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ในฐานะสมาชิกภาคีพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น คงไม่มีใครปฏิเสธที่อยากจะเห็นสังคมเราเป็น
สังคมที่ดี ผู้คนมีความสุข ซึ่งมิใช่เพียงแค่สุขภาพดีอย่างเดียว หาก
แต่รวมถึงสุขภาพจิต และสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีด้วย

นักวิทยาศาสตร์และนักสังคมวิทยาทั้งหลาย ตั้งคำถามไว้ให้
ขบคดิกนัมานานแลว้วา่ สังคมดจีะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร โดยยกตวัอยา่ง
‘มดกับผึ้ง’ ซึ่งเป็นสัตว์สังคมที่มีการจัดระบบในสังคมตนเองเป็น
อยา่งด ี มีการแบง่สรรหนา้ทีกั่นอยา่งทัว่ถงึ บางตวัหาอาหาร บางตวั
ดูแลปกป้องรัง บางตัวมีหน้าที่ออกลูกหลาน ไม่มีใครแย่งหน้าที่กัน
หรือละทิ้งหน้าที่

ทัง้นี ้ถา้จะวา่ไปแลว้ มนษุยก์เ็ปน็สิง่มชีีวติทีมี่ความสามารถสงู
กว่ามดและผึ้ง แต่จะจัดระบบสังคมตนเองอย่างไรนั้นคงต้องดูแบบ
อยา่งจากมดและผึง้ ซ่ึงเขา้ใจวา่ตัง้แตม่นษุยเ์ริม่อยูร่วมกนัเปน็สงัคม
ขึ้นมา จากเดิมที่เคยอยู่แบบร่อนเร่พเนจร กระทั่งสามารถรวมตัวกัน
ตั้งรกรากถิ่นฐานและทำเกษตรกรรมมานานนับหมื่นปีแล้ว จนถึง
วันนี้นักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมวิทยาก็ยังหาคำตอบกันอยู่

ที่สำคัญคือ การที่มนุษย์จะมีความสุขได้ ไม่เพียงแค่มนุษย์
แต่ละคนจะต้องเป็นคนดีเท่านั้น แต่ต้องเกิดจากการจัดระบบของ
สังคม เกิดจากการออกแบบสังคม โดยอาศัยเครื ่องมือสำคัญ
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ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถออกแบบและสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ ซึ่งนักรัฐศาสตร์เรียกเครื่องมือนี้ว่า ‘นโยบายสาธารณะ’

สำหรับประชาชนทั่วไป นโยบายสาธารณะ คือกติกาที่ทำให้
เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทำให้คนสามารถช่วยเหลือคนอื่น
ได้มากขึ ้น และทำให้คนเห็นแก่ตัวได้ยากขึ ้น ฉะนั ้นนโยบาย-
สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักพัฒนาสังคม ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมาได้

คำว่า ‘นโยบาย’ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสำหรับนักการเมืองที่จะใช้
ประโยชนใ์นการหาเสยีงเพือ่ใหต้นเองไดเ้ขา้ไปมอีำนาจ 4 ปี 8 ปี 10
ปี หรอื 20 ปีเทา่นัน้ หากแตเ่ปน็เรือ่งทีท่กุคนในสงัคมตอ้งชว่ยกนัคดิ
ช่วยกันทำ และนี่จึงเป็นเหตุผลที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
และสำนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วม
กันจัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเวทีการพัฒนา
นโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
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หลายท่านอาจสงสัยว่า สสส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรม
ด้านสุขภาพ หรือ มสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ
เช่นกัน เหตุใดจึงมามุ่งเน้นเรื่องนโยบายสาธารณะ ก็ขออนุญาตใช้
พืน้ทีน่ีเ้ลา่ยอ้นใหฟ้งัวา่ เมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้ องคก์ารอนามยัโลกไดมี้การ
จัดประชมุและตัง้คำถามวา่ หากจะสรา้งสขุภาพและสง่เสรมิสุขภาพ
ของประชาชนให้ดีจะทำอย่างไร ซึ่งข้อสรุปที่ได้ตรงกันคือจะต้อง
ดำเนนิการ 5 เรือ่ง ไดแ้ก่

1. ทำให้ทุกคนมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองได้
2. พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี
3. เสรมิสร้างชมุชนใหเ้ขม้แขง็
4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. นโยบายสาธารณะที่ดี
วันน้ีเป็นโอกาสดีท่ีทุกท่านจะได้มาช่วยกันคิดว่าสังคมไทยควรจะมี

นโยบายสาธารณะอย่างไรบ้างที่จะทำให้สังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะ

‘นโยบาย’ ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะสำหรบันักการเมือง

ท่ีจะใชป้ระโยชนใ์นการหาเสยีง

เพือ่ใหต้นเองไดเ้ข้าไปมอีำนาจ 4 ปี 8 ปี 10 ปี

หรือ 20 ปีเท่านัน้ หากแตเ่ป็นเรือ่งท่ีทุกคนในสงัคม

ต้องชว่ยกนัคดิ ช่วยกนัทำ
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ชุมชนท้องถิ่น เพราะชุมชนเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความสำคัญใน
การสร้างความเข้มแข็งในระดับรากฐานของประเทศ กระบวนการใน
การสนบัสนนุชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็ จึงเปน็ประเดน็ที่
จะต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีรูปธรรมที่
มากพอ ทั้งในด้านจำนวนและการกระจายไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ
อย่างมีพลัง โดยกระบวนการที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้
ต้องมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนในสังคม

คำวา่ ‘ชุมชนทอ้งถิน่’ เปน็คำ 2 คำทีเ่รามกัใชคู้ก่นั รวมถงึความ
เข้มแข็งของชุมชนกับความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งหลายคนอาจเรียกว่า ประชาคม ประชาสังคม อย่างไรก็ตาม สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคม ขึ้นอยู่ที่เราจะมองเห็นหรือไม่ และ
อยูท่ีเ่ราจะชว่ยกนัสรา้งหรอืไม่ เพราะสงัคมไมไ่ดป้ระกอบดว้ยปจัเจก
ที่ต่างคนต่างอยู่กันเท่านั้น แต่สังคมยังประกอบด้วยหลายกลไก ซึ่ง
ทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปและความเชื่อที่นำมาสู่การจัดเวทีสาธารณะ
ในครั้งนี้

ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การจัดเวทีนโยบายสาธารณะ เรา
ไม่ต้องการให้เป็นเวทีวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้เป็น
เวทีที่นำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยให้ทุกภาคส่วนมา
ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอแนะว่านโยบายสาธารณะที่ดีของสังคมควร
เป็นอย่างไรบ้างบนฐานความรู ้ด้านวิชาการ ฉะนั้นทุกท่านจะมี
โอกาสได้รับฟังข้อเสนอ มุมมอง รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
อย่างทั่วถึงรอบด้าน

หวังว่าทุกท่านที่มาประชุมกันในครั้งนี้จะมาร่วมกันเป็นภาคี
ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดีในสังคมไทย ไม่เพียงเฉพาะ
เรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเท่านั้น แต่อาจครอบคลุมไปถึงอีกหลายๆ
เรื่องที่ทุกคนในสังคมต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ด้วยความรู้สึกเป็นห่วง
เป็นใย อยากให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไป หากทุกคนในบ้าน
เมืองมคีวามรู ้มีคณุธรรม คณุงาม ความด ีมีความสนใจทีจ่ะร่วมกนั
ทำงานเพ ื ่อเสนอแนะและผลักดันให้เก ิดการพัฒนานโยบาย
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สาธารณะที่ดีในสังคมไทย สังคมไทยก็จะเข้มแข็งและเป็นจริงขึ้น
มาได้

เวทีนโยบายสาธารณะและกระบวนการภาคประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นเพียงกลไกหนึ่ง กระบวนการเล็กๆ
กระบวนการหนึ่ง ซึ่งผมหวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสช่วยกันทำให้
เกิดกระบวนการดีๆ เช่นนี้ขึ ้นในพื้นที่ของแต่ละคน หรือในระดับ
ประเทศต่อๆ ไปตามแต่ฐานะและโอกาสของท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่มารวมพลังกัน และหวังว่าการประชุมใน
ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการถักทอสานต่อ
เพื่อทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดีในสังคมไทยต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การทำให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
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มาตรการและกลไก

เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม

ในชมุชนทอ้งถ่ิน
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รศ.ดร.นครนิทร ์ เมฆไตรรตัน์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผมในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มานำเสนอประสบการณ์ใน
การทำงานภาคสนาม  ก่อนที ่จะพูดถึงมาตรการและกลไกเพื ่อ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมในชุมชน
ท้องถิ่น ผมขอพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มสช. และ สสส. ว่า ในช่วงเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยใน
ภาคสนามอาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายที่ต้อง
มีการพฒันาในระยะตอ่ไป วนันีจึ้งเปน็โอกาสอนัดขีองทมีวจัิยทีจ่ะได้
นำประสบการณ์เหล่านี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
มาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีต่อไป

‘โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในภาคีของการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยศึกษาถึงกระบวนการริเริ่มของ
ชุมชนท้องถิ่น การกำหนดนโยบาย และปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
เริ่มจากสมมติฐานว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีองค์กรปกครองส่วน
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>>

ท้องถิ ่น (อปท.) ที่เกิดขึ ้นแล้วทั ่วทุกพื ้นที ่ โดยมีความเชื ่อและ
ความหวงัวา่ เราม ีอปท.ทีด่จีำนวนหนึง่ อปท.ทีด่ใีนระดบัปานกลาง
จำนวนหนึ่ง และ อปท.ที่ยังใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงอย่างมากอีก
จำนวนหนึ่ง

ทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการสำรวจตรวจสอบ อปท.ทั่วทั้งประเทศ
และได้เชื้อเชิญตัวแทน อปท.เหล่านั้นมาเข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อ
ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง โดยได้รับการตอบรับจาก อปท.กว่า 300
แห่ง และในจำนวนนี้สามารถรวมตัวกันสร้างเครือข่ายในระดับ
ภูมิภาคขึ้นมาได้

ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง
ในช่วงต้น ส่วนทางภาคเหนือและภาคอีสานได้รับความร่วมมือ
จากเครอืขา่ยสถาบนัตา่งๆ ทัง้ 7 แหง่ทัว่ประเทศ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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มหาวิทยาลัยบูรพา และที่ภาคใต้คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท.ทั้ง 300 แห่ง และได้สร้างเกณฑ์
ประเมินจากการทำงานในภาคสนาม จากนั้นจึงคัดกรองเป็นขั้นๆ
เหลอื 77 แหง่ เหลอื 40 แหง่ จนกระทัง่เหลอื 10 แหง่ในเวลานี้

สำหรับ อปท.จำนวน 40 แห่ง เราได้จัดทำเป็นรายงานกรณี
ศกึษาทัง้หมด 40 แหง่ และยนิดทีีจ่ะเผยแพรเ่พือ่ใหเ้ปน็ตน้แบบของ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านการจัดการขยะ น้ำดี-น้ำเสีย
ซึ ่งปัจจุบันถือได้ว่ามีกรณีศึกษาของ อปท.หลายแห่งที ่สามารถ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้ในระดับที่น่าพอใจมาก

จากการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของ อปท.ไม่ได้มีลักษณะ
ตายตัวเสมอไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่มีความหนัก
เบาไม่เท่ากัน บางแห่งวิกฤตมาก บางแห่งก็พอประมาณ ซึ่งปัญหา
ใหญ่ที่ทีมผู้วิจัยพบก็คือ การทำงานแบบแยกส่วนระหว่างชุมชนกับ

เงื่อนไขความสำเร็จส่วนใหญ่

เกิดจากการที ่อปท.จับมือกบัชมุชนทัง้ส้ิน

หาก อปท.ใดไมท่ำงานรว่มกับชมุชน ก็แทบจะไมมี่ทาง

ประสบความสำเรจ็ในการจัดการทรัพยากร

และสิง่แวดลอ้มในชมุชนของตนเองไดเ้ลย
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ถ้ามีการแยกส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับชุมชน ตอบได้เลยว่าไม่มีทาง
แกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มไดส้ำเรจ็ เพราะการพดูถงึชมุชนเขม้แขง็ เรา
คงไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของ อปท.ได้ เนื่องจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็องคก์รทีมี่ทัง้อำนาจ หนา้ที ่มีบุคลากร และ
งบประมาณในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้นจึงต้อง
มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายอำนาจ และที่สำคัญ อปท.เองต้องเดินเข้า
หาชุมชนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จึงจะก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน
และผลักดันให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน

หลงัจากทีท่มีผู้วจัิยไดส้ำรวจ อปท.เปน็กรณศีกึษาทัง้  40 แหง่
และได้คัดเหลือ 10 แห่งที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จแล้วนั้น
พบว่าเงื่อนไขความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการที่ อปท.จับมือกับ
ชุมชนทัง้สิน้ และถอืไดว้า่เปน็เงือ่นไขบงัคบัทีส่ำคญั หาก อปท.ใดไม่
ทำงานร่วมกับชุมชน ก็แทบจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้เลย

กรณีศึกษาของ อปท.ทั ้ง 10 ตัวอย่างที ่สำเร็จไปแล้วนั ้น
ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เราจะผลักดันและเผยแพร่ตัวแบบ
เหลา่นีไ้ปใช้กบัชุมชนทอ้งถิน่อืน่ๆ อยา่งไร เพือ่ใหท้ีอ่ื่นไดศ้กึษาเรยีนรู้
เกิดแรงบันดาลใจ และนำไปปฏิบัติ

ทีมผู้วิจัยและเครือข่ายสถาบัน พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นในขณะนี้มี 3 ตัวแบบ ตัวแบบแรกเรียกว่า ‘การ
จัดการสิ ่งแวดล้อมในชุมชน’ เราจะพบว่าชุมชนส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีต้นทุนทางสังคมสูง มีการปรับใช้
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ค่อนข้างดี ปัญหาด้านสิ่งแวด-
ล้อมไม่รุนแรงมากนัก และที่สำคัญมีเสถียรภาพทางการเมืองค่อน
ข้างดี มีความสมานฉันท์ กลมกลืนกันระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
อบต.บางระกำ จังหวดันครปฐม
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ตัวแบบที ่ 2 เป็นลักษณะของชุมชนที ่ม ีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่มีความเปน็เมอืงคอ่นขา้งสงู ความเปน็ชนบทแทบจะไมมี่
ทำให้ต้นทุนทางสังคมอาจขาดหายไปและต้องรื ้อฟื ้นขึ ้นมาใหม่
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างหนักหน่วงรุนแรง อย่างเช่นที่
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเหล่านี้
จำเป็นต้องอาศัยความมีเสถียรภาพทางการเมือง ต้องการความ
ช่วยเหลือจากภายนอก ต้องการการจัดการองค์กรที่ดี และที่สำคัญ
คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเราเรียกว่า ‘การจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร’

ตัวแบบที่ 3 เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นตัวแบบหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นแผนดูแลสุขภาพ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดภูเก็ต
มีความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการวิ่งเข้าหา
ชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือกัน เขตชุมชนที่มีลักษณะเช่นนี้จะมี
อปท.ตา่งขนาดกนัทัง้เลก็บา้งใหญบ้่าง ซ่ึงการทีมี่ อปท.ตา่งขนาดกนั
แบบนี้จะทำให้ปัญหาสิ ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอนามัย ไม่มี
พรมแดน และไมอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบของ อปท.ใด อปท.หนึง่

ดังนั้นจึงต้องมีระบบการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงประสาน
ทุก อปท.เข้าหากนัได้ เพราะฉะนัน้ถ้าชุมชนท้ังหมดทีอ่ยู่ในเขตเหลา่น้ี
มีเจตจำนง มีจิตสาธารณะวิ่งเข้าหากัน มีความพยายามร่วมมือกัน
ก็อาจมีแนวโน้มในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ และที่ผ่านมาก็ได้
เห็นถึงความพยายามเหล่านี้อยู่ แม้ว่าจะเป็นแค่การเริ่มต้นและอาจ
จะยังไม่ลงตัวมากนักก็ตาม แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ควรแก่การ
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนต่อไป

สำหรับมาตรการและกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการทีด่นีัน้ ทางทมีวจัิยไดค้ดิคน้และพฒันาขึน้ โดยสว่นหนึง่ไดม้า
จากประสบการณ์การเรียนรู้ และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จาก อปท.ที่ประสบความสำเร็จ เราเชื่อว่ากรณีศึกษาของ อปท.ทั้ง
40 แหง่ และ 10 แหง่ทีป่ระสบความสำเรจ็ ส่วนใหญจ่ะมขีอ้เรยีกรอ้ง
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ฉะน้ันเราจะตอ้งจัดการปญัหาน้ี

โดยส่งเสริมและพัฒนาให้มีบุคลากรดา้นน้ีข้ึนมา

อาจมีการยืมตัวหรือแลกเปลีย่นบุคลากรในทอ้งถ่ิน

เพราะทีจ่ริงแล้วเรามีบุคลากรทีดี่อยู่หลายแหง่

ท้ังในมหาวทิยาลยั องคก์รมหาชน

แตไ่ม่มีใครสมคัรใจไปทำงานในทอ้งถ่ิน

หรอืแมก้ระทัง่ทอ้งถิน่ขนาดใหญ่

ก็ไม่อยากสง่คนไปชว่ยทอ้งถ่ินขนาดเลก็ ต่างคนตา่งทำ

ทำให้กระบวนการชว่ยเหลอืกันไม่เกิดข้ึนเลย

ระบบแบบน้ีจึงอ่อนแอมาก
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ของตนเอง มีข้อเสนอของตนเอง และมีประสบการณ์ของตนเองที่
จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นมาตรการและกลไกในการส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดีได้ เราจึงถอดรหัสความสำเร็จเหล่านี้ออกมา

สำหรับอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทีมวิจัยเติมเต็มเข้าไป โดยเรามี
ความเห็นว่ามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีใน
ระดบัประเทศเปน็ตวัขบัเคลือ่น รวมทัง้มาตรการดา้นกฎหมาย ฉะนัน้
การร่างรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับชาติจึงเป็นประเด็นใหญ่ที่
หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันสิ่งเหล่านี้ ที่สำคัญคือ อปท.จะต้อง
เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น และต้องทำงานประสาน
เข้าหากัน มิใช่แยกส่วนออกจากกัน

เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการ อปท.จาก
กรณีศึกษาทั้ง 10 ตัวอย่าง จะเห็นว่าประเด็นใหญ่คือ เราจะทำ
อย่างไรใหเ้กิดความรว่มมือระหว่าง อปท.อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังๆ ท่ีเรา
มีกฎหมายในการสั่งการท้องถิ่นที่เขียนมาตั้งแต่ปี 2476 และหาก
ถามวา่ทอ้งถิน่มีเจตจำนงทีจ่ะร่วมมือกันหรอืไม่ ตอบไดว่้ามี แตจ่ะทำ
อย่างไรให้เกิดกระบวนการเหล่านี ้ขึ ้นจริง ฉะนั้นข้อเสนอในเชิง
นโยบายจึงเป็นเรื่องของการทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างไม่
เป็นทางการ โดยใชก้รอบกฎหมายฉบบัปัจจุบันไปพลางๆ กอ่น ซ่ึงใน
อนาคตจะต้องมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่วนเรือ่งของบคุลากรทีด่แูลเรือ่งสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่นัน้ เหน็
ได้ชัดว่า อปท.ขนาดเล็กแทบจะไม่มีบุคลากรด้านนี้เลย ยกเว้น
เทศบาล หรอื  อปท.ขนาดใหญ ่ฉะนัน้เราจะตอ้งจดัการปญัหานีโ้ดย
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีบุคลากรด้านนี้ขึ้นมา อาจมีการยืมตัวหรือ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในท้องถิ่น เพราะที่จริงแล้วเรามีบุคลากรที่ดีอยู่
หลายแหง่ ทัง้ในมหาวทิยาลยั องคก์รมหาชน แตไ่ม่มีใครสมคัรใจไป
ทำงานในท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็ไม่อยากส่งคน
ไปช่วยทอ้งถิน่ขนาดเลก็ ตา่งคนตา่งทำ ทำใหก้ระบวนการชว่ยเหลอื
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กนัไมเ่กดิขึน้เลย ระบบแบบนีจึ้งออ่นแอมาก
นอกจากนั้น กระบวนการทางสังคมและความตระหนักรู้ใน

ปัญหาสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัครวัเรอืน ปัจเจกชน จนถงึระดบัชุมชน
แทบจะไม่เกิดการรับรู้เลยว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะกระทบกระเทือน
กับชีวิตเราอย่างไร ต้นทุนในการจำกัดขยะต่อครัวเรือนควรจะ
เป็นเท่าไร ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันแทบทุกครัวเรือนยังไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้
ซึ่งหากนำข้อมูลมาเปิดเผยแล้วจะต้องตกใจว่าถ้าต้องการทำเรื่องนี้
ให้ดีต้องใช้ต้นทุนสูงมาก และที่ผ่านมาค่านิยมของคนต่อการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมยังต่ำ
รวมถึงการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการยังต่ำ ดังนั้นเราจึง
ควรมีทีมวิจัยว่า ถ้า อปท.ใดไม่จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง ใน
อนาคตอกี 5 - 10 ปีจะเกดิอะไรขึน้

ปัญหาด้านการเมืองและการคลังก็นับว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่
มากเช่นกัน โดยข้อเสนอของทีมผู ้วิจัยต้องการให้มีการกำหนด
สัดส่วนงบประมาณที่สอดคล้องกับแต่ละชุมชน ซึ่งบางท่านอาจแย้ง
ว่าหากกำหนดในลักษณะนี้จะกระทบต่อการคลังของท้องถิ่น หรือ
อาจทำใหท้อ้งถิน่หมดความเปน็อสิระ แตท่ีจ่ริงแลว้ถา้มขีอ้เสนอแนะ
ในการกำหนดสัดส่วนงบประมาณการคลังของท้องถิ่นได้จำนวน
หนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง อาจช่วยให้ท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณเตรียม
การเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้โดยตรง รวมถึงการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด

อยา่งเชน่ สมมตวิา่ทอ้งถิน่เกบ็คา่ธรรมเนยีมในการจดัเกบ็ขยะ
ได้ไม่เกินครัวเรือนละ 30 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเก็บได้ครบ
หรือเก็บได้ไม่ถึงครึ่ง ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ฉะนั้นจะต้องมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมในสัดส่วนที่ก้าวหน้าเช่นในต่างประเทศ ถ้าครัว
เรอืนใดดแูลขยะในบา้นของตนเองไดดี้ หรอืทิง้ขยะสปัดาหล์ะ 1 - 2
ถงุ กอ็าจยกเวน้คา่ธรรมเนยีมได ้แตถ่า้ครวัเรอืนใดผลติขยะมากกวา่
เกณฑ์ที่กำหนด ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และถ้ามีขยะจำนวน
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มากขึ้นก็เพิ่มค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก้าวหน้า รวมทั้งตลาด ร้านค้า
หรือโรงแรม ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เร่ืองการจดัเกบ็ภาษีส่ิงแวดลอ้มจึงดูเหมือนรุนแรง แต่ทีมวิจัยมี
ความเห็นว่าควรจะมีการกำหนดให้ชัดเจน และพัฒนาระบบภาษี
สิ่งแวดล้อมแยกเป็นรายย่อยตามชนิดของสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีค่า
น้ำ ค่าธรรมเนียมน้ำเสีย ค่าจัดเก็บขยะ รวมทั้งการปรับปรุงกองทุน
สิ่งแวดล้อมใหม่ และยกเลิกข้อจำกัดเรื่องภาษีของทางราชการ

ประเด็นสุดท้ายคือระบบกฎหมาย ซึ่งหลายเรื่องเป็นข้อเสนอ
แนะที่สามารถนำไปดำเนินการได้ทันที และอีกหลายเรื่องจะต้อง
ผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายต่อไป หรืออาจมีการแก้กฎหมายที่มีอยู่
ให้สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต และทีมวิจัยธรรมศาสตร์จะยกร่างกรอบ
แนวทางหลักการกฎหมายบางเรื่องขึ้นมาภายใต้ 3 กรอบใหญ่ที่ได้
อภิปรายไว้แล้ว
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เคร่ืองมือทางกฎหมาย

ในการสนบัสนนุส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาภาคประชาชน
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แกว้ สังข์ชู
ผู้ประสานงาน
เครอืข่ายแผนแมบ่ทชมุชนพึง่ตนเอง 4 ภาค

เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่ต้องรับรู้ร่วมกันใน
ประเด็นเรื่องนโยบายสาธารณะ เพียงแต่เราอาจไม่สามารถเชิญ
ชวน 60 กว่าล้านคนให้มาพูดคุยแลกเปลี ่ยนกันได้  แต่จะทำ
อย่างไรให้คน 60 กว่าล้านคนเข้าใจ เข้าถึง และนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้อง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้

ประเด็นสำคัญคือ ต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายในการสนับ-
สนุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น ต้องเชื ่อมั ่นใน
หลักการว่าต้องมีกฎหมายแบบไหน อย่างไร เพราะหากไม่เริ่มต้น
จากหลักคิดตรงนี้ ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นลอยๆ จับต้องไม่ได้

เหตุผลที่ต้องมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมมารองรับ เพราะที่ผ่านมา
หลายสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ภายใต้นโยบายทุกรัฐบาล ทุก
กระทรวง ทบวง กรม ทุกผู้บริหารระดับภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด
หลายจงัหวดั มีแนวคดิทีด่ใีนเชงินโยบายระดบัชาต ิมีแนวคดิทีด่ทีีจ่ะ
พัฒนาประเทศ พัฒนาจังหวัด หรือระดับตำบล ระดับท้องถิ่น โดย
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>>

อาศัยอำนาจบารมีที ่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นไปสู่
ประเด็นต่างๆ ได้ แต่หลังจากหมดอำนาจ หมดบารมี หมดหน้าที่
นโยบายเหล่านั้นก็หมดไปกับตัวบุคคลโดยขาดการสานต่อ ซึ่งเป็น
เรื่องน่าเสียดาย เพราะในบางพื้นที่แนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็
สามารถเชื่อมต่อไปสู่กระบวนการปฏิบัติได้เพียงแค่ 2 - 3 ปีเท่านั้น
หลังจากนั้นก็ต้องหวนกลับมานับหนึ่งใหม่ตลอด โดยไม่เคยนับ
ต่อยอดไปจนถึงเป้าหมายได้

นโยบายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จงึไมมี่การสอดรบั ถา้ไมมี่กฎหมายมา
รองรับก็สานต่อยาก ขึ้นอยู่กับมิติของผู้บริหารทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน
เราไมส่ามารถสานตอ่ไดเ้ลย เพราะผูบ้ริหารมองทศิทางไมเ่หมอืนกนั
นี่คือความเป็นจริง แต่ถ้าเรามีกฎหมายรองรับ นโยบายที่ดีต่างๆ ก็
จะสามารถพฒันาและสานตอ่ได้ แตจ่ะสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์
คงเป็นไปไม่ได้ แต่หากเรามีทิศทางที่ดีก็จะสามารถยกระดับและ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้
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ที่ผ่านมาหลายๆ เรื ่อง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดทำแผน
ชุมชน ต่อยอดด้วยกระบวนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนทาง
สังคม จนกระทั่งสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ แต่กว่า
จะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ก็ต้องใช้เวลานานมากด้วยไม่มีกฎหมาย
รองรับ ยกตัวอย่างเช่น วันนี้แผนชุมชนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัทัง้แผน่ดนิจะเขา้ไปเชือ่มตอ่กบัทอ้งถิน่ และจะเขา้ไปเชือ่มตอ่
กับฝ่ายปกครองนั้นเป็นเรื่องยากมาก แต่ถ้ามีกฎหมายเข้าไปอยู่ใน
กลไกต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรองรับการพัฒนาก็จะเกิดความ
ชัดเจนมากขึ้น บางครั้งสิ่งที่ทำอยู่อาจมีคุณค่า แต่ไม่มีกฎหมายรอง
รับ นอกจากนี้องค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ต้องมีกฎหมายรองรับด้วยเช่น
กัน แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาก็ยงัใช้ไม่ได้ เพราะกว่าที่คน
ข้างล่างจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลานาน และทุกอย่างถูกกำหนดโดยฝ่าย
กฎหมายทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ว่านี้ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ แต่

นโยบายตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน

ถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับก็สานต่อยาก

เพราะผู้บริหารมองทิศทางไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าเรามีกฎหมายรองรับ

นโยบายทีดี่ต่างๆ ก็จะสามารถพฒันาและสานตอ่ได้
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ก่อนท่ีกฎหมายจะออกมาบงัคับใช้

จะต้องผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของสาธารณะ

มิใชใ่หค้นเพยีง 20 คน

เขียนกฎหมายมาบงัคับใชกั้บ 60 กว่าลา้นคน

ท่ีผ่านมาคนเขยีนกฎหมายคอืกลุ่มหน่ึง

แลว้ส่งต่อใหค้นข้างลา่งโดยทีไ่ม่มีความเขา้ใจเลย

ฉะนัน้ คนเขยีนกฎหมายจะตอ้งโยงไปสูชุ่มชนใหไ้ด้

เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปเหล่าน้ีได้ร่วมคิด ร่วมทำ

ร่วมวางแผน อันจะทำใหก้ฎหมายนัน้

นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
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เป็นเครื่องมือหรือกติกาของสังคมที่จะนำมารองรับในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้
กฎหมายได้ กฎหมายบอกไว้ว่าคนไทยกว่า 60 ล้านคนจะต้องรู้
กฎหมาย แตค่นสว่นใหญก่ย็งัไมรู้่ ฉะนัน้ระบบของกฎหมายทีอ่อกมา
จะต้องเอื ้อให้กับการพัฒนาของคนทุกกลุ ่มให้เข้าถึงได้ง่ายขึ ้น
มิใช่มีไว้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเข้าถึงได้ เพราะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด
คือกลุ่มฐานรากของสังคม ถ้ากลุ่มฐานรากของสังคมเริ่มเข้าใจและ
เข้าถึงเรื ่องกฎหมาย ก็จะเกิดการพัฒนาโดยไม่มีใครเอารัดเอา
เปรียบใครได้

ที ่สำคัญ ก่อนที ่กฎหมายจะออกมาบังคับใช้จะต้องผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ มิใช่ให้คนเพียง 20 คน เขียน
กฎหมายมาบงัคบัใช้กบั 60 กวา่ลา้นคน ทีผ่่านมาคนเขยีนกฎหมาย
คอืกลุม่หนึง่แลว้สง่ตอ่ใหค้นขา้งลา่งโดยทีไ่ม่มีความเขา้ใจเลย ฉะนัน้
คนเขียนกฎหมายจะต้องโยงไปสู่ชุมชนให้ได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เหลา่นีไ้ดร่้วมคดิ ร่วมทำ ร่วมวางแผน อันจะทำใหก้ฎหมายนัน้นำไป
สู ่การปฏิบัต ิอย่างแท้จร ิง และเกิดกระบวนการร ่างนโยบาย
สาธารณะที่ทุกคนเข้าใจเข้าถึง

วนันีเ้ราอาจมองวา่วกิฤตทางเศรษฐกจิคอืส่ิงรา้ยแรงทีสุ่ด แตท่ี่
จริงอาจไม่ใช่ เพราะวิกฤตทางสังคมกำลังรุนแรงยิ่งกว่า สังคมไทย
กำลังจะตายทั้งเป็น ฉะนั้นเราจะต้องทำให้สังคมเกิดกระบวนการ
เรียนรู ้ หากฎหมายมารองรับ และมีพื ้นที่ทางสังคมที่มีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ขณะที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะต้อง
สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่เกิดจากชุมชน
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กลไกการขับเคลื่อน

กระบวนการ

ชุมชนทอ้งถ่ินเข้มแข็ง
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เอนก นาคะบตุร
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นโยบายสาธารณะที่เราพูดกันในครั้งนี ้เคยมีมาก่อนตั้งแต่
สมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว แต่ถูกเปลี่ยนจากนโยบายสาธารณะไปเป็น
ของคนที่ไม่มีจิตวิญญาณเพื่อสาธารณะ เป็นนโยบายที่ไม่โปร่งใส มี
การตั้งงบประมาณมากมาย แต่แบ่งสรรให้เฉพาะพรรคพวกตนเอง
ประเทศไทยทุกวันนี้อยู่บนทางสองแพร่ง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
ทุกคนคาดหวังไว้อย่างสวยหรู แต่พฤติกรรมของคนทั้งประเทศก็ยัง
ไม่เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมของเราไม่ว่าผู้เลือก ผู้ถูกเลือก หรือผู้ที่มี
หน้าที่ในรัฐสภา รวมถึงทุกองค์กรไม่เคยเปลี่ยน

ผมเคยเข้าร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะมาตลอด นับ
ต้ังแตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับท่ี 5 - 8 ล้วนเปน็
นโยบายของคนเพียงกลุ่มหนึ่งที่กำหนดนโยบายให้กับคนทั้งประเทศ
ไม่ใช่คนทั้งประเทศเป็นผู้กำหนดนโยบายของตนเอง เพราะชุมชน
ท้องถิ่นเล็กๆ ไม่มีอำนาจ ส่งผลให้ทั้งวัฒนธรรม ศาสนา และอารย-
ธรรมของแต่ละท้องถิ ่นไม่เคยปรากฏตัว แต่มาวันนี ้มีโอกาสผุด
บังเกิดขึ้นมาใหม่ ความเป็นท้องถิ่นที่มีอารยธรรมกำลังเติบใหญ่



32

3 2

และมีอยู่จริง ซึ่งรัฐบาลประชานิยม 6 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถสร้าง
ส่ิงนีข้ึน้มาได ้อยา่งไรกต็าม ผู้ทีจ่ะยนืหยดัสรา้งประเทศใหมี้ทีย่นืใหม่
และเย็บธงชาติผืนใหม่ไม่ให้ขาดวิ่น ย่อมไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ หากแต่
เป็นประชาชนที่เย็บธงชาติผืนใหม่ให้ติดกันทั้ง 3 สี เพราะไม่ว่า
รัฐธรรมนูญจะดีแค่ไหน แต่ถ้าใจของคนยังไม่มีคำว่าสมานฉันท์
ส่ิงนัน้กเ็กดิขึน้ไมไ่ด ้คำวา่จติวญิญาณเพือ่สาธารณะจะตอ้งอยูใ่นใจ
เราทุกคน

ถ้าทิศทางชัดเจนเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาอำนาจ ไม่ต้อง
กลบัไปหารฐัสภา แตก่ลับมาทีจิ่ตใจ จิตวญิญาณบนพืน้ทีเ่ลก็ๆ ของ
เรา ซ่ึงกค็อืทอ้งถิน่ชมุชนทีท่กุทา่นสมัผัสได ้รู้สึกได ้เปดิเวทไีด ้เรยีนรู้
ร่วมกนัได ้และกอ่ตวัตนขึน้มาใหม ่เรยีกวา่เปน็การปฏรูิปสังคมขนาน
ใหญ่

เราเองต่างหากท่ีฉีกรัฐธรรมนูญฉบับน้ันท้ิงไป ไม่ใช่ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร เพราะเราเป็นผู้สมยอมและมีส่วนร่วม เราขัดขืนกันน้อยมาก
เราขัดขืนกันในช่วงวินาทีสุดท้ายขณะที่บ้านเมืองกำลังจะล่ม ฉะนั้น
ถ้าเราต้องการปฏิรูปสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าจะเขียน

>>
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นับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 5 - 8 ล้วนเปน็นโยบายของคนเพยีงกลุม่หน่ึง

ท่ีกำหนดนโยบายใหกั้บคนทัง้ประเทศ

ไม่ใช่คนท้ังประเทศเปน็ผู้กำหนดนโยบายของตนเอง

เพราะชมุชนทอ้งถ่ินเลก็ๆ ไม่มีอำนาจ

รัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม ่ต้ังคณะรฐัมนตรีชุดใหม่ ต้ังสภาใหม ่ต้ังองคก์ร
อิสระใหม ่กค็งไมส่ามารถแกไ้ขอะไรได ้เพราะประชาธปิไตยทีแ่ทจ้ริง
อยูท่ีใ่จของเราวา่มสีำนกึจรงิ มีการปฏบัิตจิริง มีการเรยีนรูจ้ริง มีการ
ก่อตัวจริง และผุดบังเกิดตัวตนอย่างแท้จริง

การร่างรัฐธรรมนูญอีกรูปแบบหนึ่งจึงเป็นการร่างที่ใจเรา ด้วย
ความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้เป็นของเรา พื้นที่สาธารณะเช่นนี้จะเปิด
กว้างมากขึ้นด้วยพลังของสิ่งที ่เรียกว่าความดีเป็นตัวขับเคลื่อน
ประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะจิตวิญญาณที่จะทำให้คนไทยเข้มแข็ง
ทั้งประเทศ

วนันีเ้รามโีอกาสพฒันาประชาธปิไตยในชมุชนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิ
ให้เกิดการปฏิรูปสังคมท้ังประเทศในอกี 10 - 20 ปีข้างหน้า บนพ้ืนฐาน
ของจิตวิญญาณสาธารณะ เป็นการเปิดพื้นที ่ให้คนมีโอกาสได้
ทำงานหลากหลาย ถ้ามองประชาธิปไตยเป็นโอกาสมากกว่า
เครือ่งมอื ใหค้นในทอ้งถิน่ตืน่รู ้ตืน่ตวั และลกุขึน้มาทำงานตัง้แตว่นันี้
ไปตลอด ต่อไปข้างหน้าหากเกิดวิกฤตสังคมจะทำให้เรานิ่งเฉยไม่ได้
หรือจะยอมให้รัฐส่วนกลางและรัฐท้องถิ่นชี้นิ้วเราไม่ได้ เราจึงต้อง
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จิตวิญญาณเพือ่สาธารณะจะตอ้งอยู่ในใจเราทกุคน

ถ้าทิศทางชดัเจนเชน่นีแ้ลว้ก็ไม่ต้องกลบัไปหาอำนาจ

ไม่ต้องกลบัไปหารฐัสภา แตก่ลับมาทีจิ่ตใจ

จติวญิญาณบนพืน้ทีเ่ลก็ๆ ของเรา

ซึง่ก็คอืทอ้งถิน่ชมุชนทีทุ่กท่านสมัผัสได้

รูสึ้กได ้เปดิเวทไีด ้เรยีนรูร้ว่มกนัได้

และก่อตัวตนข้ึนมาใหม่

เรียกว่าเป็นการปฏิรูปสังคมขนานใหญ่
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สร้างโอกาสในการจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และสร้างตัวตน
ที่แท้จริงของเราให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้

ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือการลุกขึ้นจัดการ
ตนเอง พึง่ตนเอง ซ่ึงถอืเปน็กญุแจสำคญั วนันีถ้า้ยอมใหรั้ฐส่วนกลาง
รัฐท้องถิ่น และโลกที่กำลังวิ่งเข้าหาความรวย เข้ามาจัดการเรา คน
ในท้องถิ่นก็คงไม่เหลืออะไร วันนี้ลูกหลานเราทุกคนถูกตัดตอนด้วย
โทรศัพท์มือถือหมดแล้ว ศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ความรกัของคนในทอ้งถิน่ ถกูตดัตอนดว้ยโลกาภวิตันห์รอืโลกาพบัิติ
ไปแล้ว

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งนั้น
เร่ืองทีส่ำคญัมากคอื ถา้ยงัมรูีปแบบของสภาเหรยีญตราอยู ่ทอ้งถิน่ก็
จะยังหลงทางไปตลอด โดยไม่คิดค้นหารูปแบบสภาการเรียนรู้ของ
ตนเองขึน้มา หรอืทีเ่รยีกวา่ ‘สภาชมุชน’ หรอื ‘สมัชชาประชาชน’ ซ่ึง
เวทีสาธารณะแห่งการเรียนรู้เช่นนี้จะเกิดขึ้นบนรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติซึ่งจะร่างกันในยุคนี้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการรวม
ตัวกันของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นอกจากวันนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะ
ได้เปลี่ยนรูปแบบมาให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ทำแผน โดยเป็นแผน
พัฒนาฯ ระดับพื้นที่ ตำบล และเทศบาล ซึ่งได้จับมือร่วมกับ อปท.
แล้ว ยังมีแผนภาคประชาสังคมที่คนในพื้นที่ร่วมกันทำเพื่อพื้นที่
สาธารณะและชีวิตสาธารณะของพวกเขา รวมถึงการจัดระบบ
การเงินการคลัง ซึ่งทุกวันนี้ล้วนจัดที่กรุงเทพฯ โดยธนาคารต่างๆ
ที่ไม่เคยให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการการเงินการคลังและสวัสดิการชุมชน
ของเขาเองเลย ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่คนทั้งประเทศควรจะได้รู้จัก
ออมและกู ้ก ันเอง เอาเง ินทุนมาทำสวัสดิการ และร่วมมือกับ
อปท.ด้วย ขณะนี้วัด โรงเรียน และ อปท.หลายแห่งต้องการจัดการ
กลไกของเขาใหม่ ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ หากเราเปิดโอกาสให้
เขาบริหารจัดการและตอบโจทย์ของเขาเองได้ก็จะสามารถขับ
เคลื่อนต่อไปได้
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ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สมพร ใช้บางยาง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภารกิจที่ชัดเจนในเรื่องการให้บริการ
สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนโดยตรง และเป็น
หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ฉะนั้นบทบาท
ในส่วนนี้จะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงประชาชน พยายาม
ปลุกจิตสำนกึใหป้ระชาชนมคีวามคดิเปน็ของตนเอง โดยยทุธศาสตร์
ในการขบัเคลือ่นทกุสิง่ทกุอยา่งของเราไดก้ำหนดไวชั้ดเจนคอื การใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

ความสำเรจ็ของการทำงานไมใ่ช่เฉพาะในทอ้งถิน่เทา่นัน้ แตใ่น
สถานการณ์แบบนี้อยู่ที่การบูรณาการทั้งหมด หากสามารถสร้าง
ความร่วมไม้ร่วมมือได้มาก มีความเข้าอกเข้าใจได้มาก ความสำเร็จ
ในการทำงานก็จะเกิดขึ้น ความสุขของชุมชนก็จะเกิดขึ้น

ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผมในฐานะเป็น
ผู้บริหาร ยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแนวคิดตรงนี้ ทั้งประเด็นเรื่อง
สวัสดิการสังคม ความร่วมมือเรื่องสุขภาพ เรื่องของความรู้สึกของ
ชาวบ้าน และความสามารถในการจูงใจให้คนมีความรู้สึกร่วมกันใน
การที่จะรักท้องถิ่น รักประเทศชาติ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
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ซึ่งผมยินดีอย่างยิ่งที่จะทำและยินดีที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เสนอ
งานลักษณะนี้

ถ้าชุมชนจะทำในสิ่งที่คิดว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน
หรอืสังคม บางเรือ่งอาจไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็นโยบายของรฐับาล อยา่ง
เชน่ แผนสขุภาพชมุชน สวสัดกิารชมุชน ซ่ึงเกดิจากความรบัผิดชอบ
ของคนในชุมชนเองที ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาเกิดจาก
นโยบายของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ทำลายสังคมของเรา เราปล่อยไปไม่ได้
ซึ่งความจริงเราได้เริ ่มทำมาก่อนที่จะมีการปฏิรูป ด้วยความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกนัและรอไมไ่ด้อีกแลว้ ถา้เราทำอยา่งนีโ้ดยรบัผิดชอบ
ตอ่ชุมชนเรากอ่น อาจเริม่จากชมุชนเลก็ๆ กอ่นกไ็ด ้ไม่จำเปน็ตอ้งพดู
ถึงระดับชาติ แต่ที่สำคัญเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่ทำ ยึดมั่นในหลักการ
ทีเ่ราคดิวา่ถกูตอ้งและผดงุไวซ่ึ้งความยตุธิรรมของสงัคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ

การปกครองท้องถิ ่นนั ้นมีลักษณะของการเมืองอยู่มากพอ
สมควร ไม่ใช่องค์กรที่เกิดจากใจของคนที่เข้ามารับผิดชอบชุมชน
เพราะท่านทั้งหลายเข้ามาในระบบการเมือง และโยงไปถึงการเมือง
ระดบัชาตดิว้ย ซ่ึงเกีย่วเนือ่งกนัไปหมด เพราะฉะนัน้จดุนีจึ้งทำใหเ้รา
ทำงานยาก แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อโอกาสเปิดแล้วผมยืนยันว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้หลักของกระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตรใ์นการขบัเคลือ่นทกุส่ิงทุกอยา่งของเรา

คือการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

หากสามารถสร้างความร่วมไม้ร่วมมือได้มาก

มีความเข้าอกเข้าใจได้มาก

ความสำเรจ็ในการทำงานกจ็ะเกดิขึน้

ความสขุของชมุชนกจ็ะเกดิข้ึน
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หลักของการปลุกจิตสำนึก สร้างให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ต่างๆ ที่เป็นกระบวนการของการสร้างชุมชน สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
โดยเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของสังคม

ถา้เรามโีอกาสแลว้ไมท่ำใหท้อ้งถิน่ของเราหรอืคนในชมุชนของ
เรามีความเข้มแข็ง มีสำนึกในความเป็นคนในชุมชน ความเป็นชาติ
ความเปน็แผน่ดนิของเราแลว้ ก็คงยิง่จะทำใหปั้ญหาตา่งๆ รุมเรา้เขา้
มาจากภายนอก และมีอิทธิพลมากกว่าภายในของเรา สิ่งที่เราได้รับ
ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปเติมต่อกับสิ่งที่ทำ ประกอบกับใน
สภาวะเช่นนี้หลายท่านที่อยู่ในเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้เข้ามามี
บทบาทในสังคมในเชิงนโยบายมากขึ้นแล้ว

ฉะนั้นจึงต้องอาศัยเวทีในการพูดคุย ทั้งในกลุ่มของกระทรวง
ทบวง กรม ที่จะต้องบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการจัด
เครือข่าย รับผิดชอบในส่วนของภาคประชาชน เพื ่อจะได้มอบ
นโยบายออกมาจากส่วนบน และจะทำให้ส่วนล่างขับเคลื่อนได้ง่าย
ขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่จะก้าวไปสู่ความ
สำเร็จได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมจะสนับสนุนและ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีบทบาทในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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กลไกและมาตรการสำคญั

เพ่ือการสรา้งความเขม้แข็ง

ใหกั้บชุมชน
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ดำเนินการเสวนาโดย ตวง อันทะไชย
สมาชิกสภานติิบัญญติัแหง่ชาติ (สนช.)

หลังจากได้ทราบภาพรวมทั ้งในทฤษฎีและหลักการแล้ว
ท่านทั้งหลายจะได้มาเจาะลึกในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความคิด
และสะกิดให้คิดต่างกันได้

หลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองที่ผ่านมา เราพบว่าตัวเลข
ดัชนีชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (จีดพีี) ไม่ใช่คำตอบทีจ่ะทำใหสั้งคมเขม้แขง็ได ้ เราจงึตอ้งมี
การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ที่นำไปสู่การปฏิรูปจริยธรรม คุณธรรม
และสร้างสังคมเข้มแข็ง

คำว่าสังคมเข้มแข็งจึงไปปรากฏอยู่ในหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายของรัฐบาลและในกระแสหลักของประเทศเวลานี้ ซึ่ง
เข้าใจว่าได้มีการเขียนไว้ในนโยบายรัฐบาลหลายครั้งหลายหน และ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ก็ได้พยายามย้ำว่าสังคมจะ
เข้มแข็งได้ต้องมีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจพอเพียง

คำถามสำหรับเวทีนโยบายสาธารณะในครั้งนี้คือ จะมีกลไก
หรือมาตรการใดที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็งได้ ซึ่งวิทยากร
จะมาเล่าให้ฟังว่า ผลจากการลงพื้นที่ทำงานภาคปฏิบัติในชุมชน
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แลว้ มีปัจจัยใดบา้งทีจ่ะทำใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็ และการจะทำ
ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขหรืออยู่แบบพอเพียง มิใช่เป็นเพียงแค่ทฤษฎี
หรือเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้น แต่หากเกิดจากการปฏิบัติจริง เรียก
ว่าเป็นการระเบิดจากข้างในซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งได้

ครูชบ ยอดแกว้
ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรการเงิน
และสวัสดิการชุมชนแหง่ชาติ (พอสช.)

ผมจะเริ่มต้นด้วยคำว่าการพัฒนา การพัฒนาที่ถูกทางจะต้อง
พัฒนาคนเป็นอันดับแรก สิ่งที่คนในยุคสมัยนี้ขาดแคลนมากที่สุดก็
คือ คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั เร่ืองของคณุธรรม 4 ประการ เปน็สิง่ทีท่กุคนตอ้งศกึษา
และน้อมนำมาปฏิบัติ

ประการแรกคือการรักษาความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง

>>
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ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2
คือการฝกึใจตนเอง ข่มใจตนเองทีจ่ะประพฤตปิฏิบัติอยู่ในความสตัย์
ประการที่ 3 คือความอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วง
ความสตัยสุ์จริต ไม่วา่จะดว้ยเหตปุระการใด ประการที ่ 4 คอืการละ
ความชั่ว ความทุจริต และเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในบ้านเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าทุกคนช่วยกันปลูกฝังให้เกิดในตัว
และเกิดขึ้นในสังคมก็จะทำให้ชีวิตตนเองเจริญ สังคมเจริญ และ
ประเทศชาติเจริญด้วย หรือถ้าพูดอย่างนี้จะฟังดูเป็นนามธรรมเกิน
ไป กข็อใหล้องใชแ้นวความคดิสจัจะลดรายจา่ยวนัละ 1 บาทมาเปน็
เครือ่งมอืในการพฒันาคน และจะมบีำนาญประชาชนดว้ยในอนาคต

มีคำถามว่าทำไมต้องออมวันละ 1 บาท เหตุผลจากการเสนอ
เรื ่องนี ้เพราะคนรวยกับคนจนเมื ่อถึงเวลาตายก็จะเหลือเท่ากัน
ร่างกายจะตายเท่ากัน ไม่หายใจเหมือนกัน ผมจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

ไม่ใชค่ำตอบทีจ่ะทำใหสั้งคมเขม้แขง็

การจะทำใหสั้งคมอยู่เย็นเป็นสุขหรืออยู่แบบพอเพยีง

มิใชเ่ป็นเพยีงแคท่ฤษฎี หรือเปน็เพยีงวาทกรรมเทา่นัน้

แต่หากเกิดจากการปฏบัิติจริง

เรียกว่าเป็นการระเบดิจากข้างใน

ซ่ึงจะนำไปสูค่วามเขม้แข็ง
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ให้ทุกคนลองออมเงินเท่ากันด้วยไหม ไม่ว่าใครจนหรือใครรวยก็ออม
1 บาท ทกุคนจะเทา่กนั ความเปน็มนษุยก์เ็ทา่กนั และแนวความคดินี้
ตั้งโดยกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน 1 ตำบล 1 กองทุน หรือ 1
เทศบาล 1 กองทนุ จะตัง้ไดต้อ้งมอียา่งนอ้ย 100 คนขึน้ไป เมือ่ครบ
เดอืนกน็ำเงนิสัจจะลดรายจา่ยวนัละ 1 บาทมารวมกนั ใช้สูตร 50 คน
ต่อกรรมการ 1 คน มารวมตวักันและไปเปดิบัญชีไว้ในธนาคาร เม่ือทำ
อย่างนี้ครบ 6 เดือน หรือ 180 วัน ก็จะนำมาจัดสวัสดิการ 9 เรื่อง
ตัง้แตเ่กดิ แก ่เจ็บ ตาย จนถงึบำนาญ

แนวความคิดนี้จะไม่รับเงินบริจาค และต้องฝึกให้จ่ายเงิน
กองทนุวนัละ 1 บาททกุวนั แตเ่ราจะไมเ่อาเงนิเปน็ตวัตัง้ ตอ้งเอาคน
เป็นตัวตั้ง แล้วเงินจะตามมาเอง เราเน้นเรื่องการให้สัจจะกับตนเอง
ไม่โกหก ถ้าใครขาดเพียงเดือนเดียวก็ต้องออกไปฝึกใหม่ นี่คือแนว
ความคดิและเหตผุลทีไ่ม่รับเงนิบรจิาค และหากรวมพลได ้1 - 2 พัน
คนในตำบลนี้ มันจะเป็นพลังที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง การที่ชุมชนไม่
เข้มแข็งก็เพราะคนรวมกันไม่ติด แต่ถ้าคนทั้งตำบลสามารถรวมกัน
ไดเ้พยีงแค ่ 50 เปอรเ์ซน็ต ์กถ็อืวา่เขม้แขง็แลว้

แม้เงินที่เรารวมกันไปฝากธนาคารไว้เกิดดอกเบี้ยก็ห้ามนำเงิน
ดอกเบี้ยมารวม ดอกเบี้ยต้องตัดไปให้กรรมการบริหารเพื่อจะให้เป็น
เงินที่ใสสะอาด เป็นเงินที่มีความบริสุทธิ์ เหมือนอย่างเช่นศาสนา

เราจะไมเ่อาเงนิเปน็ตวัตัง้ ต้องเอาคนเปน็ตวัตัง้

แล้วเงินจะตามมาเอง

การท่ีชุมชนไม่เข้มแข็งก็เพราะคนรวมกนัไม่ติด

แต่ถ้าคนท้ังตำบลสามารถรวมกนั

ไดเ้พยีงแค ่50 เปอรเ์ซน็ต ์ก็ถือวา่เขม้แขง็แลว้
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อิสลามที่ไม่ยอมรับเรื่องดอกเบี้ย เราจึงใช้แนวคิดนี้เป็นสากล โดย
แนวความคิดนี้ได้เริ ่มทำการทดลองกับอดีตผู ้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา คณุสมพร ใช้บางยาง เมือ่วนัที ่ 1 เมษายน 2547 ซ่ึงจงัหวดั
สงขลา มี 118 ตำบล 22 เทศบาล ถงึวนันีก้ว่า 30 เดอืน ผู้ทีส่มัครเขา้
โครงการขณะนี้มีทั้งสิ้น 77 กองทุน รวมทั้งเทศบาลด้วย

การสมัครเข้าโครงการต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ห้ามบีบ
บังคับ จากนั้นกองทุนก็จะจ่ายสวัสดิการให้ตั้งแต่การคลอดลูก ค่า
รักษาพยาบาล การตั้งทุนการศึกษาโดยไม่เลือกว่าใครเรียนดีหรือ
ไม่ดี และถ้าเป็นสมาชิกครบ 15 ปีก็จะได้รับเงินบำนาญเหมือน
ข้าราชการที่ปลดเกษียณ ถ้าตายจะได้เงินช่วยงานศพ รวมถึงช่วย
ปลดหนี้ให้ด้วย

ปัจจุบันนีเ้รามเีงนิกองทนุเหลอืกวา่ 17 ล้านบาท ใช้เวลาเพยีง
แค ่33 เดอืน ซ่ึงแนวความคดินีส้ามารถฝกึใหก้บัคนทัง้ประเทศได ้ถา้
ใครเห็นด้วยก็ฝึกที่บ้านได้ เพราะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มาก และถ้า
มีการนำเอาแนวความคิดนี้ไปขยายต่อ ก็อยากเสนอว่าเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมทางสังคม เราอยากเสนอต่อรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้
เกบ็ภาษเีรา ถา้ประชาชนทำสจัจะลดรายจา่ยวนัละ 1 บาทได ้จะเปน็
การแก้จนแบบยั่งยืน รัฐบาลจึงน่าจะมีหุ้นส่วนกับเราบ้าง โดยเราจะ
ไม่คอยให้รัฐบาลเชื้อเชิญเราไปเป็นหุ้นส่วน แต่เราจะเชิญรัฐบาลมา
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เป็นหุ้นส่วนกับเรา รัฐบาลกลางในฐานะผู้เก็บภาษีน่าจะสมทบกับ
เราบ้าง โดยผ่านทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุยก็์ได ้หรอืเลก็ลงกวา่นัน้คอื อบจ. เทศบาล อบต. และเพือ่ความ
เป็นธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเหล่านี ้จะต้องสมทบให้
ประชาชน 1 บาทดว้ย

ส่ิงทีผ่มไดเ้สนอไปจะสำเรจ็ไดแ้คไ่หนนัน้ ยงัไมแ่นใ่จนกั แตถ่า้
จะเห็นผลได้จริงก็ต้องรวบรวมสมาชิกทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด
เมื่อมีสมาชิกมาก คนเหล่านี้ก็จะเข้ามาบริหารจัดการและขยาย
เครือข่ายต่อไปได้

ตวง : ฟังดูเหมือนครูชบกำลังย้ำว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือ
ชุมชน ซ่ึงนอกจากพดูถงึภาพรวมแลว้ ยงัมปัีจจัยหรอืกลไกอืน่ๆ ทีจ่ะ
ทำให้ชุมชนเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็ง เช่น องค์กร เครือข่าย แกนนำ
สวัสดิการ หรือแนวความคิดในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งถือเป็นส่วน
ประกอบหรือกลไกสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนประสบความสำเร็จ

ครูชบ : ทกุเรือ่งทีก่ลา่วมานัน้เกีย่วขอ้งหมด อยา่งเชน่ เมือ่เรา
รวบรวมได้หลายตำบล ก็จะเกิดเครือข่ายต่างๆ ตามมา โดยมีความ
เข้มแข็งในตัวเองและไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากใคร เราจึงสามารถ
จดทะเบยีนเปน็สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนในจงัหวดัสงขลา 16
อำเภอ และเลอืกตวัแทนอำเภอละ 1 คนมาเปน็กรรมการ และตวัแทน
จากมลูนธิทิีผ่มตัง้ขึน้มาเพือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งนี ้เรยีกวา่ ‘มูลนธิคิรชูบ’
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด 17 คน
ประชมุกนัทกุวนัที ่9 ของเดอืน และในวนัที ่16 ทกุตำบลจะสง่ตวัแทน
มาร่วมประชุม กลายเป็นสภาประชาชน

ฉะนั้นข้อกำหนดต่างๆ ที่จะใช้กับสภาประชาชนจะต้องผ่าน
กรรมการทั้ง 17 คนนี้ เมื่อประชุมเสร็จจะต้องผ่านสภาใหญ่ คือ
ตวัแทนจากตำบล เมือ่ตวัแทนจากตำบลเหน็ดว้ย เรากส็ามารถใชไ้ด้
เมื่อแรกตั้งสมาคม เรามีมติสมาคมว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเสียค่า
บำรุงสมาคมเดอืนละ 1 บาท ค่าสมคัรสมาชกิคนละ 1 บาท ดูแลกนั
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เอง จ่ายกันเอง แต่ผมในฐานะผู้นำ ขอเสนอให้รัฐบาลช่วยดูแลด้วย
แต่ถ้ารัฐบาลไม่ดูแล เราก็ดูแลตัวเองได้

ขอฝากทิง้ทา้ยสัน้ๆ วา่ นโยบายของกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่กล่าวไว้ว่า สังคมไม่ทอดทิ้งกัน หรือ
สังคมอุดมคุณธรรม หากนำเอาแนวคิดวันละบาทไปใช้ ผมเชื่อว่าสิ่ง
น้ันจะบรรลผุล และเตบิโตขึน้ไดด้้วยกระบวนการของตวัมนัเอง ขอให้
ทุกท่านโปรดใส่ใจว่า เงิน 1 บาทอาจดูมีค่าน้อยนิด หลายคนคิด
คณุคา่ไมน่า่สน หากหมนุเวยีนเปลีย่นไปใหค้นจน คา่มากลน้ ผลนัน้
ต่างกลับทางกัน

ตวง : วิทยากรท่านต่อไปคือผู ้ที ่มีประสบการณ์เรื ่องการ
สมานฉนัท ์เรือ่งความยตุธิรรม ซ่ึงจะมาอภปิรายวา่ประเดน็เหลา่นีจ้ะ
มีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร

ดร.กติติพงษ ์กติยารกัษ์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในประเดน็ทีผ่มจะพดูนัน้ ผมพดูจากฐานประสบการณข์องตน
เองที ่ได้เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนในมิติที ่เกี ่ยวกับเรื ่องความ
ยุติธรรม เพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ช่วย
ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในชุมชนและคลุกคลีอยู่ในชุมชนมากกว่าผม
สามารถที่จะลองนำไปปรับเป็นกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนตอ่ไปได้

จากการที่ได้มีโอกาสทำงานในระบบยุติธรรม ซึ่งต้องใกล้ชิด
กบัชุมชนในชว่ง 4 - 5 ปีทีผ่่านมา จะเหน็วา่ทกุครัง้ทีเ่ราพดูถงึความ
เข้มแข็งของชุมชนนั้น มิติในเรื่องของความสงบสุข ความเป็นธรรม
และความยุติธรรม ดูจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กันโดยตรงหรือไม่อย่างไร บางครั้งเมื่อเราพูดถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชน เร่ืองของความเป็นธรรม ความยุติธรรม จึงอาจเป็นแค่นามธรรม
แตผ่มพบวา่เมือ่ลงไปในชมุชนแลว้ ความตอ้งการของชมุชนทีมุ่่งหวงั
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ให้เกิดความสงบสุข ความเป็นธรรม และความยุติธรรมน้ัน เป็นพ้ืนฐาน
ที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้

เมื ่อศึกษาประเด็นนี้ให้ลึกลงไป ปรากฏว่ากระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยยังไม่ค่อยประสานลงรอยกันนัก ตัวอย่างที่
เห็นชัดๆ เริ่มจากตำรวจ อัยการ ศาล กับระบบยุติธรรมบนพื้นฐาน
ของชุมชน ไม่มีความเกื้อกูลกันเท่าที่ควร นอกจากจะไม่เกื้อกูลแล้ว
บางครั้งยังขัดแย้งและแปลกแยกจากประชาชนด้วยซ้ำ เพราะอันที่
จริงปญัหาหลายๆ เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ไม่วา่ความขดัแยง้ การเอา
เปรียบซึ่งกันและกันนั้น บางเรื่องถ้าจัดการดีๆ ก็สามารถยุติได้ใน
ชุมชน โดยไม่ต้องลากเข้าไปถึงระบบยุติธรรม เช่นเดียวกับปัญหา
เรื ่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนทั้งหลาย ถ้าแก้ด้วย
ความเขม้แขง็ของชมุชน บ้าน วัด โรงเรยีน ก็คงไมลุ่กลามไปถงึระบบ
ยุติธรรม

หากกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นฐานเหล่านี้ไม่ถูกพัฒนา
แล้ว จะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถสร้างกลไกที่เหมาะสมในการ
แกปั้ญหาของชมุชนได ้และเมือ่ถกูจำกดักจ็ะเกดิการแบง่แยก ดงัจะ
เห็นว่าชุมชนมีความอ่อนแอในการสร้างเกราะป้องกันความขัดแย้ง
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การสร้างกลไกเพื่อปกป้องไม่ให้คนเอารัดเอาเปรียบกัน รวมถึงการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นหัวใจของ
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งคือ ความเป็นธรรมและความสงบสุขของ
ชุมชน

สิ่งที่ทำให้เราต้องหันมาทบทวนเรื่องกระบวนการยุติธรรม มี
ตัวอย่างอยู่ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือปัญหายาเสพติด ถ้าเราใช้กลไกใน
กระบวนการยุติธรรมเพียงอย่างเดียวจะพบว่าเราไม่สามารถแก้
ปัญหาได้ ปริมาณผู้เสพยาไม่ได้ลดน้อยลงเลย เราทำได้เพียงจับผู้
เสพยาไปขังคุก และปริมาณคนติดยาในคุกก็ยังเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ
ในขณะที่ปริมาณยาในชุมชนไม่ได้ลดลง และคนที่กลับออกมาจาก
เรือนจำก็อาจจะมีพฤติกรรมเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม เพราะฉะนั้นกลไก
ที่จะทำให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้เสพยาจะต้องเกิดขึ้น
ถ้าเราไม่พึ่งชุมชนอย่างจริงจัง มันจะนำไปสู่วิกฤตอย่างร้ายแรงต่อ
ระบบยุติธรรม และทำให้ระบบนี้เป็นปัญหาลุกลาม

เรื่องที่ 2 คือปัญหาภาคใต้ หลังจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี
2547 เมื่อเราลงไปในพื้นที่จะเห็นว่าช่วงเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีต้นเหตุ
มาจากความขัดแย้งทางศาสนาหรือวัฒนธรรม แต่ปัญหาสำคัญคือ

ทางออกทางเดยีวท่ีดีท่ีสุดคือ

การดึงชุมชนเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการแกปั้ญหาร่วมกัน

เพ่ือให้เขามีความเช่ือถือ

มีความเช่ือม่ันท่ีจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
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ความไม่เป็นธรรม ขณะที่ในมุมมองภาครัฐมองว่าเป็นปัญหาชาย-
ขอบทั่วไป จึงนำเอาวิธีการจัดการซึ่งเคยใช้ได้ผลในพื้นที่อื่นมาใช้
แม้ว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

ฉะนั้นทางออกทางเดียวที่ดีที่สุดคือ การดึงชุมชนเข้ามาร่วม
เป็นหุน้ส่วนในการแกปั้ญหารว่มกนั เพือ่ใหเ้ขามคีวามเชือ่ถือ มีความ
เช่ือม่ันท่ีจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ซ่ึงหากการแกไ้ขปัญหาท่ีต้นตอ
ไดส้ำเรจ็กค็งไมมี่เหตกุารณบ์านปลายเกดิขึน้ในวนันี ้แตปั่จจุบันแนว
ความคิดเรื่องการทำงานของภาครัฐร่วมกับชุมชนก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง

อยา่งไรกต็าม จากตวัอยา่งทัง้ 2 กรณทีีก่ลา่วมานัน้ กท็ำใหค้น
จำนวนหนึ่งในระบบยุติธรรมเริ่มหันมาตระหนักได้ว่า แนวคิดเรื่อง
การทำงานร่วมกับชุมชน หรือการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันนั้นถือ
เปน็เรือ่งใหญ ่แนวคดิในการแกปั้ญหาโดยดงึชมุชนเขา้มามส่ีวนรว่ม
ในมติเิรือ่งความเปน็ธรรม ความยตุธิรรม จึงนา่จะเปน็กลไกสำคญัที่
สามารถนำไปปรับใช้กับภาคอื่นๆ ของประเทศได้ไม่ยากเหมือนภาค
ใต้ และนำไปสู ่การปรับกระบวนทัศน์ของกระทรวงยุต ิธรรม
กระทั่งเกิด เป็นโครงการนำร่องในหลายจังหวัดและหลายชุมชน
ในชว่ง 2 - 3 ปีทีผ่่านมา

ประเด็นที่น่าจะได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันคือ หลังจากลงไป
ปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่แล้วเราพบข้อสังเกตอะไรบ้าง ประเด็นแรก
เราพบว่า การทำงานที่จะได้ผลในมุมมองของภาครัฐคือต้องทำงาน
แบบเปน็หุน้ส่วน ซ่ึงฟงัดเูหมอืนงา่ย แตจ่ากประสบการณข์องผมเอง
ที่เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้ดำเนินการ
เรื่องอาสาสมัครคุมประพฤติและพยายามนำแนวคิดเรื่องการเป็น
หุน้สว่นมาปรบัใช้ แตก่ลับพบวา่ คนทีมี่ความเชีย่วชาญในการอบรม
หรือทำงานร่วมกับชุมชนอยู่แล้ว เป็นบุคคลที่เปลี่ยนความคิดยาก
มาก เพราะจะตดิอยูกั่บมุมมองในเชงิการจดัตัง้จากภาครฐั คือดึงเอา
ประชาชนมาทำในสิ่งที่รัฐต้องการ ถึงแม้บางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่ดี แต่
บางเรื่องอาจไม่ยั่งยืนและไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน

ฉะนั้นกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมจึงต้องใช้เวลาอย่าง
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มากในการปรบัเปล่ียนทศันคต ิเร่ิมจากการปรบัความคดิของคนจาก
ภาครฐัใหเ้ขา้ใจชมุชนและเชือ่ในศกัยภาพของชมุชน โดยมองปญัหา
จากภายในชุมชนออกมาสู่ภายนอก หรือเป็นการมองด้วยสายตา
ของคนในชุมชนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากและยังเป็นปัญหาอยู่ใน
หลายๆ หน่วยงาน

ส่วนปัญหาเรื่องยาเสพติด เรามีความพยายามจะสร้างเครือ-
ข่ายที่เรียกว่า ‘พลังแผ่นดิน’ ซึ่งได้มีการระดมกำลังกันขนานใหญ่
เพื่อติดตามปัญหาทั้งเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล แต่
ปัจจุบันเครือข่ายเรื่องยาเสพติดก็เริ่มอ่อนแรงไปแล้ว เพราะมันไม่ได้
เป็นประเด็นที่เริ่มต้นมาจากชุมชนเอง ฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือ
จะทำอย่างไรให้กระบวนการระหว่างภาครัฐกับชุมชนสามารถ
ร่วมกันทำงานอย่างเป็นหุ้นส่วน และถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเริ่ม
ปรับทัศนคติกันอย่างจริงจัง

อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ทำไปในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาคือโครงการ
‘ศูนย์ยุติธรรมชุมชน’ ซึ่งเราขยายแนวความคิดในเรื่องยาเสพติด
ในกรอบที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่จะสามารถร่วมกับชุมชน
ได ้ เริม่จากสิง่แรกคอื การเขา้ไปเรยีนรูค้วามตอ้งการของชมุชน ตอ้ง
เรียนรู้ว่าอุปสงค์หรือความต้องการของชุมชนคืออะไร โดยอาศัย
กระบวนการเวทีสาธารณะ หรือที่เรียกว่าการทำแผนชุมชน ซึ่งถือ
เป็นเรื ่องใหญ่ที ่เราต้องเข้าไปจับก่อน จากนั้นจึงจะลงลึกไปถึง
ประเด็นความต้องการของชุมชน

วิธีการของโครงการยุติธรรมชุมชนคือ ให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่ามี
กฎหมายด้านใดบ้างที่เกี ่ยวข้องกับเขา และให้เขาเข้าใจว่าสิทธิ
เสรีภาพในเรื่องใดบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา ซึ่งไม่ใช่สูตร-
สำเร็จที่ภาครัฐส่วนกลางจัดหามาให้หรือกะเกณฑ์ชาวบ้านมาเข้า
อบรม

ประเด็นต่อไปคือ สร้างทักษะในการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชน ซึ่งที่จริงแล้วแต่ละชุมชนก็มีระบบการจัดการความขัดแย้งที่ดี
อยู่แล้ว แต่เม่ือมีการสร้างระบบยติุธรรมท่ีเข้มแข็ง มีโรงพักท้ังในระดบั
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อำเภอ ระดับตำบล หลายๆ ฝ่ายจึงเข้าใจว่าทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของ
ตำรวจ

แท้จริงแล้วอุปสงค์ของชุมชน ทักษะการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราพบว่าชุมชนที่เราได้เข้าไป
ดำเนนิการหลายๆ แหง่ ถา้ชมุชนมทีกัษะการจดัการความขดัแยง้ทีด่ี
และจับมือกับทางโรงพัก สามารถสร้างระบบที่ดีขึ้นมาได้ เมื่อมีการ
ขัดแย้งในเบ้ืองต้นชุมชนก็มีศักยภาพทีจ่ะจัดการกนัเองได ้หรือถ้าเป็น
ปัญหาใหญ่ โรงพักก็สามารถใช้เครือข่ายชุมชนจัดการได้ ฉะนั้น
ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเข้าไปเสริมทักษะในการป้องกัน
ความขัดแย้ง และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน

สำหรับเรื่องการดูแลสงเคราะห์ผู้ที่กระทำความผิด หรือเหยื่อ
ของความอยุติธรรม ในมิติของกระบวนการยุติธรรม เมื ่อมีการ
กระทำผิดทางอาญาของผู้ติดยาหรือเสพยา ผู้ที ่เป็นผู้พลั้งพลาด
เหล่านั ้นต่างก็ต้องการโอกาสกลับเข้าไปเป็นคนดีในสังคม ถ้า
กระทรวงยุติธรรมดำเนินการอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ชุมชนไม่ยอม
รับ เขาเหล่านั้นก็ไม่มีทางกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ เพราะฉะนั้น
มิติเรื่องกระบวนการยุติธรรมจึงต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับลูกหลานของตัวเองกลับเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน โดยที่ภาครัฐจะ
ต้องเปลีย่นวธีิคิดและหนัมารว่มมือกับภาคชมุชน เพือ่ร่วมกนัสง่เสรมิ
ให้ชุมชนมีโอกาสมากขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจทำได้ดีกว่าราชการด้วย
ซ้ำไป

กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การ
จัดการความขัดแย้ง การดูแลผู้กระทำความผิดและการดูแลเหยื่อ
เพื่อทำให้สังคมเกิดความยุติธรรม เมื่อเราทำกิจกรรมเหล่านี้แล้ว
ก็จะนำไปสู่ประเด็นต่อไปว่า เราจะจัดระบบในการเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่ชุมชนทำได้บางส่วน หรือต้องการความ
ช่วยเหลือบางส่วน กับกิจกรรมที่รัฐทำอยู่เดิมได้อย่างไร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่ได้มองเป้าหมายเพียงแค่ระดับหมู่บ้าน
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ตำบล หรืออำเภอ แต่ถ้ามีความพร้อมตรงจุดไหนที่ภาครัฐจะเข้าไป
ร่วมได้ก็จะพยายามเข้าถึงให้มากที่สุด โดยขณะนี้เรามีศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเกดิขึน้ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน ตำบล และอำเภอ โดยหลายๆ ส่วน
เรามุ่งเน้นไปถึงการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางส่วน
มุ่งเน้นผู้นำธรรมชาติ เพราะกลไกเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง
ของราชการไม่ได้ แต่เราหวังว่าวันหนึ ่งสิ ่งเหล่านี ้จะถูกนำไป
บูรณาการต่อไป

ตวง : ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีหมายความว่า ถ้าทำให้ระบบยุติธรรม
ประสบความสำเร็จ ก็จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืนด้วย
โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนในการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับชุมชน รูป
แบบของความสำเร็จเช่นนี้จะกระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นได้มากน้อย
แค่ไหน

ดร.กิตติพงษ์ : ในภาคใต้ควรจะทำให้มากที่สุด แต่ก็มีข้อ
จำกัดที่อาจทำให้การทำงานค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากการขาด
ความไวว้างใจตอ่ภาครฐั ส่วนภาคอืน่ๆ กไ็ม่มีปัญหา สามารถขยาย
แนวคิดนี้ออกไปได้

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องเริ่มพัฒนาก่อนก็คือ การบูรณาการของ
กลุ่มที่จะมาทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับชุมชน เพราะในขณะนี้
กระบวนการยุติธรรมเองก็มีปัญหามากพออยู่แล้ว โดยเฉพาะใน
หน่วยงานภาครัฐซึ ่งทับซ้อนกันหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่มีเครือข่าย
ตา่งๆ มากมาย จะจบัมือกนัไดอ้ยา่งไร จะมอบหมายใหห้นว่ยงานใด
รับผิดชอบส่วนไหน เพราะงานบางอย่างก็สามารถหนุนเสริมซึ่งกัน
และกันได้

เรื่องสุดท้ายที่สำคัญคือ กฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายเรื่อง
ทั้งกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดเรื ่องการสมานฉันท์ กฎหมาย
ชะลอการดำเนินคดีในชั้นตำรวจหรือชั้นอัยการในอนาคต กฎหมาย
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การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยข้อสรุปที่อยากฝากไว้ก็คือ การ
ผลักดันมิติของความยุติธรรมให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกเวทีที่มี
การพูดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้เป็นจริงมากขึ้น

ตวง : ทา่นตอ่ไปคอื นายแพทยสุ์ธ ีฮ่ันตระกลู ซ่ึงจะมาใหค้วาม
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่ามีกลไกหรือมาตรการใดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้มแข็งได้ ซึ่งเชื่อว่าคำตอบที่ได้คงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว

นายแพทยสุ์ธ ี ฮ่ันตระกลู
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ผมในฐานะทีเ่ปน็ผูป้ฏบัิตจิะขอเลา่ประสบการณใ์นการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เรื่องของแนวคิด ซึ่งพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่คือเราไม่รู ้จักความเป็นท้องถิ ่นเลย แม้กระทั ่ง
นักวิชาการหลายคนที่มาพูดคุยกันก็ยังไม่เข้าใจถึงความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน ฉะนั้นต้องส่งเสริมให้คนที่เข้ามาคลุกคลีกับชุมชน
ให้มากขึ้นจึงจะเริ่มเข้าใจได้

ขอยกตัวอย่างกรณีของการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรี โดยจะเป็นผู้กำหนด
พื้นที่และกติกาในการที่จะจัดตั้งชุมชนขึ้น เริ่มต้นจากเดิมที่มีอยู่ 10
ชุมชน ปัจจุบันเราสามารถเพิ่มเป็น 50 ชุมชน ซึ่งขนาดที่เราคิดว่า
เหมาะสมอยูท่ีชุ่มชนละ 100 - 200 หลงัคาเรอืน ถา้เลก็หรอืใหญเ่กนิ
ไปก็ไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดปัญหามาก ฉะนั้นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและสามารถสร้างผลงานดีๆ ออกมาได้ จะต้องมีการติดต่อ
สื่อสารกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงขนาดของชุมชนก็มีความสำคัญด้วย

ชุมชนที่ดีจะต้องมีระเบียบกติกาชัดเจน มีการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่สำหรับชุมชนที่เพิ่งเกิดใหม่
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จะต้องมีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านว่าการจัดตั้งชุมชนขึ้นมา
แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัว คงจะเริ่มทำงานทันทีไม่ได้ ต้องผ่านการ
อบรมบ่อยๆ และสม่ำเสมอ โดยในปีหนึ่งอาจต้องมีการอบรมหลาย
ครั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราไม่ได้อบรมเฉพาะ
กรรมการชุมชนเท่านั้น หากแต่ยังมีอาสาสมัครอีกหลายๆ ประเภท
เช่น อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมที่จะให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ซึ่งในบางเรื่องที่เป็นเชิงปฏิบัติพวกเขาอาจทำได้ดีกว่านักวิชาการ
ด้วยซ้ำ

อาสาสมัครเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกฝน ทั้งในเรื่องการพูด
ส่ือสารกบัชาวบา้น ศลิปะการพดูใหเ้ขา้หคูน และฝกึฝนทกัษะในการ
ทำงานร่วมกับประชาชน การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้อง
มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ที่สำคัญ
คอื ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัทำงาน และประเมนิผลรว่มกนั โดยกระบวน-
การเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และสามารถ
ทำงานร่วมกับภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ตาม แต่ละชุมชนก็ไม่ได้เหมือนกันหมด ทุกชุมชนก็
เข้มแข็งไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นเราจะเอาสูตรสำเร็จตายตัวไปใช้กับ
ทุกชุมชนให้เป็นเหมือนกันหมดไม่ได้ ยกเว้นแต่หลักการเท่านั้นที่
พอจะยดึเปน็แนวทางเดยีวกนัได ้ ส่วนวธิปีฏบัิตหิรอืขัน้ตอนกอ่นหลงั
ความช้าหรือเร็วอาจจะแตกต่างกัน จุดสำคัญจึงอยู่ที่การร่วมกันคิด
และร่วมกันทำ

ทัง้นี ้ตอ้งขอยอมรบัวา่ เทศบาลเมอืงนครพษิณโุลกกมี็จุดออ่น
อยู ่บ้างเช่นกัน เนื ่องจากสังคมได้เสื ่อมลงไป โดยเปลี ่ยนจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ฉะนั้นการจัดตั้งชุมชนขึ้นมานั้นจะต้อง
ฟ้ืนวิถีชีวิตชุมชนชนบทกลบัคืนมา และคืนสู่สภาพชนบททีมี่ความเอือ้
อาทรตอ่กัน ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
มากมายมหาศาล และใช้กำลังของบุคลากรจำนวนมาก

แตเ่มือ่ถึงจดุหนึง่มันจะเชือ่มลงไปสูชุ่มชนรากหญา้ เร่ิมตน้จาก
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ชุมชนตน้แบบสกั 1 - 2 ชุมชน จากนัน้จงึแผข่ยายออกไป ขณะทีก่าร
ทำงานก็ต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างการเมืองกับการพัฒนา เพราะ
หากกีดกันผู ้ที ่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่สามารถ
ทำงานร่วมกันได้ สังคมจะเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ฉะนั้น
การเมืองจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่พึงมีสิทธิเสรีภาพใน
ความคิดความเชื่ออย่างเต็มที่ แต่การพัฒนานั้นจะต้องขับเคลื่อนไป
พร้อมๆ กันทุกภาคส่วน

กระบวนการประชาธปิไตยแบบมส่ีวนรว่ม อาจถอืเป็นเรือ่งใหม่
ที่สังคมไทยวันนี้จะต้องเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันหมายความ
วา่ตัง้แตร่ะดบัผู้บริหาร นายกรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และ
ทีมงาน จะต้องคิดหาวิธีการเข้าถึงชาวบ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ รวมถึงต้องปรับตัวอีกมาก

เพราะฉะนั้นในระดับเทศบาลก็เช่นเดียวกัน เพราะถือว่าเป็น
ข้าราชการประเภทหนึง่ ซ่ึงมักมีแนวคดิเหมอืนขา้ราชการทัว่ไป คือทำ
ตามคำสั่งเจ้านายอยู่ตลอดเวลาจนเคยชิน แต่เมื่อต้องมานั่งคุยกัน
ต้องคิดร่วมกัน หรือทำร่วมกันจึงกลายเป็นเรื ่องแปลกใหม่ ใน
ขณะเดียวกันสำหรับประชาชนก็ถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะอยู่ๆ ก็มีคน
มาสั่งให้คิดและทำ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้ด้วยกัน ฉะนั้นกลไก
เหล่านี้จึงต้องใช้เวลา และเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะเป็นเหมือนใน
ทฤษฎีทั้งหมด

ส่วนเรื่องการทำแผนพัฒนาชุมชนก็เช่นเดียวกัน ในช่วงเริ่มต้น
ใหม่ๆ เราอาจทำไม่สำเร็จตามเงื ่อนเวลา แต่หลังจากนี้ไปเราได้
กำหนดเป้าไว้ว่า การทำแผนพัฒนาชุมชนที่ดีจะต้องให้ชุมชนสร้าง
ประชาคมของเขาเอง โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้สนับสนุน
และส่งวิทยากรเข้าไปช่วยเหลือ หากชุมชนนั้นมีศักยภาพมากพอก็
ให้เขาดำเนนิการกนัเองได ้เราเพยีงแตเ่ป็นผู้ผลักดนัใหเ้กดิประชาคม
ขึน้มา และทำเชน่นีท้กุป ีจากนัน้จงึผสมผสานเขา้กบัแผนพฒันาของ
เทศบาลและจัดสรรงบประมาณให้ โดยนายกเทศมนตรีมีนโยบาย
ชัดเจนว่า เมื่อจัดแผนพัฒนาชุมชนแล้ว ขั้นตอนต่อมาที่มีความ
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อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนก็ไม่ได้เหมือนกันหมด

ทุกชุมชนก็เข้มแข็งไม่เท่ากัน

เพราะฉะนัน้เราจะเอาสตูรสำเร็จตายตัว

ไปใชกั้บทุกชุมชนใหเ้ป็นเหมือนกันหมดไม่ได้

ยกเวน้แตห่ลกัการเทา่นัน้

ท่ีพอจะยดึเป็นแนวทางเดยีวกันได้

ส่วนวธีิปฏิบัติหรือข้ันตอนกอ่นหลงั

ความช้าหรือเร็วอาจจะแตกตา่งกัน

จดุสำคญัจงึอยูท่ี่การรว่มกนัคดิ และรว่มกนัทำ
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สำคัญเป็นลำดับแรกๆ คือจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ด้วยการทำงานในลักษณะน้ีทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงาน

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ หากมีข้อผิดพลาดหรืองานไม่สำเร็จก็ห้าม
โกรธกัน งานไม่สำเร็จไม่เป็นไร แต่ความสัมพันธ์ต้องยังคงอยู ่
หลังจากนั้นจึงมาทบทวนสิ่งที ่ผ่านมาร่วมกันว่าไม่ประสบความ
สำเรจ็เพราะเหตใุด และกอดคอกนัทำใหม ่ไม่ใช่คิดเองเออเองและสัง่
งานอย่างเดียว

เราตอ้งยอมรับในความหลากหลายของสงัคมชุมชน บางชุมชน
อาจมีความสามารถในการจัดระบบการออมทรัพย์ บางชุมชนอาจ
ถนัดในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ บางชุมชนถนัดในเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บางชุมชนเก่งเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง
เยาวชน สตร ีหรือผู้สูงอาย ุแตถ้่าองคก์รปกครองทอ้งถิน่ไปบบีบังคบั
ให้ชาวบ้านทำในสิ่งที่เราต้องการ ในขณะที่เขาเองยังไม่พร้อม เราก็
จะเสียงบประมาณและเสียเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึง
ความสมัครใจ ใครจะทำยกมือขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชน

สรุปไดว้า่ ในการสรา้งกลไกเพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็ของชมุชน
ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักของการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อที่จะก้าวไปสู่การมีส่วนร่วมด้วยจิตวิญญาณ
ของชุมชนอย่างแท้จริง

ตวง : ขอขอบคุณวิทยากรทั ้ง 3 ท่านที ่มาร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ ให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนั ถึงแมว้า่ในทีป่ระชมุอาจมคีวามคดิเหน็และขอ้สรุปทีแ่ตกตา่ง
หลากหลายกันไป โดยจะขอสรุปภาพให้ชัดเจนอีกครั้งว่าจากที่ทั้ง 3
ท่านได้กล่าวมานั้นคงจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งจะต้องระเบิดออกจากข้างใน โดยเริ่มจากพัฒนาที่ตัวบุคคล
พฒันาคณุธรรม นำไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ย และการชว่ยเหลอืเกือ้กลู
กัน จากนั้นจึงขยายออกไปสู่ภายนอก

ถ้าย้อนกลับไปพิจารณาถึงแนวคิดนี้ให้ถ้วนถี่ก็คงไม่หนีไปจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิน่นาน หากแตเ่ราไม่หยิบยกมาใช ้ไม่หยิบ
ยกมาทำ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิรูปกันใหม่ เริ่มตั้งแต่ในระดับ
ปัจเจก ชุมชน และสงัคม นัน่คอืการใชแ้นวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมา
เป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนา

ปัญหาส่วนใหญคื่อเราไมรู้่จักความเปน็ท้องถ่ินเลย

แม้กระท่ังนักวิชาการหลายคนทีม่าพูดคุยกัน

ก็ยังไม่เข้าใจถงึความตอ้งการทีแ่ท้จรงิของชุมชน

ฉะนัน้ตอ้งสง่เสรมิใหค้นทีเ่ข้ามา

คลกุคลกัีบชมุชนใหม้ากขึน้จงึจะเริม่เข้าใจได้
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มาตรการดา้นการคลงั

กฎหมาย

และกระบวนการมีส่วนร่วม

เพ่ือส่งเสริมธรรมาภบิาล

และ

การบริหารจดัการในทอ้งถ่ิน
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รศ.ดร.อรทยั ก๊กผล : ดำเนินการอภปิราย
ประเด็นการอภิปรายกลุ่มย่อยนี้ ขอเริ่มต้นด้วยกรณีศึกษาที่

ตำบลบางระกำ จังหวดันครปฐม ซ่ึงมกีารจดัการเรือ่งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
โดยเฉพาะแมน่ำ้ลำคลอง โดยนายก อบต.บางระกำ จะมาเลา่ใหฟั้ง
ถึงปัญหาที่พบว่ามีอะไรบ้าง และมีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ดูแลแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่จะทำให้ประสบ
ความสำเร็จ

สมชาย ช้ันอนิทรง์าม
นายก อบต.บางระกำ จงัหวดันครปฐม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักของประเทศชาติ ชีวิตผม
ผูกพันกับแม่น้ำติดลำคลองมาตลอด เม่ือได้ทำงานเปน็ผู้ใหญ่บ้าน จึง
พบเห็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวว่าทำไมคลองบ้านเราจึงสกปรก ทำไม
ผู้คนที่อยู่ริมคลองต้องรองบประมาณจากหน่วยงานรัฐมาช่วยแก้ไข
ปัญหา เราจึงคิดว่าถ้ามัวรอให้ทางราชการจ่ายงบประมาณมาให้ขุด
ลอกคูคลองปีละครั้ง และพอผ่านไปไม่กี่เดือนสิ่งสกปรกก็กลับมา
เหมือนเดิม ฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปปัญหาก็ไม่จบสิ้น

ผมจึงเรียกชาวบ้านที่อยู่ริมคลองมานั่งพูดคุยกัน ซึ่งทุกคนเห็น
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พ้องกันว่าเราคงรอความช่วยเหลือจากทางราชการฝ่ายเดียวไม่ได้
อีกแล้ว เราต้องช่วยเหลือตัวเอง และทุกคนก็เห็นดีด้วย ผมเริ่มต้น
ดว้ยการเกบ็เงนิชาวบา้นรมิคลองคนละ 200 บาท 50 ครัวเรอืน แบ่ง
จ่ายเปน็ 2 งวด งวดละ 100 บาท

วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2542 ชุมชนของเราชว่ยกนัเกบ็ผักตบชวาใน
คลองเป็นระยะทางประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร หลังจากวันนั้นจึงจ้าง
คนมาดแูล โดยเกบ็เงนิอกีคนละ 100 บาท 50 ครวัเรอืน ไดม้า 5,000
บาท เพื่อจ้างคนที่อยู่ริมคลองให้ช่วยกันทำความสะอาด

การทำงานในครั้งนั้นถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยตรง ชุมชนของเราแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนที่
ความช่วยเหลือจากทางราชการจะมาถึง เราจึงคิดว่าต้องแก้ปัญหา
ต่อไปเร่ือยๆ เพราะตำบลของเราม ี26 คลอง กับ 1 แม่น้ำ ฉะนัน้คลอง
ต่างๆ ที่มีอยู่ ถ้าเราไม่แก้ไขเสียตั้งแต่วันนี้ ทุกคนก็จะต้องประสบ
ปัญหาแน่นอน ถึงแม้ว่าจะร้องของบประมาณจากรัฐบาลในการ
ขุดลอกคลองได้ปีละหลายล้านบาท แต่ผมบอกว่าขอแค่ปีละแสน

วันท่ี 5 ธันวาคม 2542

ชุมชนของเราชว่ยกันเก็บผักตบชวาในคลอง

เป็นระยะทางประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร

การทำงานในครัง้น้ันถือเปน็แนวทางการแกปั้ญหา

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง

ชุมชนของเราแกปั้ญหาด้วยตนเอง

ก่อนท่ีความช่วยเหลือจากทางราชการจะมาถงึ
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บาทก็พอ แล้วเราจะแก้ไขปัญหาของชุมชนเราให้ได้
หลังจากนัน้เมือ่ได้เป็นนายก อบต. จึงไดมี้การดำเนนิการจดัตัง้

ชุมชนเรารักคูคลองตำบลบางระกำขึ้น ซึ่งในระยะแรกก็ไม่มีปัญหา
อะไร แตเ่มือ่เราเขา้ไปแกไ้ขใหก้บัชุมชนอืน่ๆ ริมคลอง ซ่ึงไมไ่ดร้้องขอ
ความชว่ยเหลอื เพราะเขาเดอืดรอ้นไมม่าก เขาจงึรูสึ้กวา่ไมใ่ช่หนา้ที่
ของเขา แต่เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น ฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาตาม
มาวา่หากปลอ่ยใหเ้ป็นอยา่งนีต่้อไป คือให้ อบต.เขา้ไปช่วยเหลอื โดย
ทีช่าวบา้นอยูเ่ฉยๆ ไม่มีส่วนรว่ม การแกไ้ขปญัหาของชมุชนกไ็ม่มีวนั
สิ้นสุด

เราจึงปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมและขอให้คน
ริมคลองมาชว่ยกนัดแูลชมรม บริหารจดัการเรือ่งเงนิกนัเอง โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผลการทำงานทุก 3 - 6 เดือน รวมถึงจัดให้มี
การประชมุเสวนาพดูคยุแลกเปลีย่นกนั ซ่ึงปรากฏวา่ไดผ้ลคอ่นขา้งดี
แต่ต่อมาก็เกิดปัญหาตามมาอีก โดยนายอำเภอได้ท้วงติงว่าการที่
อบต.ให้เงินชาวบ้านไปแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ และจะตรวจสอบ
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ได้อย่างไร
ผมจึงอธิบายว่าเรายึดหลักการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพราะ

ถา้ชาวบา้นทำเองจะใชเ้งนิเพยีงแค ่2 - 3 หมืน่บาท ซ่ึงไมไ่ดม้ากมาย
เมื่อเทียบกับการไปร้องของบประมาณจากรัฐทีละหลายล้านบาท
ฉะนัน้ตอ้งดทูีเ่ปา้หมายดว้ย อยา่งไรกต็าม เพือ่ไม่ใหข้ดักบักฎหมาย
ผมจึงตัง้ชมรมใหถู้กตอ้งตามระเบยีบแบบแผนของราชการ ซ่ึงกวา่จะ
สำเร็จได้ต้องทะเลาะกันเป็นปี

ทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่า เมื่อคนในชุมชน
ไดเ้งนิไปแลว้ไมห่วงแหน เพราะไมใ่ช่เงนิตนเอง พอไดเ้งนิไปงา่ยๆ ก็
เริ่มรู้สึกว่าไม่พอและอยากได้เพิ่มอีก เราจึงแก้ไขด้วยการตั้งกองทุน
หมูบ้่านทกุหมูบ้่าน ใหช้าวบา้นกบั อบต.ออกเงนิคนละครึง่ จะไดรู้้สึก
ว่าไม่ใช่เงินของ อบต.อีกต่อไป แต่เป็นเงินของเขาด้วย เพราะฉะนั้น
เขาจะบริหารจัดการอย่างเต็มที่ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ

วันนี้ชุมชนของเราต้องเจอวิกฤตน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2549 นบัเปน็การทว่มทีห่นกัหนาสาหสัมากในชัว่ชวีตินี ้ซ่ึงปรากฏวา่
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเสียตามมาในทุกลำคลอง ผมจึงมองว่า ถ้า
วันนี้รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็น
ตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ เพราะ
วิธีการที่ผ่านมาของรัฐบาลคือให้งบประมาณไปขุดลอกคูคลอง ปี
หนึง่ผมเคยขอไดถ้งึ 4 - 5 ล้านบาท แตต่อ่ไปนีผ้มบอกวา่ไมอ่ยากได้
แลว้ แตจ่ะใหค้นในชมุชนบรหิารจดัการเอง ซ่ึงจะทำใหค้นในชมุชนมี
รายได้จากการรับจ้างเก็บผักตบชวา และที่สำคัญเกิดความรู้สึกรัก
และหวงแหนลำคลองนั้น

แต่ปัญหาก็คือ ทุกวันนี้ถ้าเราเขียนโครงการในลักษณะนี้ไป
จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้วยเหตุผลว่าองค์กรที่รองรับ
เงินยังเป็นองค์กรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าอย่างนั้นถามว่าทำไม
รัฐไม่แก้เงื่อนไข ถ้ารัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ
โดยใหชุ้มชนดแูลกนัเอง ไม่ตอ้งผา่น อบต. ปัญหาคอืวนันีชุ้มชนของ
เราต้องการสภาพคล่องทางการเงินมากกว่านี้ เพราะวันนี้เราหมุนไป
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กรณีของการจัดการขยะแบบบูรณาการ

ของเทศบาลนครพษิณุโลก

ซ่ึงมีกระบวนการหลายขัน้ตอนกวา่ท่ีจะพัฒนามาสูจุ่ดน้ีได้

นับต้ังแต่การให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ

หรือนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชนใ์หม่

จนถงึนำเขา้เตาเผาและฝงักลบ ซึง่สามารถพสูิจนไ์ดว้า่

บรเิวณท่ีเป็นจดุฝงักลบขยะของพษิณุโลก

ปราศจากกลิน่และมลภาวะ

ถือเปน็โมเดลทีน่่าสนใจมาก

และแผนงานตวัอยา่งนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความจำเป็นของการมีนโยบายและแผนทีชั่ดเจน
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แค่ 3 แสนบาท ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะมีมากกว่านั้น เพราะผมมองว่า
การหมุนเง ินในส่วนนี ้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื ่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเรื่องเดียว แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้
เพราะคนในชุมชนจะได้รับค่าแรง และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน
ท้องถิ่น

ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจสำคัญ วันนี้หลายคน
อาจจะทว้งตงิวา่ การบรหิารจดัการของทอ้งถิน่สว่นใหญล้่มเหลว ซ่ึง
ผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ล้มเหลวก็คือ การขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพราะวันนี้ถึงแม้เราจะกำหนดนโยบายดี
แค่ไหนก็ตาม แต่หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว การ
บริหารจัดการทั้งระบบก็อาจจะล้มเหลวทั้งหมด

นอกจากนัน้ การแกไ้ขปญัหาเรือ่งสิง่แวดลอ้มส่วนใหญแ่ลว้มกั
มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
ยากมากที่จะได้คะแนนเสียง แต่ถ้าลงทุนสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา
ชาวบา้นจะเหน็ผลงานชดัเจน แตก่ารแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มตอ้งใช้
เวลาหลายปี ฉะนั้นทั้งชาวบ้านและผู้นำองค์กรท้องถิ่นจะต้องอดทน
แต่สิ่งที่น่าเสียใจคือระบบราชการยังไม่เข้าใจวิธีคิดแบบนี้ ไม่เข้าใจ
ว่าทำไมต้องให้ชุมชนคิดโครงการต่างๆ ขึ้นไป แล้วราชการอุดหนุน
เงินอย่างเดียว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จะสำเร็จไม่ได้หากขาดการมี
ส่วนร่วม ระบบราชการต้องเข้าไปรับฟังและให้โอกาสชุมชนบ้าง
เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา ถ้าคนในชุมชนช่วยกัน
ต่อสู้ ชุมชนนั้นจะมีความสามัคคีและเข้มแข็งมาก วันนี้เราจึงต้องให้
ความยติุธรรมกบัองคก์รทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ และตอ้งยอมรบัว่าส่วนดี
ยงัมอียูม่าก ส่วนไมด่กีต็อ้งแกไ้ขและใหโ้อกาสเขา เพราะองคก์รทอ้ง-
ถิน่เปน็นอ้งใหม ่อาจมขีอ้ผิดพลาดได ้ฉะนัน้ตอ้งใหเ้วลาในการสัง่สม
ประสบการณ ์ ท่ีสำคญัตอ้งปลอดจากการเมอืง และปลอ่ยใหท้้องถิน่
มีอิสระในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้น

รศ.ดร.อรทยั : หลงัจากทีไ่ดฟ้งัแลว้ตอ้งขอชืน่ชมนายก อบต.
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แม้กระท่ังข้อจำกัดทางดา้นกฎหมาย

ของ อปท.เองก็มีอยู่ไม่น้อย

การกำหนดนโยบายสาธารณะในระดบัชุมชน

ยังไม่สามารถออกมาในรปูของข้อบัญญัติส่วนท้องถ่ินได้

ส่วนใหญจ่งึกำหนดออกมาเปน็

ข้อบัญญัติตามกฎหมายของราชการสว่นกลาง

โดยท่ี อปท. ยังไม่ค่อยมีความคิดริเร่ิม

ในการออกขอ้บัญญัติของตนเอง

เพราะอาจขดัต่อกฎหมายส่วนกลาง

น่ีคือปัญหาระดบัท้องถ่ิน
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บางระกำ ทำให้ทราบว่าการทำงานภายใต้ระบบเดิมนั้นไม่ได้เอื้อ
อำนวยต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเลย ทั้งระบบ
ราชการและสภาพทางการเมือง การดำเนินนโยบายด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของรฐั ซ่ึงกวา่จะเหน็ผลตอ้งใชร้ะยะเวลานาน รวมทัง้มติิ
ด้านการเมืองกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งยังไม่สอดคล้อง
กันในทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนเรื่องการให้เงินอุดหนุนก็นับเป็นปัญหา
และข้อจำกัดอย่างยิ ่งในการพัฒนาองค์กรที ่ไม่ได้อยู ่ในระบบ
ราชการ

สำหรบัความคดิเหน็ของทา่นตอ่ไปคือ รองนายกเทศมนตรนีคร
พิษณุโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนสำคัญ
มากแค่ไหน ถึงแม้เราจะคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จ 100
เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่สิ่งนี้จะเป็นจุดขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาบุคคล
พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น และก้าวไปสู่ชุมชนพึ่งตนเอง

บนเวทีแห่งการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ต่อจากนี้ จะเข้าไป
สู่ประเดน็เรือ่งขยะมลูฝอย ซ่ึงเปน็ปญัหาโลกแตก แมว้า่วนันีเ้ราจะมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงใดก็ตาม แต่ขยะก็ไม่เคยลดน้อย
ลงเลย และกว่าจะย่อยสลายต้องใช้เวลานานมาก เราลองมาดู
ต้นแบบในการจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลก หรือที ่เรียกว่า
‘พิษณุโลกโมเดล’ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

นายแพทยสุ์ธ ี ฮ่ันตระกลู
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครพิษณุโลกมีพื้นที่ 18.26 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรประมาณ 90,000 คน 2,800 ครัวเรือน การ
บริหารงานฝ่ายการเมืองมีนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
4 ท่าน สมาชิกสภาระดับเทศบาลนคร 24 คน มีพนักงานเทศบาล
127 คน ลูกจ้างประจำ 122 คน ที่เหลือเป็นพนักงานชั่วคราว 566
คน

กระบวนการการกำจัดขยะในอดีตคือขุดหลุมแล้วเผา แต่
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ประเดน็เร่ืองการมส่ีวนร่วมจึงเป็นหัวใจสำคญั

วันนีห้ลายคนอาจจะทว้งตงิว่า

การบรหิารจดัการของทอ้งถิน่สว่นใหญล่ม้เหลว

ซ่ึงผมคิดว่าส่วนหน่ึงของการบรหิารจัดการท่ีล้มเหลว

ก็คือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพราะวนัน้ีถึงแม้เราจะกำหนดนโยบายดแีค่ไหนก็ตาม

แต่หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนแลว้

การบริหารจัดการท้ังระบบก็อาจจะลม้เหลวท้ังหมด
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ปัจจุบันชาวบ้านกลบหลุมขยะไปแล้ว เพราะการเผาขยะทำให้เกิด
ควันรบกวนชุมชนมาก ฉะนั้นจึงกลายเป็นปัญหาเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย เนื่องจากไม่มีหลุมเผาขยะ เพราะชาวบ้านปิดหมด จึง
ไม่รู ้ว่าจะนำขยะไปทิ้งที่ใด ขณะที่ผู้ก่อให้เกิดขยะก็คือประชาชน
ทั่วไปและผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะหรือการคัดแยกประเภทขยะ อีกทั ้งไม่มีความรู ้ในเรื ่องทาง
วิชาการหรือเทคโนโลยีเลย

จากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปทำงานเมื่อ 12 ปีที่แล้ว พบว่า
โครงสร้างขององค์กรท้องถิ่นขณะนั้นยังไม่เหมาะสม ทั้งคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงกับสายงาน ขาด
แคลนงบประมาณ และเกบ็คา่ธรรมเนยีมไดน้้อย ซ่ึงชว่งนัน้เกบ็ได้แค่
5 แสนบาทตอ่ปี จึงตอ้งของบอดุหนนุมาก เพราะตอ้งใชง้บประมาณ
ในแตล่ะปไีม่ตำ่กวา่ 30 ล้านบาท แตปั่จจุบันเริม่ดขีึน้ เพราะสามารถ
เก็บค่าธรรมเนียมได้ 10 ล้านบาท

ส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง ระดับ
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ภูมิภาค หลายคนตั้งคำถามว่าการบูรณาการหมายความว่าอย่างไร
เพราะองคก์รท้องถิน่เองกมี็ปัญหา สับสนในบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง
ระเบียบกฎหมายไม่ชัดเจน ขาดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน ยก
ตัวอย่างเช่น การทำแผนจัดการขยะแห่งชาติ ซึ่งไม่ทราบว่าใครจะ
เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้ จะให้ท้องถิ่นพัฒนาเอง หรือนัก
วิชาการมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานระดับชาติจะเข้ามาช่วยพัฒนา
เพราะชุมชนท้องถิ่นเองก็ต้องการมีความรู้ แต่ไม่รู้จะไปหาความรู้
จากที่ไหน เครือข่ายก็ไม่มี เราจึงต้องไปขอความร่วมมือจากรัฐบาล
เยอรมันให้เอาผู้เชี่ยวชาญมาช่วย

ขณะที่เทศบาลก็ดำเนินงานต่อไปท่ามกลางปัญหา อะไรที่พอ
ทำได้ก็ทำไป ส่วนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องการจัดการก็ไปหาฝรั่งมา
ช่วย โดยทางเยอรมันได้เสนอต่อรัฐบาลไทยว่าจะช่วยการจัดการ
ขยะของเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก ภายหลังจากได้ร ับความ
ร่วมมือจากเยอรมันแล้ว เราจึงเริ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ คือใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งนอกจากจะเน้นความโปร่งใส

เราจึงเร่ิมพัฒนาระบบการบรหิารจัดการสมัยใหม่

คือใช้หลักธรรมาภิบาล

ซ่ึงนอกจากจะเนน้ความโปรง่ใสแล้ว

ส่ิงท่ีเป็นเครือ่งมือท่ีมีประสทิธิภาพทีสุ่ด

คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
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แล้ว สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เราต้องมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน โดยการร่วมกัน
คิดร่วมกันทำ ดึงเอาชาวบ้านในชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมทำ
แผนการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีผู้เชี ่ยวชาญจากต่างชาติมาให้
ความช่วยเหลือ ฉะนั้นจึงต้องมีแผนนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน
กระทั่งปัจจุบันปัญหาเรื่องโครงสร้างองค์กรก็ค่อยๆ ปรับตัวได้ดีขึ้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการบุคลากรก็ดีขึ้นตามไปด้วย อุปสรรคต่างๆ
จึงลดลง

ในวงการสิ่งแวดล้อมเราเรียกวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ว่า
พีระมิด โดยปลายยอดของพีระมิดคือการลดการก่อขยะ ส่วนฐาน
ล่างสุดคือการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งในขณะนี้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินว่าแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ
สามารถกำจัดขยะได้ถูกวิธีถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ผมคิดว่าคงไม่ถึง
เพราะหากจะพัฒนาก้าวไปอีกระดับคือ ทำอย่างไรให้นำขยะเหล่า
นั้นกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ด้วย แทนที่จะเอาขยะไปฝังไว้
และรอให้ย่อยสลายไปเอง

สำหรับการคัดแยกประเภทขยะ เราอาจแบ่งง่ายๆ คือ ขยะที่
ขายไดห้รอืขยะรไีซเคลิประมาณ 40 เปอรเ์ซน็ต ์ขยะอนิทรยีห์รอืขยะ
ชีวภาพ 40 เปอรเ์ซน็ต ์ส่วนทีเ่หลอือีก 20 เปอรเ์ซน็ตก์ก็ำจดัไป ตดัทิง้
ไปได้เลย แต่ทางกระทรวงกลับตำหนิผมว่าทำไม่ถูกตามหลักวิชา
ผมจึงบอกไปว่าเราไม่ต้องการหลักวิชาการมาก ขอเพียงแต่สื่อสาร
กับประชาชนให้เข้าใจ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือก็พอ

จากแนวคิดตรงนี้เราจึงพัฒนามาเป็นนโยบาย หากชาวบ้าน
แยกขยะขายได้ทุกครัวเรือนหรือเอาขยะชีวภาพไปทำปุ๋ยได้ เราก็จะ
เหลอืขยะในชมุชนเพยีงแค ่ 20 เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ทีต่อ้งจดัการ ทำให้
สามารถลดคน ลดเครื่องมือ ลดงบประมาณลงได้มาก และได้พลัง
จากประชาชนมาช่วยได้มาก อันนี้เป็นหลักคิดในการทำงานของเรา
คือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรายละเอียดต้องขึ้นอยู่กับแต่
ละพื้นที่



73

7 3

การพูดถึงท้องถิ่น

ต้องไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เร่ืองอาหารการกนิหรือวิถีชีวิต

แต่ต้องมองไปถึงต้นแบบของการจดัการปัญหาชุมชน

ส่ิงแวดลอ้ม แมน้่ำ ลำคลอง ขยะ

เม่ือเราเห็นต้นแบบท่ีดีต้องยกย่องและเผยแพรอ่อกไป

เพ่ือเปน็แรงบนัดาลใจใหค้นทอ้งถิน่อืน่ๆ
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การทำงาน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีประสบการณ์มาก
พอทีจ่ะเขยีนเปน็หลกัสตูรไดว้า่ ทำอยา่งไรทีจ่ะใหป้ระชาชนหนัมาให้
ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ซึ่งองค์ความรู้
น้ันพอจะแบง่ง่ายๆ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึง่เป็นเร่ืองทางเทคนคิท่ีผู้ท่ี
เกีย่วขอ้งควรจะรู ้ เช่น การสรา้งเตาเผาขยะตอ้งใชค้วามรอ้นกีอ่งศา-
เซลเซียสจึงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซ่ึงชาวบา้นอาจไมจ่ำเป็นต้องรู้มาก
ขนาดนั้น รู้แค่หลักการพอ และองค์ความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือแนวทาง
การปฏิบัติที่ประชาชนจะต้องรู้

นอกจากนี้หลักสูตรยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักสูตร
สำหรบัผู้บริหาร นายกฯ รองนายกฯ ทีป่รึกษา สมาชกิสภา หลกัสตูร
สำหรับพนักงานเทศบาล และหลักสูตรสำหรับประชาชนในชุมชน
ส่วนเหตุที่ต้องแยกชัดเจนแบบนี้ เพราะผู้บริหารจะต้องรู้ระบบกลไก
ในการทำงานเพื่อจะได้วิเคราะห์และประเมินผล ส่วนประชาชนก็
จำเป็นจะต้องรู้วิธีการปฏิบัติ

ในหลกัสตูรนีจ้ะพดูถงึไมก่ีป่ระเดน็เทา่นัน้ โดยจะไมพ่ดูถงึเรือ่ง
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เรื่องที่ 1 คือขยะที่นำไปขายได้
โดยคดัแยกกนัในระดบัครวัเรอืน เรือ่งที ่2 คอืการคดัแยกขยะอนิทรยี์
เพือ่นำมาทำปุย๋หมกั เรือ่งที ่3 การดแูลจดัการถงัขยะ โดยใหท้กุครวั
เรือนจัดหาถังขยะของตนเองและต้องดูแลรักษาให้ดี ถังขยะควรอยู่
ในบ้าน ไม่ใช่อยู่กลางถนน เพราะถังขยะสาธารณะที่วางไว้กลาง
ถนนทำให้ทุกคนทิ้งเรี ่ยราดไม่ดูแลรักษา และถ้าทำได้ก็จะเกิด
โครงการถนนปลอดถงัขยะ คอืทกุคนมถีงัขยะอยูใ่นบา้นตวัเอง ถนน
กส็ะอาดเอีย่ม เรือ่งที ่4 การลดความถีข่องการจดัเกบ็ขยะ หากชมุชน
ใดที่พัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้วก็สามารถเก็บขยะเพียงแค่สัปดาห์ละ
ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ และประการสุดท้ายต้อง
ขอความร่วมมือให้ประชาชนมีวินัยในการจ่ายค่าจัดเก็บขยะด้วย ซึ่ง
หลักสำคัญที่ประชาชนควรรู้ก็มีอยู่เท่านี้

สำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมอีกแนวทางหนึ่งคือ การจัดให้มี
อาสาสมัครจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม ฝึกการพูด
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การแต่งกายให้สะอาด โดยอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นคนในหมู่บ้าน
เอง เพราะจะช่วยให้สนิทสนมและเข้าถึงชาวบ้านได้ง ่ายกว่า
เจ้าหนา้ทีเ่ทศบาล การขอความรว่มมือจึงทำไดง่้ายขึน้ รวมถงึจัดใหมี้
การรณรงค์ในหลายโครงการ เช่น การหิ้วตะกร้าไปจ่ายตลาดเพื่อ
ลดการใช้ถุงพลาสติก การอบรมครูและนักเรียน

โดยเฉพาะการอบรมเด็กรุ่นใหม่ที่เราจะต้องพึ่งพาในอนาคต
โดยเราอาจพฒันาใหเ้ปน็หลกัสตูรทอ้งถิน่ เราไมต่อ้งพึง่รฐับาลกลาง
100 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะรฐับาลเปดิโอกาสให ้15 เปอรเ์ซน็ตใ์นการทีจ่ะ
บรรจุหลักสูตรท้องถิ่นลงไปได้ ฉะนั้นสำนักการศึกษาของเทศบาล
ก็มีหน้าที่รับนโยบายนำไปพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ
โดยจะมตีัง้แตร่ะดบัช้ันประถมศกึษาปทีี ่ 1 - 6

เรื่องสุดท้ายคือเทคนิคการจัดการของเรา รถขยะของเราจะไม่
วิ่งระยะทางไกลไปจนถึงหลุมขยะ เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เรา
จะให้รถขยะมาถ่ายขยะที่สถานีขนถ่ายขยะ ดังนั้นจากที่เคยต้อง
ใช้รถขยะ 4 - 5 คนั กเ็หลอืเพยีงแคค่นัเดยีว ลดทัง้คา่ใชจ่้ายและลด
การรบกวนประชาชนระหว่างทาง

รศ.ดร.อรทยั : จะเหน็ไดว้า่ทกุครัง้ทีเ่ราพดูถงึการจดัการขยะ
คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเพียงแค่การบรรจุให้มิดชิดเรียบร้อยและหาที่
ทิง้ใหไ้ด ้จากนัน้กจ็ะมเีจา้หนา้ทีม่าคอยเกบ็ไปเอง เทา่นัน้กจ็บ แตพ่อ
เห็นกรณีของการจัดการขยะแบบบูรณาการของเทศบาลนคร
พิษณุโลก ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าที่จะพัฒนามาสู่จุดนี้
ได้ นับตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะหรือนำกลับมาใช้ให้
เกดิประโยชนใ์หม ่จนถงึนำเขา้เตาเผาและฝงักลบ ซ่ึงสามารถพสูิจน์
ได้ว่าบริเวณที่เป็นจุดฝังกลบขยะของพิษณุโลกปราศจากกลิ่นและ
มลภาวะ ถือเป็นโมเดลที ่น่าสนใจมาก และแผนงานตัวอย่างนี ้
สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน

ฉะนั ้นจะมาถึงโจทย์เริ ่มต้นที ่เป็นคำถามเชิงรัฐศาสตร์ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรทางการเมือง จะสามารถ
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กำหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการปัญหาที่เห็นผลในระยะยาว
ได้อย่างไร เพราะอาจยากต่อการสานต่อขององค์กรที่มีวาระจำกัด
ฉะนั้นจึงมักคิดแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น โดย รศ.ดร.นครินทร์
จะมาเสนอมุมมองและแนวคิดในเร ื ่องนโยบายทางการเม ือง
ถัดจากนี้

รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในฐานะของทีมวิจ ัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรา
ตระหนักดีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้ตั้งขึ้นมา
เต็มพื้นที่แล้ว ซึ่งเทศบาลน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่า เพราะ
ก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกและบางแห่งมีประวัติศาสตร์ยาว
นาน แตผ่มยงัมคีวามรูสึ้กวา่เทศบาลของเรายงัมนีอ้ยเกนิไป ปี 2540
เรามีเทศบาล 140 กว่าแห่ง ถัดมาจึงมี อบต. โดยเรามีความเชื่อว่า
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 7,800 กวา่แหง่ทัว่ประเทศ เปน็องคก์รที่
ถูกจัดตั้งทางการเมืองชัดเจน เรามีความเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งบริหารจัดการได้ดี และบางท้องถิ่นยังมีปัญหาอยู่

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรทางการเมือง
แต่ก็เป็นการเมืองแบบครึ่งเดียว โดยปัญหาใหญ่คืองานด้านการ
บริหาร ซึ่งทั้งนายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ก็คงไม่ต้องการเป็นผู้
บริหารเพียงแค่สมัยเดียว

คำถามว่างานการเมืองจะดำเนินไปอย่างยากลำบากหรือไม่
ในการทีจ่ะกำหนดนโยบายใหต้อ่เนือ่งยาวนาน ผมคดิวา่นีค่อืปัญหา
ที่เกี ่ยวข้องกับบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
ท้องถิ่นด้วย เดิมทีเราไม่มีการกำหนดวาระของนายกฯ ไว้ แต่เมื่อ
องค์กรท้องถ่ินจำนวนหนึง่มีความอ่อนแอและเกดิปัญหาทางการเมอืง
อยา่งหนกัหนว่ง จึงไดเ้รยีกรอ้งใหมี้การเลอืกตัง้ทางตรง โดยผูท้ีจ่ะได้
รับเลือกตั้งทางตรงจากระบบนั้น จะเป็นนายกฯ ได้แค่ 2 สมัย ซึ่ง
รูปแบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียคือ มีนายกฯ ต่อเนื่องได้ถึง 2 สมัย และ
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สามารถกำหนดแนวทางทิศทางของตนเองได้ท่ามกลางปัญหา
แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังเชื ่อว่าหากวางระบบต่างๆ ไว้จน

สามารถจัดการได้ดี นายกฯ รุ่นต่อไปก็จะบริหารต่อเนื่องได้ เราจึง
อยากเห็นความสำเร็จของการปกครองท้องถิ่นว่า สามารถดำเนิน
การแก้ไขปัญหาของตนเอง และจัดบริการสาธารณะที่ดี มีหลัก
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และเราอยากเห็นความยั่งยืนของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การพูดถึงท้องถิ่นต้องไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องอาหารการกิน
หรือวิถีชีวิต แต่ต้องมองไปถึงต้นแบบของการจัดการปัญหาชุมชน
ส่ิงแวดลอ้ม แม่น้ำ ลำคลอง ขยะ เม่ือเราเหน็ตน้แบบทีดี่ต้องยกยอ่ง
และเผยแพร่ออกไป เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนท้องถิ่นอื่นๆ

ประเด็นที่ควรจะเสวนาต่อคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมของ
อปท.ที่ประสบความสำเร็จแล้ว จะทำอย่างไรให้ความสำเร็จนี้ยั่งยืน
และพฒันาตอ่ไปได ้ข้อเสนอของเราคอืการบรหิารจดัการของทอ้งถิน่
ในเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณะ เรื่องขยะ หรือ
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ส่ิงแวดลอ้ม เราจะสานตอ่ไปอย่างไร เป็นไปไดห้รอืไม่ว่าจะตัง้องคก์ร
ท่ีแยกสว่นออกไปเลย โดย อบต.จัดตัง้โครงการขึน้แลว้ใหชุ้มชนมารบั
ช่วงต่อ ขณะเดียวกันก็ตั้งองค์กรมหาชนท้องถิ่น หรือเทศพาณิชย์
แยกระบบบัญชีออกไปต่างหาก เพราะระบบราชการมีทั้งแบบปกติ
และระบบราชการพเิศษ เปน็ไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะตัง้รกัษาการทอ้งถิน่ ซ่ึง
เปน็บทบญัญตัทิีเ่ขยีนไวใ้นกฎหมาย 70 ปี แตไ่ม่มีใครหยบิขึน้มาทำ

เราจะทำอย่างไรให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าเรื่องกติกาเป็นเรื่องใหญ่
เราตอ้งกลบัมาทบทวนกนัใหมว่่ากฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มพอเหมาะ
พอควรแล้วหรือยัง หรือขึ ้นอยู ่กับการตีความ หรือเราต้องร่าง
กฎหมายที่ละเอียดกว่านี้เพื่อให้ท้องถิ่นมีโอกาสจัดการตนเองได้
ชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าขณะนี้จะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตั้งขึ้นมาแล้วก็ตาม แต่กลไกนี้ก็ยังไม่ทำงาน ฉะนั้นเราจะทำอะไรให้
ดีกว่านี้ได้หรือไม่ อย่างไร

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องใหญ่อยู่อีก คือการกำหนดงบประมาณ
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ ให้มีสัดส่วนงบประมาณประจำป ีแต่
หากทำเช่นนี้แล้วท้องถิ่นอาจขาดอิสระ นายกฯ อาจทำงานลำบาก
มากขึน้ และประเดน็สุดทา้ยคอืเร่ืองกระบวนการทางสงัคม ซ่ึงเหน็ได้
ชัดเจนว่าความสำเร็จของตำบลบางระกำ จังหวัดนครปฐม เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน แต่การมีส่วนร่วมจะต้องทำให้หนักแน่น
กว่านี้ ทั้งในเรื่องการศึกษาจะต้องรณรงค์ให้มากกว่านี้ รวมถึงต้อง
ช่วยกันคิดว่าเราจะทำประชาพิจารณ์ในท้องถิ่นด้วยหรือไม่ เพราะ
ถึงแม้ว่าตอนนี ้เราจะมีกฎหมายประชาพิจารณ์แล้วก็ตาม แต่
กระบวนการประชาพิจารณ์ก็ยังไม่ลงมาถึงท้องถิ่น

ประเด็นเหล่านี้ที ่ผมกระตุ้นขึ้นมาอาจจะมีคำตอบหรือไม่มี
คำตอบกไ็ด ้แตเ่ช่ือวา่บทเรยีนทีไ่ด้เรียนรูจ้ากตำบลบางระกำ จังหวดั
นครปฐม และจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นต้นแบบที่ควรค่าแก่การ
ยกย่อง ควรค่าแก่การเรียนรู้และแพร่ขยายออกไปให้มากที่สุด
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เราพบว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม

ไม่ได้จำกัดอยูแ่คใ่นพืน้ท่ีเขตปกครองของทอ้งถ่ินนัน้ๆ

ไม่ว่าจะเปน็ปญัหามลพษิ น้ำเสีย หรือขยะ

แต่ยังเช่ือมต่อถึงกันหลายชมุชนหลายทอ้งถ่ิน

ฉะน้ันจะต้องวางระบบการจดัการในภาพกวา้งมากย่ิงข้ึน

โดยเฉพาะระบบโครงสรา้งการบริหาร

ท่ีเป็นบริบทของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน
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รศ.ดร.อรทัย : ข้อเสนอเรื ่องมาตรการด้านกฎหมายของ
รศ.ดร.นครินทร์ ได้โยงไปถึงหลายประเด็น เช่น ในเชิงการบริหาร
จัดการ แทนทีจ่ะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็คนจดัการ ซ่ึงอาจ
จะติดขัดเพราะเป็นราชการ ฉะนั ้นเป็นไปได้หรือไม่ที ่จะทำใน
ลักษณะองค์กรมหาชนท้องถิ่น ทุกท่านอาจเคยได้ยินคำว่าองค์กร
มหาชนทอ้งถิน่มาบา้ง แตเ่ป็นระดบัของราชการสว่นกลาง ซ่ึงขอ้ดีคอื
มีความยืดหยุ่น ณ วันนี้องค์กรมหาชนส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่เกิด แต่
หากเปิดโอกาสให้ชุมชนตั้งองค์กรมหาชนท้องถิ่นของตนเองขึ้นอาจ
ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานได้

ส่วนเรือ่งของกฎหมายสิง่แวดลอ้ม มีข้อเสนอแนะวา่เราตอ้งคดิ
ใหม่ในหลายเรื ่อง โดยเฉพาะเรื ่องภาษีท้องถิ ่น เพราะแค่ภาษี
ธรรมดาทั่วไปก็ยังเก็บไม่ค่อยได้ เรื่องภาษีกับนักการเมืองจึงไม่ค่อย
ถกูกนั ขณะทีภ่าษส่ิีงแวดลอ้ม ประชาชนเองกย็งัไมต่ระหนกัถงึความ
สำคญัในเรือ่งนีเ้ทา่ทีค่วร เชน่ ปัจจุบันเรามรีะบบบำบดันำ้เสยีหลาย
แห่ง แต่ก็ยังไม่มีที่ไหนเรียกเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

รศ.ดร.นครินทร์ ยังได้กล่าวอีกประเด็นว่า ทำอย่างไรเราจึงจะ
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วางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแล
รับผิดชอบได้ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเราพบว่าปัญหาสิ่ง-
แวดลอ้มไม่ไดจ้ำกดัอยูแ่คใ่นพืน้ทีเ่ขตปกครองของทอ้งถิน่นัน้ๆ ไม่วา่
จะเป็นปัญหามลพิษ น้ำเสีย หรือขยะ แต่ยังเชื่อมต่อถึงกันหลาย
ชุมชนหลายท้องถิ่น ฉะนั้นจะต้องวางระบบการจัดการในภาพกว้าง
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบโครงสร้างการบริหารที่เป็นบริบทของ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงกระบวนการทางสังคม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นคำตอบหนึ่งที่ชัดเจนใน
การแก้ปัญหา

ประเด็นเรื ่องความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น
เวลานี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งต้อง
ช่วยกันคิดช่วยกันทำในแต่ละชุมชน ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ อปท.
ขนาดเล็กดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ เราจะจัดระบบอย่างไรให้
กระบวนการทางสังคมเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ในหลายๆ กรณีศึกษาที่ทีมนักวิจัยได้ลงไปทำงานพื้นที่ พบว่า
หลายๆ พื้นที่มีต้นทุนพื้นฐานสั่งสมอยู่บ้าง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทาง

การทำงานภายใตร้ะบบเดิมน้ัน

ไม่ได้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชมุชนทอ้งถิน่เลย

ท้ังระบบราชการและสภาพทางการเมอืง



82

8 2

วฒันธรรม และทนุทางกายภาพ แตอี่กหลายพืน้ทีจ่ากทกุองคก์รสว่น
ทอ้งถิน่กวา่ 7,600 แหง่ กไ็ม่ไดมี้ความพรอ้มเชน่เดยีวกนัหมด ฉะนัน้
ถ้าเราจะยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ จะต้องมีการวางระบบเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีตั้งแต่ขนาด
ใหญม่ากจนถงึเลก็มาก ซ่ึงมศีกัยภาพไมเ่ทา่กนั ความคดิเหน็และขอ้
เสนอแนะที่ได้จากเวทีนี้จึงกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรง อย่าง
เช่น ตำบลบางระกำ ซ่ึงเป็นท้องถ่ินขนาดเลก็ แต่เน้นให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วม ไม่ต้องการเทคโนโลยีราคาแพงมากนัก เพียงแต่ให้ทุกคน
ช่วยกันดูแลคูคลองของตนเองให้สะอาด และตระหนักถึงความ
สำคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ส่วนกรณีของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
มีทัง้เรือ่งการระดมความรว่มมอืระหวา่งชมุชนกบัองคก์รทอ้งถิน่ การ
สร้างความตระหนักร่วมกัน กระทั่งการสร้างองค์ความรู้ สร้างเตา
เผาขยะ การนำขยะมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้อง
คิดอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ

วันนี้เราได้รับทั้งความรู้และได้เห็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง
เป็นกรณีศึกษา แต่ไม่ใช่ว่าใครจะหยิบไปใช้แล้วจะประสบความ
สำเร็จเหมือนกันหมด เพราะในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัย
การเรยีนรู ้การสัง่สมประสบการณ ์และนำไปปรบัใช้ตามบรบิทสงัคม
ที่แตกต่างกัน การสัมมนาในครั้งนี้จึงอาจนำเราให้ก้าวไปสู่การวาง
มาตรการและการระดมความคิดเห็นในระดับนโยบายสาธารณะก็
ว่าได้ ทั้งนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

บทบาทของ อปท.ท่ีจะเข้ามามีส่วนในการบรหิารจัดการเร่ืองส่ิง
แวดล้อมจึงเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ โจทย์ใหญ่คือผู้นำท้องถิ่นจะให้
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน เพราะในปัจจุบันด้วย
โครงสร้างทางการเมืองทำให้บริบทเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นข้อ
จำกัด อีกทั้ง อปท.ยังถือเป็นองค์กรที่ก่อกำเนิดจากราชการ จึงมี
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ข้อจำกัดในเชิงอำนาจหน้าที ่และโครงสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
องค์กรขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดับท้องถิ่นเป็นไปได้ยาก

แม้กระทั่งข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของ อปท.เองก็มีอยู่ไม่
น้อย การกำหนดนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนยังไม่สามารถ
ออกมาในรูปของข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นได้ ส่วนใหญ่จึงกำหนดออก
มาเป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายของราชการส่วนกลาง โดยที่ อปท.
ยังไม่ค่อยมีความคิดริเริ ่มในการออกข้อบัญญัติของตนเองเพราะ
อาจขัดต่อกฎหมายส่วนกลาง นี่คือปัญหาระดับท้องถิ่น

นอกจากนั้นในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ มีหลายท่านได้
พูดถึงการทำงานแบบพหุภาคี คือระหว่างชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริบทของสังคมน้ันๆ ซ่ึงถือเป็นโจทย์สำคัญในการทำงาน
เพราะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในความดูแลของ
อปท.เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของชุมชน เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน
ฉะนั้นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจึงมีโจทย์อีกมากที่เราจะต้อง
มาพูดคุยกัน ขณะเดียวกันราชการส่วนกลางก็ต้องทบทวนเรื่องการ
ให้อิสระกับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมากขึน้ เพ่ือให้มีความยดืหยุน่
ในการจัดการปัญหาของชุมชนเอง รวมถึงวิธีคิดของรัฐบาลจะต้อง
เอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ให้โอกาสและอิสระต่อองค์กรท้องถิ่นในการ
แกไ้ขปญัหาของชมุชนมากยิง่ขึน้ ซ่ึงขอ้เสนอทัง้หมดทีไ่ดใ้นครัง้นี ้ทมี
คณะวิจัยพร้อมจะน้อมรับและนำข้อสรุปเหล่านี้มาเสนอเป็นผลงาน
เต็มรูปแบบมากขึ้น
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ร่างพระราชบญัญัติ

สภา (องคก์ร) ผู้นำชมุชน
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วีระ นิจไตรรัตน์ : ดำเนินรายการ
ความเปน็มาของพระราชบญัญติัสภาผูน้ำชมุชน เป็นแนวคดิที่

เกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูปการปกครอง 19 กันยายน 2549 โดย
อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนด 3 ยุทธศาสตร์สำคัญไว้
คือ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ‘สังคมไมท่อดทิง้กนั’ โดยเรือ่งนีไ้ดแ้ปรไปสูก่าร
ปฏบัิติ เชน่ เร่ืองเดก็และคนพกิาร

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ‘ชุมชนเขม้แขง็’ มีกฎหมายรองรบั 2 ฉบับ คอื
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน กับพระราชบัญญัติประชา
สังคม หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ อ ันจะเป็นกลไกหนุน
ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ‘สังคมคณุธรรม’ โดยจะมกีารผลกัดนัผา่นศนูย์
คุณธรรมแห่งชาติ ที่อาจารย์ไพบูลย์ เป็นประธานศูนย์ฯ

สำหรับยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อ
ยกร่างกฎหมายใหเ้ป็นท่ีชัดเจน โดยในสว่นของสภาองคก์รชุมชนได้มี
การระดมความคิดเห็นกันมากว่า 10 เวที รวมทั้งเครือข่ายองค์กร
ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหลายๆ องค์กรช่วยกันระดม
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ความคิดเห็นจากพื้นฐานงานของตนเอง และรวบรวมเป็นร่างพระ-
ราชบัญญัติที่จะนำเสนอต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การนำเสนอหลักคิดนี้มี
ความเป็นไปได้และนำไปดำเนินการต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ในฐานะผู้จัดเวทีนโยบาย
สาธารณะครัง้นี ้ได้เชญิคณุสงบ ลาภปญัญา รองนายก อบต.วังยาง
จังหวดัสพุรรณบรีุ มาถา่ยทอดประสบการณต์รงทีไ่ดจ้ากการทำสภา
องคก์รชมุชน ซ่ึงถอืเปน็การจดัการทอ้งถิน่ดว้ยตนเอง โดยไมไ่ดอ้ยูใ่น
โครงสรา้งเดมิทีมี่อยู ่และยงัมนีายก อบต.จากหลายๆ แหง่มาชว่ยกนั
นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมก็จะ
ช่วยทำให้เติมเต็มได้ว่า หลักคิดของกฎหมายฉบับนี้ได้ลงไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง

ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอประสบการณ์จากผู้ที ่ทำงานใน
พื้นที่ ได้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันว่า การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจะมีความเป็นไปได้แค่ไหน
จากนั้นจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดจาก 10 เวที ว่ามีความเหมือน
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หรอืตา่งอยา่งไรบา้ง ซ่ึงขอ้สรุปส่วนหนึง่ทีเ่ปน็ขอ้กงัวลสำหรบัทกุเวที
ก็คือ ถ้าออกพระราชบัญญัติในลักษณะนี้ไม่น่าจะผ่านได้ และถ้าจะ
ทำให้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงต้องมีข้อควร
ระวังอะไรบ้าง รวมถึงจะมีข้อเสนอแนะใดให้แก่ผู้ยกร่างกฎหมาย
บ้าง หลังจากเสร็จสิ้นจากเวทีครั้งนี้แล้ว เราจะจัดเวทีรับฟังความคิด
เห็นจากทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัดอีกครั้ง ฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านมา
ช่วยกันเติมข้อมูล เพราะทุกคนเป็นเจ้าของเวทีแห่งนี้ร่วมกัน

สงบ ลาภปัญญา
รองนายก อบต.วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผมเริ่มต้นเป็น อบต.มาตั้งแต่ปี 2543 และได้รับตำแหน่งเป็น
เลขานกุารสภา ตอ่มาป ี2544 - 2546 เปน็ชว่งทีพ่บปญัหายาเสพตดิ
ระบาดหนักทั่วประเทศ ช่วงนั้นผมได้ไปอาศัยอยู่วัด เพื่อเป็นการลด
รายจ่ายและต้องการลงพื้นที่เพื่อทำงานในชุมชนโดยตรง พระครู
ที่วัดก็แจ้งข่าวว่ามีผู้มาชักชวนให้ทำการจัดตั้งสภาหมู่บ้าน เพื่อ

หลกัคิดประการที ่1 คือ ใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน

มีอำนาจในการกำหนดทศิทางการพฒันา

และการจดัการตนเองตามความหลากหลายของทอ้งถ่ิน

หลักคิดประการที ่2 คือ ต้องเปลีย่นจาก

การรวมศนูย์อำนาจอยูท่ี่ส่วนกลาง

และการสัง่การจากบนลงลา่ง

มาเป็นการกระจายอำนาจใหท้้องถ่ินดูแลกันเอง

โดยไม่ต้องอาศัยคำส่ังท่ีมาจากระดับบน
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บริหารหมู่บ้านเราให้สงบสุขร่มเย็น ผมจึงไปดูงานที่บ้านหนองกลาง
ดง กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของผู้ใหญ่โชค
ลิ ้มประดิษฐ์ ซึ ่งพบว่าเป็นแนวทางที ่ด ี จึงกลับมาปรึกษากับ
ผู้ใหญบ้่านวา่ เราควรจดัใหมี้การประชมุกนัทกุเดอืน เพราะทีผ่่านมา
ในหมู ่บ้านไม่เคยมีการประชุมเลย ถ้าเราประชุมหมู ่บ้านอย่าง
สม่ำเสมอก็จะสามารถบอกกล่าวประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้
แก่คนในหมู่บ้านได้ทุกเรื่อง

จากนั้นเราจึงเรียกประชุมชาวบ้าน ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลได้มอบ
เงินล้านให้หมู่บ้าน และมีการปลุกกระแสให้ทุกหมู่บ้านต้องมีการ
ประชมุใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 75 เปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนทัง้หมด โดยหนึง่
ครัวเรอืนตอ้งส่งตวัแทนมาเขา้ร่วมประชมุ 1 คน ซ่ึงทางเราไดด้ำเนนิ
การประชุมอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่าผลจากการประชุม ทำ
ให้รับทราบถงึปญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้น หากชาวบา้นไดรั้บ
ความเดือดร้อนในเรื่องใดเขาก็จะนำมาบอกเล่าในที่ประชุม

โดยหลักการประชุมนั ้น ทางคณะกรรมการชุมชนจะมอบ
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หมายให้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำด้วย
ตนเอง ส่วนเราเพยีงทำหนา้ทีเ่ปดิเวทปีระชมุ สร้างโอกาส สร้างพืน้ที่
ในการแลกเปลีย่น และอาจชว่ยออกความคดิเหน็บา้ง แตห่ลกัสำคญั
อยู่ที่ชาวบ้านเอง โดยเฉพาะเงินล้านที่ได้รับมาจากรัฐบาลซึ่งจะต้อง
มีเรื ่องดอกเบี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวนั้น ชาวบ้านจะต้องนำดอกเบี้ยมา
จัดสรรในเรื่องของสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อน ต่างๆ ของหมู่บ้านเพราะบางครัง้เงินสนับสนุนจากภาครฐัอาจมา
ไม่ทัน เช่น หากถึงฤดูแล้งหนักๆ ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะอุปโภคบริโภค
ก็ให้จัดสรรเงินส่วนนี้มาขุดลอกคลอง หรือทำประปาหมู่บ้าน ส่วน
อบต.เองจะจัดงบสนับสนุนเป็นช่วงๆ ไป ทำให้ชาวบ้านรู้จักบริหารเงิน
ที่เกิดจากดอกผลของเขาเอง

นอกจากนัน้ บางหมูบ้่านมเีงนิงบประมาณในสว่นนีอ้ยู่มาก แต่
ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน ทั้งๆ ที่เป็นเงินที่ทุกคนต้องช่วยกันใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนไดใ้นหลายๆ เรือ่ง ตา่งจากเมือ่ถงึฤดกูาลเลอืกตัง้ ถา้ใครอยาก

การมีสภาผู้นำหรือองค์กรผู้นำ

จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างประโยชนแ์ก่ประชาชนโดยตรง

เพราะการประชมุเป็นนิจอันเป็นกิจท่ีพึงกระทำ

สามารถป้องกันการแตกแยกได้

เพราะการเลอืกต้ังแต่ละครัง้มักทำให้เกิดการแตกแยก

แต่เม่ือมีเวทีน้ีแล้วก็สร้างความสมานฉนัท์ได้
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ได้รับเลือกตั้งก็อาศัยทุกยุทธวิธีมาใช้ แต่สำหรับในหมู่บ้านของผม
เองถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า คนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้หรือเข้า
มาสู่สภาหมู่บ้าน เวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยให้สามารถแสดงความ
คิดเห็น แสดงความเป็นผู้นำ ทำให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ามาทำงานเป็นไปตามที่ทุกคนต้องการ เนื่องจากเมื่อก่อนปัจจัย
อื่นไม่สามารถช่วยเหลือให้เขาได้รับการเลือกตั้งได้นอกจากจะต้อง
ใช้เงิน แต่ครั้นมีเวทีแห่งนี้แล้วจะเป็นบทพิสูจน์ว่า เมื่อทุกคนมีความ
รักมีความผูกพันในชุมชน คะแนนเสียงที่ได้มาก็จะได้มาจากความ
จริงใจของคนในชมุชนนัน่เอง

หมู่บ้านของผมไดจั้ดให้มีการประชุมกันเร่ือยมา มีการบันทึกผล
การประชุม จนกระทั่งถอดเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ของหมู่บ้านออกมา
ได้ รวมถึงการได้ไปศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่นๆ ก็สามารถนำหลักคิด
หรือองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านเราได้ ฉะนั้นการมีสภา
ผู้นำหรือองค์กรผู้นำจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง เพราะการประชุมเป็นนิจอันเป็นกิจที่พึงกระทำสามารถ
ป้องกันการแตกแยกได้ เพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งมักทำให้เกิด
การแตกแยก แต่เมื่อมีเวทีนี้แล้วก็สร้างความสมานฉันท์ได้ ที่สำคัญ
คือจะต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างแท้จริง มิใช่
หลอกลวง ชาวบา้นจะตอ้งยนืยนัไดว้า่ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่กดิขึน้มาจาก
ความคิดของเขาเอง ถึงแม้บางครั้งอาจผิดพลาดไปบ้าง แต่ก็ถือเป็น
ความคิดของเขาเอง เป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบได้
ซึ ่งถือเป็นเครื ่องมืออย่างหนึ ่งที ่จะทำให้ชาวบ้านมีวิถีทางแบบ
ประชาธิปไตย อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชา-
ธิปไตยจากการออกเสียง และเมื่อทุกคนออกเสียงรับรองแล้วก็ต้อง
ช่วยกันรับผิดชอบ โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นต้องให้ประชาชนเป็น
คนคิดเอง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการ อบต.ต้อง
รับฟัง

หลายคนมักคิดว่า อบต.มีงบประมาณมาก ซึ่งจริงๆ แล้วก็ยัง
ไม่สามารถทำทุกอย่างตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
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ได้ท้ังหมด เพราะในปหีน่ึงๆ อบต.มีงบประมาณ 3 - 4 ล้านบาท ในการ
จัดทำโครงการตา่งๆ โดยงบประมาณหลกัของ อบต.ท่ีได้จากรฐับาล
จะนำมาทำเรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น
การดแูลผูสู้งอาย ุคนพกิาร และนกัเรยีน นอกเหนอืจากนัน้เปน็คา่ใช้
จ่ายจิปาถะอีกหลายด้าน ดังนั้นจึงควรต้องมีการรวมตัวกันโดยให้
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดที่จะนำเงินมาจัดทำโครงการต่างๆ เราพยายาม
วิ่งหาเงินจากภายนอกมาสนับสนุนการบริหารโครงการพื้นฐาน ซึ่งมี
หลายหน่วยงานที่อยากเข้ามาช่วยเหลือ เพียงแต่ขาดตัวกลางที่จะ
เชื่อมโยงกันเท่านั้น การที่เราจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ต้อง
อาศัยระยะเวลาและความจริงใจ เพราะความต้องการของคนไม่มีที่
สิ้นสุด เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรคือ
ปัญหาเรง่ดว่น ทีส่ำคญัตอ้งมวีธิกีารใหช้าวบา้นเขา้มามส่ีวนรว่มโดย
ไม่ยากไปหรือง่ายไป

ย้อนกลับมาที่เรื ่องของสภาองค์กรชุมชนหรือสภาหมู่บ้าน
หลักการอยา่งหนึง่คอืการคดัเลอืกผู้เขา้ร่วมประชมุ ซ่ึงในหมูบ้่านจะมี
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเป็นคณะกรรมการหลัก ส่วน
คณะกรรมการประปาก็ต้องมีคณะกรรมการหลักด้วยเช่นกัน และมี
คณะกรรมการหมู่บ้านจากฝ่าย อบต. ฝ่ายผู้ใหญ่บ้าน การเชิญเข้า
ร่วมประชุมในช่วงแรกๆ จะมีการแจกใบปลิวให้ชาวบ้านส่งตัวแทน
ครวัเรอืนละ 1 ทา่น ใหม้าเขา้รว่มประชมุ ซ่ึงในระยะแรกในตำบลเรา
เริม่จากหนึง่หมูบ้่าน ตอ่มาหมูบ้่านอืน่ๆ ทีไ่ดเ้หน็ตวัอยา่งนีก้เ็รยีกรอ้ง
ผู้ใหญ่บ้านตนเองจัดให้มีการประชุมบ้าง ทาง อบต.จึงได้เข้าไปช่วย
เหลือให้มีการจัดเวทีให้เกิดขึ้นในหลายหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งประสบความ
สำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

การจัดเวทีในลักษณะนี้จะทำให้หลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
โดยทุกคนก็ต้องการแก้ไขปัญหาของตนเอง ท้ังภาคเกษตร สาธารณสุข
พัฒนากร และอีกหลายหน่วยงาน ส่วนรูปแบบของสภา เราจะ
พยายามกระจายการมีส่วนร่วมให้ทั่วถึงชุมชนให้มากที่สุด เราไม่



92

9 2

จำกดัจำนวนองคก์รทีแ่นน่อน ทัง้ อบต. ผู้ใหญบ้่าน อสม. สามารถมา
ร่วมประชุมได้หมด ไม่มีสัดส่วนตายตัว และจะเรียกประชุมทุก
ครัวเรือน บางครั ้งอาจไม่ต้องมีจดหมายเชิญ แต่เรากำหนดวัน
ประชุมที่ชัดเจน ขณะที่ชาวบ้านเองก็เรียกร้องให้มีการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่า ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นใน
การประชุม

สำหรับวิธีการลงมติ หากใครไม่มาเข้าร่วมประชุมก็ต้อง
ยอมรับในมติของที่ประชุมใหญ่ แม้แต่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิด
ขึน้หลายตอ่หลายเรือ่ง เรากส็ามารถทำใหย้ตุไิดใ้นระดบัชุมชน ส่วน
การประเมินว่าหมู่บ้านใดประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรนั้น
เราจะมีการตรวจเช ็คว ่าคณะกรรมการของหมู ่บ ้านนั ้นมีการ
เรียกประชุมสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือไม่

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ปัญหาก็คือบางครั้งอาจมีคนดื้อ ไม่เห็น
ด้วย หรือคัดค้านกับวิธีการของสภา ตัวอย่างเช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปสร้างเครือข่ายในการระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน ด้านหนึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ยอมรับก็จะแก้ปัญหาได้ แต่ถ้ามีคน
ที่ไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับในกฎกติกาของชุมชนที่ทุกคนยอมรับหมด
แล้วไปดึงเอากฎหมายจากข้างนอกเข้ามาใช้ ตรงจุดนี้อาจทำให้เกิด
ปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้

อีกตวัอยา่งหนึง่เชน่ อำเภอแมว่าง จังหวดัเชยีงใหม ่มีกฎกตกิา
การใช้น้ำมาตั้งแต่ 700 - 800 ปี แต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบเชิง
พาณิชย์มากขึ้น ก็เกิดการแย่งน้ำกันในชุมชน ทำให้ตำรวจต้องเข้า
มาช่วยไกล่เกลี่ย ซึ่งถ้ามีสภาองค์กรท้องถิ่นปัญหาก็อาจจะไม่เกิด
เพราะจะนำไปสูก่ารพดูคยุแบบสนัตวิธีิ ซ่ึงวธีิการแบบนีผู้้ทีเ่จรญิแลว้
เท่านั้นจึงจะนำมาใช้ได้ ฉะนั้นหากต้องการจะผลักดันให้เกิดสภา
ผู้นำขึน้มาในทกุหมู่บ้านชุมชน ประเดน็น้ีจึงเป็นประเดน็ท่ีต้องช่วยกนั
ขบคิดต่อ ยิ่งสภาพปัจจุบันที่แต่ละพื้นที่กลายเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท
มากขึ้น เมื่อคนแต่ละรุ่นไม่เข้าใจกันก็อาจเกิดการปะทะกันระหว่าง
แนวคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของชุมชนเมืองกับชุมชนแบบชนบท เปรียบ
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เหมือนกับสังคม 2 ลักษณะทับซ้อนกันในพื้นที ่เดียวกัน ทำให้
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสภาผู้นำชุมชนอาจมีผลเฉพาะกับคนในพื้นที่
ส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยก็อาจชักนำเอากฎหมายของรัฐ
มาใช ้นีค่อืภาพสะทอ้นของปญัหาอยา่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนอืน่ๆ ที่
ไม่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นหากมีกฎหมายพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชนจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

สงบ : แรงจูงใจที่ทำให้ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชุมชน เพราะถูกละเลยหรือถูกกดขี ่มานาน ดังนั ้นเมื ่อมีการจัด
ประชมุสภาชมุชนและเหน็วา่เปน็เรือ่งทีไ่ดป้ระโยชน ์ชาวบา้นกอ็ยาก
เขา้มามส่ีวนรว่มดว้ย คนทีเ่ขา้มาทำงานตรงนี ้ เพราะเชือ่วา่นีค่อืช่อง
ทางหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเขาเอง ฉะนั้นหากมองถึง
ผลในระยะยาว การจัดประชุมสภาชุมชนก็จะเริ่มเป็นที่ยอมรับใน
วงกว้างมากขึ้น

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา : เมือ่กอ่นเวทชีาวบา้นจะนำโดยผูใ้หญบ้่าน
ซ่ึงสว่นใหญจ่ะเปน็เวทถีา่ยทอดนโยบายของรฐับาลกลาง เมือ่ผู้ใหญ่
บ้าน นายก อบต. ประชมุร่วมกบันายอำเภอ หรอืผู้วา่ฯ มาแลว้ กจ็ะ
นำมามาบอกเล่ากับชาวบ้าน แต่ถ้าฟังถึงแนวคิดของสภาองค์กร
ผู้นำชมุชน จะเนน้เอาวาระของประชาชนเปน็ประเดน็หลกั ส่วนเรือ่ง
ทางราชการเป็นประเด็นรองใช่หรือไม่

สงบ : เวทีสภาองค์กรผู้นำชุมชนจะต้องยึดถือเร่ืองปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก ให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างกับเวทีชาวบ้านในยุคก่อน โดยผู้ใหญ่บ้านจะ
เป็นประธานการประชุม ส่วนการดำเนินการประชุมแต่ละเรื่อง บาง
ครั้งก็มอบหมายให้ อบต. หรือสมาชิกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขณะที่
สัดส่วนของสมาชิกก็ไม่ได้กำหนดตายตัวชัดเจน เพราะเราเปิดกว้าง
ให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าร่วมได้หมด

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา : คนพกิารในตำบลหมูบ้่านนัน้มส่ีวนรว่มใน
เวทีด้วยหรือไม่ และมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการบ้าง

สงบ : เรามหีนว่ยงาน อบต.เป็นผู้รับผิดชอบดแูลเรือ่งสิทธแิละ
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การกำหนดแผนพฒันาชุมชนจะต้องมาจากทุกหมู่บ้าน

แต่กระบวนการทำแผนพฒันาของ อบต.ท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ี

ไม่ใช่เกิดจากประชาคมทีแ่ท้จริง

เพียงแต่ไปกวาดรายช่ือของประชาชนมา

เพ่ือให้มีการเซ็นรับรองแผน

ดังน้ันกระบวนการฮกึเหิมในการทีจ่ะแกไ้ขปัญหา

ของตนเองกเ็ร่ิมฝ่อ

แต่ถ้าสามารถผลักดันให้กระบวนการชมุชน

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะดึงคนมาร่วมมือกัน

เพ่ือกำหนดอนาคตของชมุชนเอง

ทำให้เห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน

สิ่งนี้จะเป็นหัวใจหลักที่จะคุมทิศทาง

ของการพฒันาตำบลนัน้
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สวัสดิการของคนพิการอยู่แล้ว โดยมีเงินสนับสนุนช่วยเหลือเดือนละ
300 บาท นอกเหนอืจากเงนิประชาสงเคราะห ์ซ่ึงในตำบลของเรามผู้ี
พิการ 21 คน ผู้พิการบางคนอาจต้องรอคำวินิจฉัยของแพทย์จึงจะ
ได้รับความช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ปัญหาของหมู่บ้านที่เคยมีการจัดประชุม
สภาผู้นำชุมชนแล้ว แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั้น เป็นไปได้
หรือไม่ว่าความคิดเห็นของคนในชุมชนไม่ลงรอยกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

สงบ : เป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในบางชุมชน แต่
อย่างไรก็ตาม อบต.ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งหมด
เพราะต้องการให้ประชาชนรักและได้คะแนนจากประชาชน ส่วน
งบประมาณก็ต้องจัดไปตามลำดับความสำคัญ และต้องอธิบายให้
คนในชุมชนเข้าใจถึงหลักการทำงานต่างๆ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ในบางหมู่บ้านท่ีไม่มีกระบวนการทำงานจัด
การประชุมอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะ อบต.ไม่จัดงบสนับสนุนหรือไม่
หรอืขึน้อยูก่บัวา่ อบต.นัน้จะมจิีตสำนกึทีจ่ะสรา้งกลไกการมส่ีวนรว่ม
หรือไม่ และเป็นไปได้ไหมที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะสนับสนุนให้
เกดิสภานีข้ึน้ และสามารถจดัทำแผนชมุชนใหไ้ดใ้นทกุหมูบ้่าน โดยที่
อบต.ไม่ตอ้งทำแผนซำ้ซอ้น เพราะถา้ชมุชนทอ้งถิน่เขม้แขง็ อบต.กมี็
หน้าที่เพียงแค่หนุนเสริม เพื่อจะได้คานอำนาจกัน และนำไปสู่การ
เป็นสภาแบบคู่ขนานเพื่อตรวจสอบกันได้

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา : ผมเคยเปน็ผูใ้หญบ้่าน 2 สมัย ผมตัง้คณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้นมา ปรากฏว่าการดำเนินงานง่ายมากขึ้น
แทบทุกครัวเรือนได้เป็นคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยทุกคนมีส่วน
ร่วมกันหมด ปัจจุบันผมเป็น อบต.ก็นำเอาหลักการของสภาหมู่บ้าน
มาบริหารตำบล รวมทั้งมีการตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล โดยคัด
เลือกจากคณะกรรมการหมู ่บ้านมาเป็นตัวแทนสภาวัฒนธรรม
ตำบล เพื่อหารือว่างานบุญในตำบลมีอะไรบ้าง มีประเพณีท้องถิ่น
อะไรบ้าง เพื่อหารือในรอบปีจะสามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
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แก่ชุมชนอย่างไรได้บ้าง ส่วนปัญหาเรื่องเด็ก เราก็จัดให้มีสภาเด็ก
เพือ่ทำกจิกรรมตา่งๆ เชน่ การแกปั้ญหายาเสพตดิ การใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ มีวงดนตรีให้ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก มี
สถานที่ให้เล่นกีฬา เป็นต้น

วีระ (ผู้ดำเนินการอภิปราย) : กรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ต่างๆ เหล่าน้ีท่ีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอข้ึนมาจะนำไปสู่การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้นำองค์กรชุมชน ซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีการกำหนด
เป็นกฎหมายขึ้นแล้วจะสามารถรองรับกับสิ่งที่ดีงามที่ชุมชนคิดค้น
ขึน้ เพือ่เปน็นวตักรรมชมุชนทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและมทีีอ่ยูท่ีย่นื มี
กฎหมายรองรับถูกต้อง ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อยู่แค่ในชุมชน ซ่ึงปัจจุบัน
ได้มีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว และแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ
ของประเทศ โดยในระยะเริม่ตน้อาจหนึง่หมูบ้่านและขยายไปสูร่ะดบั
ตำบลต่อไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่

ผมขออนุญาตนำเรื ่องราวประสบการณ์ที่ได้ไปรับฟังความ
คดิเหน็จากพืน้ทีต่า่งๆ มาเลา่สูก่นัฟงัวา่แตล่ะพืน้ทีมี่ความคดิเหน็ตอ่
เรื ่องนี ้อย่างไรบ้าง และอยากฟังความเห็นจากผู ้เข้าร่วมในเวที
สาธารณะแห่งนี้ด้วยว่า หากกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วควรจะมีข้อ
พึงระวังอย่างไรบ้าง หรือถ้าจะนำกฎหมายนี้ไปปรับใช้กับท้องถิ่นจะ
ต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้าง

เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
หลักคิดกับเนื้อหาสาระ ซึ่งขณะนี้เรายังใช้ชื่อว่า ‘สภาองค์กรชุมชน
ท้องถิน่’ แตไ่ด้มีผู้ท้วงตงิช่ือน้ีหลายครัง้หลายรอบ แตเ่นือ่งจากยงัเปน็
เพียงฉบับร่างเท่านั้นจึงไม่ใช่ข้อยุติสุดท้าย โดยบุคคลที่เป็นผู้ยกร่าง
คอื คณุชชัวาลย ์ทองดเีลศิ ทัง้นีข้อ้มูลทีน่ำมาใชเ้ปน็ตน้รา่ง ไดแ้ก่

1.ก่อนที่จะเกิดการปฏิรูปการปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน
ทางวิทยาลัยการจัดการทางสังคมได้ทำการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กบัการเมอืงทอ้งถิน่ทีเ่รยีกวา่ ‘ชุมชนประชาธปิไตย’ อันหมายถงึ การ
เมืองทอ้งถิน่ที ่อบต. มีการเลอืกตัง้แบบไมต้่องใช้เงนิ หรือบางทีอ่าจมี
การเลือกตั้ง แต่มีการจัดการโดยตัวองค์กรชุมชนเป็นผู้จัดการกันเอง
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สุดทา้ยจงึไดค้นจนขึน้มาเปน็นายก อบต. เราเรยีกลกัษณะการเมอืง
ท้องถิ่นแบบนี้ว่า ‘การเมืองสมานฉันท์’ คือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตกแยก เพราะโดยทั่วไปเมื่อมีการเลือกตั้ง อบต. มักจะมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า หลังจากนั้นวิทยาลัยการจัดการทาง
สังคมจึงได้ทำการศึกษากว่า 20 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้ผลออกมา
เป็นหนังสือชื่อว่า ‘ต้นทางชุมชนบนประชาธิปไตย’ และได้นำแนว
ความคิดนี้มายกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย

2.หนังสือเรื่อง ‘การปฏิรูปสังคมปฏิรูปการเมือง’ เขียนโดยคุณ
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศและได้เห็นมุมมอง
ต่างๆ ในขณะที่กำลังแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ คุณชัชวาลย์จึงได้
เสนอความเหน็ผ่านหนงัสือเล่มน้ี เพือ่นำมาประกอบการยก ร่างพระ-
ราชบัญญัติสภาผู้นำชุมชน

3.เวทีผู้นำของศูนย์ต่อสู้ความยากจนภาคประชาชน
4.เวทีผู ้นำองค์กรชุมชน 4 ภาค โดยสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน เป็นผู้ดำเนินการจัดเวที
5.ข้อมูลจากคณะทำงานที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.เวทีระดมความคิดเห็นของเครือข่ายภาคอีสาน
7.เวทีระดมความคิดเห็นจากภาคเหนือ
8.เวทรีะดมความคดิเหน็ของผูน้ำ 4 ภาค ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนนุ

จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ทั้งหมดนี้คือที่มาของข้อมูลที่จะนำมาประกอบในการยกร่าง

และจะส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ต่อไป

สำหรบัเน้ือหาในการยกรา่ง จะอยูภ่ายใตห้ลักคิด 3 - 4 ประการ
ซึ่งจะประกอบขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ จากการวิเคราะห์การพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านนโยบาย พบว่าส่วน
ใหญ่มักเป็นนโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว
และนำไปดำเนินการเหมือนกันหมดทั้งประเทศ ตั้งแต่ชาวเขาไปจน
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ถึงพี่น้องชายฝั่งทะเล ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน มีรากเหง้าความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ซึ่งการใช้
นโยบายหรือมาตรการเหมือนกันหมดทั่วประเทศ ท้ายสุดทำให้ไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ดังนั้นหลักคิดประการที่ 1 คือ การเสนอให้ชุมชนท้องถิ่นมี
อำนาจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการจัดการตนเองตาม
ความหลากหลายของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่ใช้มาตรการที่ออก
แบบมาเหมอืนกนัหมดทัว่ประเทศ ไม่วา่จะในเรือ่งหลกัสตูรการเรยีน
หรือเรื่องอื่นๆ เพราะผลจากนโยบายที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงมาก โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ผลจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็น
ระบบที่สั่งการจากบนลงล่าง การกำหนดนโยบายจากส่วนบนเป็น
หลักก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย โดยที่ท้องถิ่นชุมชนไม่ได้มี

>>
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ส่วนร่วมในการดูแลจัดการตนเอง การแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลกลาง
จึงไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น ขณะที่คนที่เป็นเจ้าของปัญหาก็ไม่มี
อำนาจในการตัดสินใจวางแผนแก้ไข

ฉะนัน้จึงเปน็ทีม่าของหลกัคดิประการที ่ 2 คอื ตอ้งเปลีย่นจาก
การรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง และการสั่งการจากบนลงล่าง
มาเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลกันเอง โดยไม่ต้องอาศัย
คำสั่งที่มาจากระดับบน

ประการที ่3 คอื การพฒันาทีผ่่านมาจะมสีายการบงัคบับัญชา
จากสว่นบนคอื ตัง้แตก่ระทรวง ทบวง กรม ไล่ลงมาถงึกำนนั ผู้ใหญ่
บ้าน ขา้ราชการทอ้งถิน่ ซ่ึงรบัคำสัง่ไลล่งมาเปน็ทอดๆ รวมทัง้สภาพ
การเมืองท้องถิ ่นซึ ่งส่วนใหญ่มักถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง
นายทุนท้องถิ ่น หรือผู ้มีอิทธิพลในท้องถิ ่นเข้ามาแทรกแซงการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น กฎหมายฉบับนี้จึงไม่ต้องการให้คนนอกมา
จัดการชมุชน แตต้่องเปดิโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนในการปกครองตนเอง

ส่วนประเดน็สำคัญท่ีจะบรรจุอยู่ในตัวเน้ือหาสาระของพระราช-

วิธีได้มาซ่ึงสมาชิกสภาองค์กรชุมชนน้ัน

เน่ืองจากทีผ่่านมา เราพบวา่ทุกครัง้ท่ีมีการเลอืกตัง้

ในทุกพื้นที่ทุกชุมชน

ส่ิงหนึง่ท่ีมักเกิดขึน้คอืความแตกแยก

ขณะท่ีคนดีมีคุณธรรมมักจะไม่ลงรับสมัครเลือกต้ัง

ฉะนัน้จงึขอเสนอวา่สมาชกิของสภาองคก์ร

ชุมชนควรจะมาจากการคดัสรร

โดยการลงประชามตขิองคนส่วนใหญ่ในชุมชน
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บัญญัติที่จะยกร่างขึ้นมา จะเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งสภาชุมชน บทบาท
หนา้ที ่การคดัเลอืกบุคคล องคป์ระกอบ วาระการทำงาน คุณสมบติั
การจดัการประชมุ การจดัเวทสีมัชชา การดำเนนิงาน นอกจากนีย้งัมี
ผู้เสนอว่า ถ้าจะทำให้เรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ควรจะมีบทเฉพาะกาลรวม
อยู่ด้วย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า ‘สภา
องคก์รชุมชนทอ้งถิน่’ ประกอบไปดว้ย 3 ระดบัคือ ระดบัตำบล ระดบั
จังหวัด และระดับชาติ โดยนัยของเนื้อหาจะมีลักษณะคล้ายกับเป็น
สภาทีป่รึกษาฯ หรอืสภาพฒัน ์แต่จะมตีวัแทนทีม่าจากองคก์รชมุชน
ทอ้งถิน่ทัง้ 3 ระดบั

ทั้งนี้ บทบาทหลักของสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นจะประกอบ
ไปด้วย

1.บทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและกำหนดแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่น

2.ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิชุมชน วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.รับทราบและติดตามการทำงานของหนว่ยงานภาครัฐทุกระดับ
โดยในรายละเอียดของพระราชบัญญัติจะระบุคำว่า ควบคุม กำกับ
ตรวจสอบ แต่ในที่ประชุมหลายเวทีแย้งว่า เป็นคำที่ให้ความหมาย
เชิงลบเกนิไป ควรจะเปลีย่นเปน็คำวา่สามคัคหีรือสมานฉนัท ์สุดทา้ย
จึงสรุปให้ใช้คำว่ารับทราบและติดตาม แทนคำว่าควบคุมและตรวจ
สอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ

4.ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และความรู้ใหม่ๆ หากเป็น
ความรู้ที่สร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์ เราก็ต้องส่งเสริม มิใช่ส่งเสริม
แค่เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว

5.ผสานพลงัท้องถ่ินเพือ่คุ้มครองทอ้งถ่ิน โดยไมแ่บ่งแยกวา่เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ อบต. ซ่ึงทุกคนมีสิทธิเข้ามาอยู่ในสภาแหง่น้ีได้
หมด

อย่างไรกต็าม ภายใตบ้ทบาททัง้ 4 - 5 ประการของสภาองคก์ร
ชุมชนท้องถิ่นที่จะตั้งขึ้นมา ที่ประชุมต้องช่วยกันนำไปพิจารณาต่อ
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ด้วยว่า สิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อการจัดการบริหารชุมชนท้องถิ่นหรือจะ
เป็นอุปสรรคอย่างไรหรือไม่

ส่วนวธีิได้มาซ่ึงสมาชกิสภาองคก์รชุมชนนัน้ เนือ่งจากทีผ่่านมา
เราพบวา่ ทุกครัง้ทีมี่การเลอืกตัง้ในทกุพืน้ทีทุ่กชุมชน ส่ิงหนึง่ทีมั่กเกดิ
ขึ้นคือความแตกแยก ขณะที่คนดีมีคุณธรรมมักจะไม่ลงรับสมัคร
เลือกตั้ง รวมทั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมามักถูกแทรกแซงจากนักการ
เมืองหรือผู้มีอิทธิพล ฉะนั้นจึงขอเสนอว่าสมาชิกของสภาองค์กร
ชุมชนควรจะมาจากการคัดสรร โดยการลงประชามติของคนส่วน
ใหญใ่นชมุชน

สำหรับองค์ประกอบของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นใน
ระดับตำบล จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่

1.ต้องเป็นผู้แทนจากองค์กรหรือสถาบันดั้งเดิม หมายความว่า
อาจเป็นสถาบันศาสนา ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือองค์กรของชุมชน
ท้องถิ่นทั้งหลายที่มีองค์ความรู้ มีภูมิปัญญา ให้ส่งตัวแทนเข้ามา

2.ตัวแทนของกลุ่มกิจกรรมที่มีอายุมากกว่า 3 ปี โดยเป็นกลุ่ม
กิจกรรมที่มีประสบการณ์ในการจัดการตนเองมาก่อน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของสภานี้ได้

3.กลุ่มที่เป็นทางการ หมายถึง กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้แทน
อบต. เทศบาล รวมถึงองค์กรภาคีพัฒนาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนหรือกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นการรวบรวมตัวแทนจาก
ทุกฝ่ายที่มีเรี่ยวแรงอยากทำงานสร้างสรรค์เพื่อตำบลให้เข้ามาร่วม
มือกัน ส่วนการกำหนดจำนวนและสัดส่วนของสมาชิกนั ้น ในที่
ประชุมจากหลายเวทีได้เสนอว่า จำนวนของสมาชิกของสภาองค์กร
ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นไปตามความเห็นของแต่ละพื้นที่ คือไม่จำกัด
จำนวน เพราะหากเป็นเวทีสภาระดับตำบลยิ่งมีจำนวนมากเท่าไร
ก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้น ยิ่งเป็นประชามติมากเท่าไรก็ยิ่งโปร่งใสเท่านั้น
ฉะนั้นแต่ละท้องถิ่นจึงต้องช่วยกันพิจารณาเอง แต่ที่สำคัญคือต้องมี
องค์ประกอบที่มาจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการแทรกแซงของผู้มี
อิทธิพล
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ส่วนองค์ประกอบของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนท้องถิ ่นใน
ระดับจังหวัด เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการงบประมาณ
และค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน โดยตั้งไว้
ตำบลละไมเ่กนิ 10 คน แตร่วมแลว้ไมเ่กนิ 50 - 100 คน และควรมี
ต ัวแทนหลากหลายจากท ุกสาขาอาชีพและผู ้ทรงคุณวุฒิท ี ่ม ี
คุณธรรม

เรื่องวาระการทำงาน ในเบื้องต้นมีการกำหนดวาระ 3 - 5 ปี
แต่หลายคนได้ท้วงติงมาว่า เนื่องจากสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่น
ไม่มีค่าตอบแทน แต่เป็นงานเชิงอาสาสมัครที่ต้องทำงานอย่างเสีย
สละ ฉะนัน้จงึไมค่วรมวีาระ ขึน้อยูก่บัแตล่ะคนวา่จะพจิารณาตนเอง
เมื่อไหร่ ถ้าเหนื่อยก็หยุดพักได้

คุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่น มีสิทธิเป็นได้ตั้งแต่
เยาวชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีภูมิลำเนาในพื้นที่
อยา่งนอ้ย 1 ปี เปน็ตวัแทนองคก์รไมต่ำ่กวา่ 3 ปี เปน็คนมคีณุธรรม
จริยธรรมทีด่ ีและไดรั้บการยอมรบัจากชมุชน ทีส่ำคญัตอ้งไมเ่ปน็นกั
การเมือง ส.ส. หรือ ส.ว. หากสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ ่นขาด
คุณสมบัติหรือไม่สามารถทำงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้
ให้องค์กรนั้นดำเนินการสรรหาสมาชิกใหม่ โดยลงประชามติภายใน
60 วนั

การสิ้นสุดสมาชิกภาพคือ ตาย ลาออก ต้องโทษคดีถึงจำคุก
เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือ
คดีลหุโทษ หากเคยมีประวัติหรือประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรม
จริยธรรม สภาสามารถลงมติให้ออกได้ รวมถึงขาดการประชุมต่อ
เนือ่ง 3 ครัง้ ใหป้ระชาชน 1 ใน 4 ของจำนวนประชาชนทัง้ตำบลลง
มติให้ออกได้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข อาทิ
- การประชมุตอ้งใหมี้ประธาน รองประธาน เลขาธกิาร โดยให้

สภาแต่ละระดับเลือกกันเองว่าจะให้ใครดำรงตำแหน่งอะไร
- การประชุมในระดับตำบลต้องไม่น้อยกว่า 2 เดือนต่อครั้ง
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ระดบัจังหวดั 4 เดอืนตอ่ครัง้ และระดบัชาต ิ6 เดอืนตอ่ครัง้
- ให้สภาตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานย่อยขึ้นมาได้ และจัด

ประชุมร่วมกันทุกเดือน โดยตัวสภาไม่มีอำนาจโดยตรง แต่จะใช้
อำนาจตัดสินหรือยับยั้งได้โดยผ่านเวทีสมัชชา ซึ่งต้องมีจำนวนมาก
กว่าสมาชิกสภา

- การจัดเวทีสมัชชา ให้องค์กรท้องถิ ่นจัดเวทีสมัชชาเพื ่อ
วิเคราะห ์ จัดทำนโยบายและแผนแมบ่ทชมุชนระดบัตำบล เพือ่เสนอ
ต่อไปยัง อบต. และจังหวัดให้ดำเนินการสานต่อ รวมถึงช่วยดูแผน
ระดับจังหวัดและแผนระดับชาติด้วย

- การจัดสมัชชาจะเป็นการติดตาม การกลั่นกรองนโยบาย
แผนงานโครงการของภาครัฐทุกระดับ เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการ
แผนงานของภาครัฐมีผลกระทบต่อชุมชนโดยที่ชาวบ้านไม่เคยมี
ส่วนรู้เห็น สภานี้จึงต้องทำหน้าที่คอยกลั่นกรองว่าโครงการของรัฐที่
สั่งลงมายังชุมชน ชาวบ้านจะเห็นด้วยหรือไม่ โดยจัดทำเวทีสมัชชา
ซึ่งมีลักษณะเหมือนการทำประชาพิจารณ์ เพื่อจะไม่ให้เกิดข้อพิพาท
กนัในภายหลงัเชน่กรณเีขือ่นปากมลู โรงไฟฟา้บอ่นอก - หนิกรดู ส่วน
ระเบียบการว่าด้วยการจัดสมัชชา ให้ขึ้นอยู่กับสภาองค์กรชุมชน
ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดระเบียบดังกล่าว

- การดำเนนิงานของสภาองคก์รทอ้งถิน่ เปน็งานทีมี่ความเสยี-
สละสูง เป็นงานอาสาสมคัร จึงไม่มีผลประโยชน ์ไม่มีเงินเดอืน มีเพียง
เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ สาเหตุที่
ตอ้งกำหนดเชน่นีเ้พือ่ป้องกนัการเขา้มาหาผลประโยชน ์ เพราะหากมี
การเลือกตั้งหรือมีผลประโยชน์ก็จะเกิดการแย่งชิงกัน ชาวบ้านที่
ยากจนก็จะไม่มีโอกาสเข้ามา และสุดท้ายจะกลายเป็นสภาแบบ
เดิมๆ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีอาสาเข้ามาทำงาน

- ให้มีสำนักงานเลขาธิการสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทำหน้าที่
ศกึษารวบรวมขอ้มูล จัดเวทปีระชมุ จัดเวทสีมัชชา เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบงานของสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น และช่วย
ให้กิจการของสภาดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
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- ให้รัฐจัดงบประมาณการดำเนินงานของสภาให้เพียงพอ ใน
ลักษณะเดียวกับองค์กรอิสระมหาชน โดยตัวองค์กรที่จะเข้ามาเป็น
กลไกในการจัดตั้ง ไม่ควรจะเป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่
ควรจะมีอิสระอย่างเต็มที่เพื่อจะทำภารกิจนี้โดยเฉพาะ

- ในบทเฉพาะกาล ใหมี้การจดัตัง้สภาองคก์รชมุชนทอ้งถิน่จน
ครบทัง้ 3 ระดบั และยตุไิป หมายความวา่ หากกฎหมายนีค้ลอดออก
มาได ้และมกีารตัง้คณะกรรมการเพือ่จัดตัง้สภาองคก์รชมุชนทอ้งถิน่
หลังจากจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็สลายตัวไป

- เมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วจะต้องมีกลไกขับเคลื่อน คือ มี
องค์กรอิสระ มีงบประมาณสนับสนุน ส่วนกฎหมายจะถูกแปรไปสู่
การปฏิบัติโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพมารองรับ และค่อยๆ พัฒนาจัด
ตัง้ไปเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนแ์กช่มุชนทอ้งถิน่อยา่งจรงิจงัภายใน 5 ปี

- ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นๆ ขัดกับกฎหมายนี้ ให้ใช้กฎหมายนี้
แทน

ข้อเสนอแนะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผ่านการปรับแก้มาถึง 7 - 8
รอบ โดยให้ท่านทั้งหลายช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกัน
พิจารณาว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือไม่ เพื่อให้ผู้ร่างกฎหมายดำเนิน-
การต่อ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ประเด็นที่เสนอมามีข้อเห็นด้วยคือ ต้อง
ไม่มีการเลือกตั้ง เพราะไม่ใช่สภาผลประโยชน์ แต่เป็นสภาอาสา
สมัคร ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันมิให้คน
เข้ามาแสวงประโยชน์ ส่วนคนดีที่มีคุณธรรมมีหลักคิดในพื้นที่ชุมชน
ต่างๆ จะไดมี้เวทร่ีวมกนั เพือ่กำหนดทศิทางตำบลของเขาเอง แตถ้่า
หากมีอำนาจข้ึนมาเม่ือไหร่ มันไม่ต่างกับ อบต. อบจ. ท่ีแก่งแย่งกันเพ่ือ
จะไดข้ึน้มามอีำนาจ ดงันัน้จงึขอเสนอใหล้ดบทบาทหนา้ทีข่อง อบต.
และให้ตรวจสอบได้ คล้ายกับเป็นสภาคู่ขนาน เพื่อจะได้กำหนดทิศ
ทางการพัฒนา

สภาแห่งนี้จึงมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
ในชุมชนชนท้องถิ่น โดยเข้าไปกำหนดแผนแม่บทตั้งแต่ในระดับ
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หมูบ้่านจนถงึชมุชน เพือ่ส่งตอ่ใหกั้บ อบต. และทีส่ำคญั อบต.จะตอ้ง
นำแผนแม่บทที่ร่างขึ้นมาจากคนในชุมชนไปดำเนินการผลักดันให้
สำเร็จ และต้องให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : การมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
ท้องถิ่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเรามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จากเดิมที่เราปกครองกันด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อ
เราเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแล้ว กลับไปรับใช้นายอำเภออีกต่อ
หนึ่ง ฉะนั้นจึงไม่เกิดการกระจายอำนาจ จนกระทั่งถึงปี 2538 จึงมี
อบต.เกิดขึ้นเพื่อจะกระจายอำนาจลงมาตรงจุดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
เราจะเห็นว่าการให้คณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเข้ามามีอำนาจในการ
บริหารจดัการ อบต. ทำใหข้าดความสมดลุของชมุชนในการทีจ่ะดแูล
ร่วมกัน เพราะการใช้อำนาจของผู้นำ นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
หนว่ยงานราชการตา่งๆ ในพืน้ที ่มักขาดการมส่ีวนรว่มของประชาชน
และในระยะหลัง อบต.บางส่วนมักจะจัดการบริหารชุมชนโดยใช้
อำนาจ และกีดกันไม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก

ในรฐัธรรมนญูป ี2540 ถงึแมจ้ะมุง่เนน้การมส่ีวนรว่ม แตใ่นตวั
รัฐธรรมนูญก็ไม่มีพระราชบัญญัติใดที่เกื้อหนุนให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนรว่มทีชั่ดเจน แตถ่า้หากรฐัธรรมนญูระบถุงึการมส่ีวนรว่มโดยมี
กฎหมายทีร่องรบัชัดเจน กจ็ะเปน็สว่นเสรมิใหชุ้มชนมบีทบาทในการ
มีส่วนร่วม หรือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

การกำหนดแผนพัฒนาชุมชนจะต้องมาจากทุกหมู่บ้าน แต่
กระบวนการทำแผนพัฒนาของ อบต.ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เกิดจาก
ประชาคมทีแ่ทจ้ริง เพยีงแตไ่ปกวาดรายชือ่ของประชาชนมาเพือ่ใหมี้
การเซ็นรับรองแผน ดังนั ้นกระบวนการฮึกเหิมในการที ่จะแก้ไข
ปัญหาของตนเองก็เริ ่มฝ่อ แต่ถ้าสามารถผลักดันให้กระบวนการ
ชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะดึงคนมาร่วมมือกันเพื่อกำหนดอนาคตของ
ชุมชนเอง ทำให้เห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน สิ่งนี้จะ
เป็นหัวใจหลักที่จะคุมทิศทางของการพัฒนาตำบลนั้น เพราะหากไม่
ทำเช่นนี้แล้ว ก็จะเกิดการกุมอำนาจในการพัฒนาโดยคณะบริหาร
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ของ อบต.เพยีงไมก่ีค่น เกดิโครงการกอ่สร้างใหญ่ๆ  เปน็จำนวนมาก
แต่ละเลยเรื่องสังคม เยาวชน สิ่งแวดล้อม

ดังนั้นถ้าสามารถผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เกิดขึ้นได้
โดยมกีระบวนการทำแผนชมุชน มีสมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีมิ่ไดมี้อำนาจ
เบ็ดเสร็จในการตัดสินใจ มีเวทีสมัชชาที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกัน
และกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที ่หลากหลาย ชุมชนจะ
พัฒนาได้ด้วยการสร้างสมดุลและถ่วงดุล

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา : ขอแลกเปลีย่น 3 ประเดน็คอื
หนึ่ง ข้อสังเกตเรื่องการตั้งชื่อ ถ้าระบุไปว่าเป็นสภาองค์กร

ชุมชน สาระทั้งหมดก็จะจำกัดอยู่เฉพาะองค์กรเท่านั้น เราอาจมีทาง
เลือกหนึง่คือ ต้ังเป็นพระราชบญัญัติพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และใหส้ภา
นั้นเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น หรืออาจ
เพิม่สาระสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตัอ่ืินๆ อีกหลายฉบบั ซ่ึง
อาจจะมกีารทบัซ้อนหรอืเกีย่วโยงกนัอยู ่ไม่วา่จะเปน็เรือ่งของอำนาจ
อบต. เรื่องสวัสดิการชุมชน ฉะนั้นเราควรจะเปิดประเด็นให้กว้างขึ้น
และเชื่อมโยงไปสู่สิ่งต่างๆ ได้

ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากจะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนแล้ว การระบุถึงองค์ประกอบของสภาก็เป็น
ส่วนสำคัญ เพราะจะเป็นการช่วยกันผลักดันให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ
ท่ีอยู่ในองคป์ระกอบของสภาแหง่นีเ้ขม้แขง็ขึน้ดว้ย ดังนัน้ขอเพิม่กลุ่ม
คนพิการในองค์ประกอบของสภาด้วย เพราะขณะนี้ภาคีคนพิการ
กำลังประสบปัญหามาก ถึงแม้ว่าเราจะได้รับความกรุณาจาก อปท.
อบต.มากเท่าไรก็ตาม แต่การช่วยเหลือต่างๆ ก็ยังมีลักษณะมองคน
พกิารในเชงิเวทนานยิม ติดอยูก่บัเบีย้ยงัชพี ซ่ึงสิง่ทีเ่ราตอ่สู้มาตลอด
คือเราต้องการให้คนมองคนพิการในเชิงพัฒนานิยม และการให้
บริการคนพิการอย่างมีสิทธิเท่าเทียม ขณะนี้สหประชาชาติได้รับรอง
กฎหมายวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร คอืมีศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์และ
เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าไปพัฒนาเพื่อเปลี่ยนสภาพ
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ของคนพิการจากเดิมที่เป็นภาระมาเป็นพลังของสังคม
ประเด็นที่สาม ในองค์ประกอบเหล่านี้มีข้อหนึ่งระบุว่า องค์กร

ชุมชนต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ถ้าดูจากยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนี้
จะเห็นว่ากลุ่มคนพิการนั้นเป็นกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด เป็น
กลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุด และเป็นคนจนที่สุดในบรรดาคนจนทั้งหลาย
แต่ในภาคีของเราเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยได้รับงบประมาณส่วน
หนึ่งในการพัฒนาให้คนพิการเกิดการรวมกลุ่มและได้เรียนรู ้ถึง
สิทธิตนเอง ฉะนั้นองค์กรคนพิการจึงอาจมีอายุการทำงานไม่ถึงตาม
เกณฑ์ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนด จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิด
ทางให้ผู้พิการเข้าร่วมในสภาได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ขอเสนอข้อคิดในการนำกฎหมายนี้ไปใช้
ให้เกดิผลในทางปฏบัิต ิขอ้แรกคอืการรา่งพระราชบญัญตัฉิบับน้ีอาจ
มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มั่นใจว่าโครงสร้างที่จัดขึ้นมาใหม่นี้จะ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ ขณะที่ผู้มี
ประสบการณ์หลายท่านเชื่อว่าจะต้องเร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น เพื่อ
ให้รัฐยอมรับในศักยภาพการทำงานของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยไม่
ต้องผูกติดกับตัวบุคคล รวมถึงเชื ่อว่าจะเป็นเครื ่องมือในการ
สนับสนุนผู ้ที ่มีจิตวิญญาณเพื ่อสาธารณะให้มีโอกาสเข้าไปทำ
หน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และป้องกันมิให้คนไม่ดีเข้าไปหาผล
ประโยชน์

แต่ขณะเดียวกัน ยังมีบางท่านที่ไม่แน่ใจหรือเห็นว่าไม่จำเป็น
เพราะอาจมช่ีองทางอืน่อยู ่กอ็าจจะไมต่ดัสนิใจเตม็ทีก่บัเรือ่งนี ้แตไ่ม่
ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีหรือไม่ก็ตาม ควรมีการเตรียมคน เตรียม
บทเรยีน หรอืกจิกรรมทีจ่ะทำภายใตโ้ครงสรา้งนีไ้ปพลางๆ กอ่น และ
เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันที เพราะในอนาคตเรายังไม่อาจทราบได้
ว่าจะมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาหรือไม่ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ขยับแล้ว
ตรงนี้เป็นการเพาะเชื้อสร้างคน และถ้ามีกฎหมายออกมาเมื่อไรก็
สามารถต่อยอดได้ทันที
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ส่วนการตัดสินใจเชิงนโยบายว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมา
อย่างไร จะสามารถผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนได้หรือไม่ หรือเป็นอย่าง
อื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าสภา เช่น ทำเป็นพระราชกฤษฎีกาได้โดยให้
นายกรฐัมนตรลีงนามไดห้รือไม่ ซ่ึงจะทำใหก้ฎหมายฉบบัน้ีออกมาได้
รวดเร็ว แต่อาจจะมีข้อด้อยคือไม่มีความมั่นคงมากนัก เพราะผู้
บริหารยุคต่อไปอาจมาเปลี ่ยนแปลงได้ แต่ถ้าทำเป็นพระราช
กฤษฎกีาออกมารองรบัก่อน ตรงนีน่้าจะเปน็หลักประกนัระดบัหน่ึงใน
ระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติ

ประเด็นต่อมาคือ รูปแบบของพระราชบัญญัติอาจมีอีกปัญหา
หนึ่งในแง่โครงสร้างของสภาองค์กรชุมชนท้องถิ ่นที ่จะมีการจัด
โครงสรา้งขึน้มาในระดบัตำบล จังหวดั และขึน้ไปสูร่ะดบัชาต ิ เพราะ
สิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบันคือ ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันที่มีการใช้ฐาน
ทรัพยากรร่วมกัน อาจมีปัญหาขัดแย้งระหว่างจังหวัดหรืออาจมี
เปา้หมายความตอ้งการทีไ่ม่ตรงกนั ดงันัน้จะทำอยา่งไรใหส้ามารถมี
โครงสร้างในลักษณะของกลุ่มจังหวัด กลุ่มภูมิภาค หรือกลุ่มปัญหา
เดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยในการแกปั้ญหารว่มกนั ยกตวัอยา่งเชน่
อำเภอแม่เมาะ อาจมีปัญหาเรื่องมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ
ปัญหาน้ำเสียที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 - 3 จังหวัด ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหา
หนึ่งที่เราควรนำไปพิจารณาด้วย โดยอาจกำหนดโครงสร้างกว้างๆ
ในกรณีที่เป็นปัญหาระดับกลุ่มจังหวัด

อีกส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นก็คือ ถ้าดูตัวอย่าง
พระราชบัญญัติของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
ปัจจุบัน ซ่ึงมีเป้าหมายเรือ่งการมส่ีวนรว่มเชน่กัน โดยเนน้ใหมี้ตัวแทน
ระดับจังหวัด ตัวแทนสาขาอาชีพ และมีโครงสร้างระดับชาติ แต่สุด
ท้ายก็ถูกพรรคการเมืองแทรกแซงหมด เราจะแก้ไขกลไกเหล่านี้
อย่างไร เพื่อที่จะให้ได้ตัวแทนของท้องถิ่นจริงๆ เข้าไปเป็นปากเสียง
ในระบบ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมารองรับ
คือพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี โดยเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับส่วน
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ราชการและขอข้อมูลจากราชการได้ ซึ ่งในพระราชกฤษฎีกาได้
กำหนดไว้แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีใครหยิบมาใช้และไม่มีองค์กรใดที่จะ
มาเชื่อมต่อได้

ฉะนั้นถ้านำกฎหมายนี้มาใช้ประกบคู่กับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนีก้น็า่จะชว่ยเสรมิแรงกนัได ้นอกจากนัน้ยงัมกีฎหมายอืน่ๆ ทีม่ี
ลักษณะคล้ายกัน เช่น พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม การที่จะ
ผลักดันให้กลไกของกฎหมายนี้ทำงาน โดยสรุปคือต้องถอดบทเรียน
จากกฎหมายอื่นๆ ที่ยังมีปัญหาอยู่

วีระ : พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีปี
2546 กับพระราชบัญญัติกิจการสวัสดิการสังคม เราอาจจะเติมใน
บทเฉพาะกาลได้ว่าให้คำนึงถึงกฎหมาย 2 ฉบับนี้ด้วย แต่ขั้นตอน
การออกพระราชบญัญัติฉบับน้ีคงไม่ง่ายนัก เพราะหลงัจากกระบวน-
การรบัฟังความคดิเหน็ของทกุภาคสว่น 76 จังหวดั จากนัน้จะตอ้งเอา
ไปใส่มือนักกฎหมายเพื่อไปร่างเป็นข้อกฎหมาย และต้องผ่านคณะ
รัฐมนตร ีผ่านกฤษฎกีา ไปสู่สภานติิบัญญติัแหง่ชาต ิซ่ึงขัน้ตอนทีย่าก
ที่สุดคือกฤษฎีกา 1 ปีจะผ่านหรือไม่ และที่ผ่านมาก็มีผู้ตั้งข้อสังเกต
ลักษณะนี้ว่า ให้ศึกษาจากกฎหมายเก่าที่มีอยู่ และผสมผสานความ
คิดใหม่ใส่ลงไปเพื่อผลักดันให้เป็นจริง

ขณะนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ก็ได้ จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการทั้ง 76
จังหวดั ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม - มีนาคม 2550 โดยรา่งกฎหมายฉบบั
นี้จะเสร็จสมบูรณ์ และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและขั้นตอน
พระราชกฤษฎีกาประมาณเดือนพฤษภาคม 2550

สำหรับทุกความคิดเห็นที่ได้ในครั้งนี้จะได้รับการรวบรวมและ
ส่งต่อ จังหวะก้าวเดินจากนี้ไปทุกท่านควรจะได้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้ว่าจะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไร
เพราะเปน็โอกาสครัง้สำคญัทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารพฒันาประเทศภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
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เคร่ืองมอื

และกระบวนการภาคประชาชน

ในการพฒันาชมุชนทอ้งถ่ิน
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ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

หัวข้อที่จะพูดคุยกันต่อไปนี้มีประเด็นว่า เราต้องการเครื่องมือ
และกระบวนการภาคประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น เรามีตัวอย่างดีๆ จากตัวแทนของชุมชนต่างๆ ซึ่งจะมาแลก
เปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะแห่งนี้ หลายท่านคง
เคยได้ยินเรื่องราวการทำงานของท่านวิทยากรเหล่านี้มาบ้าง และใน
วันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดของการทำงานจริงๆ ว่าต้องใช้เครื่อง
มืออะไร และใช้กระบวนการอย่างไรบ้าง ซึ่งเครื่องมือหรือกระบวน-
การในที่นี้อาจฟังดูเป็นเรื่องของนามธรรม เช่น กระบวนการเรียนรู้
กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมถึง
กลไกที่จะทำให้เกิดรูปธรรมของความสำเร็จได้อย่างแท้จริง
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กระบวนการแผนชวิีตชุมชน (วังตะกอ)
โกเมศร ์ทองบญุชู
เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนภาคใต้

เวลาเราพูดถึงคำว่าเครื่องมือหรือกระบวนการภาคประชาชน
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ใน
มิติของคำว่าชุมชนท้องถิ ่นมีความหมายอย่างไรบ้าง ซึ ่งทาง
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองภาคใต้ได้ร่วมถักทอเป็นเครือ-
ข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค เราให้คำจำกัดความชุมชนท้องถิ่นว่า
เป็นพื้นที่ทางสังคม ชุมชน และเป็นพื้นที่เชิงภูมินิเวศซึ่งมีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน เช่น ชุมชนท้องถ่ินริมลำน้ำ หรือชุมชมท้องถ่ินตาม
เขตเทือกเขา ดังนั ้นคำจำกัดความจึงอาจแตกต่างกับกระทรวง
มหาดไทยทีข่ดีเสน้แบง่ออกเปน็หมูบ้่าน ตำบล หรอือำเภอ

เครื่องมือหนึ่งที่เราค้นพบว่าสามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงได้นั้นเราเรียกว่ากระ-

กระบวนการระเบดิจากภายในจะตอ้งมาจากคนในชมุชน

ซึง่ตอ้งรูจ้กัตวัตน รู้จกัสังคม รู้จกัโลกภายนอก

โดยองค์ความรู้ของการจัดทำแผนชีวิต

มาจากฐานข้อมูลท่ีเรามีอยู่เดิม

ท้ังจากรากเหงา้ทางประวติัศาสตรข์องชุมชน

ลักษณะเฉพาะของคนในชมุชน

รวมถึงกระแสโลกภายนอก
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บวนการเรียนรู้และการจัดทำแผนชุมชน หรือที่เรียกว่า ‘แผนชีวิต
ชุมชน’ หรือ ‘แผนแม่บทชุมชน’ ท้ังน้ี กระบวนการระเบดิจากภายในจะ
ต้องมาจากคนในชุมชน ซึ่งต้องรู้จักตัวตน รู้จักสังคม รู้จักโลกภาย
นอก โดยองค์ความรู้ของการจัดทำแผนชีวิตมาจากฐานขอ้มูลที่เรามี
อยู่เดมิ ท้ังจากรากเหงา้ทางประวตัศิาสตรข์องชมุชน ลักษณะเฉพาะ
ของคนในชุมชน รวมถึงกระแสโลกภายนอก

เมื่อชาวบ้านรู้จักตัวตนของชุมชนก็จะค้นพบปัญหาของเขาเอง
หลังจากได้ข้อมูลและค้นพบปัญหาแล้ว จึงมาหารือถึงการกำหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง เพราะที่ผ่านมาการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนมักเป็นการแก้ไขจากบนลงล่าง คือนโยบาย
จากส่วนกลางที่ปูแนวทางการแก้ไขเหมือนกันหมดทั้งประเทศ ทำให้
แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ดังนั้นคนในชุมชนต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางว่า
ต้องการแก้ปัญหาในจุดใดและด้วยวิธีการอย่างไรภายใต้ฐานข้อมูล
ที่มีอยู่
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ฉะนัน้จะเหน็ไดว้า่แผนชมุชนมอียู ่3 ระดบั ระดบัแรกคอืการพึง่
ตนเอง ไม่ต้องพึ่งใคร เช่น ถ้าชุมชนรู้ว่าในแต่ละปีจะต้องใช้ปุ๋ยเคมี
หรอืยาปราบศตัรพูชืปีละแสนกวา่บาท ซ่ึงถอืวา่มากเกนิไป กต็อ้งหนั
ไปใช้ปุ ๋ยอินทรีย์แทน โดยเขาสามารถทำเองได้ ไม่ต้องรอพึ่งงบ
ประมาณจากหนว่ยงานใด ระดบัที ่2 คอื การพึง่เครอืขา่ย หากชมุชน
ใดไม่มีข้าวก็ต้องพึ่งชุมชนอื่นที่ปลูกข้าว หากไม่มีปลาก็ต้องหา
เครอืขา่ยทีอ่ยูท่ะเล และระดบัท่ี 3 เมือ่เกนิกำลงัทีจ่ะพึง่พาตนเองหรอื
ใครได้ ก็ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการสว่นกลางและองคก์รทอ้งถิน่ อบจ. อบต. ซ่ึงจะตอ้งมกีารนำ
แผนชุมชนที่ชาวบ้านเป็นคนคิดขึ้นมาเองไปบูรณาการร่วมกับแผน
ของ อบต.

ถา้ถามวา่นีคื่อเครือ่งมอืทีส่มบูรณแ์บบแลว้หรอืไม่ คงไมใ่ช่ แต่
มันเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างที่ยืนทางสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้
ชาวบา้นอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ีรู้จักตนเอง รู้จักชมุชน รู้จักสงัคม และโลก
ภายนอก ภายใต้วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และภูมิปัญญาของเขา

กลไกท่ีจะทำให้แผนชีวิตชุมชนขับเคล่ือนไปได้น้ันต้องมีลักษณะ
ในแนวราบ หมายความวา่ทกุคนในชมุชนจะตอ้งเรยีนรูไ้ปพร้อมๆ กัน
หลกัคดิของเราคอืใช้พืน้ทีเ่ปน็ทีต่ัง้ ชุมชนเปน็ศนูยก์ลาง กระบวนการ
มีส่วนร่วมเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือน ซ่ึงรูปแบบอาจจะแตกตา่งหลาก
หลายกนัไปตามแตล่ะพืน้ที ่แตปั่ญหาสำคญัคอื ถ้าคนในชมุชนไม่ลุก
ขึ ้นมามีส่วนร่วมหรือมีสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน สิ ่งเหล่านี ้ก็ไม่
สามารถจะทำได้ ไม่ว่าใครจะมีศักยภาพแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้
แม้กระทั่งสภาพัฒน์ที่เคยลงไปทำก็ทำไม่ได้ เพราะการจัดเก็บข้อมูล
ของครัวเรือนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรที่สนับสนุน
เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2543 และต่อมากองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม
โดยผู้อำนวยการเอนก นาคะบุตร สนับสนุนให้กองทุนเริ่มกระบวน-
การจัดทำแผนชุมชน และในยุคต่อๆ มาสภาพัฒน์ก็เข้ามาสนับสนุน
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เรื ่องนี้ ขณะที่กระบวนการภาคประชาชนก็ขับเคลื่อนในอีก 222
ตำบล และขยบัข้ึนมาเปน็ 2,000 ตำบล ท้ังนีต้้องยอมรบัว่ากระบวน-
การชมุชนมอียูห่ลายระดบั ในจำนวน 2,000 ตำบลนีมี้ไม่นอ้ยทีห่ลดุ
หายไป ซึ่งเท่าที่มีการติดตามประเมินผลว่ากระบวนการชุมชนยัง
ขับเคลื่อนอยู่หรือไม่นั้น พบว่าตัวเลขล่าสุดน่าจะคงเหลือประมาณ
1,209 ตำบล

กระบวนการทำแผนชุมชนจะสำเร็จหรือไม่นั้นจึงขึ้นอยู่กับคน
ในชุมชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำ เพราะถือเป็นลายแทงชีวิตของคน
ในชมุชนทอ้งถิน่ แตท่ีผ่่านมาในชว่งทีเ่ราเริม่ตน้ทำงานใหม่ๆ  กลบัถกู
หลายคนมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ ณ วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนใน
ชุมชนจะต้องกำหนดชะตาชีวิตของคนในชุมชนเอง เพราะเป็นเพียง
ช่องทางเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้

กระบวนการจัดทำแผนชุมชนมีอยู่หลายขั้นตอน แต่ก่อนที่ชาว
บ้านจะลงมือทำได้ต้องอาศัยลายแทงชีวิตที่เรียกว่าแผนชีวิตชุมชน
และบ่มเพาะให้กระบวนการเหล่านี้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของคนในชมุชน ซ่ึงไม่จำเปน็ตอ้งรองบประมาณเสมอไป แตช่าวบา้น
ต้องจัดการกันเอง ให้คนในชุมชนเป็นผู้ร่างแผนชุมชนเอง ไม่ต้องรอ
เงินจากรัฐ เพราะทุนทางสังคมของชุมชนก็มีมากพอที่จะเลี้ยงตัวเอง
ได้

แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเราถูกดึงมาเชื่อมโยงกับกลไก
ภายนอกโดยสภาพฒันห์รอืหนว่ยงานอืน่ใดกต็าม ทำใหเ้ราตอ้งกลบั
มาอาศัยพึ ่งพาภาครัฐ โดยมีเงื ่อนเวลาและงบประมาณเป็นตัว
กำหนด ส่งผลให้แผนชีวิตชุมชนที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนกลับกลาย
เป็นแผนพัฒนาตามแบบที่รัฐต้องการ และขับเคลื่อนภายใต้กรอบ
ของหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้น

ขอยืนยันว่า ขณะนี้กระบวนการทำแผนชีวิตชุมชนโดยเฉพาะ
เครือข่ายแผนแม่บทพึ่งตนเองภาคใต้ ยังยึดมั ่นในหลักคิดและ
ปรัชญาเดิมคือ เราต้องการให้เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่รัฐจัดให้หรือไม่จัดให้ เพราะสิ่งนี้เป็น
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เครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อ
ชุมชนของตนเอง

การจัดทำดัชนีชี้วัดความสุขจังหวัดเลย
อดิศร สุนทรารกัษ์
รองประธานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

จังหวดัเลยมหีลายกลุม่ท่ีทำกจิกรรมเร่ืองชุมชนเขม้แขง็ ในส่วน
ของเราเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเลยฯ กับเครือข่ายพัฒนา
ภหูลวงอยา่งยัง่ยนื เราใชเ้วลากวา่ 5 ปี เพือ่พยายามคน้หาเงือ่นไขใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ได้ข้อสรุป
ว่ากระบวนการพัฒนาตามแนวคิดของรัฐนั้นตกอยู่ภายใต้พื้นฐาน
ของการพฒันาทีมี่เงนิเปน็ตวัตัง้ โดยเชือ่ว่าเงนิจะทำใหสั้งคมมคีวาม
สุขได้ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะเราพบข้อโกหกของแนวความคิดนี้
3 - 4 ประการด้วยกัน

ประการแรก เราพบว่าระบบเศรษฐกิจที่เน้นเพียงแค่รายได้
และผลกำไรนั้น ไม่สามารถทำให้ชาวบ้านเข้าถึงปัจจัยสี่ได้อย่างทั่ว
ถึงและเท่าเทียม แม้รัฐจะสามารถสร้างตัวเลขจีดีพีได้สูงเท่าไร แต่ก็
ไม่สามารถชว่ยเหลอืประชาชนได ้ประการที ่2 เปน็การทำลายความ
สุขของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสังคมชนบททุกวันนี้เหลือแต่ยายกับ
หลาน ส่วนคนหนุ่มสาวต้องออกไปรับจ้างขายแรงงานในต่างถิ่น
ฉะนัน้วธิคีดิทีจ่ะใชเ้งนิเปน็ตวัหลกัในการพฒันา นอกจากจะไมส่ร้าง
ความสุขแล้ว ยังเป็นการทำลายความสุขอีกด้วย และข้อโกหก
ประการสุดท้ายที่เราจับได้คือ ในแต่ละพื้นที่มีเพียงคนไม่กี่หยิบมือ
เท่านั้นที่ร่ำรวยขึ้นมาจากระบบความคิดแบบนี้

ดังนั้นถ้าเรายังวิ่งตามแนวทางที่รัฐวางไว้ จากบทเรียนที่ผ่าน
มาหลายสิบปีจึงทำให้เรารู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาชุมชนของ
เราด้วยตัวเราเอง เริ่มจากการศึกษาดูงานหลายๆ ที่ก็พบว่า การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้มีกลไกมาตรฐานสำเร็จรูปเสมอ
ไป ฉะนัน้เราจงึจำเปน็ตอ้งสรา้งตวัชีว้ดัความสขุขึน้มา หรอืทีเ่ราเรยีก
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ตามภาษาท้องถิ่นว่า ‘ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีแฮง’
เม่ือกำหนดตวัช้ีวัดแล้วจะทำใหเ้รามีเป้าหมายในการทำงานให้

บรรลุผล โดยสามารถเลือกทางเดินได้หลายแนวทาง ขณะนี้เรามีอยู่
2 ทางหลักๆ คือ หนึ่ง การทำเกษตรแบบยั่งยืน เน้นการปลูกพืชผัก
เลีย้งสตัวท์ีห่ลากหลาย และสอง คอื การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน เพราะถือเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนใน
อนาคต

ขณะนีเ้รามอียู ่2 ทางหลกัๆ คอื

หน่ึง การทำเกษตรแบบยัง่ยืน เน้นการปลกูพืชผัก

เลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย

และสอง คือ การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน

เพราะถือเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนในอนาคต



118

118

>>

แสวง ดาปะ
เครือข่ายพัฒนาภูหลวงอย่างยั่งยืน

คำว่า ‘อยู่ดีมีแฮง’ สำหรับเครือข่ายพัฒนาภูหลวงอย่างยั่งยืน
เราตระหนักถึงความอยู่ดีมีแฮงโดยยึดเอาสิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดความสุข
ของชาวจังหวัดเลย ที่อาศัยอยู่รอบป่าภูหลวง คำว่า ‘อยู่ดี’ เกิดขึ้น
จากความเห็นของ 35 ผู้นำเกษตรกรของเครือข่ายพัฒนาภูหลวง
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มาพูดคุยกันว่าการมีชีวิตอยู่ดีจะต้องประกอบไป
ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ส่วนคำว่า ‘มีแฮง’ คือการรวมกันระหว่างชีวิตที่
อยู่ดีกับความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งทุกครอบครัวต่างก็ต้อง
การมีที่ทำกิน มีบ้านมั่นคงแข็งแรง มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มี
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้องช่วยเหลือสามัคคีกัน ครอบครัวอยู่กัน
พร้อมหน้า โดยเราจะมีตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ด้าน คือ อาหาร ร่างกาย
และจิตใจ

จากแบบสอบถามที่เราจัดทำขึ้นทำให้ทราบว่า ชุมชนของเรา
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ดำรงชวีติอยูไ่ดโ้ดยพึง่ตลาดจากภายนอก 42 เปอรเ์ซน็ต ์พึง่พาคนใน
ชุมชนทีล่งมอืทำกนัเอง 29 เปอรเ์ซน็ต ์และพึง่พาแหลง่ธรรมชาต ิ29
เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นแผนชุมชนที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนจึงเน้นถึงการทำให้ภายในชุมชนต้องมีข้าวพันธุ์พื้นเมือง
กินเอง เพราะเมื่อก่อนเรามีข้าวพันธุ์พื้นเมืองมากมาย แต่ต่อมาเริ่ม
หายไป หลงัจากนัน้เรากน็ำดชันตีวันีม้าประยกุตใ์ชก้บัผู้นำเกษตรกร
ทั้ง 35 คนซึ่งเป็นต้นแบบที่จะทำการทดลอง จนกระทั่งปัจจุบันนี้
สามารถขยายเครอืขา่ยเพิม่เปน็ 1,300 ครอบครวั จาก 3 อำเภอรอบ
ป่าภูหลวง

ผศ.ภก.พงคเ์ทพ : เทา่ทีฟ่งัดแูลว้ เขา้ใจวา่แผนชมุชนหรอืตวั
ชี ้ว ัดเป็นเพียงเครื ่องมือที ่จะใช้วัดและประเมินผล หรือนำไปสู ่
เป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือ ตัวชี้วัดอาจไม่
สำคัญเท่ากับกระบวนการทำแผนชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ขณะเดียว
กันหากชุมชนเริ ่มเข้มแข็งมากพอจนสามารถสร้างเครื่องมือชี้วัด

ชุมชนของเราดำรงชวิีตอยู่ได้

โดยพึง่ตลาดจากภายนอก 42 เปอรเ์ซ็นต์

แผนชุมชนท่ีจะนำมาใชขั้บเคล่ือนให้ชุมชนเข้มแข็ง

อยา่งยัง่ยืน จึงเน้นถึงการทำใหภ้ายในชมุชน

ต้องมีข้าวพนัธ์ุพ้ืนเมืองกินเอง

เพราะเม่ือก่อนเรามีข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองมากมาย

แต่ต่อมาเร่ิมหายไป
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ความสุขได้ ก็จะยิ่งทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นเป็นวงจรแห่งการ
พัฒนาที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับทุก
สังคมชุมชนได้

การอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างสันติ :
กรณีศึกษาชุมชนสมานฉันท์
อคัรชยั ทศกลู จงัหวดัสงขลา

ถ้าองค์กรท้องถิ่นใดเข้าถึงชุมชน เข้าใจชุมชน จะสามารถนำ
พาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง และเกิดความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน แต่
หากองค์กรบริหารส่วนใดไม่เข้าใจ นอกจากโครงสร้างเชิงอำนาจจะ
ไม่สามารถนำพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งได้แล้ว ชุมชนนั้นก็จะไม่
สามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ผมมีประสบการณ์ทำแผนชุมชนมาจากตำบลที่อ่อนแอล้าหลัง
จนกลายเป็นตำบลพัฒนาดีเด่นอันดับหนึ่ง จากชุมชนเข้มแข็งก็
กลายเป็นตำบลสมานฉันท์ กระบวนการชุมชนสมานฉันท์เป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนภาคใต้ โดยหลักการสำคัญของ
กระบวนการนี้คือให้ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ปรึกษาหารือ
กำหนดวิถีชีวิตตนเองให้เป็นไปตามความต้องการเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นของเขาให้ตรงจุด

เราต้องยอมรับว่าผลพวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จนทำให้สิ่ง
หนึ่งเลือนหายไปจากสังคม นั่นคือทุนทางสังคม ที่เคยร้อยรัดเกื้อกูล
ชุมชนให้อยู่กันด้วยความรักสามัคคี วิถีแห่งความพอเพียงสูญหาย
ไปหมด เนื ่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาแบบแยกส่วนจนขาด
ความสมดุล เกิดภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม วิกฤตทางวัฒนธรรม
เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย รวมถึงคุณค่าความดีงามเลือน
หายไปหมด

กระบวนการทำแผนชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้วัฒน-
ธรรม เป็นตัวตั้ง ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาว
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บ้านเป็นเจ้าของเรื่อง การใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตั้งจะทำให้เกิดการ
รวมศูนย์ เกิดการร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพราะทุกชีวิตล้วนมีวัฒน-
ธรรมของตนเอง มีอัตลกัษณ ์ มีศกัดิศ์รี

ตำบลใดที่ยังอ่อนแอล้าหลัง หากรู้จักใช้กระบวนการทำแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชนใหม่ ก็จะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ เพราะหัวใจการพัฒนาคือกระบวนการเรียนรู้ ที่ผ่านมาชาว-
บ้านมักตกเป็นฝ่ายถูกกระทำ ถูกสอนให้ทำตาม โดยไม่สอนให้คิด
เป็นทำเป็น ปัญหาจึงเกิดข้ึนไม่ส้ินสุด เม่ือมีปัญหาก็ให้คนนอกมาชว่ย
แก้ แต่หลักการของแผนชุมชนคือต้องให้ชาวบ้านคิดเป็นทำเป็น แก้
ปัญหาด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักคิดสำคัญที่สุด
คือ การพัฒนาคน พัฒนาผู้นำในชุมชน เพื่อดึงความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำ บางตำบลที่ประสบความสำเร็จได้ส่วน
หนึ่งก็เป็นเพราะชาวบ้านทำด้วยใจรักและมีจิตวิญญาณสาธารณะ
แต่ตำบลที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะชาวบ้านไม่
ร่วมมือด้วย ขณะที่ อบต.เองก็ไม่สนับสนุน เพราะกลัวว่าจะถูกแบ่ง
อำนาจในการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นแผนชุมชนจะประสบความ
สำเร็จได้ต้องเดินด้วยกันตั้งแต่ต้น ทั้งชุมชนและองค์กรท้องถิ่น สิ่ง
เหล่านี้ไม่ใช่แค่อุดมคติ แต่เกิดขึ้นจริงได้ หากทุกฝ่ายบูรณาการร่วม
กัน

ต้องยอมรับว่าเมื่อชุมชนเข้มแข็ง สิ่งต่างๆ ก็ดีขึ้นตามมาเป็น
ลำดับ มิติทางสังคมที่ดีเกิดจากการเกื ้อกูลสามัคคี เราใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวชี้นำ ใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นตัวเดิน
ชุมชนทีเ่คยออ่นแอกเ็ริม่เขม้แขง็ ทัง้ อบต. กำนนั ผู้ใหญบ้่าน แกนนำ
ชาวบ้าน ทุกภาคส่วนมารวมศูนย์กัน มาร่วมกันคิดและกระจายกัน
ทำ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากมีแผนชุมชนแล้ว
คณะผู้จัดทำแผนชุมชนก็จะขยับมาเป็นคณะทำงานชุดใหญ่ในการ
กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน หากมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดเกิดขึ้น
ในชุมชน เราก็จะร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขในสภาแห่งนี้ จากนั้นแต่ละ
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ส่วนก็ขับเคลื่อนกันไปตามกรอบการทำงานของตนเอง
ส่วน อบต.ซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่กำหนดยุทธศาสตร์ ออกกฎ

ระเบยีบขอ้บังคบั ก็ต้องปรับตัวไปสู่การเมอืงเชงิคณุธรรม โดยตวัผู้นำ
ต้องเข้าใจหลักคิดของการเมืองภาคประชาชน อย่าให้การเมืองเข้า
มาแทรกจนระสำ่ระสาย ฉะนัน้ผูน้ำทอ้งถิน่ตอ้งรูจั้กพฒันา ปรับฐาน
ความคิดความเข้าใจจากผู้นำมาสู่ชุมชน ผ่านการอบรมพัฒนา
ศกัยภาพผูน้ำอยา่งสมำ่เสมอ หากตวัผูน้ำเปน็แบบอยา่งทีด่ ีเสียสละ
เป็นที่น่าเชื ่อถือ ก็จะส่งผลถึงชุมชนให้เกิดความศรัทธา เกิดจิต
วิญญาณของชุมชนที่จะร่วมเสียสละทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ
ส่วนรวม

นอกจากนั้นเรายังใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ เช่น ทุกเดือนจะมี
การกำหนดให้ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนออกไปช่วยกันพัฒนา
หมู่บ้าน ไปเก็บขยะ กวาดถนน เพราะถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความ
สามคัค ีชาวบา้นจะเริม่มองเหน็ความดขีองผูน้ำ จนเกดิจติสำนกึทีด่ี
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ตามมา และออกมาใหค้วามรว่มมอื เกดิความสามคัค ีมีจิตสำนกึตอ่
ชุมชน โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจอาศัยช่วงจังหวะวันงานประเพณี
ต่างๆ ในการบ่มเพาะให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เช่น วัน
สงกรานต์ที่จะมีการรดน้ำดำหัว ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมสู่
คนรุ่นหลัง

โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมการเมืองสมานฉันท์ด้วยการ
ปลูกฝงัจติสำนกึโดยใชส่ื้อวทิยชุุมชนใหเ้ปน็ประโยชน ์ใหผู้้นำไดบ้อก
กล่าวกับชุมชนอย่างน้อยวันละ 5 - 10 นาที ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นใน
ตำบลบา้ง เพราะเปน็เรือ่งใกลตั้วทีทุ่กคนควรจะไดรั้บรู้ ฉะนัน้ตอ้งทำ
ให้ทุกคนเกิดความตระหนักและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถทำควบคู่กันไปได้คือ การส่งเสริม
และพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งหลายชุมชนที่เคยเข้มแข็ง
และออ่นแอลงไปนัน้เพราะไมมี่การรบัช่วงตอ่ในการพฒันา ฉะนัน้เรา

กระบวนการทำแผนชมุชนเป็นกระบวนการพฒันา

ท่ีใชว้ฒันธรรมเปน็ตวัตัง้ ใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้

และใหชุ้มชนเปน็ศูนย์กลาง

การใช้วัฒนธรรมเปน็ตัวต้ังจะทำให้เกิดการรวมศนูย์

เกิดการรว่มกันคิดร่วมกันทำ

เพราะทกุชีวิตล้วนมีวัฒนธรรมของตนเอง

มีอัตลกัษณ์ มีศักด์ิศรี
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ถ้าองคก์รทอ้งถิน่ใดเขา้ถงึชมุชน เข้าใจชมุชน

จะสามารถนำพาชมุชนไปสู่ความเข้มแข็ง

และเกิดความย่ังยืนได้อย่างแน่นอน

แต่หากองคก์รบริหารส่วนใดไมเ่ข้าใจ

นอกจากโครงสรา้งเชิงอำนาจจะไมส่ามารถนำพาชมุชน

ไปสู่ความเขม้แข็งได้แล้ว

ชุมชนน้ันก็จะไม่สามารถเติบโตต่อไปอย่างย่ังยืน
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ต้องฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รับช่วงต่อในสภาผู้นำ อาจมีการคัดเลือกตัว-
แทนเยาวชนจากแตล่ะหมูบ้่าน หมูบ้่านละ 5 คน มาเขา้คา่ยฝกึอบรม
ร่วมกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ ปลูกฝังให้รักท้องถิ่น ทุกวันนี้
เรามักได้ยินอยู่เสมอว่ายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งไร้ราก หลายคนเรียน
จนจบปริญญาตรีก็ไม่กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพราะไม่มี
ความรักความผูกพันในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน

บทเรียนแรกสำหรับนักพัฒนาที่อยากฝากไว้คือ ต้องสร้าง
ศรัทธาให้เกิด ถ้าสร้างศรัทธาไม่สำเร็จ การพัฒนาก็ล้มเหลว โดย
สรุปแลว้เราตอ้งเริม่จากการสรา้งคน พฒันาคน โดยเฉพาะตวัผูน้ำที่
เข้าไปมีอำนาจในการบริหารปกครองท้องถิ่น อย่างน้อยก็ควรจะไต่
ขึ ้นมาตามลำดับขั้น เริ ่มจากการทำงานคลุกคลีกับชุมชน สั่งสม
ประสบการณ์ รับรู้และเข้าใจปัญหาของชุมชนมามากพอ ก่อนที่จะ
เขา้มาสมคัรเปน็ อบต. หรอืผู้ใหญบ้่าน

หากการคัดสรรตัวบุคคลยังไม่ลงรอยกันก็ใช้ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ตัดสิน ให้ผู้อาวุโสมาพูดคุยให้คำแนะนำ คนที่เข้าไปมีอำนาจ
บริหารจัดการจะต้องตอบคำถามให้ชัดว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะทำประ-
โยชนอ์ะไรใหแ้กชุ่มชน จะเปลีย่นคณุภาพชวีติชมุชนอยา่งไร ไม่ใช่วา่
เมื่อเข้าไปบริหารแล้วจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างไร หากเรา
สามารถเปลี่ยนการเมืองให้เป็นระบบคุณธรรมได้ในระดับท้องถิ่นก็
จะเกิดความเข้มแข็ง และการเมืองระดับบนก็จะเข้มแข็งไปด้วย

ผศ.ภก.พงค์เทพ : มุมมองจากการพูดคุยในประเด็นนี้พอจะ
สรุปได้ว่า ปัญหาของสังคมที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้ เกิดจาก
แนวคิดในการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบไม่มีส่วน
ร่วม หรือเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน เป็นการทำงานที่ไม่ได้มุ่งเน้น
การสนับสนุนให้ชุมชนรู้จักคิดและเรียนรู้ แต่กลับทำลายทุนทาง
สังคม รวมถึงยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้เฉพาะที่ระดับบนเท่านั้น

ดังนั้นกลไกหนึ่งที่น่าจะแก้ไขได้คือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ให้ชุมชนมีความสุข โดยชุมชนต้องรู้ว่ามิติของความเข้มแข็งคืออะไร
ต้องมีอุดมการณ์ ความเชื่อและศรัทธาในแนวคิดนี้ว่า ถ้าชุมชนเข้ม-
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แข็งแล้วจะแก้ปัญหาได้
การทำแผนชุมชนหรือการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมานั้นก็เพื่อมุ่งแก้

ปัญหาและสนองตอบความต้องการของคนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนรู้จัก
ตนเอง รู้จักกระบวนการเรียนรู้ในการทำงาน ภายใต้ฐานขององค์
ความรู้ที่แต่ละชุมชนมีอยู่ ใช้ฐานของวัฒนธรรม ฐานรากของชุมชน
เปน็ตวัชว่ยปลกุสำนกึในชมุชนขึน้มา โดยหลกัสำคญัของการทำงาน
ต้องเริ่มจากการพึ่งตนเอง จากนั้นจึงขยายมาเป็นกลุ่มเป็นเครือข่าย
เครือข่ายในที่นี้หมายความว่า เป็นเครือข่ายที่ต้องเชื่อมโยงหลาย
ภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาคชุมชน ภาคองค์กรท้องถิ่น หรือแม้แต่
ภาครฐั เพือ่เปดิชอ่งทางใหชุ้มชนมพีืน้ที ่มีทีย่นืเปน็ของตนเอง

กลไกที่ว่านี้จึงมีลักษณะเป็นกลไกแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง
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โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคน ทั้งพัฒนาผู้นำชุมชน
และเยาวชน รวมถึงการเชื่อมโยงประสานกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย
ตา่งๆ จากนัน้จงึจดัตัง้เปน็คณะทำงานรา่งแผนแมบ่ทชมุชนหรอืแผน
ชีวิตชุมชน จัดตั้งสภาผู้นำเพื่อเป็นองค์กรแกนหลักที่จะขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการเหล่านี้คือ ต้องมีกระบวน-
การสือ่สารระหวา่งกนั ทัง้ภายในชมุชน หนว่ยงานภายนอก และภาคี
ต่างๆ โดยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ชุมชนนั้นๆ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่จะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
และนำมาสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ในที่สุด

ปัญหาของสังคมที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้

เกิดจากแนวคดิในการพฒันาของภาครฐั

ซ่ึงเป็นการพัฒนาแบบไม่มีส่วนร่วม

หรือเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน

เปน็การทำงานทีไ่ม่ไดมุ่้งเนน้การสนบัสนนุใหชุ้มชน

รู้จักคิดและเรยีนรู้

แตก่ลบัทำลายทนุทางสงัคม

รวมถึงยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจ

ไว้เฉพาะทีร่ะดับบนเท่าน้ัน




