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90 สุขภาพคนไทย 2557

ชุมชนท้องถิ่นคือฐานรากของประเทศ
คนไทย 65 ล้านคนอยู่ในชุมชน ทัง้ในชนบท 

และในเมือง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กคือ

หมูบ้่าน หลายหมู่บ้านในอาณาบรเิวณหน่ึงๆ รวมกนัเป็น

ท้องถิ่น หรือบางทีก็เรียกว่าชุมชนท้องถิ่น ซึ่งโดยมาก

หมายถึงชุมชนระดับต�าบล แต่ในบทความนี้จะใช้ค�า 

“ชุมชน” และ “ชุมชนท้องถิ่น” ในความหมายเดียวกัน 

หรือแทนกันได้ ในบางทีท่ีต่้องการหมายถึงทั้งชุมชน

ระดับหมูบ้่านและเหนอืระดับหมูบ้่านขึ้นไปจะใช้ค�ารวมๆ 

ว่า “ชุมชนท้องถิ่น” 

ชมุชนท้องถิน่ในความหมายทีก่ล่าวมานีไ้ม่ได้เป็น

เพียงทีอ่ยู่ของคนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นแหล่งทรัพยากร 

และสิง่แวดล้อมส�าคัญ ท่ีก่อให้เกดิอาชีพ เป็นแหล่งงาน 

และเป็นวถิชีีวติ ท่ีสั่งสมสบืทอดเป็นวฒันธรรม บ่มเพาะ 

ผูกร ้อยผู ้คนด้วยสายสัมพันธ ์หลากหลาย ตั้งแต ่

ความเกี่ยวพันกันทางเครือญาติ ไปจนถึงความสัมพันธ ์

เชือ่มโยงกันทางงานอาชีพและความเชือ่ทางศาสนา  

จนเกิดเป็นสังคม

ประเทศไทยประกอบด้วยชุมชนท้องถ่ินเช่นนี้นบัพนันบัหมื่น  

จึงไม่ผิดถ้าจะบอกว่า ชุมชนท้องถิ่นทัง้หมดก็คือประเทศไทย  

และฐานรากของประเทศไทยกค็อืชุมชนท้องถิน่

ลองนึกดูว่า ถ้าชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดจัดการปัญหาต่างๆ 

ในวิถีชีวิตของคนไม่ได้ คอยแต่จะรับความช่วยเหลือทีร่ัฐจะ 

หยิบยื่นให้ ขาดพลังท่ีจะเรียนรู้ แก้ปัญหาของตนเองไม่เป็น  

เช่นนั้นแล้วคนไทยทัง้ประเทศจะมีชีวิตทีข่าดความผาสุก และ

ประเทศชาติจะขาดความม่ันคงเพยีงใด ในทางกลบักนั ถ้าชมุชน

ท้องถิน่ทัง้หมดจัดการตนเองได้ มีศกัยภาพในการเรยีนรู ้ปรบัตวั 

และจดัการปัญหาในเรื่องส�าคญัๆ ของตนได้อย่างเหมาะสม โดย

สามารถรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลง ท้ังท่ีเกดิจากภายในและท่ีมา 

จากภายนอกได้ คนไทยและประเทศไทยจะมั่นคงผาสุกเพียงใด

บทความนี้เริ่มจากความจริงที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่

ฐานรากส�าคัญของประเทศ ดังนั้น การที่จะปฏิรูปประเทศให้มี

ความมั่นคงยั่งยนืในทุกๆ ด้านจ�าเป็นต้องปฏริปูจากพื้นท่ีฐานราก 

ยทุธศาสตร์ปฏิรปูประเทศจะต้องยดึเอาชุมชนท้องถิน่เป็นตวัตัง้ 

แนวทางท่ีเหมาะสมคอืให้ชุมชนท้องถิ่นจดัการตนเองให้มากท่ีสดุ 

}ยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศจะต้องยึดเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง  
และแนวทางที่เหมาะสมคือให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้มากที่สุด

~
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ชุมชนท้องถิ่น

ตามความหมายที่ให้ไว้ใน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 “ชุมชน” หมายถึงกลุ่มประชาชน 

ที่รวมตัวกัน โดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท�ากิจกรรมอันชอบด้วย

กฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด�าเนินการอื่นอนัเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง 

และมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ส่วน “ชุมชนท้องถิ่น” หมายถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่

หมู่บ้านหรือต�าบล

ในทางสังคมวิทยา ชุมชนคือกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต และมีการติดต่อสื่อสารหรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง 

อันเนื่องมาจากการมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือมีความสนใจร่วมกัน เช่น มีอาชีพเดียวกัน ประกอบกิจการเดียวกัน 

มีวัฒนธรรม หรือความเชื่อร่วมกัน 

ตามความหมายที่กล่าวข้างต้น ชุมชนอาจมีอาณาเขตที่สามารถก�าหนดได้ชัดเจน ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น หมู่บ้านหรือต�าบลในชนบท หรือชุมชนในเมือง แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะ

ชุมชนยังหมายรวมถึงกลุ่มคนที่มีการติดต่อสมัพันธ์เป็นปกติอย่างต่อเนือ่งเพราะมคีวามสนใจ มีอาชีพ หรือม ี

ผลประโยชน์ร่วมกันด้วย ในกรณีเช่นนั้นอาณาเขตเชิงพื้นที่อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ และสมาชิกของชุมชนเช่นนั้นไม่จ�าเป็น

ต้องอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกัน เช่น สมาชิกของสมาคมผู้ปลูกอ้อย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งชุมชน 

ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (social networks) เป็นต้น 

บทความนี้จะพูดถึงชุมชน

ประเภทที ่มีขอบเขตก�าหนดได้

ชัดเจน คือชุมชนในชนบทและ

ชุมชนในเมืองเท่านั้น ในชนบท

นัน้ชุมชนที ่เล็กที ่สุดคือหมู่บ้าน 

ถัดจากหมู่บ้านขึ ้นไปคือ กลุ่ม

หมู ่ บ ้ านที ่ใ ช ้ ท รัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ร่วมกัน 

เช่น ถนนหนทาง แหล่งน�า้ พลงังาน  

และบรกิารสาธารณสุข กลุ่มชมุชน 

หมู ่บ ้านเช ่นนี้ เรียกว ่าท ้องถิ่น  

ท้องถิน่ขนาดเล็กคือต�าบล ขณะที ่

ในเมืองนั ้นมีชุมชนหลายระดับ 

ซึ่งมกีารจดัตัง้ตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบการปกครองรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่ง เช่น ชุมชนรายได้ต�่าหรือชุมชนแออัด และชุมชนบ้านจัดสรร หลายชุมชนในเมืองรวมกันภายใต้รูปแบบ

การปกครองที่เรียกว่าเทศบาล ซึ่งมีสามระดับ ได้แก่เทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยทั่วไปชุมชน

ในชนบทและในเมืองต่างกันทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง และความหลากหลายของผู้คน

หมายเหต:ุ * ข้อมลูกรมการปกครอง ปี 2554 สบืค้นเม่ือ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://www.agriinfo.doae.go.th/year54/general/village54.
pdf

 ** ข้อมูลจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินปี 2555 สืบค้นเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557 จากhttp://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp

ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

1. แบ่งตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น* จ�านวน

หมู่บ้าน 74,944

ต�าบล/แขวง 7,409

อ�าเภอ/เขต 927

จังหวัด (ไม่รวม กทม.) 76

2. แบ่งตามประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76

เทศบาลนคร 30

เทศบาลเมือง 172

เทศบาลต�าบล 2,081

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต) 5,492

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) 2
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ชุมชนท้องถิ่นในกระแสการเปลี่ยนผ่าน
ในชว่งเวลาตัง้แตก่่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน พลวัตของนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง รวมทั้งกระแสโลก มีผลต่อชุมชนท้องถิ่น

ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะกระบวนทัศน์และ

โครงการพัฒนา ทัง้ของรัฐและของหน่วยงานองค์กรอื่นๆ  

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้น  

มีความเชือ่มโยงกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของชุมชน 

ท้องถิ่นไทยอย่างแยกไม่ออก การจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในปัจจุบัน ก็อาจนับได้ว่า

เป็นคลื่นลูกล่าสุดในกระแสวิวัฒนาการนี้

การศึกษาเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีตตัง้แต่ก่อน

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา  

ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนท้องถิ่นส่วนมากมีความเป็นอิสระและ 

ค่อนข้างเบด็เสร็จในตัวเอง ไม่เฉพาะในด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ 

แต่ในด้านสังคม สุขภาพ ศาสนา และการปกครองดูแล

ตนเองด้วย แต่ทั้งน้ี ไม่ได้หมายความว่าชุมชนท้องถิ่น 

ในประวัติศาสตร์เป็นสังคมที่โดดเดีย่วและเป็นอิสระจาก

อ�านาจรฐั แต่หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นในอดีตอยูห่่างไกล

จากอทิธิพลของอ�านาจของรัฐ ท�าให้อ�านาจรฐัไม่มผีลโดยตรง 

ต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากนัก ชุมชนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเอง 

ในทุกด้าน ส่วนการติดต่อกับชุมชนท้องถ่ินอื่นนั้น เกดิขึ้นเป็น

ปกติธรรมดาอยู่แล้ว โดยเฉพาะการติดต่อแลกเปลี ่ยน

ผลผลติแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัและเป็นเครอืข่ายกนัในท้องถิน่ 

เงินและตลาดมบีทบาทน้อย หรอืแทบไม่มบีทบาทเลย ระบบ

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในอดีตจึงเป็นแบบเบ็ดเสร็จ แม้ว่า

ในเวลาต่อมาทุนนิยมจะเริ่มคืบคลานเข้าไป แต่จนถึงช่วงที่

เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 และ

แม้ในช่วง 1-2 ทศวรรษหลังจากนั้น ชุมชนชนบทไทย 

ส่วนใหญ่ก็ยงัไม่ได้ถูกดงึเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมของ

โลกสมัยใหม่อย่างเต็มตัว

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสถานการณ์เปลี่ยนไป  

ในด้านหนึ ่ง ความสูญเสียอันเกิดจากสงครามท�าให้ม ี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องฟื้นฟูประเทศ และในการฟื้นฟูนั้นรัฐ 

ในฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ก็อ้างความชอบธรรมทีจ่ะเป็น 

ผู้จัดการ อย่างน้อยก็ในด้านนโยบายและการสนับสนุนอื่นๆ 

ผ่านกลไกของรัฐในหลายระดับ อีกด้านหนึ่ง สถานการณ์

สงครามเย็นที่ปรากฏชัดขึ ้นในช่วงหลังสงคราม ท�าให ้

ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�าค่าย

เสรีนิยม พยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลก รวมถึงภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย 

เพื่อยันกับอิทธิพลของค่ายคอมมิวนิสต์ สิ ่งทีส่�าคัญมาก 

อย่างหน่ึงในยคุสงครามเยน็คอืการช่วงชิงมวลชน เครื่องมอื

การพัฒนาในแนวทางที่รัฐเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญนี้  
แทนที่จะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างมั่นคง  

กลับกลายเป็นถูกท�าให้อ่อนแอ
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ส�าคัญของรัฐในเรื่องนี้คือการพัฒนา ดังนั้นนโยบายและ

โครงการพัฒนาทีส่่งผลกระทบถึงท้องถิ่นชนบทจึงเกิดขึ้น

จ�านวนมาก และด�าเนินต่อมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วง 

ต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา

การพัฒนาภายใต้อุดมการณ์ช ่วงชิงมวลชนใน 

ยุคสงครามเย็นนี ้ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทีร่ัฐเป็นผู้ริเริม่ 

ในการออกแบบและจดัการให้ โดยชมุชนท้องถิน่เป็นฝ่ายรบั 

เพราะรัฐอ้างความชอบธรรมที่มีอ�านาจเหนือชุมชนท้องถิ่น 

ขณะเดยีวกนักเ็หน็ว่าหากไม่ท�าให้ชมุชนท้องถิน่ดขึีน้ รฐักจ็ะ

สูญเสียความชอบธรรมและเพลี่ยงพล�้าต่อฝ่ายตรงข้าม  

รูปธรรมของการพัฒนาในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นได้ชัดจาก 

การตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย  

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 เพื่อรองรับกิจการด้านนี้โดยเฉพาะ 

คอื กรมการพฒันาชุมชน และส�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท 

(หน่วยงานหลังนี้ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกรม ในกระทรวง

มหาดไทย แต่ได้ถูกยุบรวมเข้ากับกรมอื่นไปแล้วในปัจจุบัน)

การพัฒนาในช่วงนี้มีฐานความคิดมาจากเรื่อง  

“ความทันสมัย” ซึ่งมองว่าการพัฒนาคือการท�าให้ชุมชน 

ท้องถิ่นมคีวามทันสมัย (modernization) รฐัจงึต้องเร่งสร้าง

สิ่งบ่งชี้หรือสัญลักษณ์ของความทันสมัยต่างๆ ให้ชุมชน 

ท้องถิ่น เช่น ถนน ไฟฟ้า สุขาภิบาล โรงเรียน สถานีอนามัย 

โรงพยาบาล ฯลฯ ในด้านหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ท�าให้

การด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นสะดวกสบายขึ้น  

แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้เชือ่มโยงชุมชนท้องถิ่นเข้ากับโลก

ภายนอก ซึง่ในระยะยาวท�าให้ทรัพยากรในชุมชน (รวมถึง

ก�าลงัคนด้วย) ไหลออกไปข้างนอกมากขึ้น ขณะท่ีอ�านาจและ

อิทธิพลจากภายนอกก็ไหลบ่าเข้าไปในชุมชนอย่างมากด้วย

เช่นกัน จนชุมชนในชนบทส่วนมากตัง้รับไม่ทัน กลายเป็น

สังคมที่ต้องพึ่งพิง 

โดยรวมแล้ว การพัฒนาในแนวทางทีร่ัฐเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญนี้ แทนที่จะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่บนขา

ของตวัเองได้อย่างมัน่คง กลับกลายเป็นถูกท�าให้อ่อนแอ 

และสูญเสียอัตลักษณ์ของตน รวมทัง้สูญเสียทุนทางสังคม 

ทุนทางปัญญาและทรพัยากรธรรมชาติด้วย นบัว่าเป็นข้อเสยี 

ที่ส�าคัญของการพัฒนาตามแนวทางนี้ 

ในช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดกระแสแนวคิดทีต่้องการ

เปลีย่นการพฒันาจากการพึง่พารฐัส่วนกลาง ไปสูก่ารพฒันา

ท่ีชมุชนท้องถิ่นพึ่งตนเอง ซึ่งเริม่มาต้ังแต่ก่อนทศวรรษ 2520 

กระแสนี้เริ่มในประเทศแถบละตินอเมริกาก่อน แล้วแพร ่

ไปยังประเทศก�าลังพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของโลก รวมทัง้

ประเทศไทยด้วย แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับ 

การพึ ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น เพราะเชือ่ว่าชุมชนมี

ศักยภาพที่จะพึ่งตนเองได้ในเรื่องส�าคัญๆ ท้ังในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ก�าลังคน ภูมิปัญญา รวมถึงเรื ่อง

สุขภาพด้วย ดังที่สะท้อนออกมาให้เห็นในการพัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐาน ซึ ่งมุ่งท�าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ทาง

สุขภาพ แนวคิดนี้เรียกร้องให้ใส่ใจในศักยภาพของชุมชน  

ทัง้ในด้านทรัพยากร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

เพราะเช่ือว่าสิง่เหล่านีค้อืจดุแขง็หรอืทุนท่ีมอียูข่องทุกชมุชน 

ท�าให้เกิดกระแสการพัฒนาทีใ่ห้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม
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ท้องถิ่น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มองค์กร 

ที่ท�างานด้านการพัฒนา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือ 

เอ็นจีโอ (NGO) 

การพัฒนาในสายวัฒนธรรมชุมชนนี้ ได้กลายเป็น 

กระแสหลักอันหนึ่งมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2520 ต่อมา 

ได้ตกผลึกเป็นแนวคิดภูมิปัญญาชาวบ้าน (หรือภูมิปัญญา

ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ซึ่งนักพัฒนาในช่วงนั้นให้ 

ความส�าคัญกันมาก จนได้รับการยอมรับในวงการพัฒนา

หลายด้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการเกษตร ซึ่ง

เกดิมกีระแสเกษตรทางเลอืก เกษตรผสมผสาน หรอืเกษตร

พึ่งตนเอง ทีอิ่งอยู่กับการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

มีการฟื ้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นในช่วงนี้จึงถูกชีน้�าให้หันกลับไปหา 

รากเดมิทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ ่งเชือ่ว ่าเป็น 

ความเข้มแข็งของตน 

แต่พอถงึช่วงต้นทศวรรษ 2530 กเ็กดิการเปลีย่นแปลง 

อย่างส�าคัญขึ้นในโลก นั่นคือการล่มสลายของระบอบ

คอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ท�าให้ 

ความจ�าเป็นที่จะช่วงชิงมวลชนหมดไป นโยบายของรัฐไทย

ในช่วงนี้จึงหันไปให้ความส�าคัญกับการค้าขาย เพื่อสร้าง 

รายได้เป็นหลัก ทีช่ัดเจนก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น

สนามการค้า ในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

(พ.ศ. 2531-2534) ในช่วงนี้งานด้านการพฒันาชนบทในสาย

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านซบเซาลง และดูเหมือน

บทบาทของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ก็ซบเซาลงไปไม่น้อย

ด้วย ชุมชนท้องถิ่นถูกดึงเข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้น และ 

ยิ่งมากขึ้นไปอีกในช่วงทศวรรษถัดมา

นโยบายเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้าอยู ่ได ้

ชั่วเวลาอันสัน้ ในช่วงเวลาเดยีวกันนั้นเองก็ได้เริม่เกดิความ

เคลือ่นไหวอย่างใหม่ของชุมชนท้องถิน่ ซึง่อาจเรยีกรวมๆ ว่า  

ขบวนการชุมชน (community movement) ขบวนการนี้ 

เริ่มจากการที่ชุมชนจ�านวนหนึ่ง ซึ่งได้บ่มเพาะแนวคิดเรื่อง

สทิธแิละการพึ่งตนเองมาบ้างต้ังแต่ในช่วงก่อนหน้า จากการ

ได้ติดต่อกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนเหล่านี้ได้เริ่ม

ตระหนักรู้ในปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ และเริ่มเชื่อมโยงกันเป็น

เครอืข่ายหลวมๆ มีการร่วมถกแถลงกันในเวทต่ีางๆ รวมทัง้

ในวงวิชาการด้วย เพื่อหาทางออก ขณะเดียวกันก็มีชุมชน

ท้องถิ่นจ�านวนหนึ่งท่ีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิต่างๆ จากรัฐ 

เพือ่ปกป้องทรพัยากรในท้องถิน่ของตน โดยมีองค์กรพฒันา

เอกชนช่วยประสาน การเกดิขบวนการชมุชนขึน้เช่นนีท่ี้จรงิ

แล้วกค็อืหน่ออ่อนอนัหนึ่งของ ประชาสังคม (civil society)  

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับสังคมไทยในเวลานั้น

เมื ่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ ้นในปี 2540 คนไทย 

ท้ังประเทศได้รบัผลกระทบกนัท่ัวหน้า ในช่วงนี้ชุมชนท้องถิ่น

ได้รับความสนใจในฐานะเป็นภาคส่วนทีดู่ดซับผลกระทบ 

อันรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน

}โดยสาระส�าคัญแล้ว  
สมัชชา ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม ก็คือ
กระบวนการที่ประชาชนและชุมชนร่วมกัน
ก�าหนดนโยบายและออกแบบการพัฒนา 

ที่พวกเขาสามารถจัดการตนเองได้ 
ในทุกด้านและทุกระดับ

~
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กเ็กดิการเปลีย่นแปลงส�าคญัทางการเมอืงอกีอย่างหนึง่ คอื 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบงัคบัใช้  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ (และต่อเนื่องมาถึง รัฐธรรมนูญ ฉบับ 

พ.ศ. 2550) ให้ความส�าคัญกับความเป็นอิสระในการจัดการ

ตนเองของท้องถิน่มากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมีมา พร้อมกันนัน้

แนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ทรงให้ไว้ก่อนหน้านั้น ก็ได้รับความสนใจในฐานะเป็น “ยา” 

ขนานหนึ่ง ทีเ่ชื ่อว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจได้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นหลักส�าคัญ 3 

ประการ คือ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม 

และความมีเหตุผล ได้รับการบรรจุเป็นหลักปรัชญาส�าคัญ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 9 

(2545-2549) แต่ก็ดูเหมือนว่าชุมชนท้องถิ่นจะขานรับ

แนวคิดนี้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

ในช่วงทศวรรษ 2540 การขยายตัวของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงยังอยู่ในวงจ�ากัด และยังไม่มีพลังมากพอ 

ท่ีจะต้านกระแสอนัเช่ียวกรากของทุนนยิม กพ็อดีมาประจวบ

เข้ากับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในช่วงนัน้ นโยบาย

ประชานิยมพุ่งเป้าไปที่คนในชุมชนชนบทเป็นหลัก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงซึ ่งเริ ่มมีการขานรับที่นั ่นบ้างทีนี่ ่บ้าง  

จึงยังเป็นแค่ทางเลือกส�าหรับชุมชนส่วนน้อย ขณะที่ชุมชน 

ท้องถิน่ส่วนใหญ่ถกูดดูเข้าไปในกระแสการพฒันาทีขั่บเคลือ่น 

ด้วยระบบทุนนิยม-ประชานิยมมากขึ้น

อีกด้านหนึง่ ขบวนการชุมชนซึง่ได้เริม่ก่อตวัมาแล้ว

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2540 หรือก่อนหน้านั้น ดูเหมือนจะ

ท�างานอยู่อย่างขมักเขม้นและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

การปฏิรูปสุขภาพ การปกป้องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม หรือ

สทิธิชุมชนกต็าม ตัวอย่างท่ีชัดเจนจะเหน็ได้จากการเคลื่อนไหว 

ของกลุ่มคนในชุมชนด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้

ถึงต้นทศวรรษ 2530 ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของขบวนการ

ชุมชนในแนวนี้คือการก่อตัวขึ้นของ “ขบวนการสมัชชา” 

เฉพาะอย่างยิ่ง “สมัชชาสุขภาพ” ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทาง

สังคมทีอ่อกแบบมาเพื ่อขับเคลื ่อนประเด็นเชิงนโยบาย 

ตัง้แต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ขบวนการสมัชชา 

ซึง่เริม่จากกลุ่มบุคคลและเครือข่ายผู้ทีเ่กีย่วข้องกับวงการ

สุขภาพเป็นหลัก ได้พัฒนาต่อมาเป็นขบวนการสมัชชา 

หลายรปูแบบและเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีแตกต่างกนั ท้ังในระดับ

ชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น เช่น 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาเฉพาะประเด็น สมัชชา

เฉพาะพื้นที่ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาสภาองค์กร

ชุมชน ฯลฯ แต่โดยสาระส�าคัญแล้ว สมัชชาไม่ว่าจะเป็น 

ในระดับใดก็ตาม ก็คือกระบวนการทีป่ระชาชนและชุมชน

ร่วมกันก�าหนดนโยบายและออกแบบการพัฒนาที่พวกเขา

สามารถจัดการตนเองได้ในทุกด้านและทุกระดับ อนึ ่ง  

ควรจะกล่าวด้วยว่าสมชัชาสขุภาพซึ่งเริ่มท�ากนัอย่างเข้มข้น

มาตัง้แต่ปี 2544 นั ้น ได้เป็นพลังส�าคัญมากอันหนึ ่ง 

ในการขับเคลือ่นให้เกิด พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 (ดู ข้อความในกรอบ)

ปลายทศวรรษ 2540 อาจถอืว่าเป็นช่วงเวลาท่ีชุมชน

ท้องถิ่นได้รบัความสนใจอย่างมาก ไม่เฉพาะในแง่ท่ีถกูเอารดั

เอาเปรยีบจากระบบทุนนยิมเท่านัน้ แต่ในทางกลบักนั ชุมชน

ท้องถิน่ถกูมองในแง่ทีเ่ป็นความหวงัในการพลิกฟ้ืนหรอืปฏริปู 

สังคมไทยจากฐานรากด้วย มีนิมิตหมายบางอย่างทีเ่ริ ่ม 

ส่งสญัญาณให้สงัคมตระหนกัว่า การให้ชุมชนท้องถิ่นจดัการ

ตนเองในการพัฒนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และไม่ใช่

สิ่งที่อาจจะปิดกั้นได้อีกต่อไปแล้ว 

นิมิตหมายอันแรก คือการกระจายอ�านาจซึ ่งได้

ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และในกฎหมายลูก 

รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ ในจ�านวนนั้นรวมถึง  

พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ด้วย กฎหมายนี ้ 

มีเจตนารมณ์ทีจ่ะให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง “สามารถจัดการ

ตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภบิาล  

ซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรอง 

สิทธิชุมชนและประชาชน ให้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่น ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น” 

นิมิตหมายอย่างท่ีสอง คือการตื่นตัวของชุมชน 

ท้องถิ่นในทุกภาคของประเทศ แม้ยงัไม่ใช่ท้ังหมด แต่จ�านวน

ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ชุมชนท้องถิ่น 

ทีส่ามารถจัดการตนเองจนประสบความส�าเร็จได้ก็มีเป็น

จ�านวนมาก ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้เป็นตัวอย่างทีม่ีชีวิตและ 
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96 สุขภาพคนไทย 2557

จากสมัชชาสุขภาพ...สู่ขบวนการสมัชชาหลากหลาย

สมชัชา เป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิดพื้นที่สาธารณะให้กบัทกุฝ่ายในสังคม ได้แก่ องค์กรประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน  
องค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งภาคการเมืองและราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้เข้ามาร่วมกัน
ท�างานเชิงนโยบาย ตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

ในประเทศไทย การจัดการประชุมในรูปของสมัชชามีขึ้นครั้งแรก 
ใน พ.ศ. 2531 เม่ือคณะกรรมการระบาดวทิยาแห่งชาตไิด้ร่วมกบักระทรวง
สาธารณสุขและอีกหลายหน่วยงานจัดประชมุ สมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติ 
ขึน้ และมีการเสนอแนวคดิในการจดัต้ัง “สภาสาธารณสุข” เพื่อเป็นองค์กร
ประสานระหว่างสาขาและกระทรวงต่างๆ ให้มาร่วมกนัท�างานพฒันาสุขภาพ  
แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็ หลังจากน้ันไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดจดัสมัชชา
เช่นนี้อีกเลย 

จนกระทั่งปี 2543 เมือ่มี “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การปฏริปูระบบสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2543” ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) มีส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข 
(สวรส.) เป็นหน่วยเลขานุการ ท�าหน้าที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อจัดท�าร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ภารกิจ
ของ สปรส. ได้ก่อให้เกดิกระบวนการเรยีนรูร่้วมกันของทกุภาคส่วน จนเกิดเครื่องมือ “การพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) หรือที่เรียกในเวลาต่อมาว่า สมัชชาสุขภาพ 

ในช่วงที่ด�าเนินการจัดท�าร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาตินั้น มีการจัดงาน “ตลาดนัด (ปฏิรูประบบ) สุขภาพ” ขึ้นในปี 
2544 ในงานดังกล่าวมีการจัดประชุม “สาธิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ด้วย ในปีต่อมา (2545) มีการจัด “สมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ว่าด้วย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.....” จากนั้นมาก็ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 6 ครั้ง และเมื่อมี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นทางการแล้ว จึงมีการจัด สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ อย่างเป็นทางการ โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นทางการมาแล้ว  
5 ครั้ง 

นอกจากนีก้็มีการสนับสนุนให้พื้นที่และเครือข่ายองค์กรภาคีที่สนใจจัด “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่” และ “สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น” ที่หลากหลายควบคู่มาโดยตลอดด้วย

เนื่องจากเป็นกระบวนการจดัท�านโยบายสาธารณะที่ประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมกนั แนวคดิของสมัชชา
สุขภาพจึงได้รับความสนใจ ถูกน�าไปปรับใช้อย่างกว้างขวางในหลายด้านและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชาตไิปจนถึงระดับชมุชน
ท้องถิ่น เช่น มีการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 3 ครั้ง (พ.ศ. 2554-2556) โดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ (คสป.) 
นอกจากนี้ยังมีการจัด “สมัชชาครอบครัว” “สมัชชาเด็กและเยาวชน” สมัชชาผู้พิการ” “สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน” และ
สมัชชาระดับภาคและระดับท้องถิน่อีกจ�านวนมาก เหตุที่แนวคิดของสมัชชาซึ่งเป็นกระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะได้รับ
ความนิยมมากขึ้นตามล�าดับ นอกจากเป็นเพราะสมัชชาเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว ข้อตกลงหรือ
นโยบายสาธารณะที่ได้จากกระบวนการสมัชชา ยังเป็นข้อตกลงท่ีมีความผูกพันในเชิงการปฏิบัติสูง เน่ืองจากสมาชิกจากทุก 
ภาคส่วนได้ช่วยกันก�าหนดขึ้นด้วยตนเอง (มีความเป็นเจ้าของ) และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนการปฏิบัติไปสู่
ความส�าเร็จร่วมกันด้วย

ที่มา: http://www.samatcha.org/?q=ha-introduction ; http://www.reform.or.th/
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97ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

มบีทเรยีนแบ่งปันให้ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ น�าไปประยกุต์ใช้ตาม

ความเหมาะสมและศักยภาพของตน 

การจัดการตนเองของช ุมชนท้องถิ ่นนั ้นมีผลด ี

อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก ประชาชนสามารถออกแบบ 

การพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากทีสุ่ด 

และการพัฒนาเช่นนั้นมีความยั่งยืนกว่าการพัฒนาทีห่น่วย

งานข้างนอกออกแบบและวางแผนมาให้ ประการทีส่อง 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพราะประชาชนได้ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้และมีส่วนร่วมคิดร่วมท�ากันอย่างกว้างขวาง

จากกระแสการเปลี่ยนผ่านท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเหน็ว่า  

โฉมหน ้าของช ุมชนท ้องถิ ่นไทยเปลี ่ยนแปลงไปตาม 

กระบวนทัศน์และนโยบายท่ีช้ีน�าการพฒันาในแต่ละช่วงเวลา 

ในยุคแรกๆ ของการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นอยู่ในฐานะเป็น 

ผู้ถูกกระท�าโดยรัฐ เพื่อมุ่งจะให้มีความทันสมัย แต่ผลที่ตาม

มา กลายเป็น “ทนัสมยัแต่ไม่พฒันา” ดงัที ่นอร์แมน เจคอบ 

(Norman Jacob) ตัง้ข้อสงัเกตเอาไว้ในหนงัสอืของเขาเม่ือ

กว่า 40 ปี มาแล้ว นโยบายการพัฒนาแบบนี้ท�าให้ชุมชน

ท้องถิน่ตกอยูใ่นฐานะพึง่พงิและอ่อนแอ นอกจากจะสญูเสยี

เอกลักษณ์ของตนแล้ว ยังสูญเสียทุนทางสังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

ในยุคต่อมาที่การพัฒนาชูแนวคิดการพึ่งตนเอง โดย

หันไปหาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ก็ไม่ได้ท�าให้

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แม้ว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นจะเป็นรากเดิมที ่

เข้มแขง็ แต่การพฒันาท่ีขาดมติิส�าคญั คอืการจดัการตนเอง

ของชุมชน ก็ไม่ได้ท�าสถานการณ์ของชุมชนดีขึ้นมากนัก ใน

แง่หนึ่งชุมชนท้องถิ่นกลบัถกูมองเสมือนว่าเป็นสงัคมอดุมคติ 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภวิตัน์ท่ีนบัวนัจะ

มากขึ้น สดุท้ายชุมชนท้องถิ่นกยั็งคงไม่เข้มแขง็ และในหลาย

กรณกีลบัเปราะบางมากขึ้นเสยีอกี โดยเฉพาะในเม่ือคนรุน่ใหม่ 

หันไปชื่นชมกับความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

มากขึ้น และการตัดสนิใจอนาคตของชุมชนท้องถิ่นส่วนมาก

ก็ยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางหรือองค์กรที่อยู่เหนือขึ้นไป

มาถึงยุคทุนนิยม-ประชานิยม ในช่วงทศวรรษ 2530 

และ 2540 ชมุชนท้องถิน่ส่วนมากถกูดดูเข้าสูก่ระแสทุนนยิม- 

ประชานิยม แทบทุกอย่างในชุมชนท้องถิ่นมุ่งสนองความ

ต้องการของตลาดเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิตข้าวปลาอาหาร 

ผู้คน (แรงงาน) หรือแม้กระทัง่ความงามของธรรมชาติ  

รวมท้ังประเพณแีละศลิปวฒันธรรมกไ็ม่เว้น แต่ขณะเดียวกนั

ก็มี “ชุมชนก้าวหน้า” จ�านวนหนึ่งทีถู่กท�าให้ตืน่ตัวทาง 

การเมืองมากขึ้น ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นเริ่มตระหนัก 

ในสิทธิทีจ่ะปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของตน จาก

การถูกกลุ่มทุนเข้าไปกอบโกย ท�าให้เกิดการประท้วงและ 

การชมุนมุเรยีกร้องมากอย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อน บางปีเกดิขึ้น

นับร้อยๆ ครั้ง ชุมชนท้องถิ่นจึงเริ่มไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท�า

อกีต่อไป ในช่วงนีเ้องท่ีหน่ออ่อนของขบวนการประชาชนเริม่

ผลใิบเป็นเครอืข่ายกลุม่พลเมอืงท่ีรูห้นาวรูร้้อนในปัญหาของ

ตน ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การเกิดขึ้นของ 

“สมัชชาสุขภาพ” ในระดับต่างๆ ก็อาจถือว่าเป็นรูปธรรม 

อันหนึ่งของขบวนการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่จัดการ

ตนเอง และนับว่าเป็นแนวโน้มใหม่ในปัจจุบัน 

สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ถ้าวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคในช่วง

เวลาประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมานี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ 

ความหย่อนประสทิธภิาพของอ�านาจรฐัในการจัดการปัญหา

ส�าคญัๆ หลายประการ คงจะไม่ผดิถ้าจะกล่าวว่า ความหย่อน 

ประสทิธิภาพของอ�านาจรฐันีเ้องเป็นเช้ือมลูส�าคญัอย่างหนึง่ 

ทีท่�าให้พลเมืองท่ีรูห้นาวรูร้้อนในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งเริ่ม

ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง แทนทีจ่ะรอคอย

ความช่วยเหลอืจากรฐั หรอืองค์กรอืน่จากภายนอก ตัวอย่าง

ของความหย่อนประสิทธิภาพของรัฐดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ 

ในเรื่องที่ส�าคัญ 3 เรื่องต่อไปนี้

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

แทบไม่มข้ีอสงสยัเลยว่า นโยบายเศรษฐกจิท่ีเน้นการเติบโต

ของภาคอตุสาหกรรมเพือ่ส่งออกเป็นหลกั ได้ท�าให้ทรพัยากร

ในภาคเกษตร ซึ่งรองรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 

ส่วนมาก ถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และ 

ในบางกรณถูีกแย่งชิงไปโดยมีอ�านาจรฐัอยูเ่บือ้งหลงั หรอืไม่

ก็มีโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมค�้าจุนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
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98 สุขภาพคนไทย 2557

ปัญหาเรื ่องป่าไม้ แหล่งน� ้า แร่ธาตุ ทีด่ิน หรือมลพิษ

อุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิน่คอืฝ่ายทีส่ญูเสยี โดยทีอ่�านาจรฐั  

ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพอยู่บ้างในบางครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียง

พอทีจ่ะจัดการปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดบั

ชุมชนท้องถิ่นได้ เพราะความหย่อนประสิทธิภาพของกลไก

อ�านาจรัฐ รากเหง้าของปัญหาจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจัง

2. การกระจายอ�านาจ แม้ว่าการกระจายอ�านาจ

ไปสู ่ท้องถิ่นจะเป็นข้อก�าหนดทีม่ีอยู ่ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย (ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ต่อเนื่อง

มาถงึรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550) และในกฎหมายลกู (organic  

laws) ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติก�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอีก 

หลายฉบับ แต่รูปธรรมของการกระจายอ�านาจก็ยังติดขัด 

อยู่มาก ท�าให้อ�านาจในการจัดการตนเองจริงๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีข้อจ�ากัด เช่น ในด้าน

งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องพึ่งรัฐเป็น

ส่วนมาก ข้อก�าหนดใน พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจฯ ทีเ่คยก�าหนดให้รฐัส่วนกลางต้องจดัสรร 

งบประมาณให้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ใน พ.ศ. 2549 

ก็ไม่ด�าเนินการให้บรรลุ และยังได้มีการแก้ไขกฎหมายนี้ 

ใน พ.ศ. 2550 โดยยกเลิกก�าหนดเวลาดังกล่าวด้วย จนถึง 

พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมดได้รบังบประมาณ 

เพียงร้อยละ 27 ของรายได้ทั้งประเทศเท่านั้น ยังห่างไกล

จากตัวเลขร้อยละ 35 มาก ที่ส�าคัญงบประมาณที่รัฐส่วน

}ในโลกปัจจุบัน อ�านาจรัฐ โดยเฉพาะอ�านาจรัฐที่รวมศูนย์ 
เป็นจักรกลที่เล็กเกินไปส�าหรับปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิตของผู้คน  

แต่ขณะเดียวกันมันก็ใหญ่เทอะทะเกินไป 
ส�าหรับปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คน

~
กลางจัดสรรมาให้นั้น ส่วนหนึ่งยังเป็นงบประมาณทีร่ะบุ

รายการใช้จ่ายเฉพาะ (earmarked budget) เช่น ค่าอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 

เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถ

น�าไปใช้ท�าอย่างอืน่ได้เลย นอกจากนี้ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ยังมี “ล็อค” ทางระเบียบและกฎหมายที่ไม่ส่งเสริมการกระ

จายอ�านาจเท่าทีค่วร รัฐส่วนกลางยังมีการควบคุมอยู่ค่อน

ข้างมาก ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้จะมีโอกาส

อยู่บ้าง แต่ความเคยชินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กย็งัไม่ได้ตอบสนองเจตนารมณ์การมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่างจรงิจงั ดงันั้น ถ้าถอืตามกติกาของรฐัท่ีมอียู ่ การกระจาย 

อ�านาจให้ประชาชนก�าหนดการพัฒนาได้ด้วยตนเองก็ยัง 

ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ 

3. การกระจายรายได้ นับตั้งแต่เริ่มยุคพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเมื่อ 50 ปีที่แล้ว รายได้ของชาติกระจุก

ตัวอยู่ในมือของคนส่วนน้อยตลอดมา คนที่รวยที่สุดร้อยละ 

20 ของประเทศ (กลุ่มบนสุด) มีส่วนแบ่งรายได้มากกว่า 

ร้อยละ 54 ของทัง้ประเทศ (ตัวเลขปี 2554) ชนบทซึ่ง 

เป็นทีอ่ยู่ของคนส่วนใหญ่ มีส่วนแบ่งรายได้น้อยกว่าเมือง 

ภาคการเกษตรซ่ึงรองรับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศมี

ส่วนแบ่งความม่ังคัง่ของชาติเพยีงแค่ร้อยละ 10 ของท้ังหมด 

ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สิน คนจนในสลัมเมือง 

มชีีวติอยูอ่ย่างไร้ความหวงั ฯลฯ สถานการณ์ท่ีแย่เช่นนี้ด�ารง

อยู่ทั้งๆ ที่รัฐมีนโยบายลดช่องว่างทางรายได้มาตลอด ผลที่

ปรากฏจึงฟ้องว่ารัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในด้านนี้ 

ทั้งนี้มไิยต้องกล่าวถึงความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ
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99ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

ด้านต่างๆ เช่น การศึกษาและสุขภาพ อันเนื่องมาจาก 

ความหย่อนประสิทธิภาพของนโยบายกระจายรายได้ 

เป็นส�าคัญ

ความหย่อนประสิทธิภาพของรัฐนั้น ความจริงก็เป็น

เรื่องที่เข้าใจได้ เพราะในโลกปัจจุบันอ�านาจรัฐ เฉพาะอย่าง

ยิ่งอ�านาจรัฐที่รวมศูนย์อย่างทีเ่ป็นอยู่ของไทยในปัจจุบันนี้ 

เป็น “จักรกลที่เล็กเกินไปส�าหรับปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิตของ

ผู้คน แต่ขณะเดยีวกนัมนักใ็หญ่เทอะทะเกนิไปส�าหรบัปัญหา

เล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คน” ดังที่ศาสตราจารย์แดเนียล เบลล์ 

(Daniel Bell, 1919-2011) ปัญญาชนอเมริกันยุคหลัง

สงคราม ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว ดังนั้น 

จึงไม่แปลกที่ผู้คนในชุมชนซึ่งตระหนักในปัญหาของตนและ

เห็นความหย่อนประสิทธิภาพของอ�านาจรัฐจะลุกขึ้นมา

จัดการปัญหาต่างๆ ด้วยมือของพวกเขาเอง

ต้องยอมรับว่าในชุมชนท้องถิ่นส่วนมากมีพลเมือง 

ที่มีจิตสาธารณะอยู่แทบทั้งนั้น พลเมืองเหล่านี้อาจเป็น

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งที่เป็นผู้น�าหรือไม่ใช่ผู้น�า รวม

ทั้งชนชั้นกลางที่มีการศึกษา เช่น กลุ่มข้าราชการที่เกษียณ

อายุในชนบท ซึง่มีความตระหนักในปัญหาทีชุ่มชนท้องถิน่

ของเขาประสบอยู่ คนเหล่านี้คือพลังเบื้องต้นที่ปลุกให้พลัง

เงียบอื่นๆ ตระหนกัว่าพวกเขามคีวามสามารถท่ีจะจดัการกับ

ปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ด้วยตนเอง แล้วยื่นมือเข้ามา

ประสานกัน จนเกิดพลังมากพอทีจ่ะขับเคลื่อนการจัดการ

ตนเองได้ 

กระแสชุมชนท้องถิ่น 
จัดการตนเอง

หลายคนทีส่นใจความเคลือ่นไหว

ของสงัคมในช่วงเวลา 20-30 ปีทีผ่่านมา  

คงจะสังเกตว่า มีความริเริ ่มท�าการ 

บางอย่างร่วมกันในชุมชน ทีมุ่่งให้เกิด 

ผลด้านสวัสดิการส�าหรับผู้คนในชุมชน

ชนบท ในช่วงแรกๆ ความรเิริม่นีม้าจาก

ปัจเจกบุคคลที่เข ้าใจปัญหาของคน 

ในชุมชน ปัญหาส�าคัญคือการที่คนใน

ชนบทส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสวัสดิการท่ีรัฐจัด ตัวอย่างที่ควร

กล่าวถึงในที่นี้คือ กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท โดย

การรเิริ่มของ ครชูบ ยอดแก้ว แห่งจงัหวดัสงขลาในปี 2523 

และ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งริเริ่มโดยพระสุบิน ปณีโต 

แห่งจังหวัดตราดในปี 2533 กลุ่มออมทรัพย์ทั้งสองนี้จัดว่า

เป็นนวัตกรรมทางสังคมทีโ่ดดเด่น และเป็นตัวอย่างแสดง 

ให้เห็นการจัดการตนเองเฉพาะประเด็น ของคนในชุมชน 

ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาของคนในชุมชน 

ท้องถ่ินสามารถแก้ได้ด้วยพลังของคนในชุมชนท้องถิ่นเอง 

อนึ่ง ควรจะกล่าวด้วยว่าการริเริ่มของทั้งสองท่านนี้เกิดขึ้น

ก่อนท่ีองค์กรภาครฐัและภาคเอกชนจะให้ความสนใจประเด็น 

การจัดการตนเองของชุมชนอย่างจริงจังเสียอีก

ปัจจบุนักลุม่ออมทรพัย์ในแนวท่ีครชูบ ยอดแก้ว และ

พระสุบิน ปณีโต ริเริ่ม หรือในแนวอื่น ได้แพร่กระจายไป 

ทั่วประเทศ ประมาณว่ามีจ�านวนกว่า 40,000 กลุ่ม และมี

เงนิออมรวมกนันบัหมื่นล้านบาท กลุม่ออมทรพัย์เหล่านี้เป็น

เครือ่งมอืตอบสนองโดยตรงต่อการท่ีผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่

เข้าไม่ถงึสวสัดิการท่ีรฐัจดั และการขาดโอกาสในการเข้าถงึ

แหล่งทุนในระบบ จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือกันเองของ

คนในชุมชน เพื่อให้สามารถลดปัญหาด้านการเงินได้บ้าง 

เช่น ให้ยืมเงนิในอัตราดอกเบีย้ต�า่ หรือบางรายอาจไม่คิด

ดอกเบี้ยเลย เพื่อน�าไปใช้หนี้ หรือเพื่อใช้จ่ายเมื่อจ�าเป็น 

เกี่ยวกับเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือการศึกษาของ 

ลูกหลาน ขณะเดียวกันก็ใช้กลุ ่มออมทรัพย์เป็นกลไก 

อย่างหนึ่งในการพัฒนาคนด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย

ที่มา: http://thaipublica.org/2013/05/chob-yodkaew/ ที่มา: http://v-reform.org/wp-content/uploads/ 

2012/07/พระอาจารย์.jpg
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ในระยะหลงัๆ นี ้องค์กรด้านการพฒันาหลายองค์กร 

เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีบทบาทส�าคัญ 

ในการกระตุ้นและหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สสส. มีโครงการ/แผนงานจ�านวนมาก 

ซึ่งด�าเนินการโดยส�านัก 3 และส�านักอื่นๆ ทีมุ่่งสนับสนุน 

สุขภาวะของชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชนเอง สช.  

มีกิจกรรมการจัดสมัชชา (สมัชชาเฉพาะพื้นท่ี) ส่งเสริมให้

ชุมชนท้องถิ่นก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ

ถึงการมีสุขภาวะทีด่ีทัง้ 4 ด้าน พอช. มีพันธกิจในการ

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง เพื ่อเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ผลทีต่ามมาท�าให้ชุมชนทีร่ับเอาแนวทางการจัดการ

ตนเองไปใช้ในการพัฒนามีจ�านวนมากขึน้ หลายชุมชน 

มุ่งจัดการตนเองแบบเบด็เสรจ็ บางชุมชนมีการก�าหนดกตกิา

ร่วมกันในรูปของธรรมนูญชุมชน เพื่อเป็นแผนท่ีทางเดิน 

(road map) สู่เป้าหมาย คือการมีสุขภาวะของคนในชุมชน 

และมีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม

อาชีพ กลุม่สวสัดกิาร กลุม่เยาวชน กลุม่แม่บ้าน กลุม่ปุย๋หมัก  

กลุ ่มเกษตรอินทรีย ์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ชุมชนต�าบล 

หนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ดู กรณี

ตัวอย่างท่ี 1 หน้า 103) ชุมชนต�าบลเปือย อ�าเภอลอือ�านาจ 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ช ุมชนต �าบลบ้านซ ่อง อ�าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ  

(ดู กรณีตัวอย่างที่ 2 หน้า 108) แต่บางชุมชนก็มุ่งจัดการ 

ปัญหาส�าคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องภัยพิบัติ 

เรื่องความปลอดภัยทางถนน ทัง้หมดนี้ใช้แนวทางชุมชน

จัดการปัญหาด้วยตนเองเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน

ความส�าคัญของกระแสชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

จะเหน็ได้จากการน�าเอาหวัข้อเรื่อง “ธรรมนญูเพื่อการจดัการ 

ตนเอง” เข้าเป็นประเด็นส�าคัญเรื ่องหนึ่งในการประชุม 

สมัชชาปฏิรปูระดบัชาตคิรัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม- 

2 มิถุนายน 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรองแล้ว ประเด็น

ดังกล่าวมีเจตจ�านงที ่จะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท�า 

ธรรมนูญ หรือข้อตกลงทีอ่าจจะเรียกชือ่อย่างอื่น (เช่น  

แผนแม่บทชุมชน) เพื่อเป็นแผนท่ีทางเดินส�าหรบัการจดัการ

ตนเอง อันจะหนุนเสริมขบวนการชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน ท้ังน้ีโดยท่ีตระหนกัว่า ชมุชน

ท้องถิ่นเป็นพื้นท่ีฐานรากท่ีส�าคญัของประเทศ และในปัจจุบัน

ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นทีก่็ได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพ 

ที่จะจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี มติที่ประชุมสมัชชาปฏิรูป

ระดับชาติครั้งที ่ 3 จึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นความส�าคัญ

ของการปฏิรูปประเทศด้วยแนวทางให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความชอบธรรมให้แก่การปฏิรูป

ประเทศโดยใช้แนวทางนี้ด้วย 
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ธรรมนูญสุขภาพต�าบลเปือย

จากตัวจังหวัดอ�านาจเจริญไปทางใต้บนถนนหมายเลข 212 ขับรถราว 20 นาที เลีย้วซ้ายที่แยกอ�าเภอลืออ�านาจ 

ไปอีก 3 กม. คือที่ตั้งต�าบลเปือย ต�าบลที่ได้นามตามชื่อไม้ยืนต้นที่มีอยู่มากในพื้นที่นี ้ ที่นีค่ือต�าบลแรกในภาคอีสานที่มี  

ธรรมนูญสุขภาพ ระดับต�าบล คนที่นี่ท�าสิ่งนี้ได้อย่างไร พวกเขาคาดหวังอะไรจากกติกาที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น?

เบื้องหลังกระบวนการจัดท�าธรรมนูญ คือความใฝ่ฝันที่อยากเห็นคนกว่า 7,200 ชีวิตในต�าบลนี้มีความสุขทั้งทางกาย 

จติใจ สงัคม และปัญญา หรือถ้าจะกล่าวตามวสิยัทัศน์ในภาษาของคนถ่ินน้ีก็คอื อยากให้คนท้ังต�าบล อยู่ดมีแีฮง ฮกัแพงแบ่งปัน  

สร้างสรรค์เฮียนฮู้ อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้า ภายในปี 2559 

กระบวนการทัง้หมดเร่ิมด้วย “ขาข้ึน” ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู ้ทั้งจากประสบการณ์ของที่อืน่ และจากการเรยีนรูปั้ญหา

ของตนเอง วิเคราะห์หาจดุแข็งจดุอ่อน ผ่านกระบวนการถกแถลงในเวทีประชาคม ท่ีพวกเขาเรยีกติดปากว่า “ลานคดิ ลานคยุ” 

เวลาผ่านไปนานจนคนเริ่มมีความคิดความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ถ้าสุขภาวะคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนา ทางเดียวที่จะได้มา

คือพวกเขาจะต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง เมือ่ชัดเจนและแน่วแน่เช่นนีก้็เริ่มเข้าสู่งานขั้นที่สองซึ่งเป็น “ขาเคลือ่น”  

โดยคนในทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บ้าน วดั โรงเรยีน ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสขุ รวมถงึผู้แทนจากกลุม่/องค์กรทัง้หมด

ในชุมชน (ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เยาวชน เด็ก) เริ่มถกแถลงกันถึงเนือ้หาและแนวทางที่ควรก�าหนดไว้ในกติกาสังคมที่เรียกว่า 

“ธรรมนูญสุขภาพ” ของพวกเขา หลังจากขับเคล่ือนกันอย่างเข้มข้นอยู่ 6 เดือนก็ได้ร่างธรรมนูญท่ีทุกคนในต�าบลลงมติรับ 

ในปลายเดือนมีนาคม 2554

ธรรมนูญสขุภาพฉบบันีป้ระกอบด้วย 10 หมวด มทีัง้หมด 41 ข้อ เน้ือหาส�าคญัอยู่ที ่หมวดที ่3--การจัดให้มหีลกัประกัน

และคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ หมวดที่ 4--การสร้างเสริมสุขภาพ หมวดที่ 5--การอนุรักษ์ 

และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หมวดที่ 6--การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และหมวดที่ 7--การสร้าง

และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข แม้ว่าเนื้อหาของธรรมนูญจะเน้นสุขภาพเป็นประเด็นหลัก แต่ก็มีข้อก�าหนดที่เช่ือมโยงไปถึง

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการเรียนรู้ ของคนในชุมชนมากพอสมควร

มคีวามพยายามท�าให้ธรรมนญูบังเกิดผลทีเ่ป็นรูปธรรมแล้วในหลายเรือ่ง เช่น ในหมวดที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  

ต�าบลเปือยสามารถชักชวนให้คนส่วนมากงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาได้ ร้านค้าในชุมชนบางร้านให้ความร่วมมือโดยงดจ�าหน่าย 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา งานศพ งานบวช และงานบุญต่างๆ ปลอดเหล้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าให้เจ้าภาพ 

ลดรายจ่ายลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ในด้านสิง่แวดล้อม ก็มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการรักษา 

ป่าชุมชน เยาวชนที่ทะเลาะวิวาทหรือก่อความรุนแรงลดลงเกือบหมด ปัญหายาเสพติดก็ลดลงแม้ว่าจะยังไม่หมดไปก็ตาม 

ความส�าเร็จ (เท่าที่เกดิข้ึนแล้ว) ในการสร้างธรรมนูญสุขภาพ

และในการขับเคลือ่นเพื่อให้เกิดผลตามธรรมนูญของต�าบลนี้ เป็น

ผลมาจากการมีแกนน�าที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

บวกกับพื้นฐานที่ดีมาแต่เดิมของชุมชน แม้ว่าวันนี้อาจจะเร็วเกินไป

ท่ีจะประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของธรรมนูญ 

สุขภาพต�าบลเปือย แต่ความส�าเร็จเบื้องต้นได้เกิดขึ้นแล้ว  

จากการเป็นชุมชนที่ผู้คนร่วมกันจัดการตนเอง นี่เป็นนิมิตหมาย 

ที่พอจะบอกได้ว่า ในอนาคตความส�าเร็จอื่นๆ จะตามมา

ที่มา: (1) ธรรมนูญสุขภาพต�าบลเปือย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 

(2) สัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าต�าบลเปือย 2 มกราคม 2557
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ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง

ในการประชุม สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุม

ได้รับรองมติว่าด้วย “ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง” ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส�าคัญสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากคือ

ชุมชนท้องถิ่น สาระส�าคัญของมตินี้สรุปได้ดังนี้

·	 สนับสนุนการด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการขยายผล
ของกระบวนการพัฒนา และการจัดท�าธรรมนูญเพื่อการ

จดัการตนเองให้เต็มพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ที่เริ่มมีการท�าธรรมนญู

อยู่แล้ว และที่ยังไม่มีการริเริ่ม โดยให้หน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องและองค์กรชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันทาง

วิชาการและภาคประชาชนให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง 

·	 ให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมร่วมกันจัดท�า
ค�าประกาศเจตจ�านงร่วม โดยการสังเคราะห์เจตจ�านงร่วม 

ธรรมนูญจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็น ธรรมนูญภาคประชาชน

ในระดับชาติ

·	 ให้มีการจดัตัง้ เครอืข่ายธรรมนูญภาคประชาชนเพือ่การปฏิรปูสังคม เพือ่น�าเอาสาระส�าคญัตามค�าประกาศ

เจตจ�านงร่วมไปเสนอเรียกร้องหรือกดดันให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด�าเนินการตามภารกิจ รวมถึง 

ด�าเนินการติดตามตรวจสอบให้การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามธรรมนูญ

·	 ขอให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพัฒนาการเมือง สถาบัน 

พระปกเกล้า สภาพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และหน่วยงานที่เกีย่วข้องอืน่ๆ ให้การสนบัสนุนการด�าเนินการให้เป็นไปตามธรรมนูญเพือ่การจดัการตนเอง

มติที่ประชุมสมัชชาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความตระหนักในเรื่องส�าคัญต่อไปนี้

(1) ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ฐานรากของสังคม และเป็นหน่วยที่ส�าคัญในกระบวนการเปลีย่นแปลงเพื่อ 

ปฏิรปูสังคม แต่ปัจจบุนัชมุชนท้องถิ่นมีความอ่อนแอ เพราะถกูตดัโอกาส ขาดอ�านาจในการบรหิารจดัการ

ตนเอง ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีพลังและศักยภาพที่จะบริหารจัดการตนเอง

ได้เป็นอย่างดี 

(2) การปฏิรูปและสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง มีความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง จ�าเป็นต้องริเร่ิมที่ชุมชน 

ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนือ่ง เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศ

(3) ธรรมนูญเพื่อการจดัการตนเองเป็นแนวทางในการใช้อ�านาจของภาคประชาชน ทีจ่ะแสดงออกถงึเจตจ�านง

ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในระดบัต่างๆ เพื่อน�าไปสูก่ารปฏิรปูระบอบประชาธิปไตย และการปฏิรปูทางสังคม

อกีทั้งยงัเป็นแนวทางส�าคญัในการปรบัโครงสร้างทางสังคม จากระดบัล่างไปสู่ระดบับน และปรบัโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคพลเมือง ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น

ทีม่า: สรปุจากเอกสารเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ ส�านกังานปฏิรปู--http://www.reform.or.th/assembly-national-2556/สบืค้นเมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2557 
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กรณีตัวอย่าง
เรื่องเล่าจาก 2 ชุมชนต่อไปนี้เป็นกรณีตัวอย่างของ

ชุมชนจัดการตนเอง ซึ่งมีอยู่จ�านวนมากในปัจจุบัน ชุมชนที่

หน่ึงเป็นชุมชนชนบทท่ีจดัการตนเองแบบเบด็เสรจ็ อกีชุมชน

หนึ่งเป็นชุมชนแถบชานเมืองใกล้กรุงเทพมหานคร ท้ังสอง

ชุมชนถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง เพราะเห็นว่าแต่ละชุมชน

ประสบความส�าเร็จในแบบของตัวเอง จนได้รับการยอมรับ

ในวงการทีเ่กี ่ยวข้องด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ 

ในโอกาสต่างๆ ชุมชนทั้งสองนี้ แม้จะต่างกันโดยพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ ผู้คน เงือ่นไขทางสังคมเศรษฐกิจ และมูลเหตุ

จูงใจในการเข้าสู่กระบวนการจัดการตนเอง แต่ก็มีสิ่งท่ี

เหมอืนกันบางประการ ทีอ่าจน�ามาเป็นบทเรยีนส�าหรบัทีอ่ืน่

ได้ ดังที่ได้ถอดบทเรียนไว้ในหัวข้อต่อไป

กรณีที่ 1

หนองสาหร่าย : 
จัดการตนเองโดยเอาความสุขเป็นตัวตั้ง

หนองสาหร่ายต�าบลขนาดกลางในอ�าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่นทีผู่ ้คน 

จัดการปัญหาของตนเองโดยยึดหลักการเอาความสุข 

ของคนในชุมชนน�าหน้าการพัฒนา

ปัจจุบันประชากรกว่า 3,000 คน ใน 900 กว่า 

ครัวเรือน จาก 9 หมู่บ้านของชุมชนต�าบลนี้มีอาชีพท�า 

การเกษตร ปลกูข้าว อ้อย ข้าวโพด และมบีางส่วนเลี้ยงสตัว์ 

เช่นเดียวกับชุมชนอื่นในละแวกเดียวกัน หลังจากผ่าน 

ช่วงเวลากว่า 20 ปี ที่ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่หยุด อันเนื่อง

มาจากการถล�าเข้าไปในวงจรการเกษตรที่พึ่งปุ๋ย สารเคมี 

และเครื่องจักรเป็นหลัก จนท�าให้เกิดผลกระทบหลายด้าน 

และความสขุหายไป วนันี้หนองสาหร่ายได้เข้าสูช่่วงเวลาใหม่ 

ที่ผู้คนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการตนเอง เพื่อน�าความสุข

กลับมาให้ได้

ย้อนไปก่อนปี 2522 ตอนทีค่ลองชลประทานยังมา 

ไม่ถึง การท�านาต้องอาศัยน�้าฝนอย่างเดียวและท�าได้เพียง 

ปีละครั้งเท่านั้น ผู้คนมีรายได้น้อย แต่รายจ่ายก็ไม่มาก 

เพราะแทบไม่ต้องซื้ออาหาร ข้าวในนาปลาในหนองมีอยู่

อย่างอุดมสมบูรณ์ และหามากินได้ง่าย ชนิดที่ว่า “ถ้าอยาก

กินปลาก็ก่อไฟต้ังหม้อไว้ได้เลย ถือแหไปทอดในหนองสกัครั้ง

สองครั้ง ก็ได้ปลามาพอกินทั้งครอบครัวสบายๆ โดยไม่ต้อง

กลวัพษิจากสารเคมเีหมอืนทกุวนันี้” การไถหว่านและเกบ็เกี่ยว 

ถ้าแรงงานของครัวเรือนไม่พอ ก็ลงแขกขอแรงเพื่อนบ้าน 

โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ชีวติไม่รบีร้อน เจบ็ไข้กม็หีมอยากลางบ้าน

ช่วยรกัษา ไม่ต้องเสยีเงิน การพึ่งหมอและพึ่งยาโรงพยาบาล

มีน้อย 

แต่หลังจากทีค่ลองชลประทานเข้ามาถึง ทุกอย่าง

เปลี่ยนไป เหมือนเป็นคนละชุมชน ชาวนาท�านาได้ปีละสอง

ครั้ง ปุ๋ย สารเคมี และเครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตที่ขาด

ไม่ได้ ครวัเรอืนมรีายได้เพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายกม็ากเป็นเงาตาม

ตวั ท้ังรายจ่ายเพือ่การผลติ และรายจ่ายเพือ่กนิเพือ่ใช้ตาม

แรงกระตุน้ของทนุนยิม-บรโิภคนยิม ถ้าปีไหนราคาผลผลติดี  

กพ็อมีก�าไร ได้ใช้หนีค่้าไถหว่าน ค่าปุย๋และยาฆ่าแมลง แต่ถ้า 

ปีไหนราคาไม่ดี ก็ขาดทุน หลายครัวเรือนต้องเป็นหนี้ ใน

ระยะยาวครัวเรือนส่วนมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ความสุขลดลง 

เรียนรู้ ขบปัญหา และหาทางแก้ไข
สภาพเช่นนีไ้ม่ได้ด�ารงอยู่โดยไม่มีใครรู้หนาวรู้ร้อน  

นับแต่ปี 2535 เป็นต้นมามีการริเริ่มที่จะหาทางออกโดยคน

กลุ่มเล็กๆ แต่ก็ยังเป็นขั้นการเรียนรู้และการลองผิดลองถูก 

ทีย่งัไม่สมัฤทธิผ์ลเป็นชิน้เป็นอนัมากนกั สิง่ท่ีท�าได้ในช่วงนัน้

คือการพยายามหาความรู้จากการเข้ารับการอบรมหรือ 

การประชุมสัมมนาบ้าง จากประสบการณ์ของที่อื่นบ้าง  

โดยเฉพาะจากหลายชุมชนทางภาคใต้ ซ่ึงได้รเิริม่การพฒันา
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ตนเองมาก่อน และก่อนทีทุ่กอย่างจะสุกงอมก็เข้าสู่ช่วง 

การค้นหาปัญหาและความต้องการ ของคนในชุมชนอย่าง

จริงจัง ด้วยการ “ปิดชุมชน” คือไม่ท�าโครงการพัฒนาใหม่ๆ 

อะไรเลยเป็นเวลา 3-4 ปี (2545-2548) 

หนึ่งในงานส�าคญัทีท่�าในช่วงปิดตัวเองนี้ คอืการส�ารวจ 

ข้อมูลทุกครัวเรือนในต�าบล เพ่ือเรียนรู้ให้แน่ใจว่าปัญหา

จริงๆ คืออะไร เกิดมาจากอะไร จะแก้ได้อย่างไร และคนใน

ชุมชนต้องการอะไรกันจริงๆ การส�ารวจได้รับความร่วมมือ

จากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู ่บ้าน (อสม.) และจาก 

หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั วตัถปุระสงค์กเ็พือ่จะรูค้วามจรงิ 

จากทุกครวัเรอืน เกี่ยวกบัเรื่องรายได้ รายจ่าย หนี้สนิ การออม  

อุปสรรค และความต้องการของชาวบ้าน ผลการส�ารวจ 

ครั้งนั้น ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย การออม และ 

หนีส้ิน ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากครัวเรือนประมาณครึง่หนึง่ 

ไม่ตอบค�าถามส่วนนี้ และท่ีตอบมาส่วนหนึ่งก็ให้ข้อมูลไม่ครบ

ถ้วน แต่ถงึกระนั้นตัวเลขท่ีได้มากพ็อท�าให้เหน็ว่า ปัญหาใหญ่

ส�าหรบัชมุชนต�าบลนีค้อืหนีส้นิ หลายครวัเรอืนหนีส้นิมากกว่า

รายได้ และในแต่ละปีมเีงนิไหลออกนอกชมุชนนบัสบิๆ ล้าน 

เมื ่อข้อมูลชีใ้ห้เห็นว่าหนี ้สินคือต้นตอส�าคัญของ 

ปัญหาทีท่�าให้คนหนองสาหร่ายเป็นทุกข์ ดังนั้นถ้าจะลด 

ความทุกข์กต้็องหาทางลดหน้ีลงให้ได้ แล้วหลายอย่างจะดีขึน้  

และความสุขก็จะกลับมา การลดหน้ีน้ันไม่มีใครที่ไหนมาท�า 

ให้ได้ นอกจากชาวหนองสาหร่ายต้องท�าด้วยมือของตนเอง 

ตรรกะทีต่รงไปตรงมานี ้น�าไปสู ่การตัดสินใจร่วมกันว่า  

หนองสาหร่ายต้องเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ปลอดหนี้ โดยเฉพาะ

หนี้นอกระบบท่ีต้องเสยีดอกเบีย้ในอตัราสงูๆ นั้นต้องจดัการ

ก่อนเรื่องอื่น และต้องจัดการโดยคนหนองสาหร่ายเอง  

ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้

ก่อนจะเปิดชุมชนอีกครั้งในปี 2549 ได้มีการประชุม

เชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่ โดยเชิญแกนน�าจากภาคส่วนต่างๆ 

ในชุมชนและนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและกลั่น

ความคดิออกมาเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป ข้อสรปุส�าคญัท่ีได้

คือ หนองสาหร่ายต้องเป็นชุมชนจัดการตนเองในทุกเรื่อง 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และคุณธรรม

จริยธรรม ผู้น�าคนหนึ่งบอกว่า “ตอนนั้นชาวหนองสาหร่าย

ประกาศตัวเองว่า ต้องท�าหนองสาหร่ายให้เป็นเหมือน

ประเทศหนองสาหร่าย คือต้องพัฒนาหนองสาหร่ายให้เป็น

ชุมชนเบ็ดเสร็จ”

ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม ปลดหนี้นอกระบบ
วิธีลดหนี ้ท�าหลายทาง ทางหนึ ่งคือกระตุ้นให้คน 

ออมเงิน ตอนแรกกค็ดิง่ายๆ ว่าถ้ามกีระปกุออมสนิแล้วทุกคน 

จะออมเงนิ จงึท�ากระปกุออมสนิแจกชาวบ้านไป 2,000 กว่า

กระปุก เพื่อให้ออมเงนิกันวันละ 3 บาท แต่ไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่อ้างว่าไม่มีเงินจะออม  

จึงหันมาชวนคนให้ “ออมจากรายจ่าย แทนทีจ่ะออมจาก 

รายได้” คอืถ้าตดัรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลงบ้าง กจ็ะมเีงนิเหลอื

ไว้ออมได้ ปรากฏว่าเริ ่มได้ผล คนออมกันได้มากขึ ้น  

พร้อมกนันั้นกตั็ง้กลุม่/องค์กรเพื่อกจิกรรมต่างๆ จ�านวนมาก 

เพื่อท�างานประสานกันไป หนึ่งในนั้นคือ สถาบันการเงิน

ชุมชน ซึ่งท�าหน้าที่คล้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชน  

ให้สมาชิกทุกครัวเรือนในชุมชนส่งค่าสมาชิกปีละ 400 บาท 

โดยได้รบัเงินปันผล และได้รบัสวสัดกิารเกี่ยวกบัการเกดิ แก่ 

เจบ็ ตาย นอกจากนี้สถาบนัการเงินชุมชนยงัรบัฝากเงินออม

ของสมาชิกด้วย โดยให้ดอกเบ้ียสงูกว่าธนาคาร แต่ทีส่�าคญั

คอืให้สมาชิกกูเ้งินไปใช้หนี้นอกระบบท่ีคดิดอกเบี้ยแพง แล้ว

มาผ่อนช�าระกบัสถาบนัฯ วธีินีท้�าให้สมาชกิท่ีมีหนีน้อกระบบ

จ�านวนมากปลดหนี้ได้ และสมาชกิยงัสามารถกูเ้งินไปลงทุน

หรือท�าสิ่งที่จ�าเป็น เช่น สร้างหรือซ่อมแซมบ้านได้ด้วย  

วันนี้สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่ายเข้มแข็งขึ้น มเีงิน 

ในสถาบันฯ เกือบ 50 ล้านบาท 

เนื่องจากผลการส�ารวจชมุชนบอกว่า คนหนองสาหร่าย 

มีรายจ่ายค่าปุ๋ยและค่าน�า้ดืม่ปีละหลายล้านบาท เพือ่ตัด 

รายจ่ายส่วนนี้ลงจึงตั้งโรงงานท�าปุ๋ยอินทรีย์ และโรงงาน 

ท�าน�้าดืม่ขึ ้น ขายให้สมาชิกในราคาทีช่าวบ้านเข้าถึงได้ 

โรงงานปุ๋ยนั ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�าเกษตรและลด 

การใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยตรง วนัน้ีเกษตรกรต�าบลหนองสาหร่าย

ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงกว่าเดิมราว 40-50% นโยบายของต�าบล

ตั้งเป้าจะลดปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี นอกจากนี ้
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ยงัได้จดัต้ังตลาดกลางข้าวขึ้นมารบัซื้อข้าวจากสมาชิก ท�าให้

สมาชิกไม่ถูกโรงสีกดราคารับซื้อข้าวอีกต่อไป

ยุทธศาสตร์สร้างคน สร้างความดี 
การลดรายจ่าย การออม และการหลดุพ้นจากหนีส้นิ

ช่วยลดความทกุข์ของครวัเรอืนลงได้บ้างกจ็รงิ แต่กใ็ช่ว่าจะ

ส่งผลให้ความสุขเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การที่ความสุขจะเกิด

ได้น้ันต้องสร้าง วธีิสร้างสขุต้องพฒันาคน และกระบวนการ

พัฒนาคนจะต้องท�าผ่านกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเชือ่

เช่นนีจ้งึเกดิกลุม่กจิกรรมข้ึนจ�านวนมาก ปัจจบัุนมถีงึ 93 กลุม่  

ซึ่งสามารถจดัแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ กลุม่ทางการเงิน 

กลุ่มกิจกรรมด้านสวัสดิการ กลุ่มกิจกรรมด้านสุขภาพ กลุ่ม

อาชีพ และกลุม่กจิกรรมพฒันาคนและสิง่แวดล้อม ทัง้หมดนี้ 

ท�างานประสานกัน โดยทกุกลุม่ (ไม่ว่าจะท�ากจิกรรมเกีย่วกบั 

การเงินหรอืไม่กต็าม) มีวตัถปุระสงค์ส�าคัญเหมอืนกนัข้อหนึ่ง 

คอืให้สมาชิกออมเงินและท�าบญัชีรายรบัรายจ่ายของครวัเรอืน

สิง่ทีชุ่มชนให้ความส�าคัญมากอย่างหนึง่คือกิจกรรม

สร้างความเข้มแข็งเดก็และเยาวชน (ภายใต้กลุม่งานพฒันา

คนและสิ่งแวดล้อม) โดยเฉพาะด้านการศกึษา ชุมชนท�างาน

เชื่อมประสานกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ท�าการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ

จาก อบต. จึงเกิดหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถ่ินขึ้นใน 

ทุกโรงเรียนในต�าบล 

เพื่อจะพัฒนาคนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ชุมชน

หนองสาหร่ายได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข หรือ 

“ธรรมนูญชุมชน” ซึ่งได้ก�าหนดความดีด้านต่างๆ ไว้ พร้อม

ด้วยตวัชีว้ดัทีผู่ป้ระเมนิสามารถจะบอกได้ว่า ความดท่ีีแต่ละ

คนท�านั้นเป็นความดีจริงหรือไม่ ตอนแรกชุมชนได้ก�าหนด

ความดท่ีีพงึประสงค์ไว้ 9 ด้าน แต่ปัจจบุนัขยายเป็น 23 ด้าน 

มีตัวชี้วัดรวม 64 ตัวชี้วัด (ดู ตารางที่ 1) และเพื่อจูงใจให้

คนต้ังใจท�าความด ีชุมชนได้ก�าหนดให้มีการ “สะสมความด”ี 

ที่แต่ละคนท�าไว้ใน “ธนาคารความดี” และเมื่อสะสมได้ครบ

ตามเกณฑ์ก�าหนดแล้ว ความดีเหล่านั้นสามารถเอาไปใช้

ประโยชน์ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินชุมชนได้ (ถ้า

ต้องการ) เช่น ถ้าสะสมความดีได้ครบ 15 ด้าน สามารถ 

กู้เงินได้ 10,000 บาท ความดี 18 ด้าน กู้ได้ 15,000 บาท 

และความด ี23 ด้าน กู้ได้ 20,000 บาท การกูเ้งนิในทกุกรณี

ทีก่ล่าวนีไ้ม่ต้องมีการค�า้ประกันและไม่ต้องเสยีดอกเบีย้ (ถ้า

ช�าระคืนได้ภายในเวลา 1 ปี) จนถึงวันนี้มีครัวเรือนใช้สิทธิ์

เอาความดีทีส่ะสมไว้มาขอกู้เงินแบบนี้แล้วประมาณ 300 

ราย และไม่ปรากฏว่ามีรายไหนผิดนัดการช�าระหนี้เลย  

นี่ถือว่าเป็น “ความดีที่กินได้” 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของโครงการธนาคาร

ความดีไม่ได้อยู่ที่การให้กู ้เงินโดยไม่มีการค�้าประกันหรือ 

ไม่เสยีดอกเบ้ีย แต่คอืการส่งเสรมิให้คนท�าด ีเพือ่เป็นความสขุ 

ส�าหรับตัวเขา ครอบครัว และชุมชน เป็นส�าคัญ นี่คืออุบาย

การจดัการชุมชนเพื่อสร้างคนและสร้างสขุท่ีแยบยล ท่ีส�าคญั
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คือโครงการนี้ท�าให้คนในชุมชนรู้จักกันดี ไม่เฉพาะในทางรูปร่าง

หน้าตาเท่านั้น แต่รวมถึงการกระท�าอันเป็นตัวตนจริงๆ ของ

แต่ละคนด้วย เป็นการสร้างกลไกการก�ากบัดแูลพฤติกรรมกนัเอง

ในชุมชน โดยใช้ “อ�านาจทางสังคม” เป็นตัวตั้ง ผู้น�าท่านหนึ่ง

อุปมาให้เห็นภาพการรู้จักกันดีของคนในชุมชนนี้ว่า “ถ้ามีใคร 

สักคนผายลมออกมา คนที่นี่ก็แทบจะบอกได้ว่ากลิ่นผายลมนั้น

เป็นของใคร” 

สิ่งที่ส�าเร็จและยังไม่ส�าเร็จ
ตัง้แต่เริ ่มจัดการตนเองอย่างเข้มข้นมาเกือบ 10 ปี  

หนองสาหร่ายเริม่เหน็ความส�าเรจ็แล้วในหลายด้าน แต่ในบางด้าน 

ดูเหมือนจะต้องการเวลา ผู้น�าหนองสาหร่ายมีความเห็นตรงกัน

ว่า วันนี้ชาวหนองสาหร่ายอยู่ดีกินดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินของ 

ครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้นไม่มีอีกแล้ว ทัง้นี้ 

โดยอาศัยสถาบันการเงินชุมชนเข้ามาช่วยจัดการ (เมื่อตอนเริ่ม

การพัฒนาอย่างเข้มข้นใหม่ๆ หนี้นอกระบบมีจ�านวนประมาณ 

20 ล้านบาท ตามตวัเลขการส�ารวจในตอนนัน้ ซึง่ไม่ค่อยสมบรูณ์)  

หนี้สินที่มีอยู่ในวันนี้เป็นหนี้สินที่กู้จากสถาบันการเงิน เช่น ธกส. 

(เมื่อปี 2555 มีประมาณ 100 ล้านบาท) รายได้ของครัวเรือน

เพ่ิมขึ้น เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว ทัง้ชมุชนมีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท 

(ตัวเลขการส�ารวจ ซึง่ไม่ค่อยสมบรูณ์) ปัจจุบนัคนหนองสาหร่าย

ทีย่ากจนทีส่ดุมีรายได้โดยเฉลีย่ปีละประมาณ 48,000 บาท สงูกว่า 

เส้นความยากจนส�าหรับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 29,784 บาท/คน/ปี 

ส�าหรบัประชากรนอกเขตเทศบาล ในภาคกลาง) ครวัเรอืนยากจน 

กม็สีทิธ์ิเข้าถงึแหล่งทุนจากสถาบนัการเงินชมุชนได้ ถ้าเป็นคนดี 

คือท�าความดีตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

สังคมหนองสาหร่ายมีความสงบมากขึ้น คนใน

ชุมชนไม่มกีารลกัขโมยของกนั (มแีต่คนท่ีอ่ืนมาลกัขโมย) 

ทุกวนันี้ท่ีหนองสาหร่ายไม่มปัีญหาความรนุแรงและการ

แข่งรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาเยาวชนตัง้

ครรภ์ไม่พึงประสงค์เคยเกิดขึ้นรายหนึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนนี้ 

แต่ได้พยายามหาทางออกที่เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด  

ผู้เสพยาเสพติดมีจ�านวนลดลง ปี 2549 มีคนในชุมชน 

ทีเ่สพยาเสพตดิประมาณ 60 ราย ปัจจุบนัมีไม่ถงึ 20 ราย  

ปัญหาการพนัน (เล่นหวย) และการดื่มสุรายังมีอยู่ แต่

ไม่รนุแรง มคีนสมาทานงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษามากขึ้น 

สขุภาพของคนโดยรวมดีขึ้น เช่น ด้านสขุภาพจติ 

เมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนเครียดมากถึงขนาดพยายาม 

ฆ่าตวัตาย แต่ทุกวันนี้ไม่มี เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีมาตรวจเลอืดพบว่ามสีารพษิ

จากเคมีการเกษตรทีเ่สีย่งต่อสขุภาพระดบัใดระดบัหนึง่ 

ปัจจบัุนพบประมาณร้อยละ 20 และในจ�านวนนีไ้ม่มใีคร

มีสารพษิในเลอืดถึงระดับท่ีเสี่ยงต่อสขุภาพ แต่พฤติกรรม 

การบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายยังไม่ดีขึ้น 

เท่าท่ีควร จ�านวนผูท่ี้มีภาวะความดันโลหติสงูมปีระมาณ 

300 คน เบาหวานมีประมาณ 100 คน และทีม่ีทั้ง 

ความดันและเบาหวานมปีระมาณ 40 คน จากประชากร

ประมาณ 3,200 คน ผูส้งูอายแุละเด็กเลก็ได้รบัการดูแล

ค่อนข้างดี ทั้งจากครอบครัวและจากชุมชน ผู้น�าชุมชน

ท่านหนึง่กล่าวว่า “ผูส้งูอายนุัน้ที่อืน่อาจดูแลไม่เท่าเรา...

เรามีกองทุนต่างๆ ที่ดูแลผู้สูงอายุ เราพยายามดูแล

อย่างมากเลย” 

ตารางที่ 1: ความดีและตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ธรรมนูญชุมชน) ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน  

 จังหวัดกาญจนบุรี

ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตัวชี้วัด
1. ผู้น�าดี/ผู้ตามดี

- ผู้น�าโดยต�าแหน่ง
- ผู้น�าตามธรรมชาติ

1. คิดดีพูดดีท�าดีเป็นประโยชน์โดยรวมต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (ได้รับการรับรองหรือ
เกยีรตบิตัร)  2. ซื่อสัตย์ มุ่งม่ันตั้งใจจรงิ ท�างานโปร่งใส  3. เสียสละกล้าคดิกล้าท�า กล้าตดัสนิใจ รบัผดิชอบ

2. สุขภาพดี 1. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (มีการป้องกันควบคุมโรค/เจ็บป่วยดูแลอย่างดี)  2. จิตใจผ่องใส ไม่เป็นโรคเครียด 
โรคซึมเศร้า (มีการดูแลสุขภาพร่างกายตามช่วงวัย)  3. ร่างกายไม่มีกลิ่นตัว  4. เครื่องแต่งกายสะอาด  5. บ้าน
เรอืนสะอาดเรยีบร้อยทั้งภายในและภายนอกบรเิวณบ้าน ตามเกณฑ์บ้านน่าอยู ่ 6. ร่วมท�าความสะอาดในหมูบ้่าน
อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี  7. บรโิภคอาหารเหมาะสม น�้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ/วยั  8. ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 
(ครั้งละ 30 นาทีหรือมากกว่า)
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ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตัวชี้วัด
3. อาชีพดี 1. อาชีพสุจริต  2. มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว (ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.)  

3. ไม่มีคนว่างงาน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย)
4. กลุ่มองค์กรดี 1. มกีารรวมกลุม่กนัท�างาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้  2. มีโครงสร้างการบรหิารและมีคณะกรรมการ  3. มีระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีชดัเจน (ประเมินโดยสภาผูน้�าองค์กรชมุชนต�าบล)  4. ผ่านการยอมรบัของชมุชน (ชมุชนรบัรองสถานภาพ)
5. สวัสดิการดี 1. มีกองทุนสวัสดิการของชุมชน  2. จัดสวัสดิการโดยชุมชนเป็นแกนหลัก  3. ครอบคลุมทุกคน ครบวงจรชีวิต

ตั้งแต่เกิดถึงตาย  4. เท่าเทียม/เสมอภาคกัน (ประเมินโดยกองทุนสวัสดิการ)
6. ครอบครัวดี 

(ครอบครัวอบอุ่น)
1. ไม่มีการทะเลาะ/เฆี่ยนตี  2. ท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  
3. รับประทานอาหารพร้อมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 มื้อ  4. ช่วยกันท�างาน

7. สามัคคีดี 1. ไม่มีการทะเลาะวิวาทในชุมชน  2. ร่วมมือกันท�างานส่วนรวมเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด
8. จิตใจดี 1. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (บริจาคให้วัด โรงเรียน ชุมชน สาธารณะ)  2. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
9. มีสัจจะ 1.ซื่อตรง ยืมเงิน/กู้เงิน ช�าระคืนตามก�าหนดเวลา (ประเมินโดยแหล่งทุน และกองทุนต่างๆ)
10. เรียนรู้ดี 1. อายุ 7 ปีขึ้นไปร้อยละ 90 อ่านและเขียนภาษาไทยได้ (ประเมินโดยผู้น�า)  

2. มีเรื่องเรียนรู้ในชุมชนอย่างน้อย 2 เรื่อง (ประเมินโดยชุมชนกลุ่มโรงเรียน)
3. มีการเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนอย่างน้อย ร.ร. ละ 1 หลักสูตร

11. มีความกตัญญูดี 1. เลี้ยงดูเอาใจใส่พ่อแม่ (สอบถามคนข้างบ้านอย่างน้อย 2 บ้าน)
2. ดูแลเช่ือฟังเคารพปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา

12. ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย

1. ไม่ท�าผิดกฎหมาย (ดูข้อมูลจากต�ารวจ)  2. ปฏิบัติตามระเบียบของหมู่บ้าน/ต�าบล (ดูข้อมูลจากหมู่บ้าน) 
3. ระเบียบกลุ่มองค์กร (ดูข้อมูลจากกลุ่ม)

13. ประพฤติตนอยู่ใน 
ศีลธรรมอันดี

1. รักษาศีล 5 ข้อ ในเวลา 1 เดือนละเมิดไม่เกิน 3 ข้อ 
2. ตักบาตร/ท�าบุญอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี

14. ประหยัด/อยู่แบบ 
พอเพียง

1. ไม่ใช้จ่ายฟุม่เฟือย (จดบนัทกึรายจ่ายและลดการใช้จ่ายฟุม่เฟือยลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
2. ใช้น�้าไฟอย่างประหยัด (ค่าน�้า-ค่าไฟฟ้าลดลง)

15. การเก็บออมดี 1. มีการออมเงินฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เป็นประจ�าอย่างน้อย 20 บาทต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ครอบครัวในต�าบลหนองสาหร่าย   2. มีการออมเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนเป็นประจ�าอย่างน้อย  
100 บาทต่อเดือน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย)

16. นิยมไทย ใช้ของ
ไทย

1. ร้องเพลงชาติไทย ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย (ทุกครั้งยกเว้นมีภารกิจ)
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 10% ของผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้อย่างน้อย 50% ครัวเรือน

17. มีวิถีชีวิตตามหลัก 
ประชาธิปไตย

1. ยอมรับและปฏิบัติตามเสียงข้างมาก  2. เคารพและปฏิบัติตามมติที่ประชุม (ประเมินโดยประชาคม)
3. การใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ

18. มีวินัยดี 1. ปฏิบัติตามล�าดับก่อนหลัง (เข้าคิว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ปฏิบัติตามกฎจราจร (คาดเข็มขัดนิรภัย-ใส่หมวกนิรภัย) ไม่เคยถูกจับกุม

19. ตรงเวลา 1. เข้าประชุมตรงเวลา (ลงเวลาที่ประชุม) 2. การมาท�างาน (ลงเวลาที่ท�างาน/โรงเรียน)
20. การละเว้นสิ่งเสพ

ติดและอบายมุข
1. ไม่เสพยาเสพติด (ยาบ้า ยาเค ยาอี เฮโรอีน)  2. ไม่สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ
3. ไม่ดื่มสุรา (ในเวลาท�างานและขับรถ)  4.ไม่เล่นการพนัน (ไพ่ ไฮโล ก�าถั่ว หวยเถื่อน)

21. มีมารยาทและ
วัฒนธรรมไทยที่ดี

1. การไหว้ 2. การเคารพผู้อาวุโส 3. การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไทยในวันส�าคัญต่างๆ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี

22. การมีส่วนร่วมดี 1. เข้าร่วมประชมุหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง 2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชมุชนอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
23. สิ่งแวดล้อมดี 1. ลดการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี  2. ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

3. คัดแยกขยะ  4. ไม่เผาตอซังข้าว

หมายเหตุ: ความดีแต่ละด้านที่จะสามารถน�าไปสะสมในธนาคารความดีได้ จะต้องผ่านการประเมินจากองค์กร กลุ่ม ชุมชน หรือ 
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง การประเมินท�าเป็นรายปี ทั้งนี้โดยใช้หลักฐาน หรือเอกสารที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆ ให้มากที่สุด  
เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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กรณีที่ 2 

ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต : 
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง

ลึกเข้าไปในซอย 26/4 บนถนนสายรังสิต-นครนายก 

ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ไปไม่มากนัก คือที่ตั้งของชุมชน

สร้างสรรค์นครรงัสติ ทีน่ีเ่ป็นชมุชนเกดิใหม่ จากการรวมตวั

กันของประชาชนชาวสลัม 4 ชุมชนในละแวกรังสิตคลอง

หนึ่ง บ้านเรือนในชุมชนน้ีเป็นบ้านแถว มทีั้งบ้านเดี่ยวและ

บ้านแฝด มองไกลๆ เหมอืนหมูบ้่านจดัสรร นีค่อืรงัอนัอบอุน่

ของ 199 ครวัเรอืน เรยีงรายกนัอยู่ใน 2 ซอยขนานลกึเข้าไป

ทางด้านหลัง ดูเป็นระเบียบ ผู้คนกว่า 1,200 ชีวิตในชุมชน

นี้ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ที่เหลือยังชีพด้วยการ

ขับแท็กซี่ และเก็บของเก่าขาย 

แต่ภาพชุมชนทีเ่ห็นและเป็นอยู ่ในวันนี ้ไม่ใช่การ

เนรมติของนายทุนบ้านจดัสรร หากเป็นผลการจดัการตนเอง

ของคนในชุมชนนี้ล้วนๆ 

ก่อนจะเป็นวันนี้
ชุมชนแออัด หรือที่เรียกกันติดปากว่าสลัม ดูเหมือน

จะเป็นของคู่กบัเมืองใหญ่ๆ เกอืบทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นกรงุเทพฯ  

จาการ์ตา มะนิลา หรือแม้กระท่ังนิวยอร์ก ปัญหาของคน 

ในสลัมนั้น ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่ต่างกัน นอกจากสิ่งแวดล้อม

และสงัคมท่ีเสื่อมโทรมแล้ว บ้านเรอืนยงัมสีภาพแย่ คนส่วน

มากไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งบ้านและทีด่ิน ชาวสลัมแถวรังสิต

คลองหนึ่งกไ็ม่ต่างจากนี้ ปัญหาใหญ่ของพวกเขาคอืเรื่องบ้าน 

และทีด่ินทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ ท้ังนี้ไม่รวมถึงการถูกรังเกียจ

หรือหมิ่นแคลน จากสายตาทีไ่ม่เข้าใจหัวอกคนสลัม ชีวิต 

จึงอยู่กับความเสี่ยงหลายด้าน

ฝ่าความยากล�าบาก
ประมาณ 10 ปีมาแล้ว ชาวสลัมจาก 4 ชุมชนใน

ละแวกใกล้เคยีงกนัในเขตเทศบาลนครรงัสติ เริ่มมองหาทาง

ท่ีอาจจะท�าให้ความฝันท่ีจะมีบ้านบนท่ีดินของตัวเองเป็นจรงิ 

ส�าหรับพวกเขาทางเลือกอย่างอื่นดูเหมือนจะไม่ต้องพูดถึง 

นอกจากต้องลกุข้ึนมาจดัการกับปัญหาท่ีเผชญิอยูด้่วยตัวเอง 

แม้โอกาสที่จะส�าเร็จอาจจะริบหรี่ แต่ก็ต้องท�า เพราะ 

ความหวงัไม่เคยเดินมาหาใคร นอกจากคนท่ีอยากมคีวามหวงั 

จะต้องเดินไปหามันเอง

ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตนั้น ทางเทศบาลจัดให้ม ี

เวทีเครือข่ายชุมชนแออัดทุกเดือนอยู่แล้ว เวทีนี้เป็นโอกาส

ให้ชุมชนแออัด 4 ชุมชน ตกลงจับมือกันเดนิไปสู่จุดหมาย  
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คอืการมบ้ีานในทีด่นิทีต่วัเองเป็นเจ้าของ ซ่ึงได้กลายมาเป็น

ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตในวันนี้

ด้วยค�าชีแ้นะจากทางเทศบาล ชมุชนท้ัง 4 เริม่จบัตา

ไปยัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นองค์การ

มหาชน ภายใต้การก�ากับดูแลของ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนน�าของชุมชนได้เรียน

รูว่้า พอช. มหีน้าท่ีสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอืแก่องค์กร

ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในหลายด้าน รวมทั้งด้าน

ที่อยู่อาศัยด้วย แต่ความช่วยเหลือจาก พอช. ก็ใช่ว่าจะได้

มาง่ายๆ เนื่องจากมีเงื่อนไขว่าชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน

เป็นกลุม่ทีเ่ข้มแข็ง และต้องออมเงนิให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของราคาที่ดินที่จะซื้อ ถ้าปราศจากเงื่อนไขนี้ พอช. ก็ไม่

อาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้

ส�าหรับคนในชุมชนแออัด เงื่อนไขของ พอช. นี้ยาก

ถึงสองชัน้ ยากชัน้แรกคือการรวมคนจากชุมชนสลัมถึง  

4 ชุมชนให้เป็นหนึ ่งเดียว เรื ่องนี ้แค่คิดก็แทบจะมอง 

ไม่เห็นทางแล้ว เพราะคนในชุมชนทั้งสี ่มาจากหลายทิศ 

หลายทาง แกนน�าคนหนึ่งบอกว่า เมื่อเริ่มรวมตัวกันใหม่ๆ 

สมาชิกทีแ่สดงความจ�านงเข้าร่วมโครงการมาจากจังหวัด

ต่างๆ ถึง 50 กว่าจังหวัด แต่ต่อมาหลายรายเปลี่ยนใจบ้าง 

ลาออกไปบ้าง เหลือสมาชิกเพียง 199 ครัวเรือนจาก  

20 จังหวัด ซึ่งก็นับว่าหลากหลายมาก ในสภาพเช่นนั้น 

ความผกูพนัใกล้ชิดจรงิๆ เกิดข้ึนได้ยาก นอกจากนี้ เนื่องจาก

ส่วนมากเป็นครัวเรือนประเภทรายได้ต�่า แต่ละคนแทบ 

ไม่มีเวลาให้ใคร เพราะล�าพงัท�ามาหากินเลี้ยงครอบครวัตัวเอง  

ก็ไม่มีเวลาพอแล้ว แต่สิ ่งทีท่้าทายอย่างยิ ่งคือ แกนน�า 

ต้องรวมคนทั้งหมดให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันให้ได้

ยากชัน้ที่สอง ซึ่งยากมากกว่าอันแรกหลายเท่า คือ

การทีจ่ะกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนออมเงินกันอย่างสม�า่เสมอ 

แกนน�าจึงต้องพยายามอย่างหนักในการโน้มน้าวให้สมาชิก

ทุกคนออมกันให้ตลอดและสม�่าเสมอ บางรายต้องแนะน�า 

ให้ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นลงบ้าง เช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ และ

การซื้อหวย ความยากอีกอย่างหนึ่งคือการสยบค�าพูดทีจ่ะ

บ่ันทอนความมั่นใจของสมาชิกท่ีเข้าร่วมในโครงการ เช่น 

“คอยดูเถอะ เดี๋ยวมันก็โกงกัน” 

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส การที่ทุกคนมีปัญหากดดัน

อยู่ในใจอย่างเดียวกัน คืออยากมีบ้านในที่ดินทีต่ัวเองเป็น

เจ้าของ และอยากมีท่ีอยูท่ี่พอจะเรยีกได้เตม็ปากว่า “ชุมชน” 

เพื่อลูกหลานจะได้มสีิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ได้กลายเป็นแรงขับ

ที่ท�าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมั่น ในที่สุดพวกเขาก็พลิกวิกฤต

ให้เป็นโอกาสได้

57-03-022_090-114 New2-4_Y thai kim.indd   109 4/2/14   9:49 PM



110 สุขภาพคนไทย 2557

ก้าวส�าคัญ 
ก้าวส�าคัญของการเคลื่อนงานสร้างชุมชนเริ่มจาก

การส�ารวจครัวเรือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้รู้แน่ว่าสมาชิก

แต่ละครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมได้มากน้อยแค่ไหน 

คนในชุมชนท�าการส�ารวจกันเอง โดยมีผู ้น�าชุมชนเป็น 

แกนหลัก รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับครัวเรือน ตัง้แต่

ขนาดกว้างยาวของบ้าน จ�านวนสมาชิก งานอาชีพ รายได้ 

รายจ่าย ไปจนถงึเงินออม หนีส้นิ และความต้องการท่ีจะเข้า

ร่วมในโครงการ ผลการส�ารวจถูกน�าไปบอกเล่าชาวชุมชน

โดยทัว่กนั ผ่านการ “จดัประชาคม” คอืการประชมุถกแถลง

กันอย่างสม�่าเสมอ ทุกเดือน กระบวนการนี้นอกจากท�าให้ 

รู้ว่าใครสมัครใจที่จะร่วมในโครงแล้ว ยังท�าให้รู้ถึงศักยภาพ

ในการออมของแต่ละครัวเรือน และท�าให้สมาชิกได้รูจ้กัสนทิ

สนมกันดขีึน้ ซึง่ช่วยส่งเสริมความเป็นหนึง่เดยีวกันของ

คนในชุมชน

การออมอย่างจริงจังเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 หลังจาก

ออมเงนิกนัอยู ่3-4 ปี ได้เงนิออมรวมกนัประมาณ 5 ล้านบาท  

จงึเริ่มมองหาท่ีดินท่ีพอจะซื้อได้ ในท่ีสดุกตั็ดสนิใจจะซ้ือท่ีดิน

แปลงหนึ่ง เนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนในปัจจุบันนี้ ที่ดิน

แปลงนี้เจ้าของบอกขายในราคา 30 ล้าน ดังนั้นเงินที่ออม

ได้จ�านวน 5 ล้านบาท น่าจะเพียงพอตามเงื่อนไปของ พอช. 

จงึเสนอโครงการขอความช่วยเหลอืในรปูเงินกู้จาก พอช. ซึง่

ก็ได้รับการอนุมัติ แต่ก็มีปัญหาที่ พอช. ไม่สามารถโอนเงิน

ให้กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมายได้ 

ท�าให้ต้องด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น และได้จดทะเบียน 

ถูกต้องตามกฎหมายในปลายปี 2549 โดยสมาชิกชุมชน  

199 ครัวเรือนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แต่ละครัวเรือน 

ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ขั้นต�่ารายละ 10 หุ้น ราคาหุ้นละ  

10 บาท เมื่อทุกอย่างลงตัว พอช. ก็โอนเงินเข้าสหกรณ์  

และด�าเนินการซ้ือที่ดิน 10 ไร่ ได้ตามที่ต้องการ โดยโอน

โฉนดเป็นของสหกรณ์

สิ่งท่ีต้องจดัการในเวลาต่อมา คอื จะแบ่งท่ีกันอย่างไร 

แต่ละครวัเรอืนควรจะได้รบัสดัส่วนท่ีดินเท่ากนัหรอืแตกต่าง

กันอย่างไร ใครจะได้ที่อยู่ในส่วนไหนของที่ดินนี้ ฯลฯ หลัง

จาก “ท�าประชาคมกัน” หลายครั้งก็หาข้อตกลงท่ีทุกคน

ยอมรับได้ วิธีการคือ ขั้นแรก แบ่งทีด่ินปลูกบ้านออกเป็น  

2 ขนาด คอื 10 ตารางวาส�าหรบัปลกูบ้านแถว 2 ชั้น (คล้าย

ทาวน์เฮาส์) และ 15 ตารางวาส�าหรับบ้านเดี่ยว ครัวเรือน

ทีมี่ความสามารถออมเงินรายเดือนได้มากมีสิทธิจ์ะได้ทีด่ิน

แปลงใหญ่ คอื 15 ตารางวา แต่ต้องค�านงึด้วยว่าครวัเรอืนนั้น 

มคีนมากหรอืน้อย เช่น ถ้ามเีพยีง 2 คน แม้ส่งเงินรายเดอืน

ได้มากก็อาจจะได้ทีแ่ปลงเล็กคือ 10 ตารางวา (ครัวเรือน 

ที่ส่งมากสุดส่งเดือนละ 2,400 บาท น้อยสุดเดือนละ 1,000 

บาท) ตามเงื่อนไขในสัญญากับ พอช. คนในชุมชนนี้จะต้อง

ผ่อนส่งคืนเงินที่กู้จาก พอช. เป็นเวลา 15 ปี

ขั้นต่อมาคือการตัดสินใจว่าใครควรจะได้อยู่ส่วนไหน

ของชุมชน เรื่องนี้ประชาคมลงมติกันว่า เบื้องต้นให้สมาชิก

จับกลุ่มกันเองก่อน ว่าใครอยากจะอยู่ใกล้กับใคร เช่น คนที่

เป็นญาตพิีน้่องกันและอยากอยูใ่กล้กัน ก็ให้จัดเป็นกลุม่หนึง่ 

หรือคนที่ชอบพอกันไม่ว่าจะกี่ครัวเรือน ถ้าอยากอยู่ใกล้กัน

ก็ให้จัดเป็นกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดกลุ่มกันลงตัวอย่างนี้แล้วจึงมา

จับสลากกัน ว่ากลุ่มไหนจะได้อยู่ตรงส่วนไหนของที่ดิน วิธีนี้

ท�าให้การจัดวางต�าแหน่งในที่ดินชุมชนเป็นไปตามที่สมาชิก

ต้องการ ตัดปัญหาท่ีอาจจะท�าให้ขุ่นเคอืงกันภายหลงัได้ เมือ่

ทุกอย่างลงตัวก็พร้อมส�าหรับการเข้าปลูกบ้าน โดยสมาชิก

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลูกบ้านด้วยงบประมาณ

ส่วนตวั ณ วนันี้ สมาชกิส่วนใหญ่ปลกูบ้านเสรจ็และย้ายเข้า

อยู่ในชุมชนเกือบทั้งหมดแล้ว

ท�าหมู่บ้านให้เป็นชุมชน
การที่แต่ละครัวเรือนมีบ้านในทีด่ินผืนเดียวกันนั้น 

อาจท�าให้เกดิเป็นหมูบ้่าน แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเกดิ

เป็นชุมชนท่ีสมบรูณ์โดยอตัโนมติั จนกว่าจะมกีารจดัระเบยีบ

ด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองการด�ารงชีวิตในชุมชน ทีส่�าคัญ 

คอืต้องมสีิ่งสาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า น�้าประปา ถนน ระบบ

รักษาความสะอาด รวมถึงระบบการดูแลความปลอดภัย 

และสวัสดิการเบื้องต้น 

ทุกครัวเรือนในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตต่างได้

ประจักษ์มาด้วยตนเองว่า การด�าเนนิการบางเรือ่ง เช่น เรือ่ง 

ไฟฟ้าและน�้าประปานั้น ต้องผ่านกระบวนการทีย่าวนาน  

ยากล�าบาก ซึ่งท�าให้ต้องอดทนและแบ่งปันกนั จึงสามารถ 
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ฝ่าวิกฤตมาได้ ประสบการณ์เช่นน้ีสอนให้คนเข้าใจและ 

เห็นอกเห็นใจกัน เมื่อถึงเวลาจะระดมการมีส่วนร่วมใน

กิจการของชุมชน เช่น เรื่องการรักษาความปลอดภัย และ

การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน จิตอาสาของ

สมาชิกเกดิขึน้เองโดยไม่มีการขอร้อง นอกจากนีชุ้มชนแห่งนี้ 

ยังมีกองทุนสวัสดิการที่พวกเขาจัดการกันเองอีกด้วย 

ความส�าเรจ็ท่ีผ่านมากล่าวได้ว่าเกดิขึ้นจากการเรยีนรู ้

และการจัดการของคนในชุมชนเอง บนพื้นฐานของความ

ผูกพัน และการมีส่วนร่วม ภายใต้กลุ่มแกนน�าที่ท�างานด้วย

ความเสียสละ โปร่งใส และเป็นธรรม

ผู้คนในชุมชนชานเมืองเล็กๆ แห่งนี้อาจภูมิใจในสิ่งที่

พวกเขาได้มา แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหากพวกเขาไม่ลุกขึ้นมา

จดัการด้วยตนเอง ความฝันของพวกเขากไ็ม่อาจเป็นจริงได้ 

แกนน�าคนหนึง่ของชมุชนนีพ้ดูด้วยความภาคภูมิใจว่า ส�าหรบั 

พวกเขาแล้ว “อยากได้อะไรต้องท�าเอง หากเหลือวิสัยค่อย

ไปเรียนรู้ หรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่น.... ความส�าเร็จ

ทีไ่ด้มานั ้นถึงจะส�าคัญ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเราเก่ง  

ความจรงิชุมชนไหนๆ กท็�าส�าเร็จได้ ถ้าลงมือท�าด้วยตนเอง”

ถอดบทเรียนชุมชนจัดการตนเอง
จากประสบการณ์ของชุมชนท่ียกมาเป็นกรณตัีวอย่าง

ข้างต้น เราอาจมองชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าเป็น 

ชุมชนทีผู่้คนตระหนักในปัญหาทีพ่วกเขาประสบอยู่ โดยที่

เชื่อว่าปัญหาเหล่าน้ันพวกเขาสามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 

ด้วยการร่วมกันก�าหนดแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนเรียนรู ้

และการมส่ีวนร่วม ขับเคลือ่นการแก้ปัญหาด้วยพลงัสามคัคี 

และด�าเนินการด้วยแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เป็นหลัก 

การจ ัดการตนเองของชุมชนตัวอย ่าง ท้ังสอง 

มีบางอย่างที่คล้ายกัน คือ :

1. ท้ังสองชุมชนจบัประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชน แล้วขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายคือ

การแก้ปัญหานัน้ๆ ได้ด้วยแนวทางของตนเอง หนองสาหร่าย 

จบัประเด็นหนีส้นิครวัเรอืนท่ีเพิ่มขึ้นท้ังๆ ท่ีรายได้จากการท�า

เกษตรของทกุครวัเรอืนกเ็พิ่มขึ้น จากนั้นจงึเริ่มโครงการเพื่อ

ลดหนี้ด้วยการออม การลดรายจ่าย และการจัดตั้งสถาบัน

การเงนิชุมชน แล้วขยายไปสูโ่ครงการส่งเสรมิการท�าความดี  

เพื่อเดินไปสูเ่ป้าหมายสดุท้ายคอืความสขุของบคุคล ครอบครวั 

และชุมชน ส่วนชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ ซึง่เดมิอยูใ่นสลมั  

จบัเรื่องท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็นความเดือดร้อนร่วมกนัของสมาชิก

ทุกครัวเรือนเป็นประเด็นหลัก แล้วใช้ประเด็นนี้ขับเคลื่อน

ชุมชนให้ท�าการออมเพื่อหาที่อยู่ใหม่ จนได้รับอนุมัติความ

ช่วยเหลือในรูปของเงินให้กู้จาก พอช. ซื้อที่ดินสร้างชุมชน

ใหม่ได้ส�าเร็จ

2. ผู้คนในชุมชนทัง้สองมีการพัฒนาจนเกิดความ

ตระหนัก และรู้สึกว่าตนมีอ�านาจและมีความสามารถทีจ่ะ

จดัการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ข้อนี้นบัว่าเป็นพลงัภายใน 

ที่ท�าให้คนในชุมชนลุกข้ึนมาร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ได้

อย่างต่อเน่ือง และไม่รูส้กึท้อแท้แม้จะยากล�าบาก กระบวนการ 

ประชาคมคอืเครื่องมือส�าคญัท่ีสร้างความตระหนกัและท�าให้

สมาช ิกในช ุมชนรู ้สึกว ่า ตนมีศักยภาพท ีจ่ะ จัดการ 

กับปัญหาที่ประสบอยู่ได้ด้วยตนเอง

} ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นชุมชน 
ที่ผู้คนตระหนักในปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่  

โดยที่เชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการร่วมกันก�าหนดแนวทางแก้ไข  

ผ่านกระบวนเรียนรู้และการมีส่วนร่วม...~
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3. แนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานของชุมชน 

ทัง้สองสะท้อนให้เห็นหลายอย่างทีอ่าจถือว่าเป็นฐานของ

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ที่ส�าคัญคือ :

1. การเรียนรู้: การเรียนรู้เป็นเงือ่นไขที่ส�าคัญที่สุด 

เพราะการเรยีนรูจ้ะน�าไปสคูวามตระหนกั ไม่เฉพาะในปัญหา

ทีชุ่มชนท้องถิ่นประสบอยู่เท่านั้น แต่ทีส่�าคัญกว่านั้นคือ 

ความตระหนักว่า ปัญหาเหล่าน้ันสามารถแก้ไขได้ด้วย 

พลังของคนในชุมชนท้องถิ่นเอง ในแง่นี้ การเรียนรู้จึงเป็น 

การเพิ่มอ�านาจ (empowerment) ให้แก่คนในชุมชนโดยตรง 

กระบวนการเรียนรู ้นั ้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นทางการ แต่ 

การแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการภายในชุมชน ผ่าน 

เวทีพดูคยุอย่างเป็นกนัเองของชาวบ้าน กมี็ความส�าคญัมาก 

(ดูข้อ 2) การเรียนรู้ที่จะเกิดผลในการสร้างความตระหนัก

ไดต้อ้งมาจากฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเปน็ปัจจบุัน แตข่้อมลู

กไ็ม่จ�าเป็นต้องมาจากนกัวจิยัมืออาชีพ คนในชุมชนกส็ามารถ 

ท�าการส�ารวจข้อมูลเองได้

ในกรณีชุมชนตัวอย่างทัง้สอง การเรียนรู้เกิดขึ้นทัง้

ในรปูของการเข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการ การส�ารวจ

ชุมชน และการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับแหล่งภายนอก  

ที่หนองสาหร่ายนอกจากไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งอื่น

แล้ว ยังมีการเรียนรู้กันภายในชุมชนด้วยการปิดชุมชนถึง  

3 ปี เพือ่ “มองด้านใน” ค้นหาปัญหาและความต้องการ 

จริงๆ ของตน เมื่อชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาแล้วจึงประชุม 

ถกแถลงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อกลั่นความคิดออกมาเป็น

แนวทางการท�างานทีจ่ะจัดการปัญหา ชุมชนสร้างสรรค ์

นครรังสิตก็ส�ารวจชุมชนทุกครัวเรือนอย่างละเอียด ตัง้แต่

ตอนยังอยู่ในสลัม เพื่อทราบความสามารถในการออมของ

แต่ละครัวเรือน นอกจากนี้ แกนน�าชุมชนยังได้เข้ารับ 

การอบรมจากแหล่งต่างๆ ในหลายเรื่องและหลายโอกาส  

สิง่เหล่านีท้�าให้กลุม่แกนน�ากลายเป็น “แหล่งความรูท้ตุยิภมิู”  

ที่ดีส�าหรับสมาชิกอื่นในชุมชน

2. เวทีประชาคม: “ประชาคม” ดูเหมือนจะเป็น 

ค�าที่คนในชุมชนตัวอย่างเข้าใจกันทั่วไปว่า หมายถึงการมา

ประชมุเพือ่พดูคยุกนัในประเดน็สาธารณะ ทัง้ทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ความหมายที่ชาวบ้านเข้าใจนี้อาจ 

ไม่ตรงกับนิยามทางวิชาการ แต่นั่นไม่ส�าคัญเท่ากับสิ่งที ่

ชาวบ้านท�ากนัในเวทีประชาคมของพวกเขา ในชมุชนตวัอย่าง 

ทัง้สอง “การท�าประชาคม” (ตามค�าทีช่าวบ้านพูดกัน)  

เป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการตัดสินใจ และก�าหนด

แนวทางแก้ปัญหา ดังนั้น ชุมชนจะมีการท�าประชาคมกัน

อย่างสม�่าเสมอ เช่น เดือนละครั้ง หรือทุก 2 สัปดาห์  

เพื่อการพูดคุยทีไ่ม่เป็นทางการ ทุกคนมีโอกาสได้พูด และ

เสยีงของทกุคนได้รบัการรบัฟัง ทีชุ่มชนสร้างสรรค์นครรงัสติ 

เมื่อมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นและถ้าชุมชนเห็นว่าอาจน�าไปสู่

การเข้าใจไม่ตรงกัน แม้เป็นเรือ่งเล็กน้อย ชาวชมุชนก็จะ 

“จัดประชาคมพูดคุยกัน” เพื่อร่วมกันหาทางออก ส่วนที่

ต�าบลหนองสาหร่ายซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีตาราง 

การประชุมเกิดขึ้นแทบทุกวัน ท�าให้ในแต่ละเดือนแทบไม่มี

วันทีว่่างเว้นจากการประชุม เพราะมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  

มากถึง 93 กลุ่ม

ในเรื่องเวทีประชาคมนี ้ ข้อมูลจากชุมชนอื่นก็คล้าย

กบัท่ีพบในชมุชนตัวอย่างท้ังสองนี้ เช่น ท่ีต�าบลเปือย อ�าเภอ

ลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งเป็นต�าบลที่มีผลงานเด่น

ในด้านการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ “ประชาคม” เป็นค�า

ท่ีชาวบ้านมกัอ้างถงึเสมอเมื่อพดูถงึการประชุม เพื่อถกแถลง

เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ 

3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน: การมีส่วนร่วม

มรีากฐานส�าคญัอยูท่ี่การยอมรบัว่า แต่ละคนในชุมชนมสีิ่งท่ี

จะให้แก่ส่วนรวมได้ และสิ่งทีแ่ต่ละคนให้นั้นมีความส�าคัญ 

ต่อส่วนรวม หากกล่าวในมุมมองของปัจเจกชนแล้ว การที ่

เขามีส่วนร่วมก็เพราะตระหนกัว่า เขามีสิ่งท่ีจะให้แก่ส่วนรวม 

ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อย หรือส�าคัญ

มากน้อยเพียงใดก็ตาม ไม่ใช่เพราะการชักชวนหรือขอร้อง 

โดยปกติความตระหนักเช่นนี้เกิดจากการได้เรียนรู้จนเข้าใจ

ปัญหาและเป้าหมายของชุมชน ท�าให้อยากมีส่วนร่วม 

ในการจัดการกับปัญหานั้นๆ แต่ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมด้วย 

เหตจุงูใจใด ผลกไ็ม่ต่างกนัมากนกั เพราะการร่วมคดิร่วมท�า

ย่อมเป็นผลดีต่อการจัดการตนเองของชุมชนเหมือนกัน

ท่ีหนองสาหร่าย สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกจิกรรม 

กลุม่หลายกจิกรรม ส่วนท่ีชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ สมาชิก 
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มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ กนัค่อนข้างดี เช่น ในการประชุม

ประชาคม การท�าความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางของ

ชุมชน หรืองานส่วนรวมอื่นๆ 

4. พลังสามัคคีและความผูกพันกันของคนใน

ชมุชน: ความสามัคคีเกดิจากความสมัพันธ์ทีด่ขีองคนในชุมชน  

ในทุกชุมชนมีความสัมพันธ์หลักๆ อยู่ 2 แบบ คือความ

สัมพันธ์แนวดิ่ง กับความสัมพันธ์แนวราบ โดยทั่วไปแล้ว 

ความสัมพันธ ์แนวด ิง่ เป ็นความสัมพันธ ์บนฐานของ 

ความแตกต่างเชงิอ�านาจ ตัวอย่างท่ีเหน็ได้ชดัคอืความสมัพนัธ์ 

ทางเครือญาติ ซึ่งจัดวางต�าแหน่งความสัมพันธ์ของคนตาม

ล�าดับอาวโุสเป็นหลกั ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์กเ็ป็นรปูแบบ

หนึ่งของความสัมพันธ์แนวดิง่ด้วยเหมือนกัน ในสังคมไทย

ความสัมพันธ์แบบนี้ยังมีบทบาทอยู่ค่อนข้างมาก แม้ว่าใน

ปัจจบุนัอาจจะลดความส�าคัญไปบ้างกต็าม ส่วนความสมัพนัธ์ 

แนวราบนั้น เป็นความสัมพันธ์บนฐานความเสมอภาค และ

ถือเอาความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยว นักวิชาการส่วนมากเชือ่ว่า ความสัมพันธ์แนวราบ

เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกจิการสาธารณะมากกว่าความสมัพนัธ์ 

แนวดิง่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีลักษณะส�าคัญทีต่ ่างกัน  

ความสัมพันธ์ทั้งสองแบบนี้ก็ไม่จ�าเป็นต้องขัดแย้งกัน 

ในชุมชนตัวอย่างข้างต้น หนองสาหร่ายซึ่งเป็นชุมชน

ชนบทที่มีประวัติยาวนาน คนจ�านวนมากมีความสัมพันธ์กัน

แบบเครือญาติ ไม่เฉพาะภายในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น  

แต่ยังขยายวงข้ามเขตหมู่บ้านไปด้วย ในแง่นี้ผู้คนส่วนมาก

ทัง้ต�าบลจงึอยูใ่นวงญาต ิไม่วงใดกว็งหนึ่ง หรอือาจจะหลาย

วงในเวลาเดียวกนั ท่ีชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ ผู้คนท่ีเป็น

ญาติกันมีน้อย เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีภูมิหลังมาจากหลาย

จังหวัด แต่สมาชิกชุมชนก็รวมกลุ่มกันค่อนข้างแน่น เพราะ

ทุกคนมีความสนใจเดียวกัน คือเรื่องที่อยู่อาศัย (ความ

สัมพันธ์แนวราบ) ส่วนที่หนองสาหร่าย เป้าหมายรวมของ

ชุมชนคอืการมีชีวติทีมี่ความสขุ ซึง่แปลออกมาเป็นเป้าหมาย

เชิงปฏบัิติท่ีทุกคนเหน็ประโยชน์ของการให้ความร่วมมอื เช่น 

เรื่องของการออมเงิน การลดหนี้สนิด้วยมาตรการลดการใช้

ปุ๋ยเคมี และการท�าความดีที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน ์

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแม้มีฐานของความสัมพันธ์ที ่

ค่อนข้างต่างกัน ก็ไม่ปรากฏว่าคนในทัง้สองชุมชนประสบ

ปัญหาในการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ 

5. ภาวะผูน้�า : ภาวะผูน้�าเป็นปัจจยัท่ีจ�าเป็นส�าหรบั

การจัดการชุมชนท้องถิ่น เช่นเดียวกับการจัดการในระดับ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผูน้�าในชุมชนท้องถิน่นัน้มหีลาย

ระดับ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในทั้ง 2 ชุมชน

ผูน้�ามีบทบาทสงูมากในการขับเคลื่อนคนและงานไปสูเ่ป้าหมาย  

ด้วยการท�างานหนัก โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม และ 

มีความอดทนสูง 
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ทีชุ่มชนหนองสาหร่าย ก่อนหน้าจะเริ่มกระบวนการ

จัดการตนเองอย่างจริงจังนั้น ผู้น�าฝ่ายท้องถิ่น (ผู้บริหาร 

อบต.) กับฝ่ายชุมชน (ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน) ไม่ค่อยประสานกนั

ดีเท่าทีค่วร กว่าผู้น�าทัง้สองฝ่ายจะรวมกันเป็นหนึง่เดียวได้ 

กใ็ช้เวลานาน แกนน�าคนหนึ่งบอกว่า “ปัจจยัเรื่องผูน้�าส�าคญั

ทีสุ่ดเลย” ส่วนทีชุ่มชนสร้างสรรค์นครรังสิต ผู้น�าเป็นคน

ท�างานทุ่มเท มีความเสียสละ อดทน และยึดหลักท�างาน

อย่างโปร่งใส ท�าให้สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเป็น 

อย่างดี 

บทสรุป-สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก
บทความนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 

ที่เอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง เพราะชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่

ฐานรากส�าคัญของประเทศ แนวทางปฏิรูปทีเ่หมาะสมคือ 

ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในทุกด้านทีม่ีความพร้อม  

ทัง้ด ้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความเสมอภาค  

ความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวัฒนธรรม 

การปฏิรูปทีใ่ห ้ช ุมชนท้องถิ ่นจัดการตนเองเป็น 

การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงกับความต้องการของคนใน

ชุมชนท้องถิน่ เพราะไม่มใีครรูปั้ญหาและความต้องการของ

คนในชุมชนท้องถิน่ได้ดีเท่ากบัคนในชุมชนท้องถิน่เอง ชุมชน

ท้องถิ่นท่ีจดัการตนเองจะเป็นชุมชนท่ีเข้มแขง็และพึ่งตนเอง

ได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดการตนเองนั้นประชาชน 

ในชุมชนท้องถิ ่นจะได้เรียนรู ้จากการกระท�าของตนเอง  

ความเข้มแขง็ของผูค้นคอืเกราะหรอืภมูคิุม้กนัท่ีดท่ีีสดุส�าหรบั 

ทุกเรื่อง นอกจากนี ้การพฒันาให้ท่ีชุมชนท้องถ่ินจดัการตนเอง 

เป็นการพัฒนาทีย่ั่งยืน เพราะคนส่วนมากจะอยู่ในชุมชน 

ท้องถิ่นของพวกเขาตลอดไป ต่างจากการพัฒนาทีจ่ัดการ

โดยหน่วยงานหรือคนจากภายนอก ซึ่งมักจะไม่ยั่งยืน ดัง

ตัวอย่างทีเ่กิดขึ้นมาแล้วมากมาย ถ้าชุมชนท้องถิ่นทัง้หมด

สามารถจัดการตนเองได้จะท�าให้ประเทศชาติโดยรวม 

มีความเข้มแข็งและมั่นคงด้วย

ท้ังหมดนี้สอดคล้องกบัมติของท่ีประชุมสมชัชาปฏริปู

ระดับชาติครั้งที่ 3 ที่ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ในทกุๆ ด้านท่ีมคีวามพร้อม อกีท้ังยงัสอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ 

ที่ว่า ในปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นจ�านวนมากที่ได้แสดงให้เหน็

ว่ามพีลงัและศกัยภาพท่ีจะบรหิารจดัการตนเองได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จงึไม่มเีหตผุลอะไรท่ีจะปิดกัน้พลงัอนันี ้

อย่างไรกต็าม ต้องยอมรบัว่าชุมชนท้องถิ่นในปัจจบุนั

ยังมีความแตกต่างกันอยู ่มาก ในบางพื ้นที ่นอกจากจะ

ขาดแคลนทรัพยากรทีจ่�าเป็นแล้ว ประชาชนยังไม่มีความ

พร้อมเพียงพอ ทั้งในด้านจิตส�านึกในการพึ่งตนเองและการ

ตระหนักรู้ศักยภาพของตน ส�าหรับพื้นทีเ่ช่นนั้น พลังของ

องค์กรชุมชนทีม่ีอยู ่ในท้องถิ่นและท้องทีอ่ย่างเดียวอาจ 

ไม่เพยีงพอ จ�าเป็นต้องได้รบัการหนนุเสรมิจากพลงัภายนอก 

ซ่ึงอาจรวมถึง สถาบันการศกึษาในท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น 

ทัง้หน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่พลังจากภายนอกควร

เข้าไปมีบทบาทในการหนุนเสริมให้เกิดการตระหนักรู ้  

ให้คนในชุมชนท้องถิ่นรู ้สึกว่าตนมีอ�านาจและมีศักยภาพ 

ที่จะจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเขาเองเป็นส�าคัญ 

เพราะเป็นฐานส�าคัญของประเทศ ชุมชนท้องถิ่น

จดัการตนเองท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย จะมพีลงัเข้มแขง็  

สามารถขบัเคลื่อนการปฏริปูสงัคมจากฐานรากได้

} ปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นจ�านวนมาก 
ที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีพลังและศักยภาพ 
ที่จะบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปิดกั้นพลังอันนี้ ~ 
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