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 วันนี้เป็นวันที่ 23มิถุนายน2552ถ้าเป็นเมื่อวันที่ 23มิถุนายน

2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระองค์ท่านยังทรงคิด

แบบเดิมแบบเดิมคือยังให้ประชาธิปไตย ให้รัฐธรรมนูญแก่ราษฎรแต่

ราษฎรสยามเวลานี้ยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตย แต่พระองค์ท่าน

ประสงค์จะให้ราษฎรสยามพร้อมและทรงเสนอให้ต้องทำ2ประการถ้าจะ

ทำให้พวกเขาพร้อมโดยเร็วเป็นพิเศษ


ประการที่หนึ่งคือต้องสร้างPoliticaleducation

ประการที่สองคือต้องสร้างLocaldemocracy

 พระองค์ท่านทรงเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าPoliticaleducation

andLocaldemocracy


 สิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ท่านทรงใช้คำว่าLocaldemocracyใน

ความหมายที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระองค์ท่าน

ไม่ได้ใช้คำว่าLocalgovernmentหรือLocaladministrationซึ่งชี้ให้

เห็นว่าพระองค์ท่านสนพระทัยท้องถิ่นในแง่ที่เป็นประชาธิปไตย ในความ

เห็นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเห็นว่าต้องสร้าง

ประชาธิปไตยที่ท้องถิ่นก่อนทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นโรงเรียนฝึกราษฎรให้กลาย

เป็นพลเมืองหรือว่าเป็นโรงเรียนฝึกประชาธิปไตยจากนั้นคนไทยจึงพร้อม

ที่จะเป็นประชาธิปไตยระดับชาติ

 วิธีคิดของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แปลกสำหรับ

คนในยุคพวกเรา เพราะพระองค์ท่านทรงคิดว่าประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่

ท้องถิ่นแล้วจึงกลายเป็นประชาธิปไตยระดับชาติ ผมคิดว่าพระองค์ท่าน

ค่อนข้างจะแยกแยะได้พอสมควรว่าประชาธิปไตยที่ระดับชาติกับที่ระดับ

ท้องถิ่นไม่เหมือนกันฉะนั้นท้องถิ่นของพระองค์ท่านมีนัยว่าเป็นโรงเรียน

ฝึกประชาชน ให้รู้จักบ้านเมือง ให้รู้จักปัญหาของบ้านเมือง ให้รู้จักการมี

ส่วนร่วม ให้รู ้จักกล้าที่จะร่วม ให้รู ้จักเลือกผู้แทน ให้รู ้จักที่จะเลือกว่า

โครงการหรือนโยบายอะไรที่ดีนั่นเป็นเหตุการณ์วันที่23มิถุนายน2475

 ถัดมาวันที่ 24มิถุนายน2475ก็เกิดการยึดอำนาจขึ้น ในความ

เป็นจริงสยามประเทศหรือประเทศไทยของเราก็เดินมาอีกทางหนึ่ง ซึ่ง

เกือบจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดไว้

นั่นคือ เราเริ่มประชาธิปไตยระดับชาติด้วยการยึดอำนาจก่อน ใช้กำลัง

ทหารเข้ายึดอำนาจจากผู ้นำอย่างฉับพลันและได้ผล เราจึงสถาปนา

ประชาธิปไตยขึ้นจริงๆที่ระดับชาติจากนั้นก็แผ่ลงมาที่ท้องถิ่น

 ในระยะแรกช่วงปี 2476แผ่ลงมาเร็วและแรงตั้งเทศบาลขึ้นมา

เป็นร้อยแห่งจากนั้นมาค่อนข้างช้าและชะงักงัน ในความคิดของพวกเราที่

ถูกสอนกันมาคือประชาธิปไตยไม่มีระดับประชาธิปไตยมีแบบเดียว ไม่มี

ประชาธิปไตยท้องถิ่นโดยเฉพาะถ้าท้องถิ่นจะเป็นประชาธิปไตยก็หมาย

เพียงว่ามีการเลือกตั้งที่ระดับท้องถิ่น

   บทความชิ้นนี้ถอดความจากการบรรยายในเวที “ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะ

คนไทย”ครั้งที่ 12จัดโดย เครือข่ายสถาบันทางปัญญาวันอังคารที่ 23มิถุนายน

2552ณห้องเมจิก2ชั้น2โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ถ.วิภาวดีถ.วิภาวดีรังสิตหลักสี่

กรุงเทพฯ

อภิวัฒน์ท้องถิ่น
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 ประชาธิปไตยของเราจึงมีแบบเดียวเท่านั ้นคือ การเลือกตั ้ง

มีนักการเมืองการเมืองมีสภามีฝ่ายบริหารถ้าเป็นส่วนกลางเรียกว่าสภา

ผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นเรียกว่า สภาท้องถิ่น สภาจังหวัด สภา

เทศบาลถ้าเป็นระดับประเทศผู้นำเรียกว่านายกรัฐมนตรีถ้าเป็นท้องถิ่น

เร ียกว่า นายกเทศมนตรี นายก อบจ. แต่ในความคิดของพวกเรา

ประชาธิปไตยมีแบบเดียว




 วันนี้ผมจะสำรวจทฤษฎีทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็น

ทฤษฎีของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจทฤษฎีตะวัน

ออก เนื่องจากความรู้ของผมจำกัดอยู่ ในที่นี้ จึงขอนำเอาแต่ทฤษฎีตะวัน

ตกมาพูดซึ่งได้ให้แง่คิดเรามากเหมือนกัน



1.1 ประชาธิปไตยยุคกรีกโบราณ 
 เริ่มจากทฤษฎีกรีกโบราณประชาธิปไตยของกรีกโบราณไม่ใช่การ

เลือกตั้งหากเป็นการปกครองตนเองของประชาชน ขอย้ำคำว่า “ตนเอง”

เป็น Self government democracy ความเป็นประชาธิปไตย คือ

ประชาชนปกครองตนเอง ไม่ใช่การเลือกตั้ง ไม่ใช่การมีผู้แทนหรือผู้นำ

ไม่ใช่Goodgovernment แต่ว่าเป็น Self government เป็นสิ่งที่ดี

เป็นการที่ได้ปกครองตนเองซึ่งค่อนข้างจะตรงข้ามกับความคิดของคนไทย

หรือสยามที่เห็นว่าการปกครองคือการที่คนอื่นมาปกครองเราการที่ผู้มี

อำนาจผู ้มีคุณงามความดี ผู ้ที ่มีชาติตระกูลที ่สูงส่ง ผู ้ที ่เป็นนักรบมา

ปกครองเราซึ่งเราเป็นคนธรรมดา เป็นผู้น้อยการปกครองตนเองนั้น เรา

คิดว่าทำไม่ได้สำหรับกรีกโบราณแล้วเขาคิดว่าทำได้ซึ่งฝรั่งส่วนใหญ่ก็ไม่

ได้คิดแบบกรีกโบราณกรีกโบราณเป็นคนส่วนน้อยที่คิดอะไรแปลก

สำรวจทฤษฎีการเมือง
แบบประชาธิปไตยตะวันตก

1.
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 เมื่อประมาณ2500ปีที่แล้ว เมืองเอเธนส์เป็นเมืองที่สำคัญแห่ง

หนึ่งของกรีกโบราณซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงประชาชนมีการปกครอง

ตนเองในความหมายที ่ว ่า ไม่มีนักการเมือง ไม่มีผู ้แทนราษฎร มีแต่

พลเมืองที่สามารถเข้าประชุมสภาได้ตลอด ใครก็เข้าประชุมได้ขอให้เป็น

พลเมืองบางครั้งประชุมกันเป็นพันๆคนสภาพลเมืองมีอำนาจเหมือนกับ

สภาผู้แทนทุกวันนี้ออกกฎหมายรวมทั้งประกาศสงครามและยุติสงคราม

เวลาพวกเอเธนส์โบราณไปรบก็ไม่ใช่กษัตริย์สั่งให้ไปจักรพรรดิสั่งให้ไป

แต่หากเป็นเพราะว่าเขาคุยกันแล้วคิดว่าควรจะไปรบก็ไปรบหรือคิดว่าจะ

สงบศึกเขาก็คุยกันว่าน่าจะสงบศึก

 ในทางบริหารกรีกโบราณในนครประชาธิปไตยใช้วิธีจับฉลากซึ่ง

คนไทยฟังเรื่องจับฉลากแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องขำขันแต่กรีกโบราณคิดว่าการ

เลือกตั้งเป็นการเข้าข้างคนเก่งเข้าข้างคนดีเข้าข้างคนดังกรีกโบราณเชื่อว่า

ต้องให้โอกาสคนจำนวนมากที่สุด เขาจึงใช้วิธีการจับฉลาก เขาไม่ได้วิตกว่า

จะได้คนไม่ดี เพราะการที่เขาฝึกราษฎรหรือพลเมืองของเขาให้มีคุณภาพ

ค่อนข้างดีทำให้ใครก็ได้สามารถหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารใน

ระยะสั้นๆประมาณ1ปีเป็นส่วนใหญ่

 ฝ่ายตุลาการ เขาใช้วิธีจับฉลากเหมือนกัน โดยจะมีคณะลูกขุน

เราอาจจะสงสัยว่าSelfgovernment เป็นGoodgovernmentหรือไม่

กรีกโบราณไม่ได้ตั ้งใจจะให้เป็นGood government เขาทำ Self

government เป็นหัวใจของเขาแต่บังเอิญgoodด้วย เพราะประชาชน

พลเมืองเขามีคุณภาพ



1.2 ประชาธิปไตยยุคโรมันโบราณ 
 หลังจากยุคกรีกโบราณก็มาสู่ยุคโรมันโบราณซึ่งห่างกันไม่กี ่

ร้อยปีท่ีผ่านมายคุโรมันโบราณประชาชนแบ่งออกเป็น2พวกคือสามัญชน

กับชนชั้นสูง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสามัญชนเรียกว่า Plebian ชนชั้นสูง

เรียกว่าPatricianแทนที่จะมีสภาเดียวเขามี2สภาคือสภาสามัญกับ

วุฒิสภาและมีผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งเรียกว่ากงสุล(Consul)มาจากการเลือก

ตั้ง มาจากการแต่งตั้งของสภาสูงและวุฒิสภาเห็นชอบด้วย ส่วนใหญ่มี

2คนไม่ให้มีคนเดียว

 ส่วนพวกโรมันโบราณคิดต่างจากพวกกรีกโบราณอยู่ประการหนึ่ง

คือคิดว่าการปกครองตนเองอย่างเดียวไม่พอจะต้องสร้างคุณภาพของ

พลเมืองให้แก่พลเมืองด้วยจึงจะปกครองตนเองได้และปกครองอย่างมี

ธรรมปกครองอย่างมีหลักการปกครองอย่างมีสายตาที่ยาวไกลฉะนั้น

เขาจะเน้นเรื่องการสร้างคุณธรรมของความเป็นพลเมือง

 หัวใจของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นแบบกรีกโบราณหรือโรมัน

โบราณก็คือSelfgovernmentการที่ประชาชนปกครองตนเอง เคล็ดลับ

อยู ่ที ่เขาเห็นว่า ประชาชนเป็นทั ้งผู ้ปกครองและผู ้ถูกปกครองในเวลา

เดียวกัน แต่แบบสยามหรือของไทยเรา หรือของตะวันออก ส่วนใหญ่

ประชาชนมีหน้าที่เป็นผู้ถูกปกครองวิธีคิดแบบกรีกโบราณจึงเป็นข้อยกเว้น

มากๆโรมันโบราณก็รับความคิดกรีกมาระดับหนึ่งซึ่งก็จัดว่าเป็นข้อยกเว้น

เช่นกันเพราะฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนี้ฝรั่งส่วนใหญ่คิดว่าต้องเป็นการ

ปกครองโดยผู้ที่เหนือกว่าหรือแข็งแรงกว่าปกครองผู้ที่อ่อนแอกว่า แต่

กรีกโบราณนั ้นย้ำว่า ความดีความงามทางการเมืองที ่สำคัญที ่สุดคือ

ประชาชนเป็นผู้ปกครองยามใดที่ประชุมสภายามใดที่เป็นผู้บริหารหรือ
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ยามใดที่ไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านั้นก็เป็นคนทำหน้าที่ผู้ถูกปกครองและสอน

ไว้ว่าคนคนหนึ่งต้องเป็นคนได้ดีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองและตอน

ที่ถูกปกครองก็ต้องเป็นผู้ถูกปกครองที่ดี

 แต่ประชาธิปไตยท่ีเราเห็นทกุวันน้ี เป็นประชาธิปไตยในยคุสมัยใหม่

เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18-19ซึ่งขณะนั้นเกิดข้อถกเถียงว่าประชาธิปไตยซึ่ง

เดิมเป็นการปกครองในเมืองขนาดเล็กมีคนไม่กี่หมื่นคนหรือว่าประมาณ

แสนต้นๆจะกลายเป็นการปกครองระดับประเทศได้อย่างไร โดยกำลังจะ

เปลี่ยนลักษณะสังคมจากเดิมที่มีการปกครองเมืองเป็นการปกครองของ

ประเทศจากเดิมที่มีคนไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนกลายเป็นคนหลายล้านคนได้

อย่างไรนักคิดที่มีอิทธิพลจำนวนมากและเห็นว่าควรจะเปลี่ยนจากการให้

ประชาชนที่มีไม่มากนักแต่มีส่วนร่วมสูงมาก ให้กลายเป็นจำนวนคนที่

มากมายมหาศาลแต่มีส่วนร่วมนิดหน่อยนั่นคือใช้เรื่องไปลงคะแนนเสียง

เป็นหลักจึงเรียกว่า เกิดประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทนผ่านผู้แทนภาษา

อังกฤษเรียกว่าRepresentativegovernmentคงทราบกันดีอยู่แล้ว



1.3 ประชาธิปไตยยุคสมัยใหม่ 
 1) นักคิดหรือผู้นำที่สนับสนุนการแปรเปลี่ยนจากประชาธิปไตย

ทางตรงเป็นการใช้อำนาจทางอ้อมผ่านผู้แทน ที่ให้เหตุผลสนับสนุนว่า

ควรจะเป็นRepresentative democracy ไม่ใช่ Self government

democracyซึ่งมีหลายๆท่านในที่นี้ขอยกตัวอย่างไม่กี่ท่านดังนี้

• แมดดิสัน (Madison) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

รุ่นใกล้เคียงกับเจฟเฟอร์สัน เป็นนักคิดด้วยแมดดิสัน เชื่อว่า

ถ้าทำประชาธิปไตยในเมืองเล็กๆ การทะเลาะเบาะแว้งจะ

หนักหน่วงรุนแรง เพระว่ารู้จักหน้าตาเห็นกันหมดยากที่จะลืม

เลือนได้ แต่ถ้าประเทศเป็นขนาดใหญ่ ใช้การเลือกตั้ง ทำให้

การเมืองห่างกันสักหน่อยความขัดแย้งจะลดน้อยลงแมดดิ

ส ันเห็นด้วยที ่จะต้องทำ Self government ให้เป ็น

Representativegovernment

• จอห์น สจ๊วต มิล (John Stuart Mill)ยิ่งเห็นชัด เขาเชื่อว่า

ประชาธิปไตยที่ระดับชาติ จะต้องทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมหมด

ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมหมดก็ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้มากนัก

จึงเป็นเรื่องชอบธรรมที่จะให้มีการเลือกตั้ง

• มอสกา (Mosca) เห็นว่า ในความเป็นจริงประชาชนที่เป็นทั้ง

ผู ้ปกครองในเวลาเดียวกันนั ้น ไม่มี ความจริงของสังคม

ส่วนใหญ่ในโลกนี้คือมีคนกลุ่มน้อยนิดเท่านั้นที่เหมาะที่จะ

ปกครองและคนส่วนใหญ่เหมาะที่จะถูกปกครองฉะนั้นอย่า

ไปคิดแบบพวกกรีกโบราณ เราแยกคนเป็นสองประเภทถือว่า

เป็นเรื่องปกติสำคัญว่าคนที่ปกครองจะปกครองให้ดีอย่างไร

• แม๊กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เชื่อว่าประชาธิปไตยสมัยใหม่

เป็นเรื่องของการเลือกผู้แทนหรือผู้นำที่จะมาทำหน้าที่แทน

ประชาชนประชาชนไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมอะไรมากมาย

• ชุมปีเตอร์ (Schumpeter) ซึ่งเป็นคนในศตวรรษ 20นี้เอง

เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ใช่ไปมีส่วนร่วมด้วย

ตัวเองแต่ว่าเป็นคนapproveความเห็นชอบของผู้นำหรือ

ผู้แทนก็เพียงพอแล้ว

• เบเรลสัน (Berelson) เป็นคนที่อยู ่ในยุคใกล้เราเข้ามาอีก

ประมาณหลังสงครามโลกครั้งที ่สอง ยิ ่งทำให้สรุปได้ชัดว่า

ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ว่าจะแม่แบบในอเมริกาหรือใน
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อังกฤษหรือในฝรั่งเศสพอไปทำการสำรวจประเทศเหล่านี้แล้ว

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยจะไปโหวตผู้แทน

ก็โหวตแบบงูๆ ปลาๆ บางประเภทก็โหวตตามพรรค ชอบ

พรรคเหลือเกิน เลือกทีไรก็จะขอเลือกแต่พรรคนี้ นโยบายจะ

เปลี่ยนไปอย่างไรผู้นำจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะเลือกแต่พรรคนี้

ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นเชิงเหตุเชิงผลแต่ทำไมประเทศเหล่านี้ถึง

ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จ เบ เรลสันบอกว่า

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนไม่ค่อยมีบทบาทอะไร

มากสักเท่าไหร่ ถือเป็นเรื ่องดี เพราะถ้าประชาชนเข้ามามี

บทบาทมากๆจะยุ่งเสียเปล่า

 ด้วยการถกเถียงแบบนี้ทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นเรารับเอา

ความคิดของRepresentativedemocracy เข้ามา เรายิ่งพูดก็ยิ่งอนาถ

เพราะเราเกิดมาคิดแบบเดียว ใครที่จะมาเสนออะไรประหลาด เรามักคิดว่า

ทำไม่ได้พวกเราคิดว่า.....................

• ประชาธิปไตยคือไม่มีทหารมาปฏิวัติ

• ประชาธิปไตยคือมีการเลือกตั้ง

• ประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่เป็นคนปกครอง

• ประชาธิปไตยคือการให้คนอื่นมาปกครองเรา

• ประชาธิปไตยคือ...............พูดไปกันเรื่อยๆ



 2) นักคิดที่ยืนยันประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครองตนเอง

เน่ืองจากในประเทศตะวันตกมีคนคิดว่าทำอย่างไรจะให้Representative

governmentกลับไปเป็นSelfgovernmentจึงมีนักคิดที่จะกล่าวถึงต่อ

ไปนี้ที่เป็นฝ่ายยืนยันว่าควรจะทำประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครอง

ตนเองประเภทที่เป็นSelfgovernment โดยทำการปกครองในพื้นที่ที่มี

ขนาดเล็กมีความใกล้ชิดและสนิทชิดเชื้อกันได้แก่

• ซาปาต้า (Zapata) เป็นนักปฏิวัติชาวเม็กซิกันกล่าวไว้ว่า

เราไม่ต้องการผู้นำที่เก่งถ้าผู้นำที่เก่งจะทำให้ได้ประชาชนที่

ไม่เก่งผู้นำที่ดี จะทำให้เกิดผู้ตามที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นอย่าไป

หวังพึ่งผู้นำเลย

• จู เวเนล (de Jouvenel)บอกว่าถ้าประชาชนเซื่องเหมือน

ลูกแกะมันจะไม่มีทางได้รัฐบาลที่เหมือนลูกแกะหรอก จะได้

รัฐบาลหมาป่าต่างหากนั่นหมายความว่า ทางออกไม่ใช่อยู่ที่

ผู ้นำ ทางออกอยู่ที ่ว่าประชาชนต้องแข็งแกร่ง ถ้าประชาชน

แข็งแกร่งก็จะได้ผู้นำที่ไม่แข็งแต่ถ้าประชาชนอ่อนแอจะได้

ผู้นำที่เป็นเหมือนหมาป่า ถ้าประชาชนไม่รู้เรื่องอะไร ก็จะได้

ผู ้นำที ่หลอกลวง เป็นการย้ำให้เห็นว่า ประชาธิปไตยขาด

ประชาชนที ่แข็งแกร่ง และขาดประชาชนที ่รู ้เท่าทันหรือว่า

กระตือรือร้นไม่ได้จะคิดแบบเบเรลสันไม่ได้

• รุสโซ (Rousseau) เป็นคนยุคก่อนปฎิวัติฝรั่งเศสเล็กน้อยเขา

ให้คำจำกัดความประชาธิปไตยว่าต้องปกครองตนเองถ้าเอา

คนอ่ืนมาปกครองแทนเราไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตย

มันผิดโดยคำนิยามผู้นำของเราผู้แทนของเราทำหน้าที่อย่าง

มากเป็นเพียงผู้ช่วยเราเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าประชุมผ่าน

กฎหมายด้วยตนเองไม่ได้เข้าไปถกเถียงด้วยตนเองจะบอกว่า

เราเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ปกครองตนเองจะ

เปลี ่ยนประชาธิปไตยแบบปกครองตนเองไปเป็นการเลือก

ผู้แทนและมาทำอะไรแทนเราไม่ได้
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• มอง เตสกิเออ (Montesquieu) เช่ือเหมือนรสุโซว่าประชาธิปไตย

คือการปกครองเมืองขนาดเล็กเอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุน

การทำงานในชุมชนนั้นๆฉะนั้นถ้าต้องการจะเป็นรัฐขนาดใหญ่

ให้ทำเป็นสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐอย่าทำเป็นรัฐเดี่ยวทำ

อย่างไรก็ตามที่จะต้องให้บทบาทของบ้านเมืองอยู่ที่ท้องถิ่น

อยู่ที่พื้นฐาน

• เดอ ต๊อกเกอวิลล์ (De Tocqueville) เป็นชาวฝรั่งเศสที่ไป

ศึกษาดูงานที่อเมริกา ได้เห็นการทำงานของชาวเมืองขนาดเล็ก

ซึ่งมีคนไม่กี่พันคนในแถบNewEngland เขาประทับใจมาก

เห็นคนอเมริกันแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวเอง เดอต๊อกเกอวิลล์

บอกว่า เรื่องปัญหาของบ้านเมืองแบบนี้ ถ้าเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศส

รัฐบาลเป็นคนแก้ถ้าเกิดขึ้นที่อังกฤษชนชั้นสูงเป็นคนแก้แต่ที่

อเมริกาชาวบ้านรวมตัวกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง เดอต๊อก

เกอวิลล์จึงเห็นว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่ยังอยู่

ได้

  ประชาธิปไตยของอเมริกายังอยู่ได้ เพราะประชาชนมี

สำนึกเรื่องการพึ่งตนเองการเป็นตัวของตัวเองความกล้าที่จะ

ทำอะไรด้วยตนเองความหยิ่งผยองของคนชั้นล่างถ้าเห็นเขา

จนแล้วจะไปอุปถัมภ์เขา ไม่ได้ เขาไม่ยอมให้อุปถัมภ์ฉะนั้น

เดอต๊อกเกอวิลล์ได้เขียนหนังสือขึ้นมาซึ่งให้ข้อคิดตรงนี้มาก

• บุคชินส์ (Bookchin) ยังมีชีวิตอยู่ อายุ90ปีกว่าแม้เป็นคน

ร่วมยุคกับเราแต่เขาเริ่มคิดถึงประชาธิปไตยเปลี่ยนไป เมื่อ

เห็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทนมีปัญหา

มากขึ ้นทุกที บุคชินส์ เรียกการเมืองที ่ทำกันอยู ่ขณะนี้ ว่า

“การรัฐ”ส่วนการเมืองที่ทำในกรีกโบราณในอุดมคติเขาเรียกว่า

“การเมือง”แต่ท่ีเขาทำกันอยูเ่ป็นการรัฐ ต้องใช้ผูแ้ทนทำต้องใช้

ราชการทำต้องใช้ประธานาธิบดีทำต้องใช้นายกทำรัฐมนตรี

ทำแบบน้ีเรียกว่าการรัฐบคุชินส์บอกว่าเราจะต้องสนใจการเมือง

ให้มากขึ้น ชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้ด้วยการเมืองไม่ใช่การรัฐ

การเมืองในที่นี ้หมายถึงประชาชนต้องมีบทบาท ต้องสนใจ

ต้องกระตือรือร้น ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนไม่ใช่เป็น

เพียงผู้ถูกปกครองประชาชนต้องเข้าไปปกครองด้วย

• มาเคียเวลลี่ (Machiavelli) เรารู้จักเขาในฐานะผู้เขียนหนังสือ

เรื ่อง “ThePrince” แต่ที ่จะพูดถึงต่อไปนี้ในฐานะผู้เขียน

หนังสืออีกเล่มหนึ่งเรื่อง “TheDiscourse” ได้พูดถึงการที่

คนจะปกครองตนเองนั้น ต้องฝึกความเป็นพลเมือง จะต้อง

เสียสละจะต้องมีคุณธรรมมีความกล้าหาญจะต้องเสียสละ

ให้บ้านเมือง

• แมนสบริดจ์ (Mansbridge) เป็นคนยุคปัจจุบันที่น่าจะยังมี

ชีวิตอยู่พูดถึงSelfgovernmentและเห็นว่าประชาธิปไตย

ขณะนี้ควรทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบไม่เป็นฝักฝ่าย (Non-

adversarydemocracy)ให้มากขึ้นคนอาจจะมีความคิดเห็น

ขัดแย้งกันแต่ไม่ควรเอื้อให้เกิดเป็นขั้วเป็นฝ่ายหรือว่าเป็น

ปฏิปักษ์กันแต่พยายามทำให้ผสมกลมกลืนมีความปรองดอง

ซึ ่งแมนสบริดจ์บอกว่า ทำได้เฉพาะการเมืองระดับเล็กๆ

อย่างไรเสียในระดับชาติคงต้องเป็นAdversarydemocracy

แต่ในกรีกโบราณและในเมืองเล็กๆ ของอเมริกาแถบNew

Englandที่มีการเข้าไปทดลองจำนวนหนึ่ง คนในนั้นรู้สึกว่า
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การเมืองไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งหรือการแข่งขันแต่เป็นเรื่อง

ของการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ถกเถียงกัน เพื ่อที ่จะเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมแนวคิดนี้ทำได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าทำไม่

ได้

• มาเรียน ยัง (Marion Young) เมื ่อสักสิบปีกว่ามานี ้เกิด

กระแสหนึ่งที่เรียกว่าDeliberativedemocracyคนไทยแปล

ว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือไม่จำเป็นจะต้องมา

โหวตเอาแพ้เอาชนะกันประชาธิปไตยไม่ใช่อย่างที่แต่ละคนคิด

มาจากบ้านแล้วว่าจะโหวตใครมาถึงแล้วก็หลับหูหลับตาโหวต

เข้าไปแต่ประชาธิปไตยจริงๆคุณภาพอยู่ที่การคุยกันการถก

เถียงถกเถียงแบบที่เอาใจเขามาใส่ใจเราลองคิดแบบใหม่ทิ้ง

ความคิดแบบเดิมบ้างและถูกทั้งสองคนได้หรือเปล่าถูกทั้ง

สองฝ่ายได้หรือเปล่า หรือพอพูดออกมาแล้วและสรุปออกมา

แล้วเป็นความคิดที่ทุกคนยอมรับว่าดี แต่ไม่รู้เป็นความคิดของ

ใครบ้าง เพราะผสมปนเปกันไปหมดและไม่ต้องใช้วิธียกมือให้

มากนัก ใช้วิธีการที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมตรง

นั้นสิ่งที่ออกมาเป็นความคิดร่วมกันเป็นผลิตผลของความคิด

ร่วมกัน

• เดวิด แม็ทธิวส์ (David Mathews)คนไทยรู้จักดีคือเขาไป

รื้อฟื้นความดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาที่เดอต๊อกเกอวิลล์(De

Tocqueville) เคยพูดไว้และได้นำกลับมาใช้อีกครั ้งหนึ ่ง

พยายามที่จะทำให้เทศบาลในเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นการ

ปกครองตนเองของประชาชนให้มากขึ้น

• เปททิส (Petits)บอกว่าสิทธิเสรีภาพควรจะตีความเสียใหม่

ไม่ใช่หมายถึงการปลอดจากการรังควานของรัฐปลอดจากการ

ยุ ่งเกี ่ยวของรัฐ มีความเป็นตัวของตัวเองตามแบบที ่พวก

เสรีนิยมให้คำจำกัดความไว้ แต่ควรจะตีความเสียใหม่ตาม

พวกสาธารณรัฐนิยมที่กล่าวว่าการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง

ของรัฐ เราไปมีบทบาท เราไปมีส่วนร่วม เราได้ไปทำอะไรด้วย

ตัวเองพึ่งรัฐบาลพึ่งทางการให้น้อยนี่ต่างหากที่เป็นเสรีภาพ

ไม่ได้หมายถึงเราจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเรา รัฐบาลไม่เข้ามา

ยุ่ง เราถือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เสรีภาพหากแต่เราจะต้องเข้าไปทำเรื่อง

ส่วนรวมเสมือนว่าเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องของเราด้วย
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 จากทฤษฎีของกรีกและโรมและทฤษฎีของคนชั้นหลังๆที่คล้อย

ตามทฤษฎีโบราณของกรีกและโรมผมคิดว่าควรจะร้ือฟ้ืนSelfgovernment

ขึ้นมาซึ่งเป็นSpiritของประชาธิปไตยแบบยุคดั้งเดิม แต่ถ้าเราจะอาศัย

Representativegovernment ขึ้นมาอย่างเดียว เวลานี้ไปไม่ไหวแล้ว

ควรจะต้องทำอย่างไรให้คนมีความรู้สึกว่า เรามีบทบาทมีสถานะ รัฐมี

ความผูกพันกับบ้านเมือง เราไม่รู้สึกแปลกแยกต่อบ้านเมือง แต่เราจะทำ

Selfgovernmentโดยทำเฉพาะในระดับท้องถ่ินให้เป็นSelfgovernment

มากขึ้น ถ้าเป็นระดับชาติคงทำยากปล่อยให้เขาเป็น Representative

governmentต่อไป

 เรื่องนี้จะมีนัยถึงท้องถิ่นของไทยมากตอนนี้ท้องถิ่นของไทยดีขึ้น

กว่าเดิมมาก ประการสำคัญต้องเปลี ่ยนแนวคิดใหม่ให้ท้องถิ ่นเป็น

ประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งผมจะไม่เสนอไปจนถึงขั้นให้ยกเลิก อบจ. ให้

ยกเลิกสภาท้องถิ่น เลิกไม่ได้ แต่ทำอย่างไรที่จะให้ท้องถิ่นเป็นที่ที่คนมี

โอกาสจะทำงานมากขึ้นคนมีโอกาสจะเข้าไปดูแลเรื่องของบ้านเมืองมากขึ้น

ร่วมคิดร่วมทำและทำอย่างไรให้คนรักบ้านเมือง รักท้องถิ่นมีความรู้สึก

เหมือนที่เรารักครอบครัวของเราท้องถิ่นควรจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น

กว่าเดิม ให้เหมือนท้องถิ่นธรรมดาที่มีความรักมีความผูกพัน เหมือนกับ

นัยต่อท้องถิ่นของไทย
2. เป็นเรื่องของเราเองการเมืองระดับชาติอาจจะรู้สึกแปลกแยกแต่ท้องถิ่น

ควรจะต้องทำอย่างไรที่ไม่ไปเหมือนระดับชาติอย่าไปเลียนแบบการเมืองที่

ระดับชาติ

 ผมขอคำแนะนำว่า เราควรจะต้องศึกษาเรื่องSelfgovernment

และควรจะต้องรื้อฟื้นสำหรับประเทศไทยในความเป็นจริงไม่ควรจะเรียก

ว่ารื้อฟื้นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีแต่ถ้าจะพูดรื้อฟื้นได้เหมือนกันเพราะเดิม

เราเคยมีการปกครองตนเองของชาวบ้านอยู่สมัยที่เคยมีหัวหน้าบ้านสมัย

ก่อนเวลามีปัญหาในระดับตำบลหมู่บ้านก็ช่วยกันแก้ไขและลงไปทำอะไร

มากมายหัวใจแบบนั้นวิญญาณเหล่านั้นต้องรื้อฟื้นขึ้นมาและบวกเข้ากับ

ความคิดที่ว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วหมายถึงSelfgovernment ไม่ได้

หมายถึงRepresentativegovernmentแต่ความจำเป็นที่จะต้องทำใน

สังคมที่ใหญ่มากบางครั้งต้องใช้ Representativegovernmentทำ

ถ้าเราปล่อยให้เป็น Representative government แต่ไม่มี Self

government เลยก็ไม่มีความรู้สึกที่ผูกพันกับส่วนรวมผมขอเสนอแนะ

ไว้ว่าท้องถิ่นควรจะทำให้เป็นSelfgovernmentdemocracyและผม

เขียนไว้ในหนังสือแปรถิ่น เปลี่ยนฐาน1ที่พิมพ์เผยแพร่แล้วว่าอย่าสนใจ

ช่วยคนจนหรือคนชั้นล่างอย่างมักง่ายหากควรช่วยให้เขาพัฒนาตนเอง

ปกครองตนเอง ให้เขาอาสาเข้ามาแก้ปัญหาท้องถิ ่นชุมชนของเขาเอง

ประเด็นหลังนี้สำคัญกว่ามาก

1 หนังสือ แปรถิ ่น เปลี ่ยนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ ่น ให้เป็นรากฐานของ

ประชาธิปไตย เขียนโดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์ครั้งที่1สิงหาคม2552
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 เรื่องนี้พูดแล้วยังต้องไปฟันฝ่าและทำอะไรอีกมากถ้าไม่ฟันฝ่าไม่

ทำอะไร เราก็ไม่ได้empower (สร้างความเข้มแข็ง) ให้กับคนชั้นล่างเท่าที่

ควรแต่เราเห็นใจเขา เราสงสารเขาอดช่วยเขาอย่างง่ายๆ เฉพาะหน้าไป

ก่อนไม่ได้ถ้าเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ก็อยากจะได้คะแนนเสียงจากเขา

ก็ช่วยเขาอย่างรวดเร็วง่ายดายส่วนเขาจะทำอะไรได้เอง เราไม่ค่อยสนใจ

ตรงนี้เท่าไหร่ แต่ณ เวลานี้เรามีทฤษฎีอีกจำนวนหนึ่งแล้วที่จะเสริมสิ่ง

ที่พวกเราคิดพวกเราทำกันมา ให้มีน้ำหนักมากขึ้นทำมาแล้วมากด้วย

หลายท่านเป็นผู้นำเสียด้วยผมได้รับความรู้ แง่คิดทั้งหลายที่ท่านได้ทำมา

แล้วแต่วันนี้ผมขออนุญาตเสริมทฤษฎีบางอย่างเท่านั้น เพื่อเราจะไปทำต่อ

และทำด้วยความลึกซึ้งมากขึ้น









 ฟิกกิส ลาสกี เมทแลนด์ (Figgis, Laski, and Maitland)มอง

รัฐสมัยใหม่และเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องอยู่ เพราะผูกขาดอำนาจสาธารณะ

ไว้ที ่ร ัฐเท่านั ้น และเรียกอำนาจสาธารณรัฐเช่นนั ้นว่า”อธิปไตย”พวก

ฟิกกิสลาสกี เมทแลนด์ซึ่งเรียกตัวเองว่า “พวกพหุนิยม”คนเหล่านี้เป็น

ชาวอังกฤษทั้งนั้นมองว่าการที่รัฐมาผูกขาดอำนาจสาธารณรัฐไว้แต่ผู้เดียว

ทำให้การเมืองสมัยใหม่ไม่เป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตาม

แต่ไปละเมิดอำนาจของสังคมย่อย (Partial society) ซึ่งเคยมีเอกสิทธิ์

อิสระในตัวเอง (Internal autonomy) ก่อนที ่จะเป็นยุคสมัยใหม่ใน

ประเทศตะวันตกเรียกกันง่ายๆว่ายุคกลางยุคเรเนซองส์ซึ่งรัฐในตอนนั้น

เป็นเพียงFirstamongequalsคือ เป็นคนที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นแต่

ไม่ใช่เป็นนายของคนอื่น รัฐไม่ใช่เป็นนายของสังคม รัฐเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมแต่เป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่มีอำนาจค่อนข้างจะมากกว่าคนอื่นแต่

ไม่ได้เป็นนายคนอื ่น เวลานั ้นยังมีแนวคิดเรื ่องอำนาจอธิปไตย นั ่น

หมายความว่า รัฐในขณะนั้นได้เข้าไปยุ่งเกี ่ยวกับสังคมย่อย ที่เรียกว่า

Partialsociety

การเมืองพหุนิยมของอังกฤษ
3.
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 สังคมย่อย ได้แก่สมาคมวิชาชีพสมาคมนายช่างสมาคมแพทย

สภาซึ่งเป็นตัวอย่างสังคมย่อยที่ดีในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยสมาคมช่างทำ

นาฬิกาหรือกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ก็เป็นPartialsocietyกล่าวคือก่อนเข้าสู่ยุค

สมัยใหม่สังคมประกอบด้วยสังคมใหญ่สังคมไม่ได้ประกอบด้วยปัจเจก

ความคิดเรื่องปัจเจกเกิดขึ้นมากในสังคมยุคสมัยใหม่ เกิดจากการที่เรา

ยกเลิกเอกสิทธิ์และอิสระของPartialsocietyพระ เมื่อก่อนเป็นPartial

societyมีเอกสิทธิ์ที่จะจัดการเรื่องของตนเองมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน

 ในอังกฤษเวลานั้น เล่ากันว่ามักจะมีสงครามระหว่าง townและ

gownซ่ึงtownแปลว่าเมืองgownแปลว่าเส้ือครยุเช่นในCambridge

และ Oxford หลายครั ้งน ักศึกษากับอาจารย์ออกมากินเหล้านอก

มหาวิทยาลัยและทะเลาะกับชาวเมืองต่อยตีกันชกกันพวกอาจารย์กับพวก

นิสิตนักศึกษาต้องพยายามหนีเข้าประตูมหาวิทยาลัยไปให้ได้ เพราะถ้าผ่าน

เข้าประตูมหาวิทยาลัยถูกจับจะใช้กฎของมหาวิทยาลัยถ้าเกิดถูกจับได้นอก

ประตูมหาวิทยาลัยจะใช้กฎหมายของบ้านเมืองคล้ายๆเขตทหารห้ามเข้า

 รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี ่ยวกับพระ สมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัย

ต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้ตัวอย่างเช่นออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่ได้ กฎหมายของมหิดล ระเบียบของมหิดลมาตรฐานของมหิดล ISO

ของมหิดลต้องเป็นภายในบทบาทของรัฐเป็นFirstamongequalsรัฐ

ไม่ใช่จะทำอะไรได้หมดไม่ใช่ไปออกพระราชบัญญัติสงฆ์แล้วเข้าไปจัดการ

สงฆ์ โดยไปบอกว่านี่เป็นพระนั่นไม่ใช่พระ ไม่ได้ต้องยอมรับในอำนาจ

สาธารณะของคนอื่นด้วย เรื่องเหล่านี้เราน่าหยิบเอามาใช้กับปัจจุบันได้พอ

สมควร

 ในปัจจุบันรัฐมีอำนาจครอบคลุมเหลือเกินซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้มา

ก่อนแต่ผมไม่ถึงกับเสนอว่าให้กลับไปเป็นยุคกลางแต่ว่าทำอย่างไรรัฐจะ

ต้องรู้จักเคารพในเอกสิทธิ์และอิสระของกลุ่มสังคม เรื่องนี้จะไปได้ดีใน

ความคิดเกี่ยวกับชุมชนหรือสิทธิชุมชนที่เขาพูดกันก็ได้หรือจะมองทฤษฎี

อีกแบบหนึ่งที่ว่าการเกิดยุคสมัยใหม่และทำให้สังคมเหลือแต่รัฐฝ่ายหนึ่ง

กับปัจเจกชนอีกฝ่ายหนึ่ง เพียงเท่านี้ไม่พอจะต้องยอมให้มีสังคมย่อยที่มี

เอกสิทธิ์อิสระมีการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะสิ่งต่างๆของตนเองได้เหมือน

กันจะทำให้รัฐลดการผูกขาดอำนาจสาธารณะลงผมคิดว่าท้องถิ่นสามารถ

ทำได้ รัฐส่วนกลางกำหนดอะไรได้ไม่มากนักคงจะต้องลดบทบาทต่างๆ

ต่อไปผมขอให้คำแนะนำว่า

• องค์กรส่วนท้องถิ่นควรมีลักษณะเป็นภาคสังคมให้มากขึ้น ไม่

ควรคิดว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นรัฐขนาดย่อและขนาดย่อย

ไม่ควรคิดอย่างนั้น

• ท้องถิ่นต้องเป็นชาวบ้านชาวเมืองให้มากขึ้น

• ท้องถิ่นต้องไม่เป็นหลวงต้องไม่เป็นราชการ

• ท้องถิ่นต้องมีลักษณะบ้านๆให้มากขึ้น ต้องทำอย่างไรให้ดู

ไปแล้วไม่ใช่เป็นองค์กรภาครัฐมากนัก

 สิ่งเหล่านี้จะทำได้หรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันต่อไป



 Subsidiarity เป็นแนวคิดของคาทอลิคของสันตะปาปาซึ่งจะไม่

เอ่ยพระนามของท่านคือท่านสอนไว้ว่าเราควรจะถือว่าอะไรก็ตามที่สังคม

ระดับล่างสังคมระดับพื้นฐานทำได้และสังคมที่อยู่สูงขึ้นไปมาแย่งทำ เป็น

สิ่งที่เป็นบาปไม่ควรทำอย่างนั้นที่อยู่สูงกว่าเหนือกว่าแล้วไปแย่งคนที่อยู่

พื้นฐานมาทำเป็นสิ่งที่ไม่ดี

  เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ครอบครัวทำได้ต้องให้ครอบครัวทำอย่าไป

แย่งครอบครัวทำอะไรที่ท้องถิ่นทำได้ ส่วนกลางต้องไม่ไปแย่งท้องถิ่นทำ
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สังคมควรจะทำอะไรที่ครอบครัวทำไม่ได้เท่านั้นถ้าอะไรที่ครอบครัวทำได้

สังคมอย่าเข้าไปยุ่งท้องถิ่นควรจะเข้าไปทำเฉพาะที่ที่คนท้องถิ่นทำไม่ได้

ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ท้องถิ่นไม่ควรจะไปแย่งสังคม ไม่ควรจะไปแย่ง

ชุมชนไม่ควรจะไปแย่งสมาคมวิชาชีพทำ

 ในขณะเดียวกันภูมิภาคหรือส่วนกลางไม่ควรไปทำอะไรที่ไปแย่ง

ท้องถิ่นทำ เพราะไม่ดี เราควรจะถือหลักที่ว่า อะไรที่คนข้างล่างทำได้คน

พื้นฐานทำได้ต้องให้เขาทำ เราเรียกว่าSubsidiarity ในประเทศไทยของ

เราไม่ค่อยได้ใช้หลักแบบนี้ หลักของเราคือคนที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาจะทำ

อะไรได้นั้น ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่สูงขึ้นไปอนุญาตให้ทำฝรั่งมามองเราก็ว่า

แปลกดี เราไปมองของฝรั่งก็ว่าแปลกดีแต่ผมคิดว่าเราคงไม่เลือกที่จะเป็น

ไทยหรือเทศ เราควรคิดว่าอะไรที่ดี เราจะรับมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นของ

ใคร







 Small is beautifulของชูมาร์กเกอร์(Schumacher)สอนไว้ว่า

อะไรที่เล็กก็งามอย่าไปบ้าคิดอะไรที่ใหญ่หมดผมคิดว่า เราอยู่ในกระแส

ทุกวันนี้ที่ว่าอะไรใหญ่เข้าท่าเราไม่เคยคิดว่าอะไรใหญ่ไม่ดีเล็กจะดีแต่

ชูมาร์กเกอร์ซึ ่งเป็นชาวอังกฤษคิดว่า ประเทศถ้าใหญ่เกินไปก็ควรจะ

เล็กลงการแยกประเทศไม่ใช่เรื่องเสียหายประเด็นนี้ไม่ได้หมายถึง เรื่อง

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่แน่อนาคตอะไรก็เป็นได้

 ชูมาร์กเกอร์บอกว่าประเทศไม่จำเป็นต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเสมอ

ไป เช่นสวิตเซอร์แลนด์ ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากเอาส่วนที่มีคนพูด

ฝรั่งเศสไปรวมกับฝรั่งเศส เอาส่วนที่พูดภาษาเยอรมันไปรวมกับเยอรมัน

ส่วนที่พูดอิตาลีไปรวมกับอิตาลีประเทศก็หมดก็ไม่มีสวิตเซอร์แลนด์ที่

สวยงาม ท่านบอกว่าอังกฤษเวลานี ้ ถ้าแยกAnglia ออกไป ถ้าแยก

WalesออกไปแยกScotlandออกไปจะได้เมืองที่ใหม่ๆมาอีกท่านจึง

เห็นว่าอย่าไปคิดเรื ่องการทำประเทศให้ใหญ่ขึ ้นๆคิดถึงเรื ่องการแยก

ประเทศบ้างก็ดีเหมือนกัน

 สังคมก็เช่นเดียวกันอย่าไปคิดถึงสังคมใหญ่อะไรมากมายคิดถึง

การแยกสังคมให้เล็กลงด้วยก็ได้ฉะนั้นท้องถิ่นของเราก็ทำนองเดียวกัน

ผมคิดว่าท้องถิ่นควรจะพยายามเติมอะไรให้กับชีวิตในปัจจุบันอย่าคิดแต่

ท้องถิ่นเล็กและงาม
4.
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ใหญ่ๆท้องถิ่นต้องเพิ่มความเล็กลงไปให้เป็นoption (ทางเลือก)หรือให้

เป็นcomplementary(การเสริมซึ่งกันและกัน)

 ถ้าต้องการจะมีรัฐขนาดใหญ่ให้ไปอยู ่ที ่ส ่วนกลาง หรือส่วน

ภูมิภาคถ้ารัฐขนาดเล็กหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก อย่าง

เช่นกทม.ถ้าแยกออกเป็นโซนแยกออกเป็นหลายๆเทศบาลแยกออกเป็น

ภาคส่วนผมเรียกว่าเป็นนคราภิบาลก็น่าสนใจกรุงเทพฯใหญ่ไปหรือ

เปล่าหรือว่าจะทำอย่างไรให้กรุงเทพฯ เล็กลงในแง่ที่ว่า ให้เขตมีบทบาท

มากขึ้น ให้มีการประชุมของชาวเขต โดยเฉพาะให้มีการประชุมของชาว

แขวงในบางเรื่องที่สำคัญทำอย่างไรที่จะให้เรื่องสำคัญๆลงไปที่ระดับเล็ก

ความคิดแบบชูมาร์กเกอร์จึงน่าสนใจ

 ในอเมริกามีกระแสที่จะรักษาเมืองให้เล็กไม่ชอบเมืองขนาดใหญ่

หนีเมืองขนาดใหญ่ เมื่อก่อนนี้จะเป็นลักษณะหนีจากเมืองเล็กไปเมืองใหญ่

แต่ปัจจุบันมีคนหนีจากเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางมาอยู่เมืองขนาดเล็ก

มากขึ้น







 เรื่องสุดท้าย เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมมีแนวคิดว่าท้องถิ่นไม่

ควรคิดว่าตัวเองทำเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจย่อยของเศรษฐกิจชาติ

ต้องคิดทำเศรษฐกิจที่จะทำให้ท้องถิ่นมีความพอเพียงและมีความรอบด้าน

มากขึ้นสำหรับเศรษฐกิจระดับชาติหน่วยก็คือชาติเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

หน่วยคือท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนย่อยท้องถิ่นจะต้องเป็น

ตัวของตัวเองที่ครบถ้วนเต็มตัวได้เหมือนกันถ้าพูดถึงระดับอบต.อาจจะ

เล็กเกินไปขอพูดถึงระดับจังหวัดถ้าเราถามผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจังหวัด

เจริญก้าวหน้าจะดูจากอะไรท่านก็จะตอบแบบกลางๆคือน้ำไหลไฟสว่าง

ทางดีมีเงินใช้ ไร้โรคาผาสุกสมบูรณ์แต่ถามว่าแล้วท้องถิ่นได้อะไรขอ

ยกตัวอย่างที่ชัดเจน เกาะสมุยได้อะไรบ้างจากการที่สมุยเป็นชายหาดที่มี

นักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกผมคิดว่าสมุยไม่ค่อยได้อะไร โรงแรมเป็นของ

คนต่างถิ่นหมด แต่ว่าคนไทยในท้องถิ่นก็มีชีวิตธรรมดา เราน่าจะเพิ่ม

มุมมองเข้าไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องดีสำหรับคนท้องถิ่นด้วย

 และถ้าถามว่าการพัฒนาที่อุดรธานีที่หนองคายดีนั้นดีอย่างไร

พอไปดูคนหนองคายคนอุดรว่ามีรายได้จากอะไรสมมติ 99%มีรายได้

จากการขายแรงงานระดับต่ำมากๆแล้วมีอะไรที่ท้องถิ่นควรจะภูมิใจบ้าง

ท้องถิ่นพอเพียง
5.
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จะเห็นว่า ไม่มีอะไร เพียงแต่ว่าท้องถิ่นตรงนั้นมาเพิ่มGDPของชาติและ

ทำให้คนท่ีกรงุเทพฯคนในเมืองอ่ืนๆรอบๆกรงุเทพฯดดีูแต่คนในท้องถ่ิน

ไม่ค่อยดีเราจะต้องเพิ่มมิติการพัฒนาเข้าไปว่าการพัฒนาต้องดีทั้งประเทศ

และดีทั้งท้องถิ่นด้วย

 ฉะนั้นอบจ.หรืออบต.ต้องคิดว่า ในอนาคตท้องถิ่นของเรามี

คนที่เป็นหมอมีมากพอหรือยัง เป็นนักเขียนมีมากพอหรือยัง เป็นอาจารย์

เป็นข้าราชการมีมากพอหรือยังจังหวัดของเราทำไมถึงมีแต่คนขายแรงงาน

หมดทำไมถึงมีแต่คนเป็นชาวนาหมดที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้พูดดูถูกอะไร

ทั้งสิ้น เพียงแต่ให้เห็นภาพว่าท้องถิ่นควรจะมีความสมบูรณ์พอเพียงให้มาก

ขึ้นผมใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ ไม่ใช่จะต้องพอเพียง

เหนือความจนขึ้นมานิดเดียวแต่มีความหมายที่ว่าเราควรจะมีเศรษฐกิจที่มี

สิ่งต่างๆรอบด้านด้วย

 เราทราบไหมเวลาน้ีในอเมริกาเกิดกระแสอะไร? ท่ีเมืองพิตสเบอร์ก

ตอนนี้มีแต่รถยนต์สมัยก่อนเมืองนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ดีมาก เวลานี้

ดินที่พิตสเบอร์กไม่ได้ใช้เพาะปลูกแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นโรงงานหมด

เพราะเขากลับมาคิดว่าพิตสเบอร์กควรจะมีเศรษฐกิจที่พอเพียงมากขึ้น

พิตสเบอร์กควรจะมีสวนผักควรจะมีสวนผลไม้ฉะนั้นเขากำลังแปลงพื้นที่

จำนวนหนึ่งให้เป็นสวนเพาะปลูกผลไม้ทั้งๆที่ขายแล้วแพงกว่าไปซื้อที่ไกลๆ

ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ตรัสว่า ไม่ต้องขนกันมาไกล

ขนาดน้ันพิตสเบอร์กก็มองเห็นอยูเ่หมือนกันในความเป็นจริงชาวพิตสเบอร์ก

ต้อง subsidies (อุดหนุน) ให้กับคนที่ปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ที่นั่น

เนื่องจากสวนผักสวนผลไม้ทำให้ชีวิตของคนพิสเบร์กเติมเต็มไม่ใช่ตื่นมา

เห็นแต่โรงงานต่ืนมาเห็นแต่สายพานแต่ให้มีความรูเ้ร่ืองเล้ียงสัตว์มีความรู้

เรื ่องเพาะปลูก เด็กของพิตสเบอร์กจะได้มีความรู้รอบด้านทั้งนี้ทั ้งนั้น

ชาวพิตสเบอร์กจำเป็นที่จะต้องอุดหนุนเกษตรกรเพราะชีวิตไม่ได้หมายถึง

efficiency (ประสิทธิภาพ)อย่างเดียวแต่หมายถึงอะไรที่รอบด้านด้วย

เด็กควรจะตื่นมาแล้วได้สัมผัสต้นไม้ ได้สัมผัสสัตว์ ได้ไปดูว่าผักที่เรากิน

สะอาดจริงหรือเปล่าได้ทำอะไรในชีวิตที่รอบด้านมากขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นหลัก

เศรษฐกิจที่น่าสนใจ
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 การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นแนวคิดที่ว่าทำ

อย่างไรจึงจะสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยืมความคิดตะวันตก3

แนวใหญ่ๆมาให้นั่นคือเราจะทำให้ท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมี

ความเป็นเจ้าของมีบทบาทมีความรักความผูกพัน

 นอกจากนี้ เราพูดถึงเรื่องGovernmentที่ผ่านมาจะด้วยเหตุใด

ก็ตามทำให้เราคิดแต่แบบutilitarianคือพูดถึงประโยชน์ใช้สอยพูด

ถึงว่ารัฐบาลจะสร้างอะไรทำอะไรแต่ว่าเราขาดด้านที่เป็นการสร้างความรัก

ความผูกพันและการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเราคิดถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้

น้อย

 ดังนั้นท้องถิ่นที่ผมกล่าวถึงจึงควรจะเป็นโรงเรียนให้คนไทยได้

ฝึกตนเองได้เห็นปัญหาที่แตกต่างกว่าเดิมทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ

การเมือง

 สำหรับด้านวัฒนธรรม เราจะต้องทำให้คนไทยมีความสมบูรณ์

ไม่ใช่คิดเพียงว่าเกิดในไทยแต่ต้องคิดว่าเกิดในท้องถิ่นด้วยทำอย่างไรที่

จะให้เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งมีได้หลายเอกลักษณ์ ในด้านหนึ่งเราเป็นคน

อีสาน เราภูมิใจ เรารู้เรื่องอีสานด้วย เราไม่ใช่รู้แต่เรื่องไทยที่เป็นของส่วน

กลางเท่านั้นเพราะเราเป็นไทยและเราก็เป็นคนล้านนาด้วยเราเป็นไทยและ

บทสรุป
6. เราก็เป็นคนปักษ์ใต้ด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้เหลือเพียงหน่ึงเอกลักษณ์

สิ่งเหล่านี้จะหวังให้รัฐบาลทำก็หวังไม่ได้มากแต่เราควรจะให้ท้องถิ่นทำ

 โดยสรุปคือท้องถิ่นไม่ควรเลียนแบบส่วนกลางในทางการเมืองก็

ไม่ควรเลียนแบบในทางเศรษฐกิจก็ไม่ควรเลียนแบบในทางวัฒนธรรมก็

ไม่ควรเลียนแบบการไม่เลียนแบบจะทำให้เรามีสองอย่าง แต่การเลียน

แบบจะทำให้เราเหลืออย่างเดียวดังตัวอย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าอย่าเป็น

เพียงส่วนย่อ อย่าเป็นเพียงส่วนย่อย ต้องเป็นอีก breeding คืออีก

ชาติพันธุ์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งผมขอพูดสั้นๆเท่านี้



ตอนที่2
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อแนวคิดอภิวัฒน์ท้องถิ่น
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1. ดร.เสรี พงศ์พิศ 


 ขอบคุณอาจารย์เอนกเหล่าธรรมทัศน์ที่ทำให้ผมฉลาดขึ้นอีกพอ

สมควรถ้าได้ฟังคนที่รู้จริงพูดจากสิ่งที่เขาตกผลึก เราจะได้ความรู้มาก

พระคุณากรบอกว่าเวลาจะหาคนไปสอนพวกที่จะเรียนวิชาพื้นฐานต้องเอา

คนที่เก่งที่สุดไปสอนต้องเก่งจริงๆถึงจะพูดได้ไม่เช่นนั้นก็จะไปท่องเป็น

นกแก้วนกขุนทองเพราะคนที่สอนเองนั้นไม่เข้าใจ

 เร ิ ่มต้นอยากจะให้ความคิดเห็นก่อน ผมเห็นว่า Small is

beautiful เป็นเรื ่องจริง เมื ่อ 4-5 ปีมาแล้ว มีเจ ้าชายของประเทศ

ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)ซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ได้รับเชิญไป

พูดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับนายประยงค์รณรงค์สองคนขึ้นเวทีด้วย

กันผมจำได้ดีว่า เจ้าชายท่านนี้พูดเรื่องประชาธิปไตยได้ดีมากท่านตรัสว่า

เมืองนี้มีรัฐธรรมนูญที่มีมาตราหนึ่งระบุไว้ว่าถ้าชุมชนใดต้องการที่จะแยก

ตัวเป็นอิสระทำได้เลยปรากฏว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมาไม่มีใครอยากจะ

แยกออกไป เพราะว่าอยู่ดีกินดีแล้วจะแยกออกไปทำไมผมคิดว่าสุดยอด

มากเลยเราน่าจะไปขอเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาดูบ้าง

 ผมกำลังจะโยงไปถึงเรื่องความเล็กกับเรื่องชุมชน เมื่อ 20-22ปี

มาแล้วผมทำวิจัยที่ คีรีวงศ์ เราไปค้นประวัติศาสตร์กับชาวบ้านคีรีวงศ์

พบว่ามีอายุ200กว่าปีเป็นไพร่หนีนายที่ถูกมอบให้ไปรบที่ไทรบุรีแล้วไม่

ไป คนเหล่านี ้หนีมาอยู ่ที ่เขาหลวง ซึ ่งสวยงามเหมือนสวิตเซอร์แลนด์

เขาอยู่ที่นั่นอย่างพึ่งตนเอง เรียกว่า Self governmentและมีเครือข่าย

เกลอเหนือ เกลอใต้ เกลอเล เกลอเขา และอยู่ได้ด้วยการล่องเรือไปที่

ปากพนังเอาข้าวจากปากพนังมาก็อยู่รอดได้การศึกษาที่คีรีวงศ์ในช่วงนั้น

ทำให้ผมได้พัฒนาวิธีการศึกษาอาจารย์ฉัตรทิพย์นาถสุภา เรียกพวกนี้ว่า

พวกที่มีแนวคิดแบบอนาธิปัตย์

 ผมจึงไปศึกษาก็พบว่าอนาธิปัตย์น่าสนใจมากมีหนังสือที่เขียน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ชื่อ I amChristianity เป็นเรื่องตั้งแต่ยุคกลางในยุโรป

และนำมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าSelfgovernmentของชุมชนเป็นเรื่องใหญ่

มากผมจึงเข้าใจว่าChristiancommunities (ชุมชนคริสเตียน)ตั้งแต่

กรงุศรีอยธุยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์คงเป็นอย่างท่ีว่าน้ีจริงๆชมุชนคาทอลิค

ที่อยู่กับมิชชั่นนารี เป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ไทย เป็นจีน โปรตุเกสหรือ

ญี่ปุ่น อยู่ที ่วัดกุฎีจีน วัดที่ซานตาครุสหรือที่วัดอัสสัมชัญ วัดสามเสน

วัดเขมรซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านปาลากัวรัชกาลที่4เป็นพระสหายคนเหล่านี้

เขาอยู่แบบพึ่งตนเองแม้ว่าเป็นคนที่อยู่ใต้การปกครองของมิชชั่นนารี ของ

บาทหลวง ผมไปพบคนลักษณะนี ้อ ีกครั ้งหนึ ่งที ่ลาตินอเมริกาและที ่

ฟิลิปปินส์ เขาทำการพัฒนาตนเองแบบSelfgovernment โดยเอาความ

เป็นชุมชนคริสเตียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้ผู ้คนได้ปกครองตนเอง ได้พึ่ง

ตนเองและมีศาสนาเป็นตัวเชื่อม

 ผมจึงคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ศาสนา

หรือว่าจะเป็นอุดมการณ์อะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมเห็นที่คีรีวงศ์ทิ่อินแปงหรือ

ที่ไม้เรียงเป็นอุดมการณ์ท้องถิ่นที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ศาสนาแบบที่กล่าว

นี้แต่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของการพึ่งพาอาศัยกันของคนในอดีตที่จะ

จัดการกับเรื่องการกินการอยู่ การพึ่งพาอาศัยกันซึ่งเป็นแบบอย่างของ

คนในอดีตสืบทอดในรูปแบบที่ต่างกัน ทำให้อยู่ได้ โดยไม่ได้สนใจกับ

อำนาจรัฐมากนักคุณจะอยู่จะไปก็ช่างคุณพวกผมจะอยู่อย่างนี้ ไม่ได้แปล

ว่าเขาปฏิเสธอำนาจรัฐแต่เขาเป็นตัวของเขาเองสิ่งที่สำคัญคือจะเห็นความ
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ชัดเจนในการที่ชุมชนจะจัดการตนเองอย่างไรจึงจะสามารถอยู่ได้ผมเชื่อ

ว่าถ้าไม่มีการเรียนรู้ ไม่มีการฟื้นสำนึกในท้องถิ่น ไม่มีการค้นพบทุนที่มีอยู่

โดยเฉพาะทุนทางสังคมทุนทางปัญญาทุนทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่มีทางที่จะ

หลุดพ้นจากการครอบงำซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในปัจจุบันนี้ การครอบงำ

ของทางราชการการครอบงำของธุรกิจการครอบงำทางการเมืองการ

ครอบงำทั้ง3ส่วนนี้กระดุกกระดิกไม่ได้เลย

 ฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ การตื่นขึ้นมาของ

ผู้คนที่จะปกครองตนเอง เหมือนกับที่เกิดขึ้นหลายแห่งในขณะนี้ผมคิดว่า

มีรูปแบบที่หลากหลายมาก เรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ผมได้เรียนคุณหมอประเวศ

คุณหญิงสุพัตราและอีกหลายๆท่านว่าผมมีความคิดอยากจะทำเครือข่าย

ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาผมได้เชิญประมาณ20กว่าเครือข่ายใหญ่ๆมาประชุม

ปรากฏว่าคุยกันสองวัน เล่าเรื ่องประสบการณ์อย่างเดียวก็เล่าไม่หมด

รู้สึกได้ว่ามันร่ำรวยหลากหลาย เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ดีดีและรู้สึกว่า

พลังในชุมชนมีมาก เพียงแต่เราจะทำอย่างไรให้เกิดเครือข่ายและที่สำคัญ

ที่สุดจะต้องทำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่ายที่ทำให้เขารู้สึกว่า

เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้ ในระยะยาวจะได้กลายเป็นเรื่องของ

นโยบายสาธารณะหรือที่เราเรียกว่าAdvocacyมีการเชื่อมโยงกันและ

เกิดพลังทางสังคมขึ้นมา

 ในด้านหลักแล้ว เครือข่ายหมายถึงการเชื่อมโยงของกลุ่มเล็กๆ

ที่ดูแลตนเอง เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันแต่เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงและร่วม

มือกันได้

 ผมคิดว่าเราควรทำสองอย่างต่อไปนี้ให้ได้ได้แก่

 ประการที่หนึ่งคือ ทำให้ชุมชนข้างล่างสามารถที่จะดูแลตนเองได้

มากกว่านี้  

 ประการที่สองคือ สามารถจะมีเครือข่ายท้องถิ่นระดับประเทศได้ 

แล้วพลังจะเกิด  

 ประเด็นนี้ เป็นความตั้งใจของผมซึ่งผมเรียนคุณหมอประเวศว่า

ก่อนตายอยากจะทำได้อีกสักเรื่องในความหมายที่ว่าสามารถที่จะทำให้เห็น

รูปร่างของบุคคลที่จะดูแลตนเองสามารถที่จะมีเครือข่ายและมีพลังขึ้นมา

ได้สำหรับประเทศไทยน่าจะเป็นความหวังอยู่ เพื่อที่จะให้เกิดการต่อรอง

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นมา ถ้าชาวบ้านอ่อนแอผู้นำก็เป็นหมาป่า

ถ้าผู้นำเป็นแกะชาวบ้านก็เป็นหมาป่าผมเห็นด้วยถ้าประชาชนแข็งแรง

การปกครองนั้นก็ง่ายการครอบงำก็จะยากถ้าประชาชนมีความรู้การจะไป

กดขี่ข่มเหงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

 ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะปฏิรูป

การศึกษาหรือปฏิรูปอะไรในนโยบายระดับชาติที่เป็นอยู่ได้มากน้อยแค่

ไหน เรื่องท้องถิ่นนี้สำคัญซึ่งจะช่วยให้ระดับชาตินั้นเข้มแข็งขึ้น ไม่เช่น

นั้นแล้วก็จะได้คนประเภทที่เป็นแบบผู้ใหญ่โชคชัย ประยงค์ รณรงค์

วิบูลย์ เข็มเฉลิมซึ่งนับคนได้เลยมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยทำ

อย่างไรจะให้มีทั่วประเทศทำอย่างไรจะให้มีนโยบายที่จะให้คนเล็กๆชุมชน

เล็กๆสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นถ้าเรายกระดับการศึกษาในท้อง

ถิ่นขึ้นมา ให้คนได้เรียนรู้ ได้พึ่งพาตนเองให้มากกว่านี้ จะทำให้เป็นไปได้

ยากมากที่จะไปครอบงำความรู้และปัญญาของคนในท้องถิ่น

 ด้วยเหตุนี ้ ผมจึงทำมาตลอดชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายว่า จะทำ

อย่างไรให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียน เขาจะได้ไม่ต้องไปทิ้งถิ่น เพื่อ

ให้เขาเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ชุมชนมีพลังที่จะดูแลตนเอง เป็นพลังที่

เป็นปัญญาชนชาวบ้านหรือเป็นผู้นำทางปัญญาท้องถิ่นผมก็ดีใจที่ได้ฟัง

วันนี้และหวังว่าอาจารย์เอนกจะมาช่วยผมบ้าง



42   |   บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวคิดอภิวัฒน์ท้องถิ่น   |   43 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ


 ต้องขอบคุณอาจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ที่ได้ให้ความรู้มาก

ทำให้ได้แง่คิดต่างๆ เพิ่มเติมการประชุมนี้ถือว่าเป็นห้องเรียนที่สำคัญ ได้

ความรู้มากกว่าไปอ่านหนังสือเองมากมาย

 ผมเห็นด้วยกับ Self government democracy แต่ม ี 2

ประเด็นที ่เป็นปัจจัยลบ ซึ ่งจะทำให้การยอมรับ Self government

democracyลำบากต้องมีการแก้ไขใน2ประเด็นนี้คือ

 ประเด็นที่หนึ่ง รัฐไทยระแวงความเป็นตัวของตัวเองในท้องถิ่น

มาก เราดูได้จากประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ 7ตั้งแต่ครูบาศรีวิชัยที่อยู่ทาง

ภาคเหนือ เป็นพระที ่คนนับหน้าถือตา พอท่านเดือดร้อนแล้วต้องถูก

สอบสวนมีคนพามาที่กรุงเทพกลายเป็นเรื่องเล่ายาวนอกจากนี้ผมเคย

ทำงานวิจัยให้กระทรวงมหาดไทยเมื่อ 20กว่าปีมาแล้ว ในเรื่องการพัฒนา

เมืองหลัก เขียนคำว่า “รัฐบาลท้องถิ่น” ลงในเอกสารไม่ได้ ต้องเขียน

ว่า “หน่วยราชการปกครองส่วนท้องถิ ่น” ผมรู ้สึกว่ามีความระแวงใน

สังคมไทยมากคำพูดของอาจารย์เสรีที่บอกว่าเชื่อมโยงกับAnarchism

(ลัทธิอนาธิปไตย)ผมเห็นว่ามีความชัดเจนมากคนไทยกลัวรัฐไทยและผม

ได้ยินผู้ใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ พูดกันว่ากลัวมากเรื่องล้านนาจะแยกตัวไป

เป็นประเทศคิดอะไรประหลาดขนาดนี้ ผมก็ไม่เข้าใจ ถ้าเราจะพูดว่า

ปกครองตนเองผมสงสัยว่าคำนี้อ่อนไหว(sensitive)มาก

 ประเด็นที่สองปัจจัยอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวลบต่อการที่จะมี

Self government democracyคือในสังคมของเรายังมีเรื ่องการคาบ

เกี่ยวของเชื้อชาติอยู่ มีตัวอย่างสมัยที่หลวงวิจิตรวาทการกำลังจะสร้าง

ชาตินิยมนั้นได้มีการติดตามดูว่ามีคนไทยแท้มีคนเชื้อชาติไทยหรือไม่ใช่

ไทยด้วยและผมยังเห็นแบบฟอร์มราชการมีอยู่ไม่น้อยที่ให้เติมว่าเชื ้อ

ชาติ......สัญชาติ.....ซึ่งวิธีคิดนี้โบราณมากผมเอาสิ่งที่อาจารย์เสรี เขียน

ในหนังสือพูดเกี่ยวกับคนเยอรมันที่เรียกว่าคนชาติเดียวกัน เพียงแต่ว่า

ใครมาถึงก่อนกันผมได้เล่าให้กับคนในท้องถิ่นหลายแห่งที่ผมไปทำงานกับ

กระทรวงศึกษาธิการผมพูดกระจายเสียงในหมู่บ้านว่าคนไทยทุกคนไม่มี

คนไหนไม่ใช่คนไทยท่านจะพบว่าคนในท้องถิ่นภาคอีสานภาคเหนือหรือ

ภาคกลางทุกหมู่บ้านที่ท่านไปจะเห็นคนที่หลากหลายวัฒนธรรมมาก

ไม่ว่าจะเป็นไทยทรงดำไทยซ้งชนกลุ่มน้อยมากมายมหาศาลผมสังเกตดู

คนเหล่านี้แล้ว เขามีปฏิกิริยามากผมยืนยันได้ว่าทุกคนเป็นคนไทย เพียง

แต่ใครมาถึงแผ่นดินนี้ก่อนกันเท่านั้นเองความเป็นไทยไม่ใช่อยู่ที่เชื้อชาติ

คนจีนคนญี่ปุ่นคนอเมริกันคนอังกฤษมีมากมาย ไม่มีคนชาติไหนที่

define(นิยาม)ตัวเชื้อชาติอย่างเดียวหรืออาหารแบบเดียวกันวัฒนธรรม

แบบเดียวกันหากคนอื่นได้ยินเรื่องอย่างนี้ เขาคงจะตกใจกันหมดทุกคน

เป็นคนไทยกันหมดเพียงแต่ใครมาถึงแผ่นดินนี้ก่อนกันแต่ผมเข้าใจว่าใน

สังคมไทย เรายังยึดถือกับความเป็นคนไทย ว่ามีคนไทยแท้และมี

คนไทยไม่แท้อยู่ ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นมีใครเป็นคนไทยแท้สักคนดูใน

ประวัติศาสตร์ทุกคนล้วนผสมกันมาเต็มไปหมดตั้งแต่ชาติไหนๆรวมทั้ง

ต่างประเทศด้วย

 ถ้าเราไม่ทำให้สองเรื่องนี้ชัดเจนเพื่อให้สังคมเข้าใจผมเชื่อว่าเวลา

ที่เราพูดถึงเรื่องของSelfgovernmentdemocracyหรือการปกครอง

ตนเอง เกรงว่าจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเอาชนะใจของเขาเหล่านี้ได้ยาก

แม้แต่ปัจจุบันนี้เรามองไปทั่วจะเห็นคนพูดจาทำนองนี้อยู่ตลอดเวลาเรื่อง

ของท้องถิ่นยิ่งอ่อนไหวมาก โดยเฉพาะทางใต้และลามมาถึงอีสานด้วยทุก

วันนี้แม้แต่พระรูปใดเป็นที่ยอมรับมากๆของชาวบ้านและไม่เป็นที่ยอมรับ
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ของทางการผมเชื่อว่าจะมีความระแวงเกิดขึ้น เรื่องนี้ยังจะเกิดได้ในสมัย

ปัจจุบันทำอย่างไรจึงจะให้สังคมเข้าใจสองประเด็นนี้ได้ดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่า

จะทำให้ไอเดียของอาจารย์เอนกที่ผมเห็นด้วยเกือบ100%อัศจรรย์มาก

เป็นจริงขึ้นมา




3. ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 


 สิ่งที่อาจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์พูดมาโดนใจมากโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่ว่าไม่ควรผูกขาดอำนาจสาธารณะ

 จริงๆแล้วประเด็นนี้กำลังเกิดขึ้นกับเรื่องสิ่งแวดล้อมดังตัวอย่าง

คดีมาบตาพุดคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมของไทย เป็น

กรณีที่ชัดเจนว่าแม้รัฐจะมีนโยบายมีแผนปฏิบัติการสามารถลดมลพิษใน

มาบตาพุดได้แล้วแต่ประชาชนบอกว่าเขาไม่เอาเขาจะต้องให้ประกาศเป็น

เขตควบคุมมลพิษให้ได้ เขาไม่ยอมรับอีกต่อไปแล้ว คำถามมีอยู ่ว ่า

ทำอย่างไรจะไม่ให้ปัญหาต่างๆขึ้นอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ทำอย่างไรถึงจะทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นการท้าทาย ในขณะเดียวกันการที่เราไป

สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้(empower)คนเหล่านี้แล้วการทำงานของ

พวกเราก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการท้าทายด้วยเช่นกัน ในที่สุดเราจะพึ่งคน

คนหนึ่งไม่ได้ต้องพึ่งกลไกและระบบ

 เรื่องที่สองที่อาจารย์เอนกพูดถึงSelfgovernmentดิฉันคิด

ว่าเมืองไทยมีมานานแล้ว แต่เราไปเรียกว่า Self relianceภาคเหนือมี

เหมืองฝายเป็นระบบSelf government เขาทำอย่างนี้มานานแล้วแต่

นโยบายประชานิยมทำให้คนเหล่านี้อ่อนเปลี้ยลงทำให้ประชาชนกลายเป็น

ผูรั้บคำถามคือในทางรัฐศาสตร์จะแก้ปัญหาน้ีอย่างไรในด้านเศรษฐศาสตร์

จะมองว่าถ้ามีประชานิยมวิธีแก้คือ เราไม่ให้มีประชานิยม เราให้มีรัฐ

สวัสดิการแทนเพื่อให้ระบบของรัฐไปเกื้อหนุนประชาชนทำให้แต่ละคนไม่

พยายามที่จะไปหาเสียงให้ตัวเองสำหรับในทางรัฐศาสตร์นั้นมองอยา่งไร




4. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์


 ผมคงอยูใ่นฐานะท่ีไม่เหมือนใครในท่ีน้ีผมเป็นตัวแทนภาคเอกชน

ในที่นี้ภาคเอกชนอาจจะเป็นที่รังเกียจแก่พวกประชาคมว่า เป็นพวกหาแต่

เงินแต่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอประเวศเหมือนกันที่คุยกันนี้ผมเห็น

ว่าเป็นUtopia (ดินแดนในอุดมคติ) ใครๆก็คงอยากจะเห็นอย่างนี้ แต่

ต้องดูเรื่องกระบวนการทำงานว่าจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรที่สำคัญเราต้อง

ดูเรื่องกระบวนการผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าจะขยายความเข้มแข็งของชุมชน

อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะช้าไปไหมผมก็จะเจอแต่ผู้ใหญ่โชคชัยถ้าไปไหน

ผมสามารถจะโคลนนิ่ง (Cloning)ผู้ใหญ่โชคชัยได้ ก็จบ แต่ว่าโคลน

(Clone)ไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาผมคิดว่า

 ประการแรกต้องดูที่ระบบ เราต้องยอมรับว่าเรื่องระบบการเมือง

เรื่องราชการถึงไม่ดีแต่ต้องยอมรับต้องทำให้ได้ เพราะเป็นnecessary

evil(ความชั่วร้ายที่จำเป็น)เราจำเป็นต้องอยู่กับมันเราต้องเข้าไปแก้

 ประการที่สองชุมชนจะต้องดูว่า จะทำอย่างไรถึงจะขยายออกไป

ได้ถ้าชุมชนดีขึ้นมาแล้ว เหมือนที่คุณหมอสุภกรถามว่าทำอย่างไรถึงจะ

ขยายไปได้ เราต้องยอมรับว่าตอนน้ีเราอยูใ่นภาคเศรษฐกิจเปิดถ้าเศรษฐกิจ

เปิดแน่นอนปัญหาจะมามากแต่จะเป็นปัญหาที่ว่าเราจะหลับตาแล้วมันจะ

หายไปหรือเราไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจะหายไปความจริงมันไม่หายฉะนั้น

เราต้องจัดการให้ได้
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 อาจารย์เอนก เขียนถึงSmall isbeautiful เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วง

ไหนและเขียนในประเทศอะไรผมคิดว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปหมด

แล้ว เรื่องโลกาภิวัตน์ต่างๆก็เข้ามาผมไม่ได้บอกว่าโลกาภิวัตน์มีอยู่ตรงนี้

แล้ว แต่เราจะทำให้หายไปไม่ได้ ประเด็นนี้ต้องยอมรับประเด็นนี้เป็น

สมมติฐานที่ต้องยอมรับว่า เราจะจัดการกับพวกนี้อย่างไรทางภาคประชา

สังคมต้องเปิดรับ

 ผมนั่งอยู่ในสภาหอการค้าพยายามพูดกับภาคเอกชนว่า เราต้อง

คุยกับภาคประชาสังคมมากขึ้นต้องทำเรื่องCSRเรื่องอะไรต่างๆต้องก้าว

ไปอีกระดับถึงจะได้เกิด

 นอกจากนี้แล้วจะทำอย่างไรถึงจะเกิดเครือข่ายขึ้นอีก ไม่ใช่มีแต่

เฉพาะเครือข่ายระดับชุมชนแต่ต้องมีระดับชาติด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็คง

อยู่อย่างนี้เป็นกรณีศึกษาไปซึ่งจะขยายออกมาไม่ได้ เครือข่ายระดับชาติก็

จะต้องดึงพวกprivatesector(ภาคเอกชน)เข้ามาไม่มีทางเลือกคุณไป

แยกสังคมออกจากเศรษฐกิจไม่ได้มันรวมกันอยู่

 จริงๆแล้ว ชุมชนต้องมีกินมีใช้ แม้เราไม่ไปดูข้างนอกซึ่งเป็น

เศรษฐกิจเปิดต่างชาติก็เข้ามา เรื่องนี้เห็นได้ชัดผมถูกฟ้อง เรื่องค้าปลีก

เทสโก้ฟ้องพันล้านบาท ธุรกิจอย่างนี้เข้ามา เราไปห้ามไม่ได้ เราไปห้าม

อังกฤษก็เล่นงานเลย เขาไปฟ้องนายกฯของเรา เนื่องจากเราเป็นเศรษฐกิจ

เปิดเต็มตัวชุมชนจะต้องเข้าใจพวกนี้ ไม่ใช่ว่าปิดไปเลยไม่ยอมรับรู้ ไม่ได้

ต้องหาวิธีการที่จะจัดการกับมันพวกนี้ก็เหมือนมีด ใช้ฆ่าคนก็ได้ ใช้ทำ

อาหารก็ได้



5. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์


 วันนี ้ผมได้ข้อคิดมาก และมีความประทับใจในความคิดของ

อาจารย์เอนกเหล่าธรรมทัศน์ที่radical(สุดโต่ง)จริงๆที่ฟังไปแล้วคิดว่า

ประชาธิปไตยของอาจารย์เอนกที่เสนอวันนี้ดูจะมีความหมายไปไกลกว่า

การเลือกตั้งและไปไกลกว่าเลือกตั้งplusplusด้วย

 ตัวอย่างที่อาจารย์เอนกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดของชุมปีเตอร์

(Schumpeter)คือการแข่งขันในการเลือกตั้ง(election)แต่อาจารย์เอนก

บอกว่า เร่ืองน้ีก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยด้วยอาจจะใช่สำหรับประชาธิปไตยฉบับ

ส่วนกลางแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยฉบับในความหมายของอาจารย์เอนก

อาจารย์ยังบอกว่ากระจายอำนาจก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยด้วย เนื่องจาก

อาจารย์เอนกพูดไปไกลกว่ากระจายอำนาจมากกระจายอำนาจยังเป็นรัฐ

อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ไปเลียนแบบส่วนกลางแต่ถ้ากระจาย

อำนาจก็จะมีsense(ความรู้สึก)ของการเลียนแบบส่วนกลางอยู่ไม่ใช่เป็น

รัฐขนาดเล็กและไม่ใช่Directdemocracy(ประชาธิปไตยทางตรง)ด้วย

 ที่ผมเรียกว่า radicalคือไปไกลอย่างที่หาตัวอย่างจริงในโลกยัง

หาไม่เจอ ซึ ่งทำให้เกิดความหมายว่า เป็นUtopia หรือเปล่า ถ้าเป็น

Utopiaก็คงจะเป็นUtopiaisnowhereคือไม่มีที่เป็นUtopiaแต่มีคน

เล่นกับคำนี้ถ้าUtopia isnowhereแยกตัวoกับตัวwออกมาจาก

nowhereทำให้ตัวwขยับให้ชิดกับตัวoก็จะได้เป็นUtopia isnow

hereก็มาอยู่ที่นี่ได้เป็นสวรรค์บนดิน

 หลายๆประเด็นที่ อาจารย์เอนก เสนอ เป็นความคิดโดนใจเรา

แต่ดูเหมือนเป็นกระแสรองถ้าให้เป็นmain-streaming(กระแสหลัก)คง

ต้องตอบทฤษฎีหลายตัวให้สามารถconvince (โน้มน้าว)กับกระแสหลัก
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ให้ได้ผมคิดว่าอาจารย์เอนกอยู่ในตำแหน่งที่ทำเรื่องอย่างนี้ได้ เพราะ

วันนี้อาจารย์สวมหมวกวิชาการล้วนๆก็เลยออกเป็นวิชาการหรือเป็น

idealistic (อุดมคติ)นิดหน่อยแต่ในอีกด้านหนึ่งมีประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติอาจารย์เคยไปเป็นนักการเมืองเองไปทำสิ่งต่างๆ เองผมจึงคิดว่า

อาจารย์สามารถถอดแบบได้ว่าต้นแบบในอุดมคตินี้ถ้าถอดแบบได้จริงๆ

ในที่สุดหน้าตาจะเป็นอย่างไรหากความหมายไปไกลกว่าสหพันธรัฐไปไกล

กว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยตรงแล้ว ในความเป็นจริงคืออะไรซึ่ง

คงต้องตอบโจทย์หลายอย่าง

 ในหลายทฤษฎีท่ีบอกว่าการท่ีมีรัฐน้ัน รัฐมีข้ึนมาเพ่ือสร้างPublic

goods(สินค้าสาธารณะ) จึงต้องมีoptimumsize(ขนาดท่ีเหมาะสม)ของ

การที่มีรัฐหรือมีประเทศขนาดต่างๆถ้าเป็นสินค้าสาธารณะในท้องถิ่น

รัฐบาลท้องถิ่นทำถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ให้รัฐบาลระดับชาติทำถ้าใหญ่กว่านั้นต้อง

ให้รัฐบาลประเทศต่างๆทำเป็นต้น

 แนวคิดของ อาจารย์ประเวศ เท่าที่ผมจำได้ ในรัฐธรรมนูญปี

2540พูดถึงท้องถิ่นอาจจะมีหลายขนาดได้คือมีจังหวัดรวมกันที่เรียกว่า

เป็นเทศาภิบาลหรืออะไรสักอย่างที่เป็นขนาดกลางซึ่งไม่ใหญ่เท่าประเทศ

แต่ใหญ่กว่าจังหวัด เพื่อให้ผลิตสินค้าสาธารณะ เช่นมีมหาวิทยาลัยที่เป็น

ชั้นนำในระดับภูมิภาคต่างๆได้และตอบโจทย์optimumsizeคือSmall

isbeautifulแต่จะbeautifulสำหรับpublicservice(บริการสาธารณะ)

อะไรซึ่งอาจารย์เอนกคิดradicalมากอาจารย์พูดไว้ชัดว่าหน่วยที่พูด

ถึงไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการสาธารณะประเด็นนี้คงต้องทำให้

reconcile(สอดคล้องกัน)ว่าแล้วใครจะให้บริการสาธารณะถ้าหน่วยท้องถ่ิน

ที่ว่านี้ยังไม่ใช่หน่วยให้บริการสาธารณะ

 บริการสาธารณะในโลกปัจจุบันซับซ้อนกว่าเหมืองฝายที่อาจารย์

มิ่งสรรพ์ ยกมา เหมืองฝายคงเป็นตัวอย่างการปกครองตนเอง และการ

จัดสรรทรัพยากรท้องถิ ่น สมัยนี้มีบริการสาธารณะมากไปหมด ถ้านำ

รูปแบบสมัยก่อนมาใช้ในยุคpostmodernจะใช้ได้อีกหรือเปล่า เพราะ

ความซับซ้อนแตกต่างกัน คงต้องตั้งโจทย์ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร

ท้องถิ่นนี้ เศรษฐกิจท้องถิ่นนี้กับโลกภายนอกด้วยส่วนที่อาจารย์ชิงชัยตั้ง

โจทย์ไว้เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ว่าถึงแม้เราไม่อยากเอาโลกาภิวัตน์มายุ่ง แต่

โลกาภิวัตน์ก็มายุ่งกับเราเองนั่นแหละฉะนั้นต้องมีการเชื่อมโยงกันใน

หลายๆองค์กรโจทย์เหล่าน้ีต้องตอบในเชิงวิชาการด้วยเราคงต้องเช่ือมโยง

ให้คนกรุงซึ่งไม่เคยเห็นสวรรค์ได้เข้าใจว่าสวรรค์มีจริงประเด็นนี้เป็นเรื่อง

ยาก

 เนื่องจากคนกรุงอยู่ในหน่วยเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ใน

คอนโดซึ่งรัฐบาลแทรกแซงน้อยมากแต่มีกฎหมายฉบับใหม่ในยุคสนช.

รัฐบาลเข้าไปยุ่งแม้แต่การตั้งคณะกรรมการคอนโด ว่าคอนโดจะจ่ายเงิน

อย่างไร รัฐบาลเขียนกฎหมายไว้หมดเลย แต่ผมไม่คิดว่า ตรงนั้นเป็น

ปัญหามากเท่าไหร่ประเด็นคือก่อนที่จะมีกฎหมายนี้คนกรุงในคอนโดใน

หมู่บ้านจัดสรรมีcollectiveactionกันอย่างไรคนกรุงไม่เข้าใจซึ่งเป็น

ภาพที่เราจะนำเสนอให้เห็นว่าจะมีสวรรค์อีกแบบหนึ่ง ในเมื่อสิ่งที่เขาอยู่

คอนโดห้องข้างๆกัน เขายังไม่คุยกันเลย เราคงต้องconvince เขาด้วย

ทั้งทางทฤษฎีและให้ตัวอย่างที่ชัดเจน

 ผมจะลองตีโจทย์ทฤษฎี ในความเข้าใจของผม ซึ ่งอาจจะไม่

เหมือนกับที่ อาจารย์เอนกตีโจทย์ เพราะผมยังไม่เข้าใจมุมนี้เท่าไหร่นัก

สิ ่งที ่ อาจารย์เอนก เสนอเหมือนการปฏิวัติเลยการปฏิวัติแบบนี้ต้องการ
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รัฐธรรมนญูแบบใหม่ถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญต้องไปไกลว่ารัฐธรรมนูญ2540

และแน่นอนต้องไกลกว่ารัฐธรรมนูญ2550สิ่งที่รัฐธรรมนูญ2540มีมาก

คือกลไกการตรวจสอบต่างๆแต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญ2540มีน้อยคือ ไม่มี

ท้องถิ่นและชุมชนมีแต่wordingมีแต่สรุปแต่ไม่มีรูปธรรมที่ถอดร่างมา

จากตรงนั้นดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดพื้นที่ให้

ท้องถิ่นผมคิดว่าอยู่ในขั้นรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้ด้วย เพราะรัฐธรรมนูญ

ไม่ใช่ตัวกำหนดกฎกติกาของสังคมตัวเดียวสิ่งที่สำคัญคือกฎหมายซึ่งมี

สารพัดฉะนั้นการจะไปสู่จุดที่เราเห็นร่วมกันได้ต้องทำ2ประการได้แก่

 ประการแรกคือโจทย์เปิดพื้นที่

 ประการที่สองคือโจทย์เปิดให้มีempowerment(การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง)

 ก่อนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งได้ ต้องให้คนในแต่ละพื้นที่ลอง

ทำในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นอยากจะเป็นก่อนแต่ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายอย่างทำ

ไม่ได้ หากเขาลองทำแล้ว เปิดพื้นที่ให้เขาทำแล้ว ขจัดข้ออุปสรรคต่างๆ

แล้วถัดไปก็คือโจทย์empowermentที่หลายๆท่านได้พูดไป

 โจทย์เรื่องเปิดพื้นที่ ตามที่เรียนไว้นั้นที่สำคัญคือ เปิดพื้นที่ของ

รัฐธรรมนูญก่อนถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญรอบต่อไปผมคิดว่ามีจังหวะใน

การทำได้ แต่อีกโจทย์ที่คิดว่าเป็นการบ้านและมีปริมาณมากกว่าคือมี

กฎหมายสารพัดที่เป็นอุปสรรคบางเรื่องผมได้ศึกษามาก็พอจินตนาการ

ออกว่า อะไรเป็นอุปสรรค แต่บางเรื ่องที ่สำคัญอื่นๆ ผมไม่ทราบว่ามี

อุปสรรคหรือเปล่ายกตัวอย่าง

 เรื่องพลังงานถ้าดูกฎหมายพลังงานจะให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้

และมี selfefficiency (ประสิทธิภาพในตัวเอง) ได้อย่างน้อยเพื่อทำให้มี

ประสิทธิภาพในเรื่องการจัดการพลังงานของตัวเองได้คำถามคือกฎหมาย

พลังงานทุกวันนี้เอื้อหรือไม่คำตอบคือไม่เอื้อเลย เช่น ใครจะปั่นไฟใช้เอง

ทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายต้องไปขอใบอนุญาตปั่นไฟเองแล้วขายไฟเข้า

ระบบนั้นยังทำไม่ได้ ในความเป็นจริงมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้พลังงาน

ลมและชีวมวลต่างๆที่จะเอื้อให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเองได้มากขึ้นมากกว่าที่ต้อง

รวมศูนย์(centralize)แบบเดิมแต่กฎหมายเดิมไม่เอื้อ

 เรื่องสื่อมีการปฏิรูป 2-3รอบหลายๆคนช่วยกันทำมีการขับ

เคลื่อนของสื่อท้องถิ่นเช่น เรื่องของวิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่นแต่ยังไม่

เคยทดลองของจริงยังไม่รู้ว่ากฎหมายจริงเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไร

 ส่วนที่ทำท่าว่าพอจะไปได้คือ เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ อาจารย์มิ่งสรรพ์ยกขึ้นมาคือกรณีมาบตาพุดซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจ

การตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่นฉะนั้นการดำเนินงานของท้องถิ่นส่วน

กลางยังไม่ยอมรับแต่กฎกติกาแบบไหนที่จะกำหนดเป็นรายละเอียด เพื่อ

ให้เกิดสมดุลระหว่างอำนาจส่วนกลางกับอำนาจท้องถิ่น ซึ่งต้องมีศาสตร์

นอกจากนี้เรื ่องของสาธารณสุข ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร

แพทย์ทางเลือกมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเพื่อให้มันเกิดได้

 เรื ่องของการศึกษา เห็นได้ว่ากฎหมายการศึกษาที ่เป็นอยู ่ใน

ปัจจุบันนั้นอย่างน้อยการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาทำให้การศึกษา

ทางเลือกและการศึกษาท้องถิ่นเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวอย่างรูปธรรมคือHome

schoolแม้มีอยู่แต่กฎกติกาไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจากกฎหมายปี2540หลัง

จากออกพรบ.การศึกษาแห่งชาติแล้ว

 ดังน้ันต้องเอาบรรดากฎหมายท่ีจำเป็นเก่ียวข้องกับบริการสาธารณะ

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการบริหารตัวเองของท้องถิ่นของชุมชน

ท่ีสำคัญๆมาไล่ดู ว่าถ้าจะเปล่ียนให้ท้องถ่ินมีอิสรภาพมีกฎท่ีจะทำโน่นทำน่ี

ได้เองautonomy (มีอิสระ)ต้องแก้ไขอุปสรรคอะไรบ้างนี่คือโจทย์เรื่อง
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เปิดพื้นทีถ้าเปิดพื้นที่แล้วจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่มีความพร้อมไม่เหมือนกัน

ผมเรียกโจทย์ที่ตามมาว่าโจทย์empowermentถ้าทำ2 โจทย์นี้แล้วก็

จะช่วยท้องถิ่นเข้มแข็งได้




6. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป


 ต้องขอบคุณอาจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ที่ได้ให้ความรู้ มี

ประเด็นที่กระแทกใจผมหลายเรื่องมีบางเรื่องจะต้องขบคิดและผลักดัน

กันอย่างจริงจังผมมีประเด็นที่จะเสริมจากการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมาผม

ไปทำงานที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับWorldBank เขามีโครงการที่มี

แนวคิดเรียกว่าCommunityDrivenDevelopmentคือให้ชุมชนเป็นคน

คิดเองตัดสินใจเองเป็นคนกำหนดเองและลองทำประมาณ9ชุมชน

 ตอนแรกผมเองก็ใจร้อนผู้จัดการเรื่องนี้ (เป็นชาวต่างชาติ) เขา

บอกว่าต้องพยายามให้ชาวบ้านกำหนดตัดสินใจเอาเองบางทีเราใจร้อนเห็น

ว่าช้าหรือต้องใช้การจัดการจากเราเข้าไปช่วย สิ ่งที ่เขากลัวเนื ่องจากมี

ประสบการณ์ที่เขาเคยทำที่อื่นๆ เขาบอกว่าพอมีโครงการต่างๆลงไปใน

ชุมชนจะพบอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นelitecaptureนั่นคือพอโครงการ

เข้าไปแล้วจะเจอกลุ่มชนชั้นนำในชุมชนจับหมดอาจจะเป็นผู้นำศาสนา

อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวผู้นำชุมชนต่างๆไปไม่ถึงชุมชนไม่ถึงชาวบ้านจริง

 เราทำงานกับเยาวชนก็พยายามยืนหลักการว่า ให้เด็กให้เยาวชน

เป็นคนคิดกำหนดเอง เราได้ทดลองทำตามนั้นดูปรากฏว่าเห็นการเปลี่ยน

แปลงบางอย่างที่ชัดเจนมากทั้งเขาและเราต่างเห็นตรงกันคือช่วงเดือนแรก

พวกผู้นำเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายได้มาพูดคุยกันเขาไม่กล้าที่จะพูด

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นพูดภาษาไทยไม่ชัดกลัวประมาทไปหมดพอ

ประชุมครั้งที่สองครั้งที่สามผ่านไป4 เดือนเท่านั้นเห็นชัดเลยว่าเด็กที่ไม่

กล้าพูดพูดได้ฉะฉานเลย

 ผมกลับมาพูดถึงSelfManagementหรือSelfgovernment

ซึ่งจะเห็นว่าจะดีจะชั่วให้เขาทำด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ว่า“โดย” อันนี้มันต้อง

ให้ตัวเขาเองของเขาเองน่าจะสำคัญไม่ใช่“เพื่อ” “โดย” เท่านั้นตรงนี้เป็น

เรื่องของempowerจริงๆและเป็นการสร้างคน

 อีกประเด็นหนึ่ง ผมคุยกับคนกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพ ที่เขาสนใจ

เรื่องเกาะรัตนโกสินทร์ เขาก็เล่าความคิดและมุมมองของเขาซึ่งผมก็ไม่

เคยคิดมุมนี้มาก่อนเขาบอกว่าตึกใหญ่ๆตึกสูงๆชาวฮ่องกงสิงค์โปรฝรั่ง

มันยึดไปหมดแล้วต่างชาติเข้ามายึดครองกรุงเทพหมดแต่ปรากฏว่าตรงที่

ต่างชาติบุกยึดไม่ได้คือเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรากมีความเป็น

ชุมชนวัฒนธรรมจะเห็นว่าSmall isbeautifulกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่

ป้องกันฝรั่งมายึดได้ผมคิดว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดบางทีเราคิดใหญ่ๆ

ในที่สุดก็เสียทั้งหมดแต่เล็กๆกลับกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่จะรักษาไว้ได้

 ผมนึกถึงพี่เสรี เป็นรุ่นที่ทำงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่เดิม เราเห็น

การผลักดันเรื่องแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง จนกระทั่งจากเดิมเป็น nobody

เลยต่อมาค่อยๆกลายเป็นทฤษฎีพัฒนา จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็น

อุดมการณ์สังคมที่ใครๆก็พูดถึงยอมรับกันแต่ว่าคนที่เป็น change

agent (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงอยู่ชายขอบ

พอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว เป็นที่ยอมรับแล้วสุดท้ายก็จะถูกพวก

กระแสหลักเบียดขับออกไปอีกคนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถูก

ผลักดันให้ไปอยู่ชายขอบอีกคนอื่นๆที่คิดว่าตนเองเข้าใจในเรื่องชุมชน

เข้มแข็งแล้วก็มาบริหารจัดการเองแต่โดยความเข้าใจแบบเปลือก ในที่สุด

แล้วการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจะไม่ได้
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 ประเด็นที่ผมจะพูดก็อาจจะใกล้เคียง คือ เตะหมูเข้าปากหมา

คำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรที่ผ่านมาเราผลักดันจนกระทั่งเปลี่ยนแล้ว

เราก็ปล่อยมือ

 ถ้าเรากลับมาคิดถึงSmallisbeautifulอาจจะต้องกลับมาคิดถึง

เรื่องการกัดติดกัดไม่ปล่อยเพื่อทำให้มีคุณภาพถึงระดับหนึ่ง ข้อความที่

สำคัญที่ อาจารย์เอนกหรือพี่เสรีพูดไว้ ว่าจะเป็นGoodgovernment

หรือBadgovernmentก็ตามเราขอเป็นSelfgovernmentมันจะดีจะ

ชั่วแต่ขอให้ตัวSelfgovernmentเป็นตัวสำคัญข้อความตรงนี้ทำดีดีมัน

แรงดีที่จะนำมาคุยในเครือข่าย เพื่อไม่ให้ลืมว่าผลักดันจนเปลี่ยนแปลง

แล้วก็ปล่อยมือไปน่าจะคิดประเด็นนี้จริงๆจังๆที่จะขับเคลื่อนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงแล้วต้องต่อยอดจากตรงนั้นไม่ปล่อยมือ




7. นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์


 ข้อเสนอของอาจารย์เอนกเหล่าธรรมทัศน์ผมฟังคราวนี้ค่อนข้าง

จะเห็นด้วยกับพ่ีเสรีว่าอาจารย์เอนกคิดค่อนข้างจะตกผลึกมากได้ประมวล

ความเป็นมาจากพัฒนาการของโลกมาจนถึงท้องถิ่นไทยว่าจะมีหน้าตา

อย่างไรถ้าอาจารย์เอนกเป็นรองนายกฯหรือนายกฯคงไม่ได้คิดเรื่องดีดี

แบบนี้

 ผมคิดว่าได้ข้อเสนอที่สอดคล้องกับของโลกในช่วงร้อยปีผ่านมา

มันเป็นแนวโน้มของการกระจายอำนาจ เป็นแนวโน้มของประชาธิปไตยทาง

ตรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง20ปีหลังกำแพงเบอร์ลินทลายโซเวียตล่ม

สลาย เราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนและคิดว่าเราจะช่วยทำให้เรื ่องมิติของ

ความเร็วในการที่จะเกิดสิ่งที่อาจารย์เอนกเสนอได้โลกทุกวันนี้ถ้าทำให้คน

ข้างล่างเดือดร้อนและคนข้างบนก็จะรับรู้เร็วมิติเวลาของคนชั้นสูงกับคน

ชั้นล่างเริ่มใกล้เคียงกันประเด็นที่สำคัญของผมคือภาพที่ฉายไปมีโอกาสที่

จะเกิดได้เร็วกว่าเมื่อร้อยปีที่ผ่านมา

 ข้อเสนอหนึ่งที่อาจารย์เอนกไม่ค่อยพูดถึงแต่เคยพูดในที่ต่างๆ

แล้วคือ เรื่องการกระจายอำนาจในรูปแบบของกลุ่มจังหวัด หรือเรียกว่า

มณฑลผมเคยคุยกับพี่ดำรงบุญยืน เมื่อหลายปีมาแล้วผมยังไม่ค่อย

เข้าใจนักพี่ดำรงบุญยืนบอกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมใน

ระดับกลุ่มจังหวัดประมาณ5-6จังหวัดมีประชากรประมาณ5-6ล้านคน

จะสามารถวางยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางต่างๆได้ดี เช่นกำหนดให้มี

มหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองมีภาษาเป็นของตัวเองและสามารถเชื่อมโยง

ด้วยวัฒนธรรมอาจารย์เอนกไม่ได้พูดถึงในที่นี้แต่ได้เสนอความคิดในที่

ต่างๆผมคิดว่าเพราะการเมืองระดับชาติเริ่มจะตีบตัน เริ่มจะหาทางออก

อะไรไม่ได้คนจะหันกลับไปในท้องถิ่นถ้ามีข้อเสนอเช่นนี้ จะไปจับใจกับ

คนที่เขารู้สึกร่วมได้ในท้องถิ่นและท้องถิ่นระดับที่เป็นไปได้คือท้องถิ่นที่

จัดกลุ่มประมาณ5-6จังหวัดซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่ามณฑลถ้าเรา

ได้ผู้นำขึ้นมาเป็นผู้ว่าของมณฑลหรือเรียกว่าอะไรก็ตาม เราก็จะมีนายก

รัฐมนตรีประมาณสิบกว่าคนในเมืองไทย

 เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญปี 2550นอก

เหนือจากมาตรา87ที่พูดเรื่องการมีส่วนร่วมยังมีอีกมาตราที่ซ่อนไว้และ

ไม่มีในรัฐธรรมนูญปี2540คือมาตรา287ถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องประชามติ

ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญปี2540 ไม่ได้พูดเรื่องประชามติท้องถิ่นสมมติว่าทำ

ประชามติท้องถิ่นหลายๆครั้งและคนในท้องถิ่นบอกว่าอยากจะออกไป

ดูแลตัวเองปกครองตนเองรัฐบาลกลางก็จะลำบากเช่นภูเก็ตสมุยหรือ

อาจจะเป็นกลุ่มอันดามัน4-5จังหวัดและถ้ารัฐบาลกลางเป็นอย่างทุกวันนี้
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บ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาจะไม่ดีขึ้นดังนั้นแนวคิดของอาจารย์เอนกจึง

เป็นการเติมให้เต็มมันจะอยู่ในระดับที่เป็นไปได้สูง

 ผมจึงคิดว่าข้อเสนอนี้ มีประโยชน์ มีคุณค่ามีความเป็นไปได้

และเครื่องมือในรัฐธรรมนูญปี2550 เป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การเปิดพื้นที่ที่

ทำให้ประชาชนถกเถียงเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวางและในยุคที่มีไอทีจะไปได้

อย่างรวดเร็วผมคิดว่าทิศทางเช่นนี้เป็นไปได้และคงเกิดในไม่ช้า




�. ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์


 ผมมีประสบการณ์ชุดหนึ่ง ในการทำชุมชนของตัวเองเริ่มจากที่มี

ความอ่อนแอมีปัญหาในชุมชนมากๆใช้เวลา13-14ปีมาเป็นชุมชนที่มี

ความสุขเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับหนึ่ง

 ประเด็นท่ีอาจารย์เอนกเหล่าธรรมทัศน์กล่าวคือเร่ืองการปกครอง

ตนเองซึ่งประชาธิปไตยในระดับชุมชนจะเกิดไม่ได้ เพราะระบบที่สังคม

ไทยให้กับประชาชนคือคนไทยถูกฝึกให้ทำตามมาเป็นร้อยปีไม่เคยถูกฝึก

ให้คิดเองถ้าจะทำให้กลับมาต้องล้างระบบ เปลี่ยนผู้นำทางความคิดมี

ผู้นำที่มีความคิดนอกกรอบได้

 ในช่วงที่ผมมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆที่บ้านหนองกลางดงไม่น่าอยู่

เลยมีทั้งบ่อนการพนันยาเสพติดมีทั้งปัญหาลักขโมยมากมายไปหมดมี

บ้านขายยาบ้าอยู่3หลังมีบ่อนการพนันอยู่2บ่อนซึ่งชาวบ้านเขารู้ดีที่สุด

บ้านซ้ายขายม้าบ้านขวาเปิดบ่อนแต่ชาวบ้านคิดว่าไม่ใช่เรื่องของกู เป็น

เรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของราชการคิดอย่างนั้นทำให้คนจมอยู่กับปัญหา

ทั้งๆที่รู้ปัญหาดีที่สุดแต่ผลักภาระให้คนข้างนอกแก้ไข

 ผมไปเป็นผู้นำที่นั่น ไม่เชื่อมั่นว่าระบบราชการหรือการเมืองจะไป

แก้ปัญหาได้ผมชวนชาวบ้าน โดยการจัดประชุมประจำเดือนต่อเนื่องมา

13-14 ปีไม่เคยขาดสักเดือนผมพดูกับชาวบ้านว่า ถ้าชาวบ้านเห็นว่า ปัญหา

ของหมู่บ้านเป็นเรื่องของคนข้างนอกเรื่องของราชการหรือการเมืองรอให้

เขามาแก้ถ้าเขาแก้ได้ก็แก้ไปแต่ถ้าเขาไม่แก้ ใครเดือดร้อนคนในหมู่บ้าน

เราต่างหากที่เดือดร้อนทั้งนั้นการเปลี่ยนความคิดการสร้างสังคมใหม่

สำนึกใหม่ในการพ่ึงพาตนเองเป็นประเด็นแรกท่ีต้องทำผมคิดว่าเข้าประเด็น

หลักการปกครองตนเอง

 การปกครองตนเองหรือประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องเห็นปัญหา

และเกิดการพัฒนาในเรื่องของเราเป็นหลักแต่ชุมชนอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ เรา

ต้องมีระบบราชการระบบรัฐบาลระบบงบประมาณเราต้องใช้คนข้างนอก

เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือที่ผ่านมา เราอ่อนแอเพราะตกเป็นเครื่องมือของ

รัฐและราชการมาโดยตลอดฉะนั้นการพลิกความคิดตรงนี้ก็คือปรับจาก

การที่เราเป็นเครื่องมือของเขากลับมาเตรียมคำตอบอยู่ที ่เราและมอง

คนข้างนอกเป็นเครื่องมือให้เราวิธีคิดนี้จึงสำคัญ

 ประชาธิปไตยชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง วันนี้เราไปให้น้ำหนักอยู่ที่

ตำบลระวังจะลอยตำบลไม่ใช่จุดแตกหักจุดแตกหักแพ้ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน

การที่เราไปทุ่มที่ตำบลมากๆโดยไม่พูดถึงหมู่บ้านทำจากตำบลไปหมู่บ้าน

ก็ได้ แต่ตำบลต้องตระหนักในการที่ตำบลไม่ใช่คำตอบถ้าจะทำที่ตำบล

ตำบลต้องคิดว่าทำอย่างไรถึงจะกระจายไปทุกหมู่บ้านในเขตตำบลของ

ตัวเองจากตำบลต้องลงไปถึงหมู่บ้านให้ได้เพราะรากที่แท้จริงอยู่ที่หมู่บ้าน

 จากประสบการณ์ของผม ผมไปดูงานที ่ ต.ไม้เร ียง อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช ไปเจอน้าประยงค์ รณรงค์พูดอยู่ 2 เรื่องที่ผมรู้สึก

ประทับใจมากได้แก่



5�   |   บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวคิดอภิวัฒน์ท้องถิ่น   |   5� 

 หนึ่งคือ เรื่องสภาผู้นำตำบลไม้เรียงในเครือข่ายยมนา 

 สองคือ แผนแม่บทชุมชน ซึ ่งมีการหาข้อมูลมากำหนดแผน

กำหนดอนาคตของตนเอง

 ผมฟังน้าประยงค์พูดประมาณ15นาทีมีความรู้สึกว่า ใช่เลย

สัญญาแรกที่ผมให้กับตัวเองคือผมจะเอากลับไปทำที่บ้านฉะนั้นต้อง

สร้างผู้นำความรู้หาไม่ยาก เราสามารถไปคุยกับผู้รู้ แต่การนำความรู้ไป

ทำให้เกิดมรรคผลนั้นค่อนข้างจะทำยากและการสร้างสำนึกใหม่ในตัวผู้นำ

ที่รับรู้อะไรดีดีแล้วกลับไปทำที่บ้านตนเอง เพื่อให้มาพูดมาคุยกัน เป็น

เรื่องสำคัญและจะทำให้เกิดมรรคผลได้อย่างแท้จริง

 ผมกลับไปถึงบ้านตัวเอง ผมก็เริ่มงง ถ้าผมเอาตัวอย่างของน้า

ประยงค์ ไปทำเป็นสภาตำบล ทำไม่ได้ เพราะผมเป็นเพียงผู้ใหญ่บ้าน

ผมจึงไปย่อเอาจากสภาผู้นำตำบลไม้เรียงมาเป็นสภาผู้นำหมู่บ้านพี่เอนก

นาคะบตุรตอนน้ันเป็นผูอ้ำนวยการโครงการSIPบอกว่าผูใ้หญ่โชคเอาไหม

เอาไม้เรียงมาทำใหม่หลักคิดของสภาผู้นำก็คือหลักของประชาธิปไตย

100%นั่นคือ ผู้นำต้องลดทิฐิในตัวเองที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในชุมชน

คนในหมู่บ้านไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเก่งทุกเรื่อง แต่คนในหมู่บ้านมีคนที่

เก่งแต่ละเรื่องอยู่หลายคนถ้าผู้นำฉลาดพอลดอัตตาของตัวเองได้และ

รวบรวมเอาคนที่เก่งหลายๆ เรื่องหลายๆคนมาสร้างทีม ในทีมจะมีคนที่

เก่งและรู้แต่ละเรื่องมานั่งอยู่รวมกันผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสภาผู้นำหมู่บ้าน

หนองกางดง คนกลุ ่มนี ้จะเป็นคณะกรรมการบริหารหมู ่บ้าน เราไม่มี

โครงสร้างอำนาจเราก็มาคิดว่าผู้นำเหล่านี้จะได้มาโดยวิธีใดเพราะเขาไม่ได้

มาโดยการเลือกของผู้นำผมจึงใช้วิธีการจำแนกชุมชนออกเป็นกลุ่มๆและ

ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนของตนเองเข้ามา

 โดยพิจารณาว่า ใน1หมู่บ้านมีหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มอาชีพมีทั้ง

กลุ่มชาวไร่ กลุ่มทำสวนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่ม

สตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจัดตั้งทั้งหมด เราใช้ที่ประชุมมาช่วยกำหนดว่า

หมู่บ้านเรามีกี่กลุ่มแล้วให้เขารวบรวมสมาชิกในกลุ่มส่งตัวแทนของกลุ่ม

กลุ่มละ4คนให้คิดว่าคนมากอย่าไปกลัวเพราะเราไม่ได้จ้างปกติแล้วที่มี

ปัญหาคือไม่มีคนที่จะทำงานฉะนั้นกลุ่มละ4คน14กลุ่มจะเป็นผู้นำโดย

ธรรมชาติ14คูณ4ได้56คนคนพวกนี้เป็นหัวกระทิจาก1,256คนทั้ง

หมู่บ้านค้นหัวกระทิได้มา56คน

 ผมใช้หลักของอาจารย์หมอประเวศ3หลักคือการจะให้ชาวบ้าน

เลือกผู้นำต้องบอกคุณสมบัติว่าต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างอาจารย์หมอ

ประเวศพูดมานานแล้วถึงคุณสมบัติผู้นำ3ข้อ1.ต้องเป็นคนฉลาด2.มี

จิตใจสาธารณะ3.พูดจาประชาสัมพันธ์ได้ เราให้คุณสมบัติเขาและให้เขา

มองหาคนที่จะมีคุณสมบัตินี้ ได้มา56คนมีผู้นำอย่างเป็นทางการอยู่ใน

หมู่บ้านทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ3คนคือผู้ใหญ่บ้าน1คนสมาชิกอบต.

2คนฉะนั้น56คนที่มาโดยธรรมชาติกับผู้นำที่มาโดยทางการอีก3คน

รวมเป็น59คนจึงเป็นที่มาของสภา 59  

 ผมมองว่าการจะพัฒนาเพื่อทำชุมชนให้เข้มแข็งนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เลยต้องมีองค์ประกอบสองส่วนคือส่วนที่ 1คนและส่วนที่ 2 แผน

ถ้าเรามีคนต่อให้รวบรวมคนเก่งมา หากเราไม่มีแผนก็ไล่แก้ปัญหาจาก

ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นหรือตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามีคนแล้วมีแผน

การทำงานก็สามารถจะเดินไปตามแผนที่กำหนดได้

 ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาเรามุ่งทำแผนชุมชนแผนมีเต็มไปหมด

เลยแต่ไม่มีคนที่จะเอาแผนนั้นไปทำฉะนั้นองค์ประกอบที่สำคัญของการ

ทำชุมชนให้เข้มแข็งคือคนทำและแผน 
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เมื ่อมีสภาผู้นำแล้วจะทำบทบาทอะไรบ้าง นั่นก็คือ บทบาทของระบอบ

ประชาธิปไตยเบื้องต้นในระดับชุมชนการประชุมประจำเดือนแบบต่อเนื่อง

เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่หนองกลางดงประชุมไปแล้ว 13ปี ไม่เคยขาด

แม้แต่เดือนเดียว เมื ่อก่อนเราประชุมชาวบ้านเวลาบ่ายโมงของทุกวัน

อาทิตย์แรกของต้นเดือนเมื่อมีสภาผู้นำเราประชุม2วาระคือ

• วาระแรกเวลา10.00-12.00น.ประชุมผู้นำ59คนมานั่งคุย

กันว่า รอบเดือนที่ผ่านมามีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาจะกำหนด

กฎเกณฑ์ ระเบียบกติกาเรื่องอะไร และสภาผู้นำจัดทำร่าง

ข้อกำหนดขึ้นมา

• วาระสองเวลา 13.00น.วันเดียวกันประชาชนในหมู่บ้านจะ

มาเต็มเลย เราเอาเรื่องที่สภากำหนดเมื่อเช้ามาถ่ายทอดถาม

ชาวบ้านอีกรอบว่า เห็นด้วยไหมกฎระเบียบข้อบังคับบทลงโทษ

ภาคทัณฑ์ต่างๆเพื่อให้มีการยอมรับของทั้งสองสภา

 เรื่องการใช้งบประมาณจากอบต.ก็สำคัญมากแต่ละอบต.มี

9-10หมู่บ้านตำบลของผมมี9หมู่บ้านงบที่จัดเก็บได้และงบสนับสนุน

ในแต่ละปีจะมี 17-18 ล้านบาทบางปีมีถึง 20 ล้านบาท เขาจะตัดงบ

ค่อนข้างเป็นระบบตัดงบออกเป็น3กอง

• กองที่1งบรายจ่ายประจำเป็นค่าตอบแทนสำนักปลัดค่าวัสดุ

สำนักงานหรือค่าตอบแทนสมาชิก อบต.ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของงบทั้งหมด

• กองที่2อีกประมาณ3ล้านบาทเอาไว้เป็นรายจ่ายประจำของ

อบต.ของทีมบริหาร

• กองที่ 3ที่เหลือประมาณ10กว่าล้านบาท เขาเอา9หมู่บ้าน

หารเลย จะได้ประมาณ 10กว่าล้านบาท จะมีงบพัฒนาให้

แต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านกว่าบาททุกปี

 เงินจากท้องถิ่น เงินจากอบต.ที่ลงไปในหมู่บ้านปีละล้านกว่าบาท

เป็นเงินให้ฟรี แต่หมู่บ้านไม่รู้หรือรู้น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ อบต.

ซึ่งเป็นผู้กำหนดการใช้งบประมาณแต่พอมีสภาผู้นำซึ่งมีอบต.สองคนอยู่

ในสภานั้นในช่วงของการทำแผนสมาชิกอบต.ต้องเอาเงินโยนใส่สภาผู้นำ

ถามว่าปีหน้าบ้านหนองกลางดงจะใช้อะไรในวงเงินล้านกว่าบาทสภาผู้นำก็

จะกำหนดกิจกรรม1-3ขึ้นมาไม่ได้กำหนดตามใจสภาผู้นำและยังไปถาม

ชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งด้วยว่า ปีหน้าล้านกว่าบาทจะใช้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง

เห็นด้วยไหมถ้าเรื่องไหนไม่เห็นด้วยปรับแก้จนเป็นที่พอใจ

 ในวันประชุมประจำเดือน เราไม่ได้ประชุมเฉพาะคนที่มาประชุมที่

ศาลานะแต่เรากระจายเสียงตามสาย 13.5กิโลเมตรลำโพง74จุดทั้ง

หมู่บ้านได้ยินหมด เราถ่ายทอดการประชุมออกเสียงตามสายทุกเดือนด้วย

เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้ยินเป็นพันกว่าคนคนมาประชุมมีแค่ 100-200คน

ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมเราบังคับให้เขาฟังด้วยนี่คือการใช้สื่อที่ดี

 พอถามชาวบ้านเสร็จแล้วและตกลงได้ว่าปีหน้าจะใช้เงินทำอะไร

เมื่อชาวบ้านเห็นด้วย ก็มาทำเป็นแผนงานโครงการ แล้วก็ใส่มือสมาชิก

อบต.สองคนเพื่อนำไปเข้าที่ประชุมอบต.เพื่อไปเอาเงินออกมา

 ฉะนั้นจะเห็นว่าการจะพัฒนาเรื่องใดก่อนหลังนั้นเป็นการตัดสิน

ใจที่มาจากประชาธิปไตยคือการรับรู้ร่วมกันหมดทำให้อบต.งานเบาลง

ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็เบาลง เมื่อก่อนมีปัญหาผู้ใหญ่โชคนั่งคิดคนเดียว

วันนี้มีปัญหาผมเอาปัญหาโยนใส่สภามีคน59คนช่วยคิดผมไม่ต้อง
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รับผิดชอบกับบทบัญญัติหรือว่าข้อกำหนดใด ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ

ชาวบ้าน ไม่มีใครมาด่าผม เพราะมาจากการรับรู้ร่วมกันและการตัดสินใจ

ร่วมกัน นี ่คือระบอบประชาธิปไตย 100%หลังจากทำที ่หมู ่บ้านแล้ว

แน่นอนว่าต้องขยายสู่ตำบล เพราะผมทำเรื่องสภาผู้นำตำบลและแผน

ชุมชนมาตั้งแต่ปี2542

 จากนั้นเราก็มาพูดถึงการก่อร่างสร้างตำบลโดยการเอาหมู่บ้านละ

5คนไปอยู่ที่สภาผู้นำตำบลซึ่งมาจากหมู่บ้านละ5คน9หมู่บ้านก็ได้45

คน เพราะฉะนั้นการประชุมแต่ละหมู่บ้านใครจะประชุมวันที่เท่าไหร่ก็ตาม

แต่ว่าระดับตำบลจะประชุมทุกวันที่ 2ของทุกเดือน5คนของทุกหมู่บ้าน

รวม45คนนายกอบต.เปิดห้องประชุมของอบต.ให้คุยกันได้เลยการ

ทำข้อบัญญัติของอบต.ในแต่ละปีจะเอาฐานของ9แผนชุมชนผลักดันมา

เป็นแผนอบต.

 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนและพัฒนาแผนที่พูดมาคงจะมองเห็น

ภาพแล้วว่าประชาธิปไตยชุมชนเป็นประชาธิปไตยที่หยิบจับกินได้




�. นายแพทย์ประเวศ วะสี 


 พวกเราที ่นั ่งอยู ่รอบโต๊ะ หลายคนสนใจชุมชนท้องถิ ่น และมี

ประสบการณ์ของตัวเองมาก

 ผู ้ใหญ่โชคชัย ที่พูดมา เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยระดับ

หมู่บ้านถ้าทำทุกอย่างให้ดีมันเป็นรูปแบบที่จะขยับขยายตัวไปได้

 อาจารย์เสรี เป็นอาจารย์ที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์

เอนกเหล่าธรรมทัศน์ก็เช่นกันอาจารย์เสรีสรุปว่ามหาวิทยาลัยนี้หมดหวัง

เลยลาออกท่านเชื่อว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านไปทำงานที่หมู่บ้านทำอยู่20ปี

งานขยายตัวไปมาก

 ท่านรองปลัดสมพร หัวใจอยู่ที ่ท้องถิ่น ตอนนี้เป็นอธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 คุณหญิงสุพัตรา เป็นคณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนกำลังเรียนรู้และพบว่ามีตัวอย่างดีมีมาก

 เราจะเห็นว่าชมุชนท่ีดีตำบลท่ีดี เหมือนกับสวรรค์บนดินสังคมดี

เศรษฐกิจดีความรุนแรงลดลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้

 คำถามคือทำอย่างไรสิ่งที่ดีจะขยายตัวไปเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ

 รูปแบบที่อาจารย์เสรีกำลังทำนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยส่งเสริม

ให้ขยายตัวออกไปและตอนนี้รับปากว่าจะทุ่มเทส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนท้องถิ่น



 เราคุยกันมาหลายครั้งจะเห็นว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของความดิ้นรน

ของสังคมไทยที่จะหาจุดลงตัวมาร้อยกว่าปี ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ซึ่ง

รัชการที่5สอนเมื่อปี2453ถ้าใครติดตามเรื่องราวในอดีตมีข้าราชการมี

ราชวงศ์ เสนอให้รัชการที่ 5ปรับปรุงการปกครองมาถึงรัชกาลที่ 6 เกิด

กบฏนายทหารเรียกว่ากบฏหมอเหล็งตอนนั้นมีความพยายามหาทางออก

เรื่อยมาจนถึงบัดนี้ แต่สังคมซับซ้อนมากขึ้นดังตัวอย่างที่เราคุยกันจะเห็น

ความซับซ้อนและความยากเราจะเห็นใจรัฐบาลทุกรัฐบาลเพราะขนาดพวก

เราซึ่งเป็นอิสระมีปัญญาในเรื่องต่างๆพอสมควรคุยกันเพื่อจะช่วยหา

ทางออกยังยากรัฐบาลหรือกระทรวงเขาจะทำได้อย่างไรเขาทำไม่ได้

 การที่เรามาก่อตัวกันทำจึงมีความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นใน

เรื่องชุมชนเข้มแข็ง เราก็รู้ และมีตัวอย่างมากว่าทำแล้วดี เราจะต้องช่วย



กันทำตัวอย่างดีๆให้เกิดขึ้นมากๆขณะเดียวกันจะต้องหาวิธีช่วยสนับสนุน

เช่น อาศัยรัฐธรรมนูญอาศัยเครื่องมืออะไรที่ดีและมีอยู่แล้ว และต้อง

อาศัยความร่วมมือต่างๆที่จริงใจด้วย








