลอื 

แต่แลว้เรือ่งนี้กไ็ปถงึหขูอง “ตู”้ วายรา้ยทีจ่อ้งจะแยง่ชงิพลงันัน้ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตวั ศกึ

ระหว่างชชัชาตแิละตูจ้งึเริม่ขึน้ ทัง้คู่ต่อสูก้นัอย่างสสู ีแต่พวกพอ้งของชชัชาตชิ่วยให้เขาควา้

โพเนกลฟีชิ้นสุดทา้ยมาได ้และไดใ้ชพ้ลงัมารงัสรรคโ์ลกทีด่ ีมเีทคโนโลยทีีท่ าใหป้ระชาชนมี

คุณภาพชวีติทีด่ ีมปีีกบนิเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ในเมอืงมแีมน่ ้ าทีเ่ตม็ไปดว้ยสตัวต่์างๆ มี

คุณหมแีละยนูิคอรน์สรีุง้อยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสุข 
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ภาพที ่67: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มมหาภารตะ of ชชัชาต ิ

 

 

 

เช่นเดยีวกบั 2 กลุ่มก่อนหน้า ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้ไมไ่ดใ้ชก้ระดาษทดความคดิก่อน แต่วาดไปคดิไป 

ขอ้ทีน่่าสนใจคอืพวกเขานบัว่านายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์เป็นวฒันธรรมสมยันิยมแบบหนึ่งโดยไม่

ตะขดิตะขวงใจ จากการทีน่ักการเมอืงท่านน้ีถูกน าไปท าเป็นมมีจ านวนมากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

โดยเฉพาะในช่วงทีม่กีารหาเสยีงเลอืกตัง้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2565  
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เร่ืองเล่าท่ี 4: ม้านอนมงักิร 

กลุ่มที ่4 มวีธิกีารคลา้ยกบั 2 กลุ่มก่อนหน้านี้ พวกเขาเริม่ตน้จากการน าสิง่ทีม่กีารระดมสมอง 

คอืมา้นิลมงักร วาดลงไปในกระดาษ ก่อนจะตดัสนิใจผวนชื่อของสตัวว์เิศษตวันี้เป็น “มา้นอนมงักริ” อนั

กลายมาเป็นชื่อเรือ่ง จากนัน้จงึเริม่คดิเรือ่งราวไปดว้ยพรอ้มๆ กบัวาดรปูลงไป แต่กลุ่มนี้มกีารวางแผน

ล่วงหน้าเลก็น้อย คอืแมจ้ะยงัไมไ่ดข้อ้สรุปทีแ่น่ชดัว่าเรือ่งจะเป็นอย่างไร แต่กไ็ดว้างกรอบไวค้รา่วๆ แลว้

ว่าเรือ่งเล่าจะตอ้งจบลงภายในช่องใด 

จินตนาการถึงอนาคต วฒันธรรมสมยันิยม ประเดน็ท่ีเลือก 

สะดวกขึน้ถา้นายกด ี - สตัวเ์ลีย้งชนิดใหม่ 

ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ และเทคโนโลยี

ไดร้บัการแกไ้ข 

- 

ประเทศเจรญิ - 

ความเจรญิเริม่ไปถงึต่างจงัหวดั แต่ผูค้นเหน็

แก่ตวัและสิง่แวดลอ้มกท็รดุโทรม 

- 

 

เรือ่งราวประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของพวกเขาเป็นดงันี้ 

ในโลกอนาคต เซน็ค ู(จากการต์ูนญีปุ่่ นเรือ่ง Dr.Stone) ไดพ้ฒันาสตัวส์ายพนัธุใ์หม่ขึน้ น า

พนัธุกรรมของยนูิคอรน์และมา้บนิเปกาซสัมาผสมกนัออกมาเป็น “มา้นอนมงักริ” สตัวแ์สนรูท้ี ่

ฉลาด บนิได ้อ่านใจคนไดใ้นระยะ 5,000 เมตร และสามารถเสกใหค้วามตอ้งการทุกสิง่เป็นจรงิ

ไดใ้นระยะ 2,000 เมตรรอบตวั เซน็คตูัง้ใจจะท าใหม้า้นอนมงักริเชือ่ฟังเขาเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ 

แต่เอเลเว่น (จาก Stranger Things) ไมเ่หน็ดว้ย เธอแอบดดัแปลงใหม้า้นอนมงักริรบัฟังความ

ตอ้งการของคนทุกคนได ้เมือ่มนัอ่านใจคนทีอ่ยูห่่างออกไปว่ามคีวามตอ้งการอะไร กจ็ะบนิไปท า

ใหท้ีต่่างๆ ดขีึ้นได ้และถา้หากผูค้นมคีวามตอ้งการทีห่ลากหลาย มา้นอนมงักริกจ็ะอ่านใจคน

ทัง้หมดในพื้นทีน่ัน้แลว้โหวตตามความตอ้งการของคนส่วนมาก ไมว่่าจะอยากไดห้า้ง ไดส้วน ได้

ปีก ไดร้ า่รวย ไดแ้ฟน กเ็สกไดท้ัง้หมด และท าใหโ้ลกใบน้ีดขีึน้ไปทลีะน้อยๆ 
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ภาพที ่68: ภาพจากกจิกรรมของกลุ่มมา้นอนมงักริ 

 

 

ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้เริม่ต้นจากการวาดตวัละครทีส่มาชกิแต่ละคนเลอืกลงไป เขยีนชื่อเรื่อง จากนัน้

วาดรปู “มา้” ลงไปดา้นบนสุดของกระดาษ คุณสมบตัขิองมา้ตวันี้ค่อยๆ ถูกแต่งเตมิหลายครัง้ แมจ้ะมตีวั

ละครเพยีง 2 ตวัเป็นตวัละครหลกั และอาจกล่าวไดว้่ามเีพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ทีไ่ดถู้กน าเอาบุคลกิและ

ความสามารถมาใชป้ระกอบเรือ่งเล่า คอืเซน็ค ูจาก Dr.Stone เรือ่งราวของนกัเรยีนมธัยมปลายผู้

ปราดเปรือ่งในดา้นวทิยาศาสตรท์ีถู่กท าใหแ้ขง็เป็นหนิไปเป็นเวลาหลายพนัปี และตื่นขึน้มาพบว่าเขา

ตอ้งเริม่ตน้อารยธรรมของมนุษยใ์หมต่ัง้แต่ยคุหนิ การทดลองสรา้งมา้นอนมงักริจงึสอดคลอ้งกบัตวัละคร

ตัง้ตน้น้ี อยา่งไรกด็ ีจะเหน็ว่าในตอนจบตวัละครทัง้ 4 อยูร่ว่มกนัในโลกใบใหมอ่ยา่งมคีวามสุข แมใ้น

กระบวนการสรา้งเรือ่งราวอาจมสีมาชกิทีม่บีทบาทไมเ่ท่ากนั แต่จะเหน็ว่าตวัละครเหล่านี้เป็นเหมอืนตวั

แทนทีท่ าใหทุ้กคนยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของจนิตนาการน้ีได ้ 

“มา้นอนมงักริ” นี้มพีลงัวเิศษทีถู่กก าหนดขึน้ในลกัษณะของค่าพลงัในเกม คอืมขีอ้จ ากดัและมี

กลไกในการใชพ้ลงั ใชพ้ลงัเสกสิง่ของไดใ้นระยะ 2 กโิลเมตร แต่สามารถอ่านใจคนในระยะ 5 กโิลเมตร 

ซึง่ถูกก าหนดมาเพื่อใหม้า้นอนมงักริรูว้่าจะเคลื่อนทีไ่ปยงัทศิทางใดต่อ เพื่อไปท าใหค้วามตอ้งการของ

ผูค้นเป็นจรงิขึน้มา หลงัจากคดิพลงัของมา้ตวันี้แลว้เรือ่งราวดเูหมอืนจะจบลงดว้ยด ีแต่ผูช้่วยจดักจิกรรม

ไดก้ระตุน้ต่อไปดว้ยค าถามว่า ถา้หากความตอ้งการของผูค้นขดัแยง้กนั เช่น คนหนึ่งตอ้งการ

หา้งสรรพสนิคา้ แต่อกีคนต้องการสวนสาธารณะ จะท าอยา่งไร ผูเ้ขา้รว่มจงึหาทางออกดว้ยการท าใหม้า้

นอนมงักริมคีวามสามารถในการท าโพลความตอ้งการในตวัเอง และเสกของขึน้ตามเสยีงส่วนใหญ่ของ

คนในพืน้ทีน่ัน้ ไมว่่าจะโดยตัง้ใจหรอืไม ่สตัวว์เิศษตวันี้จงึเป็นเสมอืนกลไกประชาธปิไตยทางตรงทีร่บัฟัง

เสยีงของประชาชนทุกคนไดโ้ดยไมต่กหล่น  
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ข้อสงัเกต: ทกัษะการวาดกบัการจินตนาการถึงอนาคต 

รปูแบบทีเ่หน็ไดช้ดัเจนในผูเ้ขา้รว่มกลุ่มความสนใจดา้นกราฟิกดไีซน์ คอืการใชท้กัษะการวาด

เป็นเครือ่งมอืในการคดิและจนิตนาการ และจะเหน็ว่าพวกเขาไมค่่อยพึง่พาองคป์ระกอบตัง้ตน้จาก

วฒันธรรมสมยันิยมนกั หากยกมากใ็ชเ้พยีงชื่อหรอืใชเ้พื่อสรา้งการมสี่วนรว่มของคนในกลุ่มมากกว่าจะ

เป็นตวัขบัเคลื่อนพลอ็ตอยา่งทีผู่เ้ขา้รว่มในกลุ่มแฟนคลบัและ LGBTQ+ ท า ยิง่ไปกว่านัน้ พวกเขายงัมี

แนวโน้มทีจ่ะสรา้งตวัละครขึน้มาใหมเ่พื่อเล่าเรือ่งราวในแบบของตวัเอง เช่น มสิเตอรค์อยหรอืมา้นอนมงั

กริ ตวัละครเหล่าน้ีอาจไมไ่ดม้คีวามเป็นตน้ฉบบัใหมห่มด แต่กถ็อืว่าเป็นการน าองคป์ระกอบใน

วฒันธรรมสมยันิยมจากแหล่งทีพ่วกเขาเคยสมัผสัมาปรุงแต่งขึน้ใหม่จนเกดิเป็นตวัละครและเรือ่งราว

เฉพาะตวั ไมใ่ช่การหยบิยมืตวัละครทีม่าช่วยเล่าเรือ่งอยา่งตรงไปตรงมา  

การออกแบบและการวาดภาพเป็นกจิกรรมทีต่อ้งมกีารคาดหมายไปขา้งหน้าในตวัของมนัเอง 

ก่อนทีจ่ะลงมอืออกแบบหรอืจรดดนิสอ/ปากกาลงบนสื่อใดๆ ผู้ลงมอืจะตอ้งมภีาพของสิง่ทีอ่ยากจะท า

เกดิขึน้ หรอืแนวทางเพื่อท าใหภ้าพนัน้เกดิขึน้อยูก่่อนแลว้ แน่นอนว่าภาพสุดทา้ยทีเ่กดิขึน้อาจเบีย่งเบน

ไปจากจนิตนาการแรกเริม่ ผูว้าดอาจลงเสน้ไมไ่ดด้ัง่ใจนึก เป็นเหตุใหต้อ้งปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์  

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการเช่นนี้ช่วยขดัเกลาทกัษะและเตรยีมผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มนี้ใหส้ามารถคดิและพลกิ

แพลงเรือ่งราวไปไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และสามารถพฒันาเรือ่งราวไดห้ลายชัน้มากยิง่ขึน้ การมผีูเ้ขา้รว่ม

ทีม่ทีกัษะลกัษณะนี้จงึมสี่วนช่วยใหก้ระบวนการเดนิหน้าไปไดอ้ยา่งราบรื่นและมเีวลาเหลอืส าหรบัการ

พดูคุยมากขึน้ 

 

กิจกรรมหลกั 2: ทาบจินตนาการสู่ความเป็นจริง 

เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มในกลุ่มนี้มคีวามสนใจในดา้นการออกแบบและวาด รปูแบบกจิกรรมในช่วง

บ่ายจงึถูกปรบัเปลีย่นใหแ้ตกต่างไปจากกลุ่มความสนใจ 2 กลุ่มก่อนหน้าเลก็น้อย โดยมกีารเดนิน าชม

บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์แบบไปดว้ยกนัทัง้หมด เพื่อใชเ้วลาใหก้ระชบั 

ก่อนจะกลบัมาระดมความคดิทีห่อ้งจดังาน แต่ไมไ่ดจ้ ากดัว่าสถานทีซ่ึง่จะน ามาทาบจนิตนาการจะตอ้ง

เป็นบรเิวณทีไ่ปเดนิส ารวจเท่านัน้ รวมถงึไมจ่ ากดัเทคนิคและวธิกีารในการทาบจนิตนาการลงไป โดยมี

การแจง้ไวก่้อนล่วงหน้าแลว้ว่าผูเ้ขา้รว่มสามารถเตรยีมอุปกรณ์ในการใชต้กแต่งและวาดภาพมาไดเ้อง 

แต่ผลปรากฏว่ามผีูเ้ขา้รว่มเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ทีต่ดัสนิใจวาดลงในแทบ็เลต็ ส่วนกลุ่มทีเ่หลอืเลอืกวาด

มอืลงในฟลปิชารท์เช่นเดมิ ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึงคอืเมือ่เปิดใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกสถานทีใ่ดกไ็ด ้สถานที่

ทีพ่วกเขาเลอืกมากทีสุ่ดคอืสถานศกึษาของตนเองซึง่พวกเขาใชเ้วลาอยูม่ากทีสุ่ด 
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โครงการท่ี 1: Phi Phi Za Cool 

โรงเรยีนบนเกาะพพี ีเป็นโรงเรยีนทีต่อ้งเดนิทางไปเรยีนดว้ยเครือ่งบนิหรอืเรอืด าน ้าเท่านัน้ 

โรงเรยีนอยูใ่กลช้ดิธรรมชาต ิมกีารเรยีนการสอนเกีย่วกบัการใชช้วีติในธรรมชาต ิเป็นเหมอืนวชิาลกูเสอื

ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ เช่น สอนตกปลา สอนอนุรกัษ์พนัธส์ตัวท์ะเล 

โครงการน้ีเป็นการจ าลองสถานทีจ่ากการแลกเปลีย่นของสมาชกิ 2 คนมารวมเขา้ดว้ยกนั โดย

คนหนึ่งเล่าถงึโรงเรยีนของตวัเอง ส่วนอกีคนเล่าถงึเกาะพพี ีจงึน ามาสู่การสรา้งโรงเรยีนบนเกาะแห่งนี้ 

 

ภาพที ่69: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Phi Phi Za Cool  
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โครงการท่ี 2: Sanam Chan Land 

ปรบัปรงุพระราชวงัสนามจนัทรซ์ึง่ปัจจบุนัเขา้ใชไ้ดย้าก มกีฎระเบยีบหา้มใส่กางเกงขาสัน้และ

อื่นๆ เขา้ไปในบรเิวณพระราชวงั โดยเปลีย่นดา้นในเป็นสวนสนุก ทุบอาคารครึง่หนึ่งออกท าเป็น

สวนสาธารณะส าหรบันัง่ปิกนิกและมรีา้นคา้ ท าใหม้ภีเูขาอยูด่า้นหลงั และมทีะเลอยู่ดา้นหน้า สามารถ

สวมใส่ชุดอะไรกไ็ดเ้ขา้ไปในพืน้ทีน่ี้รวมถงึบกินิี่ 

 

ภาพที ่70: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Sanam Chan Land  

 

  

ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดในกลุ่มนี้มาจากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณของ

วทิยาเขตสนามจนัทร ์โดยพวกเขาเลอืกพระราชวงัสนามจนัทรม์าเพราะความอดัอัน้ตนัใจทีถู่กกดีกนั

ดว้ยกฎระเบยีบต่างๆ ไมใ่หเ้ขา้ไปใชพ้ืน้ทีไ่ดโ้ดยสะดวก น่าสนใจว่ากลุ่มแรกและกลุ่มทีส่องนี้มาจากคน

ละโรงเรยีน แต่พวกเขาเลอืกท าในสิง่ทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก คอืการท าใหพ้ืน้ทีโ่รงเรยีนของตวัเองกลายเป็น

สถานทีซ่ึง่ใกลช้ดิธรรมชาต ิและมพีืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ 
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โครงการท่ี 3: Super TU Rangsit 

กลุ่มนี้จนิตนาการถงึ 4 โครงการทีจ่ะท าใหธ้รรมศาสตรศ์ูนยร์งัสติเป็นสุดยอดแคมปัส 

ประกอบดว้ยการปรบัปรงุหอสมดุใหม้ทีีน่อนและมบีรกิารอาหารเครือ่งดื่ม เพื่อท าใหก้ารอ่านเป็น

ช่วงเวลาสุดพเิศษ ท าโซนนิ่งตุ๊ดตู่ พืน้ทีป่ลอดภยัส าหรบัตวัเงนิตวัทอง มป้ีายเตอืนรถทีผ่่านไปมาให้

ระมดัระวงั เพิม่ป้ายบอกคุณภาพอากาศใหม้องเหน็ไดจ้ากทัง้สองทศิทาง และปรบัปรงุสนามกฬีาใหม้ี

โดมครอบทีส่ามารถเปิดปิดได ้มรีา้นคา้ โซนพกัผ่อน โซนอาบน ้า และศูนยพ์ยาบาลเบือ้งตน้ 

 

ภาพที ่71: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการ Super TU Rangsit  

  

 

ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เธอเป็นผูอ้ธบิายใหส้มาชกิคน

อื่นๆ นึกภาพตามว่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ มหีน้าตาเป็นอย่างไร โดยเปิดภาพจาก 

Google Maps ประกอบไปดว้ย พรอ้มกบัเล่าประสบการณ์ว่าตอ้งเผชญิกบัปัญหาหรอืขอ้เสยีอะไรบา้ง 

แลว้สมาชกิคนทีเ่หลอืช่วยกนัคดิหาทางแกไ้ขหรอืปรบัปรงุใหด้ขีึน้  
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โครงการท่ี 4: สนามบินสุวรรณเผช็ 

โครงการทาบจนิตนาการเพื่อปรบัปรงุสนามบนิสุวรรณภมูใิหแ้ออดัน้อยลง เดนิทางไดส้ะดวก

รวดเรว็มากขึน้ มตีูใ้หก้ดซือ้ตัว๋แลว้ขึน้เครือ่งไดเ้ลยทนัท ีเพิม่สวนสนุก มา้หมุน และรา้นขายปีกส าหรบัผู้

ทีต่อ้งการเดนิทางอย่างรวดเรว็โดยใชพ้ลงัเวทยม์นตร์ 

 

ภาพที ่72: ภาพการทาบจนิตนาการใหม่ของโครงการสนามบนิสวุรรณเผช็ 

 

  

ในท านองเดยีวกบักลุ่มที ่2 ผูเ้ขา้รว่มกลุ่มนี้เลอืกสนามบนิสุวรรณภูมมิาเพราะตนเองมี

ประสบการณ์น่าอดึอดัใจกบัการใชบ้รกิารสนามบนิทีแ่สนแออดั และตอ้งใชเ้วลากบัขัน้ตอนต่างๆ เป็น

เวลายาวนาน กลุ่มนี้เลอืกและลงมอืเขยีนอยา่งรวดเรว็ แต่ความคล่องตวันี้กส็ามารถกลายเป็นขอ้เสยีได้

เช่นกนั เพราะพวกเขาสามารถระดมความคดิและลงมอืท าเสรจ็ก่อนเวลา และเสรจ็ก่อนกลุ่มอื่นเป็น

เวลานานจนมที่าทางเบื่อหน่ายอย่างเหน็ไดช้ดั  ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มทีม่ทีกัษะในการวาดและแปรความคดิ

ออกมาเป็นภาพไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว กจิกรรมในช่วงบ่ายอาจดเูป็นเรือ่งซ ้าเดมิและขาดความทา้ทาย 

ในขณะทีผู่เ้ขา้รว่มกลุ่มอื่นๆ อาจรูส้กึว่าเพิง่จะเริม่จนิตนาการไดม้ากขึน้ในช่วงบ่าย ในกรณทีีจ่ะมกีารน า

เวริค์ชอปน้ีไปพฒันาหรอืน าไปใชต่้อ อาจพจิารณาเพิม่ความทา้ทายของกจิกรรมใหม้ากขึน้ส าหรบั

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ทีกัษะการวาด โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นกลุ่มคนทีส่นิทสนมกนัอยูก่่อนแลว้ 
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4.3 อภิปรายสรุปผลและข้อสังเกตทิ้งท้าย  

 

สิ่งที่เยาวชนวาดหวัง  

ประเดน็ทีผู่เ้ขา้รว่มใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดคอืเรือ่งความเหลื่อมล ้าในมติต่ิางๆ ทีพ่บมากคอืใน

ดา้นการศกึษาและการขนส่งมวลชน ขอ้หลงันี้จะชดัเจนมากในกลุ่มทีม่สีมาชกิเป็นผูเ้ขา้รว่มจาก

ต่างจงัหวดัซึง่มองว่าการมขีนส่งมวลชนเป็นเรือ่งส าคญัและอยากจะท าใหส้ าเรจ็ใหไ้ดก่้อนเรือ่งอื่น 

ในขณะทีผู่เ้ขา้รว่มจากในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลอาจฝันถงึสิง่ทีห่ลุดไปจากจนิตนาการไดม้ากกว่า 

แต่ส าหรบัคนต่างจงัหวดั การมรีถเมลห์รอืรถไฟฟ้านับว่าเป็นเรือ่งแฟนตาซมีากทีสุ่ดแลว้อยา่งหนึ่ง 

กจิกรรมทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ เป็นช่วงทีส่ะทอ้นความตอ้งการของเยาวชนไดช้ดัเจน

มากยิง่ขึน้ แมว้่าจะมโีจทยใ์กลเ้คยีงกบักจิกรรมความหวงัทีไ่มอ่ะไรกัน้ แต่เมือ่ใหพ้ฒันาโครงการโดย

อา้งองิกบัสถานทีท่ีม่อียูจ่รงิ ผูเ้ขา้รว่มมแีนวโน้มทีจ่ะจนิตนาการถงึสิง่ทีต่นอยากใหม้หีรอืเป็นโดย

สมัพนัธก์บัความตอ้งการส่วนตวั เช่น การเพิม่ระบบปรบัอากาศหรอืร่มเงาซึง่ถอืว่าไมใ่ช่เรือ่งทีไ่กลเกนิ

ฝันเท่าใดนกั สิง่ทีผู่เ้ขา้รว่มมกัจะใส่จนิตนาการลงไปอย่างละเอยีดลออคอืการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะทีเ่ปิด

กวา้งส าหรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย เช่น สวนสาธารณะบนชัน้ดาดฟ้าของหา้งสรรพสนิคา้ใหมใ่นพืน้ที่

ท่าพระจนัทร ์co-working space ไปจนถงึการทวงคนืพืน้ทีส่าธารณะ ตวัอยา่งเช่น การเปิดให้

สนามหลวงกลายเป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจในหลายรปูแบบ และการทุบพระราชวงัสนามจนัทรใ์ห้

สามารถเขา้ไปนัง่ปิกนิกไดโ้ดยไม่มกีฎเกณฑเ์กีย่วกบัการแต่งกาย  

 

การจินตนาการถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ในการจนิตนาการถงึประเทศไทย พ.ศ. 2615 ของกลุ่มแฟนคลบั มถีงึ 2 กลุ่มทีเ่ลอืกใชก้ารเปิด

โปงหรอืแฉความจรงิเป็นวธิกีารทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลง กล่าวคอืแมจ้ะก าลงัจนิตนาการถงึเรือ่งราวที่

ไมต่อ้งองิกบัความจรงิ แต่วธิกีารคลีค่ลายปมของเรือ่งกลบัยอ้นมาเป็นวธิกีารในปัจจบุนั ขอ้นี้ผูว้จิยัได้

ทดลองใหผู้ช้่วยจดักจิกรรมในแต่ละกลุ่มแทรกแซงกระบวนการคดิของผูเ้ขา้รว่มมากขึน้ โดยกระตุน้ให้

ตัง้ค าถามถงึเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆ ซึง่ปรากฏว่าท าใหเ้รือ่งราวมคีวามซบัซอ้นและน าไปสู่การ

เชื่อมโยงกบัประเดน็อื่นๆ ไดม้ากขึน้ในกลุ่มถดัมา 

เรือ่งทีป่รากฏอย่างสม ่าเสมอในทัง้ 3 กลุ่มคอืพลอ็ตของการต่อสูด้ว้ยก าลงัเพื่อโค่นลม้ฝ่ายรา้ยใน

เรือ่ง ตวัอยา่งเช่น การใชค้อ้นวเิศษเสกใหผู้น้ าทีฉ้่อฉลหายไปจากโลก ซึง่ไดร้บัเสยีงเชยีรจ์ากผูเ้ขา้รว่ม

เกอืบทัง้หอ้ง หรอืการดวลกนัดว้ยดาบและปืนในเรือ่ง มหาภารตะ of ชชัชาต ิและ Doraemon in the 

Multiverse ตามล าดบั อาจกล่าวไดว้่าการด าเนินเรือ่งลกัษณะน้ีมทีีม่าจากความรู้สกึอดัอัน้ต่อสภาวะ

การเมอืงทีส่ ิน้หวงัตลอดหลายปีทีผ่่านมา ท าใหเ้ยาวชนมองว่าการเปลีย่นผูน้ าคนปัจจุบนัไมว่่าดว้ยวธิใีด

กต็าม จะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ทนัตาเหน็ อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขา้รว่มบางคนกต็ัง้ค าถามกบัวธิกีาร

นี้  PF4 (15) กล่าวในวงแลกเปลีย่นว่าเธอไม่เหน็ดว้ยกบัวธิกีารแบบ “ศาลเตีย้” เพราะถงึทีสุ่ดแลว้อาจ
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เป็นเพยีงการใชว้ธิกีารของคนทีเ่ราไมเ่หน็ดว้ยเสยีเอง และไมไ่ดร้บัประกนัว่าคนทีม่าแทนทีจ่ะเป็นคนที่

ดกีว่า การจดัใหม้วีงแลกเปลีย่นขนาดเลก็หลงักจิกรรมจงึช่วยใหเ้รือ่งราวจากจนิตนาการสะทอ้นมาสู่การ

เปลีย่นแปลงในโลกความเป็นจรงิไดม้ากขึน้ 

ในการจดักจิกรรมกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศและกราฟฟิกดไีซน์ ผูว้จิยัทดลองเพิม่เตมิ

ค าถามไปในการแลกเปลีย่นช่วงทา้ย ว่าหากใหป้ระเมนิความเป็นไปไดท้ีเ่รือ่งราวในจนิตนาการจะ

เกดิขึน้จรงิโดยใหค้ะแนน 0-100 ผูเ้ขา้รว่มจะใหค้ะแนนเท่าใด ปรากฏว่าผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่ใหค้ะแนน

เกนิ 50 ซึง่ถอืว่าเป็นอตัราทีส่งูเกดิความคาดหมาย และมบีางคนใหค้ะแนนสงูถงึ 80 คะแนน ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าเยาวชนสามารถยอ้นกลบัมาคดิถงึความเปลีย่นแปลงในแบบทีเ่ป็นจรงิได ้หลงัจากการจนิตนาการ

แบบแฟนตาซอีย่างไรเ้งือ่นไขในตอนตน้ 

 

ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่เห็นต่าง 

ลกัษณะเด่น (motif) ประการหน่ึงทีพ่บในเรือ่งราวของประเทศไทย พ.ศ. 2615 หลายเรือ่ง คอื

การพดูถงึการเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูค้นในสงัคม เช่น ในเรือ่ง “A whole new world” ในกลุ่มแฟน

คลบั เรือ่ง “ผ่าพภิพโลกคู่ขนาน” และเรือ่ง “การกรอบ(กอบ)กูโ้ลกดว้ยมอื” ในกลุ่มความหลากหลายทาง

เพศ ในเรือ่งราวเหล่านี้ การท่ีสงัคมจะเปล่ียนแปลงไปสู่อนาคตท่ีดีได้ เง่ือนไขส าคญัคือการ

เปล่ียนแปลงทศันคติของคนในสงัคมให้หนัมายึดมัน่ในหลกัการประชาธิปไตยและความเท่า

เทียม ดงันัน้ถึงแม้ว่าเยาวชนจะมีจินตนาการถึงการรบพุ่งอย่างแตกหกักบัฝ่ายผูร้้ายท่ีเป็นจอม

เผดจ็การในหลายเร่ือง ทว่าถึงท่ีสดุแล้วพวกเขาไม่ได้มองว่าผูส้นับสนุนเผดจ็การเป็นศตัร ูแต่

เป็นคนท่ีจะต้องชกัชวนให้มาเข้าร่วมกบัพวกเขา  

ในเรือ่ง “ความเท่าเทยีมของ sex worker” แมจ้ะถูกวจิารณ์ว่าเป็นการใชว้ธิกีารแบบศาลเตีย้ แต่

ในทีสุ่ดแลว้จะเหน็ว่าสิง่ทีส่รา้งความเปลีย่นแปลงจรงิๆ ไมใ่ช่พลงัวเิศษ แต่เป็นการทีผู่ค้นเริม่ตระหนกัถงึ

ประเดน็ทางสงัคมทีถู่กตแีผ่  ในเรือ่ง “การกรอบ(กอบ)กูโ้ลกดว้ยมอื” การเปลีย่นทศันคตทิ าโดยการจงูใจ

ผ่านความน่าจะเป็นของการขอพร คอืหากขอพรบนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมและทศันคตขิองคนใน

สงัคม จะมโีอกาสส าเรจ็สงูกว่าการขอเรือ่งอื่นๆ  การคดิถงึทศันคตขิองคนในสงัคมนี้ยงัปรากฏใน

เอกสารประกอบตัง้ตน้รายบุคคลของอกีหลายคนซึง่ไมไ่ดถู้กน ามาใชส้รา้งเรือ่งราว ทัง้หมดนี้ชีใ้หเ้หน็ว่า

เยาวชนยงัคงมีความหวงักบัการเปล่ียนความคิดคนท่ีเหน็ต่างจากพวกเขา และอาจเป็นเหตุผลที่

ผูเ้ขา้รว่มหลายคนใหค้ะแนนความเป็นไปไดข้องเรือ่งราวเป็นตวัเลขทีส่งูมาก เพราะสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้จรงิ

อาจไมไ่ดห้มายถงึพลงัวเิศษของซเูปอรฮ์โีร ่แต่เป็นการเปลีย่นแปลง “คนทีย่งัโลกแคบ” และ “คนทีย่งั

วางตวัเป็นกลาง” ใหห้นัมาเชื่อในหลกัการเดยีวกนั ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไดจ้รงิ 
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ความกลัวและพื้นที่ปลอดภัยของจินตนาการ 

ในช่วงของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ PF4 บอกว่าเธอ “ดใีจทีไ่ดอ้อกมาเจอคนนอกทวติเตอร์

บา้ง” แมว้่าทวติเตอรจ์ะเป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดใหผู้ใ้ชแ้สดงความคดิเหน็ไดโ้ดยเสรแีละเป็นนิรนาม แต่จากค า

บอกเล่าของ PF4 การพบปะซึง่หน้าท าใหเ้ธอไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัคนอื่นๆ และไดแ้ลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ทีม่คีวามหมายมากยิง่ขึน้ 

PF6 แสดงความเหน็ในช่วงทา้ยสุดของกจิกรรมว่า เธอประทบัใจการจนิตนาการทีไ่มม่กีรอบ

มาก “มนัสุดยอดมากเลย” เพราะไม่มพีืน้ทีใ่ดเปิดใหจ้นิตนาการไดท้ างานในลกัษณะน้ี PF8 กล่าว

สนบัสนุนว่าเธอเองก ็“ไมเ่คยไปรว่มกจิกรรมทีไ่ดค้ดิเยอะขนาดนี้ และไดเ้อน็จอยไปกบัมนั ไดท้ าในสิง่ที่

ปกตไิมไ่ดท้ า เรากลบัพดูถงึมนัได ้จนเรากแ็ปลกใจว่าเรากท็ าไดเ้หมอืนกนันะ” เธอวา่การจินตนาการ

ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ท าให้เธอสามารถคิดในส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือว่าตวัเองจะคิดได้ และรู้สึกว่า “เราเองก็

เป็นส่วนหน่ึงของอนาคต” ได้จริงๆ 

ผูเ้ขา้รว่มคนหนึ่งในกลุ่มแฟนคลบัพดูกบัทมีงานหลงัจบกจิกรรมว่า ในช่วงเชา้เธอยงัรูส้กึเกรง็

และไมก่ลา้ทีจ่ะพดูสิง่ทีต่วัเองจนิตนาการออกมามากนกั เพราะกลวัว่าจะดเูป็นเรือ่งที ่“เพอ้เจอ้” ในการ

ด าเนินกจิกรรมกลุ่มต่อๆ มา ผูว้จิยัจงึเน้นย า้ว่าความเพอ้ฝันและเพอ้เจอ้คอืสิง่ทีเ่ป็นทีต่อ้งการในทีน่ี้ ไม่

มกีารตดัสนิถูกผดิ ซึง่พบว่าช่วยใหบ้รรยากาศของการระดมความคดิในกลุ่มยอ่ยเป็นไปอย่างลื่นไหล

มากขึน้ 

PL1 กล่าวว่าพืน้ทีล่กัษณะน้ีเป็นสิง่ทีเ่ขารูส้กึตอ้งการใหม้ใีนโรงเรยีนอย่างยิง่ และ “คงจะดมีาก

ถา้หากคนอื่นๆ ในทีต่่างๆ ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมแบบนี้บา้ง”  ความเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม 3 คนนี้ยนืยนัว่า

เครือ่งมอืในการสรา้งจนิตนาการพลเมอืงนี้สามารถใชไ้ดจ้รงิ และเป็นสิง่ทีส่อดรบักบัความตอ้งการของ

เยาวชนทีจ่ะมพีืน้ทีป่ลอดภยัในการแสดงออกในแบบทีไ่มต่อ้งกลวัว่าจะถูกตดัสนิจากสงัคม  การ

ประยกุต์ใช้งานในบริบทของไทยจึงอาจมุ่งเป้าไปในเชิงของการสร้างพื้นท่ีลกัษณะน้ีเพ่ือ

เช่ือมโยงเยาวชนท่ีมีความคิดและความสนใจใกล้เคียงกนั หรือสร้างความสมัพนัธแ์ละความ

เข้าใจระหว่างครกูบันักเรียน นอกเหนือไปจากการใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างจินตนาการ

พลเมืองให้กบักลุ่มนักเคล่ือนไหวหรือคนในชุมชนเดียวกนั 

ในการจดังานครัง้ทีส่ามกบักลุ่มกราฟิกดไีซน์ เมือ่เปิดใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกสถานทีม่าใชท้าบ

จนิตนาการไดโ้ดยเสร ีพวกเขาเลอืกสถานศกึษาของตนเองมาใชถ้งึ 3 จาก 4 กลุ่ม ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า

โรงเรยีนและมหาวทิยาลยัเป็นทีท่ีม่คีวามส าคญักบัพวกเขา การ “ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ” จงึ

น่าจะเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะใชใ้นบรบิทของสถานศกึษาซึง่อาจปรบัเปลีย่นวธิกีารแทรกแซงพืน้ทีน่ัน้ จาก

การวาดภาพทบัลงไป อาจใชว้ธิที าฉากจ าลอง (diorama) หรอืท าตน้แบบ (prototype) ของโครงการแห่ง

อนาคตไปวางในพืน้ทีจ่รงิเลยกไ็ด ้เพราะเป็นพืน้ทีท่ีพ่วกเขาคุน้เคยและปลอดภยั 
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5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

       

 

โครงการวจิยั “จนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย” คอืโครงการวจิยัเชงิขบัเคลื่อนทีไ่ดร้บัแรง

บนัดาลใจจากโครงการ Civic Imagination Project (civicimaginationproject.org) แห่งมหาวทิยาลยัเซา

เทริน์แคลฟิอรเ์นีย ซึง่มเีป้าหมายไมเ่พยีงท าความเขา้ใจความส าคญัของ “จนิตนาการพลเมอืง” ในการ

สรา้งส านึกพลเมอืง จนิตนาการถงึอนาคตทีเ่ป่ียมความหวงัโดยไมต่ดิกบัขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ ในปัจจบุนั 

แลกเปลีย่นความเหน็กบัคนทีแ่ตกต่างหลากหลายเพื่อสรา้งสายสมัพนัธพ์ลเมอืงและกา้วขา้มความ

แตกต่าง และน าจนิตนาการดงักล่าวมาใชข้บัเคลื่อนกระบวนการเปลีย่นแปลงในบรบิทจรงิ ทว่ายงั

รวมถงึการพฒันาเครือ่งมอืจนิตนาการพลเมอืงเพื่อตอบโจทยเ์ป้าหมายดงักล่าวในทางปฏบิตั ิ 

ทางโครงการฯ ไดห้ยบิยมืทฤษฎแีละประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืจนิตนาการพลเมอืงดงักล่าวเพื่อ

ออกแบบเวริคช์อปกบัเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุระหว่าง 15-18 ปี หรอืศกึษาอยูไ่มเ่กนิชัน้ปีที ่1 ใน

ระดบัอุดมศกึษา ใน 2 กลุ่มหลกั คอื หนึง่ กลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไป ซึง่ทางโครงการฯ ไดค้ดัเลอืก

กลุ่มเป้าหมายโดยค านึงถงึภมูหิลงัและสถานะทางเศรษฐกจิ-สงัคมทีแ่ตกต่างหลากหลาย รวมถงึเลอืกท า

เวริค์ชอปทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออนไซตเ์พื่อทดสอบและพฒันาตน้แบบสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และ 

สอง กลุ่มเยาวชนทีม่คีวามสนใจรว่ม โดยทางโครงการฯ เลอืกกลุ่มความสนใจทีม่คีวามตื่นตวัทาง

การเมอืงและสงัคมในช่วง พ.ศ. 2563-2565 นัน่คอื กลุ่มแฟนคลบั กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 

(LGBTQ+) และกลุ่มกราฟิกดไีซน์  

ผลผลติหลกัทีไ่ดจ้ากโครงการ “จนิตนาการใหมข่องเยาวชนไทย” ประกอบดว้ย  

หนึง่ ขอ้คน้พบเพื่อตอบค าถามวจิยัหลกั 2 ขอ้ของโครงการฯ นัน่คอื 1) มปีระเดน็สาธารณะ

อะไรทีเ่ยาวชนทีเ่ขา้รว่มเวริค์ชอปกบัโครงการฯ ใหค้วามส าคญัผ่านจนิตนาการพลเมอืง และ 2) เยาวชน

จนิตนาการถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงเพื่อสรา้งสงัคมทีต่นตอ้งการเหน็อยา่งไร โดยทมีวจิยัไดว้เิคราะห์

ทัง้ผลผลติจากจนิตนาการของเยาวชน ปฏสิมัพนัธข์องเยาวชนระหว่างกระบวนการเขา้รว่มกจิกรรม 

และค าตอบจากการสอบถามพดูคุยกบัเยาวชนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมโดยตรง ซึง่ค าตอบดงักล่าวมไิดมุ้ง่หา

ความเป็นสามญัการทางความคดิของเยาวชนไทยทัง้หมด ทว่าเป็นการสะทอ้น “โลกทศัน์” ของเยาวชน

ผูเ้ขา้รว่มผ่านจนิตนาการต่ออนาคตและการปฏสิงัสรรคท์ีเ่ผยตวัทัง้ระหว่างและหลงักจิกรรมเวริค์ชอป 

ในการตอบค าถามขอ้แรก ประเดน็สาธารณะทีป่รากฏผ่านจนิตนาการของเยาวชนทีเ่ขา้รว่ม 

รวมถงึขอ้สงัเกตอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุได้ดงันี้ 
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 ประเดน็สาธารณะทีเ่ยาวชนใหค้วามส าคญันัน้มหีลากหลาย ครอบคลุมตัง้แต่การพฒันา

สาธารณูปโภคและโครงสร้างขัน้พ้ืนฐานใหม้คีุณภาพและมคีวามเท่าเทยีมระหว่างเมอืงและ

ต่างจงัหวดั เช่น การขนส่งสาธารณะทีไ่มค่รอบคลุม ไมเ่พยีงพอ และขาดคุณภาพ การสญัจร

ทางเทา้ทีไ่มส่ะดวกและอนัตราย การน าสายไฟลงใตด้นิเพื่อใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั 

การปรบัปรงุถนน การจดัระบบเกบ็และแยกขยะ และการมสีิง่อ านวยความสะดวกอยา่ง

หา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น ฯลฯ ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น สทิธทิีจ่ะ

ไดร้บัสวสัดกิารอยา่งทัว่ถงึ การสรา้งเมอืงทีอ่อกแบบมาเพื่อคนทุกคนใหไ้ดใ้ชช้วีติอยา่งมี

คุณภาพ มคีวามหวงั และมคีวามสุข สงัคมทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตั ิฯลฯ การยอมรบัและให้สิทธิอนั

เท่าเทียมกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) เช่น มกีฎหมายสมรสเท่าเทยีม 

สงัคมและครอบครวัยอมรบัความหลากหลายทางเพศมากขึน้ ฯลฯ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี เช่น การน าเทคโนโลยอีย่าง AI มาช่วยเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัชวีติและแกไ้ข

ปัญหาสงัคม ทว่ากม็ปีระเดน็เรือ่งการรกัษาสมดุลกบัธรรมชาต ิการไมป่ล่อยใหเ้ทคโนโลยี

ครอบง าชวีติมากเกนิไป การกระจายเทคโนโลยอีย่างทัว่ถงึ ฯลฯ ส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาโลก

รอ้น การใชพ้ลงังานสะอาด การจดัการกบัขยะ ฯลฯ ประชาธิปไตยและสิทธิขัน้พื้นฐานทาง

การเมือง เช่น การสรา้งประชาธปิไตยทีเ่ปิดใหค้นแตกต่างหลากหลายไดม้สีทิธิม์เีสยีงอยา่ง

แทจ้รงิ การเคารพเสรภีาพในการแสดงออก ฯลฯ และการศึกษา เช่น การเขา้ถงึการศกึษาทีม่ ี

คุณภาพไดอ้ย่างถว้นหน้า การศกึษาทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการอนัหลากหลายของ

เดก็และเยาวชน ฯลฯ  

 ประเดน็สาธารณะทีไ่ดร้บัการพดูถงึบ่อยระหว่างท ากจิกรรมและเผยตวัผ่านจนิตนาการของ

เยาวชนทีเ่ขา้รว่มในอนัดบัแรกๆ คอื ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสงัคม (ไมว่่ารวยหรอื

จน อยูใ่นเมอืงหรอืต่างจงัหวดั กส็ามารถเขา้ถงึสวสัดกิารและบรกิารของรฐัไดอ้ยา่งเท่าเทยีม) 

การเดินทางและขนส่งสาธารณะ (ครอบคลุม ปลอดภยั รวดเรว็ และราคาถูก) คณุภาพ

การศึกษา (โรงเรยีนมคีุณภาพทดัเทยีมกนั และเปิดกวา้งส าหรบัความตอ้งการอนัหลากหลาย

ของเยาวชน) รวมถงึการมรีะบอบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เปิดรบัเสยีง

ของประชาชนและไมป่ล่อยใหใ้ครผกูขาดอ านาจเบด็เสรจ็ ซึง่มกัปรากฏในฐานะเงือ่นไขขัน้

พืน้ฐานทีน่ าไปสู่การบรรลุประเดน็สาธารณะดา้นอื่นๆ  

 แมเ้ยาวชนหลายคนจะเริม่ต้นจากจนิตนาการถงึ “วตัถุ” ทีส่ะทอ้นถงึความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลย ีแต่สิง่ทีน่่าสนใจคอื เมือ่ผ่านการพูดคุยและท ากจิกรรมต่อเนื่อง สิง่เหล่านี้เผยใหเ้หน็ 

“ชุดคณุค่าทางสงัคม” ทีไ่ปไกลกว่ามติเิชงิวตัถุ เช่น ความเสมอภาคและเท่าเทยีม 

ประชาธปิไตยทีทุ่กคนมสี่วนรว่ม สทิธเิสรภีาพ สงัคมทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตั ิโลกทีร่กัษาสมดุลระหว่าง

ความเจรญิและสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ สิง่เหล่านี้ไมเ่พยีงแต่เป็นสิง่ทีเ่ยาวชนปรารถนาในฐานะปัจเจก 

แต่ยงัเป็นชุดคุณค่าทีส่ าคญัต่อการก าหนดเป้าหมายรว่มของสงัคม 
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 ในกจิกรรม “ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ” เยาวชนสะทอ้นมมุมองต่อการจดัการพื้นท่ี

สาธารณะให้เป็นพ้ืนท่ี “สาธารณะ” ท่ีเปิดให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ตวัอยา่งเช่น การเสนอใหน้ าแนวคดิ universal design มาใชป้รบัปรุงท่าพระจนัทรใ์หเ้ป็นพืน้ที่

ส าหรบัทุกคน ไมว่่าจะผูพ้กิารทางสายตาหรอืนกัท่องเทีย่วต่างชาติ การปรบัพืน้ทีส่นามหลวงให้

เป็นลานกจิกรรมส าหรบัคนทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ การยา้ยรปูปั้นของบุคคลส าคญัออกไปเพื่อให้

เกดิพืน้ทีส่เีขยีวและใชง้านไดจ้รงิอย่าง co-working space หรอืศาลาพกัรอ้น รวมถงึการเปลีย่น

กฎเกณฑท์ีพ่ระราชวงัสนามจนัทน์ใหอ้นุญาตใส่ชุดอะไรเขา้ชมกไ็ด ้และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้

ตอบสนองการใชง้านอย่างแทจ้รงิ  

 แมก้จิกรรมจะพยายามโน้มน้าวใหผู้เ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึอนาคตแบบไรข้อ้จ ากดั ทว่าภมิูหลงั 

ภมิูล าเนา และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ-สงัคม ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดทศันียภาพ

ของอนาคตท่ีผูเ้ข้าร่วมจินตนาการถึง กลุ่มเยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตชนบทหลายคน

จนิตนาการถงึสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่ยาวชนในกรงุเทพฯ หรอืเมอืงใหญ่เขา้ถงึอยู่แลว้ใน

ปัจจบุนั เช่น รถไฟฟ้า สนามบนิ หา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก ฯลฯ ในขณะทีเ่ยาวชนทีม่าจาก

กรงุเทพฯ ส่วนมากจะจนิตนาการถงึเทคโนโลยอีนักา้วหน้าทีช่่วยใหส้ิง่ทีม่อียูแ่ลว้ดยีิง่ขึน้ เช่น 

รถขบัเคลื่อนอตัโนมตัแิละใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์การใช ้AI เขา้มาเพิม่ความอ านวยสะดวก

และทดแทนแรงงานมนุษย ์รวมถงึการแกไ้ขปัญหาทีค่นเมอืงมกัจะประสบพบเจอ เช่น สายไฟที่

รกรงุรงั ถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ การจดัการขยะ ฯลฯ นอกจากนัน้ พืน้เพดา้นการศกึษาของ

เยาวชนกส็่งผลต่อการก่อรปูจนิตนาการเช่นกนั นกัเรยีนจากโรงเรยีนก าเนิดวทิยซ์ึง่มคีวามถนดั

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญา มกัจนิตนาการถงึโลกอนาคตทีต่อ้งจดัการความสมัพนัธร์ะหว่าง

ความเป็นมนุษย ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม  

 อยา่งไรกด็ ีถงึประสบการณ์และภมูหิลงัจะมสี่วนก าหนดความสนใจในประเดน็สาธารณะของ

ผูเ้ขา้รว่มในบางมติ ิทว่าในกจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มเป็นเยาวชนทีม่คีวามสนใจรว่ม (กลุ่มแฟนคลบั 

กลุ่ม LGBTQ+ และกลุ่มกราฟิกดไีซน์) กลบัพบว่า จินตนาการของพวกเขาไม่ได้สะท้อน

ประเดน็ความสนใจเฉพาะของตนเท่านัน้ หลายคนแสดงให้เหน็ถึงความสนใจอนั

หลากหลาย ตวัอยา่งเช่น เยาวชนจากกลุ่มแฟนคลบัแสดงออกถงึจนิตนาการทีส่ะทอ้นถงึ

ประเดน็เรือ่งเพศ หรอืกลุ่ม LGBTQ+ กม็จีนิตนาการทีส่ะทอ้นถงึหลายประเดน็ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั

เรือ่งเพศโดยตรง เช่น ประเดน็เรือ่งการศกึษา ประชาธปิไตย ฯลฯ สิง่เหล่านี้อาจสะทอ้นถงึ

พฤตกิรรมการตดิตามประเดน็อนัหลากหลายผ่านโลกโซเชยีล และความสามารถในการ

เชื่อมโยงประเดน็ปัญหาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัของเยาวชน รวมถงึปฏเิสธภาพเหมารวม 

(stereotype) ว่าเยาวชนทีใ่ชส้ื่อโซเชยีลมกัอยูใ่น “หอ้งแห่งเสยีงสะทอ้น” ทีส่นใจแต่เรือ่งของ

ตวัเอง 

 วฒันธรรมสมยันิยม (pop culture) มีพลงัเชิงสญัลกัษณ์ในการกระตุ้นจินตนาการของ

เยาวชน โดยผูเ้ขา้รว่มสามารถผกูโยงเรือ่งราวหรอืตวัละครในวฒันธรรมสมยันิยมเขา้กบั

จนิตนาการแห่งอนาคตในหลากหลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ผยตวัในรปูของอนาคตทีม่คีวามหวงั (ยโูท
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เปีย) และแบบสิน้หวงั (ดสิโทเปีย) ตวัอยา่งเช่น นวนิยาย 1984 ช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มคนหนึ่ง

จนิตนาการถงึโลกดสิโธเปียทีก่ารใชเ้ทคโนโลยแีบบไมร่ะมดัระวงัอาจน าไปสู่โลกอนาคตทีส่ิน้

หวงั หรอืตวัละครทีเ่ป็นผูพ้พิากษาจากซรีสีเ์รือ่ง The Devil Judge กช็่วยกระตุน้ใหเ้ยาวชน

จนิตนาการถงึสงัคมทีเ่ทีย่งธรรม โดยเรือ่งราวของการต่อสูร้ะหว่างฮโีรแ่ละตวัรา้ยซึง่มกัปรากฏ

ในวฒันธรรมสมยันิยม กเ็ป็นหน่ึงในพลอ็ตเรือ่งทีถู่กน ามาใชส้ะทอ้นถงึความหวงัของเยาวชนที่

จะเหน็ผูน้ าทางการเมอืงทีต่นมองว่าขาดความชอบธรรมถูกก าจดัออกไป นอกจากนัน้ ใน

กระบวนการจนิตนาการถงึอนาคตรว่มกนั วฒันธรรมสมยันิยม ไมว่่าจะเป็นซรีสี ์ภาพยนตร ์

การต์ูน ยงัใชเ้ป็นจดุอา้งองิเพื่อเชื่อมรอ้ยจนิตนาการของผูเ้ขา้รว่มทีแ่ตกต่างกนั 

 ในกจิกรรมทีถู่กออกแบบมาใหเ้ยาวชนมโีอกาสแลกเปลีย่น “จนิตนาการ” ผ่านการแบ่งปันและ

ผสมผสานเรือ่งราวขึน้มาใหม ่(remixing) พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมไดน้ าเสนอความคดิของตน พดูคุย 

แลกเปลีย่น ประนีประนอม หาจดุเชื่อมโยง และผสมผสานจนิตนาการทีแ่ตกต่างกนัของสมาชกิ

ในกลุ่ม จนเกดิการก่อรปู “จนิตนาการใหม”่ ทีผู่เ้ขา้รว่มยอมรบัรว่มกนั กระบวนการดงักล่าวคอื

มติเิชงิพลเมอืงอนัส าคญั ซึ่งช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนเพื่อลดความแตกต่างและกระชบั

ความสมัพนัธ์ในกลุ่มคนที่มปีระสบการณ์แตกต่างกนั อนัเป็นรากฐานส าคญัของความเป็น

พลเมอืงในการก้าวขา้มการแบ่งขัว้ทางความคดิ 

ในส่วนของค าถามทีส่อง จนิตนาการของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมเผยให้เหน็มมุมองต่อกระบวนการ

เปลีย่นแปลง ดงันี้ 

 แมเ้ยาวชนส่วนหนึ่งจะจนิตนาการถงึเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่างฮโีรก่บัตวัรา้ย (ทีม่กัสื่อนยัถงึ

ผูน้ าทีเ่ยาวชนมองว่าขาดความชอบธรรม เช่น การใชช้ื่อลอ้เลยีนว่า “ไทตู่” หรอื “ตู”้) ซึง่

หลงัจากตวัรา้ยถูกก าจดัออกไปดว้ยวธิใีดๆ กต็าม อนาคตของบา้นเมอืงกด็ูจะสดใสขึน้มา

ทนัพลนั จนิตนาการในลกัษณะน้ีสะทอ้นถงึความรูส้กึสิน้หวงักบัการหาหนทางถอดถอน

ผูน้ าผ่านกลไกเชงิสถาบนั ทว่าวธิดีงักล่าวกถ็ูกตัง้ค าถามถงึความชอบธรรม รวมถงึความ

ยัง่ยนืในการแกปั้ญหา เพราะสุดทา้ยกจ็ะมตีวัรา้ย (ผูน้ า) คนใหมข่ึน้สู่อ านาจอยูด่ ีโดย

หลงัจากกระบวนการพูดคุยถกเถยีง เยาวชนทีเ่ขา้รว่มส่วนมากกเ็หน็พอ้งกบัวธิกีารทีช่อบ

ธรรมและยัง่ยนืมากกว่า 

 แมเ้ยาวชนจะมองว่า “ตนเอง” เป็นผูก้ระท าการทีส่ าคญัสุดในการสรา้งการเปลีย่นแปลง แต่

เป้าหมายของการเปลีย่นแปลงนัน้ขยายใหญ่ไปกว่าตวัตนของพวกเขา ดงัทีเ่หน็ไดจ้าก

ประเดน็สาธารณะและชุดคุณค่าทางสงัคมทีป่รากฏผ่านจนิตนาการของผูเ้ขา้รว่ม เรือ่งราว 

“การกรอบ(กอบ)กูโ้ลก” ทีต่ ัง้เง ือ่นไขใหก้ารขอพรทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาความเป็นอยู่ของคน

ในสงัคม ความเท่าเทยีม และทศันคตขิองคนในสงัคม มโีอกาสส าเรจ็ 100% ขณะทีพ่รอื่นๆ 

มโีอกาสส าเรจ็น้อยกว่า กส็ะทอ้นถงึจนิตนาการต่อการเปลีย่นแปลงของเยาวชนทีข่ยบัขยาย

ไปไกลกว่าตวัของพวกเขาเอง 
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 เรือ่งราวจากจนิตนาการของเยาวชนส่วนหน่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามในการเปลีย่น 

“ความคดิ” ของคนในสงัคม ดว้ยความเชื่อว่าถา้สามารถเปลีย่นความคดิของคนรอบตวัและ

คนในสงัคมได ้การเปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้นกจ็ะเกดิตามมา ตวัอยา่งเช่น เรือ่งราวใน “A 

Whole New World” ซึง่เยาวชนทีผ่่านการศกึษาทีม่คีุณภาพสามารถใชค้วามรูเ้ปลีย่นแปลง

คนในสงัคมทีย่งั “โลกแคบ” ใหย้อมรบัการเปลีย่นแปลงและความแตกต่างหลากหลายได้

มากขึน้ หรอืเรือ่งราวใน “ผ่าพภิพไททนั” ทีค่รอบครวั “ตาสว่าง” กลบัใจมาสนับสนุนการ

ต่อสูก้บัผูน้ าทีย่ดึอ านาจ 

 ความเท่าเทยีมไมไ่ดเ้ป็นเพยีงประเดน็สาธารณะทีเ่ยาวชนใหค้วามส าคญัเท่านัน้ แต่ยงัเป็น

หนทางในการเปลีย่นแปลงทีป่รากฏในจนิตนาการของเยาวชนดว้ย ตวัอยา่งเช่น เรื่อง “A 

Whole New World” ทีจ่นิตนาการว่า การใหก้ารศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกบัเดก็ทีม่ฐีานะทาง

เศรษฐกจิและสงัคมแตกต่างกนั จะช่วยการนัตวี่าเดก็ทุกคนสามารถประสบความส าเรจ็และ

ใชค้วามรูค้วามสามารถรว่มกนัเปลีย่นแปลงสงัคม ซึง่สะทอ้นว่าการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิ

ตอ้งมรีากฐานมาจากความเท่าเทยีม  

 ประชาธปิไตยคอืหลกัการและเงือ่นไขส าคญัในกระบวนการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัใน

จนิตนาการของเยาวชนหลายกลุ่ม ตวัอยา่งเช่น เรือ่งราวของ “มา้นอนมงักริ” ทีส่ามารถอ่าน

ใจคนและเสกใหค้วามตอ้งการเป็นจรงิได ้แต่ถูกดดัแปลงใหเ้ปิดรบัความตอ้งการของทุกคน 

และเมือ่ผูค้นมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างหลากหลาย มา้นอนมงักริกจ็ะอ่านใจคนแลว้ใหโ้หวต

เพื่อมอบพรตามความตอ้งการของคนส่วนมาก เรือ่งราวดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า “อ านาจที่

จะสรา้งการเปลีย่นแปลง” นัน้ตอ้งมฐีานมาจากการรบัฟังเสยีงของคนทุกคนอยา่งแทจ้รงิ  

 ในจนิตนาการของเยาวชนผูเ้ขา้รว่มในกจิกรรมเวริค์ชอป ผูม้บีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อน

การเปลีย่นแปลงนัน้ปรากฏตวัในหลากหลายรปู ไมว่่าจะเป็นผูม้อี านาจ (รฐั) ครอบครวัและ

คนรอบขา้ง คนในชุมชน หรอืกระทัง่ “เทคโนโลย”ี ทีก่า้วหน้า ทว่าผูข้บัเคลื่อนการ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีสุ่ดในจนิตนการของเยาวชนคอื “พวกเราทุกคน” ทีต่อ้งช่วยกนัสรา้ง

ความตระหนกัรู ้เปลีย่นความคดิของคนในสงัคม สรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  สรา้งการ

เปลีย่นแปลงโดยค านึงถงึความเท่าเทยีม รวมถงึตรวจสอบและเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเปลีย่นแปลงรว่มกบัภาครฐั  

สอง “ตน้แบบ” (prototype) สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีพ่ฒันาขึน้โดยนกัวจิยัของโครงการและมกีาร

ทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มเป้าหมายทัง้ 7 กลุ่ม ซึง่ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมตน้แบบ นัน่คอื 1) เรือ่งเล่าแห่ง

อนาคต 2) เมอืงแห่งอนาคต 3) ความหวงัทีไ่ม่มอีะไรกัน้: จนิตนาการสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2615 และ 4) 

ทาบจนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ โดยตน้แบบกจิกรรมทัง้สีน่ี้มรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั อาทเิช่น กจิกรรม 

“ความหวงัทีไ่มอ่ะไรกัน้ฯ” จะเน้นเปิดใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถจนิตนาการไปในอนาคตโดยไรข้อ้จ ากดั และมี

การน า “วฒันธรรมสมยันิยม” เขา้มาใชเ้พื่อกระตุน้จนิตนาการของเยาวชน ขณะที่กจิกรรม “ทาบ

จนิตนาการสู่ความเป็นจรงิ” แมจ้ะเปิดใหผู้เ้ขา้รว่มใชจ้นิตนาการไดเ้ตม็ที ่ทว่าการใหท้าบจนิตนาการไป
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ลง “ความเป็นจรงิ” ท าใหเ้กดิการยดึโยงกบัความจรงิทีเ่ป็นอยู่มากกว่า แต่กท็ าใหผู้เ้ขา้รว่มใชจ้นิตนาการ

ไดง้า่ยกว่าและยดึโยงกลบัมาทีบ่รบิทเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงจรงิไดม้ากกว่า หรอืกจิกรรม “เมอืงแห่ง

อนาคต” ทีช่วนผูเ้ขา้รว่มจนิตนาการถงึเมอืงแห่งอนาคตไดอ้ยา่งไรข้ดีจ ากดั ตัง้แต่คดิถงึ “สิง่ทีต่นอยาก

เหน็” ไปจนประกอบสิง่เหล่านัน้ขึน้มาเป็นเมอืงแห่งอนาคตรว่มกบัเพื่อนในกลุ่ม แต่พอเพิม่กจิกรรมให ้

“ออกแบบนโยบาย” เมอืงแห่งอนาคตของเพื่อนกลุ่มอื่น กท็ าใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้บทวนถงึ “หลกัการเชงิ

คุณค่า” และจนิตนาการถงึการเปลีย่นแปลงไดม้ากยิง่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันากจิกรรมเวริค์ชอป มดีงันี้  

 เวริค์ชอปของโครงการฯ ไดผ้สมผสานตวักจิกรรมทีพ่ฒันาโดยกลุ่ม Civic Paths นัน่คอื 

Infinite Hope – Imagining a Better World, the Origin Stories, the Remixing Stories, 

Step into the Looking Glass, Monuments from the Future และ Creating an Action 

Plan ผูอ้อกแบบกจิกรรมสามารถผสมผสานกจิกรรมต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยอาจใส่เรือ่งราวของตวัละครทีก่ลุ่มเป้าหมายคุน้เคย (เช่น โด

ราเอมอน ฯลฯ) หรอืใส่โจทยเ์ฉพาะกบับรบิทเชงิความสนใจหรอืพืน้ที ่เพื่อเพิม่ความ

น่าสนใจของกจิกรรม 

 จากการท ากจิกรรมกบัผูเ้ขา้รว่ม ทางโครงการฯ พบว่า เวริค์ชอปจนิตนาการพลเมอืงนี้

ไดก้ลายเป็น “พืน้ทีป่ลอดภยั” ใหเ้ยาวชนไดป้ลดปล่อยจนิตนาการและความคดิไดเ้ตม็ที่

โดยไมถู่กสงัคมหรอืคนรอบขา้งตดัสนิ หลายคนแสดงความเหน็ว่าอยากให้มกีจิกรรมที่

เปิดใหพ้วกเขาใชจ้ตินาการไดอ้ยา่งเสรแีบบน้ีในโรงเรยีน ดงันัน้โรงเรยีนหรอืสถาบนั

ทางสงัคมทีท่ างานรว่มกบัเยาวชน สามารถน าเอาตน้แบบกจิกรรมเวริค์ชอปไป

ประยกุตใ์ชเ้พื่อสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัใหก้บัเยาวชนไดค้ดิฝันอยา่งเตม็ที ่รวมถงึกระตุ้นให้

เกดิการน าจนิตนาการของเยาวชนมาใชส้รา้งการเปลีย่นแปลงในพืน้ทีจ่รงิ 

 เป้าหมายส าคญัประการหนึ่งของแนวคดิจนิตนาการพลเมอืงคอื การสรา้งบทสนทนา

ระหว่างกลุ่มคนทีแ่ตกต่างหลากหลายเพื่อสรา้งสายสมัพนัธพ์ลเมอืง กจิกรรมเวริค์ชอป

ทีพ่ฒันาขึน้จงึสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มเป้าหมายทีม่สี่วนผสมทีแ่ตกต่างกนั 

เช่น ครกูบันกัเรยีน คนต่างวยัต่างเจเนอเรชัน่ คนทีม่อุีดมการณ์ทางการเมอืงแตกต่าง

กนั ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นบนเงือ่นไขการจนิตนาการทีไ่รข้ดีจ ากดั และการ

ผสมผสานเรือ่งราวผ่านจนิตนาการทีแ่ตกต่างหลากหลาย  
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ภาคผนวก ก 
ชุดค ำถำมละลำยพฤติกรรม 

  



ภาคผนวก ข 
ตำรำงกิจกรรม 

 เวลา กิจกรรม รายละเอยีด 

9:00 ลงทะเบียน  

9:30 เชิญเข้ำห้องประชุม  

9:40 Intro แนะน ำตัวทีมงำน แจ้งวัตถุประสงค์ จะท ำอะไร จะได้อะไร 
Civic Imagination หมำยถึงอะไร 

9:45  Ice break 1: ตบมือแบบมี
จินตนำกำร 

ช้ีให้เห็นควำมส ำคัญของจินตนำกำร โดยให้ตบมือแห้งๆ กับตบมือดี
ใจโดยจินตนำกำรถึงเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมสุข แนะน ำตัวรอบวง บอก
ว่ำตัวเองดีใจเรื่องอะไร ทุกคนร่วมยินดีด้วย 

9:50 Ice break 2: ค ำถำมเปดิใจ เซ็ตค ำถำมเพื่อกำรเปิดใจ จับคู่กันถำมค ำถำม เปล่ียนกลุ่มใหม่เปน็ 
3 คน  

10:00 Workshop 1 
ความหวังทีไ่ม่มอีะไรก้ัน 

จินตนำกำรถึงประเทศไทย พ.ศ.2615 (50 ปข้ีำงหน้ำ) 
โดยท่ี “ทุกอย่ำงเปน็ไปได้”  

5 นำที อธิบำยกิจกรรม เรำจะช่วยกันสร้ำงโลกท่ีทุกอย่ำงเปน็ไปได้ 

 
 
 
 

25 นำที 

ระดมสมอง เมื่อคิดถึงอนำคต เรำคิดถึงมันในแง่ไหน หรือในเรื่องอะไรท่ีเรำอิน
และอยำกเห็นควำมเปล่ียนแปลง >> ใช้ Slido 

 
วัตถุดิบต้ังต้น 

แจกกระดำษให้ทุกคนเขียนตอบ: pop culture ท่ีตนเองช่ืนชอบ >> 
identify ตัวละคร ควำมสำมำรถ ฉำก ธีม ไอเดีย // โลกในอีก 50 ปี
ข้ำงหน้ำเปน็ยังไง 

 
จับกลุ่มและเข้ำประตูมิติ 

จับกลุ่ม 3-5 คน (ถ้ำ 6 คนให้แบ่งครึ่งเปน็กลุ่มละ 3) ตำมประเด็นท่ี
เสนอกันเข้ำมำ และเดินข้ำมเส้นเทปกำวสีแดง ข้ำมประตูมิติเข้ำไป
ในโลกใบเดียวกัน เพื่อรวมเร่ืองรำวต้ังต้น และจินตนำกำรของคนใน
กลุ่มเข้ำเปน็ story เดียวกัน 

 
 

30 นำที 

 
 

สร้ำงเรื่องรำว 

ป ี2615 ประเทศไทยเปน็ยังไง จะเปน็ Utopia/Dystopia ก็ได้ ตัว
ละคร ฉำก หรือ plot จำกวัตถุดิบต้ังต้นของแต่ละคนมีบทบำทยังไง
ในเรื่องรำวนี้ สู้เพื่ออะไร สู้กับอะไร แก้ยังไง 
>> เขียนลงกระดำษ เรียงเปน็ล ำดับเหตุกำรณ์ 4-5 ข้อ พร้อมต้ังช่ือ
เรื่อง 

30 นำที เล่ำเรื่อง ข้ำมประตูมิติกลับมำเล่ำเรื่องกลุ่มละ 3-4 นำที  

 
15 นำที 

 
reflection 

แบ่ง 3 กลุ่มให้มีตัวแทนจำกทุกเรื่องเล่ำ คุยกันว่ำเห็นอะไรในเรื่อง
ของเพื่อนๆ มีอะไรร่วมกัน ประทับใจอะไร คิดว่ำควำมเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนได้ยังไง และเรื่อง fantasy นี้สะท้อนกลับมำยังโลกควำมเปน็
จริงได้ยังไงบ้ำง 

10 นำที สรุปกิจกรรม ตัวแทนแต่ละกลุ่ม discussion ออกมำสรุปท่ีคุยกัน 



12:00 พักกลางวัน  

 

13:00 Workshop 2 
น าจินตนาการสู่โลกของเรา 

จินตนำกำรถึงกำรเปล่ียนแปลงพื้นท่ีจริง เพื่อท ำให้ชีวิตของผู้คนดี
ข้ึน โดยออกไปส ำรวจพื้นท่ี ปรินท์รูปแล้ววำดทับลงไป 

15 นำที Intro: ไม่ใช่แค่สถำนท่ี แต่คือผู้คน แจกกระดำษให้ทุกคนเขียนถึงสถำนท่ีอะไรก็ได้ ท่ีส ำคัญกับชีวิตของ
ตัวเอง >> แชร์รอบวง  

5 นำที อธิบำยกิจกรรม ลองน ำจินตนำกำรมำวำงลงในข้อจ ำกัดด้ำนสถำนท่ี 

 
 

20 นำที 

 
 

ส ำรวจพื้นท่ี 

จับคู่กับคนท่ีอยำกไปทำงเดียวกัน ออกไปส ำรวจพื้นท่ีสำธำรณะ
รอบๆ มธ.ทพจ. ใช้เวลำเดินไม่เกิน 5 นำที เพื่อไปสังเกตกำรณ์ท่ีแห่ง
หนึ่ง 10 นำที ถ่ำยรูป เดินกลับอีก 5 นำที 
ไปกันเปน็คู่ แต่แยกกันสังเกตกำรณ์คนละมุมในท่ีเดียวกัน 
สังเกตพื้นท่ี กิจกรรมในบริเวณนั้น ต้ังค ำถำมกับมัน แล้วแชร์กัน
ระหว่ำงเดินกลับมำ 

 
20 นำที 

เล่ำว่ำไปเจออะไรกันมำบ้ำง พล็อตต ำแหน่งลงบน flipchart เขียนว่ำแต่ละแห่งมี “ควำมเป็นไป
ได้” ท่ีจะเปล่ียนแปลงยังไงบ้ำง 

แบ่งกลุ่ม 3-5 คน ตำมจุดท่ีสนใจ >> ปรินท์รูปภำพสถำนท่ีออกมำเปน็ขำวด ำ
จำงๆ เพื่อให้สำมำรถวำดรูปทับลงไปได้ 

 
25 นำที 

 
พัฒนำโครงกำรแห่งอนำคต 

ระดมไอเดียว่ำสถำนท่ีแห่งนี้จะเปน็อย่ำงไรในอนำคต โครงกำรของ
เรำจะท ำให้ชีวิตของผู้คนดีข้ึน หรือมีควำมหมำยมำกขึ้นยังไง โดย
อ้ำงอิงไปกับประเด็นจำกช่วงเช้ำ แปะรูปภำพลงบนกระดำษ 
flipchart เขียนค ำอธิบำยแนวคิดของโครงกำรลงไปด้ำนข้ำง พร้อม
ต้ังช่ือส่ิงนั้น 

30 นำที น ำเสนอโครงกำร ออกมำน ำเสนอกลุ่มละ 3-4 นำที 

15:00 Final Reflection  

 
 

15 นำที 

 
 

Group discussion 

แบ่งเปน็ 3 กลุ่มเหมือนช่วงเช้ำ คุยกันว่ำเห็นอะไรในโครงกำรของ
เพื่อนๆ  ย้อนดูว่ำกระบวนกำรจินตนำกำรต้ังแต่เช้ำจนถึงบ่ำยน ำมำ
สู่อะไรบ้ำง  กำรร่วมกันจินตนำกำรกับคนอ่ืนๆ เปน็ยังไง อะไรบ้ำงท่ี
ประทับใจ อะไรท่ีไม่ชอบ ไม่เก็ต และคิดว่ำหลังจำกวันนี้ เรำอยำก
ออกไปท ำอะไรกันบ้ำง (ค ำถำมนี้เก็บไว้แชร์รอบวงใหญ่) 

15 นำที สรุปกิจกรรม แชร์ควำมรู้สึกรอบวง และเล่ำว่ำหลังจำกจบ workshop นี้คิดว่ำ
อยำกออกไปท ำอะไรต่อไปบ้ำง 

 



ภาคผนวก ค 
เอกสำรค ำถำมกิจกรรมควำมหวังท่ีไม่มีอะไรก้ัน 

Workshop 1           โดย …………………………. 

ประเทศไทย พ.ศ.2615 

ถ้ำเปิดประตูมิติไปยังอนำคตได้ คุณจะไป
ส ำรวจโลกอนำคตในแง่มุมใด  
(เช่น สิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ กำรขนส่ง ฯลฯ) 

 

ในจินตนำกำรของคุณ ประเทศไทยในป ี
พ.ศ.2615 หน้ำตำเปน็อย่ำงไร อะไรบ้ำง
เปล่ียนไป ปัญหำอะไรท่ีถูกแก้ มีปญัหำ
ใหม่ๆ อะไรเกิดข้ึน 

 

ควำมรู้สึกแรกเมื่อก้ำวข้ำมประตูมิติเข้ำไปใน
ประเทศไทย 2615 คืออะไร 

 

 
องค์ประกอบส าหรบัสรา้งเรื่องราวในโลกอนาคตที ่“ทุกอย่างเปน็ไปได้” 
ลองคิดถึงเรื่องรำวท่ีคณุคุ้นเคย แล้วแจกแจงองค์ประกอบในเรื่องนั้นออกมำ สิง่เหล่ำนี้จะช่วยพำคณุไปได้ไกลมำกขึ้นในโลกอนำคต 

 
 
เรื่องรำวอะไรท่ีชวนให้คณุจินตนาการ
ถึงโลกทีแ่ตกต่างออกไปจากความเปน็
จรงิตรงหน้า  
(อำจเปน็ภำพยนตร์ ซรีีส ์อนเิม เพลง 
MV นยิำย มงังะ มมี หรืออะไรก็ได้ท่ีคณุ
ชื่นชอบมำกๆ) 

 บุคคลหรือตัวละครใน
เรื่อง 

 

บุคลิก / ควำมสำมำรถ  

ฉำก / สถำนท่ี 
ในเรื่อง 

 

ธีม / ใจควำม ของเรื่อง  



  



ภาคผนวก ง 
เอกสำรค ำถำมกิจกรรมทำบจินตนำกำรสู่ควำมเป็นจริง

 



ศูนูย์ค์วามรูู้�นโย์บาย์เด็ก็และครู้อบครู้วั (คิด็ for คิด็ส์)์ 

ศูนูย์ว์ิจิัยั์และสื่่�อสื่ารควิามรู�เพื่่�อตอบโจัทย์อ์นาคต ม่�งวิเิคราะห์ ์ออกแบบ 
เผย์แพื่ร�ควิามรู� และขัับเคล่�อนนโย์บาย์สื่าธารณะด้�านเด้็ก เย์าวิชน 
ครอบครวัิ และการเรยี์นรู� เพื่่�อเป็น็ฐานสื่นบัสื่นน่ทางวิชิาการให์�กบัสื่ำานกั
สื่นับสื่น่นสื่่ขัภาวิะเด้็ก เย์าวิชน และครอบครัวิ สื่สื่สื่. และภาคีเคร่อขั�าย์

@101_PUB

@101_pub

คิด้ for คิด้สื่์

contact.101pub@gmail.com

www.kidforkids.org

https://www.instagram.com/101_pub/
https://twitter.com/101_pub?t=JPCFqfLhMovJPeNZ0AmfEw&s=09
https://www.facebook.com/kidforkids.center
http://www.kidforkids.org
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