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เฉดของความเป็ นพันธมิตร
เวลา:
ขันต
้ ่ำ 30 นำที
เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ :
•

เพื่อทำควำมเข้ ำใจว่ำใครเป็ นพันธมิตรและฝ่ ำยตรงข้ ำมของเรำ

•

เพื่อเรี ยนรู้ ว่ำเรำจำเป็ นต้ องวำงแผนกลยุทธ์ โดยพิจำรณำควบคู่ไปด้ วยว่ำกลยุทธ์ ดงั กล่ำวจะ
ดึงดูดหรื อไม่ดงึ ดูดพันธมิตรที่สำคัญและขับเคลื่อนประชำชนไปสู่กำรเป็ นพันธมิตรที่แข็งขันได้
มำกน้ อยเพียงใด

•

เพื่อส่งเสริมให้ เกิดกำรระดมพลเชิงบวกมำกขึ ้นโดยตระหนักว่ำเรำไม่จำเป็ นต้ องทำให้ ฝ่ำยตรง
ข้ ำมเห็นเหมือนกับเรำเสมอไป

•

เพื่อเชื ้อเชิญผู้เข้ ำร่วมอบรมให้ เข้ ำสูค่ วำมน่ำตื่นตำตื่นใจของกำรวำงยุทธศำสตร์ ที่ซบั ซ้ อน

ทาอย่ างไร /สคริปสาหรั บผู้จัดอบรม:
ให้ อธิบำยกับผู้เข้ ำร่วมว่ำสังคม (เมือง/รัฐ) เป็ นที่รวมของกลุม่ คนที่หลำกหลำยเข้ ำด้ วยกัน กลุ่มเหล่ำนี ้สำมำรถ
นำมำจัดวำงอยู่ในรูปแบบของเฉดสีได้ ไล่ตงแต่
ั ้ กลุ่มที่ใกล้ เคียงกับกำรเป็ นผู้สนับสนุนมำกที่สดุ ไปจนถึงกลุม่ ที่
ต่อต้ ำนกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเอำเป็ นเอำตำย จำกนัน้ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมลองวำดเส้ นตรงแนวระนำบเพื่อแทนกลุ่มคน
ต่ำง ๆ ดังกล่ำว โดยผู้สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงแทนอยู่ที่ปลำยด้ ำนหนึ่งของเส้ น (เขียนไว้ ฝั่งซ้ ำยก็ได้ ) และ
แทนฝ่ ำยตรงข้ ำมไว้ ที่ปลำยอีกด้ ำนหนึง่
จำกนัน้ วำดรูปครึ่งวงกลมบนเส้ นตรงดังกล่ำวแล้ วแบ่งออกเป็ นส่วน ๆ เหมือนรูปพำย รูปพำยที่อยู่ซ้ำยสุดและ
ขวำสุดคือฝ่ ำยเป็ นพันธมิตรและฝ่ ำยตรงข้ ำมที่กระตือรื อร้ นที่สดุ ส่วนถัดเข้ ำมำเป็ นพันธมิตรที่กระตือรื อร้ นน้ อย
กว่ำ และ สุดท้ ำยตรงกลำงคือกลุม่ ที่วำงตัวเป็ นกลำง
ให้ ผ้ ูเข้ ำร่ วมลองใช้ ประเด็นปั ญหำที่กลุ่มกำลังเคลื่อนไหวอยู่ หรื อถ้ ำเป็ นกำรฝึ กอบรมทั่วไป ให้ ยกตัวอย่ำง
ประเด็นปัญหำที่คนในกลุม่ อำจกำลังเคลื่อนไหวอยู่ หรื อจะใช้ ตวั อย่ำงในอดีตที่ทกุ คนรู้จกั ก็ได้

จำกนัน้ ให้ ระบุข้อเรี ยกร้ องที่คนในกลุ่มเห็นตรงกัน แล้ วตังค
้ ำถำมดูว่ำ ในสังคมนี ้ ใครจะให้ กำรสนับสนุนเรำ
มำกที่สดุ น้ อยที่สดุ หรื อใครจะวำงตัวเป็ นกลำง ยกตัวอย่ำงกลุ่ม: "สหภำพแรงงำน" หรื อ "กลุม่ คนยำกจน" หรื อ
"ประชำคมนักธุรกิจ " เมื่อผู้เข้ ำร่ วมแจกแจงกลุ่มและตำแหน่งแห่ง ที่ของกลุ่ม เหล่ำนีใ้ นเฉดสีของควำมเป็ น
พันธมิตรแล้ ว ให้ เขียนชื่อกลุม่ เหล่ำนันลงใน
้
'รูปพำย' ต่ำง ๆ เมื่อเสร็จแล้ ว ก็ให้ เริ่มอภิปรำยและสะท้ อนทบทวน
ตัวเอง โดยมุง่ เน้ นให้ เนื ้อหำอภิปรำยเป็ นไปอย่ำงเฉพำะเจำะจง
ในกำรอภิปรำย ให้ ลองค้ นหำสำเหตุดวู ่ำเหตุใดผู้คนถึงได้ วำงตัวเป็ นกลำง จำกนัน้ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมลองหำรื อกันว่ำ
มีวิธีใดหรื อไม่ที่จะชักจูงให้ คนเหล่ำนี ข้ ยับเข้ ำมำสู่กำรเป็ นพันธมิตร นอกจำกนี ้ โปรดสังเกตว่ำผู้คนอำจย้ ำย
ตำแหน่ง จำกพำยอันหนึ่งไปสู่พำยอี กอันหนึ่งก่อนแล้ ว ให้ ผ้ ูเข้ ำร่ วมลองอภิปรำยดูว่ำเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้
(ตัวอย่ำงเช่น ทหำรและทหำรผ่ำนศึกมีแนวโน้ มที่จะสนับสนุนสงครำมในตอนแรก แต่เมื่อมีกำรทำสงครำม
ควำมรู้สกึ ต่อต้ ำนก็เริ่มก่อตัวขึ ้น)

บอกกับผู้เข้ ำร่วมว่ำ ข่ำวดีก็คือ ในกำรรณรงค์เปลี่ยนแปลงสังคมส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ จำเป็ นต้ องทำให้ ฝ่ำยตรงข้ ำม
เห็นเหมือนกับเรำเสมอไป แม้ ว่ำฝ่ ำยตรงข้ ำมจะเป็ นผู้ถือครองอำนำจอยู่ก็ตำม มันสำคัญเพียงแค่ คุณแค่
จำเป็ นต้ องดึงพำยบำงส่วนหรื อทังหมดให้
้
ขยับมำหำคุณ ถ้ ำคุณดึงพำยทังหมดให้
้
ขยับเข้ ำใกล้ ฝั่งคุณได้ มำกขึ ้น
แม้ เพียงช่องเดียว คุณก็มีโอกำสชนะเกินครึ่ งแล้ ว แม้ ว่ำพวกไม่ยอมประนีประนอมในฝ่ ำยตรงข้ ำมจะไม่ขยับ
เขยื ้อนเลยก็ตำม

เมื่อกลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ที่สำคัญแล้ ว ลองให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมระบุดวู ่ำจะให้ ควำมสำคัญกับพำยชิ ้นใด
และจะทำอย่ำงไรให้ ประชำชนหันมำอยู่ข้ำงเดียวกับเรำ ตอนที่จะเลือกว่ำใครเป็ นกลุ่ม ที่ต้องเข้ ำหำ ให้ ตงั ้
คำถำมว่ำ:
• กลุม่ ใดที่เชื่อถือในตัวเรำและกลุม่ ใดที่เรำสำมำรถเข้ ำถึงได้
• กลุม่ ใดที่เรำยังไม่ได้ เข้ ำหำ
• ตำมจุดประสงค์ของผู้เข้ ำร่วม กลุม่ ใดที่ผ้ เู ข้ ำร่วมจะโน้ มน้ ำวได้ ดีที่สดุ

