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คานา
เรือ่ งราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรือ่ งการผจญภัยในชีวติ ของคนพิเศษกลุ่มหนึ่ง และเป็ น
เรือ่ งผจญภัยของชีวติ ชุมชนหลายชุมชนทีค่ นเหล่านัน้ เกีย่ วข้องด้วย พูดกันถึงทีส่ ุดแล้ว “ภัย” ที่
พวกเขาผจญเป็ น ภัย ที่เ กิด จากระบบโครงสร้างสังคม ที่เ ราด ารงอยู่ม ากกว่า ภัย ธรรมชาติ
ผมอยากจะแปลว่าถ้าเราจัดระบบโครงสร้างสังคมแบบอื่นที่ดงี ามกว่านี้ การผจญภัยของคน
กลุ่มนี้และชุมชนเหล่านี้อาจจะไม่จาเป็ นต้องเกิดขึน้ ก็ได้ ในแง่น้ีนักผจญภัยเหล่านี้เป็ นผลผลิต
โดยตรงของสังคมไทยในช่วงครึง่ ศตวรรษทีผ่ ่านมา ไม่ว่าคุณจะชอบคนกลุ่มนี้หรือไม่กต็ าม เขา
ก้าวมาจากความเป็นจริงของสังคมไทย ทีเ่ ราท่านไม่มที างปฏิเสธได้
ภูมหิ ลังของคนกลุ่มนี้ส่วนมากก็เป็ นชนชัน้ กลางธรรมดา ๆ จบการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า เขาเรียกตัวเองหลายชื่อ อย่างเป็ นทางการหน่ อย พวกเขาเป็ นนักจัดระบบชุมชน
แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Community organisers (co) ในบางบริบทคนเรียกพวกเขาว่า
เป็ นพี่เลี้ยง เป็ นที่ปรึกษา บ้างเรียกตัวเองว่านักจัดตัง้ หรือเป็ นทีมสนับสนุ นพื้นที่ เป็ นคน
ปฏิบตั งิ าน เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ บ่อยมากทีเ่ รียกตัวเองกันว่า ซีโอ (co) ฯลฯ บางคนทางาน
อิสระ บ้างทางานมูลนิธ ิ ทีเ่ ป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ม ี
ชุมชนทีพ่ วกเขาทางานอยู่ดว้ ยเริม่ ต้นจากคนจนในกรุงเทพฯ ทีร่ ุ่นผมเรียกติดปากว่า
คนสลัม เมื่อวาทกรรมเปลีย่ นในเวลาต่อมาก็เรียกว่าคนจนเมือง ชุมชนแออัด และชุมชนเมือง
จากกรุงเทพฯ แล้ว ขยายไปยังหัว เมืองใหญ่ คือ สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา
อุบลราชธานี ฯลฯ ต่อ มาขยายจากงานคนจนไปทากับชนชัน้ กลาง ที่โด่งดังก็ค ือชาวตลาด
สามชุก สุพรรณบุร ี และชุมชนย่านวัดเกต เชียงใหม่ และคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติสนึ ามิ ชาวคณะได้เริม่ ทางานทีบ่ า้ นน้ าเค็มจังหวัดพังงา
แล้วขยายไปยังพีน่ ้องชาวเล แถบอันดามัน รวมทัง้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
พวกเขาไม่ได้ทางานสังคมสงเคราะห์กบั คนยากจน พวกเขาไม่ใช่นักปฏิวตั ทิ ม่ี ุ่งโค่น
ล้มระบบสังคมทีเ่ ป็นอยู่ แน่นอนว่าพวกเขาผูกพันกับคนตกทุกข์ได้ยาก และต้องการมีส่วนช่วย
ให้ชวี ติ ของคนจนมีทย่ี นื ทีม่ ศี กั ดิ ์ศรีในสังคมไทย พวกเขาไม่ชอบความอยุตธิ รรมทีค่ นจนได้รบั
และเขาช่วยให้ชาวบ้านเรียนรูเ้ พื่อยืนหยัดด้วยตัวเอง อย่างทระนงองอาจ ในแง่น้ีชาวคณะเป็ น
นักการศึกษาทีเ่ ก่งกาจในการจัดการเรียนรูใ้ ห้ชาวบ้านกลับมาเคารพตนเอง และกล้าหาญทีจ่ ะ
เผชิญหน้ากับความอยุตธิ รรมอย่างไม่ยอมจานน
ข

แน่ น อนว่ า พวกเขาต้อ งการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งสัง คมให้เ กิด ความเป็ น ธรรม
มากกว่ า ที่เ ป็ น อยู่ ต้ อ งการเปลี่ย นนโยบายหลายอย่ า ง ต้ อ งการเปลี่ย นกฎหมายให้เ อื้อ
ประโยชน์ ต่อ คนที่ตกทุกข์ไ ด้ยากกว่านี้ ในแง่น้ีพวกเขาเป็ นนักปฏิรูปสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ตลอดกว่า ๓๐ ปีทผ่ี ่านมา
พวกเขาหลายคนผ่ า นการฝึ ก อบรมจากทฤษฎีก ารท างานจากแนวคิด ของซอล
อะลินสกี้ (Saul D. Alinsky) เจ้าของคัมภีร์ บทบัญญัตขิ องคนหัวรุนแรง (Rules for Radicals)
แต่ถา้ เจ้าของทฤษฎีฟ้ืนชีวติ ขึน้ มาและมาเยีย่ มและศึกษาการทางานของคณะนี้ เขาอาจจะต้อง
เขีย นต าราใหม่อีก เล่ ม เพราะชาวคณะเป็ นผู้ไ ฝ่ เ รีย นรู้อ ยู่ต ลอดเวลาและได้ท างานอย่า ง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ทัง้ ยังค้นคิดวิธกี ารใหม่ ๆ ร่วมกับประชาชนทีเ่ ขาทางานด้วย
หลายพิศดารและนาไปสู่ผลลัพธ์ทน่ี ่าตาตื่นใจมิใช่น้อยเลย ดังเรือ่ งราว ๑๕ เรือ่ งในภาคแรกของ
หนังสือเล่มนี้ ซึง่ เขียนโดยคนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับเรือ่ งนัน้ ๆ
ส่วนภาคทีส่ อง ผมและคณะร้อยเรียงหลักคิดและแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้จากการประชุม
ถอดบทเรียนประสบการณ์กระบวนการจัดตัง้ ชุมชน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยรากหญ้า ของ
นักจัดระบบชุมชนคณะนี้ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีอ่ าศรมวงศ์สนิท ทีจ่ ดั ขึน้
โดยโครงการเครือข่ายภาวะการนาภาคประชาชน ซึง่ เป็ นความร่วมมือของโครงการเครือข่าย
พัฒนาภาวะผูน้ าแห่งองค์กรและสังคม ศูนย์จติ ปญั ญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธชิ ุมชน
ไท มูล นิธ ิท่อี ยู่อ าศัย และคณะกรรมการชุมชนนิเ วศเอเชีย และเมื่อ อ่ านบทที่ถ อดจากการ
สัมมนาแล้ว ตรงไหนที่ไม่แน่ ใจ ผมได้สอบถามกลับไปยังแหล่งข้อมูลคือตัวผู้ท่เี กี่ยวข้องด้วย
โดยตรง
บทสุดท้าย ผมได้ทาหลักการโดยสรุปจากการทางานของชาวคณะนี้มาวางเทียบกับ
หลักการทางานของสานักคิด นี้ในเอเชียที่นาการจัดระบบชุมชนมาถ่ายทอดในเมืองไทย และ
ตามด้วยหลักการดัง้ เดิมทีป่ รมาจารย์ซอล อะลินสกีเ้ ขียนไว้ แต่เอามาเพียงย่อ ๆ เท่านัน้
ทุกส่วนในหนังสือเล่มนี้จะได้รบั การปรับปรุงให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ในขัน้ ต่อไป ตอนที่จะ
ทาเป็ นหนังสือเล่ ม รวมทัง้ การศึกษาเพิม่ เติมเรื่อ งราวบริบททางสังคมและผู้ค นที่เ กี่ยวข้อ ง
รวมทัง้ แนวคิดดัง้ เดิมของซอล อะลินสะกีด้ ว้ ย
สาหรับผม จุดที่ผมประทับใจทีส่ ุดคือ นักจัดระบบชุมชนคณะนี้ทางานช่วยชาวบ้านที่
ล าบากยากจน แต่ เ ขาไม่ก้า วก่ า ยการตัด สิน ใจของประชาชน เขาให้ข้อ มูล ร่ว มวิเ คราะห์
สถานการณ์ เสนอทางเลือกต่าง ๆ พาชาวบ้านทากิจกรรมบางอย่าง แต่ทงั ้ หมดนี้ ในทีส่ ุดแล้ว
ชาวบ้านเป็ นคนตัดสินใจ ลงมือทาและรับผิด ชอบเอง และนี่เองที่นาไปสู่การเติบโตและความ
ค

เข้มแข็งของชุมชนและประชาชนที่เขาทางานด้ว ย เข้าทานองช่วยเหลือ แต่ ไม่ก้าวก่ ายของ
คัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง นัน่ เอง คณะเขาทางานกับชาวบ้าน แต่ไม่เป็ นเจ้าของชาวบ้าน ชาวบ้านมี
อิสระที่จะเป็ นตัวของตัวเอง และเติบโตไปตามทางของตน ติดต่อกับกลุ่มอื่น หน่ วยงานอื่นๆ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน และชาวบ้านหลายคนก็โตมาเป็ นส่วนหนึ่งของคณะทางานนี้อย่างเต็ม
ภาคภูม ิ
คณะกรรมการชุมชนนิเวศเอเชียได้รบั การทาบทามและชักชวนเข้ามาถอดบทเรียน
ของนักจัดระบบชุมชนคณะนี้โดยบังเอิญ แต่กถ็ อื เป็ นกาไรชีวติ ทีไ่ ด้มาทางานชิน้ นี้ แม้จะเป็ น
งานเบือ้ งต้น เราได้เรียนรูม้ ากมายจากคนทางาน ชีวติ เราร่ารวยขึน้ มหาศาลจากการได้รจู้ กั คน
และชุมชนทีห่ นังสือเล่มนี้พูดถึง ผมขอขอบคุณทุกคนทีเ่ ป็ นเหตุปจั จัยให้เราได้ทางานชิน้ นี้ เรา
ทางานด้วยความรักและนับถือคนเหล่ านี้อย่างจริงใจ ด้วยความหวังว่า งานชิน้ นี้จะช่วยให้แรง
บัน ดาลใจกับ สัง คมวงกว้า ง ได้เ ห็น คุ ณ ค่ า ของงานแบบนี้ แ ละช่ ว ยกัน ผลัก ดัน ให้เ กิด การ
เปลี่ย นแปลงทางโครงสร้า งสัง คมให้ม ีค วามเป็ น ธรรมยิ่ง ขึ้น และเป็ น ข้อ คิด ส าหรับ คนที่
เกี่ยวข้องกับงานชุมชนแวดวงอื่น ๆ กว้างออกไปด้วย และหวังว่าเมื่อได้ทางานขัน้ สุ ดท้าย
เรื่อ งราวต่ าง ๆ ที่ก ล่ าวถึงในตอนนี้จะสมบูรณ์ ยงิ่ ขึ้น พร้อ มกับความเข้าใจบริบทต่ าง ๆ ที่
กระจ่างชัดขึน้ ด้วย

ประชา หุตานุวตั ร
กระท่อมชายทุ่ง
สายไหม กรุงเทพฯ
ปลายฝน ต้นหนาว ปลายปี ๒๕๕๗

ง
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ภาคหนึ่ ง : เรื่องราวจากชุมชนคนเล็กๆ ที่งดงามและทรงพลัง
๑.
๒.
๓.
๔.

ชุมชนคลองไผ่สงิ โต : ผลสะเทือนของคนจนทัวประเทศ
่
จานงค์ จิตรนิรตั น์
ชุมชนเกตุแก้วและขบวนเครือข่ายซุมแปงบ้านแปงเมือง จานงค์ จิตรนิรตั น์
ไม้ซกี งัดไม้ซุง ทีบ่ า้ นหนองกินเพล จานงค์ จิตรนิรตั น์
ชุมชนร่วมสามัคคี : จากกองขยะมาเป็นบ้าน มณฑา อัจฉริยกุล

๔
๒๗
๕๑
๖๑

๕.
๖.
๗.

งานจัดระบบชุมชน กลางเมืองเชียงใหม่ ศรินพร พุม่ มณี
สิทธิทอ่ี ยูอ่ าศัยของชาวคลองแม่ข่า เปล่งศรี แตงอ่อน
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี วี ติ ของย่านวัดเกต อมรรัตน์ โชติกะมงคล

๗๐
๘๑
๙๕

๘. สามชุกตลาดร้อยปี ปรีดา คงแป้น
๙. รักษาลุม่ น้าอู่ตะเภาโดยพลังชุมชน พิชยา แก้วขาว
๑๐. ชุมชนต้นแบบจัดการน้าเสียทีบ่ างปรอก อานาจ จันทร์ชว่ ง

๑๐๗
๑๒๖
๑๓๗

๑๑. งานจัดระบบชุมชนในพื้นทีส่ นึ ามิ จานงค์ จิตรนิรตั น์
๑๒. ชุมชนบ้านน้ าเค็มจัดการตนเอง สู่พงั งาแห่งความสุข ไมตรี จงไกรจักร
๑๓. เติบโตเพือ่ ชีวติ ใหม่ของชุมชนชาวเลราไวย์ โชคดี สมพรหม

๑๔๔
๑๖๓
๑๘๗

๑๔. ชุมชนปลากะตัก สนชัย ฤทธิชยั
๑๕. ไทยพลัดถิน่ สูเ้ พือ่ การดารงอยูใ่ นแผ่นดินแม่ ภควินท์ แสงคง

๒๐๓
๒๑๖

ภาคสอง : กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้าตา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ก้าวแรกสู่ชุมชน จนเกิดความไว้วางใจ
ค้นหา ฝึกฝน และรักษาแกนนา
พาชาวบ้านวิเคราะห์ชุมชน
กระบวนการช่วยให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าตนเอง
ไม่ทาแทนชาวบ้าน: หลักการสู่การปฏิบตั ิ
จากองค์กรชุมชน สู่ เครือข่าย และขบวนขับเคลื่อนสังคม
จ
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ภาคผนวก : เทียบเคียงหลักการพืน้ ฐาน
๑. บัญญัติ ๑๓ ประการจากประสบการณ์ของไทย
๒. บัญญัติ ๑๗ ประการของนักจัดระบบชุมชนเอเชีย
๓. บัญญัติ ๑๓ ประการของคนหัวรุนแรง ซอล อะลินสกี้
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๒๘๑
๒๘๙
๒๙๒

ภาคหนึ่ง :
เรือ่ งราวจากชุมชนคนเล็ก ๆ
ทีง่ ดงามและทรงพลัง

๑

ภาคหนึ่ ง : เรื่องราวจากชุมชนคนเล็ก ๆ ที่งดงามและทรงพลัง
เรื่องราวทัง้ ๑๕ เรื่องต่อไปนี้ เป็ นเรื่องเล่าของนักจัดระบบชุมชน ทีเ่ ข้าไปทํางานกับ
ประชาชนในพื้นทีต่ ่าง ๆ ทุกภาคของประเทศ ถือได้ว่าเป็ นกรณีทป่ี ระสบความสําเร็จเป็ นทีน่ ่ า
พอใจระดับใดระดับหนึ่ง
ทัง้ ๑๕ กรณีน้ีอาจจะแบ่งงานได้เป็ นสีก่ ลุ่มงาน แต่ละกลุ่มมีนักจัดระบบชุมชนอาวุโส
เป็ นหัวหน้าทีม เราขอจัดลําดับโดยเอากลุ่มงานชุมชนแออัดในเมืองทีม่ จี าํ นงค์ จิตรนิรตั น์และ
ปรีดา คงแป้นและคณะเป็ นกลุ่มแรก งานกลุ่มนี้เน้นการทํางานกับชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ คือ
กรุงเทพฯ สองกรณีและต่อมาขยายไปอุบลราชธานี อีกสองกรณี จํานงค์เขียนเล่า เรื่องที่เขา
เกี่ยวข้องเอง ๓ กรณี คือ เรื่องคลองไผ่สงิ โตในกรุงเทพฯ หนึ่ง และเรื่องราวทีอ่ ุบลราชธานี ๒
กรณี คือ ชุมชนเกตแก้ว และบ้านหนองกินเพล เขาเล่าอย่างมีสสี นั พร้อมทัง้ บทสนทนากับ
ชาวบ้า นด้ว ย ทํา ให้เ ราเห็น บรรยากาศชีว ิต และการทํา งานได้อ ย่า งดี พร้อ มกัน นัน้ เขาก็
พยายามให้ภูมหิ ลังของความเป็ นมาเป็ นไปของขบวนการไปด้วย มีการเล่าย้อนหน้าย้อนหลัง
บ้าง เหมือนการดูภาพยนต์สมัยใหม่ ส่วนมณฑา อัจฉริยกุลเล่าเรื่อง ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชน
คนจนของกรุงเทพฯ ทีอ่ ยู่ในซอยวัดเทพลีลา (รามคําแหง ๓๙) ทีเ่ ธอเกี่ยวข้องโดยตรง มณฑา
ทํางานสังกัดมูลนิธชิ ุมชนไทและทํางานกับปรีดา คงแป้น
กลุ่ มที่ส อง เป็ นกลุ่ ม งานของ ศริน พร พุ่ มมณีแ ละคณะ เน้ นงานทางภาคเหนือ ที่
เชียงใหม่ โดยศรินพร ซึ่งเป็ นคนเขียนบทแรกที่ให้ภาพรวมงานคณะจัดระบบชุมชนนี้ทงั ้ หมด
และให้ในแง่ของหลักการพืน้ ฐานด้วย เพราะเธอเป็ นนักจัดระบบชุมชนรุ่นแรกที่ได้รบั การฝึกให้
เป็ นนักฝึกอบรมจากครูชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ และเธอได้จดั อบรมนักจัดระบบชุมชนรุ่นต่อ ๆ มาด้วย
และเธอได้ให้ภาพรวมกรณีคลองแม่ขา่ ก่อนที่ เปล่งศรี แตงอ่อน จะให้รายละเอียดในการทํางาน
ใน สิทธิการทีอ่ ยู่อาศัยของชาวบ้านคลองแม่ข่า และตามมาด้วย อมรรัตน์ โชติกะมงคล เล่า
เรื่อง ประวัตศิ าสตร์ทมี ่ ชี วี ติ ของย่านวัดเกต อันเป็ นงานทีท่ ํากับชนชัน้ กลางของเมืองเชียงใหม่
เพื่อร่วมกันรักษาชุมชนและวัฒนธรรมเก่าแก่ แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ จนเป็ นต้นแบบสําหรับที่
อื่น ๆ ด้วย งานเกี่ยวกับชุมชนคลองแม่ข่าก็ถอื ว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก และกลายเป็ น
ต้นแบบสําหรับงานทีอ่ ่นื เช่นเดียวกัน
กลุ่มทีส่ าม เป็นกลุ่มของ ปรีดา คงแป้นและคณะ ปรีดาได้ให้ภาพรวมของงาน มูลนิธ ิ
ชุมชนไททีก่ า้ วมาจับงาน ‚เมืองน่าอยู‛่ ก่อนจะเล่าการทํางานจนเกิด สามชุกตลาดร้อยปี อันถือ
ได้ว่าขยับมาทํางานกับชนชัน้ กลาง และตามมาด้วย พิชยา แก้วขาว เล่าเรื่อง รักษาลุ่มนํ้ าอู่
ตะเภาโดยพลังชุมชน จังหวัดสงขลา และอํานาจ จันทร์ช่วงเล่าเรื่อง ต้นแบบชุมชนกําจัดนํ้าเสีย
ทีบ่ างปรอก ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ทัง้ สามกรณี รวมทัง้ กรณีวดั เกตทีเ่ ชียงใหม่ทําให้เราเห็นได้ว่า
๒

ชนชัน้ กลางสามารถเป็ นพลัง ในการสร้างบ้า นเมือ งให้น่ า อยู่ไ ด้ โดยร่ว มกันตัด สินใจและ
วางแผนกับหน่ ว ยงานของรัฐและเอกชนในท้อ งถิ่นและช่ว ยกันรักษาสิ่งแวดล้อ มและฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่ ในเมืองควบคู่กนั ไปด้วย
กลุ่มที่ส่ี เป็ นกลุ่มงานของจํานงค์ จิตรนิรตั น์ และปรีดา คงแป้นร่วมกัน ดูแลเรื่องภัย
พิบตั สิ นึ ามิเป็ นจุดเริม่ ต้น แล้วขยายเป็ นงานเครือข่ายอย่างน่ าสนใจยิง่ ทําทัง้ งานการเมืองและ
งานเศรษฐกิจท้อ งถิ่นอย่างทะมัดทะแมง โดยผู้นําท้อ งถิ่นก้าวขึ้นยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ และ
กลายเป็ นนักจัดระบบชุมชนไปด้วย จํานงเล่า งานจัดระบบชุมชนในพื้นทีส่ นึ ามิ แล้ว ไมตรี
จงไกรจักร์ ก็เล่าจากแง่มุมของคนที่ได้รบั การจัดระบบจากจํานงค์และปรีดา จนทําให้เราเห็น
ภาพทัง้ สองด้านได้อย่างดียงิ่ จากนัน้ โชคดี สมพรหม ก็เล่าเรื่อง การทํางานพื้นทีช่ าวเลราไวย์
ที่เ ป็ นงานต่อ เนื่อ ง เพราะชาวเลได้รบั ผลกระทบทางสังคมหลัง จากสึนามิอย่างรุนแรงที่สุ ด
เนื่องจากทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ คยอยู่มาแต่บรรพชนถูกทุนนิยมภัยภิบตั ริ ุกไล่ ตามด้วย สนชัย ฤทธิชยั
เล่าเรือ่ ง ชุมชนปลากะตัก ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากทุนนิยมภัยภิบตั เิ ช่ นเดียวกัน และ
เราจบภาคแรกด้ว ยเรื่อ งราวของ ภควินท์ แสงคง เกี่ยวกับ ไทยพลัด ถิน่ สู้เ พือ่ ดํา รงอยู่ใ น
ดินแดนแม่ ไทยพลัดถิ่นนี้เป็ นคนไทยชายขอบที่สุด อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกระทบจากสึนามิแต่ม ี
ปญั หาทีห่ นักหนาสาหัส อยู่เดิมแล้ว เพราะเป็ นคนไทยทีไ่ ม่มสี ทิ ธิพลเมือง การเคลื่อนไหวจน
ได้ชยั ชนะระดับหนึ่งของกรณีล่าสุดนี้ นับว่าเป็นเรือ่ งสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดียงิ่ ถ้าไม่ยอม
แพ้เสียอย่าง คนทีต่ กทุกข์ได้ยากย่อมสามารถยืนขึน้ มาอยู่อย่างมีศกั ดิ ์ศรีในสังคมไทยได้ เสมอ
บ่าเสมอไหล่กนั ด้วยพลังสามัคคีของตนเองและภาคีคนยากด้วยกัน
เราได้นําสําเนาเกีย่ วกับหลักการจัดระบบชุมชนจากเอเชีย ทีศ่ รินพร พุ่มแก้ว เขียนใน
บทความของเธอมาแปลงชื่อเป็ น บัญญัติ ๑๗ ประการของนักจัดระบบชุมชนเอเชีย และนําไป
ใส่ไว้ในภาคผนวกต่อจาก บัญญัติ ๑๓ ประการจากประสบการณ์ของไทย ทีเ่ ราสรุปได้จากการ
ถอดบทเรียนของคณะจัดระบบชุมชนในเมืองไทย และตามด้วย บัญญติ ๑๓ ประการของคนหัว
รุนแรงที่ พัชรี ชนมนัส แปลมาจากหนังสือของซอล อะลินสกี้ ปรมาจารย์ของนักจัดระบบชุมชน
คณะนี้ ทัง้ เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของแนวคิดและวิธที าํ งานของสกุลคิดนี้ดว้ ย งานเขียนทีค่ ่อน
มาทางทฤษฎีเหล่านี้ ถือว่าเป็ นการแนะนํ าเบื้องต้นในทีน่ ้ี โอกาสต่อไปน่ าจะทําให้สมบูรณ์ขน้ึ
ได้อกี มาก

๓

ชุมชนคลองไผ่สิงโต : ผลสะเทือนของคนจนทัวประเทศ
่
โดย จํานงค์ จิตรนิรตั น์
๑. รู้จกั ชุมชน
คลองไผ่สงิ โต มีลกั ษณะทางกายภาพที่แคบและยาวขนานไปกับลําคลอง มีความ
กว้างราวสามวา หัวคลองอยู่ด้านตลาดคลองเตย ไหลล่องไปลงคลองแสนแสบที่อโศก เมื่อมี
การตัดถนนพระรามสีแ่ ละตัดถนนสุขุมวิท คลองนี้จงึ ถูกปิ ดตายหัวท้ายด้วยตึกแถวแทบจะไม่
เห็นลําคลองด้านในทีม่ ปี า่ ขึน้ ปกคลุมไว้ แต่เนื่องจากแถบนี้ เพียงทะลุออกไปทางคลองเตยก็จะ
เจอกับตลาดสดขนาดใหญ่ และถ้าออกด้านสุขุมวิทก็จะพบกับย่านตึกสูงสํานักงานหรือบ้านที่
อยูอ่ าศัยของผูม้ ฐี านะ คลองไผ่สงิ โตจึงอยู่ท่ามกลางแหล่งเศรษฐกิจทัง้ ระดับบนและล่าง คลอง
เล็กๆ ที่มคี วามยาวราวหนึ่งกิโลเมตรนี้จงึ ถูกนักบุกเบิกจากคนบ้านนอกที่พลาดหวังจากภาค
เกษตรโดยเฉพาะจากชาวนาภาคกลางและอีสาน เข้าปกั หลักสร้างชุมชนอยู่รมิ คลองนี้ตงั ้ แต่
ราวปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (บางคนเข้าร่วมตัง้ แต่ ๑๔ ต.ค. ๑๖) บ้านถูกสร้างแบบง่ายๆ นํ้าไฟขอต่อ
ั่
พ่วงมาจากบ้านตึกทีอ่ ยู่คนละฝงคลอง
แม้แพงกว่าราคานํ้ าประปาปกติหา้ เท่าก็ต้องทน เพราะ
ไม่ม ีเ ลขที่บ้า นไปยื่น ขอ ส่ ว นการทํา กิน มีว ิธ ีเ ริ่ม ต้น แบบง่ า ย ๆ คือ เป็ น แรงงานที่ต ลาด
คลองเตย แค่ไปยืนเฉย ๆ ก็จะมีคนมาเรียกไปยกของ เราเองเคยไปจับกลุ่มยืนอยู่ราวหนึ่ง
เดือนเพื่อเข้าถึงพวกเขาและวิถขี องเขา ก็ได้เงินมาแบบไม่เหนื่อยมากแถมยังได้ผกั กระดูกติด
เนื้อ แกง ทีเ่ หลือขายจากแม่ค้าใจดีกลับบ้านอีกต่างหากทุกวัน แต่คนรุ่นหนุ่ มสาวหรูกว่านัน้
ลงทุนยืมเงินหรือขายนาที่บ้านมาซื้อรถเข็นราคา ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ซื้อผลไม้ดองจากมือ
หนึ่งราคาไม่สูง ใส่รถเข็นไปขายที่ตึกสํานักงานสาวออฟฟิ ศย่านสุขุมวิท ไข่ป้ิ งในเตามอม ๆ
อย่าหมายจะมาแย่งการตลาดที่น่ี มันดูโลว์เ กินไปสําหรับสาวเจ้าจากที่ทํางานใช้ลฟิ ท์แทน
บันไดทัง้ หลาย แต่สําหรับผลไม้ดองแล้ว ขายดีเป็ นเทนํ้ าเทท่า เป็ น ขาประจํากันจนแจกซอง
ผ้าป่ากันได้ ด้านในชุมชนตอนเย็น ๆ จะเห็นรถเข็นจอดเรียงนับร้อยคัน เช็ดถูเตรียมไว้อย่าง
หมดจด เจ้าของส่วนใหญ่มาจากอีสานอยู่รวมกันแถบหนึ่ง กลุ่มจากอยุธยาส่วนใหญ่เป็ นช่าง
ก่อสร้างอยู่รวมกันอีกแถบหนึ่ง ความแออัดที่ค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ จากบ้านรวมทัง้ หมดเกือบ ๑๐๐
หลัง ทําให้ทางกายภาพมีความเป็ นสลัม แต่เมื่อมีงานทํา มีช่องทํากิน ทุกอย่างก็ดําเนินไปได้
กว่า ๓๐ ปีทว่ี ถิ ชี วี ติ นี้อยูก่ นั อย่างมีความสุข
สําหรับคนจนที่ หนี ร้อนจากความผิ ดพลาดของแผนพัฒนาประเทศ มาพึ่งเย็น
จากชุมชนที่ ส ร้ างขึ้นเองก็นับว่ าเป็ นการเริ่ มต้ นในที่ แปลกใหม่ ที่ ดีที่ สุด แล้ ว และใน
ทัศนะของนักเคลื่อนไหวทางสังคม นี่ คือรูปธรรมความเหลื่อมลํา้ ของสังคมไทยหนึ่ งที่
ชัดเจนที่สดุ ชุมชนคนจนเมืองผูล้ ่มสลายจากการพัฒนาประเทศ

๔

๒. ออกแบบการทํางาน
จนกระทังย่
่ างเข้าช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙ สํานักกทม. เริม่ มีมาตรการพัฒนาคู
คลอง ในย่านนี้ทโ่ี ดนไล่รอ้ื รุนแรง คือ คลองบางอ้อ พระโขนง ครัง้ นัน้ เราได้แต่ยนื ดูตาปริบ ๆ
โดนกระบองคอมมานโดกันพอหอมปากหอมคอ ในฐานะผูผ้ ่านไปพบและเข้าไปช่วยชาวบ้าน
ลองเจรจากับเจ้าหน้าที่ เหตุการณ์นนั ้ ทําให้เรามาเตรียมความเข้ มแข็งของชุมชนคลองไผ่ฯ ซึง่
ทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (POP) กับกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ (กชส.) ตอนนัน้ ทีม
POP ใช้หลัก co ทํางาน แต่เรา กชส.ยังไม่ได้ใช้ทฤษฎีอะไร เพียงแค่รวมชุมชนถูกไล่ท่ี ๑๖
แห่งมาสัมมนา และก่อตัง้ เป็นศูนย์รวมสลัม โดยมีสํานักงานเล็ก ๆ อยู่ทช่ี ุมชน บ่อนไก่ (ทีน่ ่ีถูก
ทรัพย์สนิ ฯ ยุคเก่าไล่ ) เราเข้าไปเช่าบ้านอยู่นับปี เพื่อร่วมสู้กบั ชาวบ้าน ก็เป็ นตํารา co ของ
POP ทีเ่ ราขโมยมาเรียน (หลังจากเคยสอบเข้าไม่ผ่าน) วิชาหนึ่งคือการเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือ
เข้าไปใช้ชวี ติ แบบชาวบ้าน เมื่อครัง้ ทํางานทีก่ องขยะอ่อนนุ ช เราก็เข้าไปอยู่ปีครึง่ จนป่วยถึง
ออกมา อยู่ท่คี ลองเตยล็อ ค ๑๒ ถึง ๓ ปี ไปเป็ นคนงานขนย้ายของจากตู้ค อนเทนเนอร์ใ น
ท่าเรือ ๓ เดือน แรงงานตลาดคลองเตยซึง่ แทบทุกทีม่ ผี ลสําเร็จต่อการทํางานสูง เพราะไม่ตดิ
เหล้าขาวกับเขาหรือได้เมียชาวบ้านไปเสียก่อน
สําหรับในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชน ช่วงนัน้ มี ๔ แนวการทํางาน
๑. สงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการศึกษา ทุนการศึกษา แจกข้าวของไม้วสั ดุสร้างบ้าน
๒. รวมกลุ่มพัฒนาออมทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน
๓. สิทธิชุมชน ประท้วงรัฐเรียกร้องความเป็นธรรม และ
๔. ประสาน ๒ กับ ๓ โดยเพิม่ ระบบเครือข่ายชุมชนเข้าไป
เราจึงตัง้ กลุ่มศึกษาปญั หาสลัมขึน้ เพื่อแลกเปลีย่ นแนวทางต่าง ๆ กัน แล้วแยกกันไป
ทํา แต่ท่คี ลองไผ่สงิ โตเรามาร่วมทํากันเป็ นครัง้ แรก พื้นที่เดียวแต่ม ี ๒ องค์กรคือ กลุ่ม POP
กับกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ ขณะทีอ่ งค์กรอื่นรับปากว่าจะหนุนช่วยทรัพยากรต่าง ๆ
เราไม่ ไ ด้ มุ่ ง ทํา งานในชุ ม ชนอย่ า งเดี ย ว ต้ อ งพยายามจัด ขบวนนั ก พัฒ นาด้ ว ย
เพื่อให้ ได้กาํ ลังเพิ่ ม แต่ ต้องเลือกกลุ่มที่ มีแนวทางและความสัมพันธ์ที่จะหนุนช่ วยกันได้ใน
อนาคต
๓. ร่วมสถานการณ์ จริ ง
กระแสการไล่ ร้อื ชุมชนกลับไม่ได้เ กิดขึ้นเพียงกรณีคลองเท่านัน้ เพราะเมื่อสํานัก
กทม. ขยับไล่ชุมชนคลองไผ่สงิ โต ทรัพย์สนิ ฯ ก็ขยับไล่ชุมชนเทพประทาน ซอยปลาเค็ม และ
ตรอกไผ่สงิ โต ซึง่ เป็ นพืน้ ทีร่ วมแล้วหลายสิบไร่ ซึง่ อยู่ดา้ นหน้าแนวถนนพระรามสี่ เราไม่ได้ลง
พื้น ที่เ หล่ า นี้ เพราะมีอ งค์ก รอื่นทํา อยู่แล้ว ในที่สุ ดด้ว ยการรื้อ ย้า ยสองแบบ คือ ส่ ว นหนึ่ ง
ทรัพย์สนิ ตกลงกับชาวบ้านได้ กับอีกกลุ่มหนึ่งรัฐบาลใช้ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับ ๒๙๕ ไล่ ซึ่ง
๕

ถือว่าเป็นการไล่ทส่ี ลัมทีร่ นุ แรงรวดเร็วครัง้ หนึ่ง โดยใช้รถลูกตุ้มเหล็กเหวีย่ งกวาดทุบทําลาย มี
ชาวบ้านเกือบร้อยหลังทีอ่ อกไปทํางานกลับมาไม่มบี า้ น ได้แต่เดินเก็บซากเท่าทีพ่ อหาได้ แล้ว
ขึน้ รถที่การเคหะจัดไว้ให้ยา้ ยไปอยู่ร่มเกล้าลาดกระบัง เราได้แต่สงั เกตการณ์ท่นี ่ีแล้วกลับไป
เตรียมทีค่ ลองไผ่เช่นเดิม มีนักพัฒนาทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าที่องค์กรญี่ป่นุ คนหนึ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์
ไล่ดว้ ยอย่างคับแค้น เราจึงชวนไปร่วมงานด้วยทีน่ นั ่
เป็ นอันว่ าเราจัดระบบที มงานร่ วมผสมผสานแนวทางจาก ๓ NGO + ๑ po
(ศพช.) ลงคลองไผ่เป็ นกําลังหลัก
๔. จัดระบบการอยู่ร่วมกันในชุมชน
ทีค่ ลองไผ่สงิ โต เมื่อชาวบ้านกับทีมงานเรารูจ้ กั กันดี กินข้าวได้ทุกหลัง เราชวนเขา
ออกแบบการดูแล ชุมชนทีอ่ ยูต่ ามแนวยาวคลอง มีทางเข้าออกหลายทางให้ทวถึ
ั ่ ง โดยจัดระบบ
เป็ นกลุ่มย่อย ๕ กลุ่มๆ ละ ๑๐-๑๕ หลัง แต่ละกลุ่มมีตวั แทน ๓-๕ คน แล้วมีการประชุมทัง้
เฉพาะกลุ่มย่อย ประชุมตัวแทนกลุ่ม และประชุมใหญ่สมาชิกเดือนละครัง้ เลือกประธานชุมชน
และมีตวั แทนไปร่วมประชุมกับ ศูนย์รวมสลัมเดือนละครัง้
การประชุมทุกวงทุกครัง้ มีเรือ่ งหลักๆ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนและนอก
ชุมชน ในชุมชนเช่น ดูจุดอ่อนที่ กทม.กล่าวอ้างเพื่อไล่ ท่ี เช่น นํ้ าคลองไหลไม่สะดวก ก็มมี ติ
ช่วยกันลอกคลองเป็ นระยะ หรือเรื่องตัง้ เวรยามป้องกันไฟไหม้ เรื่องภายนอก วิเคราะห์ถงึ ภัย
ทีเ่ ริม่ ไล่เพื่อนบ้านด้านหน้า ก็มมี ติส่งคนไปช่วย ไปศึกษายุทธวิธตี ่างๆ แล้วมารายงานปรับใช้
ทีเ่ ราไปสังเกตการณ์กด็ ว้ ยจุดประสงค์น้ี มีบางเรื่องสําคัญทีไ่ ด้ขอ้ คิดมาจากข้างนอก เช่น จะสู้
แบบแข็งหรืออ่อน จะต้องหาใครเป็นพวกแทนสูเ้ ดีย่ วๆ กําลังคนในชุมชนสูไ้ หวหรือไม่ ลักษณะ
ผูน้ ําของเขาเป็นอย่างไร เป็นต้น ข้อสังเกตเหล่านี้ได้มกี ารแก้แทบทุกเรือ่ งในเวลาต่อมา
การจัดระบบโครงสร้างการทํางานภายใน กระจายบทบาท มีภารกิ จชัดเจน จะ
ทําให้ทุกคนมีความมันใจและมี
่
ความหวัง จากสิ ง่ ทีร่ ้เู ห็นเองทัง้ หมด เพราะได้ลงมือด้วย
ตัวเองและทีม
๕. ผูกมิ ตรสร้างเพื่อน
การก่อกวนไล่รอ้ื ของสํานัก กทม. หยุดลงแบบไม่รู้สาเหตุ แต่มรี ถทหารช่างเข้ามา
แทน เมื่อ การไล่ร้อื ด้านหน้ าจบลง และแนวถนนที่ทหารช่างทําก็เป็ นแนวห่างจากริมคลอง
ประมาณ ๔ เมตร ซึ่งเดิมก็เป็ นทางเดินเข้าออก เข็นรถของชาวบ้าน ก็ส่งตัวแทนไปคุยกับ
หัวหน้ าทหารซึ่งบอกว่าใช้ร่วมกันได้ เขาไม่เกี่ยวกับแนวคลอง และเมื่อถนนเสร็จชาวบ้านก็
สะดวกขึน้ ชาวบ้านเอาอาหาร ชวนงมหอยในบึงโรงงานยาสูบมาทํากับแกล้มกินกัน ฯลฯ การ
เป็นมิตรกับทหารทําให้ภายหลังในมหกรรมบุกยึดสร้างบ้านในคืนหนึ่ง ไม่ถูกขัดขวาง
การไล่รอ้ื ทีร่ ุนแรงด้านหน้าทําให้ชาวบ้านครึง่ หนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานะและอยู่ใกล้พ้นื ที่
ไม่อยากเสี่ยงร่วมสู้ ยินยอมย้ายออกตามที่ กทม. ชักชวนทําให้สมาชิกคลองไผ่สงิ โตลดลง
๖

เหลือ ๖๐ หลัง ดังนัน้ เมื่อการไล่รอ้ื จุดสุดท้ายด้านหน้าจบลง มติท่ปี ระชุมจึงส่งคนไปชักชวน
ชาวบ้านที่ไปรูจ้ กั กันไว้ก่อนหน้านัน้ มาร่วมอยู่ด้วยอีก ๘๐ หลังในที่ว่าง แต่การสร้างบ้านใหม่
ผิดกฎของ กทม. เรือ่ งการบุกรุกเพิม่ ทําให้ต้องวางแผนสร้างเสร็จในคืนเดียว ๘๐ หลัง ซึง่ ต้อง
ขออนุ เคราะห์วสั ดุต่างๆจากองค์กรสงเคราะห์ ระดมกําลังจากศูนย์รวมสลัม ขอเปิดทางทหาร
ให้รถขนวัสดุเข้า ในที่ สุด บ้านเสร็จพร้อมคนเข้าอยู่หงุ หาอาหารเป็ นครอบครัวสมบูรณ์
ในคืนเดียว เมื่อ กทม. มาเจอก็ทาํ อะไรไม่ได้แล้ว !
นี่เป็นยุทธวิธกี ารต่อสูแ้ บบพืน้ ๆ จากความจนตรอกของชาวสลัมแถบคลองเตย และ
การท่าเรือทีช่ งิ ไหวชิงพริบในวิธเี ดียวกัน... เผาชุมชนเมื่อไหร่ ใครเข้ายึดพืน้ ทีก่ ่อนกัน ฝ่ายนัน้
ชนะ บางทีชนะด้วยแค่ปกั เสาเสร็จ สี่ต้น ก็ถือว่ากําชัยชนะได้อยู่ต่อ ในขณะที่การท่าเรือใช้
ลวดหนามเป็นหลัก (เราเอาวิธนี ้ไี ปใช้ในพืน้ ทีส่ นึ ามิกไ็ ด้ผล)
แต่น่ีคอื ยกหนึ่ง ทีเ่ ป็ นเพียงปรากฏการณ์ลมนิ่งก่อนฝนมา เพราะอภิการไล่
กําลังจะเริม่ ต้นขึน้
และในส่วนของชุมชนเอง ตอนนี้ชุมชนได้ขยายจนมีประชากรเพิม่ ขึ้นเป็ น ๑๐๐ หลัง
หรือ ราว ๘๐๐ ชีว ิต ที่ระบบภายในได้จ ดั วางเรีย บร้อ ยแล้ว พอควร โดยที่พวกเราก็หวังว่ า
ชุมชนของเราจะไม่มจี ดุ จบเหมือนคลองบางอ้อ
๖. เครือข่ายทําให้ชุมชนอยู่ได้ องค์กรชุมชนทําให้คนจนอยู่รอด
ย้อนหลังไปก่อนจะเกิด รสช. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศูนย์รวมสลัมได้ร่วมต่อสู้การไล่ท่ี
ชุมชนรัชดา เพื่อตัดถนนรัชดา แยก อสมท. ไปแยกลาดพร้าว ถนนตัดเสร็จแล้ว แต่รฐั บาล
เปรมเบีย้ วการเยียวยาชุมชน รวมทัง้ ในขณะทีเ่ รากําลังต่อสูจ้ ากชุมชนจนถึงทําเนียบนัน้ ได้เกิด
ความขัดแย้งในแนวทางกัน ระหว่างยอมกับไม่ยอมอํานาจรัฐฯกับองค์กรพัฒนาเอกชนไฮโซอื่น
ทําให้ศูนย์รวมสลัมแตกจากสมาชิกรุ่นใหม่ สมาชิกชุดเดิมจึงได้ยกชื่อเก่าให้ไป แล้วตัง้ ชื่อใหม่
เป็น ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน (ศพช.)
(ภาพเด็กควงดาบ สัมมนา/รัชดา)

การสรุปบทเรียนจากการต่อสูท้ ผ่ี ่านมาทัง้ หมดนําไปสู่การคิดค้นการต่อสูท้ างนโยบาย
ที่ชดั เจนขึ้นมาคือ การพยายามเสนอร่างกฎหมาย พรบ. สลัมขึ้นมา ซึ่งได้มกี ารขยายพื้นที่

๗

ออกไปถึงต่างจังหวัด (เชียงใหม่-สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่น) จนเกิดเป็ นเครือข่ายสลัมสี่
ภาคจนถึงปจั จุบนั
ซึ่ง ในช่ ว งนี้เ อง ที่ก ารเติบโตของขบวนชาวบ้า น กับ การผสมผสานแนวทางของ
องค์ก รพัฒ นาเอกชนลงตัว กัน ได้ดีข้นึ แล้ว คือ จะเน้ น ทํา งานสิท ธิชุ ม ชนพื้น ที่ ผลัก ดัน เชิง
นโยบาย และตรวจสอบประชาธิปไตย ดังนัน้ ปีต่อมา ตอนช่วงเกิด รสช. เราจึงเข้าร่วมต่อต้าน
รสช. ด้วย โดยเหตุผลหลักของ ศพช. คือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือ รอง รสช. ขณะนัน้
ปฏิเสธการเข้าหารือเรือ่ ง พรบ.สลัม อีกทัง้ ขบวน ศพช. ได้วเิ คราะห์การเคหะฯ แล้วได้ขอ้ สรุป
ว่าไม่เ ป็ นบวกกับชาวสลัมอีก ต่ อไป จนก็มกี บฎการเคหะฯ กลุ่มหนึ่งออกมาทํางานร่วมกับ
ขบวนชาวบ้าน และเราได้ตงั ้ โจทย์ท่ที ้าทาย ศพช. ด้วย ให้กล้าคิดตัง้ กองทุนใหม่แทนเคหะฯ
ในทีส่ ุดใช้เวลาตกผลึกทัง้ หมดหนึ่งปี จึงได้ก่อตัง้ กองทุนคนจนเมืองขึน้ เริม่ มีสมาชิกบริจาคเงิน
ประมาณ ๓๐ คนต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายทีก่ ารเจรจากับรัฐในเวลาเหมาะสม เพื่อให้รฐั สมทบ
เงินเพื่อตัง้ กองทุนใหม่แก้ปญั หาสลัม
องค์ ก รพัฒ นาเอกชนเป็ นตัว แปรที่ ส ํา คัญ มากต่ อ การเติ บโตขององค์ ก ร
ชาวบ้าน และทิ ศทางการพัฒนาสลัม องค์กรพัฒนาเอกชนต้ องไม่ใช่ ตวั กลางประสาน
ลดความขัดแย้ ง หรื อไกล่ เกลี่ ย ผลประโยชน์ แต่ มีห น้ าที่ ส ร้างความเข้ าใจสิ ท ธิ ชุ มชน
หรือความเข้าใจทางการเมืองต่ อคนจน ให้ ชาวบ้านตัดสิ นใจอนาคตของเขาได้ อย่างมี
ศักดิ์ ศรี
๗. สู้เพื่อสิ ทธิ ชุมชน สร้างพื้นที่ยืนในสาธารณะ
กลับมาทีค่ ลองไผ่ในระหว่างการมีอํานาจของ รสช. แผนการไล่รอ้ื สลัมย่านคลองเตย
ที่แ ท้ จ ริง ถู ก ประกาศอย่ า งเป็ น ทางการตอนที่ป ระเทศไทยจะเป็ น เจ้า ภาพประชุ ม นาย
ธนาคารโลก และจุดทีเ่ ป็นหัวใจ คือการสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์หน้าชุมชนคลองไผ่
สิงโต ปญั หาของชุมชนคลองไผ่จงึ ไม่ใช่การระบายนํ้าท่วม แต่เป็ นปญั หาของความโกโรโกโส
ที่มาอยู่แนบชิดกับที่ท่จี ะใช้ต้อนรับบุคลากรทางการเงินของทัง้ โลกนัน่ เอง โดยมีชุมชนดวง
พิทกั ษ์ท่ตี ิดทางด่วนตรงทางลงเข้าศูนย์ประชุมนี้ด้วย ที่หายใจไม่ทวท้
ั ่ อง เพราะได้มกี ารส่ง
ทหารช่างเข้ามาก่อสร้างถนนอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ค ลองไผ่มนี ักพัฒนารุ่นเก๋า ทัง้ ชาวบ้านทัง้ NGO แพ็คทีม แต่ ท่ชี ุมชนดวง
พิทกั ษ์ซง่ึ จะถูกไล่เป็ นครัง้ แรกในรอบสิบปีกม็ กี ารแพ็คทีม co รุ่นใหม่เข้าไปจัดตัง้ เตรียมชุมชน
เช่นกัน เมื่อรัฐบาล รสช. ประกาศการรื้อ ย้ายอย่างชัดเจน การประกาศสู้เ พื่อสิทธิชุมชนก็
ชัดเจนเช่นกัน
การขยายเมือ งนับจากยุค สองพลเอก เปรมและชาติชายเป็ นไปอย่างคึก คัก การ
คอรัปชันจากนโยบายเปลี
่
่ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า นํ ามาซึ่งการรัฐประหาร แต่แผนการ
พัฒนาก็เดินหน้าไปในทิศทางเดิม ซึ่งถือเป็ นวิกฤตการณ์สําหรับคนจน เพราะการสะพัดของ
เงินตราไม่ได้ยา่ งกรายไปถึงมือคนจนแต่อย่างใด มิหนําซํ้า ยังมีกฎหมายล้มเลิกทําลายสหภาพ
๘

แรงงาน ความเข้มงวดไม่เ ปิ ดโอกาสด้านสาธารณู ปโภคต่อ คนจน โดยเฉพาะคนจนเมือ งที่
อพยพหลังไหลเข้
่
าเมืองอีกหลายระลอก เพื่อขายแรงงาน ประเทศรวย แต่คนจนเพิม่ ขึน้ และถูก
ไล่ทม่ี ากกว่ายุคใด ๆ จนมียุทธวิธหี นึ่งของ ศพช. คือส่งคนไปตรวจแผนบังคับคดีไล่ชุมชนของ
ศาล แล้วระดมคนไปป้องกัน จนเป็ นมหกรรมสูต้ ะลุยกันอย่างดุเดือดหลายสิบแห่ง เช่น ชุมชน
สะพานแขวน เพชรอุทยั ประตูน้ํ า อินทามระ ฯลฯ สุดท้ายทําแบบนัน้ ก็รบั มือไม่ไหว จนเป็ น
ส่วนหนึ่งของการคิดร่าง พรบ. สลัมขึน้

(ภาพคอมมานโดไล่สลัม)
สํานักกทม. กลับมาอีกครัง้ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ หลัง รสช.ยุติ มีโปรดเกล้าตัง้ นายกฯ
อานันท์ การไล่ชุมชนเพื่อสร้างศูนย์ประชุมยังดําเนินต่อไป ขณะนัน้ ถนนทีท่ หารช่างสร้างเกือบ
เสร็จสมบูรณ์ เริม่ เปิดใช้รถจํานวนมากเลือกใช้เส้นทางใหม่น้ี นัน่ หมายความว่า ชุมชนคลองไผ่
ไม่ใช่ชุมชนลึกลับในแมกไม้อกี ต่อไป กลับเป็นชุมชนทีป่ รากฏต่อหน้าสาธารณะ เผชิญหน้าการ
สร้างอาคารศูนย์ประชุมสุดหรูท่เี ริม่ ขึน้ โครงสร้างและการประชาสัมพันธ์ท่มี ภี าพและศักดิ ์ศรี
ประเทศโชว์นายแบงค์ ซึ่งก็เป็ นเหตุผลที่ทางกทม. นํ ามาใช้กดดันให้ชุมชนต้องย้ายความจน
ความทรุดโทรมออกไปนันเอง
่
การเตรียมรับมือของคลองไผ่เป็ นไปอย่างเข้มข้น สิง่ แรกทีช่ ุมชนอยากให้มคี อื ศูนย์
เด็กเล็ก เราเคยใช้เทคนิคนี้มาหลายแห่ง แพ้บา้ งชนะบ้าง จึงติดต่อให้หน่ วยงานที่ถนัดมาช่วย
จัดระบบการเรียนการสอน ชาวบ้านออกที่และสร้างเพิงอาคารเรียนขึน้ เมื่อโรงเรียนเปิ ด ธง
ชาติปลิวไสว รถผ่านไปมาเห็น ความรู้สกึ ของชาวบ้าน มันเหมือนการประกาศความเป็ นไท
อะไรยังงัน้ จากนัน้ มาศูนย์เ ด็กก็เป็ นที่รวมใจ การประชุมของชุมชน มีรถเก๋ งหลายคันจอด
บริจาคสิง่ ของให้ศูนย์เด็ก เด็ก ๆ เราเข้าแถวเคารพธงชาติทฟ่ี ุตบาทริมถนน เป็ นนัยยะของการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน และเมื่อกทม.รุกหนัก ป้ายคําขวัญต่อต้านการไล่ก็ถูกขึน้ เป็ นแนวตลอด
ชุมชน ประมาณ....อย่ารือ้ โรงเรียนของหนู นะคะ... ตามด้วยมติการจัดงาน ‚นิทรรศการชีวติ
จริง‛ บนฟุตบาท แสดงอาชีพรถเข็นที่มผี ลไม้ดองของจริงเตรียมขาย ใบเชิญชวนถูกแจกแถม
ไปกับถุงผลไม้หลายวันแล้ว จึงมีรถเก๋งเป็ นแถวยาวจอดเข้าร่วมงานซือ้ ของกิน อาชีพเก็บของ

๙

เก่าก็วางสิง่ ของทีย่ งั ใช้งานได้ขายราคาถูก มีเด็ก ๆ จากศูนย์มายืนร้องเพลง นักข่าวมากันมาก
โดยเฉพาะนักข่าวจากสยามรัฐบอกว่า คึกฤทธิ ์ให้มาดู
สําหรับชาวบ้านกิจกรรมเหล่ านี้มผี ลทางจิต วิทยาของชาวบ้านเองที่พวกเขารู้ส ึก
อาชีพการทํากินของเขามีส่วนกับการต่อสู้ มีการเชื่อมต่อขอคําแนะนํ าจากเพื่อนสื่อบางคนที่
เกาะข่าวสลัมมาอย่างยาวนาน... นักข่าวบางคนมีความเข้าใจชุมชนและหาทางร่วมแก้ปญั หา
ชาวบ้านมากกว่าการทําข่าวตามหน้าที่
๘. ยุทธวิ ธีที่เนี ยน..ข้ามกําแพง...
ไม่ก่วี นั ต่อมา เมื่อศูนย์สริ กิ ติ ิ ์เริม่ มีความสง่างาม เหตุผลการไล่ชุมชนทีเ่ ป็ นทางการก็
เดินทางไปถึงชุมชนดวงพิทกั ษ์ว่า ต้องย้ายออกเพราะเป็ นเส้นทางลงทางด่วนของขบวนนาย
แบงค์จากสนามบินดอนเมือง ซึง่ จะเห็นชุมชนเต็ม ๆ ตา ไม่เหมาะสม ส่วนทีม่ าถึงคลองไผ่โดย
สํานัก กทม. ก็คอื เพื่อการปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ กทม. มาพร้อมกําลังเจ้าหน้าทีก่ ว่า ๒๐๐
นาย ยืนเรียงรายตลอดแนวยาวชุมชน แต่ชาวบ้านเยอะกว่า วันนัน้ จึงไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แต่ดา้ น
หัวชุมชนที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งถอนตัวไม่สู้ ได้ถูกตบแต่งด้วยหญ้าและพรรณพืชต่าง ๆ อย่าง
สวยงาม เจ้ากรรมทีส่ ่วนสัญลักษณ์ประนมมือของศูนย์สริ กิ ติ ิ ์ดันเผชิญหน้ากับส่วนบ้านทีโ่ ทรม
ทีส่ ุดของชุมชน มันช่างบังเอิญสุด ๆ และมีแรงกดดันให้รอ้ื ย้าย เจ้าหน้าทีไ่ ด้สร้างรัว้ สังกะสีขน้ึ
เพื่อกัน้ ความไม่งามนี้ไว้ ชุมชนจึงร่วมมือในการทํารัว้ กัน้ เพิม่ และจัดงานวาดภาพฝาผนังโดย
ฝีมอื ของเด็กนักเรียน การขอบริจาคสีแพร่ไปอย่างกว้างขวาง วันงานเหมือนมีมหกรรมอีกครัง้
พนั ก งานออฟฟิ ศ ประชาชนที่ข ับ รถผ่ า นเข้า ร่ ว มสมทบ สื่อ มวลชนจํ า นวนมากเข้า ร่ ว ม
สัมภาษณ์ชาวบ้านอย่างละเอียด เพียงครึง่ วันผนังสังกะสีแถบหนึ่งก็มจี ติ กรรมฝาผนังสวยงาม
ขึน้ ให้ช่นื ชม ส่วนชาวบ้านเองก็คดิ ว่าคราวนี้ปลอดภัยแน่ เพราะดูรวั ้ ภาพวาดแล้วสวยงามมาก
ต่ างเลี้ยงฉลองกัน สุ ดเหวี่ย ง เช้าวันรุ่ง ขึ้นหนังสือ พิมพ์หลายฉบับพาดหัว ข่าว ประมาณ ...
ชาวบ้านวาดฝาผนังรับนายแบงค์ แต่ มสี ยามรัฐ คอลัมน์ท่เี ขียนโดยคึกฤทธิ ์ ที่บอกว่า.... ‚รัฐ
หน้ าบาง เห็นแก่เงิน สร้างภาพปกปิ ดความจน ไม่ยอมรับความจริง ยังมีคนจนในประเทศ‛
นอกจากนี้บทความยังพูดถึงความทุกข์และวิถขี องชุมชนได้อย่างทะลุดุเดือด รวมไปถึงการห้าม
ชาวบ้านไปหาปูงมหอยในบึงโรงงานยาสูบ เพื่อบีบให้ชุมชนย้ายออก

๑๐

ขณะทีเ่ กิดเหตุชุมชนคลองไผ่สงิ โต ทีด่ วงพิทกั ษ์ตา้ นแรงไล่ของรัฐไม่ไหว ต้องรือ้ ย้าย
ออกไปอยูน่ อกเมืองทีก่ ารเคหะฯ จัดให้ แต่ทค่ี ลองไผ่เหมือนจะเกิดการเจรจากันใหม่ เมื่อนายก
ฯ อานันท์ได้นัดจะลงชุมชนเพื่อแก้โจทย์ทางสังคม รัฐหน้ าบาง ที่ถาโถมเข้าใส่ ขบวนศพช.
และ co จึงเตรียมรับมือรัฐฯ อีกครัง้ ... โดยไม่รวู้ ่ามาดีหรือร้าย !
ในห้ว งความเป็ นตายของชุมชน ยุทธวิธ ีของชาวบ้าน คือ ความแข็งกร้า วอยู่หลัง
กําแพงรัว้ แต่อ่อนนุ่ ม ผ่านกิจกรรมสะท้อนวิถชี วี ติ บนริมฟุตบาท และวิธอี ่นื ๆ ให้สาธารณะ
เห็น
๙. รวมคน รวมความหลากหลาย รับใช้ส่วนรวม
ชุมชนหนึ่ง ๆ ต่างมีองค์ประกอบปจั จัยภายในทีแ่ ตกต่างกัน สําคัญทีส่ ุดก็คอื ‚คน‛ ที่
ต้องมีการค้นหาและจัดระบบให้เขามีตําแหน่ งแห่งที่ในการมีบทบาททํางานส่วนรวม และทํา
แบบเป็นทีมร่วมกับพีน่ ้องของเขา วิธกี ารทีน่ ักจัดระบบชุมชนใช้คอื เอาปญั หาของชุมชนขึน้ มา
ถามทุกคน เพื่อให้รวู้ ่าแต่ละคนคิดอย่างไร และนักจัดระบบชุมชนก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็ นรายบุคคล ความใกล้ชดิ ในการแลกเปลี่ยนทําให้ต่างฝ่ายได้เห็นความตัง้ ใจ ความมุ่งมัน่
กดขีเ่ อาเปรียบเพื่อนบ้านหรือไม่ วิธคี ดิ ต่อรัฐฯ การเมือง เป็นนักคิดหรือนักเลงบ้านนอก มีพวก
หรือ บารมีใ นเรื่อ งอะไร เป็ นต้น การรู้จกั คนลึกมากเท่าไหร่จะทําให้เ ราประเมินพลังชุมชน
ได้มากเท่านัน้ และมีผลต่อการออกแบบระบบหรือโครงสร้างกลุ่มในอนาคต
พี่เปี๊ ยก (ทวีศกั ดิ แสงอาทิตย์) เป็ นคนอยุธยา แต่ตงั ้ บ้านอยู่กลางชาวอีสาน เรียนจบ
ม.๖ มีอาชีพขับรถบ้าน บุคลิกมีทงั ้ บุ๋นบู๊ มีอํานาจการวิเ คราะห์การเมืองสังคมอยู่แล้วอย่าง
ฉาดฉานตัง้ แต่รจู้ กั กับเรา และไว้ใจการพูดคุย ชอบอ่านหนังสือช่วงรอรับส่งเจ้านาย ตอนหลัง
พบว่ามีมมุ หนังสือเล็กๆ ใต้ถุนบ้าน มีทงั ้ สรรนิพนธ์เหมา หนังสือพุทธทาส และเคยเป็ นมวลชน
คนหนึ่งในช่วงตุลาคม ๑๖ ฐานะค่อนข้างจน เครดิตกับเพื่อนบ้านปานกลาง แต่ได้รบั การ
ยอมรับทางความคิดจากขบวนการชุมชนสูงมาก เป็นผูผ้ ลิตวาทกรรมทระนง...“เมืองจะเจริ ญ
ไม่ได้ถ้าปราศจากคนจน”
พี่ เสน่ ห์ จันทร์พ วง นักเลงเก่ าอยุธ ยา แต่ ฉ ลาดเป็ นกรดแม้จบแค่ ป.๔ ขับตุ๊ ก ๆ
รับจ้าง ฐานะดีหน่ อ ย มีชาวบ้านหลายหลังพ่ว งนํ้ าไฟ เป็ นตัวหลักในการสร้างขวัญ กําลังใจ
ชาวบ้านไม่ให้กลัว เป็ นจอมวางแผนสู้กบั ฝ่ายไล่ร้อื และเป็ นผู้ยกที่ว่างในการครอบครองให้
จัดตัง้ เป็นศูนย์เด็กเล็ก
มหาแดง ชาวอีสาน ถูกเลือกให้เป็ นประธานชุมชนในฐานะผู้อ าวุโสตามแผนของ
เสน่ห์ เพื่อรวมใจชาวอีสานสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชน
นอกจากนัน้ ยังมีพี่ เลิ ศ พนักงานบริษัท ที่พร้อ มช่วยทุกอย่างที่ประชุมมอบหมาย
แป๊ ะกี่ จอมงกร้านของเก่าทีม่ ลี กู หลานมาก พี่ทา ตึ๋ง แรงงานชัน้ ตํ่าในตลาด และเมียเข็นผลไม้
ดอง กลุ่ ม ศิล ปิ นขี้เ มาเครดิต ตํ่า ที่เ ราเชิด ชูบ ทบาทขึ้น เป็ นวงใบไม้ จนขึ้น เวทีร ณรงค์ใ น
ธรรมศาสตร์
๑๑

คนต่างๆ เหล่านี้ มีศกั ยภาพธรรมชาติ แตกต่ างกัน แต่ งานของเราคือการทําให้
พวกเขามาร่วมสู้กนั ได้ ผ่านระบบประชุมปรึกษาหารือ ร่วมปฏิ บตั ิ การในภารกิ จที่ ผ่าน
การวิ เคราะห์ร่วมว่ ามีค วามจําเป็ น คนฉลาดเป็ นกรดอาจมีบทบาทแก้ ปัญหาภายใน
ชุมชนได้ ดี มาก แต่ ถ้างานประสานร่ วมกิ จกรรมกับขบวนชุมชนภายนอก อาจสู้พวก
กลุ่มศิ ลปิ นไม่ได้
การผสมผสานพลัง ศักยภาพที่ค ลองไผ่ ส ิงโต การเป็ นหนึ่งเดียวกับขบวน ศพช.
ช่วยกันร่วมป้องกันชุมชนจากการถูกไล่รอ้ื ทีแ่ ล้วทีเ่ ล่า ถูกสลายการชุมนุ มนับครัง้ ไม่ถ้วน และ
การยกระดับเนื้อหามาเป็ นทางนโยบายสิทธิชุมชน การเจรจาหลายรอบกับรัฐ ให้บริการนํ้าไฟ
ไม่ไ ล่ ท่ี มีท ะเบีย นบ้า น และการรณรงค์กับ สาธารณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นกิจ กรรมป นั นํ้ า ใจ
สายโลหิต ให้ ก าชาด การจัด งาน เพื่อ โรงเรีย นของหนู (ศู น ย์เ ด็ก เล็ก ในข่ า ย ศพช.) ที่
ธรรมศาสตร์ และการร่วมเผาพริกเกลือ เผาโลงศพ รสช.
ประสบการณ์ และเป้ าหมายในการขับเคลื่อนที่ ผ่านมาทัง้ หมดเหล่านี้ ได้นํามา
สู่ความเป็ นเอกภาพระหว่ างชุมชนคลองไผ่กบั ขบวน ศพช. โดยอัตโนมัติ และมีความ
พร้อมสูงสุดในการเจรจากับนายกฯ ที่จะลงพื้นที่สลัมเป็ นครัง้ แรก
๑๐. ปกป้ องวิ ถีชุมชน ก่อผลสะเทือนทางสังคม
ผลการประชุมของชุมชนมีมติให้เจรจากับนายกฯ ๒ ข้อ คือ ๑. หยุดไล่ชุมชนคลองไผ่
ทันที และให้พฒ
ั นาระบบทีอ่ ยู่อาศัย สาธารณูปโภค ๒. ให้รฐั สนับสนุ นงบตัง้ กองทุนแก้ปญั หา
สลัมร่วมกับกองทุนทีเ่ ครือข่ายตัง้ ขึน้ มาแล้วสองปี (มีเงินฝากร่วมหมื่น ฮา) และให้บริหารโดย
ชาวบ้าน
ทีมเจรจาประกอบด้วยชาวบ้านล้วนๆ นําโดยพีเ่ ปี๊ยก พีส่ งั วาล การเจรจาทีด่ ูสบายๆ
ไม่เคร่งเครียด ชาวบ้านเจรจาตามบทบาทสมมุติทฝ่ี ึ กมาก่อนหนึ่งวัน ใช้เวลาราวหนึ่งชัวโมงก็
่
จบลงตามข้อ เสนอทุก ประการ คลองไผ่ อยู่ต่ อ ได้ นายกรับปากเอากองทุนเข้า ครม. ในงบ
๑,๐๐๐ ล้านแรก แต่จะตัง้ หน่ วยงานขึน้ มาดูแล เป็ นอันว่ารัฐบาลพลิกกลับจากรับเป็ นรุกทาง
สังคมทันที เป็ นกองทุ นคนจนก้ อ นแรกในประวัติศ าสตร์ที่ เ กิ ด จากการต่ อ สู้และการ
เจรจาของชาวบ้าน
ภายหลังรัฐบาลได้ตงั ้ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม เป็ นหัวหน้าคณะศึกษาการตัง้ กองทุน
โดยชักชวนนักพัฒนาส่วนหนึ่งเข้าเป็ นทีมงาน ซึ่งต่อมาได้ตงั ้ ชื่อเป็ น สํานักงานพัฒนาชุมชน
เมือง การเคหะเเห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในเวลา
ต่อมา
การต่อสู้ของชุมชนแห่งหนึ่ง ของชาวบ้านขบวนหนึ่ง นอกจากให้คําตอบกับตัวเอง
แล้ ว ยัง ตอบโจทย์ ใ ห้ ก ั บ เพื่ อ นคนจนอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ยไม่ ต่ํ ากว่ า ๑,๐๐๐ สลัม ที่ อ ยู่ ใ น
กลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมไปถึง เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวกระพือปีกของผีเสือ้ เล็ก ๆ ตัว
หนึ่ง แต่สะเทือนไปถึงดวงดาว คือผูท้ ุกข์ยากอีกมากมาย
๑๒

ศพช. ยังเคลื่อนไหวในทิ ศทางสิ ทธิ ชุมชนต่ อไป สมาชิ กคนจนยังมาร่วมขบวน
อยู่ไ ม่ ข าดสาย และบางครัง้ ยังต้ องเจรจากับกองทุ นฯ ที่ เขาผลักดันตัง้ มาเองกับมือ
เพื่อให้ คนจนได้ ประโยชน์ อย่างเหมาะสม ดูเหมือนว่าพวกเขาได้ตงั ้ เป้ าหมายไปสู่การ
เป็ นพลังหนึ่ ง ของสังคมในการต่ อสู้เพื่ อความเป็ นธรรมในสังคมต่ อไปและนี่ อาจเป็ น
หัวใจของงาน co ที่ทาํ ให้คนมีจิตสํานึ กก้าวไปถึง
๑๑. จากความจน สู่การเมืองภาคประชาชน
ย้อนกลับไปในคืนฉลองชัยการเจรจา มันช่างเป็ นการฉลองที่เล็ก ๆ แต่มคี วามสุข
ด้วยเสียงพิณแคน และเสียงเป่าใบไม้ทห่ี วานเศร้า เสมือนการเตือนใจว่าความสุขอาจนี้อาจไม่
แน่นอน ชะตากรรมไม่จบสิน้ ไปง่าย ๆ
- การไล่รอ้ื สลัม ยังเกิดอย่างต่อเนื่องทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- กองทุนฯ เป็นองค์กรรัฐฯ ไม่ทาํ งานพืน้ ทีร่ อ้ น
- ชุมชนคลองไผ่สงิ โต ไม่เคยได้ใช้กองทุน พอช. เลย
- ศพช. รวมคนจนสู้ เ พื่อ สิท ธิชุ ม ชน เข้ม ข้ น กว่ า ที่ผ่ า นมา แต่ ไ ม่ เ คยได้ ง บการ
เคลื่อนไหวจากกองทุนเช่นกัน
- ชาวคลองไผ่เป็นกําลังหลักของ ศพช. อย่างต่อเนื่อง
- วงใบไม้ยบุ วง เมือ่ มือเปา่ ใบไม้เสียชีวติ และมือพิณย้ายกลับบ้านนอก
- พีเ่ ปี๊ยก กลายเป็ นนักคิดชาวบ้าน ทีส่ มถะยากจนในบ้านหลังเล็กเช่นเดิม และ
นําการต่อสูใ้ นขบวน ศพช. อีกกว่าห้าปี จนกระทังเสี
่ ยชีวติ เมื่อกลับมาจากสัมมนา
ประจําปี
- องค์กรพัฒนาเอกชนได้เจรจากับ ผอ.กองทุนฯ ให้รบั ภรรยาของพี่เปี๊ ยกเข้า
ทํางานในกองทุน ได้ตําแหน่งแม่บา้ นในสํานักงาน
- ผูป้ ฏิบตั งิ าน co ไม่ได้มเี ป้าหมายสร้างโมเดลระดับชุมชนต่อทีค่ ลองไผ่ แต่ไป
รับ มือ การไล่ ร้ือ พื้ น ที่ อ่ื น ต่ อ ไป โดยเฉพาะพื้ น ที่ ห ัว เมือ ง เช่ น เชี ย งใหม่
นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา
- ต่อมาด้วยจุดมุง่ หมายร่วม พวกเขายกระดับเป็ นองค์กรสลัมสีภ่ าคในทีส่ ุด และ
เป็นกําลังหลัก ส่วนหนึ่งของขบวนธงเขียว ร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๒. ความคิ ด...บนแผ่นกระดาษ สร้างคนกลุ่มใหญ่
การพูดอย่างเดียวโดยไม่เห็นภาพ อาจยากสําหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ ยิง่ คุยเยอะยิง่
สมาธิแตก วิชาครูช่วยแก้ปญั หานี้ได้... คือต้องมีกระดานขีดเขียนคู่กบั การพูด ปลุกระดม (ฮา)
ในพืน้ ทีร่ อ้ น ๆ ไล่รอ้ื ใน กทม. เหมาะกับการวิเคราะห์ การล้มความอยุตธิ รรม (ต้นตําหรับของ
ซิสเตอร์แอนนี่ หัวขบวนล้มมาก๊อสในฟิลปิ ปินส์)
๑๓

การประชุมชาวคลองไผ่และสมาชิก ศพช. ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นกระบวนการพูดคุย
แลกเปลีย่ นร่วมกัน และสรุปเป็นแผนงานในทีส่ ุด
....... ความอยุตธิ รรมคืออะไรบ้าง นํ้าไฟแพง ตํารวจค้ายา เด็กเราไม่ได้รบั การ
ดูแล ไม่มสี นามกีฬาให้ ไม่มศี ูนย์เด็กให้ ไล่ท่ี กดค่าแรง
....... สิง่ เหล่านี้ถูกเสาคํ้าให้มนั ดํารงอยู่ได้ มีก่เี สาทีค่ ้าํ ยันมันอยู่ ? เราจะล้มมัน
ได้กต็ อ้ ง โค่น หัก เสาเหล่านี้ ถูกมัย๊ ? จะล้มอย่างไร ?
....... ในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้าง เห็นสามเหลีย่ มมุมปกั มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ม ี
อะไรคํ้า ถ้าสามเหลีย่ มคือ เป้าหมายการไล่เรา และเสาคือเครือ่ งมือ อาวุธของเขา
....... เขามีอาวุธอะไรบ้าง (ระดมความเห็นจากทีป่ ระชุมก่อน)
....... พวกเขตฯ การเคหะฯ รัฐบาล ตํารวจ ทหาร ธนาคารโลก
....... งัน้ มาช่วยกันวิเคราะห์ แต่ละเสามีอํานาจ พลังขนาดไหน
๑. สํานักงานเขตฯ กทม. กับรัฐบาลกลาง จะไล่ชาวคลองไผ่ออก ซึง่ เขาเชื่อว่า
ไล่สําเร็จแน่ เพราะเขามันใจในกฎหมาย
่
ในการเห็นว่าเราเป็ นชุมชนเล็กกําลังน้อย ไม่ม ี
พิษสงเหมือนคลองเตย
๒. สาเหตุ ท่ีอ้ า งเป็ น เรื่อ งระดับ ชาติ ให้ เ ป็ น ที่ป ระชุ ม นายแบงค์โ ลก แต่
ธนาคารโลกจะอ้างว่าเขาไม่เกีย่ ว เขาแค่มาประชุม แล้วแต่เจ้าภาพจัดทีไ่ หน
๓. อยู่ในช่วงรัฐบาล รสช. แต่เขาตัง้ รัฐบาลนายอานันท์แล้ว ดังนัน้ อํานาจอยู่ท่ี
นายกฯ แล้ว
๔. การเคหะฯ มีหน้าทีเ่ พียงจัดเตรียมทีร่ องรับไว้รอเราย้ายออกเท่านัน้ ตอนนี้
อาจไม่เข้ามาเกีย่ วข้อง
๕. ตํารวจเกี่ยวแน่ อาจร่วมกับเจ้าหน้าทีเ่ ขตมารือ้ ชุมชน ทหารคงไม่เกี่ยว ไม่
มาใช้กําลัง เพราะแค่คอมมานโดก็พอแล้ว
......สื่อมวลชน ประชาชนในสังคมเกีย่ วมัย...?
๊
......อาจเกีย่ ว ถ้าสื่อด่าชุมชน สังคมก็อาจเห็นด้วยกับการย้าย / หรือถ้าเขาไป
สัมภาษณ์เยอะๆ หลายๆ คนทีร่ มุ กันพูดให้เราย้าย รัฐบาลก็จะมีกองเชียร์....
......สาเหตุเหล่านี้ คือเสาคํ้าให้เป้าหมายของเขาสําเร็จ คือไล่เรา ถ้าจะทําให้
เขาไม่สําเร็จ ก็ต้องล้มทุกเสาหรือส่วนใหญ่ให้หกั หรือล้มลงไป หรือดึงมาเป็ นพวกเรา
ให้เข้าใจความเดือดร้อนของพวกเรา โดยเฉพาะพวกอาจจะทัง้ หลาย.... ดึงมาคํ้าเรา
แทนไปคํ้าเขา เป้าหมายใหญ่กจ็ ะล้มครืนลง ....
.......คิดว่ามีเสาอื่นอีกหรือไม่ ?
......NGO ไปเข้าข้างการย้าย ก็อาจจะมี (จากตัวอย่าง
ตรอกไผ่)
.......งัน้ เรามาดูกนั ว่า จะโค่นเสาไหนอย่างไร จะดึง
เป็นพวกได้อย่างไร....
๑๔

.......กทม. เขามีเป้าไล่ชุมชนในคูคลองอยู่แล้ว ด้วยข้อหากีดขวางการระบาย
นํ้า ฉะนัน้ เราต้องแก้ขอ้ กล่าวหา ลดเงื่อนไขนี้ลง โดยการขุดลอกร่องระบายนํ้า และดู
สิง่ แวดล้อมทุกอย่างให้ดสู ะอาด และควรลงมือเลย ทําให้เสานี้กล่าวหาชุมชนน้อยลง
.......รัฐบาลบอกว่าชุมชนเราไม่สวย อายต่างชาติ จึงต้องการปรับภูมทิ ศั น์รอบ
ๆ ศูนย์ประชุมสิรกิ ติ ิ ์ เรามีวธิ แี ก้ให้สวยมัย?
๊ เช่น ปลูกต้นไม้หน้าชุมชนตลอดแนว หรือ
ทํารัว้ สังกะสีกนั ้ ชุมชนไว้ขา้ งหลัง ถ้าให้สวยอีกก็ให้เด็กในศูนย์วาดรูปใส่เลย เป็ นการ
ร่วมมือกับรัฐ ขึน้ ป้ายต้อนรับนายแบ็งค์เลย เสารัฐบาลก็จะลดความชอบธรรมในการไล่
ลง
.......จะให้สงั คม สื่อ รูจ้ กั ชุมชนเราได้อย่างไร? เรามีอะไรดีในชุมชน (เกือบหา
ไม่เจอ?) ในทีส่ ุดคิดได้ว่าเราต้องจัดแสดงวิถชี วี ติ การทํากินทุกอย่างริมถนนเลย ให้คน
ผ่านไปมาเห็น โดยเฉพาะสื่อ ถ้าได้มาในชุมชนเห็นวิถกี ารอยู่กนิ แล้วจะเข้าใจชุมชน
มากขึน้ ดึงมาเป็นพวกเรา
.......ส่วนเสา NGO ทีมเราจะรับไปประสาน ให้มาร่วมมือช่วยชุมชนผ่านกลุ่ม
ศึกษาปญั หาสลัม ชวนเขามาร่วมกิจกรรมเลย เช่น ให้มาช่วยสร้างรัว้ สวยงาม มาปลูก
ต้นไม้
.......ถ้าทําแบบนี้ เสาต่าง ๆ น่ าจะเริม่ อ่อนตัว งอ และหักไปในที่สุด ที่สําคัญ
เราต้องระวังความเหนียวแน่ นภายในอยู่ตลอด อย่าให้เหมือนหัวคลองที่หนั ไปเข้ากับ
สํานักเขต กทม.
เหล่านี้ ทงั ้ หมดเป็ นยุทธวิ ธีที่ทาํ ให้ ชาวบ้านได้เห็นฝ่ ายต่ างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ร่วมกําหนดวิ ธีแก้ด้วยตัวเอง และรับงานแบ่งงานกันไปทํา ด้วยความเข้าใจว่าจะเกิ ดผล
โดยรวมอย่างไร...นี่ เป็ นวิ ธีการสร้างคนแบบหนึ่ ง...จากกระดาษหนึ่ งแผ่น..
๑๓. สร้างแกนนํากลุ่มเล็ก ๆ
แกนนําชุมชนกลุ่มเล็ก ๆ มีหน้าทีน่ ําการสูก้ ารพัฒนาชุมชน พวกเขาเป็ นส่วนสําคัญใน
การทําให้ชุมชนชนะหรือแพ้อย่างหมดรูป เขาจึงต้องมีคุณสมบัตสิ ําคัญหลายประการ และสิง่
เหล่านี้ co มีหน้าทีท่ าํ ให้เขามีขน้ึ ให้มากทีส่ ุด
๑. มีสํานึก จุดยืน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวนิ ัย กติกา ทีต่ กลง โปร่งใส ไม่ม ี
การเมือง (ทัง้ ระบบการเมืองและเล่หเ์ หลีย่ ม) กันเอง
๒. เห็นพีน่ ้องชาวบ้านเป็ นเพื่อนร่วมงาน มีศกั ดิศรีเท่ากันเคียงข้างกัน ไม่ใช่
เป็นลูกน้อง
๓. คิดเป็น ออกแบบได้ กําหนดเป้าหมายชัด มียทุ ธวิธ ี มีขอ้ มูล หูตากว้าง
๔. ให้คดิ ไกลไปถึงการเปลีย่ นแปลงสังคมให้เป็นธรรม
๕. การทํางานเป็นทีมกับคนอื่นได้
๑๕

พวกเขาเรีย นจบกัน ป.๔ สู ง สุ ด ม.๖ และส่ ว นหนึ่ ง ออกกลางคัน ป. ๒-๓ จะทํ า
อย่างไร? และส่วนใหญ่เราใช้วธิ กี ารพูดคุยทัง้ แบบประกบส่วนตัว และแบบกลุ่มย่อย
...... พีเ่ หน่ ทําไมเข้ามาอยูก่ รุงเทพ แถมมาอยูใ่ นสลัมอีกต่างหาก...
...... ก็อยู่อยุธยาไม่รทู้ ําไรกิน นาแม่ก็หมด หลุดจํานอง เขายึดไปเกือบหมด
พอแม่ขายแปลงนึง ทีท่ าํ กินก็ไม่พอ นี่ซอ้ื ตุ๊ก ๆ ได้คนั เลยมาหากินทีน่ ่.ี ...
...... อือ ก็เหมือนกันหมดนะ ชาวสลัมรุ่นแรก ๆ ส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง
และขับรถเมล์....คิดว่าทําไมชาวนาถึงเจ๊ง...จํานองนาหรือ....
...... ก็ขา้ วถูก ปุ๋ยแพง บางปี น้ํ าท่วมอีก โรงสีซริ วย โรงสีรวยหมด เงินอยู่ใน
ตลาดหมด อยูท่ โ่ี รงสีหมด แม่ตอ้ งไปยืมข้าวโรงสีมากินน่ ะแหละ ตอนหลังกู้ป๋ ยอี
ุ ก พอ
ได้ขา้ วก็ตอ้ งไปขายเขา ถูกหักเกือบหมด ข้าง ๆ บ้านก็เหมือนกันหมด...
....... รัฐบาลไม่ช่วยเลยนะ..?
....... เขาช่วยทุกปี แต่ให้เงินโรงสีแทนให้เรา... เรานี่เริม่ จากขายนาทีละแปลง
ต่อมาก็ขายควาย ก็เลยต้องจ้างรถไถ ตอนหลังขายนาเพิม่ อีก ซือ้ รถไถยันม่าห์เอง ไป
กันใหญ่ นํ้ามันแพง... ส่วนพวกโรงสีพวกร้านขายของในตลาดก็เป็ นนักการเมือง รวย
เอารวยเอา...
...... แล้วเรือ่ งเรียนทําไมจบแค่ ป.๔..
...... ก็ออกมาช่วยแม่ทํานาน่ ะแหละ เพราะพีช่ ายเกเรไม่อยู่บา้ น เลยเรียนแค่
นัน้ แถมทีน่ าก็หมด
...... แล้วพอมาอยูก่ รุงเทพฯ รัฐบาลช่วยอะไรมัง...
่
...... ก็ไม่ม ี ทีอ่ ยู่น่ีเราก็หาเอง ไปขอนํ้าไฟก็ไม่ให้ เขาบอกไม่มที ะเบียนบ้าน
เราบอกเป็ นคนไทยนะ หากินสุจริตนะ อุตส่าห์ไม่เป็ นโจรแล้วนะ...ก็ไม่ได้อยู่ดี แล้วนี่
มาไล่อกี คงได้ฟนั กันแน่ เทีย่ วนี้
....... ไอ้หนองมันลับดาบไว้แล้ว (พีช่ ายเกเร สักลายเต็มตัว ทีภ่ ายหลังไม่มที ่ี
ไป ตามมาอยูด่ ว้ ย)
....... พอเป็นอย่างนี้แล้ว ถ้าให้ชวี ติ จบลงตัวสวยทีส่ ุด จะให้เป็นแบบไหน..
....... อุตส่าห์หนีรอ้ นมาพึง่ เย็นแล้ว พออยูไ่ ด้แล้ว บ้านมีทน่ี ่ที เ่ี ดียว สีห่ า้ คนอยู่
ได้ ขับตุ๊ก ๆ ไปจนแก่กไ็ ด้แล้ว พอกิน เดีย๋ วลูกสาวโตจะให้เปิดร้านเสริมสวยหน้าบ้าน
นี่ ขออยู่ไปแบบนี้ อย่ามาไล่ ถ้าให้ดกี ็ให้ขอนํ้ าไฟได้ ก็เงินเหลือเพิม่ พวกที่มาจาก
อีสานยิง่ ลําบากกว่าอีก แต่ถ้าไม่ไล่ เขาก็ยงั พออยู่ได้นะ เพราะอยู่ใกล้ตลาดคลองเตย
แค่ออกไปยืนเฉย ๆ เขาก็เรียกไปทํางาน ยกของขึน้ รถ คลองไผ่เราแค่แบบนี้ก็สวย
แล้ว
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จริงทุกคน แม้มกี ารรูด้ ว้ ยตัวเองอยูแ่ ล้วก็จริง แต่บางสถานการณ์
มันก็ผ่านเลยไปเงียบ ๆ แต่เมื่อนํ ามาย้อนทบทวนถูกที่ถูกเวลา ถูกสถานการณ์ มันเป็ นการ
๑๖

ยกระดับจากชะตากรรม เป็ นความสํานึกที่จะไม่ยอมให้เกิดความล้มเหลวเกิดขึน้ ในชีวติ อีก นี่
เป็นสํานึกพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีแ่ กนนําต้องรูส้ กึ ตกลงใจและตกผลึกก่อนการต่อสูเ้ พื่อสิทธิชุมชน
การคุ ยทัง้ เป็ นรายบุค คล หรือ เป็ นกลุ่ มย่อ ย แล้ว แต่ ค วามเหมาะสมจังหวะโอกาส
เนื้อ หาในส่ว นนี้ เพื่อ ให้ทุก คนตกผลึกพื้นฐานไปพร้อ มพร้อม ๆ กัน ความรู้สกึ ร่ว ม อารมณ์
เหล่ า นี้ สํ า คัญ มากในการเป็ น บทบาทนํ า พาพี่น้ อ งฝ่ า ข้า มกํ า แพงอุ ป สรรคทัง้ ปวงที่กํ า ลัง
เผชิญหน้า
การฝ่ าข้ามกําแพง ยุทธวิ ธีสาํ หรับผูน้ ํา
๑. กําแพงหนาสูงใหญ่ เกินที่คนคนหนึ่งจะฝ่าข้ามไปได้ โดยมีเป้าหมายเป็ นตาย....
ั่
เป็ นเดิมพันอยูฝ่ งตรงข้
าม..เราจะทําอย่างไร?
๒. ก่อนอื่นเราต้องเช็คกําลัง ความพร้อมภายในก่อน
- แกนนําเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวมัย?
๊ ทีต่ กลงใจร่วมกันแล้ว
- สมาชิกทีร่ ่วมหัวจมท้ายมีก่คี รอบครัว กี่คนกันแน่ ? และถนัดอะไร กล้าหาญ
ขนาดไหน บู๊บุ๋น ด่าเก่ง ร้องไห้เก่ง ผูห้ ญิง เด็ก คนแก่ กะเทย ทีพ่ ร้อมร่วมรับ
ภารกิจ
- เรามีเ หตุ ผ ลการต่ อ สู้ท่สี มเหตุ ส มผล ต่ อ ตัว เองและสังคมหรือ ไม่อ ย่า งไร
คืออะไร?
- พันธมิตรเพื่อนพ้องใกล้ ไกลคือใคร เขาเก่งเรื่องอะไร? ศพช.ระดมกําลังได้
เร็ว ชุมนุมได้เร็ว NGO ทีม่ วี สั ดุอุปกรณ์ต่างๆ มีแหล่งล็อบบี้ มีกล้อง vdo
- มีส่อื มวลชนทีต่ ดิ ต่อได้เร็ว พีจ่ าํ ลองเนชัน่ พีต่ กั ๊ อาจารย์แม๊ก อาดิเกอร์
- ผู้ใ หญ่ ท่ีอ าจช่ ว ยเราได้ อาจารย์ธ รรมศาสตร์ ดิเ รก เต็ง จํา รูญ พี่ท องใบ
อาจารย์สุเมธ ชุมสาย คุณศิรชิ ยั พิชยั รัตตกุล
- เสบียงคลังเรามียงั ไง? เก็บรวมกันเป็นครัง้ ขอการสนับสนุน

๑๗

๓. การทะลายกําแพง
- ด้วยวิธเี ผา ทุบทําลาย ใช้กําลังเข้าหักหาญ ปิดถนน ปิดการสร้างศูนย์ประชุม
ชุมนุมประท้วงทีท่ ําเนียบ ก็อาจทําได้ กําลังทัง้ หมดรวม ศพช. ด้วยน่ าจะ ๓-๔
พันคน
- ใช้บนั ไดปี นข้าม ใช้ลอ็ บบี้ยสิ ต์ กรณีการไล่ท่คี รัง้ นี้ท่เี ป็ นหน้ าตาระดับโลก
ของรัฐบาล คงยากมาก
- ลองหาช่องจุดอ่อน รูเล็กๆ เซาะ ลอดลัดเลาะกัดกิน ถอดก้อนอิฐ ที่ละก้อน
เข้าไปทีละคืบ อาจจะเหมาะที่สุ ดมัย๊ (โค่ นเสาต่ าง ๆ) ใช้มนุ ษ ยธรรม สิทธิ
พืน้ ฐาน ความเห็นใจจากสังคมเข้าสู้
แกนนํ ากลุ่มเล็กจะต้องประเมิน และเลือกว่าจะใช้ยุทธวิธอี ะไรเป็ นหลักและดูความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อไปเตรียมเสนอกับพี่น้องสมาชิกวงใหญ่ จากนัน้ ก็แบ่ง งานมอบหมาย
ภารกิจ กําหนดแผนและจังหวะก้าวขัน้ ตอนต่าง ๆ ร่วมกัน
แผนต่าง ๆ จะมีการปรับเปลีย่ นทัง้ จากวงเล็ก ทีมเฉพาะกิจ เพื่อความคล่องตัว และ
ทัง้ วงใหญ่เพื่อการรับรูท้ ก่ี ว้างขวาง
วันนี้เป็ นวงคุยแกนนํ ากลุ่มเล็กครัง้ หนึ่งในหลายสิบครัง้ ในสถานการณ์ท่งี วดเข้ามา
วันนี้มหี วั ข้อเดียว คือ เราจะสูย้ งั ไง? ก่อนหน้านี้ ทุกครัง้ เราจะทําหน้าทีเ่ หมือนนํ าคุย แต่วนั นี้
ตัง้ ใจให้เขานําคุยกันเอง พีเ่ ปี๊ยกซึง่ ผ่านเวที ศพช. มาบ่อยทําหน้าทีเ่ หมือนประธานประชุม
..... เอ้า ว่ามา เราต้องทําอะไรเพื่อให้เราอยู่ได้ รูส้ กึ ว่า เขาเอาจริงแล้ว พวก
กทม.เข้ามาทุกวัน มาขู่พวกต้นคลอง แถมเอาตํารวจมาด้วยแล้ว เราเฉยไม่ได้แล้วนะ
จะทําไงกันดี... คนนําวงเริม่
...... ผมว่าเราให้ ศพช. ช่วยไปประท้วงทีท่ าํ เนียบดีมย...
ั ๊ จันทาเสนอ
...... จะไปกันยังไงเราต้องทํามาหากินวันต่อวัน ศูนย์รวมจะช่วยเราได้ก่คี น...
แป๊ะกีว่ ่า
...... เราไม่ยา้ ยเสียอย่าง...มหาแดงว่า
...... ผมว่าเราต้องสู้ในบ้าน เพราะตอนนี้ชุมชนเราอยู่รมิ ถนนแล้ว ใครผ่านไปมาก็
เห็น เปี๊ยกว่าไง...เสน่หเ์ สนอ
...... เราเห็นด้วยว่า เรายืนยันอยู่น่ี แต่เราต้องมีวธิ หี ลายอย่าง คือเขาหาว่าเรา
ไม่ดอี ะไร เราก็แก้อนั นัน้ ส่วนทําเนียบค่อยไปตอนชุมชนแตก เราไปนอนทําเนียบเลย
...เปี๊ยกเสนอ
...... ถ้าตามเปี๊ยกว่า อย่างแรกก็ทําให้ชุมชนเราสวย เอาจากข้างหน้าก่อน ทํา
เหมือนที่ กทม.ทําต้นคลอง ปลูกต้นไม้เหมือนเขาเลย ดีมย...เสน่
ั๊
หเ์ สนอ...
..... เสนอให้เราจัดงานแสดงวิถชี วี ติ การทํากินของเราทุกอย่างที่หน้าชุมชนที่
ฟุตบาท แล้วเชิญสื่อมวลชนมาทําข่าว ดีมยครั
ั ๊ บ...เราเสนอ
๑๘

...... เราทํารัว้ สังกะสีปิดชุมชน เอาเด็กวาดรูปใส่ให้สวย ดีมยั ๊ สังกะสี ไม้เสา
ขอพ่อไมเออร์ สี ตะปูกข็ อดวงประทีป...มหาแดงว่า
...... เอาล่ะ งัน้ ทําอะไรก่อน เอาเซิฟๆ ก่อน เราให้แม่คา้ อาชีพต่ างๆ มาโชว์
หน้าชุมชนตอนเช้าก่อนออกไปขาย ลองดูก่อนมัย๊ นี่ไม่ตอ้ งเตรียมมาก เพราะทุกคนทํา
อยู่แล้ว แต่อาจออกสายหน่ อย แต่เราก็แบ่งงานกัน ไปขอของเตรียมทํารัว้ ไว้เลย โชว์
อาชีพวันศุกร์ พอวันเสาร์ก็ทํารัว้ เลย วาดรูปก็ทยอยวาดไป งัน้ เรานัดวันประชุมใหญ่
ชาวบ้าน...ประธานสรุป
วงเล็กของแกนมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เป็ นการพูดคุยปลูกฝงั ตัง้ แต่ช่วงแรกของ
การเริม่ คิดสูต้ งั ้ แต่มองเห็นแล้วว่า แกนนํ าตัวจริง คนทีม่ บี ทบาทจริงในชุมชนคือใคร และต้อง
ตอกยํ้าอยู่ต ลอดเวลาแห่ งการต่ อ สู้ เนื้อ หาหลัก ๆ คือ การกุ มสภาพสมาชิกภายในชุมชน
สามัคคี ขวัญกํา ลังใจ การถอดใจ การถูกยุแหย่ กระทังการเป็
่
นหนอนบ่อนไส้ การคิดระดม
กําลังแก้จุดอ่อนเช่นความสะอาด หรือการคิดให้คนมีศูนย์รวมทางจิตใจ เช่น การจัดสร้างศูนย์
เด็กเล็กขึน้ การร่วมมือการเคลื่อนไหวร่วมกับ ศพช. ซึง่ ทีน่ ัน่ จะมีการพูดคุยกันเรื่องที่เป็ นเชิง
นโยบาย เช่น การเจราจาให้รฐั บาลเพิม่ งบซ่อมแซมกรณีถูกไฟไหม้ (จากไฟไหม้ชุมชนแล้ว
ส่วนใหญ่ถูกรือ้ ไปเลยโดยอัตโนมัต)ิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนชุมนุ มใหญ่ การตัง้
กองทุนชาวบ้านเพื่อผลักดันตัง้ กองทุนคนจนเมืองก้อนใหม่ เป็นต้น
ั หา
สํา หรับ กลุ่ ม แกนนํ า นอกจากจะต้อ งเอาจริง เอาจัง มากในการคิด ค้น แก้ ไ ขป ญ
ส่วนรวมของชุมชนแล้ว หลายครัง้ ที่เราต้องเข้าลึก เข้าไปในชีว ิตของพวกเขาเพื่อแก้ปญั หา
ส่วนตัว เช่น เรือ่ งสุขภาพ การดื่มเยอะเกินไป อุบตั เิ หตุบางอย่างในครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่
คาดฝนั ซึ่งอาจเป็ นตัวแปรให้คุณสมบัตขิ องการเป็ นผูน้ ําผิดเพีย้ นหรือสูญเสียเขาไป ผู้นําสร้าง
ยาก ในชุมชนหนึง่ ๆ มีผู้นําดีทแี ่ ท้จริงน้อยมาก แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมี มีบางคนเป็ นได้เพียง
ผูน้ ํ าเฉพาะกิจ ถนัดเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือยืนระยะอยู่ไม่นาน หรือไม่มคี วามต่อเนือ่ ง การขาด
หายไป ผลุบ ๆ โผล่ ๆ ของผู้นําจะทําให้กจิ กรรมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนมีปญั หา
อย่างรุนแรง เราจึงมีการเตรียมการรองรับคือ
การสร้ า งและดูแ ลผู้น ากลุ่ ม ๑ ที ม่ ี จ านวนไม่ ม าก ๓-๕ คน ให้ มี
ศักยภาพตามบทบาท หรือนาทา
การสร้างผู้นากลุ่ม ๒ โดยผลักดันให้ เกิ ดกิ จกรรมแก้ปัญหาอืน่ ๆ ซึ ง่
จะเป็ นเวทีให้คนประมาณ ๕-๑๐ คน โลดแล่นโดดเด่นขึ้นมา โดยแรกเริ ม่ เพือ่ ฝึ กคนโดย
การปฏิ บตั ิ ....
๑๔. จากชุมชนสู่นโยบาย
ข่าวการมาประชุมของนายแบงค์ทวโลกและการสร้
ั่
างศูนย์ประชุมใหญ่ โตไว้รอรับ
ครึกโครมเท่าใด ข่าวการไล่ชุมชนก็จะพ่วงท้ายตามเป็ นเงาตามตัวโดยอัตโนมัติ การติดตาม
๑๙

ข่าวกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง และเอาเข้าวิเคราะห์ในวงแกนมีความสําคัญมาก เราวิเคราะห์
กันว่า ชุมชนจะไม่แสดงท่าทีค ดั ค้าน แต่จะมีส่วนร่ว มทํา (ไม่ปะทะ แต่ลอดร่องกําแพง) ให้
ชุมชนเป็ นภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม แต่ไม่ยอมย้ายเด็ดขาด (นี่เป็ นแนวผสมผสานระหว่างแนว กชส.
กับ POP) การจัดงานแสดงวิถชี วี ิตชาวคลองไผ่สงิ โตเป็ นข่าวในหนังสือพิมพ์ นักข่าวทีม่ า ยัง
ได้ความรูส้ กึ ของชาวบ้านทีถ่ ูกห้ามไม่ให้ไปงมหอยในบึงของโรงงานยาสูบ เพื่อบีบให้ชาวบ้าน
ไม่มที ห่ี ากิน ต่อมาเมือ่ ชาวบ้านทํารัว้ กัน้ ชุมชนและจัดวันระบายสีวาดการ์ตูนใส่ (แต่ความจริงก็
เป็ น อารมณ์ ป ระชดประชัน ด้ว ย) ภาพเด็ก เล็ก ๆ ที่ใ ช้พู่ กัน ละเลงสีก็ถู ก โพสขึ้น หน้ า หนึ่ ง
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ วันต่อมาคอลัมน์ซอยสวนพลูกด็ ่ารัฐบาลเต็มๆ รัฐบาลหน้าบาง ปกปิด
คนจน เอาใจนายแบงค์ เอาใจคนรวยเกินเหตุ... เป็ นที่ฮอื ฮาของสังคม ๒-๓ วันต่อมา ชุมชน
คลองไผ่กข็ น้ึ เป็นข่าวต่อเนื่อง จนในทีส่ ุดก็มเี จ้าหน้าทีม่ าแจ้งนัดว่า นายกฯ จะลงชุมชน
การประชุมพิเศษถูกจัดขึน้ ที่ ศพช. มีตวั แทนของชุมชนคลองไผ่สงิ โตเข้าร่วมมากเป็ น
พิเศษ เพื่อร่วมเตรียมการและวิเคราะห์รว่ มกับสมาชิกชุมชน ศพช.ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อรับมือ
นายกฯ ประเด็นสําคัญคือ การสรุปข้อเสนอจากทีเ่ คยเจรจากับรัฐบาลทีผ่ ่านมาทัง้ หมด เช่น
๑. สรุปบทเรียนกรณีชุมนุ มหน้าทําเนียบ เรียกร้องให้รฐั บาลอนุ มตั งิ บ ๓๐๗
ล้านช่วยเหลือชุมชนถูกไฟไหม้ และรัฐบาลนายกชวนอนุ มตั ใิ ห้ไปอยู่ท่กี ารเคหะฯ ซึ่ง
ท้ายทีส่ ุดชุมชนก็ไม่มสี ่วนร่วมใด ๆ และไม่สามารถติดตามการใช้ได้
๒. สรุปเรื่องการรณรงค์ “คนเถือ่ นในเมืองหลวง” เพื่อเรียกร้องการออกบัต ร
ประชาชนและให้รฐั อนุมตั นิ ้ํา ไฟ ซึง่ ได้ผลเป็นทีน่ ่าพอใจ
๓. สรุปเรือ่ งการตัง้ กองทุนชาวบ้าน เพื่อเป็ นกองทุนตัง้ ต้น ผลักดันให้รฐั ฯ ตัง้
กองทุนพัฒนาสลัมก้อนใหม่ แทนการเคหะฯ ทีล่ ดเรื่องการพัฒนาสลัมเป็ นกองงานเล็ก
และห่ า งจากความทุก ข์ข องชาวบ้านมาก สรุปว่ ากองทุน ชาวบ้านมีผู้ฝ าก ๒๓ คน
ยอดเงิน ๗,๐๐๐ บาท
๔. มีชุมชนทีอ่ ยูใ่ นคิวการไล่รอ้ื ของรัฐบาล ๑๒๐ แห่ง (เป็ นทีด่ นิ ของการรถไฟ
ราชพัสดุ ท่าเรือ ทรัพย์สนิ ฯ และ กทม.)
๕. ความต้องการหรือข้อเสนอของชาวคลองไผ่ ซึ่ง มี ๓ ข้อ คือ ให้ชุมชนอยู่
ต่อในทีเ่ ดิม พร้อมให้ขอนํ้า ไฟได้ ให้รฐั ช่วยปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
...... ผมขอว่าชาวคลองไผ่เสนอเรื่องให้อยู่ได้ในทีเ่ ดิม กับเรื่องนํ้า ไฟพอ........
พีเ่ ปี๊ยกเสนอ
...... เห็นด้วย ศูนย์เด็กเราสร้างเอง ขอเขาเสียศักดิ ์ศรี แล้วก็มดี วงประทีปช่วย
อยูแ่ ล้ว..เสน่หเ์ สริม
...... พีน่ ้องคลองไผ่ตกลงเห็นด้วยกันมัยแบบนี
๊
้ ไม่พูดเรื่องศูนย์เด็ก...สังวาลย์
ประธานถาม

๒๐

...... เอาแบบนัน้ แหละ ศูนย์เด็กเราดูแลกันเอง...ชาวบ้านคลองไผ่ว่า และชวน
กันยกมือ..
...... ผมเสนอว่ า เราถื อ โอกาสนี้ เ สนอนายกฯ ตัง้ กองทุ น ใหม่ บวกกับ
เงินกองทุนของพวกเราไปเลย เอายอดเงินทีน่ กั วิชาการพูดกัน เลย หมื่นล้านบาทน่ ะ...
พีเ่ ปี๊ยกเสนอ
...... เห็นด้วยนะ นายกฯ กําลังถูกด่าอาจต้องพยายามแก้ตวั
...... สรุปว่าเรามีขอ้ เสนอกับนายกฯ ๒ ข้อนะครับ คือเรือ่ งของคลองไผ่กบั เรื่อง
กองทุนใหม่ เงินของพวกเรา เราก็ถอนมาวางให้เห็น ๆ กันเลยนะครับ..ประธานสรุป
...... คิดว่าเราต้องเตรียมวงรับนายกฯ ให้ดนี ะ เห็นว่ามีเวลา ๑๕ นาที เราต้อง
ให้นายกนัง่ ให้ได้และเจรจาเลย ไม่ต้องมีพธิ ตี ้อนรับ วิธใี ห้นัง่ นานเราเตรียมโซฟาเลย
ไปยืมของดวงประทีป มา พอนัง่ ปุ๊ บตัว แทนเราคว้า ไมค์ใ ส่ เ ลย เสนอให้ห มดว่ า เรา
ต้องการอะไรรวดเดียว คงมีเวลาพูดครัง้ เดียว และขอเน้นว่า ต้องการพูดกับนายกฯ ไม่
ต้องการพูดกับหน่วยงาน และขอคําตอบเลย เพราะชาวบ้านมีความทุกข์มาก เดีย๋ วเรา
เลือกทีมเจรจานะ ทีมทีเ่ ข้าร่วมเจรจาจะทําบทบาทสมมุตเิ รื่องการเจรจานะ ครัง้ ทีแ่ ล้ว
เราเตรียมกันนัน่ นายกชวน นัน่ นักกฎหมาย แต่อานันท์เป็ นทัง้ ทูตและธุรกิจ ต้องทํา
บทบาทสมมุตลิ ะเอียดหน่อย เดีย๋ วเสียท่าเขา...
วันสําคัญ นายกฯ อานันท์กับทีมงานเดินทางมาตามนัด ตอนแรกจะยืน คุ ยที่ร ิม
ฟุตบาท

...... ท่านครับ ตัง้ แต่เกิดปญั หามาไม่เคยมีผใู้ หญ่ลงมาเลยซักคน ท่านเป็ นคน
แรกทีม่ า อยากเชิญทีศ่ ูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของชุมชนสักครูค่ รับ...พีเ่ ปี๊ยกไม่ยอม
...... อ๋อ งัน้ เหรอ เด็กที่วาดภาพใช่มย......เอ้
ั๊
าพวกเราเข้าไปกัน.......นายกฯ
พูดยิม้ ๆ

ตามแผน ทีน่ นั ่ เด็กนัง่ อยู่เต็มห้องชัน้ ใน ห้องนอกจุคนประมาณ ๓๐ คน มีโซฟาสีเทา
พร้อมแจกันดอกเฟื่ องฟ้าวางสวยงาม นายกเดินไปดูเด็กครู่นึง เด็ก ๆ ทักพร้อมกันตามนัด ..
สวัสดีค่ะคุณตา... นายกฯ หัวเราะพยักหน้า แล้วกลับมานัง่ ทีโ่ ซฟา พอนัง่ เรียบร้อย ทีมเจรจา
นังเรี
่ ยบร้อย พีเ่ ปี๊ยกถือไมค์รออยูแ่ ล้ว เกริน่ แต่เนื้อหา โหด
...... ท่านนายกครับ ประเทศนี้เป็นอะไรครับ คนจนไม่มคี ่าเลยหรือครับ...

๒๑

(รูปพีเ่ ปี๊ ยก ขณะเจรจากับ อดีตนายกฯอานันท์)

ระหว่างพีเ่ ปี๊ยกพูด นายกฯ เรียกเจ้าหน้าทีม่ าคุยเป็ นระยะ ๆ
...... พวกเราชุมชนคลองไผ่และศูนย์รวมพัฒนาชุมชนขอให้ท่านช่วยทัง้ ชุมชน
คลองไผ่และชาวสลัมทัง้ หมดดังนี้นะครับ
๑. พวกเราชาวชุมชนคลองไผ่ทงั ้ หมดอยากอยูท่ น่ี ่ตี ่อครับ เพราะหากินง่าย อยู่
ใกล้ตลาด และจะร่ว มพัฒนาคลองร่วมกับ กทม. ขอให้หยุดไล่ และให้มนี ้ํ า ไฟปกติ
ได้มยครั
ั๊ บ
๒. ตอนนี้ชาวบ้านได้ตงั ้ กองทุนขึ้นมาแล้ว ๗,๐๐๐ บาท ขอให้รฐั บาลสมทบ
เพื่อตัง้ เป็ นกองทุนพัฒนาสลัม แทนการเคหะฯ เพราะเคหะฯ เหลือเพียงหน่ วยเล็กๆ
ทีท่ ําเรื่องสลัมครับ กองทุนนี้ช่วยทัง้ หมด ไม่ใช่เฉพาะ ศพช.ครับ ได้มยครั
ั ๊ บ แต่ขอให้
ชาวบ้านบริหารเองนะครับ...
..... ของบตัง้ กองทุนเท่าไหร่... นายกฯ ถามยิม้ ๆ
..... หนึ่งหมืน่ ล้านบาทครับ... พีเ่ ปี๊ยกตอบพร้อมเสียงฮือฮา
นายกฯ เรียกเจ้าหน้าทีม่ ากระซิบครูน่ ึง
..... เอาล่ะ วันนี้ผมมาเยี่ยมนะ คือ ถ้าพวกเราต้อ งการอยู่ท่นี ่ีก็ขอให้ร่วมมือ
พัฒนา อย่างการมีศูนย์เด็กนี่ก็ดมี าก ช่วยกันดูแลลูกหลาน ส่วนเรื่องกองทุน ผมตอบ
ไม่ได้วนั นี้ แต่จะเอาเข้า ครม. ทีจ่ ะถึง แต่เอาเป็ นว่าจะเสนอหนึ่งพันล้านก่อนนะ และ
ถ้าผ่านก็ใช้งบตามกฎหมาย ชุมชนก็อยู่ท่นี ่ีนะ ช่วยกันพัฒนา...เอาล่ะ ผมมีงาน ต้อง
ขอตัวก่อน พูดเก่งมาก ทํามาหากินอะไร?
..... ขับรถบ้านครับ...เปี๊ยกตอบ

๒๒

..... ชาวชุมชน และศูนย์รวมฯ ขอขอบพระคุณท่านนายกฯ ครับที่ดูแลคนจน
ครับ
...... นี่เป็ นเงินสนับสนุ นศูนย์เด็กนะ...นายกฯ ยื่นเงินปึกหนึ่งให้ก่อนออกจาก
ศูนย์เด็ก
นี่คอื ชุมชนหนึ่งที่ดํารงวิถีอยู่ต่อไปได้จากแรงกระทบจากโครงการรัฐกลางใจเมือง
ส่วนชุมชนดวงพิทกั ษ์ทเ่ี ป็ นทางผ่านช่วงแขกบ้านแขกเมืองลงจากทางด่วน พวกเขากว่า ๒๐๐
ครอบครัวต้านการรุมไล่จากหลายฝา่ ยไม่ไหว ต้องรือ้ ย้ายไปในทีส่ ุด!
อีกสิบกว่าวันต่อมา ครม .อนุ มตั งิ บตัง้ กองทุนพัฒนาคนจนเมืองหนึง่ พันล้านบาท และ
มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม เป็นผูก้ ่อตัง้ กลไกการดําเนินงาน แม้ตอนแรกจะแขวน
อยูก่ บั การเคหะฯ แต่ต่อมาถูกเสนอเป็นกฎหมายสถาบัน องค์กรมหาชน (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช) ทีเ่ ป็ นกองทุนใหม่ตามเป้าหมายของ ศพช.เต็มรูปแบบ
จากกรณี ก ารจัด ระบบชุ ม ชนหรือ ขบวนการco ชุ ม ชนคลองไผ่ ส ิง โตที่ป ระสบ
ความสําเร็จในการยันการไล่ ร้อื ครัง้ สําคัญ ของรัฐได้อ ย่างสมศัก ดิ ์ศรี และชุมชนก็มกี ารเข้า
ร่วมกับ ศพช.อย่างยาวนาน นําโดยพีเ่ ปี๊ยกทีม่ พี ฒ
ั นาการทางความคิดทีโ่ ดดเด่น ทําให้คนจนมี
ความหวังในสิทธิชุมชน และมีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่อง จนปจั จุบนั นับว่าเป็ นรากฐานที่
ขบวนยุคพีเ่ ปี๊ยกวางรากฐานไว้นนเอง
ั่
๑๕. วัฒนธรรมชุมชนเมือง
มักจะมีคําถามในเชิงทฤษฎีจากคนคิดซับซ้อนหลายต่อหลายคนว่า วัฒนธรรมของ
ชาวสลัมคืออะไร? ซึ่งแทบทุกคนขยายคําถามเองว่า เขาสังเกตและมีข้อสรุปไปแล้วว่า ชาว
สลัมไม่มวี ฒ
ั นธรรม
..... มีชุมชน ก็ตอ้ งมีวฒ
ั นธรรม.. จําได้ว่าตอบไปประมาณนี้
..... สลัมไม่ใช่ชุมชน ต่างคนต่างมา ท่าทางคนก็ไม่สงบเรียบร้อยเหมือนชาว
ชนบท...เขาวิเคราะห์
..... สลัมรุน่ เก่าเกิดมาห้าหกสิบปี แต่ละหย่อมรูจ้ กั กันหมด แจกซองผ้าป่ากฐิน
เอาเงินเข้าวัดรวมกันปี นึงไม่ใช่น้อย และมีทุกปี เดีย๋ วคนโน้ นตัง้ กอง บางปี ซ้อนกัน
หลายกอง..ใครต่อไฟได้มาก็มาขอพ่วงกัน มีงานก็ชวนกันไปทํา แต่ก็พูดเหี้ยห่า ให้
ควยกัน เห็นคนรวยก็พดู กันนี่..เราให้สภาพ
..... หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ บริบ ทประเทศไทยก็ เ ปลี่ย นไปจากเดิม รัฐ มี
แผนพัฒนาเน้นอุตสาหกรรม ภาคเกษตรก็เริม่ อ่อนแอ สินค้าเกษตรถูก แต่ป๋ ยแพง
ุ
รับ
เงินน้อย จ่ายเงินลงทุนมาก การเอื้อเฟื้ อของคนเริม่ ลดลง ทุกอย่างเป็ นเงินเป็ นทอง
แต่เมื่อเทียบระหว่างคนรวยทีเ่ ข้าเมืองมาซื้อบ้านจัดสรร กับคนจนที่เข้าเมืองมาอยู่ใน
๒๓

สลัม สังคมของสองกลุ่มนี้ต่างกัน มาก บ้านจัดสรรมีน้อยหลังจะรู้จกั กัน แต่ในสลัมจะ
รูจ้ กั กัน แม้จะมาจากต่างถิน่ ต่างจังหวัด แต่พอมาอยู่ในสลัมก็จะเป็ นพวกเดียวกัน ทุก
คนรู้ว่ า มีห ัว หน้ า กลุ่ ม กี่ค น ใครเป็ น ขาใหญ่ จะจัด งานอะไรต้ อ งไปหาใคร นี่ เ ป็ น
โครงสร้างแบบธรรมชาติ และสลัมส่วนใหญ่โตขึน้ ไม่มที ไ่ี หนเล็กลงเลย ยกเว้นถูกไล่ท่ี
และความจริงถ้ารัฐฉลาด ดูแลสลัมให้ดี มันจะกลายเป็ นโมเดลทีอ่ ยู่ราคาถูกสุดในเมือง
ด้วยซํ้า เผลอ ๆ สังคมเมืองอาจไม่มคี นเร่รอ่ นเพราะมีทางเลือก คือ สลัม...เราพยายาม
ให้เขาเห็นมุมบวก
..... มีอะไรทีเ่ ห็นเป็นวัฒนธรรม...เขาไม่ลดละ
๑. ช่วยกันทําให้มนี ้ํามีไฟ มีสะพานเดินกัน
๒. เอาชื่อฝากทะเบียนบ้านกัน
๓. แจกซองทําบุญกัน ชวนกันไปทํางาน
๔. ขึน้ บ้านใหม่กนั สุดเอิกเกริก
๕. บ้านนอกมีคนเล่นของ เขาก็เอามาด้วย สักลายโน่ นนี่ แต่ความเป็ นหมู่พวก
อาจเข้มข้น เพราะต้องเอาตัวรอดพร้อมกันไปด้วย
๖. การหากินทุกอย่าง ก็เป็ นวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รอด มันจึงเกิดอาชีพร้อย
มาลัย เก็บขยะขายกัน อาชีพรถเข็นเล็ก ๆ หรือจับกังในตลาด
๗. ทัง้ หมดนันคื
่ อการทําการผลิต เช้าออกกันไป หรือออกคํ่า แต่ในทีส่ ุดทุกคน
ก็กลับมาชุมชน
๘. ทีย่ ดึ โยงทีส่ าํ คัญของเขาก็คอื ชุมชน ชุมชนทําให้เขาอยูร่ อดว่างัน้ เถอะ
..... ทัง้ หมดนี่จงึ เป็ นวัฒนธรรมชุมชนเมืองทีม่ รี ากมาจากชนบท มีอาหารอะไร
ทีบ่ า้ นนอก ทีน่ ่ีกม็ อี ย่างนัน้ การแสดง ลิเก หมอลํา มีหมด ซึง่ ต่างจากบ้านจัดสรรทีย่ ดึ
โยงบ้านของใครของมัน...เราแจกแจงตามทีเ่ ห็น
..... หมายความว่าถ้าเราจะพูดว่าชุมชนเป็ นรากฐานของสังคมไทย เราก็ต้อง
นับชุมชนสลัมด้วย?...เขายังสงสัยประเด็นทางวิชาการ
..... แน่นอนสังคมไทยไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ทเ่ี ดิม ชนบทบ้านนอกก็เปลีย่ น ในเมือง
ก็เปลี่ยน ทัวโลกก็
่
เป็ นแบบเดียวกัน ชุมชนแบบใหม่ท่มี ที ่อี ยู่ร่วมกัน เกิดขึ้นได้ตลอด
ทํา ไมเราจะไม่ นับ พวกเขา เราต้อ งนับ เป็ น ต้น ทุ น ของสัง คมแบบใหม่ ของบริบ ท
สังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นไปด้วยซํ้า...เราอุตริเป็นวิชาการบ้าง ฮิฮิ และยังเพิม่ เติมอีกว่า...
..... ผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องคนจนเมือง (จอร์ช แอนโซริน่า) บอกว่าตอนนี้สงั คมโลก
เมืองจะเป็ นชุมชนใหญ่เหมือนแก้วแชมเปญควํ่า คนจะมาอยู่ในเมืองมากกว่าชนบท
เพราะระบบทุนขยายไปในทิศทางเดียวกัน และอาชีพของคนจนไม่เอื้อสําหรับการอยู่
ตึกสูง ดังนัน้ ถ้าเมืองยังต้องการแรงงานรีไซเคิล ขายอาหารราคาตํ่าให้พนักงานรายได้
ตํ่า แรงงานจับกัง ฯลฯ รูปแบบชุมชนปจั จุบนั เป็ นโมเดลได้อย่างดี...แต่อย่าทิง้ ขว้างเขา
๒๔

เสริม คุณ ภาพศักยภาพเขา ให้ส าธารณู ปโภค สิง่ แวดล้อมที่ดีให้เขา ชุมชนเหล่านี้
อย่างน้อยก็ทําหน้าทีร่ องรับคนหนีรอ้ นพึง่ เย็น ล้มละลายจากภาคชนบท ได้มาตัง้ หลัก
เริม่ ต้นชีวติ ในเมืองทุกหัวเมือง
การมองและเห็นการยึ ด โยงความสัมพัน ธ์ข องชุ ม ชนและจับ กฎเกณฑ์ท าง
วัฒ นธรรมได้ ทัง้ เชิ ง บุค คลและภาพรวม เมื่อบวกเข้ ากับความเข้ าใจ...จะทําให้ การ
จัดระบบชุมชนสอดคล้องมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั ต้ องสื่ อสารต่ อสังคมให้ เข้าใจมากขึ้น
ด้วย
๑๖. บทเพลงการต่อสู้
เราอาจคาดไม่ถงึ ว่า นี่คอื การต่อสูข้ องคนทีป่ กป้องบ้านหลังโทรม ๆ เล็ก ๆ ราคาไม่ก่ี
พันบาท จากเจ้าหน้ าที่รฐั และบางภาพที่เ ป็ น การตัดสินใจที่เ ด็ดเดี่ยวของเด็กตัว เล็ก ๆ ที่
ปกป้องบ้านของเธอ ทัง้ หมดนี้อยู่ในกระบวนการต่อสูเ้ พื่อบ้านของชาวสลัม การสํานึกในสิทธิ
ชุมชนและสิทธิของความเป็นพลเมืองทีศ่ พช.ได้ปลูกฝงั อบรม ถ่ายทอดให้พวกเขาได้เข้าใจนัน้
ยังคงอยูอ่ ยูเ่ สมอ จําได้ว่าห้วงหนึ่งแห่งการต่อสู้ ประสบการณ์ของชาวชุมชนได้ถูกกลันออกมา
่
เป็ นบทเพลงด้วยความเข้าใจแล้วว่า ในการต่อสู้อกี ยาวนานนัน้ ต้องมีการสร้างขวัญพลังใจ
ปลุกเร้าพีน่ ้องให้ฮกึ เหิม ไม่ยอมจํานน
...ใจยังอยู่ส้สู ้ตู ่อไป ใจใจใจ ยังอยู่ สู้ส้ตู ่อไป....
...ถึงลําบากแค่ไหน แต่ใจก็ยงั มันคง
่
ลําบากเพียงไหนไม่บ่น...
...ทนสู้แก้ปัญหาร่วมกัน...
พวกเขาเรียนรูจ้ ากนัก co ทีต่ ่างก็มบี ทเพลงปลุกเร้าพลังใจในเส้นทางการเคลื่อนไหว
เพื่อสังคมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ พวกเขาจึงสร้างสรรค์บทเพลงจากชีวติ ของพวกเขาขึน้ มาเอง ทีจ่ ะ
อยูใ่ นเส้นทางนี้อกี ยาวนาน
๑๗. คนสร้างองค์กร องค์กรสร้างคน
การจัดระบบชุมชนคือ การสร้างองค์กรชุมชน พัฒนาคนทางความคิด และมีวิธีการ
ในการต่อสู้เพื่อสิ ทธิ และมีความสํานึ กอยู่ในระบบองค์กร ระบบนี้ จะทําให้ ชุมชนมีความ
ยังยื
่ นและมีคณ
ุ ค่ากับสังคมโดยรวม

๒๕

ปัจจัยเงื่อนไขความเข้มแข็ง
มีอํานาจการวิเคราะห์
ชุมชน/สังคม

มีแนวทาง/จุดยืน
เพื่อชุมชนและสังคม
มียทุ ธวิธแี ละเป้าหมาย
ระยะต่างๆ ทีก่ ําหนด
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง

มีระบบองค์กร
มีประชุมแบ่งงาน
การมีส่วนร่วมทีห่ ลากหลาย
เปิดพืน้ ทีส่ าธารณะได้
ผ่านสื่อและสถาบันอื่นๆ

มีระบบเครือข่าย
มีเพื่อนมิตรหนุนช่วย
มีภมู ปิ ญั ญา/บทเรียน/ข้อมูล
วิชาการของตัวเองและสังคม

นอกจากชัยชนะของการได้ อยู่ที่เดิ ม ชาวคลองไผ่จาํ นวนหนึ่ งได้ ข้ามกําแพง
แห่ งการยอมจํานนและชะตากรรมจากความจน ตกขอบจากการพัฒนา ปี นสู่โลกกว้าง
ของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ ร่วมกับขบวนพี่น้องคนจนอีกมากมาย

.....................................
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ชุมชนเกตุแก้วและขบวนเครือข่ายซุมแปงบ้านแปงเมือง
บทเรียนการจัดระบบชุมชน : จากงานเย็นสู่การลุกขึน้ สู้
โดย จํานงค์ จิตรนิรตั น์
๑. สถานการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
อุ บ ลราชธานี เ ป็ น จัง หวัด ที่อ ยู่ติด ประเทศกัม พู ช าและสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามแนวชายแดน เนื่องจากยังมีเหตุการณ์
ความไม่สงบในเขตประเทศลาวเป็นระยะ (ช่วงเวลาดังกล่าวมีการลอบวางระเบิดในพืน้ ทีเ่ ขตวัง
เปา ประเทศลาว โดยกลุ่มกองกําลังที่ได้รบั การสนับสนุ นจากอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า ลาว
ขาว) เมื่อพื้นที่ตามแนวชายแดนตกอยู่ในสภาพที่มกี ารใช้อํานาจรัฐอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุม
และบริหารจัดการให้เกิดความมันคงภายในประเทศ
่
ผลทีเ่ กิดจากการใช้กฎอัยการศึกทําให้เกิด
พืน้ ทีข่ องการใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใสและขาดการตรวจสอบ เป็ นช่องทางให้นายทุนเข้ามาตัก
ตวงผลประโยชน์ โดยร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการดําเนินการออกเอกสาร
สิทธิ ์โดยมิชอบ เข้าครอบครองทีด่ นิ สาธารณะประโยชน์จาํ นวนมาก ประชาชนไม่มชี ่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสาร ไม่เข้าใจสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และขาดพลังร่วมกันในการตรวจสอบอํานาจรัฐ หาก
มีกลุ่มทีม่ ปี ากเสียงคัดค้านโครงการจากภาครัฐมักจะถูกประณามจากสังคม ว่าเป็ นผูท้ ข่ี ดั ขวาง
การพัฒนาประเทศตามกระแสการสังการของผู
่
ป้ กครอง ดังเช่น กรณีเขือ่ นปากมูล
หากย้อนกลับไปดูพฒ
ั นาการสู่ความเป็นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เราจะพบว่ามี
ความสัมพันธ์ให้ก่อเกิดการอพยพของคนเข้าสู่เมือง ได้เป็น ๒ ช่วงเวลาชัด ๆ ด้วยกันคือ
ช่วงแรก เมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟจากโคราชถึงอุบลราชธานีในปี พ.ศ. ๒๔๗๓
การสร้างทางรถไฟจําเป็นต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากในการหักร้างถางพง วางเส้นทาง ทําให้
เกิดการอพยพของประชากรจากอําเภอและจังหวัดโดยรอบเข้าสู่เมืองอุบล เพื่อหางานทํา เมื่อ
ต้องเข้ามาอยู่ในเมือง ที่อยู่อาศัยจึงมีความจําเป็ นในลําดับต่อมา จึงมีการก่อสร้างที่พกั อาศัย
แบบง่าย ๆ ในบริเวณทีใ่ กล้กบั แหล่งงาน ปจั จุบนั คือชุมชนลับแลในเขตเทศบาลวารินชําราบ
ช่วงที่สอง การอพยพเกิดขึน้ เมื่อการสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นลง เกิดการขนส่งสินค้า
จากกรุงเทพสู่เมืองอุบล ทําให้มคี วามต้องการแรงงานขนถ่ายสินค้าจากรถไฟจํานวนมาก ซึ่ง
ในช่ว งเวลานี้เ ป็ น ช่ ว งเวลาที่ก ลุ่ มชาวบ้านที่อ พยพไปหางานทํา ที่ก รุง เทพฯ เริ่ม กลับบ้า น
เนื่องจากปญั หาการขาดแคลนทีอ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ คนกลุ่มนี้กลายเป็ นกรรมกรขนถ่าย
สินค้าจากรถไฟและถีบสามล้อรับจ้างในช่วงทีว่ ่างเว้นจากการทํานา โดยบุกเบิกทีด่ นิ บริเวณริม
แม่น้ํามูลทีไ่ ม่มใี ครกล้าอยูอ่ าศัยปลูกสร้างบ้านพักในเวลาทีเ่ ข้าเมืองมาทํางาน
เมื่อเริม่ ต้น หลักแหล่งชาวบ้านที่อพยพมาอยู่รวมกันจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพึ่งพา
อาศัยและช่วยเหลือกันอย่างมาก เพื่อเป็ นหลักประกันการอยู่รอดร่วมกัน นอกจากด้านสังคมที่
ต้องมีกติกาของการอยู่ร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจก็มกี ารแลกเปลี่ยนสินค้ากัน การค้าขายเล็ก ๆ
๒๗

น้อย ๆ ของกลุ่มผูห้ ญิงทีต่ ดิ ตามสามีเข้ามา เหล่านี้เองคือส่วนสําคัญในการพัฒนาให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจย่อยๆ ของชุมชนขึน้ มา
การอพยพของชาวชนบทเข้าเมืองอุบลฯ หรือถอนตัวจาก กทม.เข้าบุกเบิกที่รกร้าง
ั่
ั่
หรือแหล่งทรุดโทรมสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ในฝงเทศบาลเมื
องประมาณ ๑๓ ชุมชน และฝงเทศบาลวา
รินชําราบประมาณ ๑๐ แห่ง โดยอาชีพของผู้ชายส่วนใหญ่ เริม่ ต้นด้วยอาชีพถีบสามล้อนอก
ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว แต่ ปี ต่ อ มาก็ ป กั หลั ก ในเมื อ งเสี ย เลยเพราะบ้ า นชนบทไม่ ม ีร ายได้
นอกจากนัน้ ก็ขายแรงงานทุกชนิด ส่วนผูห้ ญิงทํางานร้านอาหาร การบริการต่าง ๆ ชุมชนทีร่ จู้ กั
กันอย่างกว้างขวางคือ สลัมวังสงัดที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมือง ปจั จุบนั คือบริเวณศาลและรอบ ๆ ทุ่ง
ศรีเมือง หลังการรือ้ ย้าย ทีด่ นิ ตกเป็นของกลุ่มทุนต่าง ๆ โดยไม่มชี าวสลัมวังสงัดได้ครอบครอง
แม้แต่รายเดียว แต่การแตกกระจายในครัง้ นัน้ ทําให้เกิดชุมชนใหม่ ๆ ตามมานับสิบแห่ง เมือง
ขยายตัวโดยกลุ่มทุนและนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง ทําการไล่รอ้ื ชุมชนครัง้ แล้วครัง้ เล่า ชุมชนที่
ปกั หลักอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนย่านหาดวัดใต้ คุรมุ ติ ร วังหิน และซอยแหลมทอง ซอยอยู่เย็น
ั ่ นชําราบ เป็นต้น
ลับแล ฝงวาริ
ชาวชุมชนส่วนใหญ่ขยันแต่ยากจน หาเช้ากินคํ่า ทําทุกอย่าง จึงมีโอกาสเพลีย่ งพลํ้า
ตกเข้าสู่วงั วน อิทธิพลยาเสพติด การพนัน และหวย ผูค้ นจึงมีชวี ติ อยู่เพื่อดํารงชีพ มีความหวัง
แต่ไร้หนทางสร้างสรรค์ให้เลือก ไม่มเี อ็นจีโอหรือองค์กรใด ๆ เข้าไปมีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ให้ชาวชุมชนเมือ งเหล่ านี้ เ ลย มีเ พียงเทศบาลที่โอบอุ้ม เพื่อ เป็ นฐานทางการเมือ ง
หรือไม่กไ็ ล่รอ้ื ทิง้ อย่างไม่มเี ยื่อใยเมื่อมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ชาวชุมชนต่างที่ต่างอยู่ ต่างไม่รู้
เหนือรูใ้ ต้ในภัยการพัฒนาทีจ่ ะมาถึง แถมยังมีปมด้อยในตัวเองในฐานะผูม้ ภี าพลบในสังคม !
๒. เปิ ดพื้นที่ใหม่..ขยายงาน
ผมย้ายครอบครัวจากกรุงเทพฯ เพื่อไปตัง้ หลักแหล่งที่อุบลฯ ต้องสร้างบ้านใหม่ ทํา
สวน ส่งลูกไปโรงเรียน วัน ๆ เวลาก็แทบไม่พอ แต่ใจก็อยากทํางาน จึงแอบตามพี่สาวที่เป็ น
พยาบาลลงชุมชนและได้ต ัดสินใจเริม่ ทํางานในพื้นที่หนึ่ง แต่ภายหลังก็ได้บทเรียน...ความ
ล้มเหลว...เป็นครัง้ ที๒่ (ครัง้ ที๑่ ทีว่ ดั ญวน คลองลําปกั กทม.)
ความมุ่งมันอย่
่ างเดียวของผู้ปฏิ บตั ิ งานco ที่ จะไปเปิ ดงานในที่ ใหม่ ช่ วยอะไร
ไม่ได้ มาก แม้จะมีประสบการณ์ มาเพียงใดก็ตาม งานจัดตัง้ ชุมชนซับซ้ อน อ่ อนไหว
แปรเปลี่ยน มากกว่ าศิ ลปะงานวาดเป็ นไหน ๆ และไม่อาจเอาสูตรจากที่ หนึ่ งไปสวม
หรือทําในอีกที่หนึ่ งได้ ชุมชนทีผ่ มเลือกถูกไล่ทม่ี าจากการสร้างสนามบินอุบลฯ และมีข่าวว่า
จะถู ก ย้า ยจากการขยายสนามบิน อีก รอบ ลงพื้น ที่น้ี แ บบมีเ วลาไม่ม าก พอเริ่มคุ้น เคยกับ
ชาวบ้านซึง่ มาจากเครดิตของพีส่ าวด้วย ก็เริม่ กระตุน้ ชาวบ้าน ให้ขอ้ มูลด้วยภาพสไลด์การต่อสู้
ของขบวนการ ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน (ศพช.) ประมาณเดือนกว่าที่ลงชุมชน ในลักษณะโฉบ
เฉี่ยวและอัดฉีดข้อมูล ตัวอย่างการต่อสูจ้ ากกรุงเทพฯ วันหนึ่งชาวบ้านทีป่ รารถนาดีได้มาบอก
ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยากให้เราลงชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึง่ เป็ นหัวคะแนนของนายกเทศบาล
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ส่วนหนึ่งเป็ นชาวบ้านสายความมันคง
่ ซึ่งมีนายตํารวจคนหนึ่งเป็ นหัวหน้ายื่นคําขาดและได้
กระจายข่าวว่าเราคือคอมฯ ซึง่ ขณะนัน้ อุบลฯยังอยูใ่ นกฎอัยการศึก วันหลังให้พส่ี าวเช็คดู กเ็ ป็ น
เรือ่ งจริงว่า เขาต่อต้าน เราจึงหยุดลงพืน้ ที่ ได้แต่คาํ รามว่า “ข้อยสิรเี ทินกลับมา...ถ้าเบิง้ ”
คนที่ชวี ติ ส่วนตัวยังยุ่ง ไม่นิ่ง ไม่เป็ นที่ไว้ใจในชุมชน ไม่รู้จกั บริบทของชุมชน กุม
สถานการณ์พน้ื ทีไ่ ม่แม่น จะมีเครือ่ งมือทีว่ เิ ศษอะไรก็ไร้ความหมาย
คนทํางานชุมชน ก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ทีต่ อ้ งมีความพร้อม ความเต็มที่ และทํางาน
แบบเนียน ๆ งานจึงจะได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพ
การเลือกเปิ ดพื้นที่ทํางาน จึงต้องดู รูจ้ กั ชุมชนพอสมควร ก่อนจะปกั หลักหรือเลือก
เช่น
๑. มีเงื่อนไขจัดระบบ จัดตัง้ ได้หรือไม่ ประเด็นอะไร ทีด่ นิ อาชีพ สิง่ แวดล้อม หรือที่
อยูอ่ าศัย
๒. ขนาดชุมชน จํานวนสมาชิก มากน้อยเกินไป พอเหมาะกับกําลังเราหรือพอเป็ น
พลังขับเคลื่อนหรือไม่
๓. อยู่ในอิทธิพลใคร ลักษณะใด พอจะทํางานได้หรือไม่ (บทเรียนวัดแคนางเลิ้ง สลัม
ผูด้ เี ก่าเหลนโหลนลูกท่านหลานเธอ ทํายาก /เขตพัทยา กํานันเป๊าะไม่ให้ทาํ /ชุมชนจารุรตั น์ สูก้ บั
ปอ ประตูน้ําจนเหนื่อย ไม่ได้ผลอะไรเลย)
๔. โครงสร้างหรือระบบสังคมในชุมชนซับซ้อนเกินไป เราสูไ้ หวมัย๊ มีหลายศาสนา
หลายความเชื่อ หลายความขัดแย้ง มีความเปราะบางทางสังคมอาชีพ สุขภาพ แต่ถ้าสู้ไหวก็
ทําได้ (เคยเผลอทําไปแล้วทีช่ ุมชนล็อค ๑ คลองเตย อ่านรายละเอียดได้จากหนังสือ ก่อนจะถึง
ทีห่ มาย)
๕. ชุมชนที่มปี ญั หามลภาวะ ทรุดโทรมมากกกก สภาพแวดล้อมเสียมากกกกก ต้อง
ประเมินสุขภาพตัวเอง
(เผลอทําไปแล้วทีช่ ุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย กับกองขยะอ่อนนุ ช..เกือบไม่รอด ฮา..
ดู ก่อนจะถึงทีห่ มาย ได้เช่นกัน)
๖. ลักษณะชุมชนที่มที างเข้าออกหลายทาง หรือชุมชนทีย่ าวมากขนานถนน ถ้าไม่ม ี
เงื่อนไขดีจริงๆ หรือมีฝีมอื จริงก็ทํายาก (กรณีชุมชนลับแล อุบลฯ ทําได้ไม่หมด เพราะความ
ยาว กําลังเราน้อย)
ปจั จัยเงื่อนไขต่ างๆ เหล่านี้ บางอย่างเห็นปุ๊บก็ประเมินได้เลย แต่บางเรื่องต้องลง
พืน้ ทีร่ ะยะหนึ่งจึงพบเห็น จึงต้องให้เวลากับการสํารวจตรวจตราก่อนตัดสินใจทํา
๓. จัดระบบตัวเอง ไอ้เสือถอยยยย....(ตัง้ หลัก)
ผิดหวังเล็กน้อย เครียดนิดนึง ทีเ่ กิดเหตุการณ์เกินคาด จึงทําใจและเร่งสร้างบ้านให้
เสร็จ แต่แอบเก็บเกีย่ วข้อมูลเมืองอุบลฯ อย่างเงียบ ๆ เอาไปครุน่ คิดเป็นการบ้าน
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ด้วยความไม่เข็ดหลาบ ช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอยู่ในกระแสรัฐธรรมนู ญ ฉบับ
ั ่ นชําราบฯ แบบข้ามฝงแม่
ั ่ น้ํ ามูนไปเลย เพื่อหนีโจทย์เก่า
ประชาชน จึงตัดสินใจลงชุมชนฝงวาริ
และทําเนียนเริม่ ด้วยวิธกี ารสํารวจแบบลงไปพูดคุย ไม่ใช้สไลด์ปลุกระดมอีกแล้ว ตอนนี้มเี วลา
เต็มที่ ไม่ยุ่งเหยิงเรื่องส่วนตัว ใช้การสํารวจ สังเกต ทําแผนทีค่ นทีน่ ่ าสนใจ ศึกษาวิถชี วี ติ และ
ประวัตคิ วามเป็นมาพิเศษ เช่น ถูกไล่ทม่ี า ๕ ครัง้ แต่ได้เลือกพืน้ ทีท่ าํ งานหลักแรกเริม่ สองแห่ง
คือ ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนลับแล และเฝ้าติดตามอีก ๔ แห่ง
จากสะพานไม้ผุ ๆ พังเอียงกะเท่เร่ ที่จะต้องกระโดดข้ามในบางจุดและสลับซับซ้อน
เลีย้ วไปเลีย้ วมาในสลัมย่านคลองเตยจนเดินหลง ทําให้เราต้องทํา แผนที่ ทางเดิ น ต่อมาเราใส่
ชื่อบ้านคนทีเ่ ราคุย ต่อมาเราบันทึกเรื่องทีค่ ุยลงใต้ช่อื นัน้ ต่อมาแผนทีน่ นั ้ ก็เต็มไปด้วยดาวทีใ่ ส่
ให้คนที่เราวิเคราะห์ว่ามีจุดพิเศษ เช่น คิดดี ๆ เห็นแก่ส่วนรวม เชี่ยวชาญด้านอะไร ใจดี มี
บารมี กระทังมี
่ ลูกสาวสวย หรือแม่ม่ายมีเงิน กลายเป็ นวิชาการลงชุมชนไปโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ผสมผสานกับสิง่ ที่เคยเกลียดที่สุดในวัยเด็กชัน้ ประถม-มัธยม คือ การบ้านทุกวิชาที่ต้องหา
ข้อมูลจากห้องสมุด เช่น ตอนเรียนวิทยาลัยครู วิชา ED นัน่ หินที่สุด กับการเคี่ยวเข็ญของ
อาจารย์ ดร. และสอบผ่านแบบใช้เครดิตงานค่ายอาสาฯ มาช่วย แต่เหลือเชื่อ เมื่อมาทํางาน
ชุมชน การทําการบ้านกับเตรียมการสอนได้ผุดพราวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เป็ นยุทธวิธหี ลักใน
การลงชุมชนและมันเกิดขึ้นเป็ นฉาก ๆ ทีล ะหน้ า ๆ ในสมุดบัน ทึกนับจากก้าวแรกที่สมั ผัส
ชุมชน มันเป็นแผนทีพ่ บปะผูค้ นทีม่ คี ุณค่าในการจัดตัง้ มากกว่าสิง่ ใด เมื่อเรารูจ้ กั คน เราจะรูจ้ กั
ชุมชน
ครัน้ เมื่อเริม่ ลงชุมชนลับแล..ทีแ่ รกทีค่ วรแวะ คือ ร้านขายของชํา ซือ้ ของกิน แล้วกินที่
นันพร้
่ อมคุยกับเขา
ดาวดวงแรก บ้านแม่ใหญ่บวั ริ น..ครัง้ ที่ ๑
เราเริม่ พุดคุยกับร้านขายของชํา ทีม่ สี นิ ค้าเต็มร้าน ซึง่ เป็ นการพูดคุยเพื่อทําความรูจ้ กั
และสร้างความคุน้ เคยกันในเบือ้ งต้น
จํานงค์: แม่ใหญ่สวัสดีครับ ผมชื่อจํานงค์ จากมูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัยครับ..
แม่ใหญ่: จ้า หวัดดีจา้ มีหยังบ่ลกู ..
จํานงค์: ผมเคยทํางานพัฒนาชุมชนใน กทม. หลายปี มีประสบการณ์ พฒ
ั นา ให้
ชุมชนดีข้นึ ทัง้ เรื่องที่ดิน ที่อ ยู่อาศัย กลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาเยาวชน ...ก็เลยมา
ปรึก ษาแม่ว่ า ที่ล ับ แลมีการพัฒ นาเรื่อ งเหล่ า นี้กัน หรือ เปล่ าครับ เพราะตอนนี้ ท วั ่
ประเทศ ชุมชนเขาทําเรือ่ งเหล่านี้กนั เยอะครับ..
(แนะนําตัวเราให้ชดั เจน ให้เห็นจุดดี ของเรา)
แม่ใหญ่: อ๋อ เป็นราชการหรือเปล่าจ๊ะ..
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จํ า นงค์ :
ไม่ ค รับ ผมเป็ น นั ก พัฒ นาเอกชน คือ มู ล นิ ธ ิฯ ที่จ ดทะเบีย นกับ
กระทรวงมหาดไทยครับ .. (เพื่อ ให้รู้ว่า ไม่ใ ช่ ค อมมิว นิส ต์แน่ นอน) แล้ว ชุม ชนเรา
พัฒนาอะไรกันบ้างครับ
แม่ใหญ่: อ๋อ เป็ นมูลนิธ ิ ที่น่ีก็ไม่มอี ะไร บอกตรง ๆ ไม่ชอบมัน มีแต่พวกยา เล่นยา
ข้างล่างน่ ะเต็มไปหมด กลุ่มออมทรัพย์กเ็ คยทํานะ แต่ลม้ ไปนานแล้ว คนเก็บเงินทํา
เงินหายบ้างอะไรบ้าง ล้มเลย..
จํานงค์: อ๋อ เหรอครับ น่ าเสียดายนะ แบบนี้ต่อไปชุมชนเราก็จะเสียโอกาส จะไม่ได้
รับกองทุนใหม่ ๆ ของรัฐบาลนะ เขากําลังเตรียมเงินให้ชุมชนที่มกี ลุ่มออมทรัพย์มา
บริหารจัดการกันเองด้วย เป็ นครัง้ แรกเลยที่ชาวบ้านแบบเรา ๆ จะได้ดูแลจัดการ
กันเอง ...เราน่ าจะเริม่ ใหม่มยครั
ั ๊ บ เพื่อให้มโี อกาสกับเขาบ้าง อีกไม่ก่เี ดือนเงินก็เริม่
ลงแล้วครับ ...แต่ขนั ้ แรกเราต้องมีกลุ่มออมทรัพย์ก่อน อย่างน้อยหกเดือนนะครับ..
(ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ และกระตุน้ )
แม่ใหญ่: ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เหรอ คนเข็ดแล้วนะ...จะได้หรือเปล่า แต่แม่สนใจนะ แม่
เบื่อการขายยาเสพยา ลูกหลานแม่กก็ ําลังโต กลัวจริง ๆ..
จํานงค์: ลองชวนใครมาปรึกษาเพิม่ มัยครั
๊ บ มีใครทีน่ ่ าชวนคุยเรื่องนี้อกี ครับ ซักสอง
สามคน..
(ขยายหาคนเพิม่ จากแม่ใหญ่ จะได้คนที่พูดกันทางเดียวกันได้เลย ดีกว่าถกเถียงว่า
ทําได้หรือไม่ได้)
แม่ใหญ่: ลูกลองไปคุยกับพ่อใหญ่ขานดูนะ อยูข่ า้ งล่าง ทีต่ น้ บักทันนะ ลองไปคุยดูนะ
จํา นงค์ : ครับ งัน้ เดี๋ย วผมจะไปหา ถ้ า พ่ อ ใหญ่ ส นใจ เรานั ด คนอื่น ๆ หรือ ลู ก ๆ
หลานๆ ทีใ่ ช้ได้มาคุยกันมัยครั
๊ บ... (เสนอวิธที ร่ี กุ ไปข้างหน้า)
แม่ใหญ่: เอา ๆ เดีย่ วแม่นดั ให้ ถ้าพ่อใหญ่ขานเอาด้วย ก็ลองดู..
จํานงค์: ครับ ๆ แล้วของนี่ขายดีมยครั
ั ๊ บ มีหลายร้านมัยครั
๊ บ.. (คุยเรื่องทํามาหากิน
ของเขาบ้าง)
แม่ใหญ่: ขายได้เรือ่ ยๆ ข้างบนมีสองร้าน ก็อยูไ่ ด้กบั ขายของนี่ล่ะ เลีย้ งลูกมากับร้าน
นี่ล่ะ..
จํานงค์: อ๋อครับ ดีครับ งัน้ ผมไปบ้านพ่อใหญ่ขานนะครับ ต้นบักทันนะครับ..หวัดดี
ครับ..
(บันทึกประเด็นสําคัญการพูดคุยไว้ในแผนทีด่ ว้ ย)
จากนัน้ เราก็ไปหาพ่อใหญ่ขานทันที วาดแผนที่จุ ดทีส่ องไปทีต่ ้นกระท้อน (ผิดที.่ .บักทัน
มันพุดทรา..ฮ่วย)
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ดาวดวงที่ ๒ พ่อใหญ่ขาน
พ่อใหญ่ขานเป็ นช่างใหญ่ มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ เป็ นรุ่นบุกเบิกก่อตัง้ ชุมชน เราคุย
เนื้อหาทํานองเดียวกันกับแม่รนิ เป็ นคนทีต่ ่อต้านยาเสพติดเหมือนกัน คิดทางบวก เช่น เรื่อง
กลุ่มออมทรัพย์ว่าล้มได้กต็ งั ้ ได้ จะได้มอี ะไรใหม่ซะที คิดอะไรได้รบี ทําเลย เดีย๋ วดีมนั ก็เข้ากัน
มาเอง โดยเฉพาะประโยคนี้...ถ้าแม่รนิ ว่ายังงัน้ ก็นัดเลย เป็ นต้น... เหล่านี้ต้องบันทึกลงใต้ดาว
ด้วย
เราต้องวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นของเขาเลยว่า บวกหรือลบ ลึก กว้าง
การลงครัง้ แรกถือว่ามีความคืบหน้าเกินคาดหมาย การลงพบกับกลุ่มอาวุโสส่วนใหญ่
จะเป็ นทางบวกต่อการเดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะคนทีเ่ ราสืบมาแล้วว่า ธรรมะธรรมโม วันจุด
ประกายจริงๆ กําลังจะเกิดขึน้ ....วันเสาร์หน้าการประชุมกลุ่มย่อย ก็จะเกิดขึน้ .....
พื้นที่ทงั ้ หมดที่เลือกเป็ นสลัมเต็มที่ ทรุด โทรม ยากจน มีสถานะบุกรุก มีภาพลบต่อ
สาธารณะ ยาเสพติดอาชญากรรม ลักขโมย แต่ยงั ไม่มปี ญั หาถูกไล่ท่ี คือเป็ นพืน้ ทีเ่ ย็น ซึง่ ถ้า
ไม่ใช่งานสงเคราะห์ในวงการถือว่า เป็ นสนามปราบเซียน แต่ตอนนัน้ มีข่าวการจัดตัง้ กองทุน
ซิบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จึงได้ใช้เงื่อนไขนี้เตรียมตัวใช้สทิ ธิในฐานะพลเมืองยากจน โดยการต้อง
ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อจะได้เข้าถึงเงินกองทุน เมื่อมีเงื่อนไขนี้ลงชุมชน กระแสคอมมิวนิสต์กไ็ ม่
หนัก แต่เพื่อไม่ประมาท จึงได้ไปทําความรูจ้ กั กับนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลวารินฯ ที่
ชาวบ้านยอมรับ และชวนลงชุมชนพร้อมกันเพื่อความปลอดภัย
ตอนนัน้ ลงชุมชนถือเอกสาร หนังสือพิมพ์ท่มี ขี ่าวกองทุนลงไปคุย มีกระดาษคลิป
ชาร์ทบางๆ สําหรับเขียนลากเส้นโยงว่ามันเกีย่ วกันอย่างไร มีวธิ กี ารออมทรัพย์ มีแผนทีร่ ายชื่อ
คนทีจ่ ะเข้าไปหาพูดคุย ถ้าพบคนใหม่ก็เพิม่ ชื่อในแผนที่ ขยายกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อย ๆ ขยับ
ไปทีละคน ๆ แต่พอเริม่ คุน้ เคยรูว้ ่า..ไผเป็นไผ..ก็ให้ผมู้ บี ารมีนดั เจอกันเป็ นกลุ่ม
ทีช่ ุมชนลับแล ในทีส่ ุดมียาย ๆ ทีเ่ ข้าใจ เริม่ ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ได้ ๑๑ คน เมื่อชุมชน
แรกตัง้ ต้นได้กข็ ยับไปใช้วธิ เี ดียวกันทีช่ ุมชนเกตุแก้วทีอ่ ยูไ่ ม่ห่างมากนัก เป็ นการกลับมาทํางาน
เย็นอีกครัง้ หลังออกจากมูลนิธดิ วงประทีปกว่า ๒๐ ปี (ที่ดวงประทีปทํางานจัดหาทุน ให้เด็ก
เขียนประวัตสิ ่งหาผูอ้ ุปการะ และบริหารดูแลศูนย์เด็กเล็ก ส่งนม การไล่รอ้ื ทีค่ ลองเตยระยะนี้ไม่
มี แต่เกิดที่อ่นื ทัวไป
่ จึงเสนอให้มูลนิธ ิฯขยายงานแต่ถูกปฏิเสธ จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ตดั สินใจ
ลาออก มาหาวิธที าํ แนวทีต่ วั เองคิดว่าใช่ ซึง่ ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่รวู้ ่าคืออะไร?)
ชาวชุมชนเกตุ แก้ว ยากจนมาก ชุมชนตัง้ อยู่หลังเนินดินกว้างใหญ่ ซึ่งกลุ่มทุนเช่า
อบจ. ถมสูงเอาไว้ทําธุรกิจ พื้นทีช่ ุมชนหน้าฝนนํ้าท่วมก่อนแห้งทีหลังทุกปี มีอาชีพที่เป็ นกลุ่ม
ก้อน คือ เข็นรถซุกเก็บขยะขาย ที่ ชุมชนลับแลมีการออมร้อยบาทต่ อเดื อน ชุมชนเกตุ
แก้ ว เขาตกลงออมวัน ละบาท และเนื่ อ งจากเราได้ร บั งบสนั บ สนุ น งบจากเดนเสดด้า น
สิง่ แวดล้อม เราเลยเสนอให้เขาคิดเรื่องการรีไซเคิล ไปด้วยพร้อมกัน โดยร่วมกันรับซือ้ ของเก่า
แทนการเป็ นผูข้ าย ในความหมายหรือเป้าของเราก็คอื การจัดตัง้ กลุ่มอาชีพนัน่ เอง ซึง่ ต่อมาที่
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ชุมชนเกตุแก้วก็เกิด โครงการคนกับล้อ ซึง่ มีโลโก้รณรงค์สงิ่ แวดล้อม เวลาออกไปเก็บหรือรับ
ซือ้ ของเก่า ทีน่ ่จี งึ ลํ้าหน้าไปจากลับแล เพราะมีระบบกลุ่มอาชีพทีส่ ่อื สารกับสาธารณะได้ ทําให้
มีค วามคึก คัก อย่า งมาก เมื่อ เขาออกถนนเก็บ ขยะ หรือ รับ ซื้อ ตามบ้า นก็ได้รบั ความสนใจ
สอบถาม ให้ของฟรี หรือเรียกหาแทนการปิดประตูบา้ นหนีอย่างระแวงว่าของจะหาย กลายเป็ น
ทีร่ จู้ กั ของสังคมมากกว่าลับแล
หลักคิดการทํากิจกรรมออมทรัพย์คอื ออมเงินและรวมคนเพื่อคิดเรื่องส่วนรวม ดังนัน้
การรวมรถซุกขยะก็เช่นเดียวกัน
กลุ่มออมทรัพย์ของทัง้ สองแห่งเติบโตขยายตัวมากขึน้ ลับแลเป็ นหลักร้อย คนมีเม็ด
เงินมาก เกตุแก้วชุมชนเล็ก ก็ทาํ กันเกือบทัง้ ชุมชนแต่เม็ดเงินน้อยหน่ อย ความเคลื่อนไหวของ
สองชุมชนนี้กระจายไปปากต่อปากในตลาดสด งานบุญทีช่ าวบ้านชุมชนต่างๆ ไปพบปะกัน ถ้า
ทีไ่ หนสนใจส่งข่าวมา เราตามลงไปจัดระบบกลุ่มชุมชนให้ จนมีอกี ๔ แห่ง เป็ นการเกิดกลุ่ม
ชาวบ้านแบบใหม่ทไ่ี ม่ใช่ราชการหรือนักการเมืองจัดตัง้ โดยขยายออกไปแถบชุมชนริมนํ้ ามูล
วารินชําราบ เราได้ประสานให้พวกเขาเป็ นเครือข่ายฯแบบหลวมๆ พบปะกันเป็ นครัง้ คราว
ต่อ มาเพื่อ ให้พ วกเขามีความมันใจในแนวทางการรวมกลุ
่
่ มแบบใหม่น้ี เราได้จดั เวทีเ สวนา
ชุมชนกับกองทุนพัฒนาขึน้ ที่ชุมชนลับแล เชิญผู้ใหญ่จากส่วนกลางและท้องถิน่ ผูว้ ่าฯ นายกฯ
เทศบาลขึน้ เวทีพร้อมกัน เป็ นการรับรองว่าขบวนการกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มเถื่อน
เป็ นการปกั ธงเครือข่ายชาวบ้าน โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน ทีแ่ ท้จริงขึน้ มา และถูกต้องทํานอง
คลองธรรมในความรูส้ กึ ของผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปถัมภ์มาเนิ่นนาน
ประสบการณ์การจัดตัง้ เครือข่ายงานร้อน ไล่ทจ่ี ากกรุงเทพฯ ถูกนํามาปรับใช้ในพืน้ ที่
เย็นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ที่กรุงเทพฯ เราจัดตัง้ เครือข่ายชุมชนไล่ท่ี ที่น่ีจ ดั ตัง้ เครือข่ายออม
ทรัพย์ โดยยังไม่ชดั เจนนักว่า ทางข้างหน้ าจะเป็ นไปอย่างไร?...เงื่อนไขไม่สมบูรณ์ ไม่เห็น
ทิศทาง แต่เมือ่ รวมคนได้กถ็ อื ว่ามีการเริม่ ต้นได้ การบ้าน คือ การคิดค้นต้องมากเป็นพิเศษ !
๔. มูลค่าและคุณค่าของชุมชนกับเมือง
แม้การเกิดกลุ่มหรือเครือข่ายจะเริม่ ต้นจากเงือ่ นไขกองทุนและการออมทรัพย์ แต่การ
พูดคุยปรึกษาของคนที่มาเจอกันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นัน้ คนดี ๆ ที่อึดอัดกับขบวนเสพยา
การประณามจากสังคม พวกเขาทุกคน อยากออกให้พน้ จากความเก็บกดนัน้ คนทีเ่ ข็นรถไปรือ้
ถังขยะที่ดูเหมือนอะไรตัวหนึ่งก็ต้องการศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์เช่นกัน กิจกรรมออมทรัพย์ที ่
ทําด้วยตัวเองเป็ นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะได้สงิ ่ เหล่านัน้ ..คืน แต่ลบั แลยังไม่พบว่าออมทรัพย์สามารถไป
แก้ปมแหล่งภาพยาเสพติดอย่างไร ขณะทีเ่ กตุแก้วมีคําอธิบายใหม่ในอาชีพเก็บขยะทีพ่ วกเขา
ทํา
การคิดค้นมาก ต้องมีหูตาที่ไว ต้องตัง้ คําถามทัง้ กับตัวเองและกับชาวบ้านอยู่เสมอ
เห็นอาชีพก็ลองเจาะลึกเพื่อหาจุดเริม่ ต้นอะไรบางอย่าง? รถซุกที่ผ่านไปมาในสายตาของพ่อ
ใหญ่ตงั ้ พรมลา คือผูจ้ ุดประกาย แม้เป็ นมือฉมังด้าน “ก๊งสักเป๊ก” ก่อนและหลังเข็นรถซุกเก็บ
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ขยะ แม้จะมึน ๆ แต่นนั ่ สามารถนํ าไปสู่การคิดจัดการบางอย่าง และแล้วการสนทนาง่าย ๆ ก็
เริม่ ขึน้
จํานงค์
..เก็บของเก่าวันละกีร่ อบ
พ่อใหญ่
..แล้วแต่อารมณ์...(ว้าว..)
จํานงค์
..วันนี้ อารมณ์แบบไหน..(กวนพอกัน เพราะก๊งกันหลายจอกแล้ว)
พ่อใหญ่
..วันนี้กรึม่ ๆ ออกสองรอบพอ...
จํานงค์
..น่าจะได้ซกั สองร้อย เต็มคันนี่...กระดาษแข็ง ขวดขาว พลาสติกใส
ทีวเี ก่า จักรยานเด็กพัง (เราคะเนจากประสบการณ์จากกองขยะ
อ่อนนุช)
พ่อใหญ่
..มากกว่า มีทองแดงอยูข่ า้ งล่าง..(ราคาแพงสุด)
จํานงค์
..งัน้ เตรียมฉลอง..
พ่อใหญ่
..แน่นอน..เนี่ยะกําลังฉลอง แต่ทองแดงเก็บรวมพอสิบโลก่อนถึงขาย
ได้ราคากว่า
เสียงแซวมาจากข้างๆ ..บ่แม่นฉลองมาตัง้ แต่เซ่าแล่วบ่..
จํานงค์
..ใครตัง้ ราคา..
พ่อใหญ่
..ร้านของเก่า..
จํานงค์
..ตัง้ จากอะไร?..
พ่อใหญ่
..ไม่ร.ู้ .หัวหน้าถามแบบนี้ ผมสะอึกเลย มีใบเสร็จเป็นปึก เพิง่ นึกได้เขาบอก
เท่าไหร่เท่านัน้
จํานงค์
..หา..เก็บเป็นปึกเลยเหรอ กีว่ นั ?..(เริม่ คิดไปอีกช็อต ถึงตัวเลขวิจยั
ขยะที่ กทม.)
พ่อใหญ่
..๕ หรือ ๖ ปีโน่น..
จํานงค์
..เหรอ..ไปดูกนั หน่อย..
พ่อใหญ่
..เดีย๋ วไปส่งของก่อน เจอกันทีน่ ่.ี . (ฮ่วย ทีข่ ายเหล้านะซี)
มีการรวบรวมใบเสร็จการขายของเก่าทุกรอบทุกวันไว้กว่า ๕ ปี ไว้ได้อย่างครบถ้วน
ในใบเสร็จระบุสนิ ค้า กระดาษ พลาสติก เหล็ก ทองแดง นํ้ าหนัก ราคา วันละรวมประมาณ
๒๕๐-๓๕๐ บาท มูลค่าของเก่าถูกนํ ามาคํานวณรวมกับของคนอื่นอีก ๒๐ คนในชุมชน จึงได้
เห็นมูลค่า....ตันต่อปี ซึง่ นันคื
่ อคุณค่าการรีไซเคิลของคนจนต่อเมือง ถ้าใช้ระบบการจัดการขยะ
ของรัฐคือ ๑ กก. ต่อ๕๐ บาท นันหมายถึ
่
งการประหยัดงบรัฐไปตัง้ มาก และการประหยัดโดย
อัตโนมัตินัน้ คือ อาชีพการอยู่รอดของคนกลุ่มหนึ่ง (ตอนยังทํา มพศ. ที่กรุงเทพฯ เมื่อตอน
ทํางานทีก่ องขยะอ่อนนุช มพศ. เคยทําวิจยั อาชีพเก็บขยะของชาวชุมชน ๑๐ แห่ง เช่น อ่อนนุ ช
ซอยเสือใหญ่ เสนาฯบางนา หนองแขม อินทามระ เป็ นต้น มีมูลค่ารวมกว่า ๑๐๐๐ ล้านต่อปี
แต่เป็นงานวิจยั เงียบ ใช้ไม่คุม้ (มาดังเอาตอนคุณหญิงชดช้อยเอางานเราไปพูด)
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วัน หนึ่ งที่ห น้ าร้า นยาย แหล่ ง ชุม นุ ม พวกเปรี้ย วปากยามเย็น หัว ข้อ สนทนาวัน นี้
เปลีย่ นไป
เจ้าของร้าน ..ไผบ่จา่ ยของเก่า นํ่าบ่ไห่เซ็นต์เด้อ ....เจ้าของร้านประกาศ
จํานงค์
..นี่คอื ใบเสร็จพ่อใหญ่ตงั ้ ทีเ่ ก็บมาหลายปี..คนอื่นใครมีอกี บ้าง..
คนเก็บขยะ ..มีสองสามวันทีแ่ ล้ว..
จํานงค์
..นี่คอื หลักฐานช่วยชาตินะ ใบเสร็จน่ะ พ่อใหญ่ตงั ้ เก็บของเก่ามา
รวมทัง้ หมดถึงวันนี้ ๗ หมื่นกิโล ทางหลวงเวลาเขาจะกําจัดขยะ เขา
คํานวณค่ าขยะ ๑ กก. ต้องใช้เงิน ๔๕ บาท แสดงว่าต้อ งใช้เ งินถึง
๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทุนเก็บขยะในเมือง โห...ถ้าพ่อใหญ่
ตัง้ ไม่เก็บขยะนี่ รัฐประหยัดเงินไปหลายล้านบาท..ถูกไหม
คนเก็บขยะ ..ทุกคนอ้าปากค้าง.. แสดงว่าทีเ่ ราเก็บของมา ทุกคนก็ประหยัดเงิน
หลวงน่ ะสิ..
จํานงค์
..ใช่แล้ว และส่วนเงินทีเ่ ราขายก็เป็นรายได้อาชีพซือ้ อาหาร มีงานทํา
หลวงก็ไม่ตอ้ งมาดูแลเรา เราหางานเอง หลวงได้ทงั ้ ขึน้ ทัง้ ล่อง ใช่มยั ๊
คนเก็บขยะ ..ใช่ๆ เราอยูข่ องเราเอง.. แต่เราเสียภาษีทุกวันทุกเช้าเย็นนะ....ที่
กําลังเทลงคอ นี่กเ็ สีย นํ้าปลา สบู่ บุหรี่ เสียทัง้ นัน้ แต่ดูซิ บ้านเรานํ้า
ท่วมทุกปี ทางเข้าเขาก็จะปิด หาของในเมืองก็ไล่ ตํารวจน่ ะ หาว่ารถ
ติด...ฮือๆ (มีรอ้ งไห้ตามมาอย่างอัดอัน้ และเมา)
ชื่อ ตัง้ พรมลาจึงถู กบันทึกลงสมุดโน้ ต เล็ก ๆ ไว้ต ามเกาะติด นอกจากเรื่อ งขยะ
อาชีพก็เรือ่ งนึง มูลค่าก็เรือ่ งนึง ทุกเรือ่ งอาจคิดค้นอะไรได้ในตัวมันเอง แต่ คน ยิง่ ต้องจดจําไว้
ศึกษา คนบางคนพูดเล่าเรื่อง คนบางคนพูดสิง่ ที่ได้ยนิ มาได้ แต่คนบางคน...อิน...กับเรื่องที่
เขารูส้ กึ แน่นอนต้องมีการวิเคราะห์ไม่มากก็น้อย
โครงการเดนเสดเข้ามาอย่างถูกจังหวะ ในช่วงทีเ่ ราได้พบปะสมาชิกคนเก็บขยะขาย
กว่า ๒๐ คัน รถซุกหรือรถเข็นทัง้ หมดอยู่ในสภาพโกโรโกโสสุดขีด บางคันเข็นออกยังไม่พ้น
หมู่บา้ นก็มายางแตก ล้อพับต่อหน้าต่อตา มีบางคันที่เป็ นรถถีบลากกระบะที่ดดั แปลงมาจาก
รถสามล้อ ทีห่ ลังๆ โดนรถทีห่ รูกว่าคือตุ๊กๆ มาแย่ง
ผูโ้ ดยสาร แต่กโ็ ทรมพอกัน
จากการเห็นโอกาสจากงบเดนเสด เราก็ชวนสมาชิกประชุม มีทเ่ี มาครึง่ นึงแต่อยากมา
(ถ้ามีคนโวยก็จะถูกสวน...อยากมาน่ ะ มีไรมัย)๊ สติดคี รึง่ นึง (ยอมเสียสละหยุดก๊งวันนึง) คุยกัน
ว่า อาชีพเราจะดีขน้ึ ได้อย่างไร?
..ไม่ให้ตํารวจไล่ หรือคนบีบแตรไล่...
..อยากให้ราคาของดีกว่านี้ บางวันลดลงเยอะ..
..อยากมีรถดีๆ จะได้ไปหาได้ไกลๆ นี่ไม่กล้าไป เจอของใหญ่กไ็ ม่กล้าเอา..
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..อยากมีเงินลงทุน จะได้ซอ้ื ของบ้าง ตามบ้านบางทีเขาจะขายให้..
..อยากมีทด่ี นิ ของตัวเอง..ไม่ใช่อาชีพก็จน ทีด่ นิ ก็ไม่ รขู้ องใคร ทางเข้าออกไม่รู้
เขาปิ ดวันไหน ถ้าปิ ดตอนนํ้ าท่วมได้ลอยคอกันแน่ ..เป็ นข้อเสนอของนายตัง้
คนนัน้ !
เมื่อ ระดมปญั หาแล้วถึงทางแก้ ทุ กคนก็ตีบตัน เราจึงเสนอความคิดที่ทําการบ้านแบบ..
ความเป็นไปได้..เสนอ
๑. ถ้าเราต้องการอาชีพทีด่ ขี น้ึ เราต้องแสดงจุดดีของเราให้ค นอื่นเห็น เช่น ตัวเลขการเก็บ
ขยะพร้อมมูลค่าต่างๆ
๒. เราต้องแสดงการพึ่งตัวเองก่อน ถ้าเราจะรวมกลุ่มอาชีพ เราทํากลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มรถซุกก่อน แล้วค่อยหาทุนมาเพิม่ ก็จะมีโอกาสเพราะเขาเห็นความพยายามของเรา เราจะ
เอาทุนเราบวกกับทุนที่จะขอสนับสนุ นจากเดนเสด มาเปิ ด อู่ซ่ อ มรถเข็น ช่ว ยกันซ่อ มดูแ ล
เครือ่ งมือสําคัญของเรา
๓. เรือ่ งราคาของ ถ้าเรารวมสินค้ากันให้เขามารับซือ้ กับเรา เราก็ตงั ้ ราคาเอง หรือไป
ส่ ง ร้า นใหญ่ เ อง หรือ บางที่ข วดนํ้ า เราตัด แยก ปากก้น กับ ส่ ว นกลาง ราคาก็ต่ า งกัน และ
บางอย่างเราซ่อมขาย เช่น จักรยาน
๔. เรื่องทีอ่ ยู่ ถ้าเรามีปญั หาจริง เราก็ต้องเสนอให้รฐั บาลช่วย แต่ต้องรวมตัวกันให้
ได้ก่อนจากอาชีพเดิม ทําเรือ่ งนี้ได้เราก็ทาํ เรือ่ งทีด่ นิ ได้ เรือ่ งทีด่ นิ เราต้องรวมกันทัง้ ชุมชน หรือ
บางทีเราต้องชวนชุมชนอื่นร่วมแก้ดว้ ยเพราะมันเรือ่ งใหญ่
สมาชิกทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอทัง้ หมด เดนเสดสนับสนุ นโครงการต่างๆ ชาวบ้าน
ช่วยกันสร้างโกดังรับซื้อขายของเก่าขึ้นในชุมชน มุม หนึ่งเป็ นศูนย์ซ่อมรถเข็นโดยเครื่องมือ
ไม่กช่ี น้ิ ซึง่ รวบรวมจากทีท่ ุกคนมีคนละชิน้ สองชิน้ และเป็ นของเก่าทีเ่ ก็บได้ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ถูก
ขายเป็ นเศษเหล็กแลกเป็ นเงิน รถทุกคันมีป้ายสังกะสีหรือแผ่นอะไรที่ไม่ต้องซื้อ พ่นเป็ นคํา
ขวัญรณรงค์สงิ่ แวดล้อมทุกคัน มีการตัง้ กติกา ไม่ลกั ของ ไม่ทง้ิ เศษของเพ่นพ่านตามถังขยะ ไม่
กีดขวางการจราจร กติกานี้ถูกพ่นขึน้ ป้ายรณรงค์ดว้ ย ความคึกคักเหล่านี้ คือ ภาพลักษณ์ใหม่
ของอาชีพขายของเก่าทีน่ ้ี และทุกคนมีความมันใจในการออกหากิ
่
น โดยไม่ต้องปิดผ้าคลุมหน้า
ชื่อเสียงของพวกเขาดีวนั ดีคนื ในสังคม กระทังกรรมการกาชาดจั
่
งหวัดให้พน้ื ทีใ่ นนาม เครือข่าย
ชุมชนแออัดอุบลฯ จัดแสดงผลงานได้แก่ ตัวเลขจํานวนทีช่ าวบ้านมีส่วนในการรีไซเคิล ของใช้
ที่นํามาซ่อ มและขายในราคาถู กต่ อ ทางสาธารณะ เป็ นการเปิ ดพื้น ที่ใ ห้ชุมชนสลัมได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์ ทดแทนชื่อเสียในอดีตได้อย่างสวยงาม
๕. เครือข่ายคนจนเมือง
การลงทํางานชุมชนสําเร็จขัน้ ต้น ทัง้ ลับแลและเกตุแก้ว อย่างน้อย ๒ แห่ง มีแกนนํ า
ชุดแรกนํ าสมาชิก ๑๕-๓๐ คนทํากิจกรรมรวมคน ทัง้ ออมทรัพย์และ คนกับล้อ มีระบบการ
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ประชุมของชาวบ้านเอง เหล่านี้เป็ นสิง่ ใหม่ท่รี ่าํ ลือไปถึงชุมชนอื่นๆ เราจึงตามไปสํารวจและ
เลือกชุมชนอีก ๓ แห่งเป็นพืน้ ทีข่ ยาย คือชุมชนหาดสานสุข ไม่ไกลจากเกตุแก้วและลับแล ข้าม
แม่น้ํามูลไป ชุมชนหาดวัดใต้ และข้ามฟากเมืองไปชุมชนท่าวังแดง ซึง่ มีข่าวว่าจะถูกไล่รอ้ื กับ
คุรุมติ ร ชุมชนยากจนในเขตขยายเมืองใหม่ ช่วงนี้เราปรับยกระดับองค์กร รับเพื่อนมาทํางาน
เพิม่ มีทมี งาน ๓-๔ คน ทุกคนเป็ นคนรุ่นใหม่ ไม่เคยทํางานสนามมาก่อนและมีภารกิจเน้นงาน
สนามหมดเลย เพราะหา NGO ทีม่ ปี ระสบการณ์ มาทํางานสลัมนัน้ ยากมาก อีกทัง้ เป็ นแหล่ง
เสื่อมโทรม ไม่มวี วิ สวย คนเขีย้ ว และอาชญากรรมเพียบ ทีส่ ําคัญ ยังไม่มองคนจนเมือง เป็ น
พลังเปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อรับมือใหม่ เข้ามา เราเองจึงต้องทําหน้าที่ทงั ้ จัดตัง้ ทัง้ คนทํางาน
และชาวบ้าน (ซึ่ง ภายหลังมีจุดอ่ อ นด้านงานวิชาการ ธุ รการ งานสื่อ ต่ างๆ) หลังจากที่เ รา
ตัดสินใจเลือกพืน้ ทีแ่ ละลงทํางานมาก่อนแล้ว ๒-๓ เดือน จึงรูจ้ กั คน มีการยอมรับกัน และกําลัง
จะเริม่ ขยับทํากิจกรรม
การลงชุมชนขยาย ง่ายกว่าชุมชนเปิ ดงานมาก วิธหี นึ่งทีง่ ่ายและไปเร็วคือ การ
เอาชาวบ้านที่หนึ่งไปลงพื้นที่ก ับเราด้วยในบางโอกาส (นี่เป็ นวิชาหนึ่งช่วงปี ๒๕๒๖ หลัง
กศส.(กลุ่มศาสนาเพื่อสังคม) ปิดโครงการ ไม่มงี บประมาณ แต่อยากทํางานต่อ จึงรวมชุมชนที่
เคยทําในอดีตสมัยดวงประทีปและ กศส. ตัง้ เป็น กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ หรือ กชส. ทีค่ อยช่วยแชร์
ประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องไล่รอ้ื ต่อมาเมื่อมีการถูกไล่ทเ่ี ยอะจึงทําต่อเนื่อง จนปี ๒๕๓๒ จึง
จดทะเบียนเป็ น มูลนิ ธพิ ฒ
ั นาที่อยู่อาศัย หรือ มพศ. ในปจั จุบนั โดยเราวางกติกาไว้เองว่า
องค์กร NGO ต้องไม่ใหญ่เทอะทะ ถ้าใครขยายงานออกไป ใน ๒-๓ ปี ต้องแยกไปเป็ นอิสระ
ด้วยเหตุน้ตี ่อมาจึงเกิด องค์กร NGO เล็กๆ ขึน้ ทีเ่ ชียงใหม่ สงขลา อุบลฯ โคราช ขอนแก่น และ
ต่อมาภายหลังจึงได้มาร่วมกันอีกครัง้ เพื่อก่อตัง้ องค์กรชาวบ้านสลัมสีภ่ าค จนปจั จุบนั )
ที่ครุ มุ ิ ตร
...วัน นี้ พ่ีน้ อ งจากชุ ม ชนเกตุ แ ก้ว กับ ลับ แลมาเยี่ย ม เป็ น กลุ่ ม ที่ทํา ออมทรัพ ย์กับ
โครงการรถซุกเก็บขยะ คนกับล้อไง....เราแนะนําวงประชุมชาวบ้านตอนหัวคํ่าวันหนึ่ง
...เห็นเขาพูดกันในตลาด เห็นว่าออมไม่ก่เี ดือนก็มเี งินยืมกันเองเลยเหรอ....คุรุมติ ร
คนหนึ่งว่า
...ฉันเห็นรถซุกทีต่ ดิ ป้ายเขียวๆ เขียนตัวหนังสือใส่ไว้ ได้ขา่ วว่าตํารวจไม่ไล่แล้วเหรอ
ฉันอยากทํามัง่ ทําไง.. ทีน่ ่กี ม็ ตี งั ้ เกือบยีส่ บิ คันนะ.... อีกคนทีม่ อี าชีพเก็บขยะด้วยเสริมขึน้
...ถ้างัน้ เดีย๋ วจะให้ผู้ชํานาญทัง้ สองเรื่อ งพูด ให้ฟ งั นะว่ าเขาทําไง เราสร้างยุทธวิธ ี
ทํางานบางอย่างขึน้
...ถ้าเราเงินขาดมือฉุ กเฉิน เราไปกู้ธนาคาร เขาไม่ให้เราใช่ไหม ไปกู้เงินอาเฮียดอก
แพงแม่นบ่ จะจํานํา ทีว ี ก็ไม่ม ี เพื่อนบ้านก็ไม่มใี ห้ แต่ถ้าเรามีกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน เก็บเงิน
ออมกันวันละบาท มีมยวั
ั ๊ นละบาทน่ ะ พอรวมเงินกันซัก ๖-๗ เดือ น ก็ต งั ้ ระเบียบการกู้ย ืม
๓๗

กันเอง ใครเดือดร้อนก็เรียกประชุมอนุมตั ฉิ ุกเฉินได้เลย ดอกเราก็ตงั ้ กันเองถูกๆ ยังงีไ้ ม่ดไี ด้ไง
เราก็เลยทํา แล้วอาจารย์มาช่วยแนะนํ าให้ ตอนนี้เงินสี่หมื่นกว่าแล้ว กู้กนั ไปเกือบสิบคนแล้ว
เหมือนมีธนาคารในชุมชนเราเอง...ผูเ้ ชีย่ วชาญจากลับแลว่าเป็นชุด
...เวลากู้เอาอะไรคํ้าบ่ ทรัพย์สนิ ก็ไม่มอี ะไรกัน.... คุรุมติ รอีกคนสงสัย แต่ใจมาแล้ว
ครึง่ ทาง
...ไม่ต้องใช้..เราแบ่งสมาชิกกันเป็ นกลุ่มย่อยตามแต่ใครอยากอยู่กนั และให้กลุ่มนี่ละ
คํ้า เรามันคนจนจะเอาอะไรคํ้ากันละ ก็ต้องใช้เครดิตเรากันเองนี่ล่ะ ก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกัน
เตือน สนใจกันมัยนี
๊ ่ ให้ยกมือก่อน เอ้า ใครสนใจ...ผูม้ าเยือนพูดจากประสบการณ์ตรง
...เมือ่ เกือบทัง้ หมดสนใจ งัน้ จะเชิญอีกคนนึงพูด เรื่องการเก็บรักษาเงินนะ..เอ้า เชิญ
นางอ๋อยครับ
...เราขัดจังหวะเพราะมีเป้ามากกว่านัน้
...นี่คอื สมุดฝากเงินประจําตัวสมาชิก ให้ไว้กบั ทุกคนถือไว้ ใครสมัครเป็ นสมาชิกก็
จ่ายค่าสมุดค่าเอกสารรวม ๒๐ บาททัง้ ปี และนี่ใบเสร็จ ใครฝากเงินกรรมการจะลงจํานวนเงิน
และเซ็นชื่อกํากับ และยังให้ใบเสร็จด้วย เพื่อความแน่ นอน เงินกรรมการจะเอาไปฝากธนาคาร
ทีม่ มี ติจากที่ประชุมชุมชนให้ฝาก กรรมการเก็บเงิน จัดการให้กู้ยมื ชุมชนเลือกเองหมด ไม่ม ี
คนนอกเลย ใครมีขอ้ สงสัยบ้าง....อ๋อยถามยํา้
...เมื่อเข้าใจแล้วยกมือดูซวิ ่าจะสมัครกี่คน จะได้เตรียมสมุดฝากมาให้ แล้วต่อไปก็
ประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกรรมการ ธนาคารทีจ่ ะฝาก ต่อไปถ้าเราจะใช้กองทุนของรัฐทุกก้อน
เช่น กูส้ ร้างบ้านมันคง
่ เป็ นต้น ใครไม่ฝากออมทรัพย์กห็ มดสิทธิ ์นะ....เราเสริม
จากนั น้ ก็เ ป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญการจัด การโกดัง การรวมกลุ่ ม รีไ ซเคิล ได้พูด ในฐานะ
วิทยากรเป็นครัง้ แรกในชีวติ และก็ได้ผล มีเจ้าของรถซุกกว่าสิบคันสนใจจะรวมกลุ่ม
นัน่ เป็ นฤกษ์การเริม่ ต้นกิจกรรมแรกของชาวชุมชนคุ รุมติ ร วิธกี ารแบบนี้เ กิดผลดี
หลายด้านทีแ่ น่ ๆ คือ ๑.น้องใหม่คุรุมติ รเกิดกลุ่มออมทรัพย์ รวมเงินเพื่อรวมคนได้ ๒.ได้ฝึก
คนจากชุมชนผู้มาเยือ นในการพูด การถ่ ายทอดสู่ผู้อ่ืน ๓.เกิดความสัมพันธ์เ ชิงเครือ ข่า ย
ระหว่างเพื่อนชุมชน
การขยายผล การคํานวณมูลค่าให้เป็ นคุณค่านี้ ได้ใช้คู่ไปกับการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะกับแต่ละชุมชน คุณค่าวิถชี ุมชน กลายเป็ นหัวข้อสําคัญในเครือข่ายฯ
ชาวชุมชนทุกแห่งทีต่ อ้ งการอธิบายคุณค่าของตัวเองกันอย่างถ้วนหน้า ด้วยวิธชี ่วยกันหาข้อมูล
กันเอง ไม่นานเมื่อได้ขอ้ มูลพอควรและมีกระแสการไล่รอ้ื ชุมชน ในนามของการสร้างเมืองใหม่
เทพธานี การสร้างสนามกอล์ฟที่ส ามเหลี่ยมมรกต และการเตรียมสร้างโรงแรมห้าดาวที่ม ี
รูปธรรมจากนายหน้าออกกว้านซือ้ สิทธิการครอบครอง สถานการณ์น้ีถูกนํ าเข้าวิเคราะห์ ในที่
ประชุมเครือข่าย และเห็นว่าถึงเวลาแล้วทีช่ ุมชนทุกแห่งต้องประกาศร่วมกัน ในการอยู่ทเ่ี ดิมใน
๓๘

ฐานะผู้บุกเบิก โดยร่วมกันจัดงานงานมหกรรมเชิดชู ‚ซุมแปงบ้านแปงเมือง” มีเนื้อหาการ
ั ้ ฐสร้างเมืองอุบลนับพันล้านก้อน การหาปลา ผักหญ้า เนื้อโค
บุกเบิกสร้างหมูบ่ า้ น จากการปนอิ
กระบือ ขึน้ สู่ตลาดปีละกี่สบิ ตัน และทัง้ แรงงานก่อสร้างภาคบริการนับหมื่นคนต่อปี จากนัน้ ยิง่
เห็นชัดเจนไปถึงด้านวัฒนธรรมประเพณี การทะนุ บํารุงศาสนา ผ้าป่ากฐิน สร้างคุ้มวัด ซึ่งมี
พร้อมมากับการกําเนิดชุมชน กล่าวได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมอยู่ท่ชี ุมชนนัน่ เอง
และภาพจําลองของการพัฒนาไทยอินโดจีน ถนนจากพม่าผ่านไทยสู่ผาอัน เวียตนาม ถนนจาก
คุนหมิงผ่านลาวไทยเหนือลงใต้ ฯลฯ
ข้อมูลเหล่านี้ ทําให้ มองเห็นว่าวิ ถีชีวิตเหล่านี้ เอง ที่ เป็ นสิ่ งที่มีคณ
ุ ค่า ชาวบ้าน
เห็นคุณูปการที่ ตวั เองให้ สงั คม ทดแทนความอ่ อนด้ อยทัง้ มวลที่ ประดังเข้ามา ความ
เข้าใจสิ ทธิ ชุมชนของชาวบ้านเกิ ดขึ้น เมื่อเข้าใจแล้วว่าชุมชนกับสังคมพึ่งพิ งกัน ชุมชน
จึงมีความสําคัญต่อการเจริ ญของเมือง
ธงแห่ง ความมันใจในคุ
่
ณค่า ความเท่าเทียม สํานึกสิทธิชุมชนได้ถู กปกั ลงในพื้นที่
เครือ ข่ายอย่า งเงียบๆ ทัง้ ยัง มีกิจกรรมรูป ธรรมที่จบั ต้อ งได้ เรายกคํา พูดของ ทวีศ ัก ดิ
แสงอาทิตย์ (ชาวบ้านคลองไผ่สงิ โต ผู้เจรจากับรัฐบาลตัง้ กองทุน พอช.) ที่กล่าวว่า เมืองจะ
เจริญไม่ได้ถา้ ปราศจากคนจน คนอุบลฯ เห็นยังไง ทุกคนพยักหน้ายิม้ หน้าบาน
ในสายตาของการจัดระบบชุมชน เมื่อมองเห็นชาวชุมชนและสภาพทีแ่ วดล้อมอยู่ทุก
มิติ ก็ต้องเชื่ อมันว่
่ าเมื่อมีโอกาส การรับรู้ใหม่ การคิ ดใหม่ ปฏิ บตั ิ การใหม่กเ็ กิ ดขึ้นได้
และสามารถข้ามเส้นแห่งความจํายอมได้ สํานึกด้านดีน้ฝี งั ตัวอยู่ในธรรมชาติของมนุ ษย์ แต่
ในคนจนเพียงต้องการความแสวงหาที่ซบั ซ้อนกว่า และนัน่ บางครัง้ เราเรียกว่างานเย็น แต่ใน
ทีส่ ุดเมื่อผ่านกระบวนการที่ เหมาะสม และมีเป้ าหมายชัดเจน ทุกคนก็จะก้าวไปสู่ความ
เป็ นจริ งที่ว่าศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์นัน่ เอง ที่คือพลัง
๖. ปลุกจิ ตสํานึ ก..ชุมชนไม่หนี ไปไหนอีกแล้ว
เงินกองทุนซิบก้อนใหญ่ผ่านเครือข่ายไปดุจสายลม ทิ้งโจทย์เงินหาย ถูกจารกรรม
กว่าสี่ลา้ นไว้ให้เครือข่ายฯ ครุ่นคิดเป็ นบทเรียน และเป็ นภารกิจของตํารวจที่จะติดตาม ความ
จริงเครือข่ายอาจล้มพังครืนลงไม่ยากต่อกรณีน้ี แต่เครือข่ายฯ และสมาชิกมีแก่นความคิดที่
ไม่ใช่เงินเป็ นใหญ่แล้ว นัน่ คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง การทําบางสิง่ อย่างด้วยตัวเองได้ ขณะ
เงินจากภายนอกทีท่ ุกคนมีสทิ ธิได้ใช้โดนจารกรรม แต่เงินวันละบาทของทุกชุมชนยังคืบหน้า
ต่อ เนื่อ ง บางชุมชน เช่น ลับแลกลับดึงเงินที่ต กค้างเข้าสู่การบริหารจัดการของชุมชนเต็ม
รูปแบบธนาคารคนจน ทีด่ แู ลศูนย์เด็กเล็ก มีศูนย์ประสานงานชุมชนทีเ่ ป็ นระบบ
และในสถานการณ์ทร่ี ฐั บาลอัดฉีดหัวเมืองชายแดนเชื่อมต่ออินโดจีน การวิเคราะห์ใน
เครือ ข่ายก็มบี ทสรุปที่จะต้อ งชิงยึดพื้นที่ชุมชนดัง้ เดิมหรือ ที่เ หมาะสมโดยใช้การพัฒนายึด
สมาชิกเครือข่ายฯ ๖ ชุมชนที่อยู่ในพืน้ ทีเ่ ปราะบางร่วมเสนอโครงการบ้านมันคงพอช.
่
ร่วมทํา
กิจกรรมรณรงค์สงิ่ แวดล้อมทัง้ ภายในภายนอกชุ มชน จัดนิทรรศการผลงานการพัฒนา ออก
๓๙

งานแสดงคุณค่าจากวิถีชุมชน จัดกิจกรรมต่อต้านค่าเอฟที และรณรงค์การเลือกตัง้ สะอาด
การทํากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องทําให้ชุมชนมีท่ยี นื ในสังคม บรรยากาศการพัฒนา
ชุมชนลับแลก็สร้างสรรค์ เบียดขับขบวนค้ายาให้สงบเสงีย่ มลง
สํานึกสิทธิชุมชนได้พาพวกเขาข้ามพ้น เพื่อไปเผชิญหน้ากับกระแสการไล่ร้อื การ
ขยายตัวของกลุ่มทุนเพื่อเข้ามาฮุบทีด่ นิ ในเขตทีอ่ ยู่อาศัย ทัง้ หมดนี้เกิดจากนโยบายการพัฒนา
หัวเมืองชายแดนติดต่อกับต่างประเทศ มีกระแสข่าวการเกิดเมืองใหม่เทพธานี สนามกอล์ฟ
ขนาดใหญ่ รองรับโครงการสามเหลี่ยมมรกต การเปิ ดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และปจั จัย
การลงทุ น ต่ า งๆ ก็ ค ือ ที่ดิน ละแวกที่ชุ ม ชนบุ ก เบิก ตัง้ อยู่ แ ทบทัง้ หมด ท่ า มกลางความ
เคลื่อ นไหวของนัก ธุรกิจเป็ นไปอย่างคึกคัก ที่เ ริม่ ต้นด้ว ยการกว้านซื้อสิทธิการจับจองของ
ชาวบ้านในราคาสูง ขณะทีเ่ ทศบาลก็เริม่ ผลักดันชาวบ้านออกเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยอ้างว่าเป็ น
สวนสาธารณะ ชาวบ้านหลายคนลังเลกับความมันคง
่ จึงตัดใจขายสิทธิการครอบครองไป
สุดท้ายไม่มโี ครงการใดๆ เกิดขึน้ มีแต่การถมทีส่ ูงหนีน้ํ าท่วมแปลงแล้วแปลงเล่า และต่อมาก็
เป็ นการก่อสร้างอาคารพานิชย์ของห้างใหญ่ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นักพัฒนาได้
กระตุ้นให้ชาวบ้านวิเคราะห์ให้มองเห็นและรับมือ กระทังเครื
่ อข่ายได้จดั สัมมนา อนาคตใหม่
ของชุมชน ให้ทุกแห่งได้ฝนั และวางแผนอนาคตของชุมชน กลุ่มทุนมีแผน ชาวบ้านก็ต้องมี
แผนเช่ นกัน เป็ นแผนการสร้างชีวติ ใหม่ทพ่ี ออยู่ ปกั หลักได้ ไม่ถูกโยกย้ายไปไหนมาไหน มี
ถนนทางนํ้ าไม่ท่วมขัง มีน้ํ าไฟในราคาปกติ ลูกไม่ต้องเกลือกลัว้ ซ่องสุมอยู่กบั แหล่งยาและ
การพนัน
ความฝันและแผนของชาวบ้านที่มีพลัง เกิ ดจากหลายองค์ประกอบที่ตกผลึก
๑. การเข้าใจคุณค่าในวิถชี วี ติ และคุณค่าต่อสังคมทําให้ชาวสลัมเข้าใจในศักดิ ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
๒. กล้าประกาศตัวทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับสังคมในทีด่ นิ ทีบ่ ุกเบิก..
๓. มีความฝนั สร้างชุมชนแบบใหม่ทป่ี รารถนา
๔. เห็นโลกและทรัพยากรทีก่ ว้างขึน้
๕. เห็นเพื่อน พลังอื่นในสังคมทีต่ ่างก็มกี ารต่อสู้
๖. มีเพื่อนคู่คดิ มิตรคู่บา้ นอย่างนักพัฒนา เป็นต้น
การตกผลึกทางความคิ ด พร้อมการลงมือริ เริ่ มกิ จกรรมพัฒนาชุมชนกับกลุ่ม
และเริ่ มเห็นสิ่ งใหม่ที่เกิ ดขึ้นอย่างจับต้ องได้ คือจุดเปลี่ยนสําคัญของชี วิต จากผู้ยอมรับ
ชะตากรรมเป็ นผู้กาํ หนดอนาคตตัวเองและสังคมรอบข้าง ในจังหวะก้าวการทํางานco
นี่ คือการยกระดับความคิ ดทางการเมืองแบบใหม่ (ภาคประชาชน)

๔๐

๗. จัดตัง้ ..ยึดที่ดินสร้างชุมชนด้วยมือตัวเอง
การยกระดับความคิดฯ ที่เกิดประโยชน์ กบั วิถีชุมชน คือการลงมือปฏิบตั กิ ารสร้าง
ความยังยื
่ นของชุมชน นัก co ตัง้ โจทย์คาํ ถามในทีป่ ระชุมเครือข่ายกับชาวบ้านว่า...
...เมือ่ เราเข้าใจแล้วว่าชุมชนพวกเราจะถูกผลกระทบจากการขยายเมืองแน่ นอน เราจะ
รอให้มกี ารไล่ทเ่ี ราก่อน หรือเราจะลงมือพัฒนาเพื่อเป็นการยึดพืน้ ทีไ่ ว้ก่อน..
...เราน่ าจะพัฒนาของเราเองเลย ทําได้แค่ไหนก็ทําก่อน เช่น โครงการบ้านมันคงของ
่
พอช. เราก็เสนอเลย..อ๋อยจากชุมชนลับแลเสนอ
...ชุมชนสวนสุข มีหลายกลุ่ม บางกลุ่มอยากได้เป็ นโฉนดของตัวเอง ส่วนใหญ่เป็ นเถ้า
ั้ ฐ
แก่เตาอิฐ คุมที่ดนิ ไว้หมดแล้ว พวกลูกจ้างไม่เคยมีท่ดี นิ มาตัง้ แต่รุ่นพ่อแม่แล้ว ลูกๆ ปนอิ
อย่างเดียว ไม่เคยมีทด่ี นิ เป็นของตัวเองเลย..นางเตีย้ กังวล
...เกตุแก้วจะเอาที่ดนิ ตรงไหนทําที่อยู่บ้านมันคง
่ แต่อยากได้ท่ใี หม่ สร้างทัง้ บ้านทัง้
สังคมใหม่เลย...นางโต้ยพูดแบบเครียดๆ ตอนนี้เทศบาลเขาจะไล่แล้วและนํ้าก็ท่วมอีกต่างหาก
ท่วมก่อนลดทีหลัง...ยายโอบอายุกว่าหกสิบว่า
...ของหนองสระ สภาพสังคมเละเทะ ยา พนัน จ้างคนมาอนาจารโชว์ มันสุดขีดแล้ว
หนูไม่อยากให้ลกู หลานโตขึน้ มาในสังคมแบบนัน้ แล้ว
...ชุมชนเรามีความแตกต่างกันมากนะ แต่เราต้องมาช่วยกันคิดออกแบบของแต่ละทีใ่ ห้
มีทางออก แล้วเสนอโครงการเป็นชุด มีการบริหารจัดการร่วมกัน ช่วยกันให้ไปรอดพร้อมๆ กัน
เอายังงีม้ ย...มาไล่
ั๊
วเิ คราะห์ชุมชนทีละแห่งนะ เป็ นรายชุมชนเลย เพื่อดูเหตุผลความเป็ นไปได้
ต่างๆ ร่ว มกัน ซึ่งจะเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งในการเสนอโครงการร่ วมวิ เคราะห์ชุ มชน ร่ วม
คิ ดค้นเสนอโครงการ
ั้ ฐ
๑. หาดสวนสุ ข จุดแข็งคือ กลุ่ มที่ค วรมีบ้านมีท่ดี ินมากที่สุ ด คือ กลุ่ มแรงงานปนอิ
ั ้ ฐมากว่า ๗๐ ปี ตกทอดวิชาจากพ่อแม่ส่ลู ูกแต่ยงั เป็ นแรงงานไร้
ชุมชนหาดสวนสุข มีอาชีพปนอิ
ที่ดนิ อาศัยเป็ นของตัวเอง ต้องการรวมกลุ่มกันแบ่งสรรที่ดนิ จากการครอบครองของนายจ้าง
แต่ตอ้ งขอแบ่งซือ้ ราคาถูกกันนะ เพื่อลดความขัดแย้งกับเถ้าแก่ เดีย๋ วจะมีปญั หาลามไปกระทบ
อาชีพทีหลัง มีบา้ นแล้วไม่มงี านทําก็ลําบากอีก หรือ ถ้าเถ้าแก่ต้องการอยู่ในโครงการด้วยก็ได้
แต่หนึ่งสิทธิเท่ากันแล้วสร้างชุมชนใหม่เป็นของตัวเอง แม้สทิ ธิทด่ี นิ จริงๆเป็นของ อบจ. แต่เป็ น
ทางออกที่ดที ่สี ุดในการอยู่ร่วมกันระยะยาว ที่ผ่านมาเถ้าแก่เป็ นผู้ช้ชี ะตาลูกจ้างแรงงาน แต่
ต่อไปนี้ลูกจ้างจะพาเถ้าแก่ พฒ
ั นาและมีท่ดี นิ เป็ นของตัวเอง นี่เป็ นครัง้ แรกของตระกูลแรงงาน
และนี่จะเป็ นจุดเปลีย่ นศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
๒. ชุมชนลับแล ประกาศเป็ นชุมชนบ้านมันคงในที
่
ด่ นิ เดิมที่การรถไฟอ้างเป็ นเจ้าของ
สิทธิ และร่วมกันจัดระบบสิง่ แวดล้อม บริหารกองทุนของชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ และพร้อม
ต่อสู้กบั โครงการใดๆ ที่จะมาลิดรอนสิทธิชุมชน เพราะมีข่าวว่ามีแผนทัง้ จากการรถไฟและ
เทศบาลจะมีโครงการต่างๆ ตลอด และเราก็ยอมรับว่าเป็ นที่หลวง แต่ชุมชนอยู่มาก่อนและ
๔๑

สร้างชุมชนขึน้ มาเอง นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ลาดชันสูง ทีก่ ารรถไฟไม่มเี หตุผลที่จะไล่ชุมชนออก
เพราะการลงทุนจะสูงมากถ้าหากก่อสร้างสิง่ อื่น ดังนัน้ ชุมชนก็อยู่อาศัย กันตามอัตภาพแล้ว
และชุมชนเก่งด้านการบริหารจัดการกองทุน ในอนาคตจะยกระดับไปสู่ระบบธนาคารคนจนที่
เครือข่ายวาดหวังไว้ได้
๓. ชุม ชนเกตุ แ ก้ว เป็ นที่ อบจ.ที่นายทุน เช่าราคาถู ก และกํ าลังจะหมดสัญ ญาเช่ า
อบจ. ก็จะให้นายทุนรายใหม่มาเช่าแทน ดังนัน้ ถ้าชาวบ้านจะใช้สทิ ธิการเช่าก็ต้องบุกเข้ายึด
สร้างเพิงหรือทีอ่ ยู่ชวคราวก่
ั่
อน แล้วเจรจาขอเช่าทีห่ ลัง เกตุแก้วกล้าบุกยึดก่อนมัย?
๊ เกตุแก้ว
จะไม่ถูกย้ายอีกแล้ว และจะเป็ นคนจนกลุ่มแรกที่ได้ท่อี บจ.ในทําเลทองแทนนายทุน และจะได้
ยกระดับจากโครงการคนกับล้อสู่โครงการคนกับทีอ่ ยูถ่ าวร
๔. ชุมชนหนองสระ ไม่ยอมรับสภาพสังคมในทีเ่ ดิมซึง่ อิทธิพลใหญ่ครอบงําอยู่ ก็ต้องมี
สมาชิกชัดเจนว่ามีก่รี ายที่จะออกไปร่วมสร้างชุมชนสังคมใหม่ และต้องมีความร่วมใจสูงสุ ด
เพราะเหมือนเริม่ จากศูนย์ และมีเป้าสูงคือสังคมใหม่ดว้ ย ต้องการสร้างสังคมใหม่เล็กๆ แทน
สังคมอาชญากรรมในทีเ่ ดิม ชวนกันไปสร้างชุมชนแห่งใหม่ ทีส่ วยงาม และก็ต้องเป็ นหนี้ทงั ้ ค่า
ทีด่ นิ ค่าสร้างบ้านใหม่ นี่คนรุน่ ใหม่กําลังจะสร้างชุมชนใหม่ในฝนั
๕. ชุมชนคุรมุ ติ ร เป็ นกลุ่มยากจน ทรุดโทรมทีส่ ุดในเขตเทศบาลนครฯอุบลฯ ในทําเล
ห่างจากโลตัส บิก๊ ซีนิดเดียว แม้ศกั ยภาพการจัดการต่างๆตํ่าสุด ซึง่ เครือข่ายต้องอุ้มชู แต่น่ีคอื
โอกาสทีจ่ ะมีทอ่ี ยู่มนคงเป็
ั่
นครัง้ สุดท้าย เพราะชุมชนได้กลายเป็ นพืน้ ทีท่ ําเลทอง สิทธิทด่ี นิ ยัง
คลุมเครือว่าเป็นของใครแน่ ระหว่างโรงเรียนหรือ ราชพัสดุ ต้องสูป้ ระเด็นนี้ค่กู นั ไปด้วย เป็ นสิง่
ทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ ทีค่ นทีย่ ากจนทีส่ ุดศักยภาพตํ่าสุดจะได้อยูใ่ นทีท่ าํ เลทองทางเศรษฐกิจ
๖. ชุมชนท่าวังแดง ถูกการประปาไล่ท่ี พวกเขายากจนไม่น้อยกว่าชาวคุรุมติ ร การได้
อยูท่ น่ี ่กี บั อาชีพร้อยพวงมาลัย ถัวต้
่ ม และปลาหมึกย่างสีแ่ ยกไฟแดงของสมาชิกที่มคี วามทุพล
ภาพหลายสิบชีวติ การต้องย้ายจากทีน่ ่ีนอกจากจะไร้ทท่ี ํากินแล้ว อาจกลายเป็ นผูไ้ ร้ทอ่ี ยู่อย่าง
ถาวร
ชาวสลัมยากจนเหล่านี้ คือ กลุ่มประชากรทีม่ แี ต่จะจนลงและมีโอกาสไร้ทอ่ี ยู่ทท่ี ํากิน
แต่การจัดตัง้ เป็ นกลุ่ม เป็ นองค์กร เป็ นเครือข่ายฯ เป็ นสถาบันเดียวที่เขาพึ่งได้ หาใช่สถาบัน
ทางการเมือง การปกครองไม่ เพราะผูค้ นในสถาบันต่างๆ ทีว่ ่า ไม่รู้ ไม่เห็นคุณค่า ความสําคัญ
หรือสถานะใดๆ ของวิถชี วี ติ เล็กๆ เหล่านี้ อีกทัง้ ในระเบียบ พอช. จะสนับสนุ นโครงการทีไ่ ม่ม ี
ปญั หาการแย่ง สิทธิท่ดี ิน ชุ มชนต้อ งมีเ อกสารทางการที่รบั รองว่ า ชุมชนเป็ นเจ้าของสิทธิ
เท่านัน้ แต่ งาน co ไม่ใช่ งานการเคหะฯ ที่ เตรียมคนไปหาบ้านอยู่ การตัง้ พอช. ขึ้นมา
โดยการผลักดันของคนจน ก็เพื่อให้ คนจนได้มีสิทธิ เข้าถึงทรัพยากร โจทย์ของco ก็คือ
จัดตัง้ ให้ชุมชนสู้เพื่อสิ ทธิ ที่ดิน และสิ ทธิ การเข้าถึงงบ พอช. ไปพร้อมกัน โดยมีเป้ าลึกๆ
ว่ า ขบวนการเพื่ อ สิ ท ธิ ค นจนในขัน้ นี้ จะยกระดับคนจนดัง กล่ าวให้ มีบทบาทในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในภาพรวมด้วย
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๘. ยกระดับพื้นที่งานเย็น ให้ร้อนที่ทาํ เนี ยบ
กระบวนการทําโครงการบ้านมันคงที
่
่ผ่านไปด้วยดี พอช.ยอมรับเงื่อนไขการต่อสู้
สิทธิทด่ี นิ ควบคู่ไปกับการทําโครงการบ้านมันคง
่ ชุมชนได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณ ทําให้ม ี
ทัง้ บ้านใหม่ ถนนทางเดินใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่กนั ทัวหน้
่ า ชุมชนหนองสระเปลี่ยนชื่อเป็ น
ชุมชนหนองผํา กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านความสวยงาม บําบัดนํ้าเสีย และประหยัดพลังงาน
ความสํา เร็จ ทัง้ หมดเป็ น ที่ก ล่ า วขาน เพราะเกิด จากนํ้ า พัก นํ้ า แรง การนํ า ทํา โดยแม่บ้า น
ั ้ ฐ ๗๔ คน มีบ้านทีด่ นิ
(สามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือ แฮงแม่ทหี ่ นองผํา) แรงงานปนอิ
เป็นของตัวเอง ชาวท่าวังแดง ยังคงมีอาชีพเก่าอยู่ได้ และอยู่ในทีเ่ ดิมทีม่ บี า้ นถูกสุขลักษณะขึน้
ฯลฯ
ความสําเร็จชุมชนบ้านมันคงชุ
่ ดแรกของจังหวัดอุบลฯ ยังไม่ทนั จางจากความตื่นเต้น
ยิน ดี รัฐ ก็ ป ระกาศเดิน หน้ า พัฒ นาหัว เมือ งชายแดนรอบใหม่ หน่ ว ยงานที่ดูแ ลสิท ธิท่ีดิน
เดินหน้าจะเอาทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นโครงการบ้านมันคงคื
่ น การชุมนุ มของชาวบ้านนับพันคนจึงเกิดขึน้ ที่
ศาลากลางจังหวัดหลายรอบ และเมือ่ ไม่เกิดผล ชุมชนก็เดินทางสู่ทําเนียบรัฐบาลทันที เป็ นครัง้
แรกในประวัตศิ าสตร์ของคนจนเมืองอุบลฯทีม่ อี ิสระหลุดออกจากการเจรจาให้สยบยอมจาก
นักการเมืองหรือราชการในท้องถิน่ เพื่อเจรจากับระดับนโยบาย นัน่ หมายถึง มิตขิ องการหวัง
พึง่ พาการเมืองอุปถัมภ์ได้ทะลายลง มีมติ กิ ารเติบโตทางความคิด ขึ้นมาแทนและต่อเนือ่ ง ไม่
สะดุดหยุดไปกับการสร้างบ้านมันคง
่ กองทุนการเงิน มิตทิ มี ่ คี วามเชือ่ ว่าสิทธิชุมชนคือสิทธิผู้
บุกเบิก
ที่หน้ าทําเนี ยบ....วันนี้ได้ต้อนรับนักชุมนุ ม นักไฮปาร์คหน้าใหม่ ทีท่ ่าทางไม่ค่อยคล่องแคล่ว
นัก และเพิง่ ผ่านเวทีบทบาทสมมุตมิ าสดๆ ร้อนๆ
.....นายกฯ ที่เคารพ ฉันมาจากอุบลราชธานี...วันนี้มาขอความเป็ นธรรมจากรัฐบาล
ชุมชนลับแล บ้านฉัน รุ่นพ่อรุ่นแม่ก่อตัง้ มาเกือบร้อยปี ตกทอดมาถึงรุ่นฉัน ไปตลาดใกล้ หา
ปลาในกุดใกล้ ฐานะไม่รวยแต่พออยู่ได้ มาวันนี้นายทุนจะมาเอาที่สร้างอาคารพานิช แล้ว
อย่างนี้จะให้ชาวบ้านอยู่อย่างไร เราไม่ยอมนะคะ รัฐบาลต้องให้ชาวบ้านอยู่อย่างมันคง
่ นะคะ
.....นักไฮปาร์คมือใหม่พดู ใส่ไมค์เสียงสันๆ
่
.....ชุมชนฉันก็อ ยู่ก ันมานานเป็ นร้อ ยปี อ าชีพฉันก็เ ป็ นประโยชน์ กับเมือ ง หาปลา
ั ้ ฐส่งในเมืองใกล้ๆ ไม่ต้อง
รับจ้างใช้แรงงานให้คนในเมือง เพื่อนชุมชนพวกฉันบางชุมชนปนอิ
เดินทางไปซื้อไกลๆ ...เราขอความเป็ นธรรมค่ะ...อีกคนสันไม่
่ แพ้กัน แต่เนื้อหาตรงกับใจที่
เตรียมมาหลายคืน
......พีน่ ้องครับ เราเดินทางมาไกลจากอุบลฯมาเรียกร้องความเป็ นธรรม ให้กบั ชุมชน
ผู้ท่บี ุกเบิก ถากถางดงเสือ ป่า หัว ลิงขึ้นมา เป็ นบ้านเป็ นชุมชน ใช่ มยพี
ั ๊ ่น้อง (รอคําตอบว่า
ช่ายยยย) ตัง้ เป็ นเวลาเกือบร้อยปีมาแล้ว ปูย่ า่ เราเขาทําอะไร เขาหักร้างถางพงทีท่ ค่ี นมีเงินไม่
เอา เขาตัง้ บ้านเรือน สร้างวัด สร้างโรงเรียน จนมาถึงตอนนี้ บ้านวัดโรงเรียนอยู่กนั มาเรียกว่า
๔๓

ชุมชน เขาเอาปลาขึน้ จากนํ้า เหลือกินก็ส่งตลาดเป็ นอาหารสดๆ ดีๆ ของใครครับพี่น้อง... ถ้า
คนมีเงินสร้างบ้านจ้างใคร? พวกเราไปเป็ นแรงงานเขา เรียกเมื่อไหร่ไปเมื่อนัน้ พีน่ ้องครับใน
วันทีค่ วามเจริญมาถึงทําไมไม่ให้ผบู้ ุกเบิกมีสทิ ธิก่อน ใช่มยพี
ั ๊ น่ ้อง...
ข้อเสนอของการขึ้นทําเนี ยบครัง้ นัน้ คือ การยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลให้ ชุมชน
ต่ างๆ มีสิทธิ อยู่ในที่ ดินเดิ ม ซึ่ งต่ อมาภายหลังเมื่อเข้ าร่วมกับ "ขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็ นธรรม" หรือ พีมฟู จึงได้ร่วมผลักดันให้มีโฉนดชุมชน
การเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ ทําให้เกิดกระแสข่าวปากต่อปาก สู่ชุมชนอื่นในพื้นที่
ว่าถ้ามีปญั หาต้อ งมาที่เครือข่ายฯ ดังนัน้ หลายชุมชนที่มปี ญั หาที่ดนิ เช่น บ้านกุดลาดแยก
บายพาส ชุมชนบ้านปลาดุก ถูกโครงการสร้างโรงพยาบาลมาทับ ชุมชนบ้านหนองกินเพลถูก
เอกชนออกโฉนดทับ ชุมชนวังสว่าง ชุมชนหาดวัดใต้ถูกโครงการสร้างเขื่อนกันตลิง่ ไล่ เป็ นต้น
ต่างก็มาสมัครเป็ นสมาชิก โดยสรุปแล้ว ชุมชนทุกประเภททัง้ พัฒนาแล้วหรือไม่ ก็มคี วิ ถูกไล่
ทัง้ สิน้ สถานการณ์งานเย็นได้เปลี่ยนไปแล้ว การไล่รอ้ื รอบใหม่กําลังเกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง
โดยมีชุมชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวพัฒนาขึ้นเป็ นเครือข่ายฯ และตกผลึก จนประกาศตัวในการสืบ
ทอดสิทธิชุมชนแล้ว
co มองสถานการณ์น้ีว่า ความสุกงอมของการก่ อเกิดขบวนภาคประชาชนที่
กว้างขวางขึน้ เป็ นเงื่อนไขของการเคลื่อนไหวสิทธิท่ดี นิ ในวงกว้าง เมื่อสถานการณ์ยกระดับ
การต่ อ สู้ต้ อ งยกระดับ องค์ก รให้ม ีพ ลัง มากขึ้น ด้ว ย การประสานงานเพื่อ ให้เ กิด เครือ ข่า ย
ระดับชาติจงึ เกิดขึน้ คือ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิ รปู การสังคมและการเมือง (คปสม.)
ซึง่ เรากระตุน้ ให้มกี ารวิเคราะห์ลกั ษณะนี้
ตัวอย่างการวิ เคราะห์สถานการณ์ ร่วมกับชุมชน
ผูน้ ําชุมชน: ถ้าเราจะแก้ปญั หาทีด่ นิ ทัง้ หมดของสมาชิก ประสบการณ์สอนเราแล้วว่า
ระดับจังหวัดทําอะไรไม่ได้ อย่างดีกร็ บั หนังสือ แล้วรอคําตอบนานหลายเดือน พอตอบก็คอื
เราบุกรุก หน่วยงานเขาจะใช้ประโยชน์ราชการ...แกนนําวิเคราะห์
นักจัดระบบชุมชน: สาเหตุจริงๆ คือรัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของชุมชน ถ้าเห็นก็
ต้องกันพื้นที่ให้ชุมชน ไม่ไล่ท้งิ ขว้างแบบนี้ ที่แสดงว่านโยบายรัฐสนับสนุ นแต่ภาคธุรกิจ ที่ดนิ
พอเอาไปจากชุมชนได้กเ็ ป็นของกลุ่มทุนหมด เห็นมัย๊ ตัวอย่างหลายแห่ง
ผูน้ ํ าชุมชน: ก็หมายความว่าเราต้องพูดกับรัฐบาลกลางให้เปลี่ยนนโยบาย หนู เห็น
ด้วยว่าเราต้องมีพลัง มีพวก เป็นเครือข่ายใหญ่ขน้ึ จะได้มพี ลังต่อรอง
ก่ อ นหน้ า นี้ ร ะหว่ า งทํ า โครงการบ้ า นมัน่ คงมีก รณี ก ารไฟฟ้ าเรีย กเก็ บ ค่ า เอฟที
เครือข่ายได้ประชุมด่วนและวิเคราะห์ว่า เป็ นปญั หาร่วมของประชาชน สมควรทีจ่ ะออกรณรงค์
เคลื่อนไหว ได้ทงั ้ มิตร ได้ทงั ้ ตัวเอง เช่นเดียวกับการออกไปรณรงค์การเลือกตัง้ บริสุทธิ ์ในทุก
ครัง้ ทีม่ วี าระ เครือข่ายฯมียทุ ธวิธสี ร้างพืน้ ทีเ่ ชิงบวกเสมอเมือ่ มีโอกาส อย่างต่อเนื่อง
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ในพื้นที่ สงั คมแห่ งความเหลื่อมลํา้ คนจนเหมือนอยู่ในหลุมหรือที่ ล่มุ มองเห็น
แต่ สิ่ ง ที่ อ ยู่สูง ขึ้ นไปในมุมแคบๆ ซึ่ ง นํ ามาสู่ระบบอุปถัมภ์ แต่ การพัฒ นาเสมื อ นเป็ น
บันไดให้ข้ามทีละขัน้ ๆ จนมายืนในที่ สูง ได้มองเห็นภาพกว้าง ความจริ ง ความแตกต่ าง
หลากหลายมิ ติ ให้ เปรียบเที ยบด้ วยตัวเอง และค่ อยๆ เห็นทางเลือก เห็นเพื่อนใน
สังคม และเห็นความไม่เป็ นธรรม เช่ น เมื่อมีข้อมูลเพิ่ มขึ้น ได้ เห็นว่าผังเมืองเดิ มจาก
พื้นที่ สีเขียว ถูกเปลี่ยนเป็ นสีแดง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนบางกลุ่มที่ ต้องการที่ ดิน ที่ ดิน
อบจ.เกื อ บทั ง้ หมดถูก เช่ า โดยนั ก ธุ ร กิ จ นั ก การเมื อ งทุ ก ระดับ เกี่ ย วโยงกัน ใน
ผลประโยชน์ ทุกชนิ ด โดยมีความร่วมมือทางการเมืองเป็ นตัวเชื่ อมโยง จนสรุปได้ด้วย
ตัวเองว่ า การเมื อ งในระบบ หรือระบบประชาธิ ปไตยที่ เป็ นอยู่ก็คื อ ธุร กิ จการเมื อ ง
นัน่ เอง เมื่อมีความเข้าใจเช่ นนี้ ก็จะมองเห็นความทุกข์ร้อนของเพื่อนในสังคม เป็ น
ประเด็นสาธารณะที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขผลักดัน
ในที่สุดชุมชนก็เ ป็ นคู่เ จรจากับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกับรัฐบาลกลาง แต่ ภายใน
ชุมชนที่ถูกนักจัดระบบชุมชนฝึ กให้พ่งึ ตัวเอง และกระตุ้นให้คดิ ค้นอย่างต่อเนื่อง พวกเขาได้
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ตวั เองและสังคม ได้แก่
๑. แกนนํ าชุมชนหนองผํา สร้างชุมชนบ้านมันคงที
่
่พเิ ศษ ที่สมาชิกทุกครัวเรือนมี
ระบบบําบัดนํ้ าเสียทุกครัวเรือน บ้านมีระบบประหยัดพลังงาน และมีการออกแบบให้มพี ้นื ที่ส ี
เขียวที่ส วยงาม ที่สําคัญ คือ พวกเขายัง เป็ นกํ าลัง ของเครือ ข่า ยฯในการร่ว มผลัก ดัน ปญั หา
สาธารณะ และมีข้อเสนอพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพี่น้องกันเอง มีการเชื่อมโยงให้สมาชิกใน
เครือ ข่ายฯ ทํากองทุนสวัสดิก ารโดยไม่ต้องรอรัฐสวัสดิการ โดยที่ ๕ ปี ต่ อ มาเครือข่ายฯ มี
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ ๗๐๐-๘๐๐ คน ดูแลสมาชิกทีบ่ าดเจ็บล้มป่วย คลอดลูก เสียชีวติ รวม
กว่า ๑๐๐ คน ถือเป็นกลุ่มสวัสดิการประชาชน ทีไ่ ม่พง่ึ เงินจากรัฐเลย
๒. ชุมชนเกตุแก้ว ยึดพื้นที่ป่าไมยราพที่ดนิ แล้ง เลว ของ อบจ.จํานวน ๒ ไร่ เป็ น
ชุมชนคนจนเมืองรุ่นใหม่แห่งแรกที่มเี กษตรสวนครัวอยู่ในชุมชน นับเป็ นการบุกเบิกเป็ นแปลง
พืชผักสวนที่ยากลําบากแห่งหนึ่ง นอกจากการกล้ายึดทีด่ นิ ของอบจ. เป็ นครัง้ ที่สองแล้ว การ
ต่ อ สู้ก ับป่าไมยราพหนามกับความแย่ของดินที่ต้อ งเจาะดินกรอกนํ้ าเพื่อพลิกฟื้ น เป็ นสิ่งที่
ทดสอบกําลังใจครัง้ สําคัญ เพราะคนทีล่ งมือส่วนใหญ่เป็ นคนแก่ ยากจน ไม่มเี ครื่องทุ่นแรงใดๆ
แต่ เ พียงปี เ ดียวทุก คนก็ไ ด้ช่นื ชมกับผลงาน จนรถขายผักเลิกมาขายที่น่ี นอกจากจะได้ล ด
รายจ่าย มีรายได้เพิม่ นิดหน่ อยแล้ว นี่คอื โมเดลชุมชนใหม่คนจนเมืองที่มพี น้ื ทีค่ วามมันคงทาง
่
อาหารปลอดสารเคมี
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๓. พัฒนาการทางสิทธิทด่ี นิ ประสบการณ์ ของการคิดพึ่งตัวเอง และการมีภาพวาด
ฝนั ถึงอนาคต นํามาสู่การคิดวางสถาบันการเงินของเครือข่ายฯ ซึง่ co ได้ประสานให้เขาได้ไปดู
ประสบการณ์จากศูนย์ประสานงานบ้านนํ้ าเค็ม (จังหวัดพังงา) ในการจัดตัง้ ธนาคารคนจนของ
เครือข่ายขึน้ ปจั จุบนั ธนาคารนี้มเี งินให้สมาชิกกู้ยมื ในนามกลุ่มชุมชนทีใ่ ช้แก้ปญั หาเศรษฐกิจ
ร่วมกัน เช่น การทํานารวม ไร่มนั รวม เงินสร้างบ้านสําหรับสมาชิกทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย (อดีตลาว
อพยพ) เงินยืมไม่มดี อกสําหรับการศึกษาของเด็ก และ ธนาคารมีงบส่วนหนึ่งสนับสนุ นการ
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนและตรวจสอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง

๙. ยกระดับองค์กรชุมชน : เครือข่ายท้องถิ่ นสู่ เครือข่ายระดับชาติ
การเคลื่อนไหวอย่างคึกคักและมีพฒ
ั นาการที่เป็ นรูปธรรม ทัง้ ภายในองค์กรเองและ
จากการกดดันให้ตอ้ งเจรจากับรัฐของเครือข่ายชุมชนแออัดในเมืองถูกกล่าวขานไปทัวสั
่ งคมคน
จน กระทังชุ
่ มชนชนบทรอบนอกทีม่ ปี ญั หาทีด่ นิ ก็มาสมัครเป็ นสมาชิก ตัวแทนจากชุมชน เกตุ
แก้ว ลับแล หาดสวนสุ ข ท่าวังแดง คุ รุมติ ร หนองสระ ในฐานะกรรมการเครือ ข่ายฯเป็ น ผู้
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่?
.....พวกเขาอยู่ไกลไปบ่ เวลาประชุมจะไม่พร้อมนะ ไม่เหมือนพวกเราอยู่กนั ใกล้มา
กัน เมือ่ ไหร่กไ็ ด้...ข้อสังเกตจากกรรมการท่านหนึ่ง
.....ถ้าเขาเต็มใจ เต็มที่ มีความพร้อม เขาก็ตอ้ งมาซิ...อีกคนแย้ง
.....ฟงั ดูท่เี ขาเล่าให้ฟงั มีปญั หาหนักนะ เหมือนเราเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านนอกก็เกิด
ปญั หาแบบนี้ แก้ไม่ได้จนต้องหนีมาในเมือง..น่ าช่วยเขานะ..แม่ใหญ่คนหนึ่งว่า...
.....ฉันรับนะ เครือข่ายรับเขาเลย จะได้ช่วยเขา แต่เขาต้องทําตามระเบียบกติกาของ
เครือข่ายนะ คนจนถ้าไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย....
.....โดยส่วนใหญ่เป็นความเห็นของผูห้ ญิง ซึง่ จะมีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นพิเศษ....
เราสังเกตมานานแล้วว่า สมาชิกของทุกชุมชนทีม่ ารวมกันเป็ นเครือข่ายฯ ขณะนี้เป็ น
ผู้หญิงซะส่วนใหญ่ราว ๙๐% โดยแนวทางco นัน้ เราไม่ได้ตงั ้ ใจที่จะให้เกิดเป็ นองค์กรชุมชน
ผู้ห ญิง ทุกคนทุก เพศวัยมีส ถานะเท่ากันในการเติบโตในขบวนการนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเรา
เริม่ ต้นทํางานด้วยกิจกรรมออมทรัพย์ หรือเปล่านะ? ทีเ่ กตุแก้วกิจกรรมทุกอย่างนําและทําโดย
กลุ่มยายแก่ๆ ๗-๘ คน ออมทรัพย์ บุกขึน้ ยึดที่ดนิ อบจ.ไปยึดพื้นที่หน้าทําเนียบ ลานพระรูป
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ประท้วงหน้าศาลากลาง ไปรับขวัญทารกมอบเงินสวัสดิการ และยึดที่ อบจ.รอบสองพลิกเป็ น
แปลงเกษตร ล้วนเป็ นฝี มอื พวกเธอ ดอกไม้เหี่ยวๆ ที่ทรงพลัง ล่าสุดไปยื่นหนังสือเจรจากับ
คสช. อุบลฯ ให้แก้ปญั หาคนจน เช่นเดียวกับหาดสวนสุข กุดลาด ลับแล หนองผํายิง่ ชัดเจน
๑๐๐% ทัง้ งานในงานนอกชุมชน พวกเธอเหมาหมด
เมื่อออมทรัพย์เกิดจากผู้หญิง การเติบโตก็เกิดจากประสบการณ์เล็กๆ การเก็บเงิน
ออมเงิน ยกระดับไปการประชุม เมือ่ มีเนื้อหาทางสังคมเธอก็รบั รู้ เมื่อมีการวิเคราะห์ หูตาเธอก็
กว้างและขวางขึ้น(ฮา) เมื่อจะไปชุมนุ มเพื่อ ปกป้องบ้าน เธอก็เก็บ กระเป๋าทันที ไปนอนพื้น
ซีเมนต์รถวิง่ เฉียดหัวนานนับเดือนและกลับมาทํางานต่อในชุมชนอย่างมีความหวังต่อไป
หลากหลายประสบการณ์ ถึงขัน้ การต่อสูล้ งขวางปิดถนนของชาวรัชดา แม้ผชู้ ายนํ า
ทีค่ ลองไผ่ผชู้ ายนํา ทีบ่ ่อนไก่ผชู้ ายนํา ๓ แห่งนี้แทบไม่มผี หู้ ญิงมีบ ทบาทนําเลย แต่ท่สี ะพาน
แขวน ประตูน้ํ า ผูห้ ญิงพร้อมใจเข้าลุยหมู่กบั คอมมานโด โดยมีน้ําครําใส่ถุง สากกะเบือ เชือก
เป็ นอาวุธ ซึ่งสรุปว่าครัง้ ต่อไปห้ามใช้เพราะจะเป็ นวัสดุมดั เราเองในภายหลัง เป็ นบทเรียนใน
การต่อสูค้ รัง้ ต่อไป
การเกิ ดขึ้นของผู้นําหญิ ง ชาย ในชุมชนจึงมีทงั ้ เงื่อนไข รูปแบบกิ จกรรม และ
การนําธรรมชาติ ในชุมชน ใครผ่านเข้ามาในขบวน ในกิ จกรรม ให้ คว้ามาเจียระไนทันที
ไม่ ว่ า หญิ ง หรื อ ชาย กระบวนการจะเป็ นเบ้ า หลอมฝึ กเขาเองและจะมี ค วามถนั ด
เชี่ ยวชาญในภายหลัง ซึ่ งเราจะมีทงั ้ นั กยุทธศาสตร์ นั กยุทธวิ ธี หรือมวลชน ทัง้ หญิ ง ชายในที่สดุ องค์กรชุมชนเดิ นได้ด้วยส่วนผสมเหล่านี้
การวิเคราะห์ขบคิด ตัดสินใจของชาวบ้านมักจะออกมาในทางความเห็นอกเห็นใจ
ทางคุณธรรม แต่การมีกติกาของการอยู่ร่วมกัน ก็เป็ นเงื่อนไขทําให้การตัดสินใจง่ายขึน้ พวก
เขาจึงนัดชุมชนทีจ่ ะสมัครมาประชุมพร้อมกันและคุยกติกาเงื่อนไขให้ฟงั ในทีส่ ุดเครือข่ายก็ได้
สมาชิกเพิม่ คือ ชุมชนกุดลาดทีถ่ ูกโครงการตัดถนนบายพาส และโครงการสร้างโรงพยาบาลไล่
ชุมชนหนองกินเพลถูกนายทุนออกเอกสารโฉนดทับและถูกแจ้งความเมื่อทํากินในที่ดนิ ตัวเอง
ชุมชนบ้านปลาดุกถูกมูลนิธโิ ครงการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ไล่ ชุมชนศรีประดู่อยู่ในเมืองแต่มา
สมัครเพราะโดนนายทุนไล่ท่ี ชุมชนวังสว่างอยู่รมิ มูลมีปญั หาการไม่ได้รบั สิทธิการออกโฉนด
และถูกไล่ท่ี
ั หาที่ ด ิ น ขนาดใหญ่ ทํ า ให้ เ ราต้ อ งเอา
การขยายรับ สมาชิ ก ใหม่ ค รัง้ นี้ ท่ี ม ี ป ญ
ประสบการณ์ของการแก้ปญั หาทีด่ นิ สึนามิขา้ มนํ้ าข้ามทะเลมาช่วย หลังจากทีเ่ ครือข่ายฯระดม
กําลังข้ามนํ้ าข้ามทะเลไปช่วยสร้างบ้านให้ กรรมการพิสูจน์สทิ ธิท่ดี นิ สึนามิ กเ็ ต็มใจมาลงพื้นที่
ช่ ว ยพิสู จ น์ ส ิท ธิท่ีดิน คนจนอุ บ ลฯ และเราใช้ เ งื่อ นไขนี้ เอง จัด อบรมเชิ งปฏิ บัติ การ
กระบวนการพิ สจู น์ สิทธิ ทีด่ ิ นให้พีน่ ้ องชุมชนจากทัวประเทศ
่
ในหัวข้อ
๑. วิเคราะห์แผนพัฒนา เพื่อให้เห็นพลังกลุ่มคนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังแผนการไล่ท่ี
๒. การเตรียมความพร้อมระบบองค์กรชุมชนเครือข่ายฯเพื่อการต่อสูท้ ย่ี ดื เยือ้

๔๗

๓. การทําข้อมูลชุมชน ประวัตศิ าสตร์ชุมชน และหลักฐานอ้างอิงทางธรรมชาติพชื
พรรณ พยานบุคคล เอกสารทางการ ผังมือแผนทีท่ ด่ี นิ ทรัพยากรทีส่ าธารณะ ผังมือแปลงทีด่ นิ
สมาชิก การใช้ประโยชน์อย่างละเอียด แผนทีอ่ ากาศ และผังตระกูลครอบครัวสมาชิก เป็นต้น
การมีสมาชิกนอกเมืองเพิม่ ทําให้เครือข่ายฯตกลงใจเปลี่ยนชื่อจาก เครือข่ายชุมชน
เมือ งอุ บลฯเป็ น เครือ ข่ายชุ มชน จ.อุ บ ลฯ การขยายตัว นี้ถือ เป็ น ยุท ธศาสตร์สํา คัญ เพราะ
เครือข่ายกลายเป็ นที่รวมของคนจนที่มปี ญั หาทีด่ นิ มากที่สุด แทนที่ กลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน
ซึง่ อ่อนล้าและสลายตัวไปก่อนหน้านี้ ในการต่อสูภ้ าคประชาชนในพืน้ ที่ จ.อุบลฯจึงมีกลุ่มเขื่อน
ปากมูนกับเครือข่ายฯเท่านัน้ ทีม่ กี ารเคลื่อนไหวเพื่อความเป็ นธรรมในปญั หาทีท่ ํากินทีอ่ ยู่อาศัย
กับภาครัฐอย่างมีพลัง

การเติบโตทางความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็ นธรรมและการเติบโตของ
องค์กรทีม่ จี ุดยืนเดียวกัน มีความสัมพันธ์ท่สี อดคล้องรับกัน เมื่อตัวคนมีความคิดความเข้าใจ
ทางสัง คมแล้ว พวกเขาต้อ งมีก ลไก รองรับการขับเคลื่อ นความคิด ความฝ นั นัน้ ให้เ ป็ นจริง
ไม่เช่นนัน้ พวกเขาก็อาจก้าวเข้าสู่วถิ ขี ององค์กรทีไ่ ม่มจี ุดยืน (เช่น พรรคการเมือง) นักco ต้อง
คํานึงถึงเรื่องนี้มากเพราะมีประสบการณ์จาํ นวนมากทีป่ ระชาชนทีเ่ ติบโตจากขบวนพัฒนา แต่
ในทีส่ ุดกลับไปรับใช้การเมือง มิใช่การสร้างการเมืองภาคประชาชนขึน้ มาเอง
ขัน้ ตอนไหนที่ เรียกว่าเป็ นการสุกงอมหรือมีความพร้อมสําหรับการยกระดับ
จากองค์กรชุมชน เป็ นองค์กรเครือข่ายท้องถิ่ น และยกต่อไปสู่องค์กรระดับชาติ
๑. สมาชิกองค์กรชุมชน เครือข่ายฯ มีระบบองค์กร มีภูม ิปญั ญา ประสบการณ์ของ
ตัวเอง และมีแกนนําหลักทีก่ ุมหลักคิด ทิศทาง กระบวนการ เป้าหมายขององค์กรได้
๒.มีประเด็นที่วเิ คราะห์ได้ว่าปญั หาที่เขาเผชิญคือ อะไร และมองเห็นว่าต้องมีการ
เปลีย่ นแปลง อันมีสาเหตุมาจากระบบการปกครองประเทศ อํานาจทางการเมืองการบริหารที่
ไม่ถูกต้อง
๓. มีเพื่อนทีม่ กี ารวิเคราะห์ ความต้องการไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สถานการณ์เอือ้ อํานวย
๕. มีทรัพยากรพอประมาณและ..
๖. มีนกั co ตัวหลักในการเป็นทีป่ รึกษาอย่างใกล้ชดิ ต่อเนื่อง

๔๘

ถ้าเป้าหมายของงาน co คือการจัดระบบชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง แก้ปญั หารูปธรรม
เร่งด่วนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขนโยบายให้ชุมชนได้รบั ความเป็ นธรรม ในการทํางาน
บางพื้นที่ การจัดระบบชุมชน ที่ถึงแม้ว่าจะมีการลงทํางานอย่างต่อ เนื่องครบกระบวนและ
เนียนที่สุดแล้ว แต่กใ็ ช่ว่าจะมีความสําเร็จตามเป้าหมายนัน้ เสมอไป มีชุมชนจํานวนหนึ่งไปได้
แค่การแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าของตัวเอง ถึงแม้ว่าการทุ่มเททํากิจกรรมที่ผ่านมาจะหนักเพียง
ไหนก็ตาม เพราะ คน ที่นัน่ มีขอ้ จํากัดด้านการรับรู้ การเชื่อมโยง ไม่สามารถเพิม่ อํานาจการ
วิเคราะห์มากกว่านัน้ ได้ สนามปราบเซียนปรากฏอยูเ่ สมอๆ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ

.
(ภาพเครือข่าย คปสม.และพีมฟู )
๑๐. กระบวนการงานเย็นสู่งานร้อน จากใต้ระบบอุปถัมภ์ส่คู วามเป็ นไท
๑๐. พึง่ พิงตัวเอง จัดการทรัพยากรชุมชน
๙. วิเคราะห์ตรวจสอบอํานาจรัฐทุกมิติ
๘. คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อชุมชน/สังคม
๗. กล้าเรียกร้องสิทธิต่อระดับนโยบายทุกระดับ
๖. ขยายพืน้ ที่ ขยายพลังคนจน
๕. มีจติ อาสาร่วมรณรงค์เพื่อสาธารณะ
๔. เห็นความไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม
๓. มีเพื่อนชุมชนทีพ่ ร้อมเดินไปด้วยกัน
๒. การเริม่ ต้นอย่างมีความหวังทีท่ าํ สร้างด้วยตัวเอง
๑. การเห็นคุณค่ามูลค่า

(ภาพกิจกรรมเครือข่ายทีห่ ลากหลาย)
๔๙

วิ ถีชีวิตตัวเองต่อสังคม

นําร่องสังคมจากครรภ์มารดาถึงเชิ งตะกอน

พัฒนาคนรุ่นใหม่
๘ .สถานการณ์เป็ นทีพ่ งึ่ ในการเรียกร้ อง
ความเป็ น
ธรรม
๕๐

ไม้ซีกงัดไม้ซุง ที่บา้ นหนองกิ นเพล
‚ที่ใดมีการกดขี่ ที่นัน่ มีการต่อสู้‛
โดยจํานงค์ จิตรนิรตั น์
บ้านหนองกินเพล ต.หนองไม้แก่น อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ห่างจากสํานักงาน
เขตเทศบาล ๑๐ กม.และห่างจากศาลากลางจังหวัด ๑๕ กม. แต่ราชการปล่อยให้นายทุนเพียง
๑ ครอบครัวใช้ ความเหนือกว่าทางกฎหมายทําการออกโฉนดทับที่ชาวนาชาวไร่ ๒๐๐กว่า
ครอบครัว จํานวนหมืน่ ไร่ เมือ่ เราและเครือข่ายพบพวกเขา มีคนกําลังถูกนายทุนฟ้องขับไล่ มี
เพียง ๑๐ กว่าคนที่ฟ้องกลับนายทุน แต่ทงั ้ หมดแพ้คดี มีชาวบ้านบางคนที่ยงั สู้ต่อ แต่ก็หมด
ทรัพย์สนิ จํานวนมาก จากการขึน้ โรงขึน้ ศาลต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองในฐานะผู้บุกเบิก สร้าง
ความเจริญให้กบั ทีด่ นิ บริเวณนี้มานานกว่า ๒๐ ปี จากวัยหนุ่มจนย่างเข้าสู่วยั ชรา ยังไม่มคี นจน
ไหน..ชนะเลย !
ชาวบ้านไปร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน และจบลงทีม่ งี านวิจยั ชิ้นเล็กๆ ที่
ศึกษาปญั หาของชาวบ้านที่น่ี พร้อมการสรุปข้อมูลเรื่องการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ แต่
เนื่อ งจาคณะกรรมการสิทธิฯ ชุดนี้หมดวาระลง จึงถู กแนะนํ ามาให้รู้จกั กับเครือ ข่ายฯ เพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และช่วยติดตาม ต่อมาเราจึงเริม่ ทําเป็ นพืน้ ทีห่ ลักในปี ๒๕๕๒ ซึง่ ถือ
เป็นการส่งต่อไม้มาจากคณะกรรมการสิทธิฯ
แนวการทํ า งานขัน้ หนึ่ ง ของเรา เมื่อ ยกระดับ การทํ า งานขององค์ก รชุ ม ชนหรือ
เครือข่ายได้แล้ว เราจะสนับสนุ นให้ชาวบ้านที่มศี กั ยภาพลองไปทําหน้ าที่ จัดระบบชุมชนใน
บางพื้นทีท่ ข่ี ยายใหม่ ที่หนองกินเพลเราจึงเสนอให้ ชาวบ้านไปทําหน้าทีจ่ ดั ระบบชุมชน 1 โดย
เราเป็ นทีป่ รึกษา เบือ้ งต้นเราจึงได้จดั ระบบงานร่วมกัน ๔ ร่วม คือ ชุมชน ทีมวิจยั ทนาย และ
เครือข่าย โดยมีชาวบ้านเป็นผูป้ ระสานงาน
ชาวบ้านที่เป็ นสมาชิกต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิมรี าว ๘๐ ครอบครัว มีตวั ตัง้ ตัวตี คือ วิทยา
พ่อใหญ่สงิ ห์ พ่อใหญ่โสม พ่อใหญ่สุก พ่อใหญ่ดี คนเหล่านี้อายุ ๖๐-๘๐ ปี ส่วนวิทยา เป็ นรุ่น
หนุ่ ม อายุราว ๓๕-๔๐ ปี คนทัง้ หมดเหล่านี้สู้กบั นายทุนมานาน มีประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ซับซ้อนทัง้ เรื่องคดีความทีจ่ า้ งทนายทัวไป
่ หมดเงินกันนับแสน ยังไม่นับการชุมนุ มเรียกร้องที่
ศาลากลาง ขณะทีน่ ายทุน อดีต ส.ส. มีสาํ นักงานทนายเป็นของตัวเอง เป็ นผูท้ รงอิทธิพลอันดับ
ต้นๆ ของจังหวัด มีความพร้อมในทุกด้าน ในชุมชนจึงมีทงั ้ คนสู้ คนเป็ นสปาย นายหน้า ผูแ้ พ้
และยอมเลิกรา หลายคนตรอมใจตาย และยังมีคนชัน้ กลางมีสที น่ี ายทุนแยกโฉนดขายต่อ ก็มา
คุกคามเพื่อเอาทีด่ นิ ทีเ่ ขาซือ้ มาตามขัน้ ตอน ชาวบ้านจึงต่อสูด้ ว้ ยความยากลําบากสุดๆ
ในความอ่ อ นล้าจากการต่ อสู้ยดื เยื้อ ความไม่ศ รัทธาในแนวทางที่จะเดินหน้ า ทัง้
ความรู้สกึ หวงแหนที่ทํากิน ทําให้ขบวนชาวบ้านที่น่ีไม่นิ่ง บางช่วงฮึด บางช่วงถอย นี่คอื
ธรรมชาติทต่ี กค้างมาจากการต่อสูท้ ไ่ี ม่ชนะ ทีค่ นทํางานต้องเข้าใจ ก่อนทีจ่ ะเลือกทําพืน้ ทีแ่ บบ
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ในทีน่ ้คี าํ ว่า “แกนนํ าชาวบ้าน” หรือทีเ่ รามักเรียกว่า “coชาวบ้าน‛ หมายถึงชาวบ้านทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นนักจัดระบบชุมชน
๕๑

นี้ แต่ทเ่ี ราเลือกทําเพราะเห็นตัวอย่างบทเรียนมาจากชุ มชนทับยาง ท้ายเหมืองพังงา ทีแ่ พ้คดี
นายทุนและถูกบังคับรือ้ ถอนจากศาลมากว่าสิบปี แล้ว แต่ก็ได้เอาเรื่องเข้าร้องเรียนกรรมการ
พิสูจน์สทิ ธิท่ดี นิ สึนามิ จนกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดนิ รัฐ (กบร.) ได้มขี อ้ สรุปออกมาว่า
นายทุนออกเอกสารโฉนดมิชอบ ดังนัน้ กรณีหนองกินเพลเมื่อกรรมการสิทธิมขี ้อมูลว่าออก
เอกสารมิชอบ ก็เลยแสดงให้เ ราเห็นว่าพอมีหนทางในแนวของการพิสูจน์ ส ิทธิใหม่ แบบที่
เครือข่ายฯ ชุมชนในเมืองอุบลฯ กําลังดําเนินการ ซึ่งแนวทางใหม่ของหนองกินเพลครัง้ นี้กค็ อื
การให้มีการพิ สจู น์ สิทธิ การครอบครองทากิ น แทนการสู้ทางคดีอย่างเดียว
เช็คยอดคนร่วมสู้..ซึ่งจําเป็ นอย่างยิ่ ง
co ชาวบ้านกับทีม นัดประชุมชาวบ้านที่ยงั ต้องการสู้ เพื่อหาข้อสรุปว่าจะมีคนร่วม
ต่อสูก้ ค่ี น ครัง้ แรกมีผเู้ ข้าร่วมประชุมราว ๓๐ คน ส่วนใหญ่เป็นวัยชรา
... ทีผ่ ่านมาเราสู้ทางกฎหมายอย่างเดียวคือถูกเขาฟ้อง หรือฟ้องเขา ซึง่ ก็เห็นๆ ว่า
เราแพ้ ต่อไปถ้าจะสูต้ ่อ เราต้องมีวธิ กี ารสูเ้ พิม่ อ้าวใครจะสูต้ ่อ ยกมือ...co ชาวบ้านว่า
...เราจะสู้แบบไหนได้อกี ล่ะหัวหน่ า สูม้ ายีส่ บิ ปี แหล่ว....เฒ่าหนึง่ ถามหลังมีคนยกมือ
ราวครึง่ นึง
...ผมขอพูดให้ฟงั นะ (เราจะเล่าประสบการณ์ทบั ยาง)..ก่อนอืน่ ขอถามว่า ใครมันใจว่
่ า
ทีด่ นิ เป็ นของเราทีพ่ ่อปู่บุกเบิกกันมาแน่ นอน..ยกมือ..อือทุกคนเลยนะยืนยัน ถ้าเป็ นอย่างนี้ ก็
เหมือนกับชุมชนทับยาง และชุมชนในเมือง ตอนนี้เขาให้ทมี สึนามิมาช่วยพิสูจน์สทิ ธิอยู่ เราเอง
อยากทําด้วยมัย...(ทุ
๊ กคนยกมือ) ถ้าอย่างนัน้ เราต้องเริม่ จากการทําข้อมูลใหม่นะ
เป้ าหมายการพู ด ของเรา คือ พื้น ที่ท่ีใ ช้ แ นวต่ อ สู้ ม าแบบหนึ่ ง เมื่อ จะปรับ แนว
จําเป็นต้องหยุด ตัง้ สติ และ นิ่ง เพื่อจัดระบบใหม่คอื
๑. มีคนเป็นสมาชิกกีค่ น ต้องมีตวั ตนชัดเจนและร่วมวางกติกาความร่วมมือ
๒. ต้องระดมงบร่วมกันในการเคลื่อนไหวเรียกร้องการพิสจู น์สทิ ธิ ซึ่งต้องเจรจา
กับรัฐบาลกลางไม่ใช่แค่ผวู้ ่าฯ ต้องยกระดับสู่ทาํ เนียบ
๓. เรือ่ งต่างคนต่างจ้างทนาย ซึง่ ส่วนใหญ่แพ้ ต้องจัดระบบการสูค้ ดีใหม่
๔. การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และความร่วมมือต่างๆ
๕. ทีส่ าํ คัญคือต้องมีการทําข้อมูลใหม่อย่างละเอียด พร้อมหลักฐานการบุกเบิก
การทํากินต่างๆ
๖. ระบบนี้ชาวบ้านต้องลงมือทําด้วยตัวเอง
เครือข่ายฯ ได้รบั ชุมชนเข้าเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการ และจัดปญั หาของพวกเขา
เข้าเป็นประเด็นเจรจาในคณะกรรมการร่วมกับรัฐฯ

๕๒

มิ ติทางกฎหมาย คู่กบั มิ ติเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลังการต่อสูแ้ บบต่างคนต่างสูห้ รือรวมกันเป็ นครัง้ คราว วันนี้ได้รวมกันใหม่เป็ นกลุ่ม
มีระบบการประชุมสรุป ติดตามงาน มีการออมทรัพย์เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ พ่อใหญ่สงิ ห์
ยกที่ดนิ ให้ส ร้างศูนย์ประสานงานของสมาชิกที่ต้องการแก้ปญั หาร่วมกันอีกครัง้ ทีมวิจยั ได้
จัดทําข้อมูลสมาชิกและสรุปข้อมูลภาพรวมเส้นทางการฮุบทีด่ นิ ที่สลับซับซ้อนทีแ่ สดงถึงกลวิธ ี
ต่างๆ ของนายทุนในการได้โฉนดทีด่ นิ เช่น ในขณะเป็ นส.ส. ก็อาสาเอาใบจองของชาวบ้านไป
ออกโฉนดเป็นชื่อตัวเอง ออกโฉนดจากแนวเขตจากสิบไร่จากชื่อของอีกคนไปคร่อมทับของอีก
คนรวมเป็นร้อยไร่ เอาใบจองอีกทีบ่ นิ ข้ามไปออกโฉนดอีกฟากหนึ่ง รวมทัง้ กรณี ของนายวิทยา
ทีส่ .ส. มีใบจองไปแสดงและได้โฉนดมาทัง้ ๆ ทีว่ ทิ ยายังถือใบจองจริงๆ อยู่ในมือ นายทุนได้
เอาใบโฉนดต่างๆ ไปจํานอง ไปแบ่งขายให้คนชัน้ กลาง ข้าราชการ และคนมีสใี นค่ายทหาร
นายทุนปลุกระดมคนที่มาซื้อว่าชาวบ้านทัง้ หมดเป็ นคนบุกรุก โดยเฉพาะวิทยาเป็ นแกนนํ า
ม็อบทีก่ นิ หัวคิวชาวบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้ศูนย์ประสานงานนี้ยงั ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการ
พัฒนาวิถชี วี ติ ของสมาชิกในเรื่องการพึง่ พาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ เพื่อยกระดับพืชผลทางการ
เกษตรของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาอาชีพอื่นๆ
เราได้ประสานอาจารย์นกั กฎหมายมหาชนจากส่วนกลางทีเ่ ชีย่ วชาญด้านชุมชน2 เพื่อ
เริม่ ต้นดูเรื่องต่างๆใหม่และพบว่าการต่อสูข้ องทนายที่ผ่านมาเป็ นการตัง้ ประเด็นเพื่อให้แพ้ไว้
ตัง้ แต่ แรกแล้ว เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญจึงให้ความรู้ว่าต้องสู้ในประเด็นการเป็ นผู้บุกเบิก ไม่ใ ช่
ครอบครองปรปกั ษ์ ซึ่ง เท่ ากับเป็ นการยอมรับว่ าอยู่ใ นที่นายทุ นจริงๆ และควรเตรียมการ
ฟ้องร้องศาลปกครองแทน
เมื่อมีประเด็นทางกฎหมาย นักจัดระบบชุมชนที่ ไม่ใช่ นักกฎหมายก็ต้องช่ วย
ชาวบ้าน หาทางไขข้อข้องใจ หรือค้ นหาแง่มุมอื่ นๆ โดยหาแหล่งทรัพยากรบุคคลหรือ
เอกสารต่างๆ ให้
เมื่อมีขอ้ มูลพร้อม ประเด็นของหนองกินเพลก็เข้าสู่การประชุ มระดับรัฐบาล ซึง่ อยู่ใน
กลุ่มปญั หาทีด่ นิ เอกชนไล่รอ้ื กรรมการฝ่ายชาวบ้านเสนอให้มหี น่ วยงานกลางลงไปตรวจสอบ
ข้อมูล ครัง้ แรกเจ้าหน้ าที่ท่ดี นิ ส่วนกลางลงมา ปรากฎว่าแทนที่จะตรวจสอบนายทุนกลับมา
ตรวจสอบชาวบ้าน coชาวบ้านจึงชวนชาวบ้านวิเคราะห์ แล้วเสนอในการไปประชุมที่ทําเนียบ
ครัง้ ต่อมาให้ดเี อสไอเป็นผูล้ งมาตรวจสอบ
การสูท้ างการเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะที่นัน่ เป็ นศูนย์กลางอํานาจ ต้องอย่ากะพริบ
ตา ชาวบ้านมีเครือข่ายฯ แต่กลุ่มทุนมีเครือข่ายทีม่ นคงกว่
ั่
ามาก ทีส่ ําคัญในฐานะนักจัดระบบ
ชุมชน ต้องนําชาวบ้านมองให้ออกด้วยรูปธรรมต่างๆ โดยเฉพาะปญั หาทีศ่ ูนย์กลางอํานาจรัฐ
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ประกอบด้วย อ.บรรเจิด สิงคเนติ / คมสัน/ อ.อคิน รพีพฒ
ั น์ / บอย/ และปกติ
๕๓

สร้างคนจากสถานการณ์ : สู้ล่าง สู้บน กว้างและลึก
สูบ้ น หมายถึง การเข้าถึงและเผชิญหน้าอํานาจรัฐ สูล้ ่าง หมายถึง การยืนอยู่กบั ฐาน
ชุมชนและขบวนเครือข่ายทีต่ ้องพึง่ ตัวเองพัฒนาตัวเองพร้อมกันไป สู้กว้าง หมายถึง การทํา
ความเข้าใจกับสังคม และสูล้ กึ คือการข้ามพ้นข้อจํากัดของตัวเอง สู่สาํ นึกสิทธิและสังคม
วิ ทยา หนุ่ มตัวเล็ก แต่หา้ วและใจใหญ่ แม้มคี วามรูเ้ ป็ นช่างซ่อมเครื่องยนต์ แต่ทเ่ี ขา
ทําจากจิตวิญญาณคือทําไร่ นัน่ ทําให้เขาไม่ลดราวาศอกในการต่อสู้กบั นายทุนในการปกป้อง
ทีด่ นิ ทีบ่ ุกเบิกโดยพ่อโทนผูพ้ ่อ ความมุ่งมันรั
่ กษาทีด่ นิ แปลงนี้จากคําพูดก่อนตายทีไ่ ร้เสียงของ
พ่อในอ้อมแขนว่ารักษาทีด่ นิ เราไว้ นันคื
่ อการส่งมอบมรดกระหว่างพ่อลูกในวาระสุดท้าย
เมื่อเริม่ ต่อสู้นับจากรูว้ ่าถูกออกโฉนดทับทีด่ นิ วิทยาขวนขวายหาหนทางทุกช่องทัง้
ฟ้องร้องนายทุน ร่วมชุมนุ มหน้ าศาลากลาง ไปร่วมประท้วงกับ สกยอ. ที่ไหนมีการต่อสู้เรื่อง
ที่ดนิ วิทยาก็ไปถึง รวมทัง้ ติดตามข่าวสารอย่างเอาจริงเอาจังจากวิทยุทวี ี และเมื่อยังไม่ชนะ
แถมมีศตั รูทเ่ี พิม่ มาอ้างสิทธิซอ้ื ขายจะเข้ามาเอาที่ อารมณ์วทิ ยาจึง...แรงงงงงง...นี่เป็ นประเด็น
ทีน่ กั co ชาวบ้านปวดหัวว่าจะทํายังไงให้ นิ่ง ใจเย็น..
วันหนึ่งก่ อ นฤดูฝ นจะมา เขาได้ขุดสระเลี้ยงปลาในที่มรดก นายทุนแจ้งความ ถู ก
จับกุมในข้อหาบุกรุกทีผ่ อู้ ่นื โดยเจตนา ศาลตัดสินให้จาํ คุก ๒ ปี ภาระทัง้ หมดจึงตกอยู่ทเ่ี มียซึง่
ทําแต่งานบ้านทัง้ วัน ไม่รเู้ รือ่ งการต่อสูใ้ ดๆ กับลูกน้อย ๆสองคนต้องเผชิญชะตากรรม
เครือข่ายเรียกประชุมด่วนในสถานการณ์ไม่ปกติ วิทยาถูกขัง พ่อทองสอนจากบ้าน
ปลาดุกถูกมูลนิธพิ ระพรหมแจ้งจับบุกรุก ถูกขัง ชุมชนกุดลาดเกือบทัง้ หมดถูกแจ้งความคดี
ปลูกสร้างบ้านเรือนในทีส่ าธารณะ
ต้องมีการฝึ กฝนให้ชาวบ้านรู้วธิ ใี นการจัดการแก้ปญั หา หาข้อสรุป กําหนดวิธกี าร
เชือ่ มโยงสถานการณ์ภาพรวมโดยการนัดประชุมกําหนดมาตรการ
๑. ประสานให้มกี ารชุมนุ มใหญ่ เพื่อเปิ ดการเจรจากับรัฐบาลแก้ปญั หา ชะลอ
คดี ปล่อยคนออกจากคุก ก่อนการชุมนุมใหญ่ให้มกี ารเปิดพืน้ ทีข่ ่าว รณรงค์ต่อสาธารณะก่อน
๒. จัดรณรงค์ในจังหวัด และชุมนุ ม เรียกร้องความเป็ นธรรมจากผูว้ ่าฯ เพราะ
รองผูว้ ่าฯ เป็นกรรมการมูลนิธทิ แ่ี จ้งจับทองสอน
๓. ให้ตงั ้ กองทุนช่วยเหลือผูถ้ ูกคดีทถ่ี ูกจับทีล่ ําบาก โดยให้ยมื แล้วคืนทีหลังไม่
มีดอกเบีย้
การชุมนุมทีห่ น้าศาลากลางจังหวัดเกิดขึน้ หลายครัง้ บางครัง้ เน้นไปทีน่ ายอําเภอเมือง
ที่เป็ นโจทก์ย่นื ฟ้อง จากนัน้ เราได้ออกแบบร่วมกับสื่อมวลชนที่เข้าใจปญั หาและติดตามการ
เจรจากับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องให้ เดือน เมียวิทยาซึ่งถูกฟ้องด้วยและมีแนวโน้ มว่าต้องติดคุก
กับลูก น้ อยสองคนรวม ๓ คนได้ข้นึ ไปร่วมเกาะประตูทําเนียบร้อ งขอความเป็ นธรรม โดยชู
ประเด็น...วิทยาถูกจับข้อหาบุกรุกทีด่ นิ ตัวเอง...นายทุนโหด ฟ้องทัง้ พ่อแม่ ติดคุก ลูกน้อยจะอยู่
กับใคร..และให้ปล่อยตัววิทยา เป็นข่าวใหญ่ไปทัวประเทศ
่
๕๔

การชุมนุ มหรือร้องเรียนแบบนี้เพื่อให้สงั คมรับรูแ้ ละสะเทือนใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับคน
เล็กๆ ในสังคมและได้ผลในเรื่องปูทางการรับรู้ของสาธารณะชน แม้รฐั บาลจะส่งคนมารับเรื่อง
หรือจะเร่งดําเนินการให้กต็ าม แต่ยงั ไม่ใช่มาตรการทีแ่ ท้จริง
แต่การไปหารัฐแบบนี้กต็ ้องเตรียมเหตุไม่คาดฝนั ด้วย ข้างๆ จึงมีกองกําลังพีน่ ้องคน
ไร้บา้ นทีร่ อนแรมอยูใ่ นละแวกนัน้ มารออยูด่ ว้ ยแต่เช้าเพื่อพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ
แผนต่อมาจึงมีการชุมนุ มใหญ่ของขบวนประชาชน เพื่อกดดัน ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ประชุ มกรรมการร่ว มเป็ นทางการที่มมี ติต่างๆ ออกมา รวมทัง้ ทําหนัง สือ ถึง ฝ่ายยุติธ รรมที่
เกีย่ วข้องให้ชะลอคดีต่างๆ และมอบหมายให้ดเี อสไอกับกรมคุม้ ครองสิทธิกระทรวงยุตธิ รรมลง
พืน้ ที่
ทัง้ นี้เพราะทุกรัฐบาลจะมีความเทอะทะในขัน้ ตอน และประกอบด้วยคนที่ไม่เข้าใจ
ปญั หาทํางานเช้าชามเย็นชาม การล็อบบี้เข้าไม่ถงึ ดังนัน้ จึงต้องกระตุ้นด้วยการชุมนุ มอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ และกลายเป็นมาตรการหลักไปในทีส่ ุด...
ในจังหวัดเอง นอกจากวิธกี ารชุมนุมแล้ว เครือข่ายฯ ได้วเิ คราะห์กนั ว่า องค์กรชุมชน
ต้องมีกจิ กรรมที่ทําให้สงั คมเข้าใจและสนับสนุ น โดยสรุปบทเรียนมาจากกรณีการเคลื่อนไหว
ของเครือข่ายฯ อื่น ถ้าประชาชนในพืน้ ที่ไม่สนับสนุ นจะทําให้เป็ นการต่อสูท้ โ่ี ดดเดีย่ ว (กรณีท่ี
ทําความเข้าใจกับคนในท้องถิน่ ได้ดมี พี ลังคือ บ่อนอก - จินตนา) กลุ่มจึงได้จดั เผยแพร่การทํา
กิจกรรมเชิงบวกต่อสาธารณะหลายด้านให้สงั คมได้รบั รูร้ ่วม ทัง้ ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
และคดีต่างๆ ผ่านทัง้ นักข่าวท้องถิน่ และส่วนกลาง รวมทัง้ กรณีวทิ ยา จนเจ้าหน้าทีเ่ รือนจําต่าง
ก็พูดกันอย่างตลกว่า ติดคุกเพราะบุกรุกที่ต ัวเอง และมีท่าทีบวกกั บผู้ต้อ งหา เครือข่ายใช้
หนังสือทีไ่ ด้จากมติทท่ี ําเนียบขอความร่วมมือกับอัยการไม่สงฟ
ั ่ ้ องคดีกุดลาดและปล่อยตัวทอง
สอน พร้อมให้ทาํ กินในทีด่ นิ เดิมต่อไป และในทีส่ ุด เรือนจําก็ปล่อยตัววิทยาเมื่อขังไปแล้ว ๑ ปี
ก่อนครบกําหนดขังตามศาล
เดือน เติบโตอย่างเงียบ ๆ แต่หนักแน่ น เธอตัง้ รับเรื่องราวที่เกิดขึน้ ได้อย่างมันคง
่
เธอร้องไห้มากแต่มสี ติ ในหนึ่งปีนนั ้ เธอทํานาหนึ่งฤดูกาลโดยเครือข่ายยกกําลังแรงงานไปช่วย
ั ๊ ้ ามันช่วยแม่หาเงิน คนเล็กกําลังซน
ลูกคนโตต้องหยุดเรียนม.๑ กลางคันและไปทํางานที่ปมนํ
อยูป่ .๑ ครอบครัวหวุดหวิดล่มสลาย เดือนเข้าประชุมกับเครือข่ายไม่ได้ขาด และทําหน้าทีเ่ ป็ น
เลขาของกลุ่มแทนวิทยา และเข้าร่วมโรงเรียนชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
ในระบบการสร้างคนของเครือข่ายฯ เราจัดระบบให้การศึกษาทัง้ การปฏิบตั กิ ารจริง
และในห้องเรียนเรียกว่า โรงเรียนชาวบ้าน อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่เริม่ บุกเบิกงานเมื่อปี ๔๐
เนื้อหาจะวิเคราะห์ปญั หาทีก่ ําลังเผชิญ เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง
เทคนิค ยุทธวิธตี ่างๆ รวมทัง้ การพึง่ พิงกันเองของคนจนด้วยกัน โดยวิทยากรมากหน้าหลายตา
ทัง้ จบการศึก ษาชีว ิต และมหาวิท ยาลัย โรงเรีย นชาวบ้า นเป็ น เบ้า หลอมรวมขององค์ก ร
ประชาชน..

๕๕

การเติ บของคนคนหนึ่ งที่มนคง
ั ่ จากภารกิ จในบ้าน งานของชุมชน เบ้าหลอมที่
เครือข่าย วิ สยั ทัศน์ ถึงอํานาจรัฐ... เธอฟังมาก แล้วถาม เธออาสาทํางานส่วนรวม..
co ชาวบ้านกล่าวกับเธอก่อนหน้านัน้ ว่า...ทุกอย่างต้องทําเอง ไม่มอี ะไรที่เครือข่าย
แก้ให้ได้ ต้องทําเอาเอง..ส่วนตัวเธอเองก็ได้เห็นและร่วมออกแบบการต่อสู้ ร่วมปฏิบตั กิ ารทุก
อย่างครบ ทัง้ ขบวนการชุมชน- เครือข่ายฯ-ขบวนประชาชน- อํานาจรัฐ และสาธารณะ การ
ผสมผสานทีล่ งตัวเหล่านี้เองก็จะสร้างพลัง....
ว่าไปแล้วนักจัดระบบชุมชนก็เป็ นเหมือนเกษตรกรที่แม้ไม่มโี อกาสเลือกเมล็ดพันธุ์
แต่เมือ่ ใส่ใจดูแลให้ป๋ ยให้
ุ น้ําอย่างเหมาะสม การเติบโตงอกงามก็จะตามมา....
ในขบวนเบ้าหลอมเดียวกัน แต่คนที่อยู่ในขบวนอาจเติบโตไม่เท่ากัน ชาวบ้านแต่ละ
คนมีมุมมอง ฐานการรับรู้ ไหวพริบ แรงเร่งเร้าภายในต่างกัน..นักจัดระบบชุมชนต้องเนียนกับ
คนต่างๆ มากเพื่อสนับสนุน หรือติว ได้ตรงจุด
วิทยาอยู่ใ นการจองจํา เขากลับเข้มแข็งและนิ่งขึ้นมาก เมื่อรู้ต ลอดเวลาว่าพี่น้อ ง
เครือข่ายไม่ทอดทิง้ และยังยืนยันการเคลื่อนไหวเพื่อที่ดนิ ของสมาชิกทัง้ มวล เขาเสมือนอยู่ใน
โรงเรียนแห่งหนึ่งทีไ่ ม่อาจห้าวและบุ่มบ่าม เดือนก็เสมือนได้เข้าโรงเรียนห้องใหญ่ ที่ เรียนเรื่อง
การต่อสูข้ องชุมชนโดยมีสทิ ธิท่ดี นิ เป็ นเดิมพัน...เมื่อวิทยาออกมา เดือนก็เป็ นเดือนคนใหม่ไป
แล้ว...ขบวนคนจนได้นกั สูเ้ พิม่ มาอีกคน
ความยุติธรรมตามตัวอักษร กับความยุติธรรมในความจริ ง (อคิน รพีพฒ
ั น์ )
บรรยากาศการปลุ ก ระดมและวิเ คราะห์เ รื่อ งกระบวนการยุ ติธ รรมในห้อ งเรีย น
ชาวบ้านต่อ
ั หา
....กรณี ห นองกิน เพลเมือ่ ครอบครัว หนึ ง่ เสนอออกโฉนดนั บ หมืน่ ไร่ แ ละมีป ญ
ร้องเรียนจากประชาชน สามัญสํานึกธรรมดา ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งฉุกใจคิด ถ้าระดับเจ้าหน้าทีย่ งั เฉย
ขัน้ ของศาลทีเ่ รียนมาเพือ่ ผดุงความยุตธิ รรมก็ต้องฉุ กใจคิดและหาข้อมูลเพิม่ มากกว่าอ่านจาก
สํานวนคดีปกติ...ถูกมัย๊ ศาลบอกว่าพิจารณาความตามกฎหมายมาตรา...
....ทําไมตํารวจจับเราเป็ นผู้ต้องหาทันที ถ้าเราประกันเราก็เป็ นหนี้ทนั ที แต่ถ้าไม่ม ี
เงินเราก็ตดิ คุก ตํารวจก็ตอ้ งฉุ กคิดก่อนจับ แสดงว่าทัง้ กระบวนการยุตธิ รรมไม่มกี ารฉุ กคิดเลย
ใช่มยนี
ั ๊ ่ ตํารวจอ้างว่าทําตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
....ใครเป็ นผู้ร่างหรือบัญญัตกิ ฎหมาย..กฎหมายรับใช้ใคร..ใครอยู่ในคุก..ใครได้ทดี ่ นิ
มากกว่าในสังคมนี้ เรามาดูขอ้ มูลนี้กนั ..ในขณะทีค่ นจนถูกกฎหมายเล่นงาน ใครได้ครอบครอง
ทีด่ นิ นักการเมือง ส.ส. ข้าราชการชัน้ ผู้ใหญ่ อัยการ นักธุรกิจ นี ร่ วมกันแล้วสิบตระกูลมีทดี ่ นิ
มากกว่าพวกเรานับสิบล้านคน....แสดงว่ากฎหมายปิดโอกาสเรา แต่เปิดช่องให้คนรวย ใช่มย....
ั๊
....ใช่คา้ .......นักเรียนตอบพร้อมกันลันห้
่ อง
....แต่องค์กรชาวบ้านก็อาจทําได้แค่นัน้ โดยเฉพาะต่อศาล...ได้แต่คํารามว่า คนจนไม่ใช่
อาชญากร นะโว้ย!!!
๕๖

แต่ในวงปรึกษาระหว่างนักเคลื่อนไหวอาวุโสกับนักจัดระบบชุมชนหลายพื้นที่ในยุค
แห่งความเหลื่อมลํ้าปรากฏชัด เอากรณีความไม่เป็นธรรมของกระบวนการยุตธิ รรมมาวิเคราะห์
ชาวเล ชาวไร่ ชุมชนดัง้ เดิม ชนเผ่าที่สูง ท่านได้คดิ ทํางานวิจยั ชิ้นหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทัศนะ วิธ ี
ทํางานของศาล และคนในขัน้ ตอนยุตธิ รรมต่างๆ เราเห็นด้วยจึงเอาหัวข้องานวิจยั ไปเข้าวง
ชาวบ้านเพื่อร่วมมือสนับสนุนงานวิจยั ...
ในงานบางด้านบางมิตหิ ้วงเวลาหนึ่งการต่อสู้เหมือนเจอหนทางตัน แต่นักจัดระบบ
ชุมชนต้องผ่าทางตันด้วยพลังศักยภาพความรอบรูใ้ นสังคม ไม่ทางกฎหมาย ก็ด้านสถาปนิ ก
ไม่กน็ ิตวิ ทิ ยาศาสตร์ บางทีกไ็ สยศาสตร์ และ...งานวิชาการทีท่ รงพลัง นักจัดระบบชุมชนมิ ได้
มีหน้ าที่ เพียงจัดระบบชุมชน แต่ มีหน้ าที่ เชื่ อมโยงพลังในสังคมให้ หนุนช่ วยคนจนๆ กับ
สาธารณะด้ วย และความจริงหนองกินเพลก็เ ป็ นพื้น ที่ท่พี าเราเข้า สู่มติ ิท างกฎหมายทาง
กระบวนการยุติธรรมแบบที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน เพียงแต่กระดูกมวยที่นําพาให้เราเห็นว่า ควร
มองรอบด้าน คลําทาง แซะ เจาะช่องรูกําแพง อย่างไร?
และในที่สุ ด งานวิจ ัย ฯ ก็ถู ก ถ่ า ยทอดถึง มือ ศาลต่ า งๆ ศาลยุติธ รรมตัด สิน ให้เ จ้า
พนักงานทีด่ นิ จัดการทําขัน้ ตอน และตรวจสอบโฉนดทีท่ บั ทีน่ ายวิทยา นอกจากนี้ งานวิจยั กําลัง
เดินทางผ่านวงวิชาการสู่คณะศาลปกครองที่วทิ ยายื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดนิ ให้เพิกถอนโฉนด
นายทุน การไล่ท่คี นจนเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง กําลังส่งผลสะเทือนต่อกระบวนการศาล ทีใ่ ครยากจะ
แตะต้อง....
เราบอกชาวบ้านว่า..การสูท้ างกฎหมายไม่ใช่เพียงสูค้ ดี แต่สเู้ พือ่ เปลีย่ นทัศนะผูต้ ดั สิน
คดี จะมีค่ากว่า....
สะสมชัยชนะเล็กๆ
การฟ้องร้องชาวบ้านจากนายทุนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง หลายรายแพ้คดีและถูกบังคับ
คดีให้ขายทอดตลาด เช่น กรณีนางทองสา ในเนื้อที่เพียง ๓ งาน นายทุนก็ไม่ปล่อยวาง แกน
นํ า ชาวบ้า นพาชาวบ้า นไปชุ ม นุ ม ที่ก องบัง คับ คดีห ลายครัง้ จนเจ้า หน้ า ที่ย กเลิก การขาย
ทอดตลาด ข้อ เสนอของนางทองสาคือ ขอให้ได้ผ่ านการพิสูจน์ ส ิทธิก่ อ น โดยอาศัยมติการ
ประชุมทีท่ าํ เนียบรัฐบาลทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการแก้ไขปญั หา วิธนี ้ีเช่นเดียวกับการเจรจากับอัยการ
เพื่อขอชะลอการบังคับคดีทม่ี กี ารฟ้องในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ และหลายครัง้ ทีพ่ วกเขาร่วมมือกันสกัดการ
เข้าไปวัดที่ของนายทุนกับเจ้าหน้าที่ทด่ี นิ คนเหล่านัน้ มีการซื้อขายที่ดนิ ของชาวบ้านโดยไม่รู้
ขอบเขต ไม่มหี ลัก หมุด ใดๆ ทัง้ สิ้น ซึ่งแสดงถึงความไม่โ ปร่งใส เอื้อ ประโยชน์ กันระหว่า ง
พนักงานทีด่ นิ กับนายทุน
นี่เป็ นยุทธวิธที ่แี กนนํ าชาวบ้านร่วมกันคิดค้นขึน้ เพื่อผสมผสานกับการเจรจาระดับ
นโยบาย...คือ
ไม่รอให้ความยุติธรรมที่ล่าช้าเดิ นทางมาถึงเอง แต่ปกป้ องความ

๕๗

ยุติธรรมต่อหน้ าไว้ก่อนดีกว่า
ความเคลื่อนไหวที่ห ลากหลายของชาวหนองกินเพลถูก เฝ้ามองจากชุมชนคูสว่าง
ริมนํ้ ามูล ในที่สุดก็เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิก เป้าหมายของพวกเขาคือการปกป้องที่สาธารณะ
เกือ บ ๕๐๐ ไร่ ที่นายทุนออกเอกสารสิทธิท ับ และต่ อ สู้มากว่า ๒๐ ปี เ ช่นกันเพื่อ เอาที่ค ืน
เครือข่ายฯ ได้บรรจุประเด็นของพวกเขาเข้าเจรจาในคณะกรรมการที่ทําเนียบทันที และให้อยู่
ในเป้าหมายการตรวจสอบจากดีเอสไอเช่นกัน
พืน้ ที่ใหม่น้ีอยู่ในการดูแลของแกนนํ าชาวบ้านจากเครือข่ายฯและวิทยากับเดือน ซึ่ง
วันนี้สะสมประสบการณ์อย่างรวดเร็วและให้คําแนะนําเบือ้ งต้นให้น้องใหม่ได้แล้ว และนอกจาก
การเจรจากับรัฐบาลกลาง เขาก็ใช้กลยุทธปกป้องความยุตธิ รรมต่อหน้ าอย่างเข้มแข็งดุเดือด
ด้ว ยเช่นกัน ล่ าสุ ดพวกเขาร่วมกับ ทีมแกนนํ าทัง้ หมดผลักดันให้อ บต.เป็ นผู้เ สนอกันพื้นที่
สาธารณะส่ ว นนี้ ไ ว้ต ามอํ า นาจของอบต. ซึ่ง ทางจัง หวัด ตอบรับ สัง่ การให้พ นั ก งานที่ดิน
ดําเนินการรังวัดและกันเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี เี อกสารหนังสือสําคัญทีห่ ลวงกํากับ (นสล.) ทันที
...นี่ เป็ นอีกยุทธศาสตร์หนึ่ ง คื อการผลักดันให้ องค์กรท้ องถิ่ นเป็ นเจ้าภาพใน
บางเรื่ อ งบางขัน้ ตอน โดยภาคประชาชนถอยมาเป็ นกองหนุ น “เมเดลล่ า กล่ า วว่ า
ขบวนการต่อสูข้ องประชาชนก็เหมือนฝูงแพะ มีหมูแ่ พะ มีหวั หน้าฝูง มีหมาต้อนหรือเด็กต้อนฝูง
แพะ แล้วก็ยงั มีเจ้าของแพะ หลายคนหลายหน้าทีท่ เี ่ หมาะกับตําแหน่งนัน้ ”
ขณะรอการอุ ท ธรณ์ ข องพนัก งานที่ดิน ดีเ อสไอก็ม ีข้อ สรุ ป จากการตรวจสอบว่ า
เอกสารโฉนดทีอ่ อกทับทีน่ ายวิทยาออกมิชอบ คณะกรรมการสิทธิฯได้ทําหนังสือด่วนถึงผูว้ ่าฯ
ให้สงการให้
ั่
พนักงานทีด่ นิ ออกเอกสารสิทธิทด่ี นิ ให้ชาวบ้านสมาชิก ๒ ราย หลังจากถูกเก็บดอง
เอาไว้อย่างมีเลศนัย
นี่ คือ ผลผลิ ตใหม่ หลังความพ่ ายแพ้ ต่อเนื่ องมา ๒๐ปี เมื่อมีการจัดระบบ มี
แนวการต่ อสู้แบบใหม่ วันนี้ พวกเขาเริ่ มพบกับชัยชนะเล็กๆ บ้ างแล้ ว โดยมี แกนนํ า
ชาวบ้านเป็ นพี่ เลี้ยง และทําให้ พื้นที่ แถบนี้ เปิ ดมิ ติใหม่ในการต่ อสู้กบั ทุนที่ ฉ้อโกงทัง้ ที่
ทํากิ นคนจนและที่สาธารณะ
กระบวนการเชิ งรุก อํานาจรัฐท้องถิ่ น
หลังคสช.ยึดอํานาจและผู้ว่าฯที่มที ่าทีเป็ นปฏิปกั ษ์กบั ชาวบ้านถูกย้ายเพราะเป็ นสี
แดง เครือ ข่า ยจัด ประชุ ม วิเ คราะห์ส ถานการณ์ ระดมความเห็น เป้ าหมายเพื่อ กํ า หนดการ
เคลื่อนไหว โดยมีสนั ติบาลวิง่ ประกบหาข่าวพวกเราอยู่ไม่เว้นวัน เลยถือโอกาสจัดประชุมเกิ น
๕ คนซะเลย ฮ่าๆๆ
....เขายึดอํานาจ แต่ปญั หาเรายังอยูเ่ หมือนเดิม...วิทยาว่างัน้
....เราก็ตอ้ งเสนอ ผลักดันเหมือนเดิม เพราะต่อเนือ่ งมา และไม่ได้เป็ นฝ่ายไหนกับใคร
เราพูดแต่ปญั หา มาดูตอนไหนก็ไม่เห็นมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง... เดือนดูเป็ นเชิงรุกกว่า

๕๘

....ใครมาอยูใ่ นอํานาจเป็ นรัฐบาลก็ตอ้ งแก้ปญั หาของประชาชน เราชาวบ้าน เราก็ต้อง
เสนอ เรานัดเจรจากับทางราชการเลย จะได้รวู้ ่าเขาจะเดินหน้าแก้ปญั หาชาวบ้านอย่างไร....co
ชาวบ้านของเราเสนอ
....เมือ่ วันก่อนทีส่ าํ นักนายกฯเชิญเราไปคุย เขาก็อยากให้ขบวนประชาชนเสนอเรือ่ งที ่
เคยเจรจาค้างกับรัฐบาลไว้ขน้ ึ ไปใหม่... เราหนึง่ ในขบวนฝูงแพะรายงาน
....เรามาทําแผนงานสัก ๓ เดือนมัย๊ จะได้มคี วามต่อเนือ่ งและแบ่งงานกัน เอ้า.. เสนอ
มาต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง...co ชาวบ้านดําเนินการประชุม
๑. ทําหนังสือไปยื่นหน่ วยทหารในพืน้ ทีใ่ ห้แก้ปญั หาที่คา้ งทัง้ หมด เช่น โฉนดชุมชน
พรบ. ๔ ฉบับ ผูไ้ ปยืน่ คือ แม่ใหญ่โอบ ทองมา พงษ์ ยายลาว
๒. นัดเจรจากับผูว้ ่าคนใหม่ ให้เร่งแก้ปญั หาในอํานาจทีม่ ี เช่น ข้อสรุปเรื่องใบโฉนด
ของพ่อใหญ่บุ๋น ให้พงษ์ประสานจังหวัด
๓. จัด งานร่ว มกับ อบต. มอบใบโฉนดใบแรกของพ่ อ ใหญ่ โ สม ชาวบ้า นจะได้ม ี
กําลังใจ และเชิญผูว้ ่ามามอบเลย....ให้เดือน วิทยา เบิม้ กับลูกหลานพ่อใหญ่โสมเป็ นทีมเตรียม
งาน....coชาวบ้านสรุปจากการระดมความเห็น
จากนัน้ มีการเตรียมเจรจากับผู้ว่าโดยเน้ นให้พ้นื ที่เจ้าของประเด็นเป็ นคนพูด ทีมที่
ปรึกษานักจัดระบบชุมชนคอยเสริม เป้าหมายหลักคือ ให้มคี ณะทํางานจังหวัดติดตามการ
ทํางานต่อเนื่องและสังการ
่
เช่น กรณีโฉนดของพ่อใหญ่บุ๋น
การประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างเครือข่ายฯ กับรองผูว้ ่าฯ ทีศ่ าลากลาง
....วันนี้เราประชุมแก้ปญั หากันนะ ขอให้พูดกันอย่างกระชับ เพราะมีหลายเรื่องหลาย
วาระให้พจิ ารณา...รองผูว้ ่าเปิดประชุม......
ั่
กรณีท๑่ี ค่าเยียวยาชาวบ้านห้วยฝงแดง
....ขอเรียนว่า มีมติจากกรรมการระดับชาติแล้วให้จ่ายค่าเยียวยาตามที่คณะทํางาน
จังหวัดเสนอ...แกนนําชาวบ้านรายงาน
....งัน้ ให้จงั หวัดทําหนังสือสอบถามจากกระทรวงต้นสังกัด ว่าอยู่ในขัน้ ตอนไหน...รอง
ผูว้ ่าสรุป
กรณีท๒่ี การออกโฉนดให้นายบุ๋น
....ว่ายังไง เจ้าทีด่ นิ อําเภอ อยูใ่ นขัน้ ตอนไหน..รองผูว้ ่าจีพ้ นักงานทีด่ นิ
....ต้องรองบปี ๕๘ เดินสํารวจก่อน...เจ้าทีด่ นิ ชีแ้ จง
....แต่ดฉิ ันมีหลักฐานการเดินสํารวจเสร็จสิ้นแล้ว นี่ค่ะ ตัง้ แต่ปี ๕๔ แต่ท่ดี นิ ไม่ออก
ให้อย่างเดียว ไม่ตอ้ งใช้งบอะไรอีกแล้วค่ะ..เดือนชีแ้ จงพร้อมชูเอกสารในมือ
....คณะกรรมการหมดวาระไปแล้ว ต้องรอการแต่งตัง้ ใหม่...เจ้าทีด่ นิ แย้ง

๕๙

....มันคนละประเด็น ให้ดาํ เนินการต่อจากเรื่องเดิมทีช่ าวบ้านอ้างว่ามีเอกสาร เอาล่ะ
ผมให้ทด่ี นิ ไปค้นเอกสารต้นขัว้ ถ้ามีจริงให้ออกโฉนดให้เสร็จใน ๓ เดือนนะ....รองผูว้ ่าสรุป.....
การประชุมดําเนินต่อไป การโต้ตอบเจรจากันอย่างมีเหตุมผี ลและมีขอ้ สรุปทุกข้อ รอง
ผูว้ ่ารับปากว่าจะประชุมแบบนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
วันนี้นกั จัดระบบชุมชนนัง่ ฟงั เงียบๆ คอยกระซิบบางคนทีห่ ลงลืมในบางประเด็น รอง
ผูว้ ่าฯใช้ได้ ตรงไปตรงมา และอยากทํางาน สังการลู
่
กน้องทันทีทป่ี ระเด็นชัดเจน
เดือ นแม่นในข้อ มูล และท่าทีการพูดหนักแน่ น มีเ หตุ ผ ลมีเ อกสารหลักฐานยืนยัน
แสดงถึงการทําการบ้านมาเต็มที่
แกนนําชาวบ้านนําแนวทางของการประชุมได้ ฝ่ายชาวบ้านก็โต้ตอบหนักแน่ นตรงเป้า
และไม่ตอ้ นให้อกี ฝา่ ยจนมุมเสียหน้า
ท่ามกลางบรรยากาศทัง้ ประเทศหลังคสช. ยึดอํานาจ ข้าราชการส่วนใหญ่เข้าเกียร์
ว่าง อ้างรอคําสัง่ คสช. แต่รองผูว้ ่าฯ คนนี้กลับทํางานเต็มที่และรับปากว่าจะประสานผู้ว่าฯไป
ร่วมงาน..คืนสิทธิทด่ี นิ คืนความเป็นธรรม...ทีพ่ ่อใหญ่โสมลากสังขารวัย ๘๐ มาเชิญในทีป่ ระชุม
ถ้าเราไม่ไ ปรุกให้ มีการประชุ ม ความคื บหน้ าก็ไ ม่ เกิ ด ขึ้นแน่ นอน นี่ คือ การ
ต่ อ สู้อี กสนามหนึ่ ง ที่ ต้องมีศ าสตร์และศิ ลป์ ความจริ ง ความรู้สึก และมาตรการที่ รุก
มากกว่ารับ ต่ ออํานาจรัฐท้ องถิ่ น ทีอ่ งค์กรชาวบ้านต้องพร้อมและแสดงพลังจากความจนให้
เต็มที่
ความเป็ นธรรมที่เดิ นทางมาช้า ก็คือความไม่เป็ นธรรม
กระบวนการต่ อ สู้ท่ีย ืด เยื้อ ลากยาว การมีกํ า ลัง จากภายนอกมาหนุ น เสริม และมี
แนวโน้มจะเกิดอาการนํ้าลดตอผุด นายทุนปรับยุทธวิธเี กลีย้ กล่อมให้ชาวบ้านหลายคนซือ้ ทีด่ นิ
ตัวเองคืนในราคาพิเศษ สมาชิกสูงอายุหลายรายยอมรับสภาพนัน้ สมาชิกกลุ่มลดฮวบฮาบ
เหลือไม่ถงึ สิบทีย่ นื หยัด เราเองก็ยอมรับสภาพ ไม่มกี ําลังไปฉุ ดรัง้ อะไรได้แต่ส่วนที่เหลือล้วน
เป็ นสมาชิกคุณภาพทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และรอฟงั คํา
ตัดสินจากศาลปกครอง
ขบวนใหญ่ของประชาชนกําลังเตรียมการเจรจาใหญ่กบั รัฐบาลคสช. ซึง่ ยังคาดการณ์
ไม่ถูกว่าจะมีทศั นคติอย่างไรกับขบวนของคนจน
วิทยาเฝ้าวัว ควาย พืชไร่ของเขาอย่างระแวดระวังภัย เดือนไปดํานาที่ตาลสุมบ้าน
เกิด คนอื่นก็อยู่ในกิจกรรมเหล่านี้ ชีวติ ที่เดินไปภายใต้การคุกคาม การถูกฟ้องและฟ้องกลับ
การทํากินในที่ดนิ ที่ทบั ซ้อนหลายเจ้าของจากการแบ่งขายของนายทุน ทุกคนกําลั งรอคอย
ความยุตธิ รรมจริง ๆ ทีก่ ําลังเดินทางมา..จากทีไ่ หนซักแห่ง

๖๐

ชุมชนร่วมสามัคคี: จากกองขยะมาเป็ นบ้าน
โดย มณฑา อัจฉริยกุล
เริ่ มต้นจากความทุกข์ชาวบ้าน
"ชุมชนร่ วมสามัค คี " เป็ นชุมชนที่ต งั ้ อยู่บนที่ดินของสํานักงานทรัพย์ส ินส่ ว น
พระมหากษัตริย์ ทีใ่ นช่วงนัน้ ถือครองกรรมสิทธิ ์โดยบริษทั แสนสุรตั น์จาํ กัด ตัง้ อยู่บริเวณ "สี่
แยกนํ้าแฉะ" ในซอยรามคําแหง ๓๙ (ซอยวัดเทพลีลา) ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนทรัพย์สนิ
ใหม่ ทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดลํารางสาธารณะ ซึง่ ไหลเชื่อมต่อไปลงคลองแสนแสบ บริเวณ
ชุมชนวัดเทพลีลา
ั่
บริเวณสองฝงซอยวั
ดเทพลีลานี้ ในอดีตเป็ นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เรียกว่า "นาวัง
ทองหลาง" การถือกําเนิดของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในปี ๒๕๑๖ เป็ นทีม่ าของแหล่งงานและ
ั่
ดึงดูดผูค้ นให้เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณสองฝงถนนรามคํ
าแหงอย่างหนาแน่ น เพื่อหางานทํา และ
ค่อยๆ ขยายไปสู่บริเวณใกล้เคียง ทําให้นาวังทองหลางอันว่างเปล่า เต็มไปด้วยผู้คนทีอ่ พยพ
มาจากทีต่ ่างๆ ทัง้ จากกรุงเทพและต่างจังหวัด
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้นําที่ดนิ บริเวณวัง
เพชรบูรณ์ไปให้เอกชนเช่าสร้างศูนย์การค้า "เวิรด์ เทรดเซนเตอร์" จึงได้อพยพชาวบ้านทีอ่ าศัย
อยู่เดิมกว่าร้อยครอบครัว มาตัง้ ชุมชนใหม่ท่ซี อยวัดเทพลีลา คือ ชุมชนทรัพย์สนิ ใหม่ ทําให้
บริเวณสองข้างถนนรามคําแหง ๓๙ เต็มไปด้วยชุมชน ได้แก่ ชุมชนทรัพย์สนิ เก่า ชุมชนเก้า
พัฒนา ชุมชนทรัพย์สนิ ใหม่ ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนร่วมสามัคคี เป็นต้น
การมาอยู่ของชุมชนร่วมสามัคคีในขณะนัน้ เต็มไปด้วยปญั หามากมาย เพราะเป็ น
ชุ มชนบุ ก รุก ไม่ม ีส ญ
ั ญาเช่ า ไม่ส ามารถเข้า ถึง บริก ารของรัฐ ได้ นํ้ าและไฟฟ้ า ต่ อ จากบ้า น
ข้างเคียง ทําให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่านํ้ าค่าไฟในราคาที่แพงมาก ชาวบ้านที่มฐี านะยากจนอยู่
แล้วยิง่ ได้รบั ความลําบากมากขึน้
เมื่อเริ่ มเป็ นชุมชน
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ชาวบ้านเข้ามาอยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่ น ส่วนใหญ่อพยพมาก
จากเขตห้วยขวางและเขตอื่นๆ ในกรุงเทพฯ อีกส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด โดยเข้ามาอยู่เอง
หรือมาซือ้ สิทธิ ์การอยูอ่ าศัย ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาทบ้าง ในระยะหลังเมื่อมีการสร้างหลักปกั
ฐานอย่างมันคงแล้
่
ว ก็จะมีญาติพน่ี ้องจากต่างจังหวัดของผู้ทอ่ี าศัยอยู่เดิมเข้ามาอาศัยเพิม่ ขึน้
จนอยูใ่ นสภาพทีแ่ ออัด จากการสํารวจข้อมูลพบว่ามีภูมลิ ําเนาเดิมในภาคอีสานได้แก่ ขอนแก่น
ชัยภูม ิ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ และอุบลราชธานี นอกนัน้ มีภูมลิ ําเนาจากภาคกลางและ
ภาคเหนือ ทีเ่ หลือเป็นคนรุน่ ลูกรุน่ หลานทีเ่ กิดในชุมชน
จากการทีช่ าวชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มๆ และมีความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกันมาจาก
ชุมชนเดิมนี่เอง ทําให้ความสัมพันธ์น้ยี งั คงติดมาถึงชุมชนใหม่ จึงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทัง้
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ด้านอาชีพและทีอ่ ยู่อาศัย การรวมกลุ่มเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ เป็ นทางการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในเรื่องงานรับจ้างก่อสร้าง ชาวชุมชนมีความชํานาญในเรื่องงานช่างอยู่ ๓ กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มช่างปูน ช่างไม้ (ทําเฟอร์นิเจอร์) และช่างตกแต่งภายใน (ติดวอลเปเปอร์) ซึง่ คนทีม่ คี วาม
ชํานาญเหล่านี้จะชักชวนญาติมติ รที่เ ป็ นสมาชิกในชุมชนไปทํางานด้ วย มีค วามสัมพันธ์ก่ึง
เพื่อนกึ่งลูกน้อง นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มของคนทีม่ อี าชีพขายผลไม้ กล่าวคือ มีทงั ้ ผูท้ เ่ี ป็ นผูไ้ ปซื้อ
สินค้ามาจัดใส่รถเข็น แล้วจ้างญาติหรือคนรูจ้ กั มาเข็นขาย กับกลุ่มทีเ่ ป็นคนออกไปขาย เป็ นต้น
แล้วก็มกี ารแบ่งผลประโยชน์ จากกําไรที่ขายได้กนั ผู้ม ีอาชีพค้าขายในลักษณะนี้ หลายรายมี
รถเข็นเป็ นของตนเอง ทัง้ หมดนี้มคี วามสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันในกลุ่มอาชีพเดียวกัน เป็ นทีน่ ่ าสนใจ
ว่าความสัมพันธ์แบบเครือญาติและญาติมติ รนี้ ไม่ได้นําไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเฉพาะการ
ทํามาหากินเท่านัน้ แต่ยงั ได้พง่ึ พากันในเรื่องของการจัดหาทีอ่ ยู่อาศัยด้วย กล่าวคือ มีการแบ่ง
ห้องเช่าราคาถูกให้กบั ลูกน้องและครอบครัวได้อยู่อาศัยภายในชุมชน ทัง้ นี้เพราะลูกน้องเหล่านี้
ส่วนใหญ่กเ็ ป็นญาติทอ่ี ยูต่ ่างจังหวัด ทีช่ กั ชวนกันมาหางานทํานันเอง
่
จุดเริ่ มต้นของการรวมตัว
เนื่องด้วยชุมชนร่วมสามัคคีเป็ นชุมชนบุกรุก จึงไม่ได้รบั บริการพืน้ ฐานจากรัฐ ไม่ว่า
จะเป็ นไฟฟ้า นํ้าประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ชาวบ้านต้องซือ้ นํ้ าไฟจากบ้านห้องแถวซึง่ อยู่
ติดถนน และตอนมาปลูกบ้าน ก็ปลูกอยู่บนลําราง ช่วงแรกของการมาอยู่ก็มกั ทิง้ ขยะลงใต้ถุน
ทําให้ชุมชนต้องปลูกอยู่บนนํ้ าที่เต็มไปด้วยขยะ ลูกหลานซึ่งวิง่ เล่นอยู่บางครัง้ ก็ตกลงไป เต็ม
ไปด้วยความลําบาก ดังนัน้ ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน อัน
นอกเหนือจากการดูแลกันในลักษณะเครือญาติตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือได้เริม่ มี
การตัง้ คณะกรรมการชุมชนขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๓๖ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็นกรรมการมีดงั นี้
๑. นายอภิสนิ
นุขนั
ประธาน
๒.นายสมนึก
จันทร์อนิ
รองประธาน
๓. นางประจวบ วงษ์ราศ
กรรมการ
๔. นายเลิศผล ส่องแสง
กรรมการ
๕. นายสมควร เหล็กแดง
กรรมการ
๖. นายวิสนั ต์
บุญทา
กรรมการ
๗.นางนันทิกา คําโสภา
กรรมการ
๘. นายคําผา
พิกุลพงษ์
กรรมการ
เพื่อดูแลสมาชิกในชุมชนให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ แต่ก็ยงั ไม่ได้มกี ารดําเนินงาน
อย่างจริงจังมากนัก จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๕๓๘ บริษทั แสนสุรตั น์ จาํ กัด ซึง่ ถือกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ
ได้มหี นังสือแจ้งให้ชาวชุมชนทราบว่า บริษทั ซึง่ เป็ นผู้ถอื กรรมสิทธิ ์ที่ดนิ จะเข้าไปดําเนินการ
พัฒนาใช้ทด่ี นิ ดังกล่าว แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ทําให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตัวในเรื่องที่
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อยู่อาศัย และเริม่ เกิดการประสานงานกับชุมชนข้างเคียงบนถนนรามคําแหง ๓๙ ซึ่งตัง้ อยู่บน
ทีด่ นิ ของสํานักงานทรัพย์สนิ ฯเช่นเดียวกัน การรวมตัวดังกล่าวมีเป้าหมายเดียวกันทุกชุมชน
คื อ การต่ อ รองเพื่ อ อยู่ อ าศั ย ในที่ ดิ น เดิ ม หลั ง จากได้ ร ับ แจ้ ง จากบริ ษั ท แสนสุ ร ัต น์
คณะกรรมการชุมชนนําโดยนายอภิสนิ จึงเข้าไปพบกับผูบ้ ริหารของบริษทั ทีส่ ํานักงานทรัพย์สนิ
ฯ แต่กถ็ ูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพบ โดยมีการปิ ดประตูสํานักงานฯไม่ให้ชาวบ้านเข้าไป ชาวบ้านจึ ง
กลับมาที่ชุ ม ชนด้ว ยความผิด หวัง หลังจากนัน้ บริษัท ก็นํา เอกสารมาปิ ดประกาศให้ชุม ชน
ออกไปจากพืน้ ที่ สร้างความตกใจให้กบั ชาวบ้านมาก
ต่อมาชาวชุมชนร่วมสามัคคี ได้มกี ารตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ขน้ึ มีคณะกรรมการดังนี้
๑. นางบังอร
เอนกผล
ประธาน
๒.นายสมนึก
จันทร์อนิ
เลขานุการ
๓. นายนิมติ ร
จันทร์เขียว
กรรมการ
๔. นางประจวบ วงษ์ราศ
กรรมการ
๕. นายเลิศผล ส่องแสง
กรรมการ
การตัง้ กลุ่มออมทรัพย์น้ี เป็ นการส่งเสริมของเจ้าหน้าทีส่ ํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง
(พชม.) และจากการไปเรียนรูแ้ นวทางการพัฒนาเรือ่ งทีอ่ ยู่อาศัยของพชม. นี้เอง ทํา ให้ประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการหลายคนได้ออกไปหาดูทด่ี นิ แปลงใหญ่ เพื่อหาทางออกให้กบั ชุมชน
ไปดูกนั หลายแห่งทัง้ ใกล้และไกลแต่กไ็ ม่มที ด่ี นิ ทีร่ าคาและสถานทีเ่ หมาะสม
กิ จกรรมคือเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลง
จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ซึง่ เป็ นโครงการ
ที่ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น เงิน ทุ น จาก สํา นัก ความร่ว มมือ ทางด้า นสิ่ง แวดล้อ มและการพัฒ นา
(Danish Cooperation for Environment and Development หรือ DANCED) ประเทศ
เดนมาร์ก โดยเปิ ดโอกาสให้ชุมชนแออัดได้คดิ ค้นรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสิง่ แวดล้อมใน
ชุมชนของตนเองและจัดทําโครงการเสนอผ่านเครือข่ายฯ
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองนี้ เข้ามาในช่วงที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
เมือง(พชม.) ตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ไว้ในเมืองหลายแห่งแล้ว โครงการฯ นี้จงึ เป็ นเครื่องมือที่จะ
เชื่อมกลุ่มออมทรัพย์ หรือชุมชนทัง้ หลายให้ร่วมมือกัน สร้างพลังของเครือข่ าย เพื่อสร้างการ
ต่อรองของชุมชนมากขึน้
ในช่ ว งนั ้น ต้ อ งถื อ ว่ า เราได้ ทํ า งานร่ ว มกั น ไปพร้ อ มๆ กั บ โครงการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ได้ลงชุมชนและใช้เวลาศึกษาชุมชนพอสมควร จึงเข้าใจถึงปญั หา
ของขาวบ้านในเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็ นปญั หาใหญ่ รวมถึงเรื่องนํ้ าไฟที่ชุมชนต้องต่อจากบ้าน
ข้างเคียงในราคาทีส่ งู มาก เพราะยังเป็ นชุมชนบุกรุก ไม่มที ะเบียนบ้าน จึงทําให้ต่อนํ้ าต่อไฟฟ้า
จากรัฐไม่ได้ นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว เรื่องขยะทีอ่ ยู่ใต้ถุนชุมชนก็เป็ นเรื่องใหญ่ ซึง่ ชุมชนอยู่
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กับขยะมานานอาจจะไม่รู้สกึ ว่าเป็ นปญั หา แต่คนข้างนอกจะมองอย่างกดทับชุมชนว่าอยู่กบั
ขยะนํ้าครํา เป็นชุมชนสกปรก ไม่มกี ารพัฒนา
การจัดการขยะ
เราจึงได้เสนอกับนายอภิสนิ ประธานและคณะกรรมการชุมชนว่า ขยะของชุมชนเป็ น
ปญั หา ชุมชนอยู่กบั ขยะมานานอาจจะไม่รสู้ กึ ว่าเป็ นอะไร หากมีการจัดเก็บ ชุมชนก็จะสะอาด
ขึน้ เป็ นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินมาก นอกจากนัน้ ยังเป็ นการเปิ ดตัวกับเขตวังทองหลางด้วย
เนื่องจากเขตไม่ยอมรับการมีอยู่ของชุมชนร่วมสามัคคี หลังจากเสนอกิจกรรมนี้กบั ชุมชน ก็
ได้รบั การขานรับ ได้มกี ารประชุมวางแผนกัน โดยเริม่ การเก็บขยะจากกลุ่มบ้านไหน กลุ่มบ้าน
นัน้ ต้องดูแลเรือ่ งอาหารนํ้าดื่ม ส่วนประธานชุมชนก็ไปประสานกับเขตวังทองหลางเพื่อนํารถมา
ขนขยะไป ซึง่ ทางเขตก็รบั ว่าจะนํารถมาขนให้ จนถึงวันจัดเก็บชาวชุมชนก็ออกกันมาเกือบทุก
หลังคาเรือน มีบางหลังติดงานก็ฝากเงินช่วยค่าข้าวค่านํ้าเอาไว้ให้กบั ผูล้ งเก็บ เขตวังทองหลาง
เข้ามาก็ต่นื ตกใจมากเพราะขยะใต้ถุนชุมชนเยอะมาก อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ได้เปลีย่ นท่าที
ของเขตทีม่ ตี ่อชุมชนเพราะกรรมการทํางานกันจริงจัง ชุมชนก็รสู้ กึ ว่าประสบความสําเร็จ แม้จะ
เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยม้ิ แย้มแจ่มใสมีความสุข อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเก็บขยะนี้ ชุมชนยังต้องมี
การนัดเก็บกันอีกหลายครัง้ กว่าจะเก็บหมด ซึ่งชุมชนบางแห่งก็นําขยะจากส่วนหนึ่งไปถม จึง
ทําให้ได้ทเ่ี พิม่
ส่วนเรื่องของที่ดนิ นัน้ บริษทั แสนสุรตั น์ ก็ยงั ส่งเอกสารมาปิ ดตลอด จึงได้หารือกับ
ชาวบ้านว่าก็ให้เขาปิดไป เพราะชุมชนอื่นๆ เขาก็ยงั อยู่กนั ได้ อีกอย่างสํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ก็
เริม่ มีแนวทางของความต้องการพัฒนาชุมชนบนที่ ดนิ ของตัวเองขึ้นมาบ้างแล้ว จึงคิดว่าทํา
อย่างไรจะให้มกี ารเจรจากับชุมชนได้ ชาวบ้านจึงต้องมาคิดกิจกรรมการพัฒนาให้มากขึน้ ให้
เห็นว่าการอยูอ่ าศัยของชุมชนไม่ได้นิ่งเฉย คิดค้นการพัฒนาตลอด
นํ้าประปา
เมื่อทํากิจกรรมหนึ่งสําเร็จ ชาวบ้านรู้สกึ ฮึกเหิม มีกําลังใจที่จะทําเรื่องอื่นต่อ จึงได้
หารือกับชุมชนว่าจะทําอะไร ชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันว่าจะทําเรื่องนํ้าประปา เนื่องจากต้อง
ต่อจากคนอื่น ซึง่ คิดค่านํ้าแพงมาก ส่วนเรือ่ งไฟฟ้าถึงแม้จะแพงเช่นกัน แต่เมื่อต้องเลือก จึงขอ
เลือกนํ้าเพราะเป็ นปจั จัยทีส่ ําคัญ จึงได้นําเสนอเรื่องโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง
ซึง่ จะต้องเสนอโครงการผ่านเครือข่าย จากนัน้ จึงได้ไปประสานชุมชนอื่นทีอ่ ยู่ใกล้เคียงซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ก็พบปะกันอยู่แล้วในเรื่องที่ดนิ โดยนํ าโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเข้าไปหารือ
โดยได้อธิบายกิจกรรมและงบประมาณที่สามารถหนุ นเสริมได้ หลายชุมชนจึงเห็ นร่วมกันว่า
ควรรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย ซึ่งได้มกี ารประชุมกันในครัง้ ต่อมาว่า การรวมกันเป็ นเครือข่าย
นอกจากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว เรื่องอื่นๆ เราก็จะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การรวมตัว กันจึงเกิดขึ้นอย่างเป็ นทางการภายใต้ช่อื “เครือ ข่ ายวัง ทองหลาง” มี
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สมาชิกรวมกันทัง้ สิ้น ๖ ชุมชน คือ ชมชนร่วมสามัคคี ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนทรัพย์สนิ เก่า
ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนเทพลีลา และชุมชนรุง่ มณี
ส่วนของชุมชนร่วมสามัคคี ได้มกี ารประชุมและเสนอโครงการติดตัง้ นํ้ าประปา โดย
การติดตัง้ ดังกล่าวนอกจากมีการตัง้ คณะกรรมการเรื่องนํ้าประปาแล้ว ยังมีการเสนอให้ชุมชน
แบ่งกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งชาวบ้านเห็นด้วยและแบ่งกลุ่มกันจนมี ๑๘ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีหวั หน้ า
กลุ่มสําหรับดูแลเรื่องมิเตอร์ และดูแลการเก็บเงินส่งคณะกรรมการนํ้า (ภายหลังการจัดการนํ้ า
ซึ่งมีระบบหัวหน้ากลุ่มนี้ได้กลายเป็ นระบบของการดูแ ลชุมชนด้วย) เมื่อคราวที่ชุมชนเสนอ
โครงการเข้ามาที่เครือข่าย ในส่วนเฉพาะของชุมชนร่วมสามัคคีได้รบั งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐
บาท และต่อมาได้เสนอต่อกรรมการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองอีก เมื่อ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึง่ ก็ได้รบั การอนุ มตั ิ ทําให้ชาวบ้านดีใจมาก เพราะถือเป็ น งบประมาณก้อน
แรกทีล่ งมาในชุมชน สามารถเดินเรื่องและต่อนํ้าประปาจนเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๑ มี
การประชุมเปิดโครงการนํ้าประปา ได้เชิญเขตวังทองหลาง เครือข่ายฯ และทางโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมฯ มาด้วย
หลังจากเสร็จการทํากิจกรรมเรื่องนํ้าครัง้ นี้ ปรากฏว่าชุมชนมีความมันใจมากขึ
่
น้ ทัง้
ยังมีชุมชนอื่นขอมาศึกษาดูงานมากขึ้น จากทัง้ ชุมชนในประเทศเองและชุมชนจากประเทศ
กัมพูชา คณะกรรมการชุมชนได้อธิบายตัง้ แต่กิจกรรมขยะ จนเรื่อ ยมาสู่กิจกรรมนํ้ าประปา
รวมถึงระบบการบริหารจัดการต่างๆ การแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ รัง้ นี้นับว่าทําให้ชุมชนได้เรียนรูไ้ ป
ด้วย
ไฟฟ้ าและทะเบียนบ้าน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กิจกรรมต่อมาคือ เรื่องไฟฟ้า เนื่องจากนายอภิสนิ ประธานชุมชน
บอกว่ า ตอนนี้ ม นั หยุด ไม่ไ ด้แ ล้ว เมื่อ ได้น้ํ า ประปาก็ค ิด เรื่อ งไฟฟ้ าต่ อ ได้ม าหารือ และเริ่ม
วางแผนเดินเรื่องขอบ้านเลขที่ โดยเป็ นการขอให้เครือข่ายด้วย นายอภิสนิ ได้นํารายชื่อไปพบ
กับเจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานทรัพย์สนิ ฯ ซึง่ ในช่วงหลังก็อ่อนลงไม่ได้แสดงตัวว่าไล่รอ้ื ชาวบ้าน จนได้
ลายเซ็นของผู้มอี ํานาจให้ความเห็นชอบ ถึงแม้จะได้มาชุมชนละ ๓๐ หลังคาเรือน ก็ถอื ว่า
ประสบความสําเร็จ จึงนํ าเอกสารดังกล่าวมาขอทะเบียนบ้านชัวคราว
่
๓๐ ราย หลังจากนัน้
นํามาขอต่อไฟฟ้า กระจายเป็ นจุดให้บา้ นหนึ่งหลังต่อได้ ๔-๕ ครัวเรือน จึงนับเป็ นความสําเร็จ
ทีต่ ามมาอีกหนึ่งเรือ่ ง
จากการทํางานของชุมชนซึง่ ประสบความสําเร็จหลายเรือ่ ง ทําให้มคี วามมันใจมากขึ
่
น้
นายอภิสนิ ประธานชุมชนบอกว่า “ต่ อ ไปนี้ มีความมันใจมากขึ
่
้ น ไม่กลัวปั ญหาที่ ตาม
มาแล้ว เพราะเกิ ดอะไรขึ้น ก็จะใช้ประสบการณ์ ที่ทาํ งานมาแก้ปัญหา” ในชุมชนก็มคี วาม
ตื่นตัวสูง มีการร่วมมือกันอย่างกว้างขวางทัง้ ในชุมชนและชุมชนข้างเคียง
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กลุ่มออมทรัพย์: การหลอมรวมชุมชน
สํ า หรับ การพัฒ นาในเรื่อ งกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ จุ ด เริ่ม ต้ น ก็ ม าจากการตัง้ กลุ่ ม เพื่ อ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในชุมชนนัน้ ได้จริงจังมากขึน้ ประกอบกับชุมชนร่วมสามัคคีเป็ นชุมชนที่
ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ บุกรุกและไม่ได้รบั การยอมรับ ไม่มบี ริการพื้นฐานจากรัฐ ทําให้ชุมชนแห่งนี้ต้อง
ดิน้ รนเพื่อหาทรัพยากรต่างๆ มาพัฒนาตัวเองจากแหล่งทุนต่างๆ ทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปของการตัง้ กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อระดมทุนกันเองภายในชุมชน และใช้เป็นเงือ่ นไขในการประสานงานกับแหล่งทุน
ภายนอก ตลอดจนได้พฒ
ั นารูปแบบกิจกรรมในชุมชนหลากหลายขึ้น โดยเน้นการสร้างการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทัง้ หน่วยงานพัฒนา หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนนักการเมืองทัง้
ระดับ ท้อ งถิ่น และส่ ว นกลาง เช่ น กลุ่ ม อาสาสมัค รป้ อ งกัน ภัย ฝ่ า ยพลเรือ น(อปภร.) กลุ่ ม
อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ถึงแม้ว่ากลุ่มกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะตัง้ ขึน้
อย่างเป็ นทางการกันเองที่ไม่ได้รบั การรับรองจากทางราชการ แต่ก็เป็ นกิจกรรมที่ชุมชนได้
รวมตัวและดําเนินการกันอย่างจริงจัง จนผลงานเป็ นทีย่ อมรับ และได้รบั งบประมาณสมทบจาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆ อย่ า งกว้า งขวาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง สํ า นั ก งานเขตวัง ทองหลาง และ
นักการเมืองท้องถิน่ เริม่ มองเห็นความจริงจังและเข้าใจชาวชุมชนมากขึน้
นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ
และงานประเพณีต่างๆ ด้วย อาทิ งานวันขึ้นปี ใหม่ งานวันเด็ก วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา
งานวันแม่ งานวันพ่อ เป็ นต้น ซึง่ การรวมกลุ่มทํากิจกรรมเหล่านี้ลว้ นเป็ นช่องทางในการได้มา
ซึง่ ทรัพยากร และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวชุมชนกับหน่ วยงานภายนอก รวมทัง้
เป็นการกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือของชาวชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็ นทีย่ อมรับขององค์กร
และหน่ ว ยงานของรัฐมากนัน้ ถึงแม้ว่าชุมชนร่ว มสามัค คีจะยังไม่ได้รบั การรับรองจากทาง
ราชการก็ตาม
กองทุนจากสังคม(SIF)และมิ ยาซาวา
จากการทํากิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการร่ วมมือด้วยดีของสมาชิกชุมชน
นี้เอง ชุมชนร่วมสามัคคีจงึ ได้รบั การสนับสนุ นเงินทุนจากกองทุนทางสังคม (SIF)3 เพื่อจัดการ
สวัสดิการให้กบั สมาชิกในชุมชน ด้านทุนการศึกษา กองทุนอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ รวมทัง้
ได้รบั เงินจากกองทุนมิยาซาวา4 จากสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พชม.) เพื่อการพัฒนาอาชีพ
และแก้ไขปญั หาเงินกูน้ อกระบบ ทําให้ชาวชุมชนมีประสบการณ์ในการบริหารการเงินเพิม่ ขึน้
3

การก่อเกิดกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund : SIF) หรือชือ่ ย่อว่า กองทุนชุมชน เกิดขึน้ ท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟอง
สบู่แตก มีผคู้ นตกงานกลับคืนถิน่ สู่ชนบทราว ๒ ล้านคน เกิด NPL ภาวะหนี้สนิ 2.8 ล้านล้านบาท การกระตุน้ เศรษฐกิจโดยใช้วกิ ฤติเป็ นโอกาส ซึง่ ทําให้
รัฐบาลตัดสินใจกูเ้ งินจากธนาคารโลก (World Bank) กล่าวเฉพาะกองทุนชุมชน (SIF) กูม้ า ๑๒๐ ล้านเหรียญ (ราว ๔,๘๐๐๐ ล้านบาท) ในระยะเวลา
๔๐ เดือน ตัง้ แต่มกราคม ๒๕๔๒-เมษายน ๒๕๔๕
แนวความคิดของ SIF ต้องการแสวงหาทางออกใหม่ให้แก่สงั คม เน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างทุนทางสังคม มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงาน
กลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาส เสริมสร้างการพึง่ ตนเองและความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน และหวังผลให้เกิดประชาคมและธรรมาภิบาล
4
กองทุนการเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศในเอเชียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลค่ากองทุน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชอ่ื "กองทุนมิยาซา
วา" มีเป้าหมายครึง่ หนึ่งให้เป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ทีป่ ล่อยกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยตํ่า ส่วนอีกครึง่ ให้เป็ นเงินอัดฉีดด้านการค้าและการลงทุนในระยะเวลา 3
ปี
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อย่างไรก็ตาม ขณะที่การรวมกลุ่มเพื่อการทํากิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รบั การยอมรับจากหน่ วยงานภายนอกอย่าง
กว้างขวางนัน้ แต่กลุ่มแกนนําทีม่ บี ทบาทในชุมชนยังจํากัดอยู่ทผ่ี นู้ ําเพียง ๗-๘ คนเท่านัน้ จึงมี
การเลือกตัง้ เปลี่ยนคณะกรรมการชุมชนไปบ้าง โดยคนที่มบี ทบาทและมีอํานาจตัดสินใจหลัก
คือ ประธานชุ ม ชน และในหลายกรณีท่ีดํา เนิ นการลงไปก็ไ ด้ร บั การยอมรับ จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก ทําให้ประธานชุมชนละเลยเรื่องทีค่ วรให้ความสําคัญ คือการรับฟงั ความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน ทัง้ นี้ดว้ ยความเชื่อมันว่
่ าความคิดและกิจกรรมทีต่ น
เสนอเป็นความต้องการของลูกบ้านจริง ๆ ทําให้การเคลื่อนกิจกรรมมีลกั ษณะคิดเร็วทําเร็ว จน
บางครัง้ กรรมการคนอื่น ๆ ไม่มสี ่วนร่วมคิดและตามไม่ทนั อย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการได้
มีการท้วงติงกัน การกลับมาคิดร่วมกันก็ค่อย ๆ มีเพิม่ ขึน้ ทําให้การทํางานชุมชนยังคงสามารถ
ดําเนินไปได้ในระยะต่อมา
ต่อมาคณะกรรมการชุมชนได้เสนอโครงการทําสะพานไปที่เขตวังทองหลาง ซึ่งก็
ได้รบั การอนุมตั ิ สร้างความดีใจให้กบั ชุมชนเป็ นอย่างมาก และต่อมาถึงทราบว่าโครงการนี้เป็ น
งบประมาณมิยาซาวาทีผ่ ่านการเคหะแห่งชาติมา ซึง่ เป็ นงบทีใ่ ห้เป็ นวัสดุก่อสร้าง ไม่ได้ให้เป็ น
ตัวเงิน แต่ถงึ อย่างนัน้ ชาวบ้านก็สามารถดําเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิน้ ตามแผนงานทีก่ ําหนด
ผลงานที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน : ศาลาเอนกประสงค์
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเซียและแปซิฟิก
องค์การสหประชาชาติ (ESCAP) มีโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การสร้างโครงข่ายความ
คุม้ ครองทางสังคมโดยองค์กรชุมชน หรือ Social Safety Net ลงมา โดยมอบหมายให้มลู นิธ ิ
ชุมชนไทเป็ นผู้ดําเนินการ ซึ่งได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนร่วมสามัคคีท่คี ดั เลือก
เป็ นชุมชนนํ าร่องในการวิจยั พร้อมทัง้ ให้มกี ารเสนอโครงการของชุมชนอีกหนึ่งอย่าง ในที่สุด
ชุมชนได้เสนอจัดทําโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็ นศูนย์รวมในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลายในชุมชน โดยศาลาเอนกประสงค์จะเป็ นจุดศูนย์รวมทีส่ ําคัญของ
กิจกรรมทัง้ หมดในชุมชน ซึง่ ไม่เพียงเป็ นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือของชาวชุมชน
ให้เป็ นหนึ่งเดียวเท่านัน้ แต่จะเป็ นเวทีแสดงออกให้หน่ วยงานต่าง ๆ เห็นศักยภาพของชาว
ชุมชนมากยิง่ ขึน้
หลัง จากการเสนอและอนุ ม ัติโ ครงการไปแล้ ว กว่ า หนึ่ ง เดือ น การสร้ า งศาลา
เอนกประสงค์หรือศูนย์ชุมชนก็ยงั ไม่เริม่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะได้เสนอไปเพียงการก่อสร้างตัวอาคาร
ส่ ว นฐานล่ า งนัน้ ต้อ งรอการสนับ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่น จึง ได้ม ีก ารประชุ ม หารือ เพื่อ ปรับ
โครงการร่วมกัน เพื่อจะได้มจี ุดเริม่ ต้น และเป็นการเสริมกําลังใจให้กบั ชาวชุมชน
ซึง่ จากการดําเนินโครงการศาลาเอนกประสงค์น้ีเอง เกิดผลทีน่ ่ าสนใจหลายประการ
คือ ชาวชุมชนมีการช่วยเหลือกันในการก่อสร้างศาลาอย่างขะมักเขม้น ทัง้ หญิงและชาย นาย
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ช่างต่างๆทุกประเภทที่มอี ยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก
ต่างก็มาช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
ตลอดกระบวนการจัดทําโครงการตัง้ แต่ตน้ จนเสร็จสิน้ ได้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชาวชุ มชนอย่างกว้า งขวาง ทําให้เ กิดผู้นํ าใหม่ข้นึ มาประมาณ ๓-๔ คน ซึ่งประเด็น นี้เ ป็ น
จุดอ่ อ นของชุม ชนร่ว มสามัค คีมาโดยตลอด ที่ผู้นํา เก่ าก็เ ริม่ เข้าใจและลดบทบาทลง จึงได้
ปรับเปลีย่ นและสนับสนุนให้ทําในบทบาททีเ่ หมาะสมแทน เช่น ประธานชุมชนทีม่ คี วามเชื่อมัน่
สูง มาก ไม่ค่ อ ยรับ ฟ งั ความเห็น ผู้อ่ ืน แต่ ใ นกระบวนการทํา โครงการที่ม ีค นเข้ามาร่ว มเป็ น
จํานวนมาก ซึง่ แต่ละคนต่างก็มคี วามรับผิดชอบและมีความสามารถ จึงเกิดการคานกันและฟงั
ความเห็นกันมากขึ้น ถึงแม้ว่าในระยะที่เข้าไปทําโครงการแรกๆ ผู้นําบางคนจะมองว่าเป็ น
กระบวนการที่ไ ม่เ ชื่อ ผู้นําก็ต าม แต่ ง านก็เ สร็จ ลงด้ว ยดี เกิดความร่ว มมือ ของชุมชนอย่า ง
กว้างขวาง กลุ่มแม่บา้ นในชุมชนก็มบี ทบาทในการสนับสนุ นงานและการให้กําลังใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การช่วยกันดูแลรักษาศูนย์ให้มคี วามสะอาด เป็ นระเบียบ เพราะศูนย์แห่งนี้เป็ นความ
ภูมใิ จของชาวชุมชนทุกคน
นอกจากนี้ สิง่ ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็น ก็เช่น มีการนํ าสิง่ ที่ดํารงอยู่ของชาว
ชุมชนออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ความสัมพันธ์แบบพึง่ พา
และเอือ้ อาทรของคนในชุมชน ซึง่ หาไม่ได้งา่ ยนักในสังคมปจั จุบนั และทีส่ ําคัญ ได้นําเอาปญั หา
และความต้อ งการที่แ ท้จริง ของชาวชุ มชนออกมาพูด คุ ยแลกเปลี่ยน เพื่อ แก้ปญั หาร่ว มกัน
นํ าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ อย่างเห็นเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะประธานชุมชนร่วม
สามัคคีได้กล่าวความรูส้ กึ ไว้ในวันเปิ ดศูนย์ว่า "ชุมชนร่วมสามัคคี เป็ นชุมชนบุกรุก ที่ ผ่าน
มาพวกเราร่ ว มกัน ทํา กิ จ กรรมหลายอย่ า ง เพื่ อ พิ สู จ น์ ใ ห้ ส ัง คมเห็ น ว่ า พวกเราก็มี
ความสามารถดูแลกันเองได้ การสร้างศาลาเอนกประสงค์ ทําให้ พวกเราได้ ร่วมแรง
ร่วมใจกันทํางาน ใครมีความสามารถเรื่องอะไรก็มาช่ วยกัน ผลที่ เกิ ดขึ้นก็ทาํ ให้ กลุ่ม
ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ จากศาลา ก่อให้เกิ ดความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่ างๆ กันมากขึ้น มี
ผู้นําใหม่ๆ เกิ ดขึ้นหลายคน” ด้วยบุคลิกที่เป็ นคนคิดเร็วทําเร็ว อาจจะก่ อให้เกิดปญั หาใน
การทํางานร่วมกันบ้าง แต่ความที่เป็ นคนซื่อสัตย์ ไม่จบั เรื่องเงิน เป็ นจุดแข็งที่ทําให้ชาว
ชุมชนยอมรับในตัวนายอภิสนิ ผูน้ ําชุมชนในขณะนัน้ เป็นอย่างดี
ผลสะเทือนต่อสังคมในพื้นที่
การได้รบั เลือกเป็ นโครงการบ้านมันคงนํ
่
าร่อง ในปี ๒๕๔๖ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ได้มแี ผนทีจ่ ะเสนองานพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย คือ “โครงการบ้านมันคง”
่
เป็ นนโยบาย
หลักขององค์กร จึงเลือกชุมชนร่วมสามัคคีเป็ นชุมชนนํ าร่อง เป็ น ๑ ใน ๑๐ ชุมชนที่จะเสนอ
เพื่อให้ได้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐบาล
โครงการบ้านมันคงที
่
ไ่ ด้รบั อนุมตั เิ ป็นจํานวนเงิน ๑๘ ล้านบาท เป็ นงบสาธารณูปโภค
๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเป็ นผู้กู้ ได้เสนอเงื่อนไขโดยมีครอบครัว
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หลัก ครอบครัวขยาย และผูเ้ ช่า ๑๘ ราย รวมทัง้ สิน้ ๑๒๕ ราย ในรายของผูเ้ ช่า ๑๘ รายนัน้ ได้
เสนอให้ไ ด้รบั การพิจ ารณา เนื่ อ งจากเช่า มานานกว่ า ๑๐ ปี ชุมชนจึงเห็นสมควรเสนอให้
พิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามบ้านมันคงที
่
ไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ ยังไม่ได้พดู ถึงปญั หาเรือ่ งทีด่ นิ
ในเรื่อ งการก่ อ สร้างชุมชนมีช่างหลักอยู่หลายคน การวางแผนก่ อ สร้างจึงไม่ยาก
เท่าไร ได้แบ่งการก่อสร้างเป็ น ๔ เฟส โดยทําเรื่องของอนุ มตั งิ บเฟสแรก เริม่ การก่อสร้าง คือ
๓๑ หลัง ในการก่อสร้างใช้แรงงานในชุมชนทัง้ หมด ชุมชนได้ร้อื บ้านของชาวบ้าน ๓๑ หลัง
และเริม่ ถมดิน ตัง้ แต่งบประมาณเฟสแรกยังไม่ลงมา เจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ก็มา
ห้ามไม่ให้ทาํ การถมดิน แต่ชุมชนก็เดินหน้าใช้งบกลุ่มออมทรัพย์ของตนเองไปก่อน นายอภิสนิ
ประธานชุมชนก็ไปเจรจากับร้านวัสดุก่อสร้างว่าขอเบิกของล่วงหน้าซึง่ ร้านก็ให้ จนเริม่ ขึน้ บ้าน
หลังแรกเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ก็มากันหลายคนสังระงั
่ บการก่อสร้าง ชุมชนก็หยุด
สร้า งในช่ ว งที่เ จ้า หน้ า ที่ม า หลัง จากนัน้ วัน รุ่ง ขึ้น ก็ดํ า เนิ น งานต่ อ จนเจ้า หน้ า ที่สํา นั ก งาน
ทรัพย์สนิ ฯ ให้สร้างบ้านคู่แรกก่อน แต่ชุมชนก็ ขน้ึ ทัง้ หมด ๓๑ หลังตามทีว่ างตอหม้อไว้ จนทํา
ให้สํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ต้องเรียกเข้าไปคุยเรื่องการเช่า ซึ่งขณะนัน้ งบประมาณพอช. ก็เริม่
อนุมตั เิ ฟสแรกมาพอดี จึงได้ดาํ เนินการกันต่อไป
สัญญาเช่าที่ดนิ ของชุมชน หลังจากเจรจากันอยู่นานก็ได้ขอสรุป ตารางวาละ ๑๕
บาทต่อเดือน ชุมชนก็ดําเนินงานก่อสร้างต่อจนเสร็จ ๔ เฟส โดยเฟสผู้เช่าจะเป็ นอาคารชุดสูง
๔ ชัน้ และมีการเสนอขอเงินกู้เพิม่ จากเดิมอีก ๕ ล้านบาท เนื่องจากอาคารของผู้เช่าไม่พอ
สําหรับในส่วนเงินกูบ้ า้ นมันคง
่ ชุมชนก็เก็บส่งพอช. ซึง่ สัญญาการกูเ้ งินเป็นเวลา ๑๕ ปี
จากชุมชนบนกองขยะผูบ้ ุกรุกได้ผ่านการต่อสู้ ทีห่ ลายครัง้ เกือบจะต้องโยกย้ายไปอยู่
ในทีใ่ หม่ แต่เพราะการต่อสูข้ องชุมชน แรงผลักทีไ่ ม่ยอมหยุดนิ่ง เป็ นเหตุให้ชุมชนต่อสูจ้ นได้ท่ี
อยู่อาศัย การได้ท่อี ยู่อ าศัยของชุมชนร่วมสามัคคีทําให้ชุมชนอื่นที่อ ยู่ในที่ดนิ ของสํานักงาน
ทรัพย์สนิ ฯ ตื่นตัว ไปด้วย และร่วมกันผลักดันเจรจาจนได้เช่าที่ดนิ เหมือนกัน เช่น ชุมชนเก้า
พัฒนา ชุมชนน้อมเกล้า ซึง่ อยูใ่ นเครือข่ายวังทองหลางด้วยกัน
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งานการจัดระบบชุมชน กลางเมืองเชียงใหม่
โดย ศรินพร พุ่มมณี
งานจัดระบบชุมชน (community organizing)
จากเอกสาร History of Asian Community Organization ‚Being with the Poor‛ ที่
ได้อ้างถึงการประชุมของกลุ่มคนทํางานเพื่อจัดตัง้ องค์กรชุมชนของคนยากจน ประมาณ ๘๐
กลุ่มในขณะนัน้ ที่ Tagisan meeting in Quezon City ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ได้
ร่วมกันให้นิยาม ความหมายของการจัดระบบชุมชน (community organizing / co) เอาไว้ดงั นี้
๑. งานจัดระบบชุมชนหรือทีเ่ รียกย่อว่างาน co เป็ นกระบวนการทํางานกับชุมชนทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะ เช่น คนจน ผูถ้ ูกเอารัดเอาเปรียบ จากประเด็นเล็กทีเ่ ป็ นรูปธรรมจับต้องได้หรือ
เป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับคนจํานวนมากในชุมชน เป็ นเรื่อ งที่ต้องได้รบั การแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน มีการวิเคราะห์ปญั หาร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการลงมือแก้ปญั หาร่วมกัน มี
การประเมินผล การย้อนมองตนเองทุกครัง้ หลังจากเสร็จการปฏิบตั กิ าร งานการจัดระบบชุมชน
นี้เป็นการทํางานทีม่ ลี กั ษณะเป็นวัฏจักร ทีเ่ ริม่ จากประเด็นเล็กๆ จากระดับชุมชน สู่ทอ้ งถิน่ และ
ระดับชาติทม่ี คี วามซับซ้อนมากขึน้
๒. มีการพัฒนาจิตสํานึกผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และกระบวนการทํางานเป็ น
เครื่องมือสําคัญ ที่จะช่วยสร้างการตระหนักรูแ้ ละเป็ นข้อพิสูจน์ถงึ แรงจูงใจในการเข้าร่วมการ
ต่อสู้ การพัฒนาจิตสํานึกที่ดที ่สี ุด ไม่สามารถเกิดได้จากการเรียน จากการท่องจํา หรือระบบ
แบบ banking system แต่จะเกิดจากการลงมือปฏิบตั เิ ท่านัน้ ความสัมพันธ์ของกระบวนการ
วิภาษวิธรี ะหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสํานึกของประชาชน
๓. มีมวลชนและการมีส่วนร่วม การจัดระบบชุมชนเป็ นการทํางานร่วมกั บคนจน คน
ไร้อํานาจ และผูถ้ ูกกดขี่ การสร้างการเปลีย่ นแปลงต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทัง้
ชุมชนหรือคนจํานวนมากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้ในประสบการณ์การจัดตัง้
๔. มีผู้นําประชาธิปไตย พึงระลึกว่านักจัดระบบชุมชนไม่ใช่ผู้นํา แต่การจัดระบบ
ชุมชนต่างหากทีค่ อื การสร้างผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
เป้ าหมาย
๑. เป็นการเสริมสร้างพลังอํานาจประชาชน
เป้าหมายของนัก จัด ระบบชุ มชนคือ การสร้างเสริมพลัง อํ านาจเพื่อ ประชาชนผ่ าน
กระบวนการจัดระบบชุมชน ประชาชนจะเริม่ ต้นเรียนรู้ จากจุ ด ที่ พ วกเขาไร้ อํ า นาจ และ
ค่อยๆ พัฒนาศักยภาพสูงขึ้นจากเรื่องเล็กสู่ปญั หาที่ใหญ่ขน้ึ สังสมประสบการณ์
่
และชัยชนะ
จนกระทังกลายเป็
่
นผู้ท่ไี ด้รบั การยอมรับ มีพ้นื ที่ยนื ในสังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็ นกลุ่มที่ม ี
อํานาจในการต่อรองนันเอง
่
๒. เป็นการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
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การสร้างพลังอํานาจของคนจนและผูถ้ ูกกดขีน่ นั ้ ต้องมีการมองยาวไปถึง การหวังผล
ถึงการสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมในด้ านต่ างๆ ให้ มากที่ สุดด้วย ให้ สงั คม
ลดความเหลื่ อ มลํ้า ต่ า งๆ ให้ ม ากที่ สุ ด ให้ ส ัง คมเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก กลุ่ ม ในสัง คมได้
แสดงออกถึงเสียงและความเห็น ความต้องการต่างๆ ได้มากที่สดุ
หลักการ
๑. การจัดระบบชุมชนไม่ใช่งานการแก้ปญั หา แต่ คอื งานการสร้างความความรู้
ความเข้าใจ และเป็นการเสริมสร้างพลังอํานาจให้ประชาชน (people’s power)
๒. การจัดระบบชุมชนคือ การสอนผูน้ ํา เริม่ จากการค้นหาผูน้ ําไม่ว่าหญิงหรือชาย
ทีม่ คี วามสนใจจะเห็นการเปลีย่ นแปลงของชุมชนและสังคม community organizer จัดตัง้ ผูน้ ํา
และผูน้ ําทําหน้าทีจ่ ดั ตัง้ ชุมชน
๓. การเริม่ ต้นงานจัดระบบชุมชนควรเริม่ จาก พื้นที่ท่มี ลี กั ษณะแบบชุมชน ไม่ม ี
การรวมกลุ่ม
๔. การจัดระบบชุมชนคือ การปฏิบตั กิ ารทีต่ ้องได้รบั การตอบสนองจากฝ่ายตรง
ข้าม
๕. การจัดระบบชุมชนคือ การแสวงหาพันธมิตร
๖. การจัดระบบชุมชนต้องใช้ประเด็นทีส่ ามารถต่อยอดไปสู่ประเด็นทีใ่ หญ่ขน้ึ
๗. การจัดระบบชุมชนต้องใช้กลยุทธ์ทอ่ี ยูใ่ นชุดประสบการณ์ของชุมชน
๘. การจัดระบบชุมชนต้องใช้กลยุทธ์ทฝ่ี ่ายตรงข้ามคาดไม่ถงึ
๙. ชาวบ้าน ประชาชนต้องเป็นผูต้ ดั สินใจด้วยตนเอง
๑๐. ถ้าชาวบ้านหรือ ประชาชนไม่ต ระหนักว่ าตนเองมีอํา นาจที่จ ะเปลี่ย นแปลง
สถานการณ์ เขาก็จะไม่ค ิด แก้ปญั หา จึง จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ งสร้างโอกาสให้พ วกเขาได้
แสดงออกเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงให้ตนเอง
๑๑. ในการทํางานจัดระบบชุมชนนัน้ เราจะพบคนทีม่ กั มีขอ้ อ้างเพื่อทีจ่ ะไม่เข้าร่วม
อยู่บ่อยๆ นับว่าเป็ นอุปสรรคสําคัญของการปฏิบตั กิ าร คนทํางานต้องช่ วยกําจัดวิธคี ดิ แบบนี้
ออกไป ด้วยการเริม่ จากหางานทีต่ รงกับเขาให้ทํา หรือไม่ก็ต้องคิดค้นหาวิธอี ่นื ๆ เพื่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง
๑๒. การเปลีย่ นแปลงนํามาสู่การมีอํานาจ และอํานาจจะมาพร้อมกับการจัดตัง้ องค์กร
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
๑๓. องค์กรชาวบ้านมีความหมายถึงการศึกษา ทีเ่ กิดจากการพบปะแลกเปลีย่ น รับ
ข้อมูลข่าวสาร ทีน่ ําไปสู่การตัดสินใจและการลงมือทํา
๑๔. การพัฒนาทีเ่ น้นชาวบ้านเป็ นแกนกลาง มีวธิ เี ดียวคือการสร้างเสริมพลังอํานาจ
ให้ชาวบ้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น เพื่อความเป็นอิสรภาพ

๗๑

๑๕. เป้ าหมายของการสร้างสัง คมใหม่ค วรต้อ งอยู่บนฐาน หลัก การของการเป็ น
องค์กรชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง พราะองค์กรชุมชนคือพืน้ ทีข่ องการเรียนรูเ้ พื่อสร้างอนาคตของตนเอง
๑๖. องค์ก รชาวบ้านช่ว ยทําให้ชาวบ้านได้ทํางานอย่างมีระบบ มีการประชุม เพื่อ
ตัดสินใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปญั หาของตน ตัง้ แต่ปญั หาขัน้ พื้นฐาน อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย
สุขภาพ อาชีพ ทีด่ นิ ฯลฯ องค์กรชาวบ้านคือพืน้ ทีเ่ พื่อการต่อรองเชิงอํานาจกับชนชัน้ ปกครอง
๑๗. วัตถุประสงค์หลักขององค์กรชุมชนคือ การให้ความสําคัญกับศักดิ ์ศรีของความ
เป็ นคน ระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์เมื่อเราสามารถถ่ายโอนทรัพย์สนิ และอํานาจจากคน
กลุ่มน้อยไปสู่คน ลุ่มใหญ่ได้มากทีส่ ุด
จากหลักคิดข้างต้นของการทํางานจัดระบบชุมชนทําให้คนที่ทํางานสามารถนํ าไป
ปรับใช้ทาํ งานกับคนยากจน หรือคนด้อยโอกาสในทุกแห่งได้
**************************
เริ่ มงานที่เชียงใหม่
เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็ นประสบการณ์ชุดหนึ่งของการนํ าหลักการดังกล่าวไปใช้
ทํางานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นการทํางานในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเป็ นเมือง (เมืองหมายถึงพืน้ ที่ท่ี
มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างแออัดและมีความหลากหลายของกลุ่มคน) ศูนย์กลางของภาคเหนือ
การทํางานจัดระบบชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เริม่ ต้นเมื่อฤดูฝนของปี พ.ศ.
๒๕๓๗ เป็นการทํางานด้านชุมชนแออัดในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัดเป็ นครัง้ แรกของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
(People Organization for Participation = POP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายงานการ
จัดระบบชุมชนแออัดจากกรุงเทพฯ ให้กระจายสู่ภาคอื่นๆ
เชียงใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวกําลังได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐให้เป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทีย่ วของภาคเหนือ โดยมีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญคือ ไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดกลางคืนที่
เกิดจากกลุ่มธุรกิจเอกชน มูลนิธสิ ามัคคีการกุศล ซึง่ เป็นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ท่ี
ต้องการสถานทีส่ าํ หรับรวบรวมสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นเชียงใหม่ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็ นตลาดกลางคืนที่ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทําให้เมืองเชียงใหม่
กลายเป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่มที งั ้ คนไทยและคนต่างชาติจาํ นวนมาก
พากันเดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบกับสภาพภูมปิ ระเทศที่สวยงาม อากาศดี ผู้ค นมีน้ํ าใจ
จึงมีส่วนสําคัญทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตลาดไนท์บ าซาร์ใ นขณะนั น้ เป็ น ตลาดสิน ค้า หัต ถกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละสิน ค้า
หัตถกรรมเหล่านี้จะมาจากกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่อยู่บนดอย ตลาดแห่งนี้เป็ นช่องทางให้
กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ที่อยู่บนดอยมุ่งเข้าสู่เมืองเพื่อนํ าสินค้าเข้ามาขายในตลาดมากขึน้ เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ การหาที่พกั อาศัยเพื่อค้างแรมในเมืองจึงมีความจําเป็ น การจ่ายค่าที่พกั ในเมือง
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน ชาวเขาเหล่านี้จงึ คิดแก้ปญั หาด้วยการหาพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่าใน
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เขตเมืองปลูกเพิงพักอาศัยชัวคราว
่
เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเก็บสินค้าทีน่ ํามาจาก
บนดอย นานวันเข้าทีพ่ กั ชัวคราวเหล่
่
านี้ค่อยๆ ได้รบั การปรับปรุงให้มคี วามแข็งแรงมากขึน้ จน
กลายเป็ นชุมชน บริเวณทีช่ าวเขาเหล่านี้ตงั ้ หลักแหล่งอยู่อาศัยกันมากคือ บริเวณริมคลองแม่
ข่า แนวกําแพงเมืองเก่ า และตามร่องนํ้ าลําเหมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซง่ึ มีอยู่จํานวน
มาก
เริ่ มงาน
การทํางานครัง้ แรกในพื้นที่ทเ่ี ราไม่คุ้นเคยทัง้ ในแง่ของกายภาพ สิง่ แวดล้อม ภาษา
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ เป็ นเรื่องไม่ง่ายนักสําหรับการเริม่ ต้นทํางาน แต่ก็ไม่เหลือบ่า
กว่าแรง หากรูว้ ่าจะทําอะไรและทําไปเพื่ออะไร การถูกฝึ กให้รจู้ กั กับวิธกี ารทํางานแบบการ
จัดระบบชุมชนจึงถูกนํ ามาใช้ในฐานะเครื่องมือที่ ประกอบไปด้ วยหลักคิ ด เป้ าหมาย และ
วิ ธีการ ของการทํางาน
เริม่ งานด้วยการศึกษาแผนที่ ทางกายภาพของเมือง และระบุพื้นที่ ที่เป็ นแหล่ ง
ชุมชนแออัด พบว่าชุมชนมีความหนาแน่นมากบริเวณแนวกําแพงเมืองทีข่ นานไปกับคลองแม่
ข่า การเดิ นสํารวจตามแผนที่ทําให้สามารถระบุตําแหน่ งของชุมชนได้อย่างแม่นยํามากขึ้น
เป็ นการทําความรูจ้ กั ชุมชนและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนนัน้ ๆ ไปพร้อมๆ กัน การสํารวจ
ทางกายภาพผ่านแผนทีแ่ ละการเดินสํารวจ จะช่วยให้เราเข้า ใจสภาพความเป็ นเมืองและชุมชน
ได้อย่างรวดเร็ว
งานสําคัญต่อมาคือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแออัดทัง้ หมดที่มใี น
เชียงใหม่ เป็ นเรื่องที่มคี วามจําเป็ นเช่นกัน ทําให้เราได้รบั รู้ถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ และสัง คมของเมือ งเชีย งใหม่อ ย่า งถู ก ต้ อ ง มีค วามเข้า ใจ และสามารถใช้เ ป็ น
ฐานข้อมูลสําคัญส่วนหนึ่งของการทํางาน
การเข้ า พบผู้ค นที่ เกี่ ย วข้ อ งและเป็ นผู้รู้ใ นเรื่ องชุ ม ชน ในช่ว งเวลาดังกล่ า วมี
องค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ าํ งานด้านชุมชนอยูแ่ ล้วคือมูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัย กําลังขับเคลื่อนเรื่อง
พ.ร.บ.ชุมชนแออัด และกลุ่มออมทรัพย์
มีนกั วิชาการท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความสนใจปญั หาของ
ั หาของเมือ งและต้ อ งการกํ า จัด ทิ้ง
ชุ ม ชน และมีก ลุ่ ม ที่เ ห็น ว่ า ชุ ม ชนแออัด เหล่ า นี้ เ ป็ น ป ญ
เนื่ อ งจากทําให้เ มือ งดูเ สื่อ มโทรมขาดความสวยงาม การพูดคุ ยทําความรู้จกั กับ กลุ่ มคนที่
หลากหลาย ทําให้เราได้รบั รูถ้ งึ ความรูส้ กึ นึกคิดของคนกลุ่มต่างๆ ทีม่ ตี ่อชุมชนแออัดและรับรู้
ถึงสถานการณ์ของชุมชนในขณะนัน้ ไปพร้อมๆกัน
ข้อมูลทีไ่ ด้มาในเบือ้ งต้นทําให้เราสามารถนํามาวางแผนการทํางานได้อย่างดี การให้
ความสําคัญกับชุมชนแออัดทีก่ ําลังเผชิญหน้ากับ ปัญหาที่ มีความเร่งด่ วนคือการไล่ทน่ี ัน้ ถือ
ว่าเป็นปัญหาร้อนทีท่ าํ ให้เราสามารถเริม่ ทํางานการจัดระบบชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็ น
เรื่อ งที่เ กิ ด กับ ผู้ด้ อ ยโอกาส ประเด็น มี ค วามชัด เจน มี ก ลุ่ ม คนจํา นวนมากที่ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบ มีค่ตู ่ อสู้ เป็ นปัญหาความขัดแย้งที่ นําไปสู่การเผชิ ญหน้ า และการต่ อรอง ซึ่ง
๗๓

เป็ นหลักการสําคัญของงานการจัดระบบชุมชน ที่นําไปสู่การเริม่ จัดตัง้ เป็ นองค์กรชุมชนที่ม ี
โครงสร้าง เพื่อเป็นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรชุมชนในระยะต่อไป
ชุมชนทีเ่ ผชิญกับการไล่ทใ่ี นช่วงเวลาดังกล่าวคือ ชุมชนสันติธรรม ซึง่ อยู่ในทีด่ นิ ของ
มัสยิดสันติธรรม ชุมชนคลองแม่ข่า ๑ และ ๒ ชุมชนร่องกระแจะ ชุมชนเอราวัณ ทัง้ สามแห่ง
บุกเบิกสร้างบ้านเรือนบริเวณลําเหมืองร้าง ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล นอกจากนี้ ยังมี
ชุมชนเซ็นทรัลพัฒนา ทีส่ ร้างทีพ่ กั อาศัยอยู่ในทีด่ นิ ของห้างเซ็นทรัล และชุมชนรถไฟพัฒนา ที่
อยู่ในทีด่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ชุมชนทัง้ หมดไม่ได้ รบั การรับรองจากเทศบาลนคร
เชียงใหม่) สําหรับกรณีชุมชนสันติธรรม ทีถ่ ูกไล่ทโ่ี ดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของมัสยิดนํารถแบค
โฮมารื้อถอนบ้านของชาวบ้าน ชาวบ้านรวมตัวกันสู้และพยายามเจรจาต่อ รองกับมัส ยิดขอ
ยืดเวลาออกไปก่อนจนกว่าจะหาทีด่ นิ ใหม่ได้ ขอค่ารือ้ ถอนเนื่องจากชาวบ้านมี สญ
ั ญาเช่า ผล
จากการเจรจาต่อรองกับมัสยิด ชุมชนได้รบั ค่ารือ้ ถอนและรวมกลุ่มกันจัดตัง้ สหกรณ์ทอ่ี ยู่อาศัย
นําเงินไปจัดซือ้ ทีด่ นิ ผืนใหม่บริเวณบ้านหนองจ๊อม อําเภอสันทราย การไล่รอ้ื ชุมชนสันติธรรม
นับว่าเป็นเหตุการณ์การไล่รอ้ื ชุมชนแออัดทีร่ นุ แรงทีส่ ุดทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดเชียงใหม่
ชุ ม ชนเซ็น ทรัล พัฒ นา เป็ น ชุ ม ชนขนาดเล็ก จํา นวน ๓๐ หลัง คาเรือ น ชาวบ้า น
ประกอบอาชีพ รับ จ้า งทัว่ ไปและเก็บ ขยะเป็ น อาชีพ เสริม มีฐ านะยากจนมาก การทํ า งาน
จัดระบบชุมชนเริม่ จากปญั หาพืน้ ฐาน นํ้า ไฟ เนื่องจากเป็ นชุมชนทีบ่ ุกรุกทีด่ นิ เอกชนรายใหญ่
ทําให้การต่อรองเรื่องการติดตัง้ นํ้ าไฟจากทางการจึงเป็ นเรื่องยากลําบาก ชาวบ้านรวมตัวกัน
และหาทางออกด้วยการขุดนํ้ าบ่อเพื่อนํ ามาใช้ในชีวติ ประจําวันโดยร่วมกันออกเงินและร่วม
กันลงแรงในการขุดบ่อ ทําให้ชุมชนมีน้ําสะอาดใช้ ส่วนไฟฟ้าต้องขอต่อพ่วงมาจากร้านค้านอก
ชุมชน ทําให้ตอ้ งเสียค่าไฟในราคาที่สูงมากกว่าคนทัวไป
่ เมื่อระบบพืน้ ฐานได้รบั การแก้ ต้อง
พิจารณาถึงการดํารงชีพของคนในชุมชน ชาวบ้านหลายคนเป็ นกรรมกรและมีอาชีพเก็บขยะ
เป็ นอาชีพเสริม แต่ การเก็บขยะของชาวบ้านกลับสร้างปญั หาให้ก ับผู้อ่ ืน กล่าวคือ ชาวบ้าน
มักจะคุย้ เขีย่ เอาแต่ของมีราคาและทิง้ ของทีไ่ ม่ตอ้ งการเอาไว้เกลื่อนกลาด เป็ นทีร่ งั เกียจของคน
เมือง ปญั หานี้ได้รบั การหยิบยกขึน้ ในทีป่ ระชุมและหาทางออกร่วมกัน
เราได้จดั การร่วมพูดคุยกับชุมชนขึน้ ถึงวิธกี ารในการเก็บขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้อ่ ืน และรวมกันเป็ นกลุ่ มคนเก็บขยะชื่อ “กลุ่ มเชียงใหม่พ่ว งสะอาด” ที่ใ ช้ร ถพ่ว งข้างเป็ น
พาหนะ มีตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม และใช้กระบวนการเก็บขยะทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสถานที่
ทําให้คนยอมรับมากขึน้ พร้อมกับเริม่ ประสานความร่วมมือกับประชาคมอื่นๆ ในเมือง เช่น
การขอความร่วมมือกับคริสตจักรที่๑ ให้สมาชิกทีม่ าโบสถ์วนั อาทิตย์ นําขยะที่คดั แยกแล้วมา
ทิ้งในภาชนะที่โบสถ์จดั ไว้และกลุ่มชาวบ้านจะมาเก็บ เป็ นโครงการที่ได้รบั ความร่วมมือเป็ น
อย่างดีและเป็ นโครงการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างคนจนกับกลุ่มคนอื่นๆ ในเมือง
เชียงใหม่ แต่โครงการต้องล้มเลิกไปเมือ่ ชุมชนประสบปญั หาการไล่ท่ี
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ส่วนชุมชนอื่นๆ ทีเ่ หลือยังคงอยูอ่ าศัยในทีด่ นิ เดิมต่อไป โดยมีเหตุผลสําคัญทีท่ ําให้ยงั
อยูไ่ ด้คอื ชุมชนเหล่านี้เป็นฐานคะแนนเสียงทีส่ ําคัญยิง่ ให้กบั นักการเมืองท้องถิน่ ในเขตเทศบาล
ทีก่ ารแข่งขันเริม่ มีความเข้มข้นมากในช่วงเวลาดังกล่าว
ผลจากการทํางานในช่วงนี้ทําให้ภาพชุมชนคนจนในเขตเทศบาลเมือ งเชียงใหม่เริม่
ปรากฏเป็ นภาพทีช่ ดั เจนถึงการมีอยู่ของคนจนทีอ่ าศัยอยู่ตามซอกหลืบของเมือง จากข่าวการ
ไล่ ท่ี การเจรจา การเดิ น ขบวนประท้ ว งเทศบาล ทํ า ให้ เ ป็ น จุ ด สนใจและเรีย กเสี ย ง
วิพากษ์วจิ ารณ์จากสาธารณะรวมถึงนักวิชาการทัง้ ในแง่บวกและลบ ขณะนัน้ มีนักวิชาการ
บางกลุ่ มแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับปญั หาชุมชนแออัด ในเขตนครเชียงใหม่ว่าเป็ นเหมือ น
มะเร็งร้ายของเมือง ลดทอนคุณค่าความงามของเมืองทีม่ วี ฒ
ั นธรรมอันรุ่งเรือง ควรจะต้องมีการ
ดําเนินการกําจัดให้หมดไป ขณะทีน่ ักการเมืองท้องถิน่ กลับให้คํามันสั
่ ญญากับชุมชนว่าจะไม่ม ี
การไล่ทอ่ี ย่างแน่นอน ผลกระทบทีเ่ กิดกับคนทํางานคือ นักวิชาการก็มองว่าเราเป็ นผูส้ นับสนุ น
ให้มะเร็งร้ายลุกลามไปทัวเมื
่ อง ส่วนนักการเมืองท้องถิน่ ก็ระแวงสงสัยว่าการทํางานในลักษณะ
นี้จะนําไปสู่ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องของตน อย่างไรก็ต าม การทํางานในช่ว งนี้ยงั คงใช้
ั หาการไล่ ท่อี ย่า ง
วิธ ีก ารเข้า ไปคลุ ก คลี พูด คุ ย ทําความรู้จ กั กับชาวบ้านในชุ มชนที่ไ ม่มปี ญ
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มทีอ่ ยู่อาศัยตลอดแนวลําแม่ข่าและลํานํ้าสาขา จนกระทัง่
ชาวบ้านบางกลุ่มก็หวาดระแวง แต่บางกลุ่มกลับรูส้ กึ ดีท่มี คี นมาให้ความสําคัญและร่วมรับรู้
ปญั หา รับรูค้ วามรูส้ กึ ของชุมชน แต่การทํางานก็ไม่สามารถเริม่ ต้นจากปญั หาร่วมในระดับ
ชุมชนได้ แต่กลับมองเห็นปญั หาร่วมในระดับเมืองบนสายนํ้ าลําแม่ข่า ทีน่ ํ าไปสู่การเคลื่อนงาน
ด้านสิง่ แวดล้อมของเมือง ในประเด็นว่าชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองใน
ระยะต่อไป
เมื่อชุมชนได้มกี ารปฏิบตั กิ ารตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปที่สําคัญคือ การ
ประเมิ น ผล(evaluation) และการย้ อ นมองตนเอง (reflection) ร่ ว มกับ ชุ ม ชนเพื่ อ
พิ จ ารณาถึ ง ความสํา เร็จ ความล้ ม เหลว และเป็ นการย้ อ นมองตนเอง เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงในเชิ งความรู้สึกนึ กคิ ดของชาวบ้าน ชุมชน และตัวคนทํางานไปพร้อมกัน
ขัน้ ตอนนี้เป็ นกระบวนการสําคัญที่สุดของงานการจัดระบบชุมชนสําหรับการขับเคลื่อนงานใน
ระยะต่อ ไป พร้อมกับการวิเ คราะห์ ข้อมูลเชิงบริบทของชุมชน ของเมือง การเมือ งท้องถิ่น
ตลอดจนอารมณ์ความรูส้ กึ ของชุมชนและสังคม อันประกอบด้วยนักวิชาการและกลุ่มประชา
สังคมต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดท่าทีและแนวทางในการทํางาน โดยมีบทเรียนทีไ่ ด้จาก
การทํางานดังนี้
๑. ชุมชน มีกลุ่มชาวบ้านที่ ตื่นตัวในเรื่องสิ ทธิ ของตนเอง เห็นความสําคัญ
ของการรวมกลุ่ม เห็นพลังศักยภาพของตนเอง
๒. ประชาคม เชี ยงใหม่ขณะนัน้ มีประชาคมที่ หลากหลาย ทุกกลุ่มมีแนวคิ ดที่
หวังดีต่อเมือง แต่ รวมกันไม่ได้ ต่ างคนต่ างทําในเรื่องที่ ตนเองสนใจ และพบว่ามีกลุ่ม

๗๕

นั กวิ ชาการที่ เข้ มแข็งและสนใจคนจนในเมื อง กลุ่มนี้ เป็ นพันธมิ ตรที่ สาํ คัญในการ
ขับเคลื่อนงาน
๓. การเมือง ให้ ความสําคัญกับฐานคะแนนเสียง การทํางานจึงต้ องมีทงั ้ การ
ต่ อรอง ปะทะ และประนี ประนอม (จริงๆ แล้วเราปะทะน้อยมาก แต่พบว่าภาคการเมืองไม่
พอใจการทํางานของเรามาก และผู้นําชุมชนที่ทํางานกับเราก็จะไม่ได้รบั การยอมรับจากฝ่าย
การเมือง กลุ่มการเมืองขณะนัน้ คือกลุ่มนวรัฐพัฒนา นําโดย พล.ท อินทรัตน์ ยอดบางเตย)
๔. คนทํางาน พบว่าการทํางานในเมืองเล็กๆ ทําให้ อยู่ใกล้กบั ศูนย์กลางของ
อํานาจมากกว่าที่ กรุงเทพฯ ชุมชนแต่ ละแห่ งมีขนาดเล็ก พลังไม่พอ เพราะฉะนัน้ การ
ทํางานลงลึกอย่างเดี ยวไม่พอต้ องทํากว้างด้วย ต้ องใช้ เครื่องมือที่ หลากหลายมากขึ้น
ในการทํางาน เพื่ อ สร้างความตื่ นตัวให้ กบั ชุมชน แต่ สิ่งที่ ขาดไม่ ได้ คื อเรื่องของการ
ประเมิ นและการย้อนมองตนเองของทุกการทํากิ จกรรม รวมถึงการจัดตัง้ องค์กรชุมชน
เพื่อเป็ นฐานของการขับเคลื่อนงานและพัฒนาความรู้
นําบทเรียนที่ได้มากําหนดท่ าที่ในการทํางาน
ปลายปี ๒๕๓๘ สถานการณ์ ของเมือ งเชีย งใหม่ การท่อ งเที่ยวกํ าลัง เฟื่ อ งฟู มาก
ตลาดไนท์บารซาร์ยงั คงเป็ นศู นย์กลางของการท่องเที่ยวในเขตเมืองที่มคี นจากทัวประเทศให้
่
ความสนใจและเป็ นเป้าหมายสําคัญของการมาเชียงใหม่ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของเชียงใหม่
เติบโตอย่างรวดเร็ว
ไนท์บารซาร์ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็ นตลาดสินค้าหัตถกรรมของเชียงใหม่
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด สินค้าเหล่านี้มแี หล่งทีม่ าจากพืน้ ทีร่ อบนอกของเมือง ทีม่ ากทีส่ ุดคือจากชาวเขาเผ่า
ต่างๆ ทีน่ ําข้าวของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจําวันมาขาย ได้แก่ ผ้าทอชาวเขา เสือ้ ผ้า เครื่องจักสาน
เครื่องเงิน มีด เครื่องมือสําหรับสูบฝิ่ น บ้องกัญชา เครื่องประดับและอื่นๆ สินค้าเหล่านี้ได้รบั
ความนิยมมาก สถานทีผ่ ลิตสินค้าย้ายจากยอดดอยมาอยู่ในชุมชนทีอ่ ยู่ใกล้ๆ กับไนท์บาร์ซาร์
เป็นส่วนใหญ่
พบว่าการเกิดขึน้ ของชุมชนแออัดส่วนใหญ่แล้วจะสัมพันธ์อยู่กบั เศรษฐกิจของเมือง
อย่างชัดเจนคือ ใกล้ตลาด หรือแหล่งงาน นอกจากนี้ยงั มีชุมชนอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้อยู่บริเวณริมคลอง
แม่ขา่ และแนวกําแพงเมืองอีกจํานวนมาก จากข้อมูลของกองสวัสดิการ เทศบาลนครเชียงใหม่
ขณะนัน้ มีชุมชนทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากเทศบาลจํานวน ๑๘ ชุมชน แต่ความจริงมีมากกว่าและ
ขาดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น แต่กลับเป็ นชุมชนทีท่ ําการผลิตและมีส่วนอย่างสําคัญในการสร้าง
เศรษฐกิจให้กบั เมือง
การเมืองท้องถิ่นในขณะนัน้ กําลังอยู่ในช่วงการเลือกตัง้ ผู้บริหารชุดใหม่ท่กี ําลังขับ
เคีย่ วกันระหว่างกลุ่มเก่าทีเ่ ป็ นคนท้องถิน่ คือกลุ่มอานันทภูม ิ ทีบ่ ริหารเทศบาลมายาวนาน กับ
กลุ่มใหม่ คือกลุ่มนวรัฐพัฒนา นํ าโดยพล.ท อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตทหารจากกองพัน
พัฒนาที่ ๓ แม่รมิ เป็ นกลุ่มที่มสี ายสัมพันธ์กบั การเมืองส่วนกลาง เป็ นช่วงเวลาที่เริม่ เห็นการ
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เปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิน่ ที่ถูกท้าทายจากคู่ต่อสู้ท่ไี ม่ใช่คนในท้องถิน่ มีการจ่ายเงิน
ค่าหัวคะแนนในปริมาณทีส่ งู ขึน้ และใช้วธิ อี ุม้ ผูน้ ําไปเก็บในเซฟเฮ้าส์ในวันก่อนลงคะแนน
เมื่อประมวลเหตุการณ์ทงั ้ หมด ทําให้ผทู้ ํางานต้องกําหนดแนวทางการเคลื่อนงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา รวมถึงการสะท้อนปญั หาร่วมกันของชุมชนถึงการเข้าไม่ถงึ สิทธิ
ขัน้ พื้นฐานของชุมชนกระบวนการจัดระบบชุมชนจึงถูกปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ
ทํางานทัง้ ในระดับกว้างและลึก เปิด เผย และสร้างภาคีการมีส่วนร่วมให้มาก โดยใช้ขอ้ มูลเป็ น
ฐานในการขับเคลื่อนงาน
กระบวนการสํารวจชุมชนทัง้ เมือง
เพื่อทําให้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นจริงมากทีส่ ุด วิธกี ารสํารวจก็ใช้แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชน เทศบาล การเคหะแห่งชาติ และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มาร่วมกัน
เป็นทีมทํางาน โดยผูท้ าํ งานคาดหวังว่ากระบวนการสํารวจทัง้ หมดในครัง้ นี้จะส่งผลต่อไปนี้คอื
๑. กระบวนการสํารวจชุมชนจะเป็ นกระบวนการทีท่ ําให้ชุมชนรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั
ชุมชน รูจ้ กั ผูน้ ํา รูจ้ กั สภาพชุมชนว่าเป็ นอย่างไร มีปญั หาอะไร อยูใ่ นทีด่ นิ ของใคร
๒. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
๓. เกิดเวทีการพูดคุยแบบทางการและไม่เป็นทางการ
๔. เกิดพลังของชุมชน
๕. ชุมชนมีพน้ื ที่ มีตวั ตน มีทย่ี นื ในสังคม
๖. ลดความระแวงสงสัยจากฝา่ ยการเมือง การปกครอง รวมถึงชุมชนด้วย
๗. เกิดภาพของการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์
๘. เกิดแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ทีช่ ุมชนเป็นผูก้ ําหนด
กระบวนการของการสํารวจและศึกษาทัง้ เมืองนี้เป็ นช่วงเวลาสําคัญมาก ทีท่ ําให้ผทู้ ํา
งานมีโอกาสรู้จกั กับผู้นําชุมชน รู้จกั ชาวบ้าน รู้จกั หน่ วยงานและผู้ท่สี นใจปญั หาของชุมชน
จํานวนมาก ซึง่ มีผลต่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาต่อมา
เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการสํารวจและรวบรวมข้อมูล คณะทํางานที่มชี ุมชนเป็ นหลักได้
ร่วมกันจัดเวที นําเสนอผลการสํารวจต่ อสาธารณะโดยเชิญผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี
ตลอดจนหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเข้ า รับ ฟ งั ข้ อ มู ล และนํ า ไปสู่ ก ารประกาศการจัด ตัง้ ศู น ย์
ประสานงานองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ โดยมีชุมชนสมาชิกทัง้ หมด ๕๓ ชุมชน ร่วมกันแก้ไข
ปญั หาของชุมชนใน ๕ เรือ่ งคือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้อม รายได้ สวัสดิการ และเยาวชน
ต่อมาเกิดความขัดแย้งระหว่างผูน้ ําภายในศูนย์ประสานงานฯที่มหี น่ วยงานพชม.เข้า
มาให้ก ารสนับสนุ นเรื่อ งกระบวนการออมทรัพย์ และให้ค่ าจ้างผู้นําชุมชนในการทํางานกับ
ชุม ชน ส่ งผลให้ชาวบ้านไม่พ อใจและแยกกลุ่ มออกมาเป็ น เครื อ ข่ ายองค์ก รชุ ม ชนเมื อ ง
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เชียงใหม่ ทีส่ มาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่มคี วามมันคงในเรื
่
่องทีด่ นิ ทําให้ปญั หาร่วม
ของชุมชนมีความชัดเจนมากขึน้
กิ จกรรมสําคัญระดับชุมชนและเครือข่าย
ภายหลังการจัดตัง้ เครือข่ายเพื่อเป็ นเวทีการพูดคุยแลกเปลีย่ นและหาแนวทางในการ
แก้ไ ขปญั หาของชุมชนร่ว มกัน เครือ ข่ายได้เริม่ คิดค้นการทํากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้
ชุมชนได้มโี อกาสแสดงออกถึงศักยภาพของชุมชน และเป็ นการพัฒนาผู้นําของชุมชนและ
เครือข่ายไปพร้อมๆ กัน
การพัฒนาในระดับชุมชน ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวติ เช่น การพัฒนาด้าน
สิง่ แวดล้อมในชุมชน นํ้ า ไฟ ทางเดิน ขยะ ทีเ่ น้นให้ชุมชนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือทํา และบริหาร
จัดการงบประมาณด้วยตนเอง และลงท้ายด้วยกระบวนการประเมินผลงานเพื่อดูว่างานสําเร็จ
ตามแผนหรือไม่ มีอะไรเป็ น ปญั หาและอุปสรรค และทบทวนย้อนมองตนเองเพื่อตรวจสอบการ
เปลีย่ นแปลงเชิงวิธคี ดิ ของชาวบ้านในช่วงก่อนทํากิจกรรมและหลังจากกิจกรรรมเสร็จสิน้ ลง ว่า
ชาวบ้านเกิดการเปลีย่ นแปลงในวิธคี ดิ และทัศนคติต่อเรื่องทีไ่ ด้ลงมือทําอย่างไรบ้าง บทเรียนที่
ได้มดี งั นี้คอื
การพัฒนาคลองแม่ข่า (ดูรายละเอียดในคลองแม่ขา่ ) เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เนื่องจาก
สภาพคลองแม่ข่าขณะนัน้ มีสภาพเน่ าเหม็นจากการทับถมกันของขยะจํานวนมาก ส่ งกลิ่น
รบกวน และเป็ นแหล่ งเพาะพันธ์ยุง เด็ก ๆ ในชุม ชนได้รบั ผลกระทบทางด้า นสุ ขภาพจาก
สภาพแวดล้อมดังกล่าว กิจกรรมนี้เริม่ จากการพูดคุยกับผูน้ ําชุมชนทีอ่ าศัยอยู่บริเวณริมคลอง
ทัง้ หมด ๑๐ ชุมชน จัดตัง้ ทีมทํางานเพื่อทําการพูดคุยแบบเคาะประตูบ้านกับทุกชุมชนเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นและชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ชาวบ้านจํานวนมากให้
ความสนใจและเข้าร่วม เนื่องจากทุกคนได้รบั ผลกระทบจากสภาพคลองทีเ่ น่ าเหม็นและสกปรก
คณะทํางานร่วมกันวางแผนให้กจิ กรรมนี้สร้างการรับรูต้ ่อคนในเขตเทศบาลเมืองว่าคนจนทีถ่ ูก
ตราว่าเป็ นมะเร็งร้ายของเมืองเป็ นผูท้ ่มี สี ํานึกในการร่วมกันรักษาสมบัตริ ่วมของเมืองด้วยการ
ร่วมกันทําความสะอาดคลองแม่ข่าในฐานะทีเ่ ป็ นหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลของเมือง การทํากิจกรรม
ครัง้ นี้ทําให้ชุมชนได้รบั การยอมรับการมีอยู่จริงของชุมชนและมีศกั ดิ ์ศรีท่จี ะอยู่ร่วมกับเมือ ง
อย่างเท่าเทียม
งานวิ จยั ชุมชน เพื่อร่วมกันศึกษาอาชีพในภาค informal โดยร่วมกันสํารวจอาชีพ
ของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณริมคลองแม่ข่า พบว่าชาวบ้านที่อ าศัยอยู่ในชุมชนมีลกั ษณะ
ของการประกอบอาชีพแบบ informal ทัง้ สิน้ และนําช่วงเวลาของทุกอาชีพที่ชุมชนทํามาร้อย
เรียงกันทําให้เ ห็น ปฏิ ทิ นชี วิตของชุ มชน ที่มสี ่ วนช่ว ยสร้างเศรษฐกิจที่หล่ อเลี้ยงเมือ งใน
ช่ว งเวลา ๒๔ ชัวโมง
่
เริม่ จาก การเก็บของเก่ าหลังจากสถานบริการปิ ด ในเวลา ๒๔.๐๐๐๑.๐๐น. ต่อด้วยโรงฆ่าสัตว์เวลา ๐๒.๐๐ น. ช่วงตี ๔ จะขนเนื้อหมูไปส่งตลาดและเริม่ ขายจน
เช้า ช่วงเวลานี้กจ็ ะมีตลาดเช้าทีม่ กี ารนําสินค้ามาขาย รวมถึงอาหารสําเร็จรูป มีการซือ้ ของสด
๗๘

ไปประกอบอาหารขาย อาชีพ กวาดถนน เก็บขยะ ขนของในตลาดสดยามเช้า รับจ้างย่าง
นํ้าพริกหนุ่ ม เด็ดผัก ขับรถโดยสาร ส่วนเวลากลางวันจนเย็น มีอาชีพรับจ้าง ลูกจ้างบริษทั มี
การค้าขายทีต่ ลาดรอบเย็น และเข้าสู่ภาคบริการอีกครัง้ ปฏิทนิ ชีวติ ของชุมชนเป็ นข้อมูลสําคัญ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงอาชีพของชาวชุมชนเหล่านี้ทอ่ี ยู่ในภาค informal ทีม่ สี ่วนอย่างสําคัญต่อการ
หล่อเลีย้ งเศรษฐกิจของเมือง โดยคาดว่ามีเงินหมุนเวียนในภาคนี้ไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐ ล้านบาท
งานวิจยั ชิน้ นี้มสี ่วนอย่างสําคัญทีท่ ําให้คุณค่าของคนจนเริม่ ปรากฏ ว่าพวกเขาก็มคี วามสําคัญ
ต่อการเป็นเมือง เพราะหากไม่มคี นจน เมืองจะอยูอ่ ย่างไร
โฮงเฮียนคนแป๋งเมือง เกิดขึน้ ในช่วงของการทํางานวิจยั ชุมชนร่วมกัน เนื่องจาก
ช่วงนัน้ มีการจัดประชุมร่วมกันหลายครัง้ และมีนกั วิชาการเข้าร่วมด้วย มีเสียงเรียกร้องจากผูน้ ํา
ชุมชนในขณะนัน้ ว่าต้องการเรียนรูเ้ รื่องราวสถานการณ์บา้ นเมืองและอยากให้มนี ักวิชาการมา
พูดคุยสร้างความรูใ้ ห้กบั ชุมชน ทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่การจัดตัง้ โฮงเฮียนคนแป๋งเมือง ซึง่
เป็นชื่อทีช่ ุมชนช่วยกันตัง้ มี มรว.อคิน รพีพฒ
ั น์ เป็ นประธานในการเปิด และร่วมเวทีพูดคุยกับ
ชุมชนทุกครัง้ นอกจากนี้ยงั มี อ.อรรถจักร สัตยานุ รกั ษ์ เป็ นวิทยากรหลักทีร่ ่วมพูดคุยและเสริม
ความรูต้ ามโอกาสต่างๆ
การสร้างความเข้ม แข็งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนและเครือข่าย โดยร่วมกันทํา
กิจกรรมธุรกิจชุมชน ผลิ ตนํ้ าดื่ มชื่ อ“นํ้ าดื่ มเครือข่ าย” เป็ นธุรกิจที่ตงั ้ ใจทําเพื่อขายนํ้ าดื่ม
ราคาถูกให้กบั สมาชิกในเครือข่าย และสนับสนุ นนํ้าดื่มให้กบั ทุกเครือข่ายชาวบ้านทีม่ ปี ญั หาเข้า
มาเดินขบวนเรียกร้องหน้ าศาลากลางจังหวัด โรงงานผลิตนํ้ าดื่มของเครือข่ายแม้จะไม่ค่อย
ประสบความสําเร็จมากนัก แต่เป็ นธุรกิจที่ชาวบ้านภาคภูมใิ จและสร้างการเรียนให้กบั ชุมชน
และคนทํางานเป็ นอย่างสูง ปจั จุบนั ธุรกิจยังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่องแม้จะทํากําไรได้ไม่มาก
นัก
วิ ทยุชุมชน ในช่วงทีก่ ระแสสื่อวิทยุชุมชนกําลังเป็ นประเด็นสําคัญในฐานะเครื่องมือ
การสื่อสารทีส่ ร้างความรับรูต้ ่อสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวและได้รบั เลือกเป็ นเครือข่ายนําร่องในการตัง้ วิทยุชุมชนในเขตเมือง และเป็ นเครือข่าย
เดียวทีย่ งั คงดําเนินการมาจนปจั จุบนั โดยไม่มผี สู้ นับสนุ นรายการหรือสนับสนุ นการโฆษณาใด
จากการทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องทัง้ ในระดับชุมชนและเครือข่ายในเขตเทศบาลนคร
เชีย งใหม่ทํา ให้เ ครือ ข่ายฯ เป็ น ศูน ย์ก ารเรียนรู้ท่สี ําคัญ ของชุ มชนในเขตเทศบาลของ ๑๕
จังหวัดภาคเหนือ และเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั จังหวัดอื่นๆ ในการทํากิจกรรมร่วมกันและพัฒนาเป็ น
เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองภาคเหนื อ
ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็ นคนที่มฐี านะยากจน หลายครอบครัวในแต่ละ
ชุมชนล้วนมีอาชีพเก็บของเก่าเป็ นอาชีพเสริม และมักประสบปญั หาการถูกเอาเปรียบจากผู้ท่ี
รับซื้อของเก่า เช่น การโกงนํ้าหนัก การให้ราคาที่ไม่เป็ นธรรม เหล่านี้ส่งผลให้ชุมชนคิดเรื่อง
การจัดตัง้ โกดังรับซื้อขยะของตนเอง โกดังเชี ยงใหม่พ่วงสะอาด ถูกคิดต่อยอดมาจากกลุ่ม
เชียงใหม่พ่ ว งสะอาด การทําโกดังรับซื้อ ขยะครัง้ นี้นอกจากรับซื้อในราคาเป็ นธรรมแล้ว ยัง
๗๙

มุ่งหวังสร้างการรณรงค์ให้คนในเชียงใหม่ร่วมกันแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวอีก
ทาง มีการประสานงานกับคณะมนุ ษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษทั ห้างร้าน โรงเรียน
ขอรับบริจาควัสดุเหลือใช้ โดยโกดังจะนัดวันเวลาเก็บ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดี นอกจากนี้
โกดังยังทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการจ้างงานให้กบั คนในชุมชนด้วย เนื่องจากคนในชุมชนมักจะ
ไม่มคี วามมันคงทางอาชี
่
พเมือ่ ไรทีไ่ ม่มงี านทําก็จะมาแจ้งชื่อไว้กบั โกดังและเมื่อมีคนต้องการคน
ทําสวน ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ทําความสะอาด หรือขนของ ต่างก็สามารถมาติดต่อทีโ่ กดังและทาง
โกดังจะประสานงานกับคนในชุมชนต่อไป ต่อมากิจกรรมต้องล้มเลิกไปเนื่องจากทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โกดัง
มีราคาค่าเช่าแพงขึน้ ชาวบ้านไม่สามารถสูร้ าคาได้จงึ ต้องล้มเลิกกิจการไป
ปจั จุบนั เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่มอี ายุครบ ๑๘ ปี สมาชิกในเครือข่ายมี
จํานวนลดลง แต่เครือข่ายฯ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของการรวมกัน เป็ นศูนย์กลางของชุมชน
ดังนัน้ เวลาที่ชุมชนประสบปญั หาก็จะมีผแู้ ทนของชุมชนเข้ามาพบเพื่อปรึกษาขอคําแนะนํ าอยู่
เสมอ

๘๐

สิ ทธิ ที่อยู่อาศัยของชาวคลองแม่ข่า
เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางเพื่อการอยู่รอดของชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ ศรี
โดย เปล่งศรี แตงอ่อน
เกริ่ นนํา
คลองแม่ข่าหรือ ขุนแม่ ข่าเป็ นหนึ่งในไชยมงคลของการสร้างเมือ งเชียงใหม่ใ นสมัย
พญามังรายมหาราช เป็ นสายนํ้าทีไ่ หลจากดอยสุเทพ อ้อมจากทิศเหนือไปสู่ทศิ ตะวันออกแล้ว
ลงสู่แม่น้ําปิงทางตอนใต้ ความสําคัญของคลองแม่ข่าไม่ได้เป็ นเพียงหนึ่งในไชยมงคลของเมือง
เชียงใหม่เท่านัน้ แต่มคี วามสําคัญทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชัน้ นอกทางด้านทิศใต้และ
ทิศ ตะวันออกที่สามารถเสริมความมันคงระหว่
่
างคูเ มืองกับแม่น้ํ าปิ ง คลองแม่ข่าเป็ นลํานํ้ า
ธรรมชาติทม่ี ตี น้ กําเนิดมาจากห้วยช่างเคีย่ นและห้วยแก้วของดอยสุเทพ ไหลมารวมเป็ นหนอง
ใหญ่บริเวณทุ่งปา่ แพ่งในเขตเทศบาล เป็ นสายนํ้าทีไ่ หลผ่านเข้ามาในเขตเมือง
ั่
สภาพคลองแม่ข่าในอดีตกว้างและใส ใต้พ้นื นํ้ าเป็ นทราย สองฝ งคลองเต็
มไปด้ว ย
ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นข่าที่ขน้ึ อยู่หนาแน่ นเป็ นป่ารก ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่รมิ นํ้ าแม่ข่าได้อาศัยใช้
นํ้าในชีวติ ประจําวัน การอยู่อาศัยชาวบ้านใช้เรือพายไปมาหาสู่กนั ระหว่างบ้าน เป็ น สายนํ้ าที่
ช่วยหล่อเลีย้ งชีวติ ผูค้ นบริเวณนี้มาโดยตลอด หน้าฝนนํ้าข่าจะเอ่อท่วมทุกปีแต่กไ็ ม่สร้างความ
เดือดร้อนอะไร เพราะจะท่วมอยู่ไม่นาน การปลูกบ้านเรือนของชาวบ้านจะหันหน้าบ้านเข้าหา
คลอง มีการใช้ประโยชน์จากคลองเพื่อการอุปโภคและบริโภค เช่น ซักผ้า ล้างจาน อาบนํ้า หา
ปูปลาในคลองมารับประทานและขายเป็ นรายได้ ซึ่งเป็ นวิถชี วี ติ ที่ผูกพันอยู่กบั สายนํ้ าซึ่งเป็ น
ไชยมงคลของเมือง ส่วนกําแพงดินในอดีตทีเ่ ป็ นกําแพงป้องกันข้าศึกในยามสงคราม ริมกําแพง
จะเป็นทางเดินเล็กๆ เป็นทางล้อเกวียน ไม่ค่อยมีผคู้ นผ่านไปมามากนัก ตอนเย็นจึงเปลีย่ วมาก
คลองแม่ข่าคู่ขนานกับกําแพงเมืองชัน้ นอก ไหลผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ เป็ นสายนํ้ าที่หล่อ
เลีย้ งชาวบ้านในพืน้ ทีส่ องข้างในอดีต สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณคลองแม่ขา่ ช่วงระแกง หัวฝาย กําแพง
งามเป็ นสันกําแพงดินเก่า มีบ้านเรือนปลูกกันเป็ นหย่อมๆ ใกล้วดั พวกช้างและวัดหัวฝาย ซึ่ง
สภาพเดิมของพื้นที่เมืองเชียงใหม่เป็ นทุ่งนาที่ปลูกข้าว ผันนํ้ าจากคลองแม่ข่าเข้าที่นา โดย
บริเวณวัดหัวฝายมีกลุ่มแขกปาทานและไทยใหญ่เป็ นกลุ่มดัง้ เดิมทีอ่ าศัยอยู่ก่อนแล้ว พวกแขก
ปาทานมีอาชีพเลีย้ งวัวแถบทุ่งช้างคลาน ส่วนไทยใหญ่ทาํ รองเท้าและเข็มขัดจากหนังวัวเพื่อส่ง
ขายในเมือง ส่วนวัดพวกช้างเป็นกลุ่มคนเมืองตัง้ แต่แรกๆ ของการเกิดชุมชน
เมื่อเมืองเชียงใหม่พฒ
ั นา ณ ริ มคลองแม่ข่า
พื้นที่บริเวณนี้เริม่ มีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้น นับตัง้ แต่มกี ารย้ายโรงฆ่าสัตว์จากถนนศรี
ดอนไชยมาอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ทําให้ชาวบ้านที่มอี าชีพชําแหละหมู
ย้ายตามมาด้วย และบริเวณนี้ยงั ใกล้ตลาดถึงสองแห่ง คือตลาดประตูเชียงใหม่และตลาดประตู
ก้อม ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ทางเทศบาลได้สร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่าและได้ไถ
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กําแพงดินลงบางส่วนเพื่อตัดถนน ทําให้พ้นื ที่บริเวณนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ มีหน่ วยงาน
ของรัฐ บาลมาตัง้ สํา นัก งานเพิ่ม ขึ้น ได้แ ก่ สถานีว ิท ยุก ระจายเสียงแห่ ง ประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ และโรงพยาบาลแม่และเด็ก มีผลทําให้ภาคธุรกิจการค้าอาคารพาณิชย์ขยายตัว
ตามมา ผู้ค นอพยพเข้ามาบุก รุกพื้นที่รมิ คลองแม่ข่าและกําแพงดินมากขึ้น ส่ งผลให้ชุมชน
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนเพิม่ มากขึน้ ตามริมคลองแม่ข่า ทัง้ คนเมืองและชาวเขา โดยคน
เมืองส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง เช่น ฆ่าหมู กรรมกร เก็บขยะ พนักงานร้านอาหาร พนักงานล้าง
รถ ค้าขาย เช่น ขายก๋วยเตีย๋ ว ขายผักผลไม้ เนื้อ หมู ไก่ กระดูกวัวต้ม กาแฟ ของชํา เข็นรถ
ตามตลาด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคไม่เป็ นทางการ ส่วนชาวเขาอาชีพหลัก คือ ทําหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ชาวเขาเพื่อไปขายไนท์บาร์ซ่า สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็ นบ้านไม้ชนั ้
เดียว ปลูกกันอย่างระเกะระกะไม่เป็ นระเบียบ ทางเดินเท้ามีน้ํ าขังเวลาฝนตก เฉอะแฉะเป็ น
หลุมเป็ นบ่อ สัญจรลําบาก เด็กๆ เข้าโรงเรียนใกล้บ้าน เช่น โรงเรียนวัดพวกช้าง โรงเรียน
เทศบาลศรีปิงเมือง เป็นต้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา เมืองเชียงใหม่ถูกกําหนดให้เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของภาคเหนือตอนบน ภาคการผลิตสมัยใหม่เติบโตเต็มที่ นักท่องเทีย่ วจากทัวโลก
่
หลังไหลเข้
่
ามาสู่เมืองเชียงใหม่ โครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่างๆ ได้รบั การส่งเสริมจาก
รัฐอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มอี ตั ราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรองจาก
กรุงเทพมหานคร ผลจากการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้ความต้องการ
แรงงานรับ จ้า งเพิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การพัฒ นาประเทศที่มุ่ ง ส่ ง เสริม
ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ นหลัก โดยละเลยภาคการเกษตร ส่ ง ผลทําให้เ กิดปญั หาที่ไร้ทางออก
พืชผลราคาตกตํ่า ชาวนามีหนี้สนิ และค่อยๆ สูญเสียทีด่ นิ ทํากิน ทําให้ต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อ
มาหางานทํา กลายเป็นแรงงานราคาถูกของเมือง
เมือ่ เข้าสู่เมืองอันดับแรกทีต่ ้องหาคือทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่าเป็ นเป้าหมายใน
การแผ้วถางบุกเบิกจับจองเป็ นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะริมคลองแม่ข่าเพื่อทํามากินในเมืองใหญ่
จากบ้านหนึ่งหรือสองหลังเมื่อ ๕๐–๖๐ปี ท่แี ล้วกลายเป็ นหลักร้อยหลังในปจั จุบนั ทัง้ คนเมือง
และพีน่ ้องชนเผ่าอยูอ่ าศัยจนหนาแน่ นบริเวณริมคลองแม่ข่าและลํานํ้าสาขาในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ สภาพของสายนํ้าทีเ่ คยสะอาดได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างชัดเจน ผูค้ นไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากคลองแม่ขา่ อีกต่อไป
ลงพี้นที่ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
จากการสํารวจข้อมูลเมือ่ ปี ๒๕๓๙ ของคณะทํางานศึกษาชุมชนเมืองเชียงใหม่ พบว่ามี
ชุมชนทีอ่ ยู่รมิ คลองแม่ข่าและลํานํ้าสาขาทัง้ สิน้ ๑๔ ชุมชน คือ ระแกง กําแพงงาม หัวฝาย ฟ้า
ใหม่ ๕ธันวา ทิพย์เนตร ศรีปิงเมือง ศาลาแดง อินทนิล สวนดอก ป่าแพ่งคลองเงิน ทุ่งพัฒนา
ช่างฆ้อง และชมพูชา้ งม่อย ซึง่ เป็ นชุมชนแออัดหรือสลัมตามคํานิยามชุมชนทีอ่ ยู่ ในทีด่ นิ บุกรุก
ในสมัยนัน้ ปญั หาส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่มไี ฟฟ้า เดิมใช้พ่วงกับเอกชนซึ่งเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือน
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แพงมาก ไม่มนี ้ําประปา ใช้น้ําจากนํ้าบ่อทีไ่ ม่สะอาดเป็ นสนิม ไม่มที ะเบียนบ้านทําให้ลูกหลาน
เข้าโรงเรียนลําบาก ทางเดินเท้าเฉอะแฉะในหน้ าฝน ไม่มที างระบายนํ้ า ซึ่งเป็ นปญั หาขาด
ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน นํ้าท่วม ริมตลิง่ คลองพัง และปญั หาความไม่มนคงในที
ั่
ด่ นิ
สภาพคลองแม่ขา่ เมือ่ ปี ๒๕๓๙ มีสภาพตื้นเขิน ดินตะกอนทับถมกันเยอะมาก ผักตบชวาเต็ม
พืน้ ทีค่ ลอง สภาพคลองไม่ต่างไปจากทางระบายนํ้าทีน่ ้ํามีสดี ําสนิท กลิน่ เหม็น เต็มไปด้วยขยะ
นานาชนิดที่ลอยเกลื่อนและเต็มไปด้วยยุง นํ้ าในหน้าแล้งแห้ง นํ้ าไม่ไหลมีแต่เพียงนํ้ าระบาย
ั่
จากครัวเรือนที่ไหลลงสู่คลองแม่ข่าอย่างไม่ขาดสาย สองฝงคลองมี
บ้านเรือนของชาวบ้านทัง้
คนเมืองและชาวเขาอาศัยอยู่กนั เต็มพื้นทีร่ มิ คลองแม่ข่า บางหลังปลูกอยู่ในคลอง บางหลังขา
แหย่ลงไปในคลองครึง่ หลังก็ม ี
คลองแม่ข่าได้ถูกบริหารจัดการไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ส่วนที่ผ่านใจกลางเมืองจะถูก
ั่
ดาดซีเมนต์สองฝงคลองโดยเริ
ม่ จากบริเวณแจ่งศรีภูมจิ นมาสิ้นสุด ตรงบริเวณชุมชนระแกง
บางส่วน หลังจากนัน้ ไม่ได้ดาดซีเมนต์ซ่งึ เป็ นบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่กนั อย่างหนาแน่ น และ
เป็นคนยากคนจนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ ก่อนหน้าปี ๒๕๓๙ มีกระแส
การไล่รอ้ื ชุมชนริมคลองแม่ข่าอยู่เป็ นระยะๆ แต่สุดท้ายก็ไม่มหี น่ วยงานใดเอาจริงเอาจัง ชาว
ั่
ชุมชนสองฝงคลองจึ
งสามารถอยู่อาศัยกันได้เรื่อยมา ที่สําคัญในอดีตพื้นที่รมิ คลองแม่ข่าบาง
พืน้ ทีส่ ามารถออกโฉนดได้อกี ด้วย เช่น ที่บริเวณชุมชนระแกงมีการออกโฉนดทีด่ นิ บริเวณริม
คลองแม่ข่า แบบโฉนดเว้นโฉนด บางหลังก็ไม่ม ี สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าให้เราฟงั ว่า “อดี ต
ทางการแจ้งให้เราไปออกโฉนดทีด่ ิ น แต่ เราไม่มีความรู้ ไม่มีเงิ น เลยไม่ได้ไปออกโฉนด
ทีส่ าคัญเราคิ ดว่ามันเป็ นที ห่ ลวง เรากลัว แต่ มีบางหลังที เ่ ค้ามีความรู้ เค้าไปออก เค้าก็
ได้โฉนดมา มันก็เลยเป็ นแบบทีเ่ ห็นนัน้ แหละ”
จากการสํารวจคลองแม่ข่าของเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่และกลุ่มเยาวชน
รักษ์แม่ขา่ พบว่า สภาพคลองแม่ข่าปจั จุบนั ได้กลายเป็ นทางระบายนํ้ าเสียขนาดใหญ่ของเมือง
เชียงใหม่ไปแล้วเริม่ ตัง้ แต่สบข่า บริเวณตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่รมิ นํ้ าแม่ข่าถูกผันไปลงนํ้ า
ปิง ส่วนทางนํ้าเดิมถูกทําเป็ นประตูน้ํากึ่งถาวรปิดกัน้ ไว้ ทําให้ไม่มนี ้ําไหลไปตามธรรมชาติ จน
มาถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ทางเข้าศาลากลาง ปรากฏว่าทางหน่ วยงานรัฐได้ส ร้างท่อไว้สูงกว่า
ทางนํ้าไหลทําให้น้ําไม่สามารถไหลไปได้ สํารวจตามสายนํ้ ามาเรื่อยๆ เราจะมาเจอนํ้ า แม่ข่า
บริเวณบ้านท่อ ทีม่ กี ารก่อสร้างประตูระบายนํ้าเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าฝน เวลานํ้าจะท่วมเมืองก็จะ
ปิ ดประตูน้ํ าไม่ใ ห้น้ํ าเข้าเมือง ซึ่งช่วงนี้มนี ้ํ ามากเพราะมีน้ํ าจากคลองชลประทานไหลเข้ามา
สมทบ แต่คลองแม่ข่าก็เป็ นเพียงแค่ทางเดินของนํ้ าเส้นเล็กๆ เหมือนลําเหมืองมากกว่าเป็ น
สภาพคลอง จากนัน้ ทีโ่ รงพยาบาลลานนา ด้านหลังโรงพยาบาลเดิมมีชุมชนอาศัยอยู่แต่ปจั จุบนั
ไม่มแี ล้ว บริเวณนี้มกี ารทําทางนํ้ าเพื่อผันนํ้ าปิ งมาไล่น้ํ าเสียจากคลองแม่ข่าแต่ความเป็ นจริง
นํ้ าปิ งอยู่ต่ ํากว่าระดับนํ้ าของคลองแม่ข่าทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากสิง่ ก่อสร้างได้จริง
ทางนํ้าทีไ่ หลผ่านโรงพยาบาลลานนามาตันบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ด้านหน้าโรงพยาบาลมี
ั่
การสร้างท่อทีส่ งู กว่าระดับนํ้าทําให้น้ําไม่สามารถไหลไปได้ ข้ามฝงไปทางโรงพยาบาลตาเซนปี
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ั่
เตอร์ บริเวณนี้มปี ระตูน้ํ าเปิ ดปิ ดได้ มีน้ํ าไหลมาจากท่อระบายนํ้ าทางฝงถนนห้
วยแก้ว ไหลไป
ตามเส้นทางผ่านชุมชนนับจากบริเวณนี้เราพบว่านํ้ าต้นทุนของคลองแม่ข่ามาจากนํ้ าเสียที่ถูก
ระบายมาจากบ้านเรือนของทุกครัวเรือน โดยทางเทศบาลได้เปิดเผยเส้นทางระบายนํ้าทัง้ เมือง
เชียงใหม่ ซึ่งท่อจากครัวเรือนทุกหลังได้ไหลลงสู่ทางระบายนํ้ าสาธารณะที่เทศบาลได้วางไว้
และทางระบายนํ้ าเหล่านี้มุ่งหน้าไหลมาลงที่คลองแม่ข่าทุกเส้นทาง จึงทําให้น้ํ าในคลองแม่ข่า
กลายสภาพจากคลองใสไหลเย็นกลายเป็ นคลองนํ้ าเน่ า ซึ่ง นํ้ าที่ เห็นในปั จจุบนั คือ นํ้าเสี ย
จากทุกครัวเรือนที่ตงั ้ อยู่ในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ฝงั ่ ตะวันตก สภาพลํานํ้าเดิ มไม่มี
นํ้าต้ นทุนซึ่ งเป็ นนํ้ าจากธรรมชาติ พอนํ้าแม่ข่าไหลเข้ามาตัวเมืองจะพบว่าสภาพคลอง
ถูกดาดด้ วยซี เมนต์ตลอดเส้ นที่ ผ่านใจกลางเมืองเชี ยงใหม่ มาสิ้ นสุดบริ เวณชุมชนระ
แกง ต่อด้วยชุมชนกําแพงงามและหัวฝายที่ยงั ไม่มีการดาดซีเมนต์
พื้นที่คลองแม่ข่ามีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายภาคส่วน ได้แก่ กรมศิลปากร ดูแล
กําแพงเมืองเก่า กรมธนารักษ์(ราชพัสดุ) ดูแลที่ดนิ บริเวณกําแพงเมืองกับคลอง กรมเจ้าท่า
ั่
ดูแลนํ้ าในคลอง เทศบาลนครเชียงใหม่ ดูแลพื้นที่สองฝงคลองที
่ไม่อยู่ในที่ราชพัสดุ ผังเมือง
จังหวัดดูแลทัง้ หมด ส่งผลให้คลองแม่ขา่ ไม่ได้รบั การดูแลอย่างจริงจัง เพราะแต่ละภาคส่วนต่าง
คนต่างคิด ต่างคนต่างทํากันไปตามหน่ วยงานของตนเอง ไม่ได้ประสานงานกันเพื่อร่วมกัน
พัฒนาคลองแม่ขา่ อย่างจริงจัง
ด้วยกระแสของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเพิม่ พื้ นที่สเี ขียว
ให้กบั เมืองและการอนุ รกั ษ์โบราณสถานทําให้ทอ้ งถิน่ และส่วนราชการรวมถึงภาคประชาสังคม
ในเชียงใหม่เล็งเห็นว่าควรปรับปรุงสภาพคลองแม่ข่าพร้อมทัง้ บริเวณ ให้เป็ นพื้นที่สเี ขียวเพื่อ
เป็นปอดให้กบั เมืองเชียงใหม่ และด้วยกายภาพทีค่ ลองแม่ข่าอยู่ตดิ กับกําแพงเมืองชัน้ นอกยิง่
ทําให้เกิดกระแสการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูบริเวณดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ ซึ่งเห็นได้จากการให้สมั ภาษณ์
จากผูบ้ ริหารในหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องการจะย้ายชุมชนริ มคลองแม่ข่าออก และชุมชนที่
อยู่ริมคลองแม่ข่าถูกตราหน้ าว่าเป็ นคนทําให้ คลองแม่ข่าเน่ าเสี ยเพราะสร้างบ้านเรือน
บุกรุกลํานํ้า
จุดเริ่ มต้นของการรวมตัว
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ “แขวงเม็งรายไม่เ วิร์ก ” เป็ นคําพูดที่เ จ้าหน้ าที่เ ทศบาลพูดกับ
ชาวบ้านในแขวงเม็งราย จึงทําให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ จึงมานัง่ พูดคุยกันว่าจะต้องลบคํา
สบประมาทให้ได้ จึงคิดหาประเด็นทีจ่ ะทําร่วมกันเพื่อพิสูจน์ให้ทอ้ งถิน่ เห็นถึงพลังของชุมชนใน
แขวงเม็งราย โดยร่วมกันพิจารณาหากิจกรรมทีจ่ ะทําร่วมกันภายในแขวง เมื่อดูจากสภาพการ
อยู่อาศัย ทําให้พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนบริเวณริมคลองแม่ข่า ในที่ดนิ สาธารณะ
ประโยชน์ เช่น ชุมชนสองพีน่ ้ อง ระแกง หัวฝาย กําแพงงาม ฟ้าใหม่๔ และยังรวมถึงชุมชนที่
อยู่บริเวณลําคูไหว ได้แก่ ชุมชน ๕ธันวา ทิพย์เนตร ศรีปิงเมือง “คลองแม่ข่าและลําคูไหว”
น่ าจะเป็ นประเด็นร่ว มในด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกชุมชนสามารถเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการแก้ไข
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ั หาได้ เป้ าหมายแรก คื อ การทํา ให้ ค ลองแม่ ข่ า และลํา คูไ หวสะอาดและนํ้ า ไหล
ปญ
สะดวก
การพูดคุยของชาวบ้านได้นําเสนอแนวทางในการทําให้คลองสะอาด ด้วยภูมปิ ญั ญา
ดัง้ เดิมของชาวบ้านเอง เมือ่ ครัง้ ยังเป็นเด็ก และอาศัยอยู่ในชุมชนโดยบอกว่านํ้าจะใสได้ต้องทํา
ให้น้ําเคลื่อนไหว ด้วยการปกั ไม้ไผ่เป็ นช่วงๆ กลางนํ้าแม่ขา่ เมือ่ นํ้าไหลผ่านมาจะเกิดการปะทะ
ซึง่ จะช่วยให้น้ํ าสะอาดได้และทีส่ ําคัญยังช่วยกัน้ ขยะได้เป็ นช่วง ๆ อีกด้วย จากการพูดคุยหา
แนวทางร่วมกัน ชาวบ้านได้กําหนดแผนร่วมกันว่าสิง่ แรกทีต่ ้องทํา คือ การทําความสะอาด
คลอง ด้วยการเอาขยะขึน้ มาจากคลองให้หมด เพือ่ ทีน่ ้ ําจะได้ไหลสะดวก กลิน่ เหม็นจะลดลง ซึง่
ครัง้ นี้นบั ได้ว่าเป็นการทํางานร่วมกันครัง้ แรกของชาวบ้าน ซึง่ ยังไม่มที งั ้ ประสบการณ์และความ
มันใจ
่ จึงมีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจัดการคลองได้สําเร็จ เช่น ทีค่ ลองสําโรง จ.สงขลา
ชาวบ้านจึงสนใจทีจ่ ะไปเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทําเรื่องคลองสําโรง ทีช่ ุมชน
บ่อหว้า จ.สงขลา ไปเรียนรูถ้ งึ กระบวนการทํางาน การรวมกลุ่มชาวบ้าน หลังจากนัน้ กลับมา
ชาวบ้านได้ ร่วมกันสรุปงาน วิ เคราะห์ปัญหาของคลองแม่ข่าและตกลงกันว่าจะพัฒนา
คลองแม่ข่า ใช้ ชื่อว่า “โครงการคื นนํ้ าดี ให้ ลาํ คูไหว คื นนํ้ าใสสู่คลองแม่ข่า” ในวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยมีการกําหนดแผนงานร่วมกันดังนี้
- ผูน้ ําทุกชุมชนต้องทําความเข้าใจกับลูกบ้าน ถึงความสําคัญของงาน
- ก่อนวันงาน ๒ วัน กลุ่มผูน้ ําในแขวงเม็งรายทัง้ หมดจะร่วมกันรณรงค์ ในทุกชุมชน
อีกครัง้ เพื่อให้ชาวบ้านออกมาร่วม
- กําหนดรูปแบบของงาน โดยเฉพาะการเปิ ดงานชาวบ้านตกลงกันว่าให้ผู้นําใน
แขวงเม็งรายทุกคนเป็นคนเปิด
- กําหนดให้มกี ารประกาศเจตนารมณ์ของชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าในการที่
จะดูแลรักษาคลองให้มสี ภาพดีขน้ึ
- กําหนดการประสานงานกับเทศบาล ทัง้ เชิญร่วมงาน ขอรถขนขยะและเครื่องมือ
ทัง้ หมด
ในวันงานมีชาวบ้านมาร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าประมาณ ๕๐๐ คน โดยมีทงั ้ คนเมือง
และกลุ่มชาวเขา ซึ่งถือเป็ นกลุ่มหลักที่เข้ามาช่วย โดยลงมือทําความสะอาดคลอง เก็บขยะที่
ทับถมกันหนาแน่ นออก รวมถึงกําจัดวัชพืชต่างๆ ขึ้นมาจากคลอง รวมระยะทางที่ชาวบ้าน
ร่วมกันทําประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งนับเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทํางานพัฒนาสิง่ แวดล้อมคลอง
แม่ขา่ ของพีน่ ้องคนยากคนจนในเขตเมืองเชียงใหม่
จากทีช่ ุมชนมีปญั หาสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ทางกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (POP) จึงได้นํา
ประเด็นเหล่านี้มาorganize ชุมชน เพื่อเป็ นการรวมกลุ่มชาวบ้านให้เกิดการทํางานร่วมกัน
แก้ปญั หาที่ใกล้กบั ตัวเองเป็ นเบื้องต้นก่ อ น ตัวอย่างเช่น ชุมชนกําแพงงามแก้ปญั หาไฟฟ้ า
ั หาสะพานคนเดิน ที่ส ามารถยกให้ สู ง ได้ ถ้ า นํ้ า ท่ ว ม ชุ ม ชนระแกง
ชุ ม ชนทุ่ ง พัฒ นาแก้ ป ญ
แก้ปญั หาไม่มศี าลาชุมชน เป็ นต้น จากการแก้ปญั หาเล็กๆ ที่ชาวบ้านช่วยกันทํา
ได้เริม่
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ขยับสู่ปญั หาอื่นๆ ทีเ่ ป็ นความต้องการของคนในชุมชนเพิม่ มากขึน้ ชุมชนกําแพงงาม ได้ขยับ
มาสู่การแก้ปญั หาที่เป็ นปญั หาร่วมกัน เช่น การทําที่กนั ้ ตลิง่ พัง การปลูกต้นไม้ยดึ ริมตลิง่ การ
ทําสะพานข้ามคลอง การเก็บขยะของเด็กเยาวชน การทําทางเดินเท้า เป็ นต้น ซึ่งนอกจากจะ
รวมกลุ่มผูใ้ หญ่แล้ว เด็กเยาวชนในพื้นทีน่ ับเป็ นกําลังสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง โดย
เด็กๆ ได้ทํากิจกรรมการพัฒนาคลองแม่ข่าตามกําลังของเด็ก เช่น เก็บขยะในชุมชน ในคลอง
แม่ข่า การคัดแยกขยะเพื่อ ขายเป็ นรายได้ เป็ น ต้น เมื่อ ผู้ใ หญ่ เ ห็นลูกหลานตนเองมาร่ว ม
กิจกรรมก็ทําให้ผู้ใหญ่สนใจกิจกรรมต่างๆ และคอยสนับสนุ นกิจกรรมนัน้ ๆ จนส่งผลให้ผู้ใหญ่
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดในการพัฒนาคลองแม่ข่า การแก้ปญั หาเรื่องไฟฟ้าของชุมชน
กําแพงงามถือได้ว่าเป็ นจุดสําคัญ เพราะเป็ นชุมชนทีอ่ ยูร่ มิ คลองและเสาไฟฟ้าไม่สามารถเข้ามา
ั หา ชาวบ้า นจึง คิด
ในชุ ม ชนได้ เพราะทางเดิน คับ แคบ และพอจะได้เ สา ๗ ต้ น ก็เ ป็ น ป ญ
แก้ปญั หาโดยใช้สายนํ้าแม่ขา่ เป็ นเครือ่ งมือ ด้วยการเอาเสาลงนํ้าและช่วยกันลากข้ามฟากมาใน
จุดทีใ่ กล้ก่อน ส่วนจุดทีไ่ กลออกไป ชาวบ้านต้องช่วยกันเอาเสาลงนํ้าและรองหัวรองท้ายด้วย
ยางในรถยนต์ แล้ว ช่ว ยกันลากทวนนํ้ าเป็ นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร จนกระทังมาถึ
่
ง
บริเวณชุมชน จึงช่วยกันปกั เสาไฟฟ้าจนสําเร็จ ความสําเร็จในครัง้ นี้ชาวบ้านภูมใิ จมาก และ
มักจะเป็ นคําพูดที่ใช้กนั เสมอเวลาที่จะต้องทําเรื่องที่คดิ ว่ายากก็จะบอกว่า งานขนาดขนเสา
ไฟฟ้ามาปกั ได้เองยังทํามาแล้ว จะมีอะไรยากไปกว่านี้อกี
การทํางานเริม่ แรก เราได้ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านสอบถามถึงความเป็ นอยู่ สภาพของ
คลองแม่ข่า สภาพปญั หา แรกๆ คือชาวบ้านยังไม่ไว้ใจเรา จะไม่พูดกับเรา เราก็เดินไปเรื่อยๆ
จนไปเจอกับร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นชุมชนก็เข้าไปแวะซือ้ นํ้าซือ้ ขนมมาทาน ชาวบ้านก็จะถามเราว่าเป็ น
ใครมาทําอะไร เราก็จะเล่าให้ฟงั ว่าเป็ นใคร ทําอะไร บ้านอยู่ไหน มาทําอะไรที่น้ีซ่งึ เป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลของเราให้เขาเชื่อถือไว้วางใจเราให้มากที่สุด โดยเฉพาะชุมชนกําแพงงาม หัว
ฝาย มีทงั ้ คนเมือง อาข่า และลีซู ซึ่งมาจากบนดอย ความไม่ไว้ใจคนข้างนอกจะมีมาก จึงต้อง
ใช้เวลาในการคลุกคลีกบั ชาวบ้าน เราใช้วธิ ไี ปเยีย่ มบ้านลีซูท่านหนึ่งทีห่ วั ฝายซึง่ ชวนเราไปงาน
เทศกาลขึน้ ปี ใหม่ลซี ู พอเราไปปรากฏว่า ลีซูท่อี ยู่ท่หี วั ฝายมาจากหมู่บ้านเกือบทัง้ หมด ทําให้
เราได้รจู้ กั และคุน้ เคยกันมากขึ้น พอรูจ้ กั กันสนิทกันมากขึ้นเราก็เริม่ ชักชวนกันมาทํากิจกรรม
เล็กๆ ทีเ่ ค้าสามารถทําร่วมกันได้ก่อน โดยได้นัดคนทีม่ เี วลามาพูดคุยกันตรงร้านขายของชําใน
ชุมชนว่าจากการทีเ่ รามาพูดคุยกับทุกหลังเราพบว่ามีปญั หาหลายอย่าง ทุกคนอยากแก้ปญั หา
ไหม? ถ้าอยากแก้จะแก้ปญั หาไหนก่อนดีเพราะมันมีเยอะมาก ทุกคนก็จะช่วยกันระดมความ
คิดเห็น พอได้สงิ่ ทีท่ ุกคนอยากทําแล้วก็เริม่ ลงรายละเอียดงานทันทีว่าจะทําอย่างไร ใครเตรียม
อะไร ทําเมื่อไหร่ มีก ารแบ่งหน้ าที่แบ่งงานกันทําตามความสามารถและความถนัด เช่น ที่
กําแพงงามสิง่ ทีท่ ุกคนอยากแก้ไขคือ ริมตลิง่ พังทุกปีทาํ ให้ถนนค่อยๆ แคบลง เป็นอันตราย ทุก
คนก็จะช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ตลิง่ พัง ก็เริม่ จากการกัน้ ตลิง่ โดยใช้ไม้ไผ่ปกั เป็ นแนว
แล้ว นํ ากระสอบทรายมาทับซ้อ นๆ กัน จากนัน้ นํ าดินลงถม งานนี้สําเร็จ ลงได้เ พราะความ
ร่วมมือกันของทุกคน ทัง้ เด็กๆ ที่ช่วยกันขนไม้ ขนดิน ขนทราย ผู้ใหญ่ท่อี อกแรงทัง้ แรงกาย
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แรงใจช่วยกันจนสําเร็จ กิจกรรมครัง้ นี้ทํากันเกือบอาทิตย์ พอสําเร็จทุกคนมานัง่ สรุปกันว่าเป็ น
อย่างไร สิง่ ที่ได้คอื ความภูมใิ จที่เราสามารถแก้ปญั หาเองได้ เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็นความ
ร่วมมือของทุกคน สิง่ สําคัญคือพองานเสร็จต้องมีการสรุปบทเรียนการทํางานทุกครัง้ เพื่อเป็ น
การตอก ยํ้า ซํ้า ทวนในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นปญั หาอื่นๆ และเป้าหมายใหญ่
คือการทีค่ นจนสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองได้ จากการทํางานร่วมกัน
สิง่ หนึ่งทีเ่ ราเชื่อมันเสมอ
่
คือชาวบ้านสามารถทําได้ถ้ามีโอกาสหรือมีคนให้โอกาส เมื่อเราเชื่อ
สิ่งนี้ทําให้ก ารทํางานทุก อย่างเราจะให้ชาวบ้านคิด ทํา สําเร็จไม่สําเร็จมาสรุปบทเรียนหา
วิธแี ก้ไขร่วมกัน มีอยูค่ รัง้ หนึ่งทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ทศบาลลงมาในชุมชนกําแพงงาม ซึง่ เราก็นงั ่ อยู่ดว้ ย
มาถามว่ามี NGO เข้ามาในพืน้ ทีไ่ หม? ชาวบ้านบอกว่าไม่ม ี ไม่มใี ครเข้ามาเลย เจ้าหน้าทีถ่ าม
ว่าแล้วสองคน (หมายถึง POP) นี้เป็ นใคร ชาวบ้านบอกว่าเป็ นลูกเป็ นหลานของเรานี่แหละ
จากนัน้ เจ้าหน้าที่กเ็ ดินออกไป มันทําให้เรารูว้ ่าถ้าเราไว้วางใจพวกเขา เขาจะไว้ใจเรา เชื่อใจ
เรา และชาวบ้านก็จะปกป้องเราด้วย
ยกระดับการเคลื่อนไหวร่วมกับชุมชน
โครงการ “จัดระเบียบผังเมือง ปรับสภาพคลองแม่ข่า และอนุ รกั ษ์กําแพงเมืองชัน้ นอก
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัตศิ าสตร์” ทางจังหวัดจะทําการดาดคลอง(เทคอนกรีตริม
คลอง) และย้ายชาวบ้านออกจากพืน้ ที่ประวัตศิ าสตร์ เพื่อปรับปรุงเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองให้คนในเมืองได้มาออกกําลังกาย เมื่อปี ๒๕๔๕ นัน้ นับเป็ นอีกหนึ่ง
จุดเปลี่ยนในการทํางานชุมชนริมคลองแม่ข่า โดยทางจังหวัดได้นํารถแบ๊ คโฮเข้ามาทําการขุด
ลอกคลอง และมีก ระแสข่าวว่าจะไล่ร้อื ชุมชน คนทํางานจึงได้นําเอาประเด็นนี้ไปพูดคุ ยกับ
ชาวบ้านกําแพงงามเพื่อ หาทางออกร่วมกัน จากการพูดคุ ยและการทํางานร่วมกันที่ผ่านมา
ระยะหนึ่งทําให้ชาวบ้านเห็นถึงความสําคัญในการอาศัยอยู่ในที่ดนิ เดิม แต่มคี ําถามว่าจะอยู่
อย่างไรให้หน่ วยงานเห็นชอบ ชาวบ้านจึงคิดเรื่องของการอยู่ร่วมกับคลองและโบราณสถาน
ชาวบ้านอยู่ได้โบราณสถานอยู่ได้ โดยมีเป้ าหมาย คื อ การมีสิทธิ ในการอยู่อาศัยในที่ ดิน
เดิ ม อยู่ ร่ว มกับเมื อ ง เพื่ อ สร้ า งโอกาสและช่ อ งทางเพื่ อ การอยู่ร อดของชี วิต อย่ างมี
ศักดิ์ ศรี โดยจะทําการปรับขยับบ้านจากคลองแม่ขา่ ขึน้ มาและจากกําแพงเมืองลงมาอยู่ขา้ งล่าง
กันแนวเขตบ้านให้อยู่ห่างจากกําแพงดินอย่างน้ อย๑ เมตร สร้างเป็ นหมู่บ้านหัตถกรรมขาย
สิน ค้า ให้ก ับ นัก ท่อ งเที่ย วที่มาดูกํ าแพง โดยชาวบ้า นได้ร่ว มกัน คิด ออกแบบการอยู่อ าศัย
ร่วมกับโบราณสถานของเมืองโดยมีนักศึกษาคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุ โลก มาช่วยสิง่ ที่ชาวบ้านคิดให้เป็ นรูปธรรม ทําให้ชาวบ้านเข้าใจและเห็นภาพใน
สิง่ ทีต่ นเองคิด หลังจากนัน้ ชาวบ้านได้นําแบบทีต่ นเองคิดไปนําเสนอกับหน่ วยงานเจ้าของทีด่ นิ
ได้แก่ กรมศิลปากร เชียงใหม่ ขณะนัน้ คุณสหวัฒน์ แน่ นหนา ดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการกรม
ศิลปากร เชียงใหม่ เข้าใจวิธคี ดิ ของชาวบ้านและเห็นด้วยกับการอยู่ร่วมกับโบราณสถาน แต่ใน
กฎหมายของกรมศิลปากรไม่มแี นวทางให้คนกับโบราณสถานอยู่ร่วมกัน ชาวบ้านจึงได้พสิ ูจน์
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ให้เห็นว่าคนอยู่ร่ว มกับคลองและโบราณสถานได้ โดยได้มมี าตรการในการดูแลที่อ ยู่อาศัย
ร่วมกัน ดังนี้
๑. ควบคุมไม่ให้มกี ารปลูกบ้านเพิม่
๒. ดูแลไม่ให้มกี ารดําเนินธุรกิจบ้านเช่า
๓. ไม่ให้มกี ารขายต่อสิทธิในการอยูอ่ าศัย
๔. ดูแลเรือ่ งปญั หายาเสพติด
และได้ขยายแนวคิดนี้ให้กบั เพื่อนต่างชุมชนที่อยู่รมิ คลองแม่ข่าได้เห็นถึงความสําคัญ
และความร่วมไม้ร่วมมือกัน ชาวบ้านชุมชนกํา แพงงามได้ทําการปรับปรุงบ้านเป็ นตัวอย่างเป็ น
โครงการทดลองให้ ท ัง้ ชาวบ้า น และหน่ ว ยงานได้ เ ห็น ว่ า สามารถอยู่ ร่ ว มกัน ได้ แ ละคืน
โบราณสถานให้กบั สังคม โดยได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจาก DANCED จํานวน ๑ ล้าน
บาทในการก่ อสร้างบ้านใหม่ จํานวน ๓๙ หลังคาเรือ น และเงินออมทรัพย์ของชาวบ้านอีก
จํานวนหนึ่งเป็ นทุนในการสร้างบ้าน การขยับบ้านของชาวบ้านกําแพงงามในครัง้ นี้เป็ นอีกจุด
หนึ่งทีเ่ ป็นตัวอย่างให้เกิดวิธคี ดิ การปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยในทีด่ นิ เดิมซึง่ สามารถทําได้และถือได้ว่า
เป็นโครงการนําร่องให้เกิดโครงการบ้านมันคงในระยะเวลาต่
่
อมา
สิ่ งที่อยากเห็น
๑. ชาวบ้านมีความรูค้ วามเข้าใจถึงสิทธิขนั ้ พื้นฐานที่ตนเองจะต้องได้รบั การบริการ
จากหน่ ว ยงานของรัฐ โดยสามารถที่จะต่อ รองกับข้าราชการในท้องถิ่นได้อ ย่างมี
ศักดิ ์ศรี
๒. ชาวบ้านมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่างๆ
๓. สภาพคลองแม่ขา่ ดีขน้ึ ถูกบําบัดจากต้นทางก่อนปล่อยลงสู่ปลายทาง
๔. ชาวบ้านมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับคลองแม่ข่าและโบราณสถานได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี
๕. สังคมให้การยอมรับชาวบ้านที่อยู่รมิ คลองแม่ข่าว่ามีคุณค่าต่ อเมือ งในการเป็ น
แรงงานนอกระบบที่หล่อ เลี้ยงเมือ งเชียงใหม่ทงั ้ เมือง และคุณค่ าของคนจนที่ดูแล
พัฒนาคลองแม่ขา่
๖. เกิดผู้นําที่เข้าใจปญั หาของตนเอง ปญั หาของสังคม และทํางานเพื่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
กิ จกรรมเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลง
๑. งาน “คืนนํ้ าดี ส่ลู าํ คูไหว คื นนํ้ าใสให้ คลองแม่ข่า” เป็ นกิจกรรมแรกๆ ที่ทําให้
ชาวบ้านริมคลองแม่ข่าได้รวมกลุ่มกันพัฒนาคลองแม่ข่า เอาขยะเศษวัชพืชต่างๆ ขึ้นมาจาก
คลอง เพื่อเป็ นการพิสูจน์ว่าคนริมคลองซึ่งเป็ นคนยากคนจนสามารถทําได้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การ
คิดกิจกรรมการวางแผนการทํางาน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับหน่ วยงาน
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และชุมชนต่างๆ เข้าร่วม การเตรียมอุปกรณ์ การปฎิบตั ิการจริง การสรุปบทเรียนที่ได้ เป็ น
กิจ กรรมที่นํ า ไปสู่ กิจ กรรมอื่น ๆ ในการพัฒ นาคลองแม่ ข่ า จนถึง ป จั จุ บ ัน นี้ ช าวบ้า นได้จ ัด
กิจกรรมคืนนํ้าดีฯ เป็นครัง้ ที่ ๑๓ แล้ว
๒. งานสื บชะตาคลองแม่ ข่า เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่นําพิธกี รรม ความเชื่อของคนใน
ท้องถิน่ มาเป็ นประเด็นในการทํางานกับชุมชนเพื่อให้ ชุมชนเห็นความสําคัญของคลองแม่ข่าที่
ั่
เป็ นคลองธรรมชาติ มีความสําคัญแต่อดีต กําลังจะถูกเปลีย่ นเป็ นการดาดซีเมนต์สองฝงคลอง
ซึ่ง จะทําให้ระบบนิ เ วศริมคลองแม่ข่า หมดไป ซึ่ง มีช าวบ้า นบอกว่ า “คลองมัน ถู กดาดโดย
เทศบาล เทศบาลนัน้ แหละทีต่ ้องมาดูแล” ทําให้ชาวบ้านร่วมกันคิดการสืบชะตาคลองแม่ข่าขึน้
ซึ่งเป็ นการยืดอายุของคลองแม่ข่า ทําให้ค ลองแม่ข่าได้รบั การดูแล เพื่อให้เกิดกําลังใจและ
ความหวังในการพัฒนาคลองแม่ข่าต่อไป กิจกรรมครัง้ นี้ได้รบั ความสนใจจากทัง้ ชาวบ้านและ
หน่วยงานในท้องถิน่ เป็นกิจกรรมทีท่ าํ ให้คนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มมารวมกันทํากิจกรรมนี้ เริม่
ตัง้ แต่รว่ มกันคิดว่าเราน่าจะทําการสืบชะตาคลองแม่ข่าเพื่อต่ออายุของคลองแม่ข่าซึง่ เป็ นความ
เชื่อของคนล้านนา ซึง่ ทุกคนเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ จึงเกิดการประชุมเตรียมงานทัง้ หมดเกิดขึน้
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ การแบ่งหน้ าที่กนั ทําว่าใครจะรับผิดชอบทําอะไรได้บ้า ง เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่
จัดเตรียมทําเครื่อ งสืบชะตา ดูขนั ้ ตอนของพิธ ีกรรม ผู้ชายหาวัส ดุอุ ป กรณ์ เตรียมสถานที่
ผูห้ ญิงเตรียมเรือ่ งอาหารการกิน เด็กๆ ช่วยกันทําความสะอาดบริเวณงาน เป็ นต้น ซึง่ นอกจาก
จะสืบชะตาคลองแม่ข่าแล้ว ยังมีการช่วยกันทําความสะอาดคลองโดยการเอาวัชพืชขึ้ นมาจาก
คลองอีกด้วย งานสืบชะตาครัง้ นี้ยงั เป็นการเสริมสร้างและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผูค้ นในชุมชน
ั่
และสองฝงคลอง
จากกิจกรรมในครัง้ นี้ส่งผลทําให้ชุมชนต่างๆ ริมคลองแม่ข่าและลํานํ้ าสาขา
หันมาสนใจดูแ ล รัก ษาความสะอาด หน่ ว ยงานท้อ งถิ่นเริ่มให้ค วามสําคัญ สนับสนุ นวัส ดุ
อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ คนในสัง คมลดอคติต่ อ ชาวชุม ชนริม คลองแม่ข่า และยัง ได้เ ผยแพร่งานสู่
สาธารณะได้รบั รูอ้ กี ด้วย จากกิจกรรมนี้ทาํ ให้นักวิชาการในท้องถิน่ ได้เข้าใจคนจนทีอ่ ยู่รมิ คลอง
แม่ข่าในอีก มุมมองหนึ่ งว่า แท้จ ริงแล้ว คนเหล่ านี้ ไม่ไ ด้ทํา ให้ค ลองแม่ข่าเน่ าเสีย แต่ ใ นทาง
กลับกันพวกเค้าช่วยกันดูแล พัฒนาคลองแม่ขา่ ให้ดขี น้ึ
๓. โครงการปรับปรุงที่ อยู่อาศัยบริ เวณริ มคลองแม่ข่าและแนวกําแพงเมือง เป็ น
อีกกิจกรรมหนึ่งทีส่ ่งผลสะเทือนและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านกายภาพ และวิธคี ดิ
ของชุ มชนและท้อ งถิ่น ซึ่งทางชุม ชนกํา แพงงามได้เ ริม่ ต้นทํา เป็ นโครงการทดลองในการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดนิ เดิม เป็ นโครงการที่ส่งผลให้เกิดแนวทางการทํางานของโครงการ
บ้านมันคงทั
่
วประเทศของสถาบั
่
นพัฒนาองค์กรชุมชน ซึง่ กว่าจะมาถึงการปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัย
เราใช้ระยะเวลาในการ organize ชุมชนเกือบ ๓ ปี เริม่ จากกิจกรรมเล็กๆ ค่อยๆ ขยับกิจกรรม
ขึ้นมาเรื่อยๆ พาชาวบ้านออกไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนทัวประเทศ
่
ต่ อรองกับ
หน่ วยงานท้องถิน่ เป็ นระยะๆ โดยเฉพาะการดาดคลองตัง้ แต่บริเวณชุมชนกําแพงงาม หัวฝาย
ไปจนถึงฟ้าใหม่ ซึ่งถือว่าเป็ นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ชาวบ้านสามารถระงับโครงการนี้ได้ จน
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มาถึง การปรับ ปรุ ง ที่อ ยู่อ าศัย ซึ่ง ถือ ได้ว่ า เป็ น งานใหญ่ ท่ีช าวบ้า นได้ร่ว มกัน คิด วิ เ คราะห์
ออกแบบ ต่อรอง จนมาถึงปฏิบตั กิ าร โดยมีกระบวนการทํางานร่วมกันดังนี้
๑. ประชุมวางแผนการทํางาน เริม่ จากการประชุม การหารือกับคนในชุมชนรวมทัง้
เครือข่ายฯ เพื่อหาทางออกร่วมกัน รวมทัง้ การหารือร่วมกับหน่ วยงานเจ้าของพื้นที่
คือกรมศิลปากร จากการหารือได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่าจะมีการย้ายจากบนกําแพงลงมา
ปลูกสร้างใหม่ดา้ นล่างและขยับบ้านทีอ่ ยู่ตดิ กําแพงให้ขยับออกห่างออกมา ๑ เมตร
ส่วนบ้านที่อยู่แนวคลองแม่ข่าให้ขยับบ้านขึ้นมาให้พ้นแนวคลอง เพื่อสามารถเดิ น
เชื่อมกันได้และมีการปรับภูมทิ ศั น์ของชุมชนให้ดขี น้ึ รวมทัง้ กําหนดกฎกติกาการอยู่
ร่วมกัน
๒. การจัดตัง้ คณะกรรรมการทํางานคลองแม่ขา่ ลําคูไหวและกําแพงเมือง มีการจัดตัง้
คณะกรรมการทํางานฯ ขึน้ เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน
๓. การสํารวจชุมชน ชาวบ้านร่วมกันสํารวจชุมชนว่ามีส ภาพอย่างไร ทําการวัด
ขนาดพืน้ ทีท่ จ่ี ะร่วมโครงการทัง้ หมดเพื่อนําไปสู่การวางแผนการปรับปรุงชุมชน
๔. กระบวนการทํา ผังชุ มชน ชาวบ้า นร่ว มกัน วางผังชุม ชนของตนเอง ช่ ว ยกัน
ออกแบบว่ า จะอยู่ก ัน อย่ า งไร โดยมีนั ก ศึก ษาฝึ ก งานจากมหาวิท ยาลัย นเรศวร
พิษ ณุ โ ลก สาขาสถาปตั ยกรรม มาช่ ว ยทําให้ค วามคิดของชาวบ้านออกมาเป็ น
รูปธรรมทีช่ ดั เจน
๕. การทําความเข้าใจกับชาวบ้าน เครือ ข่ายฯ ร่ว มกับแกนนํ าในพื้นที่ร่ว มกันทํา
ความเข้า ใจกับ เจ้า ของบ้า นที่ต้อ งรื้อ ย้า ยลงมา รวมถึง การหาพื้น ที่ว่ า งในชุ ม ชน
สําหรับบ้านทีต่ อ้ งย้ายลงมาจากกําแพงและเจรจาตกลงขอแบ่งปนั ทีด่ นิ เพื่อปลูกสร้าง
บ้านใหม่ ขัน้ ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขัน้ ตอนทีย่ ากมาก ใช้เวลานานพอสมควร กว่าทีจ่ ะให้
คนที่มที ่กี ว้างๆ แบ่งปนั ให้เพื่อนได้ลงมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น บ้านอุ้ย
แดง มีท่ดี นิ กว้างมาก ทุกคนเห็นร่วมกันว่าจะย้ายบ้านกบ กับรงค์มาอยู่ร่วมกับลุง
แดง พวกเราทัง้ หมดทัง้ ชาวบ้านในชุมชน เครือข่ายฯ ช่วยกันพูดทําความเข้าใจ แกก็
ไม่ให้จนเกิดกระบวนการให้คนในกับคนในพูดคุยกัน ตอนนัน้ พีเ่ รือง กบ รงค์ ได้เข้า
ไปคุยกับแก ทําความเข้าใจว่าถ้าเราไม่ปรับขยับเราจะอยู่ไม่ได้ อุ้ยแดงก็อยู่ไม่ได้ เค้า
จะย้ายพวกเราออกไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ ทไ่ี หนกัน กบกับรงค์ยา้ ยลงมาอยู่ดว้ ยจะ
ได้ช่วยกันดูแลอุ้ยเวลาอุ้ยไม่สบายหรือให้ไปซือ้ ของจะได้ช่วยเหลือกัน พูดคุยกันอยู่
นานจนอุย้ แดงเปลีย่ นใจยินยอมให้กบกับรงค์ยา้ ยลงมาอยู่ดว้ ย
๖. การออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกันออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยวันละ ๑ บาท
เพื่อเป็ นทุนในการก่อสร้างบ้าน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชนกับ
เครือข่ายฯ เข้ามาดูแลเรื่องออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้คนในชุมชนเป็ นหลัก
เครือข่ายเป็นพีเ่ ลีย้ งคอยดูแลระบบ
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๗. นําเสนอผังชุมชนและแนวทางการปรับปรุงชุมชนต่อกรมศิลปากร ชาวบ้านได้นํา
ผังแนวคิดการปรับปรุงที่อ ยู่อาศัย เทียบระหว่างผังใหม่กบั ผังเก่ านํ าเสนอต่อ กรม
ศิลปากร ได้ขอ้ สรุปว่าทางกรมศิลปากร ‚เห็นชอบกับการปรับปรุงชุมชนให้น่าอยู่‛
แต่ไม่ได้รบั การยืนยันให้อยู่ในทีเ่ ดิมได้เพราะนโยบายของกรมศิลปากรไม่มแี ผนการ
ให้ชุมชนอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถาน กระบวนการนี้ใ ช้เวลาต่อรองอยู่ ๒–๓ ครัง้
กว่ากรมศิลป์จะเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ซึ่งกรมศิลป์เองได้นําคณะดูงานของกรมศิลป์
เข้ามาศึกษาแนวคิดการปรับปรุงของชุมชนกําแพงงามอีกด้วย
๘. ประชุมหาข้อสรุป หลังจากกลับมาจากการนํ าเสนอผังการปรับปรุงแล้ว ชาวบ้าน
ได้มาร่วมกันหาข้อสรุป ร่วมกันว่าชาวบ้านพร้อมที่จะปรับปรุงชุมชนให้เป็ นรูปธรรม
เพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะยังไม่ได้รบั การ
ยืนยันถึงสิทธิการอยูอ่ าศัยทีม่ นคงก็
ั ่ ตาม
๙. กําหนดแนวทาง ‚กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย‛ เครือข่ายฯและชุมชนร่วมกันหาทาง
ออกเรื่องงบประมาณในการสร้างบ้านหลังใหม่ การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหลังเดิม
โดยได้รบั การติดต่อจากโครงการ DANCED ในการให้งบประมาณสนับสนุ นการ
ก่อสร้างบ้านและจัดตัง้ ‚กองทุนเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย‛ ขึน้ และได้ร่วมกันทําโครงการเสนอ
ต่อ DANCED ได้รบั การอนุ มตั งิ บประมาณจํานวน ๑ ล้านบาท โดยร่วมกันบริหาร
ระหว่างเครือข่ายฯ กับชุมชน
๑๐. การสํารวจราคาวัสดุก่อสร้างบ้าน ชาวบ้านได้ร่วมกันออกสํารวจราคาวัสดุใน
การก่อสร้างบ้าน โดยได้แบ่งกันไปสํารวจแล้วนํ ามาเสนอในที่ประชุมว่าที่ไหนถูก
ที่สุด ให้เงื่อนไขดีท่สี ุด ซึ่งชาวบ้านช่วยกันพิจารณาร่วมกัน จําได้ว่าช่วงที่ออกไป
สํารวจเรานัง่ รถพ่วงของลุงแก้วตระเวนสํารวจวัสดุท่จี ะใช้ก่อสร้างทัวเมื
่ องเชียงใหม่
ชาวบ้านจะอธิบายถึงโครงการฯ และวิธกี ารทีเ่ ราจะซือ้ ของ ให้กบั ทางร้านฟงั ทุกร้าน
ที่เ ข้าไปติดต่ อ แล้ว มาช่ ว ยกัน ดูว่ า วัส ดุ อ ันไหนถู ก ที่สุ ด คนที่ไ ม่ได้ไ ปก็จ ะเข้า มา
ร่วมกันตัดสินใจด้วย
๑๑. การพิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน หลังจากได้รบั การอนุ มตั ิ
งบประมาณจาก DANCED ชาวบ้าน เครือข่ายฯ ร่วมกันคิดค้นการจัดการกองทุน
ให้มลี กั ษณะเป็ นกองทุนหมุนเวียน สําหรับชุมชนที่อ าศัยอยู่ในที่ดนิ สาธารณะ ริม
คลองแม่ขา่ และกําแพงเมืองได้ใช้ต่อไปจึงให้กองทุนนี้เป็ นเงินกู้ดอกเบีย้ ถูกสําหรับใช้
ก่อสร้างบ้านและได้มกี ารพิจารณาการให้กตู้ ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
๑๒. การถอดสรุปบทเรียนการทํางาน เป็ นกระบวนการที่สําคัญสําหรับเครือข่ายฯ
และชุมชนเพื่อเป็ นการเรียนรู้ใหม่ร่วมกันและให้เกิดความมันใจในการแก้
่
ไขปญั หา
เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยในอนาคต ซึง่ จะได้นําบทเรียนทีผ่ ่านมานําไปใช้กบั การปรับปรุงทีอ่ ยู่
อาศัยใหม่ในทีด่ นิ เดิม
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จากกิจกรรมนี้เป็ นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ ว่าชาวบ้านทําได้ ถ้ามีโอกาส ส่งผลทําให้พ้นื ที่
กําแพงงามเป็ นพื้นที่ดูงานการแก้ไขปญั หาที่อยู่อาศัยของพี่น้องทัวประเทศรวมถึ
่
ง
ต่างประเทศด้วย
พัฒนาการของชาวบ้าน
จากการทํากิจกรรมร่วมกันของทัง้ คนในชุมชนและต่างชุมชน ก่อให้เกิดผู้นําที่ไม่เป็ น
ทางการ เข้ามาทํางานร่วมกัน คิด ทํา เพื่อพี่น้องคนยากคนจน มองข้ามปญั หาส่วนตัว มอง
ปญั หาของส่วนรวมมากขึน้ การเข้าใจถึงสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนทุกคนควรได้รบั การบริการ
จากรัฐ ชาวบ้านสามารถต่อรอง เจรจากับหน่ วยงานท้องถิน่ ได้ สามารถหยุดการไล่รอ้ื พี่น้อง
ชุมชนริมคลองแม่ข่าได้ ทําให้หน่ วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนทัง้ รัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกัน
แก้ไขปญั หาคลองแม่ขา่ เช่น บ.แมนูไลฟ์เข้ามาทํากิจกรรมการบําบัดนํ้ าเสียต้นทางกับชาวบ้าน
ชุมชนริมคลองแม่ข่าได้เ กิดการลุ กขึ้นมาพัฒนาและคิดถึงการอยู่อ าศัยในระยะยาวในพื้นที่
สาธารณะ ประจวบกับการมีนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๖ ทีต่ ้องการจะพัฒนา
คลองแม่ขา่ โดยการอพยพคนทีอ่ าศัยอยู่รมิ คลองแม่ข่าออกจากพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ่ี ยงั ไม่ได้
ทําการดาดคลอง ทําให้ชุมชนกําแพงงาม(ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ปรับปรุง) ชุมชนหัวฝาย ชุมชนฟ้าใหม่
รวมตัวกันต่อรองกับจังหวัดซึง่ ขณะนัน้ ได้มอบหมายให้คุณชุมพร แสงมณี นายอําเภอเมือง มา
เจรจากับชาวบ้านโดยชาวบ้านได้รว่ มกันทํากระบวนการการทําผังชุมชนและแนวทางการอาศัย
อยูร่ ว่ มกันในพืน้ ทีร่ มิ คลองแม่ข่าเสนอต่อจังหวัด ผลสรุปออกมาว่าชาวบ้านสามารถอยู่ในทีด่ นิ
เดิมได้โดยการขยับบ้านขึ้นมาจากคลองแม่ข่า โดยเปิ ดให้เป็ นทางเดินเชื่อมต่อกันตัง้ แต่หวั
ฝาย กําแพงงามและฟ้าใหม่ ซึง่ นับเป็ นอีกก้าวทีส่ ําคัญและเป็ นผลสําเร็จอีกครัง้ หนึ่งทีช่ าวบ้าน
ร่วมกันต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิชุมชนในทีด่ นิ เดิม โดยได้รว่ มกับเจ้าหน้าทีก่ องช่างของเทศบาล
นครเชียงใหม่วดั พืน้ ทีจ่ ริงของคลองแม่ข่าในการปรับปรุง ผลปรากฏว่าพืน้ ทีบ่ างส่วนของคลอง
แม่ข่าชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในทีด่ นิ เดิมได้เพราะพืน้ ที่แคบและเขตที่ดนิ ริมคลองติ ดกับ
พืน้ ทีเ่ อกชนจํานวน ๒๒ หลังคาเรือน ชาวบ้านจึงหาทางออกร่วมกัน สุดท้ายชาวบ้านตกลงกัน
ว่าจะหาซื้อที่ดนิ ซึ่งเป็ นที่ดนิ เอกชนในชุมชนหัวฝายเพื่อให้บ้านที่อยู่รมิ คลองได้มที ่อี ยู่อาศัย
กระบวนการหาซื้อที่ดนิ ใหม่และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในทีเ่ ดิมจึงเกิดขึน้ โดยกลุ่ มทีป่ รับปรุง
ในที่ดนิ เดิมทัง้ หัวฝายและกําแพงงามทัง้ หมด ๒๕ หลังคาเรือน กลุ่มที่ต้องซื้อที่ดนิ ใหม่ ๒๒
หลังคาเรือน ประจวบกับในขณะนัน้ ได้มโี ครงการบ้านมันคง
่ ทีผ่ ่านมาทางสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็ นแหล่งงบประมาณในการสนับสนุ นการก่อสร้างบ้านและการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน โดยชุมชนได้ทํากระบวนการบ้านมันคงร่
่ วมกันตัง้ แต่
การสํารวจข้อมูล การสรุปข้อมูล การหาคณะทํางาน การจัดทําโครงการ การต่อรองเรื่องที่ดนิ
การทําผังชุมชน การนําเสนอโครงการ นับเป็ นชุมชนแรกๆ ในเชียงใหม่ทบ่ี ้านมันคงได้
่
เข้ามา
สนับสนุ น โดยนโยบายของบ้านมันคงแล้
่
วจะสนับสนุ นชุมชนที่มที ่ดี นิ ที่ไม่มนคงให้
ั่
เกิดความ
มันคงโดยมี
่
ชาวบ้านเป็นแกนหลักในการทํางาน
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หลังจากนัน้ ได้มกี ารขยายการทํางานออกไปอีก ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนช่างฆ้อ ง
ชุมชนอินทนิล และบ้าน ๘ หลังย่านวัดเกต โดยมีทมี เครือข่ายฯ เป็ นพีเ่ ลีย้ งคอยให้ข้อมูล ช่วย
จัดทํากระบวนการ ให้คําแนะนํ าข้อเสนอแนะ ในปี ๒๕๔๗ ได้ขยายพื้นที่การทํางานเรื่องที่อยู่
อาศัยโดยใช้บ้านมันคงเป็
่
นเครื่องมือในการทํางานของเครือข่ายฯใช้ระบบการเรียนรูแ้ บบ “พี ่
สอนน้อง” คือชุมชนที่ได้รบั งบประมาณและผ่านการทํากระบวนการบ้านมันคงมาก่
่
อนเข้าไป
ถ่ายทอดประสบการณ์และให้คาํ แนะนําการจัดทําโครงการฯ โดยได้ขยายเพิม่ ไปอีก ๑๔ ชุมชน
จากการทํางานโดยใช้บ้านมันคงเป็
่
นเครื่องมือนัน้ มีปญั หาอุปสรรคนานัปการ ด้วยความที่เป็ น
เรือ่ งใหม่ ท้องถิน่ ยังไม่ยอมรับกระบวนการทีช่ าวบ้านได้ลุกขึน้ มาช่วยกันแก้ไขปญั หาด้านทีอ่ ยู่
อาศัย การปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคของตนเองให้ดขี น้ึ แต่ด้วยพลังและการที่มเี ป้าหมาย
เดียวกันทําให้ทุกคนในเครือข่ายฯ ฝา่ ฟนั อุปสรรคเหล่านัน้ ไปได้ จากนัน้ ปี ๒๕๕๒ ได้ขยายการ
ทํางานออกไปอีก ๑๓ ชุมชนครอบคลุมทัวทั
่ ง้ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทัง้ หมด ๓๒ ชุมชน
เพื่อ แก้ปญั หาด้านที่อ ยู่ใ ห้ดีข้นึ รวมทัง้ ยังได้ขยายการทํางานกับภาคีต่ า งๆ ในท้อ งถิ่นเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปญั หาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ส่วนเรื่องคลองแม่ข่านัน้ ทางชาวบ้านยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านได้ม ี
ข้อเสนอในการพัฒนาคลองแม่ขา่ กับหน่วยงานท้องถิน่ ดังนี้
๑. จัดตัง้ คณะกรรมการแก้ไขปญั หาร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ แล้ว
แก้ปญั หาให้ตรงจุด
๒. ควรมีบ่อ บําบัด นํ้ า เสีย ครอบคลุ ม ครัว เรือ นที่อ าศัยอยู่ใ นเขตเทศบาลโดยการ
ส่งเสริมให้ความรูแ้ ละผลักดันระบบบําบัดนํ้าเสียรูปแบบของชุมชนให้มกี ารนํามาใช้อย่างทัวถึ
่ ง
๓. มีการบังคับใช้กฎหมาย (เทศบัญ ญัติ) อย่า งเข้มงวด ในการปล่ อยนํ้ าเสียของ
สถานประกอบการ ร้านค้า และบ้านเรือน
๔. นํานํ้าธรรมชาติเข้ามาสู่คลองแม่ข่าเพื่อให้คลองแม่ขา่ คืนสู่สภาพตามธรรมชาติ
๕. ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในการแก้ไขปญั หาคลองแม่ข่าและลํา
นํ้าสาขา
ระบบที่เ กิด ขึ้น คือ ชุ ม ชนร่ว มกัน ทํ า งาน เชื่อ มโยงกัน เป็ น เครือ ข่ า ยฯ ในนาม
เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ มีการประชุม พูดคุยปรึกษาหารือกันทุกวันที่ ๒๙ ของ
ทุกเดือน
ผลผลิ ตที่เกิ ดขึ้น
เกิดผูน้ ํ าตามธรรมชาติทล่ี ุกขึน้ มาทํากิจกรรมการพัฒนาคลอง และการมองปญั หาของ
ชุมชนเชื่อมโยงไปยังปญั หาระดับประเทศ
การทําผังแนวคิดการปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยในที่ดนิ เดิม เปรียบเทียบสภาพก่อน
และหลังการปรับปรุงในโครงการทดลองทีช่ ุมชนกําแพงงาม
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การคิดค้นระบบบําบัดนํ้ าเสียในครัวเรือนให้เหมาะสมกับชุมชนริมคลองเพื่อบําบัดนํ้ า
เสียตัง้ แต่ตน้ ทางก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่าและนํ้าปิงซึง่ เป็ นปลายทาง ตัง้ แต่การทําเป็ นท่อฝงั
ลงไปในดิน การทําถังดักไขมันในบ้าน การใช้น้ําหมักชีวภาพเพื่อช่วยบําบัดนํ้าเสียในคลองแม่
ข่า
ผลลัพธ์
๑. ชาวบ้านสามารถทําให้ประเด็นปญั หาของคลองแม่ข่าเป็ นประเด็นสาธารณะที่ทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ชาวบ้านเข้าไปร่วมคิด ทํา เพื่อการพัฒนา
คลองแม่ขา่ และการผลักดันประเด็นคลองแม่ข่าให้เป็ นประเด็นสาธารณะทัวเมื
่ องเชียงใหม่ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น ไทยพีบเี อส ทีวบี รู พา สํานักข่าวประชาธรรม หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
๒. การปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยทีช่ ุมชนกําแพงงาม เป็ นอีกหนึ่งโครงการทีส่ ่งผลต่ อสังคมใน
การเปลี่ยนรหัส นัยให้ส งั คมเข้าใจว่ าคนจนคือ คนแป๋งเมือ ง ไม่ใ ช่ ปญั หาของเมือ ง เกิด การ
ยอมรับแนวคิดการปรับปรุงชุมชนในที่ดนิ เดิม เกิดการยอมรับการทํางานของเครือข่ายฯ เป็ น
พื้นที่ศึกษาดูงานให้ก ับพี่น้องชุมชนแออัดทัวประเทศรวมถึ
่
งต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียน ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน นับเป็ นหนึ่งแนวทางในการแก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัยที่
เป็นรูปธรรม
๓. หน่วยงานท้องถิน่ ยอมรับการทํางานร่วมกันของคนริมคลองแม่ขา่ ในนาม “เครือข่าย
องค์ก รชุม ชนเมือ งเชียงใหม่ ” โดยได้เ ชิญ ตัว แทนของเครือ ข่ายฯ เข้าร่ว มประชุมหรือ เป็ น
คณะกรรมการในโครงการสําคัญๆ ของท้องถิน่ เช่น สมัยของนายกเทศมนตรี เดือนเต็มดวง
ณ.เชียงใหม่ มีการจัดตัง้ คณะทํางานเรื่องคลองแม่ข่าโดยมีภาคส่วนของชาวบ้านและท้องถิ่น
เข้ามาทํางานร่วมกัน
๔. นักวิชาการท้องถิน่ ให้ความสําคัญกับชุมชนริมคลองแม่ข่า รวมถึงคนกลุ่มต่างๆ มี
ความเข้าใจชุมชนมากขึน้
๕. การผลักดันประเด็นคลองแม่ข่าให้เป็ นประเด็นสาธารณะทัวเมื
่ องเชียงใหม่ ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น ไทยพีบเี อส ทีวบี รู พา สํานักข่าวประชาธรรม หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
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ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของย่านวัดเกต
โดย อมรรัตน์ โชติกะมงคล
ย่านวัดเกต
ั ่ นออก อยู่ร ะหว่ า ง
ชุมชนวัดเกตตัง้ อยู่บริเ วณที่ราบดินตะกอนริมแม่น้ํ าปิ ง ฝ งตะวั
สะพานนครพิงค์และสะพานนวรัฐ ตรงข้ามกับกาดหลวง ขอบเขตการปกครองตัง้ อยู่ในเขต
ตําบลวัดเกต แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชากรทัง้ สิน้ ๒๖,๓๑๓ คน (จากรายงาน
สถิตจิ าํ นวนประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยสํานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลนคร
เชียงใหม่)
ขอบเขตตามแนวทิศ เหนือ -ใต้ จากแนวถนนแก้วนวรัฐถึงเจริญเมือง ตามแนวทิศ
ั ่ น้ํ าปิ งด้านตะวันออก ลักษณะทางกายภาพ
ตะวันออก-ตะวันตก จากถนนบํารุงราษฎร์ถงึ ฝงแม่
ั ่ น้ํ า ส่วนของพื้นที่ท่ตี ดิ กับแม่น้ํ าปิ ง ระหว่างแนวถนน
ของพื้นที่เป็ นที่ราบดินตะกอนริมฝงแม่
เจริญราษฎร์จดแม่น้ํ าปิ ง มีน้ํ าท่วมหลากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี อีกทัง้ ฝงั ่
ั ่ ด่ า้ นนี้จน
แม่น้ําด้านนี้ยงั เป็ นส่วนคุง้ นํ้ าด้านใน ทําให้เกิดการทับถมของดินตะกอนแม่น้ํ าริมฝงที
เกิดเป็นพืน้ ทีง่ อกออกไปเรือ่ ยๆ
อดีต ชุ ม ชนวัด เกต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพื้น ที่ชุ ม ชนเกษตรกรรมริม แม่ น้ํ า ปิ ง ฝ งั ่
ตะวันออก เป็ นพื้นที่ปลูกข้าวทีส่ ําคัญของเมืองเชียงใหม่ จนกระทังถึ
่ งยุคสมัยของการค้าขาย
ทางนํ้ าตามแนวแม่น้ํ าเจ้าพระยา และลํานํ้ าสาขาจากกรุงเทพฯ ถึงหัวเมืองภาคเหนือ (พ.ศ.
๒๓๑๗-๒๔๖๔) พืน้ ทีช่ ุมชนวัดเกตจึงเติบโตขึน้ ในฐานะของชุมชนท่านํ้า กลายเป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจแห่งการค้าขายรับส่งสินค้าทางเรือของเมืองเชียงใหม่ เป็ นพืน้ ที่ทเ่ี ปิ ดรับกลุ่มบุคคล
ต่างเชือ้ ชาติและศาสนาทีเ่ ข้ามาตัง้ รกราก พร้อมๆ กับการค้าขายขนส่งสินค้าทางท่านํ้าวัดเกต
ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลจากกรุงเทพฯ ฝรังชาวอเมริ
่
กนั เข้ามาสถาปนาคริสต์ศาสนา
และชาวอังกฤษซึ่งได้รบั สัมปทานป่าไม้ในภาคเหนือเข้ามาตัง้ สํานักงาน ได้แก่ บริษทั บริติช
บอร์เนียว บอมเบย์เบอร์มา่ ชาวมุสลิมจากปากีสถาน-อินเดีย จีนยูนาน และซิกข์จากแคว้นปญั
จาบในอินเดีย
ต่อมาเมื่อการค้าขายตามทางนํ้ าลดบทบาทความสําคัญลง เนื่องจากมีการก่อสร้าง
ทางรถไฟขึน้ มาจนถึงเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๔๖๔ ศูนย์การค้าขายขนส่งสินค้าจึงย้ายจากท่า
นํ้ าวัดเกต ไปยังบริเวณสถานีรถไฟ และพื้นที่ใกล้เคียงตามแนวถนนเจริญเมือง ประกอบกับ
การก่อสร้างสะพานนวรัฐ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่จงึ ย้ายไปอยู่ยงั แนวถนนเจริญ
เมือง และแนวถนนท่าแพ ท่านํ้าชุมชนวัดวัดเกตจึงซบเซาลง
การเจริ ญของเมืองเชียงใหม่ ผลกระทบสู่ชุมชนวัดเกต
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองทีเ่ จริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน และ
ถู ก กํ า หนดให้เ ป็ น ศู น ย์ก ลางในด้า นต่ า งๆ ของภาคเหนื อ เช่ น ด้า นเศรษฐกิ จ การศึก ษา
๙๕

คมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว ฯลฯ จนทําให้มปี ระชาชนอพยพเข้ามาอาศัยในเมืองเชียงใหม่
อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิง่ ก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หมู่บา้ นจัดสรร รวมทัง้ สถานบันเทิง ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศทีจ่ ะเชื่อมโยงฐานระบบเศรษฐกิจ และระบบ
คมนาคมขนส่งระหว่างเมืองหลักและประเทศในภูมภิ าคเอเชีย จึงมีผลให้แนวทางการขยาย
ั ่ นออกของแม่น้ํ าปิ งเกิดการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น
ความเจริญของเมืองมาทางด้านฝงตะวั
การสร้างคอนโดทีพ่ กั อาศัยทีม่ คี วามสูง การขยายถนน ๓๕ สายกว้าง ๒๐ เมตร เฉพาะย่านวัด
เกต คือ ทีถ่ นนเจริญราษฎร์ แก้วนวรัฐ เจริญเมือง ทุ่งโฮเต็ล และถนนรัตนโกสินทร์ รวมถึงการ
กําหนดการวางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) กําหนดผังการใช้ทด่ี นิ ของย่าน
วัดเกตและบริเวณรอบสีเ่ หลีย่ มคูเมืองให้เป็นพืน้ ทีส่ แี ดงอันหมายถึงทีด่ นิ ประเภทพาณิชยกรรม
และทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก เป็ นการเปิดโอกาสให้กจิ กรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการสร้าง
อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สถานบันเทิงเริงรมย์ สามารถก่อสร้างและดําเนินการได้ในย่านนี้
ซึง่ ขัดกับสภาพความเป็ นอยู่ในปจั จุบนั ทีก่ ารอาศัยอยู่ของชาวบ้านยังไม่มคี วามหนาแน่ นมาก
เป็นทีส่ งบเงียบ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอันดับ ๓ของเมือง
เชียงใหม่
ย่านวัดเกตเป็ นย่านที่อยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนา ทัง้ พุทธ
คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ทีเ่ อื้ออาทรกันแบบญาติพน่ี ้องสืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี จนกล่าวได้ว่า
ย่านนี้เป็นย่านประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี วี ติ ของเมืองเชียงใหม่ เป็ นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ทรงคุณค่า งดงามด้วยสถาปตั ยกรรมผสมผสานกลมกลืน จนเป็ นหนึ่งเดียวของย่านวัดเกต แต่
ถ้ามองจากคนนอกแล้วก็พ อจะเข้าใจได้ว่า คนที่ ผ่านไปผ่านมาจะมองเห็นแต่ อาคารร้านค้า
ด้านหน้า ก็เลยเข้าใจเอาเองว่า ย่านวัดเกตเป็ นย่านการค้าขายแต่เพียงอย่างเดียว เป็ นย่านที่
จะพัฒนาให้เป็นย่านพาณิชยกรรม ซึง่ สามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลในอนาคตเหมือนกับย่าน
อื่นๆ ในเมืองเชียงใหม่ แต่ความจริงแล้วย่านวัดเกตมีความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยจําแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านกายภาพ อาคารบ้า นเรือ น ตามแนวสองข้า งถนนเจริญ ราษฏร์ ยัง คงมีบ้า น
เก่าแก่ทค่ี งคุณค่าทางด้านสถาปตั ยกรรม ทีไ่ ด้รบั การอนุ รกั ษ์จากผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของบ้านเอง และมี
การปรับเปลี่ย นกิจ การให้เ อื้อ ต่ อ เศรษฐกิจในป จั จุบ ัน ในลัก ษณะของการพัฒนาที่เ รียกว่ า
‚ของใหม่กเ็ อา ของเก่าก็บ่ละ‛ จนได้รบั การคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้เข้ารับ
รางวัล พระราชทานอนุ รกั ษ์ ศิลปสถาปตั ยกรรมดีเ ด่น ประเภทชุ มชนพื้นถิ่น ประจําปี พ.ศ.
๒๕๔๘ จากสมเด็จพระเทพฯ เมือ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐
ด้านศาสนา ย่านนี้มศี าสนสถานหลักๆ ตัง้ อยู่รวมกันถึง ๔ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ
มีวดั ต่างๆ เช่น วัดเกตการาม วัดศรีโขง วัดเชตุพน วัดฟ้าฮ่าม มีมสั ยิดอัต-ตักวา ของศาสนา
อิสลาม และวัดซิกข์ ทัง้ นี้ยงั มีโบสถ์คริสต์มากกว่า ๔ แห่งกระจายตัวกันอยู่ทวไปในย่
ั่
านนี้ และ
ผูค้ นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในย่านนี้ ยึดหลักการทํางานร่วมกันภายใต้ผนู้ ํ าศาสนาทัง้ ๔ ศาสนา
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อย่างเท่าเทียมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน จนนํ ามาซึ่งความสงบสุ ขของผู้คนในย่านนี้
ตลอดมา
ด้านการศึ กษา มีสถาบันการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ ทัง้ ของภาครัฐและ
เอกชน มีต งั ้ แต่ ระดับอนุ บาลจนไปถึงระดับอุ ดมศึ กษานับสิบแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยพายัพ
วิท ยาเขตแก้ว นวรัฐ โรงเรีย นดาราวิท ยาลัย โรงเรียนปริน ส์รอยแยลส์ว ิท ยาลัย โรงเรีย น
เชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนอนุ บาลวารี โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โรงเรียนจิตต์ภกั ดีสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียนอนุบาลคิดตีแ้ บร์ เป็นต้น
หน่ วยงานที่ ตงั ้ อยู่ในย่ านนี้ มีมากมายหลายแห่ง เช่น สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ(สวท.) หน่ วยงานของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
หน่ วยงานเอกชนที่ทําธุรกิจด้านสื่อและสิง่ พิมพ์ต่างๆ มูลนิธบิ ้านสมานใจที่มกี ารแบ่งปนั ต่อผู้
พิการทางสมอง กงสุลอังกฤษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริตชิ เคาน์ซลิ ตลอดจนบริษทั ร้านค้า
ร้านอาหารทีข่ น้ึ ชื่อเรือ่ งความอร่อย ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันสลับกับบ้านพักอาศัย
ความสัมพันธ์ของคนในย่าน ผู้คนที่อาศัยอยู่ใ นย่านนี้ยงั คงมีสายสัมพันธ์กนั เป็ น
เครือญาติ รู้จกั และไปมาหาสู่กนั เพราะหลายคนอยู่ในย่านนี้สบื ทอดกันมาตัง้ แต่รุ่นบุกเบิก
ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีสายอาชีพทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน แต่กร็ จู้ กั กันไปทัว่ และมีสถานทีท่ ใ่ี ห้
พบปะเจอกันอยูป่ ระจํา เช่น โบสถ์ มัสยิด วัด
ที่ สาํ คัญที่ สุด ย่านวัดเกตและพื้นที่ท่เี ป็ นเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ เป็ นย่านที่อยู่
อาศัยของชาวบ้า นที่อ ยู่ส ืบทอดกัน มานานนับ ร้อ ยปี แต่ เ ป็ น สิ่งที่ค นนอกมองไม่เ ห็น ด้ว ย
ชาวบ้านในตําบลวัดเกตทัง้ หมด และตามย่านทีเ่ ป็ นชุมชนดัง้ เดิมของเมืองเชียงใหม่มวี ถิ ชี วี ติ ที่
สีบสานส่งทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุน่ สู่รนุ่ แบบวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย ไม่ฟ้ ุงเฟ้อ พออยู่พอกิน
จนสามารถกล่าวได้ว่า ย่านเหล่านี้เป็นย่านประวัตศิ าสตร์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ของเมืองเชียงใหม่ หาก
ได้รบั การพัฒนาแบบไม่รเู้ ท่าทัน ใช้กระบวนการพัฒนาแบบเหมาโหลเหมือนกับทีอ่ ่นื ๆ เกรงว่า
อาจกลายเป็ นการพัฒนาเพื่อทําลายมากกว่าการสร้างสรรค์ แล้วในที่สุดย่านวัดเกตและเมือง
เชียงใหม่อาจจะกลายเป็ นย่านประวัตศิ าสตร์ท่ตี ายแล้ว เหลือแต่ซากของสิง่ ก่อสร้าง แต่ไร้ซ่งึ
จิตวิญญาณ เพราะคนเชียงใหม่ตอ้ งทิง้ ถิน่ ออกไปอยูบ่ า้ นจัดสรรตามชานเมือง
จุดเริ่ มต้นการรวมตัว
เริ่ มจากประเด็นเมืองเก่า โดยทํางานผ่านกลุ่มกิ จกรรมและกลุ่มทางสังคม ใน
พื้นที่ ๒ กลุ่มคือ
กลุ่มพิ พิธภัณฑ์และฆ้ องกลองวัดเกต โดยเริม่ จากกลุ่มชาวพุทธดัง้ เดิ มในพื้นที่
ทีศ่ รัทธาวัดเกตได้รวมตัวกันในชื่อ ‚กลุ่มฮักวัดเกต‛ เข้ามาพัฒนาวัดเกต และพัฒนากลุ่มของ
ตัวเองมาพร้อมๆ กันกับงานก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ชุมชน เริม่ ต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เริม่ การบูรณะ
ซ่อมแซมอาคารเก่าแก่ภายในวัดทีเ่ รียกว่า ‚โฮงตุ๊เจ้าหลวง‛ หรือ ‚กุฏหิ ลวง‛ แล้วจึงริเริม่ ก่อตัง้
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงของเก่าหายาก ทีก่ ระจัดกระจายกันอยู่ภายในวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้
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ชื่อว่า “พิพธิ ภัณฑ์วดั สระเกษ” ภายหลังชาวบ้านทีอ่ ยู่ในชุมชนจึงนําของเก่าทีต่ วั เองเก็บไว้มา
บริจาคให้พพิ ธิ ภัณฑ์ เกิดความร่วมมือขึน้ ในชุมชนจากจุดนี้ นอกจากนัน้ ยังมีการสอนการตี
กลองพื้นบ้านให้กบั เยาวชนในชุมชน ได้แก่ กลองปู่จา กลองต๊ะตึ้งโหน่ ง และกลองสะบัดชัย
ซึง่ กลองของวัดเกตเป็ นกลองเก่าแก่ท่มี คี วามสําคัญของเมืองเชียงใหม่ ทีจ่ ะนําไปใช้ร่วมในพิธ ี
แห่พระพุทธสิหงิ ค์ทุกวันสงกรานต์ โดยกลุ่มช่างตีกลองเก่าแก่ของวัดเกตเช่นกัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ่ ม เครื อ ญาติ สายตระกู ล คนจี น และ ธุ ร กิ จในพื้ น ที่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจและห้างร้านต่างๆ ในวัดเกต โดยมากจะเป็ นคนทีส่ บื เชือ้ สายมาจากชาวจีน
สายตระกู ล ต่ า งๆ ความสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม นี้ อ ยู่ ใ นฐานะเครือ ญาติ คนรู้ จ ัก ในชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็ นกลุ่มที่มเี ครือข่ายกว้างขวางในชุมชน ซึ่งมีผลต่อศักยภาพในการ
ประสานคนและสร้างการมีส่วนร่วมในการทํางานได้สงู
กระบวนการทํางาน
ประเด็น เมือ งเก่ า นี้ เราเริม่ จากการลงพื้น ที ่ สํา รวจข้อ มูล พื้น ฐาน วิเ คราะห์ฐ าน
ทรัพยากรและศักยภาพเพือ่ หาแนวทางในการขยายผลการทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและ
ขยายการทํางานไปสู่กลุ่มอืน่ ๆ ในพื้นที ่
จัดเวที ‚ร่ว มค้นหาของดีท่ีว ดั เกต‛ ในพื้นที่เ พื่อ ให้กลุ่ มต่ า งๆ ได้แ ลกเปลี่ย นและ
ประสานความร่วมมือกัน วางแนวทาง และหาประเด็นร่วมในการทํางานพัฒนาในย่านวัดเกต
โดยสรุปได้วางเป้าหมายร่วมกันคือ งานด้านการท่องเทีย่ ว เพื่อพัฒนาให้ย่านวัดเกตเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ
๑. ร่ ว มสนั บ สนุ น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ว ัด เกต ด้ ว ยการแปลป้ ายบอกเล่ า เรื่อ งราวเป็ น
ภาษาอังกฤษ
๒. แผ่นพับแนะนําย่านวัดเกต
๓. ‚ป้ายบ้านพูดได้‛ สําหรับบริการนักท่อ งเที่ยวในการศึกษาประวัติและความ
เป็ นมาของบ้านทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นบ้านที่มคี วามโดดเด่นทางสถาปตั ยกรรม
และมีความเก่าแก่รว่ มสมัยกับยุคการค้าทางนํ้า
๔. หนังสือนํ าเที่ยวเชิงลึก กําลํา นํ าแอ่ว แถววัดเกต ชื่อ ‚ประวัตศิ าสตร์ทมี ่ ชี วี ติ
ของ...บ้านวัดเกต‛
๕. งานวิจยั เกีย่ วกับความคิดเห็นของชาวบ้านย่านวัดเกต ด้านสิง่ แวดล้อมและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
๖. การปรับปรุงซ่อมแซม วงฆ้อง กลองหลวง ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ขี น้ึ เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดสู่เยาวชนและออกแสดงตามงานประเพณีของวัดเกตและงานประเพณีอ่นื ๆ
ของเมืองเชียงใหม่

๙๘

ที่อยู่อาศัย
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีใ่ นการทํางานด้านทีอ่ ยู่อาศัย คือ พืน้ ทีก่ ลุ่มบ้านแปดหลัง ซึ่ง
เป็ นปญั หาของกลุ่มคนทีม่ บี า้ นตัง้ อยูใ่ นทีด่ นิ งอกริมแม่น้ําปิง ไม่มเี อกสารสิทธิ ์ อยู่บริเวณต้นหัว
ั ่ ดเกต แต่เดิมกลุ่มคนทีเ่ ข้ามาตัง้ บ้านเรือนในพืน้ ทีน่ ้ี เป็ นคนต่างถิน่ อพยพ
สะพานจันทร์สมฝงวั
มาจากจังหวัดลําพูน และอําเภอเวียงปา่ เป้า จังหวัดเชียงราย เข้ามาทํางานเป็ นลูกจ้าง ห้างร้าน
ทีอ่ ยูต่ ดิ แม่น้ําปิง โดยตอนแรกจะอาศัยอยูร่ ว่ มกับพืน้ ทีข่ องนายจ้าง ต่อมานายจ้างขายทีด่ นิ และ
ย้ายไปอยูท่ อ่ี ่นื จึงขยับขยายออกมาสร้างบ้านปกั เสาอยู่ในแม่น้ําปิง ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๑ –
๒๔๗๓ ตอนแรก มีบา้ นอยู่บนนํ้าทัง้ หมด ๔ หลัง ต่อมาสายนํ้าปิงเริม่ เปลีย่ นทิศทาง พืน้ ทีต่ รง
นี้กลายเป็ นพืน้ ทีง่ อกริมนํ้ า จนปจั จุบนั มีบา้ นอยู่ทงั ้ หมด ๘ หลัง ส่วนใหญ่คนทีอ่ าศัยอยู่ตอนนี้
เป็นกลุ่มคนรุน่ ลูกรุน่ หลานของคนชุดแรก ซึง่ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในพืน้ ที่ เหลือคนรุ่นแรกอยู่เพียง
คนเดียว ส่วนคนอื่นๆ เสียชีวติ ไปหมดแล้ว
จากการลงพืน้ ทีช่ ุมชนวัดเกต และจากการพูดคุยกับชาวบ้านทําให้รวู้ ่า กลุ่มบ้านแปด
หลัง กําลังเผชิญกับปญั หาความมันคงในที
่
อ่ ยู่อาศัย กล่าวคือ เทศบาล กรมเจ้าท่า ร่วมมือกับ
นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ต้องการจะทําท่าเรือตรงบริเวณบ้านแปดหลัง เพื่อให้เรือหางแมง
ั่
ป่องที่ล่องตามลํานํ้ าปิ ง พานักท่องเที่ยวขึน้ ฝงตรงนี
้ และทางการพยายามจะไล่รอ้ื กลุ่มบ้าน
ดังกล่าว ออกจากพืน้ ที่
ั หาของตัว เอง ผ่ า นการทํ า
การรวมตัว ของชาวบ้า นเกิด ขึ้น เพื่อ ทํ าการแก้ไ ขป ญ
โครงการบ้านมันคง
่ ทําการปรับปรุงบ้าน จัดผังชุมชนใหม่บางส่วน และเจรจาต่อรองขอเช่า
ทีด่ นิ เพื่ออยูอ่ าศัยกับเจ้าของทีด่ นิ คือ กรมเจ้าท่า จนกระทังโครงการบ้
่
านมันคงของกลุ
่
่มบ้าน
แปดหลังได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในหลักการ แต่เกิด
ปญั หาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบ้านแปดหลัง เจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า เทศบาล และกรมเจ้า
ท่า สาเหตุหนึ่ง เพราะเจ้าของทีด่ นิ ด้านหน้าไม่ตอ้ งการให้ทด่ี นิ ข้างหลังทีเ่ ป็ นทีง่ อกริมนํ้า ตกไป
เป็ นของสาธารณะ เนื่องจากหากมีการทําถนนหรือทางเดินตัดผ่าน ตนจะต้องเสียกรรมสิทธิ ์ใน
ทีด่ นิ ผืนนัน้ ซึง่ เจ้าของทีด่ นิ เหล่านี้มคี วามรูแ้ ละรับทราบข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องข้อนี้เป็ นอย่างดี
โดยอ้างสิทธิทางกฎหมายทีด่ นิ งอก มาตรา ๑๓๐๘ ซึง่ มีผลให้โครงการบ้านมันคงของกลุ
่
่มบ้าน
แปดหลังต้องหยุดชะงักไป
ผังเมืองรวมเมือง
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
การปรับปรุงครัง้ นี้ ยังคงขอบเขตเท่าเดิม จากครัง้ ที่ ๑ และ ๒ คือ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๒๙
ตารางกิโลเมตร รวม ๗ อําเภอ ๔๙ ตําบล โดยการประเมินตามข้อเท็จจริง แนวโน้มการ
ขยายตัว ความหนาแน่ นประชากร เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงนโยบายภาครัฐที่กํา หนดลงสู่พน้ื ที่
และมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่
๑. การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในอนาคต
๙๙

๒.
๓.

ผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อกําหนด

จากการกําหนดการวางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) กําหนดผังการ
ใช้ท่ดี นิ ของย่านวัดเกต และบริเวณรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองให้ เ ป็ นพื้นที่สแี ดง อันหมายถึงที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่ นมาก และมีโครงการขยายถนนจาก ๖ เมตร ไป
เป็ น ๒๐ เมตรเกือบทุกสาย โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง ไม่ม ี
การแสดงข้อมูลอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะ การสํารวจหาข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานที่ ใช้ไม่รอบ
ด้าน และละเลยประโยชน์ ของประชาชนโดยรวม ชาวบ้านในย่านวัดเกต–ฟ้าฮ่ าม รวมถึง
ชาวบ้านที่ได้รบั ผลกระทบจากการวางผังเมืองในครัง้ นี้อกี ๖ ย่าน ได้แก่ ๑.ย่านนิมมานเหมิ
นทร์ ๒.ย่านซอยวัดอุโมงค์ ๓.วังสิงห์คํา กาดเมืองใหม่ ๔.กาดหลวง กาดเก๊าลําไย ช้างม่อย
ราชวงค์ ท้ายวัง วิชยานนท์ ไปรษณีย์ ท่าแพ ๕.เจริญประเทศ ศรีปิงเมือง เชียงใหม่ ลําพูน
และ ๖.ทุ่งโฮเต็ล เจริญเมือง บํารุงราษฎร์ ได้ร่วมกันคัดค้านและเสนอให้มกี ารเปลีย่ นสีผงั เมือง
รวมในย่านวัดเกตเป็ นสีเ หลือ งทะแยงขาว ซึ่งหมายถึง การอนุ รกั ษ์เ พื่อ การอยู่อ าศัย และ
ยกเลิกโครงการขยายถนน โดยเกิดการรวมกลุ่มกันและดําเนินงานในนาม ‚กลุ่มรักษ์บา้ นรักษ์
เมือง‛
ความคาดหวังของคนทํางาน
๑. ชุมชนสามารถรักษาศิลปวัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ของความเป็ นเมืองเก่า แหล่ง
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้
๒. เกิด กระบวนการมีส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนและย่า นต่ อ การกํ า หนดทิศ ทางการ
พัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริง
๓. เกิดผู้นําจากการทํากิจกรรม และสามารถขยายกระบวนการทํางานไปสู่พ้นื ที่
อื่นๆ ได้
๔. เกิดกระบวนการจัดการปญั หาของเมืองอย่างมีส่วนร่วมและกว้างขวางมากขึน้
๕. เกิดการเปลีย่ นแปลงสีผงั เมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) ของย่านวัดเกต
และในเขตเมืองเก่า
จุดเปลี่ยนที่สาํ คัญ
หลังจากทีช่ าวบ้านย่านวัดเกตทราบข่าวว่า มีการกําหนดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
ของย่านวัดเกตเป็ นสีแดง ก็เริม่ มีความตื่นตัวและติดตามข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เนื่องจากคาด
ว่าจะต้องมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และความสงบสุขของคนในย่า นวัดเกตและเขตเมืองเก่า หลาย
คนมีความรูส้ กึ ห่วงใยทิศทางการจัดวางผังเมือง และการเติบโตของเมืองเชียงใหม่อนั จะส่งผล
กระทบถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะประชาชนทีอ่ ยู่ในย่านเมืองเก่า เช่น ย่านวัดเกตมีแนวคิดทีจ่ ะ
๑๐๐

ดําเนินชีวติ ตามแนวความเป็ นอยู่ทพ่ี อเพียง พอใจในความเป็ นอยู่อ ย่างธรรมชาติ และต้องการ
คุณ ภาพชีว ิต ในการอยู่อ าศัยย่านนี้แบบเดิม เรียบง่าย สงบ ร่มเย็น ไม่เน้ นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และพร้อมทีจ่ ะเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของย่านวัดเกตซึง่ เป็ น
อาคารบ้านเรือน ศิลปวัฒนธรรม และบรรยากาศความเป็ นเมืองเก่า ทีม่ สี งิ่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้คงอยู่
สืบถึงรุน่ ลูกรุน่ หลานต่อไป
จึงเกิดกระบวนการทํางานร่วมกันของชาวบ้านย่านวัดเกต ดังนี้
๑. เมื่อชาวบ้านได้เข้าไปร่วมเวทีการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดวาง
ผัง เมือ งฉบับ นี้ ซึ่งจัด โดยกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวัด มีป ระชาชนที่เ ข้าร่ว มรั บ ฟ งั
ประมาณ ๕๐ คน นับว่าน้อยมาก ถ้าเทียบกับจํานวนประชากรทีอ่ ยู่ในเขตประกาศใช้ผงั เมืองนี้
(จากประชากรทัง้ หมดในเขตกว่า ๖ แสนคน) ทีเ่ วทีน้ีชาวบ้านย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่ามประมาณ ๒๐
คนได้ร่วมกันคัดค้านการใช้ผงั เมืองรวม ซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ในระยะที่ ๒ จากทัง้ หมด ๑๘
ระยะ หลัง จากได้รบั รู้ข้อ มูล เกี่ย วกับ การใช้ผงั เมือ งฉบับนี้ กลุ่ มชาวบ้านร่ วมพูด คุย และ
วิ เคราะห์กนั ว่า ผังเมืองแบบนี้ จะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง จะมีอะไรเกิ ดขึ้นตามมา
แล้วย่านที เ่ ราอยู่จะเป็ นอย่างไร จึงเกิ ดแนวคิ ดที จ่ ะจัดเวที เพือ่ ระดมความคิ ดเห็นของ
ชาวบ้านต่อการประกาศใช้ ผงั เมืองฉบับนี้ และเป็ นการเผยแพร่ข้อมูลเรือ่ งนี้ ไปด้วย
๒. จัดเวที ระดมชาวบ้านย่านวัดเกต-ฟ้ าฮ่ าม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และระดม
ความคิดเห็นของชาวบ้านในย่านว่ามีความเห็นอย่างไรต่อผังเมืองนี้ จากเวทีน้ีชาวบ้านหลาย
คนเข้าใจความหมายของการถูกกําหนดให้ย่านนี้เ ป็ นสีแดง ทีจ่ ะเปิดโอกาสให้กจิ กรรมประเภท
ต่ างๆ โดยเฉพาะการสร้างอาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สถานบันเทิงเริงรมย์
โรงแรม คอนโดสูง สามารถก่อสร้างและดําเนินการในย่านนี้ได้ โดยไม่ได้มกี ารดําเนินการอย่าง
รอบคอบและสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ก่อน ซึ่งจะทําให้ย่านอยู่ อาศัยที่สงบเงียบ และเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองเชียงใหม่ มีแต่ความ
ั หาในด้านต่ า งๆ ตามมา และไม่ส อดคล้อ งกับสภาพความเป็ น อยู่เ ดิม ของ
วุ่ นวาย เกิด ป ญ
ชาวบ้านในย่านนี้ ทําให้หลายคนไม่เห็นด้วยและมีมติในที่ประชุมร่วมกันว่า ขอคัดค้านและ
ขอแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเชี ยงใหม่ (ปรับปรุงครัง้ ที ่ ๓) พร้อมทัง้ มีการล่ารายชื อ่ เพือ่
แนบท้ายหนังสือยืน่ คัดค้าน โดยส่งไปถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมโยธาธิ
การและผังเมืองทัง้ ในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชน และมีการตัง้ คณะทางานของชาวบ้านย่ านวัดเกต-ฟ้ าฮ่ าม ขึ้ นมาเพือ่ ทางาน
ร่วมกัน โดยมีผ้ปู ระสานงานกลุ่มที เ่ ป็ นคนกว้างขวาง รู้จกั คนเยอะ เป็ นคนมีหลักการ
และเหตุผล รวมทัง้ เก่งหลายด้านทัง้ ทางด้านเอกสาร ข้อมูล และการสือ่ สาร
๓. เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ผัง เมื อ งรวม และการไกล่ เ กลี่ ย ระหว่ า ง
ชาวบ้านกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เริม่ ด้วยผูแ้ ทนจากคณะกรรมการสิทธิฯ และชาวบ้านพา

๑๐๑

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงสํารวจพื้นที่ทวย่
ั ่ านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม เพื่อสัมผัสวิถชี วี ติ และชม
สถาปตั ยกรรม ของดียา่ นวัดเกต
๔. คณะทํางานจัดประชุมเพื่อวางแผนการทํางานในย่านวัดเกต-ฟ้ าฮ่ ามเรื่อง
ผังเมือง เพื่อให้ความรูเ้ รือ่ งผังเมืองแก่ประชาชนและสร้างความเข้าใจให้กบั คนในพืน้ ทีใ่ นระดับ
กลุ่มย่อย มีการแบ่งโซนการทํางานตามย่านถนนต่างๆ จัดประชุมตามกลุ่มย่อยเพือ่ ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารลงไปถึงชาวบ้านให้มากทีส่ ุด พร้อมกับสํารวจความคิดเห็นของชาวบ้านไปด้วยว่าจะ
เอาหรือไม่เอาผังเมืองแบบนี้ และถ้าไม่เอาชาวบ้านต้องการแบบไหน อย่างไร มีการล่ารายชื่อ
และรวบรวมเพื่อยืน่ เป็นข้อเสนอให้มกี ารแก้ไขสีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ย่านวัดเกต
๕. รณรงค์ด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เรื่องผังเมืองแก่ประชาชนให้มากทีส่ ุด ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว
อินเตอร์เน็ต ป้ายคัดค้านการขยายถนน รายการวิทยุทอ้ งถิน่ รายการเวทีสภาชาวบ้าน เวที
ชาวบ้าน สื่อรายการโทรทัศน์ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑
๖. เวที สมั มนาวิ ชาการ ‚อู้จ๋าประสาคนเมืองเรื่องผังเมืองอยู่ดีมีสุข‛ ครัง้ ที่ ๑
โดยมีองค์กรภาคีร่วมจัด เช่น มูลนิธสิ ถาบันพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้าน
ย่านนิมมานฯ ซอยวัดอุโมงค์ มีประชาชนเข้าร่วมในครัง้ นี้ประมาณ ๓๐๐ คน มีการระดม
ความต้ อ งการให้อ ธิบ ดีก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ งพิจ ารณาแก้ ไ ขการใช้ป ระโยชน์ ทีด่ ิน
โครงการขยายถนน และข้อกําหนดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นไปตามความต้องการของ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ เพือ่ ให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็ นไปในทิศทางการพัฒนาเมืองอย่าง
ยังยื
่ น บนพื้นฐานของการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ และให้ความสําคัญกับการมีส่ วนร่วมของ
ภาคประชาชนโดยแท้จริง โดยชาวบ้านมีขอ้ เสนอร่วมกันดังนี้
๑. ให้ยกเลิกการประกาศเขตพืน้ ทีส่ แี ดง บริเวณเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
๒. ให้มกี ารกําหนดพืน้ ทีเ่ ป็นสีเหลืองทแยงขาว หรือสีพเิ ศษอื่นทีห่ มายถึงพืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัยเชิงอนุรกั ษ์ แหล่งความรูด้ า้ นการศึกษาและวัฒนธรรม
๓. ให้มคี ณะกรรมการร่วม เพื่อจัดทําผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ และพิจารณาข้อ
กฎหมายทีข่ ดั แย้ง และละเมิดสิทธิชุมชน โดยประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนภูมภิ าค นักวิชาการท้องถิน่
ผูแ้ ทนสถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน
๔. จัดให้มพี ้นื ที่สาธารณะรองรับการเกิดภัยพิบตั แิ ละพื้นที่สเี ขียวของเมือง เพื่อ
เป็นปอดและอู่ขา้ วอู่น้ําของเมือง
๕. กําหนดส่วนที่สูงที่สุดของอาคารไม่เกิน ๒ ชัน้ และสูงไม่เกิด ๙ เมตร หาก
อาคารใดขออนุญาตแล้วแต่ยงั ไม่ได้ก่อสร้าง ขอให้พจิ ารณาดําเนินการตามข้อนี้
๖. ห้ามมีสถานบันเทิงเริงรมย์ สถานบริการที่ไม่เหมาะสม อยู่ใกล้ศาสนสถาน
สถาบันการศึกษา และโบราณสถาน ในรัศมี ๒๐๐ เมตร ถ้ามีอยู่แล้วให้ปรับปรุง
ระบบเก็บเสียง ทีจ่ อดรถ ไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง
๑๐๒

๗. ห้ามมีสถานประกอบการทีก่ ่อให้เกิดอันตราย ความเดือดร้อน รําคาญ และเป็ น
อันตรายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสุขภาพอนามัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยโดยรวม
๘. ส่งประกาศเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่ได้รบั การพิจารณา ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทราบ และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
๙. เพิม่ นิยาม ‚ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย‛ หมายถึง ผูม้ กี รรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ผูอ้ าศัย หรือผูเ้ ข้า
มาทํางานในพืน้ ที่
๑๐. ให้ถอดโครงการขยายถนนทัวเขตเชี
่
ยงใหม่เ มือ งเก่ า (เขตเทศบาล) ออก
ทัง้ หมด เพราะส่ ง ผลกระทบต่ อ โบราณสถาน อาคารบ้ า นเรือ นที่เ ก่ า แก่ อ ัน
ทรงคุณค่าทางสถาปตั ยกรรม ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
๑๑. ในระหว่างทีย่ งั ไม่ประกาศใช้ผงั เมืองรวม ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ ๓ ให้มปี ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยครอบคลุมพื้นที่ท่ยี งั ไม่มขี อ้ ยุติ ให้ขอความร่วมมือชะลอทุก
โครงการทีย่ งั ไม่ได้ลงมือก่อสร้างจนเสร็จสิ้นเอาไว้ก่อน และให้มกี ารศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการออกข้อกําหนดชัวคราวตามที
่
ก่ ฏหมายให้อํานาจไว้ เพื่อควบคุม
การก่ อ สร้า งหรือ การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ในเขตผัง เมือ งดัง กล่ า ว โดยเป็ น การ
พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการร่วม
๑๒. จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมตามความเป็ นจริง เช่น ทีด่ นิ ดํานํ้าดี กันเอาไว้เป็ นที่
เกษตรกรรม เป็นอู่ขา้ วอู่น้ําของเมือง เป็นต้น
๑๓. จัดโซนนิ่งพื้นที่ การใช้ท่ดี นิ ในลักษณะต่ างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของดิน
และภูมปิ ระเทศ
๗. จัดตัง้ คณะทํางานของกลุ่มซึ่ งรวมกันทัง้ หมด ๗ ย่าน ภายใต้การอํานวยการ
ของผูน้ ําศาสนาทัง้ ๔ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม และซิกข์ โดยใช้ช่อื กลุ่มว่า ‚กลุ่มรักษ์
บ้านรักษ์เมือง‛ มีการจัดโครงสร้างการทํางานทีช่ ดั เจน และมีผปู้ ระสานงาน คือ คุณวรวิมล ชัย
รัตน์ โดยยึดหลักการทํางานร่วมกันคือ
เป็ นการทํางานร่วมกันในรูปแบบอาสาสมัคร มีคณะทํางานที่มาจากตัวแทนทุกย่าน
ถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้การอํานวยการของผูน้ ําศาสนาทัง้ ๔ คือ พุทธ คริสต์
อิสลาม ซิกข์
การจัดโครงสร้างเป็ นแบบการตัดสินใจร่วมกัน มีการปรึกษาหารือและมีมติร่วมกัน
โดยให้คณะทํางานเป็ นกลไกปฏิบตั ิ และทําหน้าทีก่ องเลขานุ การในการจัดประชุม สรุปผลการ
ประชุม จัดทําจดหมาย หนังสือเพื่อส่งออกตามมติทป่ี ระชุม และอื่นๆ ตามทีป่ ระชุมมอบหมาย
๘. เวที พบรองอธิ บดีกรมโยธาฯ และคณะ เพื่อรับฟั งข้อเรียกร้องของชาวบ้าน
ย่านต่ างๆ รวมถึงการยืนยันเรื่องขอบเขต สีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของย่านวัดเกต รวมถึงการ
เข้าร่วมประชุมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกฝ่าย ทัง้ ผูว้ ่าราชการ รองผูว้ ่าฯ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่
๑๐๓

๙. ได้ รบั ร่างทบทวนผังเมืองรวมเมืองเชี ยงใหม่จากโยธาธิ การ และผังเมือง
และคณะกรรมการผัง เมื อ ง มี มติ เห็นชอบในร่างทบทวนผัง เมือ งรวมเมื องเชี ย งใหม่
(ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) เพื่อปิดประกาศ ๙๐ วัน มีการนํารายละเอียดปิดประกาศ ๙๐ วันขึน้ เว็บ
ไซด์ และทางคณะทํางานกลุ่มรักษ์บา้ นรักษ์เมืองได้รบั เอกสารปิดประกาศ ๙๐ วันด้วย โดยมี
รายละเอียดขององค์ประกอบ ดังนี้
๑. ผังขอบเขตพืน้ ทีใ่ นเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
๒. ผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
๓. ผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง
และพบว่า มีการเปลีย่ นแปลงผังเมืองในทิศทางทีด่ ี กรณีการใช้ประโยชน์ทดี ่ นิ มีการ
เปลีย่ นประเภทการใช้ประโยชน์ทดี ่ นิ ของย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่ามจากสีแดง (เพือ่ พาณิชยกรรมและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก) ให้เป็ นสีเหลืองทะแยงสีขาว (พื้นทีอ่ ยู่อาศัยเชิงอนุ รกั ษ์ฯ) ในขอบเขต
พื้นที ่ ๑,๕๙๓.๗๗ ไร่ มีการกําหนดความสูงของสิง่ ปลูกสร้าง ถอดโครงการขยายถนนเจริญ
ราษฏร์ออกจากผัง และยกเลิกขยายถนนอืน่ ๆ อีก ๗ สาย
๑๐. ในระยะเวลาปิ ดประกาศ ๙๐ วัน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยยื่นคําร้องต่ อเพื่ อ
คัดค้านการขยายถนนเส้นอื่นๆ อีก ๓๕ สาย และขอเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในผังเมือง
รวมเมืองเชี ยงใหม่ ฉบับปิ ดประกาศ ๙๐ วัน จนมีเวทีประชุมเพื่อพิจารณาคําร้องคัดค้าน
ในขณะเดียวกันกลุ่ มรักษ์บ้านฯได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อ
กําหนดใช้ในช่วงผังเมืองเป็นสูญญากาศ โดยการยื่นหนังสือพร้อมร่างเทศบัญญัตฯิ ว่าด้วยการ
อนุ ญาตก่อสร้างอาคารให้ล้อตามมติผงั เมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับปิ ดประกาศ ๙๐ วัน ให้
เทศบาลนครเชียงใหม่นําไปใช้เพื่อปิ ดช่วงสูญญากาศของกฏหมายผังเมืองที่หมดอายุไปเมื่อ
๑๙ ธ.ค. ๔๙ จนได้หนังสือตอบรับจากเทศบาลเพื่อรับนําไปพิจารณา และนําเสนอเข้าสภาเพื่อ
พิจารณาต่อไป
พัฒนาการของชาวบ้าน
๑. เห็นได้ชดั เจนว่าชาวบ้านย่านวัดเกตเกิดการตื่นตัว และภาคภูมใิ จในความเป็ น
ชาวบ้านย่านวัดเกตมากขึน้
๒. เกิดแนวทางการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ โดยคนใน
ท้องถิน่ เป็ นผูด้ ําเนินการหลัก และมาจากคนทีห่ ลากหลายกลุ่มอาชีพ หลายเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภายใต้การอํานวยการของผูน้ ําศาสนาทัง้ ๔ คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์
๓. เกิด การเชื่อ มโยงเป็ นเครือ ข่า ยผู้ท่ีไ ด้ ร บั ผลกระทบจากกรณีผ ัง เมือ งได้อ ย่า ง
กว้างขวาง และเป็นระบบ
๔. เกิดคณะทํางานทีม่ าจากตัวแทนย่านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปญั หา เกิด
การประสานงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์ และการทําข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๑๐๔

๕. เห็นผู้นําที่เกิดจากการทํากิจกรรมร่วมกันที่หลากหลาย เห็นการทํางาน
ร่วมกันระหว่างชนชัน้ กลางและชาวบ้านชนชัน้ ธรรมดา และเห็นชนชัน้ กลางลุกขึน้ มา
ปกป้องสิทธิของตนเองมากขึน้
๖. การจัดโครงสร้างการทํางานเป็ นแบบการตัดสินใจร่วมกัน มีการปรึกษาหารือ
และมีมติรว่ มกัน
๗. เกิดการทํากิจ กรรมที่ต่ อ เนื่อ ง ติดตาม ทวงถาม เกิดการประสานงานและ
พูดคุยกันเพื่อวางแผนการทํางานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ
๘. สามารถประสานงานและหยิบยกประเด็นผังเมือ งรวมเมือ งเชียงใหม่ เป็ น
เครื่องมือในการเชื่อมร้อยองค์กรต่างๆ ทัง้ หน่ วยงานรัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วน
ร่ว มและแลกเปลี่ย นเรีย นรู้กัน ในวงกว้า งต่ อ การกํ า หนดทิศ ทางการพัฒ นาเมือ ง
เชียงใหม่
ผลผลิ ต
๑. เกิดการเปลี่ยนสีผงั เมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จากสีแดงให้เป็ นสีเหลืองทะแยง
ขาว (สีพเิ ศษทีช่ าวบ้านออกแบบกันเอง) ตามกระบวนการเรียกร้องของคนในพืน้ ที่
๒. ข้อ กํ า หนดของชาวบ้ า นได้ ร ับ การยอมรับ มีก ารปรับ ข้ อ กํ า หนดการใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ หลายประการ ซึ่งดีต่ออนาคตของเมืองเชียงใหม่โดยรวม เช่น จํากัด
ความสูงของการก่อสร้างอาคารในย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม นิมมานเหมินทร์ และซอยวัด
อุโมงค์ ให้สงู ไม่เกิน ๑๒ เมตร
๓. การใช้แผนที่ทางอากาศเพื่อให้ชาวบ้านเห็นขอบเขตของพื้นที่ตนเองได้ง่าย
ขึ้น และสามารถออกแบบข้อ กํ า หนดให้ส อดคล้อ งกับ บริบ ทในพื้น ที่ รวมถึง การ
กําหนดขอบเขตการใช้สเี หลือ งทะแยงขาวได้อ ย่างชัดเจนในการเจรจาต่ อรองกับ
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. ยกเลิกการขยายถนนในเขตย่านวัดเกตได้
ผลลัพธ์
๑. การต่อสู้เรียกร้องของชาวบ้านย่านวัดเกตเพื่อให้มกี ารเปลี่ย นสีผงั เมืองรวม
เมืองเชียงใหม่จากการกําหนดเป็นสีแดง ให้เปลีย่ นเป็นสีเหลืองทะแยงขาว ซึง่ มีความ
สอดคล้องต่อวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของชาวบ้าน สําเร็จได้ด้วยแรงขับเคลื่อนของคนใน
ย่านทัง้ หมด และชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการกําหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตย่าน
ต่างๆ ทัวเมื
่ องเชียงใหม่ ที่ สาํ คัญสุดคือ ชาวบ้านย่านวัดเกตเองที่ มีจิตสํานึ กใน
การดูแลรักษา ปกป้ องสิ ทธิ และศักดิ์ ศรีแห่งการเป็ นมนุษย์ในการที่ จะอยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้ อมที่ เป็ นรากเหง้ าของวิ ถีชี วิต คนในพื้ นที่ จะต้ องกําหนดวิ ถี
ชีวิตของตนเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นมากําหนด
๑๐๕

๒. การหยิบยกประเด็นผังเมืองรวมฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนในพืน้ ที่
จนลุกขึน้ มาเรียกร้องและปกป้องพืน้ ทีข่ องเมืองไว้ได้ และยังเกิดการเชื่อมร้อยผู้คน
และหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ เกิ ดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในวงกว้ าง
สร้างการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิ ศทางการพัฒนาเมืองได้อย่างแท้ จริ ง โดย
มีหลากหลายหน่ วยงานที่เป็ นภาคีของย่านวัดเกต ทัง้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่ วน
งานราชการ เทศบาล หน่ ว ยงานด้า นอนุ ร ัก ษ์ ส ิ่ง แวดล้อ ม ด้า นศิล ปกรรม ด้า น
ศิลปวัฒนธรรม ด้านสื่อสารมวลชนในเชียงใหม่ และจากทีอ่ ่นื ๆ เช่น สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มูล นิ ธ ิส ถาบัน พัฒ นาเมื อ ง กลุ่ ม เพื่อ นร่ว มงานโดย
โครงการเมือ งน่ า อยู่ และโครงการพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มโดยองค์ ก รชุ ม ชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรายการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นต้น
๓. หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยอมรับกระบวนการทํางานของชาวบ้านย่านวัด
เกต และยอมรับกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดผังเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องต่อบริบทของพืน้ ที่
๔. ชาวบ้านสามารถรักษาพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี วี ติ ของเมืองเชียงใหม่ได้ เป็ น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเรียนรูก้ ระบวนการทํางานของกลุ่มรักษ์บา้ นรักษ์เมือง

๑๐๖

สามชุกตลาดร้อยปี
โดย ปรีดา คงแป้น
การเขียนงาน “การจัดระบบชุมชนที่สามชุกตลาดร้อยปี ” เป็ นการเขียนจากการ
ทบทวนย้อนมองกระบวนการทํางานที่สามชุกเมื่อ ๑๐ ปีทผ่ี ่านมา โดยเอามาอธิบายเพิม่ เติม
ว่า ในแต่ละขัน้ ตอนของการดําเนินงาน “ทีมนักพัฒนา” คิ ดวิ เคราะห์ และทําอะไร อย่างไร
เกิ ดผลอะไรขึ้นบ้าง
จึงทําให้ได้เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะแต่เดิมอาจจะมองไปที่ผลของ
งาน หรือ กิจกรรมแต่ละช่วงเพียงอย่างเดียว จึงเสมือน “ดูหนังที่ สร้างเสร็จแล้ว” แต่ครัง้ นี้
ตัง้ ใจจะให้เห็น “เบือ้ งหลังการถ่ายทํา” ให้เห็นบทบาทของ “ผูก้ าํ กับและทีมงานสนับสนุนที่
อยู่ เ บื้ อ งหลัง ” เพื่อ จะคลี่ใ ห้เ ห็น ว่ า การทํา งาน “เสริ ม ความเข้ ม แข็ง ชุ ม ชน” ที่เ ป็ น ทัง้
“ศาสตร์และศิ ลป์ ” นัน้ ทําอย่างไร ?
การตัดถนน : ส่งผลตลาดสามชุกเกือบร้าง
ตลาดสามชุก เป็ นตลาดห้องแถวไม้รมิ แม่น้ําท่าจีนมีความเป็ นอยู่ผสมผสานระหว่าง
คนไทยและคนจีน เป็ นตลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เป็ นเมืองท่าทีส่ ําคัญแห่งหนึ่งของแม่
นํ้าท่าจีน ในอดีตการคมนาคมส่วนใหญ่ใช้เรือเป็ นหลัก การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่อช่วงปี
พ.ศ. ๒๔๘๐ ยังมีเรือโดยสารวิง่ ระหว่างสามชุกถึงท่าเตียนทีก่ รุงเทพฯ ซึง่ ผูโ้ ดยสารต้องค้างคืน
บนเรือแดง ใช้เวลาประมาณ ๒๐ ชัวโมง
่
การเดินทางจากสามชุกไปกรุงเทพฯ ค่อยๆ เปลีย่ นไป คือช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ต้องนัง่
เรือไปต่อรถทีศ่ รีประจันต์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการตัดถนนสาย ๓๔๐ กรุงเทพ-ชัยนาท จนแม่น้ํา
และเรือ ลดบทบาทลงเป็ นลําดับ ทําให้ต ลาดริมนํ้ าเริม่ ซบเซา นอกจากนี้ มีการย้ายสถานที่
ราชการออกไปจากตลาดสามชุก เช่น สถานีอนามัย สถานีตํารวจ สํานักงานทีด่ นิ ฯลฯ
ซึง่ การย้ายสถานที่ราชการและการตัดถนน เป็ นไปตามการพัฒนาสมัยใหม่ ดังนัน้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ตลาดสามชุกซบเซาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็ นตลาดเก่ามีความ
เสื่อมโทรมตามสภาพและกาลเวลา ผูค้ นเริม่ ย้ายออกไปหาทีท่ ํากินใหม่ เพื่อความอยู่รอดของ
ตนเองและครอบครัว
ทุกข์ร่วมของชาวตลาดสามชุก
ด้วยพืน้ ทีบ่ างส่วนของตลาดสามชุกเป็ นของกรมธนารักษ์ ซึ่งประชาชนเช่าอาศัยอยู่
ได้แก่ ซอย ๑ ซอย ๒ และถนนเลียบนที เมื่อ เป็ นตลาดเก่า อาคารไม้เสื่อมโทรม ทําให้
กรมธนารักษ์ตอ้ งการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์

๑๐๗

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมธนารักษ์จะพัฒนาตลาดสามชุก โดยการปลูกสร้างอาคาร
พาณิชย์จาํ นวน ๘๗ หลัง เริม่ ตัง้ แต่ต้องมีการรือ้ ถอนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองออกไป ชาวบ้าน
จึงมีการรวมตัวกันไม่ให้ความร่วมมือกับกรมธนารักษ์
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมธนารักษ์จงึ ปรับผังลดลงเหลือ ๘๕ คูหา เพื่อคงบริเวณ
ศาลเจ้าไว้ แต่ชาวบ้านขอชะลอการปลูกสร้างออกไปมีกําหนด ๑๐ ปี โดยเหตุผลว่าเศรษฐกิจ
ไม่อํานวย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมธนารักษ์ มีโครงการทีจ่ ะปรับปรุงทีด่ นิ บริเวณตลาด จึง
ได้ปรับผังอาคารบริเวณตลาดสามชุกเป็ นอาคารพาณิชย์ ๓ ชัน้ จํานวน ๘๒ คูหา เพื่อทีจ่ ะแปลง
สินทรัพย์เป็ นทุนและหารายได้เข้ารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนัน้ ชาวบ้านแบ่งเป็ น ๒
ฝ่าย มีทงั ้ ทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สาเหตุจากทางเศรษฐกิจทีบ่ างคนมีความพร้อมบางคนไม่
พร้อม
ที่สําคัญ คือ ในระยะแรก นายพงษ์ว ิน ชัยวิรตั น์ ซึ่งเป็ นนายกเทศมนตรีเ ทศบาล
สามชุก เห็นด้วยกับการรือ้ ตลาดเก่าเพื่อสร้างใหม่ ส่วนกลุ่มทีอ่ อกมาคัดค้านและส่งเสียงท้วงติง
จนทําให้เกิดการทบทวนมากทีส่ ุดคือ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในซอย ๑ โดยมีผหู้ ญิงเป็ นแกนนํา แต่การท้วง
ติงดังกล่าวเป็นไปในทํานองปรึกษาหารือ ด้วยท่าทีเป็นพีเ่ ป็นน้อง
ท่ามกลางความเห็นทีแ่ ตกต่างกันของชาวตลาดสามชุกในระยะนัน้ ชาวตลาดสามชุก
ตัด สินใจใช้ว ิธ ีก ารแก้ปญั หาโดยหาความรู้จากภายนอก โดยเดือ นกรกฎาคม ๒๕๔๔ ชาว
สามชุกได้เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ซึ่งเป็ นคนดัง้ เดิมของตลาดสามชุกและดํารงตําแหน่ ง
ั หาที่เ กิด ขึ้น และที่ป ระชุ ม มีม ติ
สมาชิก วุ ฒ ิส ภามาร่ ว มประชุ ม เพื่อ ปรึก ษาหารือ แก้ ไ ขป ญ
“อนุรกั ษ์ตลาดสามชุก ” ตามข้อเสนอแนะของดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ซึ่งสอดคล้องกับ
ความรูส้ กึ ของคนสามชุกหลาย ๆ คนอยู่แล้ว โดยทีป่ ระชุมได้เสนอทีจ่ ะอนุ รกั ษ์ตลาดสามชุกไว้
เป็ นมรดกและแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมท้องถิน่ ของชุมชน และจะฟื้ นฟูเศรษฐกิจของตลาด
โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
ต่อมาได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกชุดแรกขึน้ โดยนายพงษ์วนิ ชัยวิ
รัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีทงั ้ คนในชุมชนและผูท้ รงคุณวุฒอิ ่นื ๆ หลากหลายอาชีพ
ทัง้ ทีย่ งั อาศัยอยู่ในสามชุกและย้ายออกไปนอกชุมชนแล้ว ร่วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาตลาด
ชุดแรก มีเป้าหมายทีจ่ ะรักษาสภาพเดิมของตลาดไว้ และส่งเสริมเศรษฐกิจของตลาดให้ดขี น้ึ
มีการแบ่งงานออกเป็ น ๔ ฝ่าย ๑) ฝ่ายวิชาการ ๒) ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงตลาด
๓) ฝ่ายเศรษฐกิจ ๔) ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว จากนัน้ มีการประชุมคณะกรรมการฯ หลาย
ครัง้ แต่การฟื้ นฟูตลาดยังไม่เกิดผล มีแต่การจัดงานประเพณีต่างๆ ร่วมกัน จนหลายคนเกิด
ความท้อแท้ และในทีส่ ุดการดําเนินงานชะลอลง
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เบือ้ งหลัง แนวคิ ดกระแสโลก “ เมืองน่ าอยู ” สู่ “ ปฏิ บตั ิ การชุมชนและเมืองน่ าอยู่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธชิ ุมชนไท ภายใต้โครงการปฏิบตั ิการชุมชนและเมือ งน่ าอยู่
(Lcap) โดยความร่วมมือ ของสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป้าหมายของโครงการฯ คือสร้างการนํ าร่อง “สร้างรูปธรรม
เมืองน่ าอยู่” ตามแนวทางการพัฒนาในกระแสนานาชาติ ของ UNDP และสภาพัฒน์ ฯ เป็ น
องค์ก รระดับนโยบายของประเทศไทย ที่ม ีก ารตัง้ คณะกรรมการขับ เคลื่อ นเรื่อ งนี้ โดยมี
นายแพทย์ดาํ รงค์ บุญยืน เป็นประธาน
เดิมที มมูลนิ ธิ ชุมชนไท มีประสบการณ์การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ซึ่ง
ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสถานทูตเดนมาร์ก ภายใต้ร่มของ “DANIDA” และ “DANCED”
มายาวนานต่อเนื่องถึง ๘ ปี ด้วยการสร้างผลงานแก้ปญั หาและพัฒนาชุมชนแออัด โดยใช้
“กิ จกรรมสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน” เป็ นเงื่อนไขในการร่วมคิด ร่วมทํา จนเชื่อมโยงเครือข่าย
เมือง ๓๙ เมืองทัวประเทศ
่
นํ าไปสู่การแก้ปญั หาทีด่ นิ และทีอ่ ยู่อาศัยของคนจนในเมือง อันเป็ น
ส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาโมเดล“บ้านมันคง”
่ ซึง่ มีทงั ้ เครือข่ายสลัมสีภ่ าค
อ.ไพบูลย์
วัฒนศิรธิ รรม คุณสมสุข บุญญะบัญชา คุณสุวทิ ย์ วัดหนู และพี่ๆ น้องๆ ที่ทํางานสลัมหลาย
องค์กร ร่วมกันผลักดันจนสําเร็จมาแล้ว
จากกระแส “สร้างเมืองน่ าอยู่” ทําให้พวกเราซึ่งทํางานแก้ปญั หาชุมชนแออัด ที่
ปญั หาเริม่ เกิดขึน้ และขยายตัวไปตามหัวเมืองต่างๆ ทัวประเทศแล้
่
วนัน้ เห็นว่าเมืองทีน่ ่ าอยู่ คือ
เมืองทีน่ ับรวมชุมชนแออัด คนจน คนชายขอบ คนด้อยโอกาสเข้าไปด้วย คนกลุ่มนี้ต้องมีทย่ี นื
ในเมือง (มีตวั ตน) และได้รบั การยอมรับในเมือง มิฉะนัน้ กระแสเมืองน่ าอยู่จะเป็ นเพียงวาท
กรรมสวยหรูท่ี “ กดทับ ”คนจน และหาทางไล่ ร้ือ คนจนออกนอกเมือ ง ดัง นั น้ เมื่อ มีก าร
ปรึก ษาหารือ การทํ า งานเรื่อ งนี้ จึง สรุ ป ว่ า โครงการมีเ ป้ าหมายเพื่ อ “เปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์เชิ ง โครงสร้ างของเมื อ ง” นัน่ หมายถึงเมือ งที่ค นทุกกลุ่ มมีส่ ว นร่วมในการ
พัฒนา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรท้องถิ่ นและภาคีพฒ
ั นาต่างๆ
ซึ่งเมืองน่ าอยู่ต้องมากกว่ าการ ติดป้าย หรือทําเอกสารตัวชี้ว ดั แต่ เ ราจะนํ าร่อ งปฏิบตั ิการ
“ชุ ม ชนและเมือ งน่ า อยู่ ” ให้เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการและบริบ ทของแต่ ล ะเมือ ง ไม่ ต้ อ ง
เหมือนกัน แต่เราจะใช้กระบวนการเดียวกัน เรียนรูท้ ่ามกลางการทํา สร้างแกนนําเป็ นทีม โดย
การทํางานร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย “ปฏิบตั กิ ารชุมชนและเมืองน่ าอยู่” ใน ๑๒
เมือง นําร่องโครงการ มีการส่งคนทํางานลงพืน้ ทีเ่ มืองต่างๆ อาทิเช่น
๑) สามชุกตลาดร้อยปี ส่ง นส.ทับทิม แก้วกิง่ ลงพืน้ ที่ เริม่ จากพัฒนาตลาดและ
สํารวจคนจนในเมืองสู่การทําบ้านมันคงสามชุ
่
ก และได้รบั รางวัลมากมาย โดยเฉพาะจากยูเนส
โก้ มีคณะดูงานจากเมืองและองค์กรต่างๆ ปีละมากกว่า ๑๐๐ คณะ ตลาดเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้กบั แม่คา้ รายย่อย
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๒) เมืองระยอง ส่ง นายสุทธิ อัชฌาศัย เริม่ จากชุมชนแออัดและย่านเมืองเก่าถนน
ยมจินดา จนถึงปญั หาการใช้น้ําและยกระดับการแก้ปญั หามลพิษจากอุตสาหกรรมทีท่ ําเมืองให้
ไม่น่าอยู่ สู่การจัดตัง้ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
๓) การฟื้ นฟูคลองบางปรอก ส่ง นายอํานาจ จันทร์ช่วง ลงพืน้ ที่ สร้างต้นแบบการ
มีส่วนร่วมฟื้นฟูคลองบางปรอก การบําบัดนํ้าเสียทุกบ้านเรือน ขยายสู่คลองอื่นๆ จนยกระดับ
เป็ นเครือ ข่า ยสิ่งแวดล้อ มปทุมธานี มีภาคีค วามร่ว มมือ มากมาย ได้รบั รางวัล จากกองทุ น
สิง่ แวดล้อมโลกและเครือข่ายยังคงร่วมพัฒนาเรือ่ งอื่นๆ ต่อเนื่อง
๓) เมืองเชี ยงใหม่ มีทมี POP และทีมงานอีกหลายคน ที่ร่วมมือกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนแออัดเมืองเชียงใหม่ และย่านเมืองเก่าวัดเกตุซ่งึ ได้รบั รางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยาม
นอกจากนี้ขยายออกไปสู่เมืองอื่นๆ ในภาคเหนืออีกหลายเมือง เช่น แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
๔) เมื อ งปั ต ตานี ส่ ง นส.คนึ ง นิ จ มากชูชิต ลงพื้น ที่ชุ ม ชนเมือ ง ยกระดับ สู่ก าร
แก้ปญั หาตามนโยบายบ้านมันคงและขยายเป็
่
นเครือข่ายชุมชนศรัทธา “กัมปงตักวา”
๕) เมืองระนอง ส่ง นายภควินท์ แสงคง และวรรธิดา เมืองใหม่ ลงพื้นที่ชุมชน
แออัด ในเมือง และขยายผลแก้ปญั หาคนไร้สถานะ ยกระดับเป็ นเครือ ข่ายแก้ปญั หาการคืน
สัญชาติคนไทย : ไทยพลัดถิน่ จนผลักดันกฎหมายสัญชาติฉบับที่ ๕ ว่าด้วยการคืนสัญชาติ
ไทยให้คนไทยพลัดถิน่ ได้สาํ เร็จ และเครือข่ายยังคงพัฒนาและแก้ปญั หาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
๖) ชุ มชนแออัด เมื องอุบล มีจํา นงค์ จิต รนิ รตั น์ แ ละทีม ทํางานกระบวนการ
แก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัยคนจนเมืองโดยใช้ “รถซุก” หรือ รวมกลุ่มคนจนสุดของเมือง ผ่านงานการ
จัดการขยะ การออมทรัพ ย์ และผลักดันนโยบายเป็ นระยะ จนพัฒนาเป็ นเครือ ข่ายชุมชน
จังหวัดอุบล ซึง่ ร่วมแก้ปญั หาทีด่ นิ ชุมชนได้ ๑๓ แห่งและทีด่ นิ ชุมชนรอบนอกเมืองอีกกว่า ๓๐๐
แปลง เครือข่ายฯ ยังคงพัฒนาไปเรือ่ งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
๗) การพัฒนาคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา มีพชิ ยา แก้วขาวและทีม โดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด โรงเรียน และโรงงาน จนพัฒนาเป็ นเครือข่ายรักษ์คลองอู่
ตะเภาและได้รบั การต่อยอดยกระดับเป็นยุทธศาสตร์จงั หวัดสงขลา เป็นต้น
ค้นหาจุดอ่อน กระตุ้น ด้วย “คําถาม”
เมื่อทีมงานเริม่ ปรึกษาหารือ และหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ท่จี ะขับเคลื่อนงานดังกล่าว
ได้ขอ้ มูลจากพีต่ ุ่น ทีมงานมูลนิธชิ ุมชนไท ทีเ่ คยผ่านไปตลาดสามชุกว่าเป็ นบ้านไม้สวยงาม แต่
ซบเซา จึงเดินทางไปเพื่อดูสภาพทางกายภาพของตลาดและพบกับทีมคณะกรรมการตลาดฯ
เพื่อบอกเล่าจุดประสงค์ของเรา หลังจากคณะกรรมการตลาดสามชุกฯ ให้ความสนใจ
การจัดระบบชุมชนที่ตลาดสามชุก มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารสนามคือทับทิมลงพืน้ ที่
อาจมีอํานาจ โชคดี หรือคนอื่นมาช่วยลงพื้นที่บ้างเป็ นระยะ แต่การตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม ผ่านการหารือกับพีๆ่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ คือ พีแ่ อ้ท -
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ศรินทร พุ่มมณี ด้วง-พิชยา แก้วขาว พี่ตุ่น-มณฑา อัจฉริยกุล พี่ดุก-ปรีดา คงแป้น และมี อ.
พรรณงาม เง่าธรรมสาร เป็นทีมติดตามประเมินผล ทีท่ าํ งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ
การลงพืน้ ที่ เพื่อศึกษาข้อมูลของตลาดสามชุก สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ทําความรูจ้ กั
พร้อมทัง้ อ่านความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในเมืองสามชุก เพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน
โดยในการดํ า เนิ น งานทํ า งาน ทับ ทิม มีห น้ า ที่ล งพื้น ที่แ ละนํ า ข้อ มูล เนื้ อ หาสาระ
เกีย่ วกับพืน้ ทีม่ าเล่าให้ทมี ฟงั ว่าในพืน้ ทีม่ คี วามเคลื่อนไหวอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรทีน่ ่ าสนใจ และ
ข้อมูลทีเ่ ราได้รบั คือ คณะกรรมการฯ มีความหลากหลาย ทัง้ ครู ข้าราชการบํานาญ แม่ค้า คน
รุน่ ใหม่ นักธุรกิจ ชาวบ้านทัวไป
่ ฯลฯ มีกจิ กรรมประเพณีทจ่ี ดั โดยคณะกรรมการฯ เป็ นระยะ มี
การประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูตลาดมาแล้วหลายครัง้ ประชุมกันมาเป็ น
ปีแล้ว แต่ไม่มคี วามคืบหน้า ตอนนี้กรรมการหลายคนเริม่ ท้อแล้ว จากคําพูดทีว่ ่า
‚…เราประชุ มกันเป็ น ๑๐ ครัง้ ก็ไ ม่ มีอะไรเคลื่ อ นไหว จนเบื่อ แทบจะพับ
โครงการไปเลย ทุกคนไม่มีประสบการณ์ อยากจะอนุรกั ษ์ แต่ จะอนุรกั ษ์ตรงไหนก็ไม่รู้
ขาดความชัดเจน เหมือนพายเรือในอ่ าง ไม่ร้จู ะไปไหน เราได้ แต่ คิด แต่ ไม่ร้จู ะทํา
อย่างไร ไม่ร้กู ระบวนการการจัดการ…‛
ทีมงานวิเคราะห์ว่า เนื่องจากคณะกรรมการตลาดสามชุกไม่มปี ระสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกัน มีแต่การประชุมทางความคิ ด ไม่มีปฏิ บตั ิ การ (No Action)
จึงหาวิธ ีทําให้คณะกรรมการตลาดสามชุกได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากภายนอก
ประกอบกับมูลนิธชิ ุมชนไทได้รบั เชิญให้ไปร่วมสัมมนากระบวนการฟื้ นฟูเมืองเก่า จึงชวนให้
คณะกรรมการตลาดสามชุกไปร่วมสัมมนาทีโ่ รงแรมเวียงใต้ดว้ ย พร้อมทัง้ จัดให้ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดู
งานย่านเมืองเก่าท่าพระอาทิตย์ และย่านแพร่งภูธร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง จะเห็นได้ว่าในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นัน้ ยังไม่มเี มือ งเก่ าให้เ ป็ นพื้นที่ศึกษา
แลกเปลี่ยนดูงานมากนัก ดังนัน้ ย่านท่าพระอาทิตย์และย่านแพร่งภูธร ทีร่ เิ ริม่ ดําเนินการโดย
กลุ่มบางกอกฟอรัมจึงมีคุณานุ ปการต่อนักจัดระบบชุมชนในระยะนัน้ เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม หลังจากการดูงานแล้วคณะกรรมการตลาดสามชุกก็ยงั คิดไม่ออกว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร
เมื่อ การศึก ษาข้อ มูล ชุม ชน การเรียนรู้ชุม ชน และการทํา ความรู้จ กั ระหว่ างนัก
จัดระบบชุมชน และคณะกรรมการฯ เดินหน้ามาได้ระยะหนึ่ง แล้ว ค้นพบว่าตลาดสามชุกเป็ น
ตลาดทีเ่ คยรุง่ เรืองถึงขัน้ ต้องยืนขายของบนเก้าอี้ แต่ขณะนัน้ ซบเซาจนต้องนอนขาย ทําให้ชาว
สามชุกพยายามคิดหาหนทางให้เศรษฐกิจของตลาดดีขน้ึ บ้าง ถึงแม้จะไม่มาก รวมทัง้ มีหลาย
คนเห็นว่า ลายไม้และสถาปตั ยกรรมของสามชุกสวยงามควรอนุ รกั ษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้
แต่ ข ณะเดีย วกัน ก็ไ ม่ม นใจว่
ั ่ าจะมีคุ ณ ค่ า มากพอที่จ ะมีนัก ท่ อ งเที่ย วมาชื่น ชม จนจะทํา ให้
เศรษฐกิจของตลาดดีขน้ึ หรือไม่
อย่างไรก็ตาม นักจัดระบบชุมชนค้นพบว่าชาวสามชุก มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ
มีความตัง้ ใจที่จะอนุ รกั ษ์ตลาดสามชุก โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีกลุ่มคนดัง้ เดิมที่ผูกพันกับตลาด
สามชุกเป็ นอย่างมาก แต่ ชาวสามชุกยังไม่มีวิธีการดําเนิ นงานที่ ชดั เจน ประการสําคัญคือ
๑๑๑

ยังไม่มคี วามไว้วางใจองค์กรพัฒนาเอกชนทีล่ งมาทํางานในพืน้ ที่ เพราะกระแสทีร่ ฐั บาลมีต่อ
องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นไปในด้านลบ
การวิ เคราะห์ข องที ม ทํางานในระยะนั น้ คือ หากไม่ มีกิ จกรรมที่ เป็ นรูปธรรม
ร่วมกัน ความไว้วางใจระหว่างกันก็จะไม่เกิดขึน้ นักจัดระบบชุมชนจึงได้กระตุ้นและสนับสนุ น
ให้มกี ารประชุมใหญ่ของชาวตลาดสามชุก เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการฟื้ นฟูตลาด
สามชุก และเป็นการแนะนําตัว เปิดตัว มูลนิธชิ ุมชนไท ต่อสมาชิกชาวตลาดสามชุกอีกทางหนึ่ง
โดยทีม งานทัง้ หมดเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย และเริ่ม การทํ า งานกับ ชาวสามชุ ก โดยการใช้
“คําถาม” เพื่อให้ คิดร่วมกัน
เวทีประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการฟื้ นฟูตลาดสามชุก มีผเู้ ข้าร่วม
จํานวนมากพูดได้ว่ามากันทุกหลังคาเรือน กระบวนการในที่ประชุ ม มีการตัง้ คําถามถึงความ
ต้องการอนุ รกั ษ์ตลาด และให้มกี ารยกมือลงมติยนื ยันการไม่ยอมรื้อตลาดสามชุก อีกครัง้
หนึ่ง เพื่อเป็ นการทบทวนความทรงจํา สร้างความมันใจร่
่ วมกัน และกระตุ้นการมีส่วน
ร่วม
เมื่อ ตัง้ คํา ถามว่ า หากต้ อ งการอนุ ร ัก ษ์ ต ลาดสามชุ ก ไว้ คิ ด ว่ า จะต้ อ งทํา เรื่ อ ง
อะไรบ้าง? จึงมีการระดมความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และสรุปได้ ๑๓ ข้อ ดังนี้
๑) ร่วมกันจัดระเบียบตลาดให้น่าเดิน น่าซือ้
๒) ระดมกําลังในการจัดการขยะ ดูแลรักษาความสะอาด ท่อระบายนํ้า
๓) การอนุรกั ษ์บา้ นและอาคารโบราณ โดยการปรับปรุงจากสภาพบ้านเดิม
๔) การไปศึกษาดูงาน ‚บ้านพิพธิ ภัณฑ์‛ เพื่อหาแนวทางและแนวคิดในการพัฒนา
๕) การพัฒนาจุดล่องเรือชมวิว เพื่อศึกษาวิถชี วี ติ ริมนํ้า
๖) การทําทางเดินริมนํ้าและเขตเลีย้ งปลาหน้าตลาด
๗) การสร้างเอกลักษณ์ของตลาดเช้าและตลาดเย็น
๘) การส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
๙) การจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์ และระดมภาพประวัตศิ าสตร์
๑๐) ดึงผูส้ งู อายุเข้ามาร่วมศึกษา และให้ความรูเ้ ชิงประวัตศิ าสตร์
๑๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
๑๒) การระดมเพื่อจัดตัง้ ‚กองทุนอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูบา้ นทีม่ คี ุณค่าทางสถาปตั ยกรรม
๑๓) การประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อเสนอแนวทางอนุ รกั ษ์ของชุมชน
หลังจากนัน้ ได้มกี ารตัง้ คําถามว่า ควรทํากิ จกรรมอะไรร่วมกันเป็ นกิ จกรรมแรก
เพราะไม่สามารถทําทุกอย่างพร้อมกันได้ คําตอบคือ การทําความสะอาดตลาดร้อยปี และ
การจัดกวาดหยากไย่ใยแมงมุมในตลาด เพื่อให้ตลาดน่ าเดินน่ าซื้อ และถามต่อไปว่า จะ
ทําเมื่อไหร่ จึงมีการกําหนดนัดหมายกันวันที่ ๓๐มีนาคม ๒๕๔๖
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หลังจากนัน้ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนในการ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ทัง้ กิจกรรมแรก และวางแผนในรายละเอียดของกิจกรรมทัง้ ๑๓ ข้อ
อนึ่ ง นัก จัดระบบชุ ม ชนถือ ว่า กระบวนการระดมความคิด เห็น จากเวทีใ หญ่ เป็ น
กระบวนการ“จัดทําแผนชุมชน” และเป็ น “การทําประชามติของชาวสามชุก ” ไปพร้อมกัน
ดังนัน้ บทบาทนักจัดระบบชุมชนคือ
การกระตุ้นให้ เกิ ดการทํากิ จกรรมอย่ างเป็ น
รูปธรรมและต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ต้อ งไปคิดเอง และกระตุ้นด้ว ยการตัง้ คําถาม เพื่อ ให้มกี าร
กําหนดกิจกรรมแรกร่วมกัน คือการทําความสะอาดตลาดร้อยปี จึงเป็ น“ก้าวแรก”ทีส่ ําคัญของ
การทํากิจกรรมรวมกลุ่ม มีนัยมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ที่ทํามาเพราะกิจกรรมนี้มที งั ้ การวางแผน
ร่วมกัน แบ่งงานกันทํา และมีการสรุปบทเรียนร่วมกัน หลังจากการทํากิจกรรมแล้วเสร็จ
ก้าวที่มนคงของชาวสามชุ
ั่
ก : เรียนรู้ท่ามกลางการทําเป็ นที ม
การจัดกิจกรรมทําความสะอาดตลาด โดยการร่วมกันกวาดยักไย่ใยแมงมุมในบริเวณ
ตลาดเป็ นกิจกรรมแรกทีค่ นในตลาดออกมาร่วมกันทํา แต่ทมี งานยังสังเกตพบว่า เจ้าของบ้าน
แต่ละหลังออกมาทําความสะอาดบ้านตนเอง ส่วนพื้นที่ส่วนกลางมีเจ้าหน้าที่เทศบาลออกมา
ช่วยทํา ทัง้ นี้เพราะชาวตลาดสามชุกเป็ นคนชัน้ กลาง ที่ฐานะค่อนข้างดี จึงไม่เคยออกมาลง
แรงงานร่วมกัน ดังนัน้ การออกมาทําความสะอาดตลาดพร้อมๆ กันนับว่าเป็ นกิจกรรมแรกทีท่ ํา
ร่วมกัน หลังจากนัน้ จึงมีการชวนกันสรุปบทเรียนการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยการให้ช่วยกัน
ประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง ร่วมกัน และเขียนขึน้ กระดาน เพื่อให้คณะกรรมการเรียนรู้ระบบการ
ทํางาน การประเมินร่วมกันแบบสบายๆ ไม่เข้มงวด เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกของคณะกรรมการ
สามชุก ซึง่ ผลออกมาเป็นทีพ่ อใจของทุกคนว่าตลาดสะอาดขึน้ และทีมงานพยายามชีใ้ ห้เห็นว่า
การแก้ปญั หาตลาดสามชุกทุกคนจะต้องมาร่วมกันคิด ร่วมกันทํา
ดัง นัน้ การทํา ความสะอาดจึง เป็ น กิจ กรรมที่เ ชื่อ มโยงกับ การฟื้ น ฟู พ ัฒ นาตลาด
โดยตรง และมีการตัง้ คําถามว่าจะมีการทํากิ จกรรมอะไรร่วมกันอี ก โดยเน้นยํ้าให้แต่ละ
กิจกรรมที่จะทําต่อไป มีการประชุมหารือกันก่ อน มีการแบ่งงานกัน และให้หาโอกาสสรุป
บทเรียนร่วมกัน ในทุกกิจกรรม
หลังจากนัน้ มีการริเริม่ คิดค้นเรื่อ งอาหารดัง้ เดิม การจัด ทอดผ้าป่าขยะที่โ รงเรียน
สามชุก รัต นโภคารามเพื่อถวายพระพยอม และทีมงานเห็นว่าควรเข้าไปหนุ นกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับสู่การปรับปรุงตลาดอย่างเป็ นรูปธรรม ประกอบกับระหว่างนัน้ ทัง้ คณะกรรมการและ
ชาวตลาดสามชุกหลายคน ยังไม่มคี วามมันใจว่
่ าจะมีคนมาเที่ยวตลาดหรือไม่ โดยมักจะตัง้
คําถามว่า “ตลาดสามชุกสวยจริ งหรือ คิ ดว่ามีคนอยากแวะมาชมจริ งหรือ ตลาดมีคณ
ุ ค่า
จริ งหรือ” คําถามนี้มอี ยู่อย่างต่อเนื่อง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารลงพืน้ ที่ หรือมีการประชุมคณะกรรมการ
ซึง่ คําตอบของทีมงานในช่วงนัน้ ก็ยนื ยันว่าตลาดมีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ แต่การทําให้คนใน
สังคมได้รแู้ ละมาเที่ยวตลาดต้องช่วยกันทํา ไม่มใี ครสามารถบอกได้ ซึง่ ทีมงานก็ได้เข้าไปร่วม
คิดกิจกรรมมากขึน้ จนนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงและการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายขึน้ คือ
๑๑๓

การจัด งานสงกรานต์ ในภาคกลางวัน มีการจัดกีฬาพื้นบ้าน การก่อเจดีย์ทราย
ทีมงานได้ประสานให้สถาปนิกชุมชน ลงไปถ่ายภาพมุมต่างๆ ของบ้านเรือนและสถาปตั ยกรรม
ของตลาดสามชุก มาจัดแสดงในงาน ทําให้ชาวสามชุกมามุงดู เริม่ เห็นว่าบ้านเก่าของตนเองมี
ความสวยงามอยู่มาก ทีมงานสังเกตเห็นว่ามีการจับกลุ่มพูดคุยกั นว่ามุมนี้บ้านใคร ลายฉลุไม้
เขาเรียกว่าลายอะไร ซึง่ ทําให้เข้าใจได้ว่าการอยู่กบั บ้านเก่ามานานจนเป็ นความเคยชิน ทําให้
มองข้ามมุมที่สวยงาม เมื่อ ทีมสถาปนิกถ่ายภาพมาแสดง จึงเป็ นเสมือ นการช่วยตอกยํ้าว่า
“บ้านเก่าของสามชุกสวยงามอย่างแน่ นอน” และเป็ นคําตอบทีท่ ําให้เชื่อมากกว่าคําอธิบาย
ใดๆ ของทีมงาน
ในภาคกลางคืน ทีมงานกระตุ้นให้คณะกรรมการระดมภาพเก่าจากบ้านต่างๆ มา
จัดทําเป็ นสไลด์โชว์ เป็ นงาน “ภาพเก่ าเล่ าขานตํานานสามชุก” และมีการเล่าเรื่องราว
สามชุกในอดีต โดยผูส้ ูงอายุ ทัง้ ผ่านภาพทีโ่ ชว์ และผ่านความทรงจํา เป็ นเวทีบอกเล่า ทีแ่ ต่
ละคนช่ว ยกันบอกเล่า ช่วยกันถาม ช่ว ยกันเติมเต็ม ซึ่งคืนนัน้ ได้รบั ความสนใจจากชาว
สามชุกเป็ นอย่างมาก จากงานนี้ทมี งานยังลงพื้นที่เพื่อประเมินความรูส้ กึ ความคิดของชาว
สามชุกอย่างไม่เป็ นทางการ พบว่าชาวสามชุกรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์และมรดกอันลํ้า
ค่าของบ้านตัวเอง มากขึน้ อย่างชัดเจน
เมือ่ ถึงจุดนี้ ทีมงานประเมินว่า “การจุดประกายในใจคนสามชุกติ ดขึ้นแล้ว” และ
ชาวสามชุกจะต้องยกระดับกิจกรรมของตัวเองอย่างต่อเนื่องแน่ นอน ดังนัน้ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
หลังๆ จึงเป็ นกิจกรรมที่คณะกรรมการและชาวสามชุกช่วยกันคิดค้ น และร่วมกันทําอย่างมี
ความสุข เช่น
จัดกิ จกรรมอาหารอร่อยดี ที่สามชุก โดยใช้เวทีลูกทุ่งมุ่งสู่ดอนเจดียเ์ ป็ นกิจกรรม
เสริม กล่าวคือ ทางคณะกรรมการกําหนดจัดงานอร่อยดีท่สี ามชุกขึ้น ในช่วงวันหยุดปลายปี
โดยมีการออกร้านจําหน่ายอาหารและได้ประสานเวทีลูกทุ่งมุ่งสู่ดอนเจดีย์ มาเป็ นเวทีการแสดง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ชาวตลาดได้ออกมาพบปะสังสรรค์กนั ปิดครัวมากินข้าวหน้าอําเภอ
ร่วมกัน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความสามัคคี การจัดงานประสบความสําเร็จเกิน
ความคาดหมาย มีค นมาร่ ว มงานจํ า นวนมาก อาหารขายดี ขายหมดทุ ก ร้า น ทํ า ให้
คณะกรรมการมีกําลังใจเพิม่ มากขึน้ เป็ นอย่างมาก
ปีต่อมาใช้การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลเป็ นเวทีการแสดง โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้ครู นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการจัดงาน ต่อมาในปี ๒๕๕๐ พัฒนาเป็ น
‚งานอร่อยดีกินฟรีทงั ้ ตลาด ปราศจากแอลกอฮอล์‛โดยร้านค้าในตลาดสามชุกเกือบจะทุก
ร้านได้จดั ทําอาหารออกมาเลีย้ งนักท่องเทีย่ วตัง้ แต่เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยคณะกรรมการจําหน่ าย
ชามของทีร่ ะลึกใบละ ๒๐ บาท เพื่อใช้รบั ประทานอาหารในตลาดเป็ นการรณรงค์งดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก

๑๑๔

หนุนเสริ ม ทัง้ ความรู้ ดูงาน สัมมนา
สําหรับแผนการฟื้ นฟูดา้ นกายภาพ ทีมสถาปนิกชุมชนได้เข้ามาหนุ น โดยช่วยจัดทํา
Master Plan ทีใ่ ห้เจ้าของบ้านแต่ละหลังมีส่วนร่วมในการจัดทํา ให้ร่วมกันตัดสินใจว่าสิง่ ไหน
ควรทําสิง่ ไหนไม่ควรทําเพื่อเป็นแนวทางของการปรับปรุงอาคารต่อไป และชักชวนกันไปดูงาน
ในพืน้ ทีต่ ่างๆ อาทิเช่น
ตลาดดอนหวาย ซึ่งพบว่ามีการค้าขายที่ดมี าก เป็ นระเบียบ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
สินค้าทีด่ ี ก่อนกลับได้แวะเยีย่ มชมบ้านพิพธิ ภัณฑ์เอนก นาวิกมูล ทําให้ได้แนวทางทีจ่ ะนํามา
พัฒนาตลาดสามชุก ทําให้เปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่จะรวบรวมของเก่ามาแสดงไว้ท่บี ้านขุน
จํานง เหมือนพิพธิ ภัณฑ์ทวไป
ั่
ชาวสามชุกเปลี่ ยนแนวเป็ น “ตลาดมีชีวิต พิ พิธภัณฑ์มี
ชีวา” หรือ การใช้ตลาดทัง้ หมดเป็นทีจ่ ดั แสดงเรือ่ งราวของชุมชน
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ได้เห็นวิธกี ารอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรม การ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเนื้อไม้
พิ พิธภัณฑ์เขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เห็นวิธกี ารทํางานและการจัดวาง
สิง่ ของทีแ่ สดงไว้เป็นหมวดหมู่ ซึง่ ทําให้เกิดแนวคิดอยากให้ตลาดสามชุกนําของเก่าทีม่ คี ุณค่า
มาจัดแสดงในแต่ละบ้านอย่างชัดเจน
ชุมชนแหลมรุ่งเรือง และถนนยมจิ นดา เทศบาลเมือง จังหวัดระยอง ได้เห็น
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เห็นความรักสามัคคีในชุม ชน และเห็นถึงวิธกี ารซือ้ อาหารโดย
ใช้คูปอง ซึ่งสนับสนุ นคูปองโดยเทศบาลเมืองระยอง เป็ นแรงบันดาลใจในการใช้คูปองใน
ตลาดสามชุก
จัด ประชุ ม ๑๒ เมื อ ง นํ า ร่ อ งโดยเมื อ งสามชุ ก เป็ นเจ้ า ภาพ ซึ่ ง ทํ า ให้ ไ ด้
ประสบการณ์ในการจัดงาน ได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในเขตเทศบาล ได้เรียนรู้ เทคนิคและ
กระบวนการทํางานของเมืองต่างๆ และรู้ปญั หาความแตกต่างระหว่างเมือง ได้รู้จกั ถึงความ
สามัคคีของคนในชุมชน เกิดความชัดเจนในการทํางาน เห็นเป้าหมายของการทํางานเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเมืองน่าอยู่
เข้าร่วมเวที รวมพลังชุมชน พลังท้ องถิ่ นทัวประเทศ
่
ทีโ่ รงแรมปริน้ ท์ พาเลซ มี
การนํ าเสนอผลงานที่ชาวสามชุกร่วมกันทําและได้จดั เพลงอีแซวของโรงเรียนอนุ บาลสมเด็จ
พระวัน รัต ไปร่ว มแสดงบนเวที ทํา ให้ส ามชุก ตลาดร้อ ยปี เ ป็ น ที่รู้จกั ของภาคประชาชนใน
เครือข่ายฯ
คณะศึ กษาดูงานจากเทศบาลนครเชี ยงราย จํานวน ๓๐๐ คน มาเยี่ยมชม
ตลาดสามชุก เทศบาลตําบลสามชุกได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยนําคูปองมาใช้เป็ น
ครัง้ แรก เพื่อ กระจายรายได้สู่ร้านค้า ร้า นค้า ที่มอี ยู่เ ดิมไม่เ พีย งพอ จึงมีการระดมร้านค้า
ภายนอกเข้ามาขายเพิม่ ปรากฏว่ามีผู้คนออกมาซือ้ อาหารกันเป็ นจํานวนมาก ไม่ทนั เที่ยงวัน
ของหมด แขกทีจ่ ะมาดูงานหาของกินแทบไม่ได้ จึงส่งผลให้เกิด “โครงการอร่อยกันวันพุธ”
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เปิ ดโครงการอร่ อ ยกัน วัน พุธ โดยเชิญ นายทรงพล ทิม าศาสตร์ ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุร ี เป็นประธาน และมีการนําคูปองขายให้แก่หน่วยงานในท้องถิน่ ธนาคาร และ
ร้านค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คนสามชุก เข้ามาหาซื้ออาหารและจับจ่ายใช้สอยในตลาดสามชุก
ส่งผลให้การค้าขายในตลาดสามชุกเริม่ มีชวี ติ ชีวาขึ้นอย่างชัดเจน ทําให้เริม่ เห็นภาพการฟื้ น
ตลาดสามชุก เป็ นกําลังใจให้คณะกรรมการทํางานต่อโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การฟื้นฟู
ตลาดสามชุก
สําหรับงาน “อร่อยกันวันพุธ” คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุ รกั ษ์ได้
ระดมแม่คา้ ทีม่ ฝี ีมอื เก่าๆ ให้ออกมาทําของขาย ครัง้ แรกๆ ก็ไม่มใี ครกล้าทํา แต่คุณพงษ์วนิ ก็พ
ยายามพูดให้กําลังใจว่า ถ้าเหลือเขาจะซือ้ เอง พอทุกคนเชื่อใจก็รว่ มมือกันทําของขาย
เริม่ แรกบางร้านทีข่ ายอาหารไม่หมด คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุ รกั ษ์ก็
ช่วยกันซือ้ กลับบ้าน นําไปแจกๆ กันบ้าง โดยกําหนดกันว่าประคับประคองซัก ๒–๓ เดือน จน
อยูต่ วั ต่อจากนัน้ ก็ใช้ความสามารถกับคุณภาพของตัวเอง
ผู้สูงอายุที่มฝี ี มอื แต่เลิกราไปนาน ก็ช่วยกันสร้างสีสนั อาหารโบราณ อาทิ แกงบวน
แม่ระเบียบ กับหมีก่ รอบ ถึงกับสังจองกั
่
นล่วงหน้า หมีก่ รอบป้าเทพสูตรส้มซ่า ป้าเทพทํากันทัง้
ครอบครัว แล้วแต่งตัวสวยมาขายเอง ยําหัวปลีพม่ี ะลิออกมาแป๊บเดียวหมดกะละมัง คนรุ่นใหม่
ก็มาสร้างสีสนั มากมาย แปะก้วย ลูกลานในนํ้ าเชื่อม ขนมไข่ปลา ข้าวตู ขนมกล้วยในกรวย
แหลม ขนมตาล ขนมอื่นๆ สลัดผัก สลัดผลไม้ จนแนวถนนเลียบนทีคบั คัง่
พอติดตลาดเลยชวนกันขยายเป็ น ‚ยัง้ ไม่หยุดวันอาทิ ตย์‛ อีกหนึ่งวัน รสชาติและ
คุณภาพทําให้ยงยื
ั ่ นมาจนถึงปจั จุบนั เกิดบรรยากาศเป็ นสุข สนุ กสนาน กระตุ้นเศรษฐกิจดีขน้ึ
เป็ นผลทันตา พัฒนาอาหารหลากหลาย เพื่อบริการนักท่องเที่ยว อาทิ ขนมขี้หนู ขนมด้ว ง
ขนมหวานเจ๊น้อย ขนมทําจากไข่ประเภททองทัง้ หลาย มีการทําให้ดกู นั ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
สื่อมวลชน : ส่งชื่อ สามชุกตลาดร้อยปี ขจรกระจาย
สื่อเผยแพร่ เป็ นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทมี ทํางานมีการวางแผน ปรึกษาหารือ และหา
แนวทางในการประสานงานเป็ นระยะๆ ช่วงต้นๆ มีการเขียนบทความ หรือทําข่าวเล็กๆ ลง
หนังสือพิมพ์ แต่ต่อมารายการทีวตี ่างๆ เริม่ มีการประสานมาเป็ นจํานวนมาก ระยะหลัง มีทงั ้
ดารา รายการต่างๆ มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ฯลฯ อาทิ
มี ก ารเปิ ดงานสื่ อ โทรทัศ น์ ม าทํา ข่ าว ออกสะเก็ดข่า ว เพราะเรามีกิจ กรรมกิน
กะลอจีแ๊ ข่งกัน มันปลุกกระแสได้ดมี าก คนมาเทีย่ วมากินมากขึน้ แม่คา้ ทีห่ ยุดขายไปแล้วก็เริม่
มาขายของกัน เศรษฐกิจและจิตใจคนในตลาด ตลอดจนแววตาส่อความหวังในความเจริญของ
ตลาดสามชุก
ประสานรายการที วี “ชุ ม ชนคนแกร่ ง ” บัน ทึก เทปรายการเพื่อ เผยแพร่ ท าง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ จึงเป็ นการเผยแพร่เรื่องราวการฟื้ นฟูเมืองเก่าสามชุ กตลาดร้อยปี สู่

๑๑๖

สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบเป็นครัง้ แรก หลังจากนัน้ ภาคีความร่วมมือจากภายนอกเริม่ เข้ามามี
ส่วนหนุนช่วยให้ตลาดสามชุกเฟื่องฟูขน้ึ ในรูปแบบต่างๆตามลําดับ อาทิ
การจัดงานแถลงข่าววันเดียวเที่ ยวสนุก ของสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)
มีส่อื มวลชนมาร่ว มงานมากกว่า ๑๒๐ คน ทําให้ต ลาดสามชุ กเป็ น ที่รู้จกั ของ
ประชาชนทัวไปมากขึ
่
น้
การจัดงานสัมมนาข้าราชการ เรื่อง การเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาเพื่อเสริมสร้างวิสยั ทัศน์
การบริหารงานวัฒนธรรม โดยใช้ส ามชุกตลาดร้อยปี เ ป็ นสถานที่ใ นการจัดสัมมนา ซึ่ง รศ.
ศรีศกั ร วัลลิโภดม เป็นผูบ้ รรยาย ร่วมกับวิทยากรท้องถิน่ ทําให้เกิดแนวคิดและวิธกี ารในการ
ดําเนินการอนุรกั ษ์มากยิง่ ขึน้
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชุมชนร่วมกันจัดงาน “เปิ ดป้ ายสามชุกตลาดร้อยปี ”
โดยเชิญนายอนุ รกั ษ์ จุรมี าศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
มนุ ษย์เป็ นประธาน ทําให้ส่อื มวลชน จํานวนมากทําข่าวเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาตลาด
สามชุก และหน่วยงานต่างๆ ก็รจู้ กั ตลาดเก่าร้อยปีสามชุกมากขึน้ เช่นกัน
สถาปนิ กชุมชน ผูช้ ่วยแปลงความคิ ด ให้เป็ น รูปธรรม
ท่ า มกลางการทํ า กิ จ กรรมที่ห ลากหลาย คณะกรรมการมีก ารแบ่ ง งานกัน ทํ า
คณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบและอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูปรับปรุงอาคารได้ทํางานร่วมกับ ‚ทีม
สถาปนิ กชุ ม ชน‛อย่ า งใกล้ ชิด โดยเริ่ม จากการปรับ ปรุ ง บ้ า นขุน จํา นงจี น ารัก ษ์ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ โดยทีมสถาปนิกชุมชนเห็นว่า เพื่อให้เป็ นเสมือนประตูเปิ ดเข้าสู่ ‚สามชุกตลาด
ร้อยปี ‛
ขณะเดียวกันนักจัดระบบชุมชนกับสถาปนิกชุมชน ก็มกี ารแลกเปลีย่ นและวางจังหวะ
การทํากิจกรรมให้ไปในทางเดียวกัน โดยยึดหลักให้ชุมชนคิดเอง ทําเอง บริหารจัดการเอง
รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการสรุปบทเรียนหลังจากการทํากิจกรรม ทัง้ นี้ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง รวมทัง้ การสร้างความเชื่อมัน่ ขวัญกําลังใจร่วมกันเป็ นระยะ ซึง่ ถือ
ได้ว่าเป็ นช่วงเวลาทีร่ ่วมกันทําการ ‚ปลุกบ้าน สร้างชุมชน” และ เป็ น ‚กระบวนการเรียนรู้
ท่ามกลางการทํา‛ ทัง้ ของชุมชน และทีมทีล่ งทํางานในพืน้ ทีท่ ุกคนอย่างแท้จริง
เจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก : ที่พึ่งทางจิ ตวิ ญญาณ ของคนสามชุก
คนสามชุกเคารพนับถือเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุกเป็ นอย่างยิง่ เจ้าพ่อหลักเมืองสามชุก
เป็ นศูนย์รวมใจของคนสามชุก ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญั หาและประสงค์จะให้การทํางานใดสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี จะมีการบนบานเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุกทีศ่ าลเจ้าในตลาดสามชุก
การจัดงานงิ้ว โดยทัว่ ไปแล้ว จัด ปี ล ะครัง้ แต่ ท่ีส ามชุ กจัด ปี ล ะ ๒ ครัง้ คือ งานงิ้ว
ประจําปีและงานงิว้ แก้บน งานงิว้ ประจําปีจดั กันมานานแล้ว แต่งานงิว้ แก้บนนี้จดั มา ๒๐-๓๐ ปี
๑๑๗

นี้เอง สาเหตุมาจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครัง้ มาก คนในชุมชนหวาดผวาจนนอนไม่หลับ ถึง
ขนาดบางคนต้องขนของออกไปไว้นอกตลาด บางคนถึงกับย้ายที่นอนออกไปนอนนอกตลาด
การแก้ปญั หาคือ มีอาสาสมัครดูแ ลตลอดทัง้ คืน โดยจัดเวรยามกันให้ค นในบ้านออกมาเป็ น
อาสาสมัคร หากบ้านใดไม่มคี นที่จะออกมาเฝ้ายามได้ ก็จะรวมกันจัดอาหารเลี้ยงผู้ท่อี ยู่ยาม
และมีการทําบุญตลาดเพื่อเป็นสิรมิ งคล มีการบนบานขอให้เจ้าพ่อ คุม้ ครองตลาดให้อยู่กนั อย่าง
มีความสุข ขอให้สมหวังในสิง่ ทีค่ ดิ ไว้ จึงได้มกี ารจัดงานงิว้ แก้บนขึน้ “เชือ่ ว่าสามชุกทีม่ วี นั นี้ได้
เพราะเจ้าพ่อหลักเมืองสามชุกเป็ นส่วนหนึง่ ทีด่ ลบันดาลให้ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น และเรา
สามารถผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็น จังหวะ โอกาส ในการดําเนินการ ซึง่ บางเรือ่ งดูเหมือนว่าจะไม่ม ี
ทางออกแล้ว แต่กม็ เี หตุการณ์ทเี ่ หนือความคาดหมายทําให้เราสามารถผ่านมาได้”
สําหรับการไหว้พระจันทร์ เมื่อก่อนตลาดสามชุกจะมีการไหว้พระจันทร์กนั หลาย
บ้าน หลายแห่ง ต่างคนต่างไหว้ ระยะหลังหายไปเพราะไม่มใี ครจัด คณะกรรมการเห็นว่าเป็ น
ประเพณีโบราณทีห่ ายไปจากสามชุกแล้ว ต้องการฟื้นฟูเพื่อรักษาประเพณีดงั ้ เดิมให้อยู่ต่อไป
จึงจัดงานไหว้พระจันทร์ขน้ึ “ทําเราได้มโี อกาสจัดกิจกรรมร่วมกัน สาเหตุทพี ่ วกเราจัดงานไหว้
พระจันทร์เพราะว่าเราต้องการฟื้นฟูทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ คยเกิดขึ้นในสามชุกให้กลับมาเหมือนเดิม
ทัง้ ยังได้สบื สานวัฒนธรรมจีน ” จุดนี้เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจให้แก่ผสู้ ูงอายุในอนาคต และคน
รุ่นใหม่จะได้มโี อกาสเรียนรูป้ ระเพณีส่วนนี้ด้วย ทุกประเพณีทุกกิจกรรมที่จดั จะบ่งบอกถึงการ
ปลูกฝงั จิตสํานึกทีด่ งี ามลงในผูป้ ฏิบตั ิ ทีใ่ ช้‚รูปธรรม‛นําใจ
รางวัลแห่งความสําเร็จ
วัน ที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๒ ชุ มชนร่ว มกัน จัด งานรับ รางวัล ‚อนุ ร กั ษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิค‛ จากยูเนสโก ทางชุมชนได้เรียนเชิญนายอภิสทิ ธิ ์ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี มาร่วมรับมอบรางวัลจาก นางมอลรี่ ลีย์ ผู้แทนของยูเนสโก มีส่อื มวลชน
ตามขบวนนายกรัฐมนตรีมาเป็ นจํานวนมาก หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ทีวที ุกช่องมาทําข่าว และ
ได้นําไปออกรายการเชื่อมันประเทศไทย
่
ทําให้คนรูจ้ กั สามชุกตลาดร้อยปีมากยิง่ ขึน้
การเสด็จเยี่ยมเยียนตลาดสามชุ ก ของพระเจ้าวรวงศ์เ ธอพระองค์เ จ้าศรีรศั มิ ์พระ
วรชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เ จ้าโสมสวลี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
เป็ นการทําให้ชาวสามชุกปลาบปลื้มและมีความภาคภูมใิ จเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้การเยีย่ ม
เยียนของบุคคลสําคัญในบ้านเมืองอีกมากมายหลายท่านก็มสี ่วนเป็ นกําลังใจเติมพลัง ทีท่ ําให้
ชาวสามชุกเดินหน้าต่อไปอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย
ซึง่ การทํากิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทําให้คนสามชุกค่อยๆ มันใจ
่ ภูมใิ จ
ในความสําเร็จของตนเอง ซึ่งอ.พรรณงาม เง่าธรรมสาร ให้ความเห็นว่า กระบวนการนี้ทําให้
ชาวสามชุก “เรียนรู้ตนเองท่ ามกลางสังคมใหญ่ ” ซึ่งดูได้จากกิจกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน
ด้านทีด่ เี ป็นระยะๆ

๑๑๘

สามชุกยืนหยัด : ท่ามกลางกระแสการเมืองและการปกครองแนวดิ่ ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตําบลสามชุกอีกครัง้ เนื่องจากชุด
เดิมครบวาระ คณะกรรมการมีความเห็นว่านายพงษ์วนิ ชัยวิรตั น์ ควรลงสมัครรับเลือกตัง้ อีก
รอบ เพื่อให้การดําเนินงานของสามชุกตลาดร้อยปีเดินหน้าต่อไปโดยมีเทศบาลเป็ นผูห้ นุ นช่วย
อย่างสอดคล้องกับความต้องการ แต่ ท่ามกลางกระแสการเลือกตัง้ ในท้อ งถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
การเมืองระดับชาติ และขอบเขตของเทศบาลตําบลสามชุกในขณะนัน้ มีพ้นื ที่ถึง ๑๘ ตาราง
กิโลเมตร ๑๔ ชุมชน การดําเนินงานทีใ่ ห้น้ําหนักกับชุมชนตลาดสามชุกมากเกินไป ทําให้ไม่ได้
รับการเลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรีตําบลสามชุกในวาระนัน้
การไม่ได้รบั เลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรี ท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูตลาดเก่าร้อย
ปีและกําลังดีขน้ึ ตามลําดับ ทําให้คณะกรรมการตลาดสามชุกและผูอ้ าศัยในตลาดจํานวนมากมี
ความรูส้ กึ ท้อแท้จนหลายคนถึงกับร้องไห้ จนแทบจะล้มเลิกงานฟื้ นฟูตลาดสามชุกในระยะนัน้
อย่างไรก็ตาม หลังจากนัน้ ประมาณ ๑ เดือน ความรู้สกึ ดังกล่าวได้หายไป ทัง้ นี้เพราะความ
ผูกพันและความเป็นเจ้าของ ทําให้การฟื้นฟูตลาดสามชุกเดินหน้าต่อไป
อนึ่ ง ในช่ ว งที่ม ีค วามท้อ ถอยของคณะกรรมการนัน้ ทีมนัก จั ดระบบชุ ม ชนมีก าร
ติดตามประเมินความรูส้ กึ อย่างใกล้ชดิ และมีความเห็นร่วมกันว่า “กลุ่มคนที่ ร้องไห้ เสียใจกับ
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง จะไม่ ท อดทิ้ ง ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง เพี ย งแต่ ต้ อ งการเวลาสํา หรับ
ทบทวน” จึงต้องทิง้ ช่วงเวลาในการชวนทํากิจกรรมต่างๆ ระยะหนึ่ง
จุดที่น่าสนใจ คือความคิดเห็นและแนวทางทีแ่ ตกต่างกันระหว่างผู้บริหารท้องถิน่ ใน
ระยะนัน้ กับคณะกรรมการตลาดสามชุกคือ กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม กับการทํางาน
แบบสังการ
่
(Top down) เนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูตลาดทีผ่ ่านมา ให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมมาก และนายพงษ์ว ินพูดว่า “การมีส่วนร่วมเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ ที่ ทําให้ เกิ ดพลัง
อย่ า งมหาศาล ในช่ ว งวัน หยุ ด ทุ ก บ้ า นในตลาดสามชุ ก ช่ ว ยกัน จัด การกับ ขยะของ
ตนเอง” ดังนัน้ การที่ผู้บริหารท้องถิ่นบอกว่า ต่อไปนี้เทศบาลจะทํางานพัฒนาตลาดสามชุก
เอง จึงเป็นเรือ่ งทีอ่ ่อนไหว และทําให้ถูกต่อต้าน
ซึง่ หลังจากตลาดสามชุกเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัวประเทศ
่
มีกระแสความพยายามทีจ่ ะเข้า
มาจัดการตลาดสามชุกของหน่ วยงานท้องถิน่ แต่ชาวตลาดสามชุกไม่ยนิ ยอม ด้วยเหตุผลว่า
“เราเติ บโตมาแบบมีส่วนร่วม มีอะไรเราปรึกษากัน วางกติ กาชุมชนร่วมกัน” ผลปรากฏ
ออกมาว่าความคิดที่แตกต่างกับผูบ้ ริหารท้องถิน่ กลับ เป็ นโจทย์ท้าทายที่ทําให้คณะกรรมการ
ตลาดสามชุกร่วมกันผลักดันงานพัฒนาของตลาดสามชุกอย่างเต็มทีใ่ นทุกด้าน จนทําให้มที งั ้
นักท่องเทีย่ วและการศึกษาแลกเปลีย่ นดูงาน เพิม่ ขึน้ จํานวนมาก อย่างเห็นได้ชดั
ผล “การแพ้เลือกตัง้ แต่ ชนะใจผู้คนในตลาด” ทําให้การมีส่วนร่วมฟื้ นฟูต ลาดมี
มากขึน้ ประธานคณะกรรมการมีเวลาให้กบั ตลาดมากขึน้ ความรูส้ กึ ทีต่ ้องร่วมกันพิสูจน์ฝีมอื
หรือฮึดสู้ และการทีไ่ ม่มสี ถานะภาพเป็ นนายกเทศมนตรีทําให้สามารถคิดค้นทะลุทะลวงเรื่อง
ต่างๆ ออกนอกกรอบได้อย่างน่าทึง่
๑๑๙

เป็ นช่ว งเวลาที่นัก จัดระบบชุมชนเห็นว่า แกนนํ าในตลาดสามชุกเข้าใจชัดเจนว่า
‚การเมือ งตัว แทนแบบเลือ กตัง้ ” กับ ‚การเมือ งภาคประชาชน ที่ร่ว มคิด ร่ ว มทํา ‛ ผลที่ไ ด้
แตกต่ า งกัน อย่ า งไร โดยเฉพาะเสี ย งสะท้ อ นจากหลายๆ ท่ า นบอกว่ า เมื่อ เลื อ กตั ง้
นายกเทศมนตรี ทําให้คนในสามชุกหลายคนไม่พูดจากัน ไม่ทกั ทายกัน รูส้ กึ อึดอัด หรือมอง
หน้ากันไม่สนิทเหมือนเดิม ‚การเลือกตัง้ แบ่งแยกพวกเรา‛ และคํากล่าวของนายพงษ์วนิ ที่ว่า
ตอนนี้ผมเป็ น NGO ไปแล้ว คําพูดดังกล่าวมีนัยยะว่า มีความคิ ดที่ ไม่ยอมให้ ใครมาสัง่
การ ไม่รบั ระบบราชการที่ขาดการมีส่วนร่วม ไม่ให้ เกียรติ คนท้ องถิ่ น เป็ นตัวของตัวเอง
มากขึ้น แยกแยะเรื่องที่ชุมชนต้องการกับไม่ต้องการได้ชดั เจนขึน้ กว่าเดิม กล้าปฏิเสธสิง่ ทีไ่ ม่
สอดคล้องกับตลาดสามชุก
สามชุก กับการต่อต้านห้างค้าปลีก
การที่เ ทศบาลตํ า บลสามชุ ก อนุ ญ าตให้ม ีก ารก่ อ สร้า งห้า งค้า ปลีก ในบริเ วณเขต
เทศบาลตําบลสามชุก โดยอนุ มตั ใิ นช่วงที่มชี ่องว่างของผังเมืองหมดอายุเพี ยง ๓ เดือน ทําให้
ชาวสามชุก จํา นวนมากไม่เ ห็นด้ว ย เพราะเกรงจะกระทบต่ อ ร้านค้า ปลีกในตลาดสามชุ ก
ทําลายวิถชี วี ติ และเศรษฐกิจของชุมชน กรณีน้ีทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึน้ ระหว่างชาวตลาด
กับผูบ้ ริหารเทศบาลในระยะนัน้ แรกๆ บรรดาพ่อค้าแม่คา้ เริม่ จับกลุ่มกันแต่ไม่รจู้ ะเดินทางไหน
ไม่กล้าสู้ มีหลายคนมาคุยกับผมว่าจะทําอย่างไร ผมแนะนําให้เปิดประชุมทีล่ านโพเพื่อหาแนว
ร่วม ทําให้ชาวตลาดสามชุกติดป้ายต่อต้านการก่อสร้างห้างค้าปลีก เพื่อเป็ นการวัดกระแสว่ามี
แนวร่วมมากน้ อ ยเพียงใด จึงประกาศปิ ดตลาด ๑ วันในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๐ ได้รบั
ความร่วมมือจากร้านค้าในตลาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเดินทางไปยื่นจดหมายและประท้วง
ทีก่ ระทรวงมหาดไทย ทําเนียบรัฐบาล และกลับมาเดินขบวนรอบตลาดสามชุก
นอกจากชาวสามชุ ก แล้ ว ยัง มีช าวเดิ ม บางนางบวชมาร่ ว มด้ ว ย นั บ ว่ า เป็ น
ประสบการณ์การเดินขบวนประท้วงครัง้ แรกของชาวตลาดสามชุก ทําให้ ผมต้องโดดมาเป็ น
แกนนํ าทัง้ ที่ไ ม่อ ยากจะเป็ น มีการจัด เวทีต่ อ ต้านห้า งค้า ปลีกต่ างชาติห น้ าที่ว่า การอํ าเภอ
สามชุก โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและมีช่อื เสียงหลายคนมาร่วมเวที ซึง่ มีบางคน
สะท้อนว่าเสียดายทีน่ ักจัดระบบชุมชนไม่เคยฝึ กการปราศรัยบนเวทีให้พวกเขา หากมีการฝึ ก
จะทําได้ดกี ว่านี้
หลังจากนัน้ ได้มกี ารระดมเงินเพื่อจ้างทนายความให้ย่นื ฟ้องต่อศาลปกครอง อย่างไร
ก็ตามศาลปกครองยกฟ้อง ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ผเู้ สียหายโดยตรง ไม่มสี ่วนได้เสียกับห้างค้า
ปลีกดังกล่าว ต่อกรณีน้ีทําให้ชาวตลาดสามชุก หลายคนตัง้ ปณิธานว่าจะไม่เข้าไปซื้อของใน
ห้างค้าปลีกดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การร่วมใจกันหยุดขายและประกาศปิ ดตลาดถือเป็ นบทพิสูจน์ ความ
เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจ ความรัก สามัคคี เสียสละ ทีส่ าํ คัญของชาวตลาดสามชุกอีกประการหนึ่ง

๑๒๐

บทสรุป สามชุก ถึง NGO
บางตอนจากการสรุปบทเรียนของคณะกรรมการ : “จากการเข้ามาของมูลนิธ ิ
ชุม ชนไท ได้ช่ว ยสนับ สนุ นงานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการ มีการปรับ
โครงสร้างให้มคี วามกระชับ และคล่องตัวมากขึน้ ทําให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงานจากเครือข่ายของ
โครงการปฏิบตั กิ ารเมืองน่ าอยู่ และชุมชนน่ าอยู่ มีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการทํางานอย่างเป็ น
ระบบ ขณะเดียวกันก็ค่อยๆ สอดแทรกความคิดการทํางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทํา
ให้เกิดทัศนคติใหม่ เกิดมุมมองทีด่ ตี ่อการทํางานร่วมกันกับชาวบ้าน และได้รบั การตอบรับที่
น่ าพึงพอใจ เมื่อ ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง งานต่างๆ ก็มคี วามลื่นไหล และ
ประสบความสําเร็จด้วยดี
ในช่ว งที่ค ณะกรรมการพัฒนาตลาดยังไม่ส ามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาได้
มูลนิธชิ ุมชนไทได้ให้คําแนะนํ า ให้เราต้องรูจ้ กั ตนเองเสียก่อนว่าเรามีจุดเด่นตรงไหน จึงเริม่ มี
การสํารวจตลาดกันอย่างจริงจัง และได้ขอ้ สรุปว่าตลาดสามชุกนอกจากเป็ นตลาดเก่าทีม่ ขี นาด
ใหญ่มากแล้ว ยังอยู่ใ นสภาพที่แข็งแรงมีลายไม้แกะสลักตามช่อ งลมทุกบ้าน ที่สวยงาม มี
อาหารการกินทีอ่ ร่อยและหลากหลาย เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากชาวตลาด และชุ มชนใกล้เคียง
เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ครัง้ ทํ า ให้ ง านสํ า เร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี บางครัง้ ดีเ กิ น ความคาดหวัง ทํ า ให้
คณะกรรมการได้ตระหนัก ดีว่า การทํากิจกรรมจะทําให้เ กิดความร่ว มมือ จึงยึดเป็ นแบบ
ปฏิบตั วิ ่า กิจกรรมนําใจ”
บางตอนจากบทความ NGO สามชุก : เขียนโดย พงษ์วิน ชัยวิ รตั น์ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิ งอนุรกั ษ์
“ต่อมามูลนิธชิ ุมชนไท (องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO) ส่งคนเข้ามาดู เข้ามาศึกษา
ชุมชนและชวนทําเรื่องเมืองเก่า ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตลาดสามชุกทีเ่ ราเคยทํา
มาแล้ว แต่ยงั ไม่สําเร็จ ทําให้เราสนใจทีจ่ ะทําต่อ แต่เราไม่เคยทํา งานกับ NGO นับเป็ นสิง่ ใหม่
ทีเ่ กิดขึน้ ที่สามชุก พวกเราหลายคนกลัว NGO(รวมทัง้ ตัวผมด้วย) เพราะว่ามีแต่ข่าว NGO
ประท้วงและขัดขวางการทํางานของรัฐอยู่เป็ นประจํา มีแต่ข่าวด้านลบไม่มขี ่าวด้านบวกเลย
วันแรกทีไ่ ด้พบกันอย่างเป็นทางการทีห่ อ้ งประชุมเทศบาล ทีม NGO เขาแต่งตัวแบบสบายๆ มี
ผ้าคุมไหล่บ้าง ใส่ม่อฮ่อมบ้าง ดูเหมือนนักประท้วงนักปลุกม็อบตัวจริง บรรยากาศดูแปลกๆ
นับเป็นประสบการณ์ใหม่
หลังจากเราได้พดู ได้คุยทําความเข้าใจกันแล้ว ถึงทราบว่า NGO ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่
คิด ทําอะไรให้กบั สังคมมากมาย แต่ไม่เป็ นข่าว การสื่อสารขณะนัน้ ก็ยงั ไม่ดพี อ ทําให้เราไม่
ทราบเรือ่ งดีๆ ของ NGO เลย คนทีไ่ ม่ได้สมั ผัสกับ NGO มอง NGO เป็ นเพียงนักประท้วงนัก
๑๒๑

ปลุกระดมเท่านัน้ ทางฝ่าย NGO ก็ไม่แน่ ใจเราเหมือนกันว่าจะเอาจริงหรือไม่ จะอดทนแค่
ไหน มองว่าพวกเราเป็นพวกมีอนั จะกินคงไม่อดทน ทีผ่ ่านมาเขาจะทํางานกับ ผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ น
ส่วนใหญ่ ไม่เคยทํางานในตลาด เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วจึงตัดสินใจทํางานด้วย นับเป็ น
การเริม่ งานพัฒนาตลาดสามชุกอีกครัง้ และได้ต งั ้ คณะกรรมการขึ้นใหม่ โดยรวบรวมจาก
กรรมการชุดเดิมที่เหลืออยู่ในชุมชน และชักชวนคนที่เรามองว่าน่ าจะทํางานให้ส่วนรวมได้ มี
ทัง้ คนในชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาเสริมเพิม่ เติม โดยใช้ช่อื ‚คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสามชุกเชิงอนุ รกั ษ์ ‛ การทํางานของ NGO ที่ส ามชุกนัน้ เป็ นแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป
ติดตามการทํางานอย่างใกล้ชดิ ส่งคนเข้ามาอยู่กนิ ในตลาดเลย ทําให้สนิทสนมกับคนในชุมชน
เป็ นอย่างดี มีท ัง้ เจ้าหน้ าที่ปฏิบ ัติการและสถาปนิกชุ มชน เริม่ ทํางานกับ NGO ด้ว ยการ
ประชุม แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และจัดตัง้ กองทุนด้วยแนวคิดที่ต่างกัน คือฝ่าย NGO เสนอให้
เก็บสมาชิกในตลาดรายวันวันละบาท แต่พวกเราบอกว่าในตลาดทําไม่ได้ ไม่มปี ญั ญาเก็บเป็ น
เรือ่ งจุกจิก ถ้าเก็บแบบนี้กว่าจะมีเงินคงอีกนาน จึงเสนอให้ระดมทุนจากคณะกรรมการตัง้ เป็ น
กองทุน
ในที่สุดก็ตงั ้ กองทุนพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุ รกั ษ์ข้นึ ตัง้ แต่นัน้ มา ด้วยเงินเริม่ ต้น
ของคณะกรรมการ หลายหมื่นเหมือนกัน ต่อมามูลนิธชิ ุมชนไทเลือกสามชุกเป็ น ๑ ใน ๑๒
เมือ งนํ า ร่ อ ง ในโครงการปฏิบ ัติก ารณ์ ชุ ม ชนและเมือ งน่ า อยู่ ซึ่ง ได้ร ับ การสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) การทํางานกับมูลนิธชิ ุมชนไท ใช้หลักการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง นับเป็ นของใหม่ของพวกเรา ก่อนหน้านี้เรา
คิดเฉพาะกรรมการ ทําเฉพาะกรรมการ รูเ้ ฉพาะกรรมการเท่านัน้ เมื่อได้ทํางานร่วมกับ NGO
จึงเกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน การทํางานภายใต้แนวคิดทีต่ ่างกัน มองต่างกัน แต่เราก็ทํางาน
ร่วมกันได้ ส่วนใหญ่แล้ว NGO จะแนะนํ าแล้วให้เราคิดให้เราตัดสินใจกันเอง เราใช้มติท่ี
ประชุมเป็ นหลัก ในการตัดสินใจ (NGOเป็ นพี่เลีย้ งจะงดออกเสียง) มีหลายเรื่องทีเ่ ราทําตาม
NGO และก็มหี ลายเรือ่ งที่ NGO ทําตามเรา เช่น NGO มีแนวคิดการทํางานต้องเกิดจากชุมชน
โดยมีชุมชนเป็ นศูนย์กลาง (ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน) ชุมชนจึงจะเข้มแข็งได้ แต่
ในขณะนั ้น ผมมองว่ า ถ้ า จะให้ ชุ ม ชนทํ า เองคงอี ก นานกว่ า จะเห็ น ผล ชุ ม ชนยัง ขาด
ประสบการณ์ และยังไม่มศี กั ยภาพในการทํางาน ผมจึงใช้เทศบาลเป็ นศูนย์กลางรวมคนทํางาน
จากชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลมาทํางานร่วมกันพัฒนาตลาดสามชุก ช่วงนัน้ เราใช้
กิจกรรมและการฟื้นฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมในการรวมคน และเป็ นการกระตุ้นชุมชน ปรากฏว่า
ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ ในแต่ ละชุมชนเองก็เริม่ มีพลัง แต่ละชุมชนเริม่ รูจ้ กั กัน ใครมีงานอะไรก็
ช่วยกัน ตลาดมีงานหรือกิจกรรมอะไร ชุมชนรอบนอกก็จะมาช่วย ผมคิดว่าหากชุมชนเข้มแข็ง
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แล้ว เทศบาลก็จะถอยออกให้ชุมชนทํากันเอง เพื่อความยังยื
่ นของชุมชน เพราะว่าตําแหน่ ง
นายกฯ มาจากการเลือกตัง้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดไม่มคี วามแน่นอน
การทําประชาคม เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ของชาวตลาดสามชุก มีคนออกมาเกือบสอง
ร้อยคนจากการระดมของพวกเรา เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มคี นมา ซึ่งปรกติการประชุมแต่ละ
ครัง้ มีคนมาน้อยมาก การทําประชาคมครัง้ นี้มกี ารแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผล
ของการทําประชาคมมีมติใ ห้อนุ รกั ษ์ต ลาดอีกครัง้ หนึ่ง วิทยากรกระบวนการถามต่อ ว่า จะ
อนุ รกั ษ์อะไร ทําอย่างไร ทําเมื่อไร แล้วใครจะทํา นับเป็ นความสามารถของวิทยากรที่ทําให้
พวกเราแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางแบบไม่เ คยมีมาก่ อ นในสามชุก วันนัน้ เราได้
ข้อเสนอจากเวทีหลายเรื่อง เช่ น การจัดระเบียบ ทําความสะอาดตลาด ปรับปรุงบ้านซอย๑
และการปรับปรุงบ้านขุนจํานงเป็นพิพธิ ภัณฑ์ เป็นต้น
หลังจากได้ขอ้ มูลและความต้องการของชุมชนแล้ว ก็นํามาวางแผนการทํางานและ
เริม่ ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมแรกที่เราเลือกทําคือ การจัดระเบียบและทํา
ความสะอาดตลาดนับเป็ นกิจกรรมแรกที่ส่งผลให้ชาวตลาดสามชุกได้เห็นการเริม่ ต้นพัฒนา
ตลาดสามชุกอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากนัน้ การทํางานก็เริม่ เดินตามแผนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เกิดจากการผลักดันของ
NGOที่ คอยกระตุ้นติดตามอย่างใกล้ชดิ แรกๆ เรารูส้ กึ อึดอัดและรําคาญเป็ นที่สุด ที่มคี น
คอยมาติดตามอย่างใกล้ชิด และชอบตัง้ คําถามให้พวกเราคิด จะทําอะไร ทําอย่างไร ทํา
เมื่อไร มีใครมาร่วมทําบ้าง แบ่งงานกันหรือยัง ประชุมกันหรือยัง จะสรุปบทเรียนกันไหม แต่
เมื่องานออกมา ทําให้เราเริม่ เห็นความสําคัญของ NGO ที่ทําหน้าที่พ่เี ลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่
งาน มากกว่าพวกเราเสียอีก ซึง่ ปกติแล้วงานอาสาส่วนใหญ่จะทํากันสบายๆ ไร้รปู แบบ แต่เมื่อ
มีคนคอยกระตุ้น คอยจัดระเบียบการทํางานให้ งานจึงเดินหน้าอย่างเป็ นรูปแบบ หลังจากที่
เราแข็งแรงพอทีจ่ ะทํางานเองได้ พีเ่ ลีย้ งก็ห่างออกไป ระยะหลังๆ เราต้องเรียกหาพีเ่ ลีย้ ง เรา
ทํางานกันแบบคิดก่อนว่าจะทําอะไรทําแบบไหน แล้วค่อยหาเงินมาทํา ส่วนใหญ่ใช้เงินจาก
กองทุนพัฒนาตลาดสามชุกฯทีเ่ ราตัง้ ขึน้ ทีไ่ ด้รบั จากการบริจาค และทําเสือ้ ถ้วยชาม และถุงผ้า
เป็นของทีร่ ะลึก ขายได้เงินเข้ากองทุนพัฒนาตลาดสามชุกฯมากพอสมควร มากพอทีจ่ ะใช้
ในการพัฒนาตลาดได้ระดับหนึ่ง หากเป็ นโครงการที่ใช้เงินมากหน่ อยก็จะมีการระดมทุนกัน
ทางโครงการฯไม่เ คยบอกว่ามีงบประมาณมาให้เ ท่ าไร มาทราบตอนหลังว่า มีงบประมาณ
สนับสนุ นกระบวนการฟื้ นฟูตลาดสามชุก ๑.๒ ล้านบาทในเวลา ๓ ปี นับเป็ นเงินที่ผลักดันให้
ชุมชนสามชุกเข้มแข็ง คิดเป็นทําเป็น
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จากการทํางานเรามีโอกาสไปร่วมเวทีเสวนาหลายครัง้ การร่วมเวทีเสวนาทําให้เรามี
โอกาสพบปะผูค้ นทีห่ ลากหลาย ได้ความรูใ้ หม่ๆ จากนักวิชาการและผูม้ ปี ระสบการณ์มากมาย
ได้รู้ ได้เห็นคนอื่นทํางาน ประสบความสําเร็จก็ม ี มีปญั หาก็ม ี เราคิดว่าที่บา้ นเรามีปญั หาหนัก
หนาแล้ว แต่ความเป็ นจริงแล้วคนอื่นหนักหนากว่าเราเป็ นร้อยเท่าพันเท่า แรกๆ ไปก็ไปฟงั
เขาเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรูเ้ รือ่ งะไร ต่อมาก็รว่ มวงกับเขาเหมือนกัน
ทางโครงการได้จดั ให้มกี ารศึกษาดูงานหลายครัง้ ทางโครงการจะประสานเจ้าของ
สถานทีแ่ ละวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาบรรยายให้ฟงั ทําให้เราได้รแู้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ
มากมาย กลับมาเราสามารถนํ าสิง่ ทีพ่ บเห็นมาปรับใช้ในการทํางาน เป็ นการประหยัดเวลาไม่
ต้องลองผิดลองถูก การศึกษาดูงานหลายแห่งทําให้เราได้รไู้ ด้เห็นสิง่ แปลกใหม่ สามารถ
นํ า มาดัด แปลงและต่ อ ยอดได้ เช่ น การไปเยี่ย มชมถนนยมจิน ดาที่จ ัง หวัด ระยอง ทาง
นายกเทศมนตรีท่านก็ให้คูปองเราคนละ ๔๐ บาท แล้วนํ ามารับประทานอาหารในแผงลอย
เมื่อ เรากลับมาก็มาปรับใช้โดยจัดทําคูปอง แล้วนํ าไปขายให้กับหน่ ว ยงานที่มคี นมาก เช่น
ธนาคาร เพื่อให้พนักงานนํามาใช้รบั ประทานอาหารในตลาดสามชุก เป็นต้น
สิ่ง หนึ่ ง ที่ก ารทํา งานกับ NGO จะขาดไม่ ไ ด้ คือ การถอดบทเรีย น ทํา ให้เ ราได้
ทบทวนสิง่ ต่างๆ ทีท่ าํ ว่าทําแล้วมีปญั หาอะไรหรือไม่ ทําแล้วเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทําให้เรา
สามารถวางแผนการทํางานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
กว่าจะมีวนั นี้ ตลาดสามชุกต้องต่อสู้กบั ปญั หาและอุปสรรคจากภายนอกและภายใน
มากมายปญั หาการทํางานร่วมกันระหว่างคนในชุมชนส่วนใหญ่ เป็ นพ่อค้าแม่คา้ กับ NGO ซึง่
มีแนวคิดทีต่ ่างกัน ต้องปรับเข้าหากัน โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน
ในที่สุดเราก็ผสมผสานเป็ นหนึ่งเดียว แล้วเราก็เป็ น NGO โดยปริยาย การทํางานแบบ NGO
เป็นการทํางานแบบมีส่วนร่วม ซึง่ คนในชุมชน ต้องคิด ต้องทํา และตัดสินใจร่วมกันด้วยชุมชน
เอง แต่ระบบราชการ(เมืองสุพรรณ) ส่วนใหญ่จะทําตามคําสังมากกว่
่
าทําตามความต้องการ
ของชุมชน จากแนวทางการทํางานทีต่ ่างกัน คิดต่างกัน จุดมุ่งหมายต่างกัน ทําให้เราทํางาน
ด้วยความยากลําบาก การเมืองภายในก็มปี ญั หา ช่วงแรกของการทํางานนัน้ เราทํางานสาม
ฝา่ ยมีเทศบาลร่วมด้วย การทํางานค่อนข้างราบรื่นสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความ
สะดวกการทํางาน ได้รบั การสนับสนุนจากเทศบาลเป็นอย่างดี
แต่หลังการเลือกตัง้ เปลี่ยนผูบ้ ริหารเทศบาล ผู้บริหารชุดใหม่ปฏิเสธที่จะร่วมงานกับ
NGO และไม่ร่วมโครงการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุ รกั ษ์ งานทีเ่ ทศบาลเคยสนับสนุ นเป็ นอัน
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จบสิน้ ถึงขนาดคณะกรรมการจัดงานอร่อยดีทส่ี ามชุกนํ าเก้าอี้ของเทศบาลมาใช้จดั งาน ยังมี
คนของเทศบาลมาเก็บ ทําให้เราต้องวิง่ หาเก้าอี้กนั วุ่นวายไปหมด และแย่ไปกว่านัน้ ถึงขนาด
มีข่าวห้ามพนักงานเทศบาลแสดงสัมพันธภาพที่ดกี บั ชาวตลาดร้อยปี และห้ามเข้าตลาดเลย
คนของเทศบาลบางคนมองว่า เทศบาลไม่เอาด้วย เดีย๋ วก็พงั แต่ผลไม่เป็ นตามทีห่ ลายคนคิด
ความขัดแย้งกลับทําให้คนในชุมชนร่วมกันต่อสู้อย่างเหนียวแน่ น ขาดเหลืออะไรก็ร่วมมือกัน
ซื้อ ไม่ต้องพึ่งพาเทศบาล และในที่สุดเราก็สามารถผ่านมาได้ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง
การทํางานโครงการนี้กบั มูลนิธชิ ุมชนไท นอกจากความสําเร็จของการทํางานแล้ว เรา
ได้รบั สิง่ ดีๆ มากกว่าที่เราคิดและคาดหวัง เราได้รบั ประสบการณ์การทํางานแบบมีส่วนร่วม
และทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคือ เราได้เพื่อน ได้เครือข่าย ได้ทป่ี รึกษา ได้ผสู้ นับสนุนทีด่ มี ากมาย”
๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
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การจัดการพืน้ ที่ล่มุ นํ้าอู่ตะเภาโดยชุมชน
โดย พิชยา แก้วขาว
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ ในขณะนัน้ ได้มโี ครงการปฏิบตั กิ ารและเมืองน่ าอยู่ ภายใต้
การสนับสนุ นของมูลนิธชิ ุมชนไท มีพน้ื ทีข่ บั เคลื่อนกิจกรรมทีท่ ําเมืองให้น่าอยู่ในหลายๆ เมือง
ในภาคต่าง ๆ รวมทัง้ ภาคใต้ เช่น เมืองพัทลุง เมืองปากพนัง เมืองปตั ตานี และเมืองระนอง
รวมทัง้ พืน้ ทีเ่ มืองหาดใหญ่ ซึง่ เป็ นเมืองหนึ่งทีเ่ ป็ นเป้าหมายในการออกแบบเมืองน่ าอยู่ ร่วมกับ
ชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคมในท้องถิน่ ข้าราชการ และนักการเมืองในท้องถิน่ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันในด้านต่างๆ และร่วมวิเคราะห์ความสําคัญของปญั หาในเมือง และ
กําหนดแผนงานในการพัฒนาเมืองร่วมกัน
ในพื้นที่เ มือ งหาดใหญ่ การใช้ประเด็นคลองอู่ต ะเภา จึงเป็ นประเด็นร่ว มในฐานะ
แผนงานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
รู้จกั ลุ่มนํ้าอู่ตะเภา
พืน้ ที่ลุ่มนํ้ าคลองอู่ตะเภา เป็ นพื้นที่ท่อี ยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าเป็ นลุ่ม
นํ้ าย่อ ยที่ ๗ ในลุ่ มนํ้ าที่ ๒๑ (ลุ่ มนํ้ าทะเลสาบสงขลา พื้นที่ทีวดั ได้ประมาณ ๒๘๔๐ ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุม ๗ อําเภอ (อ.สะเดา อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.บางกลํ่า
อ.รัตภูม ิ อ.ควนเนียง)และ ๓๕ ตําบล จํานวน ๒๕๒ หมู่บ้าน มีความกว้างโดยประมาณ ๗๐
เมตร มีสองฟากคือ ฟากตะวันออก เรียกว่า “หาดใหญ่ใน” และฟากตะวันตกเรียกว่า “ท่าตก”
ซึง่ จากการสืบค้นพบว่า คลองอู่ตะเภานัน้ มีความเป็ นมาทีย่ าวนาน และมีความสัมพันธ์กบั เมือง
ใหญ่ทางด้านกายภาพตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปจั จุบนั เนื่องจากเป็ นคลองทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นเลือด
ของหาดใหญ่ ทัง้ ในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม จากเอกสารสําคัญหลาย
ชิน้ พบว่า มีการพบโบราณวัตถุ ไม่ว่าจะเป็ นภาชนะ เครื่องประดับ เงินตรา ของต่างประเทศ
จากตะวันออกกลาง จากจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย พร้อมกับพบเหรียญจํานวนมากในท้อง
คลองทีต่ ําบลพะตง การํา อําเภอสะเดา (ชาคริต โภชะเรือง ๒๕๔๘)
นอกจากนี้ ยังมีห ลักฐานทางด้านการใช้เส้นทางคลองอู่ตะเภาในเหตุการณ์สําคัญ
ในช่ ว งเปลี่ย นแปลงประวัติศ าสตร์ เช่ น การเป็ น เส้น ทางของรัฐไทยสมัย อยุธ ยาตอนต้น
(รัชกาลที่ ๓) ซึง่ ใช้เป็นเส้นทางรวบรวมเมือง เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในดินแดนทางใต้ โดย
ใช้ในการการขนเสบียง อาหาร และกําลังมาในพืน้ ที่ รวมทัง้ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ญี่ปุ่น
ได้สร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา(หาดใหญ่ใ น)เพื่อตัง้ เป็ นจุดพักและใช้เป็ นพื้นที่เตรียมการ
ขยายอิทธิพลในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเชื่อมต่อกับตัวจังหวัดสงขลาเป็ นเส้นทางสําคัญในการ
เคลื่อนพล
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ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของคลองอู่ตะเภา ได้ถอื ว่าเป็ นทรัพย์ในนํ้ า เนื่องจากใน
อดีตมีการใช้คลองเป็ นส่วนสําคัญในการดํารงชีวติ ผู้ คนผูกพันและใช้คลองในการดํารงชีวติ
จากคําบอกเล่าของผูท้ เ่ี กิดและใช้ชวี ติ กับคลองอู่ตะเภาได้พดู ถึงอดีตว่า ในสมัยเมื่อเกือบร้อยปี
ก่อนนัน้ ในคลองอู่ตะเภามีพนั ธุส์ ตั ว์น้ําหลากหลาย และปลาทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ คือ ปลาทก เป็ น
ปลาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายปลาบึกหรือปลาสวาย ซึง่ มีขนาดใหญ่ ขนาดต้องช่วยกันหามถึงสามสีค่ น
นอกจากนัน้ ยังมีจระเข้อกี ด้วย นัน่ คือภาพในอดีตทีม่ กี ารกล่าวถึงและสนทนาในวงคนรุ่นหลัง
ซึง่ ปจั จุบนั ไม่มแี ล้ว
ความเปลี่ยนแปลงคือ “ทุกข์”
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีค่ ลองอู่ตะเภาเริม่ เด่นชัดในช่วงทีม่ กี ารเจริญเติ บโต
ของเมือง คลองอู่ตะเภาจึงเป็ นพืน้ ทีร่ องรับปญั หาทีเ่ กิดจาการพัฒนาด้วย และสืบเนื่องจากการ
ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม จึงเกิดปญั หานํ้ าเสีย จากการทํากิจกรรมของครัวเรือนและ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ทําให้ทงั ้ ในชุมชนและคนที่
พึง่ พิงคลองอู่ตะเภาได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ในด้านชุ มชน การใช้ชีว ิตร่วมกับคลองอู่ ต ะเภาเริม่ มีปญั หามากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ที่
ชุ ม ชนปลายนํ้ า ตํ า บลคู เ ต่ า ได้ ร ับ ผลกระทบทัง้ ในแง่ ก ารเป็ น พื้น ที่ร องรับ ขยะ นํ้ า เสีย
ผักตบชวา รวมทัง้ สิง่ ปฏิกูลต่างๆซึ่งลอยมาจากต้นนํ้ าและกลางนํ้ ามากมายนับไม่ถ้วน จน
กลายเป็ นเรื่องชินตา บ้านคูเต่ าจึงเปรียบเสมือนภาพรวมปญั หาที่เกิดขึ้นในชุมชนริมคลองอู่
ตะเภา แต่ทว่ายังมีอีกร้อยกว่าชุมชนที่มกี ารปรับตัวและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลอง
ด้วยความห่วงใย ประกอบกับคนรุ่นเก่าที่มกั มีเรื่องเล่าในวิถชี วี ติ ที่ผูกพันและได้ใช้ประโยชน์
จากคลองมาอย่างยาวนาน จนหลายคนอยากจะให้น้ําในสายคลองกลับมาเหมือนเดิมอีกครัง้
สภาพปัญหาคลองอู่ตะเภา
ในรายงานด้านข้อมูลคุณภาพของนํ้ า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการวัดค่า บีโอดี 5เฉลี่ย
ด้วยความยาวของคลองอู่ตะเภา ผลวัดได้มคี ่า ๓๓ มิลลิกรัม/ลิตร อันเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกบันทึกไว้
โดยสํา นัก งานสิ่ง แวดล้อ มภาค ๑๒ ซึ่ง ถือ ว่ า คุ ณ ภาพนํ้ า คลองอู่ ต ะเภาตํ่ า กว่ า เกณฑ์ต าม
มาตรฐาน ทัง้ นี้ เนื่องจากเมืองมีการเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ จํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี เมือ่ ดูจากตัวเลขของอุตสาหกรรมแล้วพบว่าจํานวนโรงงาน
ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีจาํ นวนประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ แห่ง ทีอ่ ยู่รายรอบคลองอู่ตะเภา
และส่งผลเล็กบ้างใหญ่บา้ งตามประเภทของอุตสาหกรรม
เมือ่ มีการสรุปสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ สาเหตุสําคัญของการเกิดปญั หาทีเ่ รียกว่า “ทุกข์”
นั น้ เกิด จากสาเหตุ สํ า คัญ ซึ่ง มีก ารสรุ ป ไว้เ ป็ นเอกสาร คนค้ น คลอง คลองอู ต ะเภา:
5

มาตรฐานไม่เกิน ๒๐ มก/ล หรือแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับนํ้าทิง้ หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๖๐มล/ล
๑๒๗

เครือข่ายแห่ งสายน้ า พื้นที แ่ ห่ งความสัมพันธ์ ของ ชาคริต โภชะเรือง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
จัดทําโดยโครงการปฏิบตั ิการและชุมชนเมืองน่ าอยู่ ภายใต้มูลนิธชิ ุมชนไท ซึ่งได้จดั ทําเป็ น
เรื่องราวเผยแพร่ในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคลองอู่ตะเภา ถือว่าเป็ นการบอกกล่าวเรื่องราวของ
คลองอู่ตะเภาอย่างรอบด้าน และสรุปปญั หาของ คลองอู่ตะเภา ไว้ดงั นี้
๑. ปั ญ หาป่ าต้ น นํ้ า ถูกทํา ลาย ซึ่ง ป จั จุบ ันพื้น ที่ป่ า ต้น นํ้ าที่สํ าคัญ ของลุ่ ม นํ้ า
คลองอู่ตะเภาคือ ป่าเทือกเขาสันกาลาคีร ี และป่าเทือกเขาแก้ว ซึง่ กัน้ พรมแดนระหว่างจังหวัด
สงขลาและสตูล มีการถูกทําลาย ด้วยสาเหตุสําคัญคือ การบุกรุกจากชาวบ้านเพื่อทําเป็ นพืน้ ที่
ทางการเกษตร และการลัก ลอบตัด ไม้เ ถื่อ น อย่ า งเช่ น ป่ าต้ น นํ้ า ผาดํ า ที่ม ีพ้ืนที่ป ระมาณ
๒๗,๐๐๐ ไร่ ได้ถูกบุกรุกไปถึง ๕,๐๐๐ ไร่ พื้นที่อ่ นื ๆก็มสี ภาพปญั หาลักษณะคล้ายกัน เช่น
เทือกเขานํ้ าค้าง ที่มสี ภาพของการถูกทําลาย และผลกระทบที่ตามมาคือ ปริมาณนํ้ าฝนลด
น้อยลงไปด้วย
๒. ปัญหานํ้าเสีย เกือบทุกชุมชนได้รบั ผลกระทบจากนํ้ าเสีย ถือว่าเป็ นปญั หาที่
ค่ อ นข้า งรุ น แรง วิก ฤติ ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้น้ํ า ในการดํ า รงชีว ิต ไม่ ว่ า ด้า นการทํ า
การเกษตร การอุปโภค ปญั หาเช่นนี้ ส่งผลให้ชุมชนไม่กล้านํ านํ้ ามาใช้ จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
โดยการต้องซือ้ นํ้าจากภายนอกมาอุปโภค สาเหตุน้ําเสียสําคัญ เกิดจากโรงงานได้ปล่อยนํ้าทิง้
จากอุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ตามแนวคลอง โดยไม่ได้ทําการบําบัดอย่างถูกต้อง ซึง่ มีจํานวนโรงงาน
ไม่ต่ ํากว่า ๑๐๐ โรง แม้บางโรงงานมีบ่อบําบัด แต่ก็ยงั มีการวางท่อและส่งนํ้าเสียลงคลองด้วย
เช่นกัน หรือบางครัง้ ก็มกี ารปล่อยทิ้งนํ้ าส่วนเกินจากถังบําบัดไหลลงคลองอีกด้วย นับว่าเป็ น
ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้น้ําเสีย มีกลิน่ เน่ าเหม็น ปลาตาย คนในชุมชนจึงไม่กล้าใช้น้ํ าในคลอง ซึง่ ใน
ปจั จุ บ ัน กรมควบคุ มมลพิษ ที่รบั ผิด ชอบในการดู แ ล ได้ติด ตามและกํา หนดมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ตรวจพบว่ามีโรงงานซึง่ ปล่อยนํ้าทิง้ ลง
คลองอู่ตะเภาเกือบ ๓๐ โรงงาน แต่ผ่านเกณฑ์ในการปล่อยนํ้าทิง้ ประมาณ ๑๑ โรงงานเท่านัน้
นอกจากนัน้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไม่ทําตามมาตรฐานกําหนด จนนํ าไปสู่การตรวจสอบ
และการจัดทําความร่วมมือต่อมา อีกสาเหตุหนึ่ง คือ การทําการเกษตรกรรมทีใ่ ช้สารเคมี เช่น
ยาปราบศัตรูพชื ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ซึง่ เมือ่ ฝนตกจะชะล้างและไหลงลงสู่คลอง เป็ นเหตุทําให้
เกิดนํ้าเสียด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริเวณแถบคลองอู่ตะเภามีจาํ นวนชุมชนทีท่ ําการเกษตรมาก
เป็ นจํานวนถึง ๘๒๓,๒๑๑ ไร การปล่อยนํ้ าเสียนํ้าใช้ลงในคลอง จากครัวเรือน สถานบริการ
สถานทีท่ ต่ี ่างๆ ซึง่ เป็นผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมืองในตัวเมือง เช่น หาดใหญ่ และ
เมืองรอบนอกเช่น อําเภอสะเดา ซึ่งปริมาณที่มกี ารสํารวจพบว่าในเขตพื้นที่หาดใหญ่นัน้ มี
ปริมาณนํ้ าเสียวันละประมาณ ๔๕,๘๘๕ ลูกบาศก์เมตร และเทศบาลสะเดาวันละประมาณ
๒.๖๔๑ ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยงั มีการทิง้ ขยะมูลฝอย ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมทีไ่ ม่มคี วามรู้
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ ขณะเดียวกันวิถชี วี ติ เพื่อความสะดวกสบายในการบริโภคของ
คนเมือง ทําให้เกิดขยะมากขึน้ เหล่านี้ลว้ นเป็นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดนํ้าเสียในคลองอู่ตะเภา
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๓. ปั ญ หานํ้ า ขุ่น ข้ น และตะกอนกี ด ขวางทางนํ้ า สาเหตุ สํ า คัญ คือ การทํ า
การเกษตรเชิงเดีย่ ว ในภาคใต้ คือ การทําสวนยางพารา ซึง่ นิยมทําให้สวนยางพาราเตียนโล่ง
เพื่อสะดวกในการตัดและดูแล เมื่อมีสภาพเตียนโล่งทําให้การไหลของนํ้ามีความเร็วขึน้ และได้
นําเอาตะกอน เศษวัสดุ ดิน ไปสู่คลอง ทําให้เกิดสภาพนํ้ าขุ่นและมีตะกอน ทําให้น้ํ ามีสภาพ
ตืน้ เขินขึน้ เรือ่ ยๆในแต่ละปี
๔. การดูดทราย เป็ นสาเหตุท่ที ําให้สภาพนํ้ าในคลองขุ่นเช่นกัน การดูดทราย
เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งทีน่ ิยมทํากัน เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีผ่ ูกพันกับผลประโยชน์ ทําให้ชาวบ้านไม่
กล้าทีจ่ ะร้องเรียนเพราะกลัวได้รบั ผลกระทบทางอิทธิพล เท่าทีผ่ ่านมานายทุนจะมาขอเช่าหรือ
ซื้อที่ดนิ ริมคลอง และบางรายได้รบั สัมปทาทําเหมืองทรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมี
บางรายทีล่ กั ลอบทํา การดูดทรายจึงเป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ ําให้คลองอู่ตะเภามีสภาพเปลีย่ นแปลง
ในด้านความลึก ที่ไ ม่เ ท่า กัน ปญั หาตลิ่ง พัง และในช่ ว งฤดูฝ นก็เ กิด การชะล้า งที่เ ร็ว ขึ้น
ก่อให้เกิดผลกกระทบด้านระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันเป็ นระบบลูกโซ่ ตัง้ แต่ต้นนํ้ า
กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมทัง้ การไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้วยเช่นกัน
๕. การปลูกผักบุ้งและผักกระเฉด (บริเวณตอนกลางของคลอง) แปลงผักบุ้ง
ผักกระเฉดขวางทางนํ้า เป็ นสาเหตุให้น้ําไหลช้าลง ก่อให้เกิดตะกอนของดินและสิง่ ปฏิกูล และ
ยังเป็ นสาเหตุ ท่ยี ากจะแก้ไ ข เนื่องจากเป็ นแหล่งรายได้ของชาวบ้าน แต่การทําการเกษตร
ดังกล่าว จัดว่าทําลายระบบนิเวศ ซึง่ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะหาแนวทางแก้ไขตลอดมา
๖. การบุกรุกพื้นที่ ค ลอง การสร้างโรงงานล่ วงลํ้าเข้าไปในพื้นที่คลอง ทําให้
ความกว้างของคลองลดลง และในบางแห่งมีการถมที่ ปรับสภาพพื้นที่ใ หม่ บางที่ทําเป็ น
สถานทีเ่ ผาขยะหรือวางวัตถุดบิ ในการผลิต หรือรวมทัง้ มีการปรับสภาพเนิ นตลิง่ ใหม่ หรือจาก
เดิม ที่ม ีค วามคดเคี้ย วให้ม ีค วามสะดวกในการทํา งานมากขึ้น ทําให้เ ส้น ทางของนํ้ ามีการ
เปลีย่ นแปลง มีการถมหินเพื่อเก็บนํ้าไว้ใช้ในสถานประกอบการของตนเอง
นอกจากนัน้ ยังมีปญั หาด้านสังคม ซึ่งเกิดจากจํานวนแรงงานต่ างด้าวที่เข้ามามาก
นับได้ว่าคลองอู่ตะเภาเป็ นพืน้ ทีร่ องรับสภาพปญั หาในหลายด้านจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
การดํารงอยู่ของคลองอู่ตะเภา จึงเปรียบเสมือนสายนํ้าทีใ่ ห้ประโยชน์ทงั ้ กับ ชุมชน ครัวเรือน
และท้องถิ่น รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ เชิง สาธารณะร่วมกัน ฉะนัน้ สภาพปญั หาของคลองอู่
ตะเภา ย่อมส่งผลกระทบไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่ยงั รวมถึงสังคม สิง่ แวดล้อม และสุขภาวะ
ของชุมชนโดยรวม ทําให้เกิดการมองหาแนวทางในการแก้ไข เริม่ จากคนทีต่ ดิ ตามและทํางาน
ในพืน้ ทีช่ ุมชน เครือข่ายเมือง ซึง่ มองว่า หากไม่ผลักดันหรือแก้ไข จะส่งผลกระทบมากกว่านี้
เมื่อพูดถึงบทบาทของการแก้ไขปญั หาที่ผ่านมานัน้ การมอบหมายให้รฐั กํากับดูแล
ั หาได้ ต รงจุ ด เนื่ อ งจากขาดการสร้ า งกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มที่
จึง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขป ญ
หลากหลายเพื่อการเข้ามาร่วมแก้ปญั หา
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กระบวนการทํางานและการแก้ไขปัญหา
ระยะแรก กระบวนการทํางานของเรา ขณะนัน้ เริ่ มต้ นจากการค้นหาการพัฒนา
จากคนในพื้นที่ ด้วย การชักชวนจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม และเริม่ เกาะเกี่ยวกันเป็ นขบวน
คนทํางานได้มกี ารแลกเปลีย่ นทัง้ เวทีกจิ กรรมในระดับย่อย เช่น กิจกรรมร่วมกับท้องถิน่ ชุมชน
ที่จดั โดยท้องถิน่ การจัดการเรียนรูก้ ารสอนแบเครือข่ายโรงเรียน การเข้ามาทํางานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยในท้องถิน่ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือการทํากิจกรรมทีเ่ ริม่ ต้นจาก
ชุมชนต้นนํ้า เช่น ทีโ่ รงเรียนพะตง ซึ่งมีรวมพลคนรักคลองอู่ตะเภา เราให้อะไรกับคลองครัง้ ที่
๒ และเวทีครัง้ ที่ ๓ คลองทีเ่ ราอยากเห็น คลองให้อะไรกับเรา เป็ นต้น หรือทีพ่ น้ื ทีต่ ําบลปริก
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีกจิ กรรมด้านการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น การรวมกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมทัง้ การได้เข้าไปเชื่อม
ประสานกับองค์กรทางด้านศาสนา เช่น วัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน ทําให้เกิดแผนเล็ก
แผนน้อยตามบทบาทของคนสนใจ และสร้างให้เกิดกิจกรรมใน คลองอู่ตะเภา ตลอดสาย ทัง้
ส่วนตอนบน ตอนกลาง และปลายนํ้า
ในการทํางานช่วงแรกๆ เราจึงเน้นให้เห็นว่า คนทีเ่ ข้ามาร่วมทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน และกระตุน้ ให้เกิดแนวคิดและแนวปฏิบตั วิ ่า เรือ่ งคลองเป็ นเรือ่ งของเรา และเรามีส่วน
อย่างไรในการร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ เป็ นภาระความรับผิดชอบของใครคน
ใดคนหนึ่ง การทํางานของเรา จึงเป็ นการช่วยกระตุ้น ส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนประสาน
ภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วม ในฐานะเป็ นเจ้าของร่วมกัน และเมื่อได้จงั หวะ คนทํางานก็
ถอยออกมา และคอยมองอยูเ่ ป็นระยะๆ เพื่อสร้างให้เขาเติบโตด้วยการทํางานด้วยตนเอง ซึง่
มองว่าสามารถช่วยลดความคิดความเป็ นเจ้าของในพื้นที่ และเป็ นการสร้างให้เกิดความรูแ้ ก่
คนทํางาน ในระยะนี้ เราจึงได้คนทํางานที่หลากหลาย
ระยะที่สอง คือ การจัดเวที แลกเปลี่ยนอย่างต่ อเนื่ อง ประสาน ค้นหาคนที่มใี จ
มาเปิ ดพื้นที่ทางความคิด โดยใช้ กระบวนการตัง้ คําถามว่า ทําไมเราต้องทําเมืองให้น่าอยู่
จากนัน้ จึงตัง้ ประเด็นแลกเปลีย่ นว่า ทําไมคลองอู่ตะเภาจึงมีปญั หานํ้ าเสีย ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นแหล่งนํ้า
ทีห่ ล่อเลีย้ งคนสงขลา และมีความสําคัญต่อชุมชนมากมาย รวมทัง้ การเชื่อมโยงกับทะเลสาบ
สงขลา คลองอู่ ต ะเภาเหมือ นเส้น เลือ ดสํา คัญ ต่ อ เมือ งและคนรายล้อ มที่ไ ด้อ าศัย มาอย่า ง
ยาวนาน ซึง่ เป็ นการเปิ ดคําถามทีพ่ ยายามเสาะแสวงหาแสดงความคิดเห็น สาเหตุของปญั หา
อย่างเข้าใจ และเริม่ ต้นออกแบบในการมองหาหนทางในการแก้ไขร่วมกัน และนํ าไปทําเป็ น
กิจกรรมของตนเอง เราจึงทําหน้าทีใ่ นการประสานให้เกิดเวทีแลกเปลีย่ นกันในหลายๆภาคส่วน
ซึ่งประกอบไปด้วย นักเคลื่อนไหวอาวุโส กลุ่มนักธุรกิจพ่อค้า ครู และกลุ่มคนเกษียณ กลุ่ม
แพทย์ และกลุ่มอนุ รกั ษ์คลองอู่ตะเภา รวมทัง้ การสนับสนุ นกิจกรรมสร้างความร่วมมือในระดับ
ต่างๆ มากขึน้
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กระบวนการทํางานในช่วงนี้ คือ เน้ นให้ เกิ ดการสร้างความรู้แบบแพร่ขยาย เช่น
การทําให้เกิดความรูด้ ้านคุณภาพนํ้ า สภาพปญั หาอย่างแท้จริง จึงได้เริม่ มีการติดตามอย่าง
จริงจัง อย่างเช่น กิจกรรมการวัดคุณภาพนํ้า ของโรงเรียนพะตงวิทยา อําเภอสะเดา รวมทัง้
กิจกรรมล่องเรือกับคณะต่างๆ เพื่อเรียนรูแ้ ละรูจ้ กั ชุมชนตลอดสาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และ
ลงสํารวจการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละจุด โดยเริม่ ลงเรือที่ท่าเรือบางหัก ตอนนัน้ ต้องถือว่า
ชุมชนเป็นต้นตอของการรวมกลุ่มกันในการอนุ รกั ษ์สายคลอง และมีแกนนําในการทํางานทีเ่ ข็ม
แข็ง
นอกจากนัน้ ภาคีเครือข่ายยังเริม่ เข้ามาและมองเห็นปญั หาร่วมกัน มีการพบปะกัน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การเติมความรูก้ นั มีการสร้างเวทีเมือง ซึง่ ถือว่าเป็ นการ
จุดประเด็นนํ าไปสู่การมองแนวทางการจัดการคลองอู่ตะเภาที่มคี วามชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ใน
ระยะที่สองนี้ เราจึงเห็นกิจกรรมและบทบาทการทํางานของแต่ละส่วนทั ง้ ที่เป็ นส่วนของภาค
วิชาการ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
ระยะที่ สาม การเชื่ อมร้อยกลุ่มการทํางาน และการสนับสนุนให้ แต่ ละส่ วนมี
การเคลื่ อนกิ จกรรมด้ วยตัวเอง ที่เริม่ เด่นชัด คือ การทํากิจกรรมของโรงเรียน จนเกิด
เครือข่ายของนักเรียนจากโรงเรียนพะตงวิทยา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ครูและนักเรียนก็
มีก ารทํา งานร่ว มกับ โรงเรียนอื่นๆ ในจัง หวัด สงขลา การได้งบกิจ กรรมมาเติมเต็ม เช่ น
สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีการเชื่อม
กิจกรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจโรงงานนัน้ เราใช้วธิ กี ารขอเข้าไปทํา ความเข้าใจ แลกเปลีย่ น
ปรับทุกข์ และสะท้อนปญั หาร่วมกัน จากการขอพบและทําความเข้าใจพบว่า โรงงานรูส้ กึ กลัว
ต่อการถูกร้องเรียนจากชุมชน ในขณะทีช่ ุมชนก็รสู้ กึ ไม่เป็ นมิตรกับโรงงาน ทัง้ สองฝ่ายจึงมีท่าที
ทีไ่ ม่ดตี ่อกัน ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างและโทษซึง่ กันและกันว่า เป็ นผู้สร้างผลกระทบต่อคลองอู่
ตะเภา ซึ่งในระยะต่ อมา มีความขัดแย้งและมีการร้องเรียนให้แก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ในหลาย
พืน้ ที่ ซึ่งเป็ นรายละเอียดเปราะบางและอาจพัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปญั หา
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จึงเป็ นโจทย์ท่สี ําคัญในการทํางานพัฒนา เนื่องจากเป็ นการแก้ไขปญั หาที่
กว้าง และเป็ นปญั หาใหญ่ และมีรายละเอียดซับซ้อนในแต่ละทีแ่ ต่ละจุด
ประเด็นปญั หาดังกล่าวจึงเป็ นประเด็นท้าท้ายของคนทํางาน การคิดและออกแบบ
กระบวนการทํางาน จึงเริม่ ต้นจาก การชักชวนให้โรงงานทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน และเปิ ด
เวทีพุดคุย รับข้อเสนอแนะด้วยความเป็ นมิตร ซึง่ ผลลัพธ์ทต่ี ามมาคือ เกิดการมองเห็นปญั หา
และพร้อมจะแก้ปญั หาร่วมกันตามบทบาท ดังนัน้ ในการทํางานด้านการพัฒนาลุ่มนํ้ าคลองอู่
ตะเภา การดึงเอาโรงงานมาเข้าร่วมในองค์กรภาคี จึงเป็นวิธกี ารทํางานทีเ่ ด่นชัดมาก ในพืน้ ที่
อําเภอหาดใหญ่ โรงงานที่เข้าร่วมในระยะแรกมีเพียง ๑๐ โรงงาน จนถึงปจั จุบนั มีโรงงาน
ร่วมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจํานวนมากกว่า ๕๐ โรงงาน ภายใต้โครงการธรรมมาภิ
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บาล มีการทําข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการจัดทําธุรกิจที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ปลอดภัยให้กบั สังคมและสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีก ารหนุ นเสริม จากภาคส่ ว นราชการ เช่ น อุ ต สาหกรรมจังหวัด
คนทํางานเองก็เป็นคณะทํางานทีม่ าจากภาคประชาชน เข้าไปกําหนดรายละเอียดและแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การขยายผลการรับรู้ ตลอดเวลาไม่ต่าํ กว่า ๕ ปี จึงได้โรงงานต้นแบบใน
ระดับประเทศ ได้แก่ โรงงานเชฟสกิน ซึ่งเป็ นโรงงานที่มหี ลักธรรมมาภิบาล และเป็ นโรงงาน
ต้นแบบทีท่ าํ ให้โรงงานอื่นๆมาศึกษาการทํางาน
การทํางานเพื่อการแก้ไขปญั หาคลองอู่ตะเภา ของแต่ละองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ รวมทัง้ เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภานัน้ จึงได้จดั ให้มกี ารจัดทําโครงสร้างความร่วมมือ
และการทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ที่มที ัง้ ด้านสื่อสารเชิงวัฒนธรรม เช่น การ
จัดทําตลาดนํ้าคลองแห โดยเทศบาลคลองแห การจัดพิธที างด้านศาสนาด้านรณรงค์ ด้านการ
ฟื้ น ฟู เช่ น การจัด เก็ บ ขยะ การจัด ทํ า นํ้ า หมัก ชีว ภาพ การทํ า งานวิจ ัย ด้ า นต่ า งๆของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น พื้นที่คลองอู่ตะเภาจึงเป็ นพื้นที่แห่งการเรียนรูม้ ากขึ้น
เรือ่ ยๆ รวมทัง้ เมือ่ เกิดภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีห่ าดใหญ่ ก็ได้มกี ารคิดในเรื่องการพัฒนาคลองอู่ตะเภา
ด้วย
ส่วนกระบวนการทํางานในระยะปจั จุบนั คนทํางานเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการเข้าไป
เติม เต็ม ให้ก ับ การคิด การออกแบบของพื้น ที่ ของภาคีท่ีทํ า งาน ซึ่ง ป จั จุ บ ัน ได้ม ีท้ อ งถิ่น
โดยเฉพาะเทศบาลต่าง ๆ รอบคลองอู่ตะเภา ได้จดั ทําแผนและการรณรงค์อย่างต่ อเนื่อง เช่น
ระบบการจัดการคลอง การจัดการขยะในพื้นที่บางจุด และกิจกรรมการสร้างการเรียนรูด้ ้าน
การศึกษา ของครูนกั เรียน ซึง่ ทําให้คดิ ว่าสามารถมองเห็นผลได้ในระยะยาว
หลักในการทํางานชุมชนพื้นที่คลองอู่ตะเภา
การพัฒนาคนให้ เกิ ดความรู้ความเข้าใจ เริม่ จากการวิเคราะห์คน และพยายาม
กระตุน้ ให้เกิดการทํางานด้านจิตอาสาเพิม่ ขึน้ ด้วยทัศนคติทว่ี ่า ทุกคนมีศกั ยภาพและพัฒนา
จนเกิ ด การเรี ย นรู้สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ เมื่อ มีค วามเข้าใจต่ อ สถานการณ์ และมองเห็นว่าตนเอง
สามารถเป็ นคนหนึ่งและคนสําคัญในการแก้ปญั หา จึงพลิกมุมมองว่า ไม่ใช่รฐั เท่านัน้ ทีส่ ามารถ
แก้ปญั หาได้ การพัฒนาคนให้มคี วามคิด ความเข้าใจ จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ และ
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปญั หาร่วมกัน
การประสานภาคี ความร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนทางความคิดผ่ านกิจกรรมที่ทํา
ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ท่ไี ม่ใช่มติ แิ บบทางการเท่านัน้ รวมทัง้ การให้บทบาทในการ
แก้ไขปญั หาตามบทบาททีต่ นเองยึดถือและสามารถร่วมมือได้ ในคลองอู่ตะเภาทีผ่ ่านมา ได้ม ี
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่ีเป็ นลักษณะการแลกเปลี่ยน การตัง้ วงพูดคุยอยู่เสมอๆ และเชิญ
ผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการ เทศบาลหรือท้องถิน่ และเจ้าของธุรกิจ
โรงงาน
๑๓๒

ความมุ่งหวังของคนทํางาน
ระดับความพอใจและความคาดหวัง ซึ่งคนทํางานคิดว่าเป็ นสิง่ สําคัญ นัน้ คือ การ
ทํางานจะต้องมีการทบทวนบทบาทของตนเองอย่างสมํา่ เสมอ ไม่เป็ นคนทํางานเชิงเดีย่ ว
หมายความว่า ตัวเองทําเอง รู้คนเดียว และคิดคนเดียว ทําให้พลังในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะของคนที่ทํางานเพื่อ สังคมไม่เ จริญ เติบโต ทัง้ ยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่ อ
สังคมได้ ซึง่ เท่าทีผ่ ่านมาตัวเองจะพยายามใช้เวลาในการทํางาน กระตุ้น และร่วมแลกเปลีย่ น
กับคนในพื้นทีใ่ ห้มาก ในหลายภาคส่วน หลายบทบาท ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปทําความ
รูจ้ กั และเข้าใจเจ้าของโรงงานอย่างต่อเนื่อง มีการปรึกษาปญั หา และเป็ นตัวต่อช่วยเชื่อมโยงให้
เห็นปญั หา และหาช่องทางในการเดินเรือ่ งให้เกิดการแก้ไขปญั หา เช่น ปญั หาโรงงานปล่อยนํ้ า
เสียลงสู่แหล่งนํ้า
การสะสมความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากหลายๆ กลุ่ม ทําให้ เกิ ดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง เป็ นส่วนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและแก้ไขปญั หาได้ดว้ ย ซึง่ เรากระทําโดยการ
สร้า งเวทีส าธารณะให้ ม าก เพราะในป จั จุ บ ัน การสร้า งเวทีส าธารณะมีค วามจํา เป็ น มาก
นอกจากเป็ นการกระจายความรูค้ วามเข้าใจแล้ว ยังสามารถทําให้คนได้รบั รูแ้ ละนําไปปฏิบตั ิ
ในครัวเรือนของตนเองได้ เช่น การปรับพฤติกรรมด้านการทิ้งขยะในลําคลอง การลดใช้
สารเคมี การปรับเปลี่ยนวิถีชวี ติ ที่มตี ่อคลอง ไม่ปล่อยนํ้ าเสีย ไม่สร้างสิง่ ปฏิกูลลงคลอง
และการใช้ความรูข้ องภาคส่วนวิชาการมาส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์มากขึน้
แม้ว่าการทํางานที่ผ่ า นมา ยังไม่ส ามารถนํ าไปสู่การจัด การได้ทงั ้ ระบบ แต่ ก็เ ป็ นการเติม
ความคิดร่วมกันและเริม่ ทํากันมากขึน้ เห็นภาพความร่วมมือของการทํางานอย่างเป็ นรูปธรรม
ในหลายระดับ
การกระตุ้นการทํางานอย่ างสมํา่ เสมอที่ ไม่ใช่ เฉพาะเวที ทางการนั น้ มีความ
จําเป็ นต่ อการพัฒนาคน ให้ เกิ ดความเข้าใจและพัฒนาต่ อไปเป็ นคนที่ มีจิตอาสา ซึง่ เมื่อ
พัฒ นาเป็ น คนจิต อาสาได้ จะสามารถเป็ น ภู ม ิคุ้ม กัน ให้แ ก่ ส ัง คมได้ และร่ว มกัน เป็ น ภาคี
เครือข่ายตามบทบาทหน้าที่ จนนําไปสู่การแก้ไขปญั หาร่วมกันได้
ั หาเสมอ มี
ในการทํ า งาน คนทํ า งานต้ อ งมีค วามพร้อ มในการทํ า ความเข้า ใจป ญ
ประสบการณ์การทํางานกับชุมชนและกับองค์กรหน่ วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็ น
สาเหตุ หลัก ของปญั หาด้วย พร้อมทัง้ คิ ดถึ งความหลากหลายในการแก้ ไขปั ญหาหลาย
ระดับ อันจะนํ าไปสู่การแก้ ปัญหาเชิ ง นโยบายสาธารณะของท้ องถิ่ น จึงจะสามารถลด
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ เช่น ในระดับชุมชนต้องมีการรณรงค์สร้างความร่วมมือภายใน มีการสร้าง
เครือ ข่ายความร่ว มมือ ร่ว มกันระหว่างชุมชนต่ อ ชุมชน การจัดทําข้อ เสนอแนะร่ว มกัน ทัง้
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการตนเองในพื้นที่ และข้อเสนอแนะด้านการจัดการเชิงนโยบาย การ
จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรูใ้ ห้เครือข่ายในหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น
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กิ จกรรมสร้างคน คนสร้างกิ จกรรม
กิจกรรมทีใ่ ช้ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดูแลคลองอู่ตะเภานัน้ มีพฒ
ั นาการที่
หลากหลายระดับมาก เช่น
๑. เครือ ข่ ายโรงเรี ยนรักษ์ คลองอู่ตะเภา มีกิจกรรมเด็ก นัก สํารวจนํ้ า เฝ้ าระวัง
กิจกรรมการล่องเรือชมอู่ตะเภา กิจกรรมค่ายเด็กวรรณกรรม การจัดการขยะ การจัดทําข้อมูล
นิทรรศการ การขยายและจัดทําหลักสูตรท้องถิน่ กลุ่มโรงเรียนร่วมกับชุมชน เช่น เริม่ ต้นที่
โรงเรียนพะตงวิทยาคาร อําเภอสะเดา ทีเ่ ป็ นโรงเรียนต้นแบบในการชักชวนโรงเรียนอีกหลาย
โรงเรียนในเครือข่ายมาทํากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมนักเขียน การวาดภาพ และกิจกรรมร่วม
วงเสวนากับผู้ใหญ่เป็ นระยะๆ ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้างเยาวชนเข้ามาทํากิจกรรมรักษ์คลองอู่
ตะเภาทีด่ มี าก ซึง่ มีการถอดบทเรียนการทํางานจะพบว่า เรามีกจิ กรรมในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
มาก และสามารถนําผลสรุปการทํางานไปสร้างเป็นกระบวนการเรียนรูไ้ ด้
๒. ในระดับชุมชน มีการตื่นตัวในการสร้างความร่วมมือมากขึน้ ภายใต้การทํางาน
ร่วมกับท้องถิน่ มากกว่าอดีต มีการสร้างกลไกการเฝ้าระวังตลอดสายนํ้า และมีการสื่อสารในเวที
สาธารณะมากขึน้ จนทําให้เกิดการรณรงค์และเผยแพร่ในจุดต่างๆ เช่น ในช่วง ๓ ปี ทผ่ี ่านมา
เทศบาลคลองแห ได้เห็นความสําคัญของคลองอู่ตะเภา จนจัดทํางบประมาณเพื่อการพัฒนา
พืน้ ที่คลอง ให้เป็ นตลาดนํ้าคลองแห ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมที่ทําให้คนเมืองได้มองเห็นประโยชน์
และ รูร้ กั ษ์คลอง ตลอดจนสามารถให้ความรูค้ วามเข้าใจต่อการดูแลคลองอีกด้วย
๓. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในระดับ กว้ า ง เช่ น โรงงาน วัด เทศบาล
นัก วิชาการ มีการประสานความร่ว มมือและการเชิญชวนเข้ามาคิดและออกแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น งานลงทําความเข้าใจกับชุมชน กิจกรรมด้านการสื่อสารสาธารณะ กิจกรรม
ด้านรณรงค์ การจัดการขยะและแผนการฟื้นฟู ซึ่งทําโดยองค์กรท้องถิน่ ทีม่ คี วามต่อเนื่องและ
เห็นความสําคัญของการจัดการชุมชน จัดการคลอง เช่น เทศบาลปริก มีการดูแลและการ
จัดการไม่ให้น้ําเสียก่อนลงคลอง การไม่ทง้ิ ขยะ และการจัดการขยะ เป็นต้น
๔. กลุ่มที่สร้างผลกระทบโดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรอบคลองอู่ตะเภา ที่
เริม่ ต้นจากจํานวนโรงงานจํานวน ๑๐ โรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่วมกันหาข้อตกลงในการไม่
ปล่อยนํ้ าเสีย และยังร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด ผลักดันให้โรงงานที่เหลืออีกประมาณ ๑๐๐
โรงงานได้มาเข้าร่วมด้วย เพื่อจัดทํา
“ธรรมาภิบาล” ร่วมกัน ปจั จุบนั มีโรงงานเข้าร่วมประมาณ ๕๐ โรงงาน ซึง่ ถือว่าเป็ น
จัง หวัด เดีย วในประเทศไทยที่ม ีก ารหาแนวทางร่ว มกัน ของโรงงาน ผู้ท่ีอ ยู่ใ นพื้น ที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจริง ชุมชนในท้องถิ่น และอีกหลายกลุ่ม ได้เข้ามาหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปญั หา
การจัดทําธรรมาภิบาลของกลุ่มโรงงานถือว่า เป็ นแนวทางหนึ่งที่เป็ นรูปธรรมการทํางานด้าน
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไข และเป็ นตัวอย่างด้านการจัดทําผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างจาก
กระบวนการแก้ไขปญั หาในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในปีทผ่ี ่านมากระทรวงต่างๆ ได้เชิญให้แกนนําทีท่ ํางาน
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ร่วมมือกันไปจัดเสวนา หรือเป็นวิทยากรในการนําความรูท้ ไ่ี ด้ ถ่ายทอดสู่พน้ื ทีโ่ รงงานอื่นๆ ซึง่
ถือว่าเป็นแนวทางทีส่ ร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
๕. การเกิ ดกิ จกรรมต่ อเนื่ องจากการต่ อยอดกิ จกรรม เช่น การจัดการภัยพิบตั ิ
ของเมือ ง ซึ่งเมื่อ มีก ารเกิดภัยพิบตั ิในพื้นที่อําเภอเมือ งหาดใหญ่ ท่สี ่ งผลกระทบสร้างความ
เสียหายถึง ๓ ครัง้ และครัง้ ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทําให้เมืองทัง้ เมืองได้รบั ผลกระทบด้าน
ความเป็ นอยู่ จนมีการปรับตัว และรวมตัวของเครือข่ายคนทํางาน คนรักคลองอู่ตะเภาจึงได้
เข้าร่วมเสนอแนะเพื่อจัดทําแผนพัฒนา ที่เน้น การจัดการทุกส่วน เช่น การพัฒนาโครงสร้าง
การพัฒนาอาสาสมัคร การพัฒนาคลอง การฟื้นฟูสายคลองให้มรี ะบบการจัดการทีด่ ขี น้ึ นับว่า
เป็ นบทเรียนสําคัญต่อการสร้างแนวทางในการทํางานของคนทํางานที่มจี ติ อาสา ซึ่งเมื่อเกิด
ปญั หา ก็สามารถแก้ไขปญั หาได้ทุกระดับ
นวัตกรรมชุมชนที่เกิ ดขึ้น มีดงั นี้
๑ การจัด ทํ า หลัก สูต รท้อ งถิ่น เช่ น การจัด ค่ า ยเรีย นรู้ หลัก สู ต รชุ ม ชนกับ
โรงเรียน การเรียนรูว้ ถิ ชี ุมชน
๒ การจัด ทํ า ธรรมาภิบ าลสถานประกอบการของโรงงาน ด้ า นการพัฒ นา
สิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน พื้นที่ตวั อย่างของโรงงานรอบคลองอู่ตะเภามีโรงงานต้นแบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม คือ โรงงานเชพสกิน และขยายผลไปได้ในหลายพืน้ ที่
๓ เครือ ข่ายรัก ษ์ค ลองอู่ต ะเภา ที่ทํางานกับภาคีเ พื่อ รณรงค์การจัดการคลอง
ร่วมกัน
๔. การคิดระบบและรูปแบบการจัดการคลองขึ้นมา ทัง้ ด้านการจัดการขยะ การ
ปลูกปา่ การตรวจคุณภาพของนํ้ าเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแหล่งนํ้า หรือแผนการ
ฟื้นฟูและจัดการนํ้าเพื่อภัยพิบตั ิ
๕. ท้องถิน่ เข้ามาร่วมมือในการจัดทําแผนงานด้านการจัดการคลองในพื้นที่ เช่น
เทศบาลปริก อําเภอสะเดา อําเภอเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น
๖. การพัฒนาแหล่ งท่อ งเที่ยว การท่อ งเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาตลาดนํ้ า
เป็นต้น
ผลสะเทือนทางสังคมและต่อนโยบายสาธารณะในพื้นที่
โดยภาพรวม การเคลื่อ นกิจกรรมในพื้นที่ลุ่ มนํ้ าคลองอู่ต ะเภานัน้ สามารถส่ งผล
สะเทือนทีม่ องเห็นผลได้หลายระดับคือ
ระดับชุมชน ชุมชนได้กลับมาทบทวนกิจกรรมในชุมชน มองเห็นความสําคัญของ
การอนุ รกั ษ์ค ลองให้มสี ภาพดีข้นึ มีหลายชุมชนที่ได้จดั เวทีใ นพื้นที่ร่ว มกัน และสนับสนุ น
รณรงค์ให้มกี ารฟื้ นฟูคลองให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ เช่น มีการเฝ้าระวัง ไม่ท้งิ ขยะมูล
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ฝอย การจัดเก็บวัชพืชในวันสําคัญ และยังมีการทดลองเพื่อหาวิธใี นการดูแลร่วมกันมากขึน้
รวมทัง้ ทํากิจกรรมร่วมกันในงานประเพณีต่างๆ
ระดับองค์กร หน่ วยงาน และเครือข่ายทางสังคม เกิดแผนงานด้านการรณรงค์
ร่ว มกัน และการจัดเครือ ข่ายความร่ว มมือ องค์กรต่ างๆ เช่นนักธุ รกิจ เครือ ข่ายผู้เ ห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นต้น ไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบของ สงขลาพอเพียง กิจกรรมของคนรัก
สุขภาวะ การจัดงานวัฒนธรรม และการมีแกนกลางในการทํางานสื่อสารมากขึน้ เช่น สื่อ
ท้องถิ่น รวมทัง้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดได้เ ข้ามาร่วมมือสนับสนุ นการทํางานของภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา
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บางปรอก ชุมชนต้นแบบ จัดการนํ้าเสีย
โดย อํานาจ จันทร์ช่วง
รู้จกั ชุมชน
ชุมชนบางปรอก ตัง้ อยู่รมิ ฝ งั ่ คลองบางประร๊อ ก เดิมเรียก "กวานฮาลอก" เป็ น
ภาษามอญ คําว่า "ฮาลอก" หรือ "ประร๊อก" แปลว่า ปลาร้า ส่วนคําว่า "กวาน" แปลว่า หมู่บา้ น
ที่อยู่รมิ นํ้ า ชุมชนบางปรอก จึงแปลได้ความว่า หมู่บ้านปลาร้าที่ อยู่ริมนํ้ า ต่อมาชาวบ้าน
เรียกชื่อคลองนี้ผดิ เพี้ยนไป จากเดิม ประร๊อก จึงกลายเป็ น บางปรอก และใช้ช่อื นี้มาจนทุก
วันนี้ พืน้ ทีค่ ลองบางปรอกมีความกว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑ กิโลเมตร ช่วงแรก ผูท้ อ่ี ยู่ดงั ้ เดิมเล่า
ให้ฟงั ว่า ผูท้ ม่ี าปลูกบ้านพักอาศัยอยูใ่ นขณะนัน้ มีอยูไ่ ม่ก่หี ลังคาเรือน คลองแห่งนี้มกี ุ้ง หอย ปู
ปลาชุกชุมมาก ชาวบ้านได้ไปหากุ้ง หอย ปู ปลา มาเป็ นอาหาร ส่วนปลาที่มจี ํานวนมากนัน้
สวนที่เหลือก็จะหมักทําเป็ นปลาร้าเก็บไว้รบั ประทาน และนํ าไปขาย ปลาร้าของที่บางปรอก
เป็ นปลาร้าทีข่ น้ึ ชื่อว่า มีกลิน่ หอม สะอาด และอร่อยมากๆ เนื่องจากกรรมวิธกี ารหมักของชาว
มอญบางปรอกไม่เหมือนทีอ่ ่นื ซึง่ ใช้เวลาการหมักแต่ละครัง้ นานกว่า ๕ – ๖ เดือน
คลองบางปรอก เป็นคลองทีเ่ ชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ากับชุมชนบางปรอก ซึง่
มีการไหลเวียนของนํ้าตามระบบธรรมชาติ จึงมีสตั ว์น้ําหลากหลายชนิดเข้ามาในคลอง ต่อมา
เมื่อคลองเปลี่ยนแปลงสภาพจากสาเหตุ หลัก คือ การสร้างประตูน้ําเปิ ด-ปิ ดนํ้ าเข้าออก แต่ยงั
สามารถหมุนเวียนนํ้าได้ดี นํ้าในคลองสามารถใช้อาบนํ้า ซักผ้า ล้างจาน รดนํ้ าต้นไม้ และเป็ น
คลองที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันของชุมชนมาอย่างยาวนาน ถึงแม้การพัฒนาเมือง
ปทุมธานีจะขยายความเจริญมากขึน้ ก็ตาม
ชุมชนบางปรอกนัน้ ตัง้ อยู่ท่ตี ําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี
จํานวน ๑๑๗ หลังคาเรือน ๑๒๐ ครอบครัว สภาพบ้านเรือนตัง้ ตามลักษณะยาวของคลอง
บางปรอก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นคนเชื้อ สายมอญ (ในคราวอพยพครัง้ ใหญ่ ต งั ้ แต่ ส มัยรัชการที่ ๒)
บ้านเรือนดัง้ เดิม เป็ นใต้ถุนสูงผสมบ้า นสมัยใหม่ครึง่ ตึกครึง่ ไม้ ประเพณีสําคัญของชาวมอญที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ คือ ตักบาตรพระร้อย แห่หางหงส์ธงตะขาบ ประเพณีสงกรานต์ ทีส่ บื
ทอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั ชุมชนบางปรอกตัง้ อยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยมีพ้นื ที่ชุมชนตามแนวบ้านแนวชายคลองดัง้ เดิมเป็ นหลัก
ทีผ่ ่านมามีกรรมการหรือคณะทํางานของชุมชนมาแล้ว ๒ ชุด เพื่อทําหน้าทีด่ ูแล แก้ปญั หาของ
ชุมชน ตลอดจนดําเนินกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ ต่อมาได้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการชุมชน
โดยมีนางฉลวย กะเหว่านาค ประธาน คนที่ ๓ (ดํารงตําแหน่ ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕๕๒) ซึง่ เป็นช่วงทีท่ างผม นักจัดระบบชุมชน ลงพืน้ ทีท่ าํ งาน
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นํ้าเสียชุมชน จุดเริ่ มต้นของการรวมกลุ่มแก้ปัญหา
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ คลองบางปรอกเกิดวิกฤติน้ํ าเน่ าเสียตลอดสายคลอง
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ ชุมชนอย่างรุน แรง ทัง้ นี้ส าเหตุ เ นื่อ งมาจากการปิ ด ทางระบายนํ้ า
ระหว่างคลองบางปรอก และแม่น้ําเจ้าพระยา ประกอบกับคลองบางปรอกเป็ นคลองทีร่ บั นํ้าเสีย
จากเมือง ทําให้น้ํ ายิง่ เน่ าเสีย ส่งกลิน่ เหม็น นํ้ าดํา และยุงเยอะ การรวมตัวจึงเกิดท่ามกลาง
วิกฤติการณ์
ขณะนัน้ โครงการปฏิบตั กิ ารชุมชนและเมืองน่ าอยู่ ได้มกี ารขยายพื้ นทีไ่ ปยังจังหวัด
ปทุ ม ธานี ผมจึง ได้ ม ีโ อกาสลงพื้น ที่ศึก ษาและเห็น ความเดือ ดร้อ นที่เ กิด ขึ้น จึง ได้ม ีก าร
ประสานงานชุมชน จัดทําข้อมูล สถานการณ์ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปญั หาในระยะ
เร่งด่วน ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการทํางานขยายพืน้ ทีใ่ นช่วงนัน้ ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปญั หาเฉพาะ
หน้ าเรื่องนํ้ าเน่ าเสีย คือ การใช้น้ํ าหมักชีวภาพบําบัดนํ้ าเสีย เกิดขึ้นจากการร่ว มประชุมกับ
ชุมชน ซึง่ ระยะแรกชุมชนยังไม่เชื่อว่าจะแก้ได้ แต่กท็ ดลองทําดู ทดลองเทนํ้าหมักบําบัดนํ้าเสีย
คํานวณปริมาตรนํ้าคลองบางปรอก ได้จาํ นวน ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรจากขนาดคลอง (กว้าง
๖ เมตร ลึกเฉลีย่ ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร) ต้องใช้น้ํ าหมักชีวภาพ ๑ ต่อ ๔ ลูกบาศก์เมตร
รวม ๔,๐๐๐ ลิตรต่อครัง้ ช่วงแรกเทนํ้าหมักเดือนละ ๒ ครัง้ โดยใช้วธิ วี างจุดเทนํ้าหมักออกเป็ น
๑๐ จุด จุดละ ๔๐๐ ลิตร จากการทดลองเทนํ้ าหมักไป ๒ ครัง้ ผลปรากฏว่าแก้ปญั หาเฉพาะ
หน้ าได้จริง กลิน่ ลดลง ยุงน้ อยลง นํ้ าใสขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเชื่อมันในแนวทางการ
่
จัดการนํ้ าเสียด้วยระบบธรรมชาติ จนเกิดการยอมรับและขยายความร่วมมือจากชุมชนอย่าง
กว้างขวาง จึงเป็ นที่มาของการรวมกลุ่ มชาวบ้านเพื่อแก้ไ ขปญั หาด้ว ยตนเองเป็ นครัง้ แรก
ชุมชนได้มกี ารรวมแรงร่วมใจช่วยเหลือเพื่อแก้ปญั หา การเริม่ ต้นกลุ่มเช่นนี้เป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญมาก
แต่สงิ่ สําคัญมากกว่านัน้ คือ การติดตามทํางานต่อเนื่อง และขยายผล จนสามารถมีแนวทางใน
การแก้ปญั หาชุมชนได้ในทีส่ ุด คําถามต่อมาคือ “แล้วเรามีกลยุทธ์อ่นื ๆ ทีจ่ ะป้องกันได้ดกี ว่านี้
หรือไม่” จึงได้มกี ารศึกษาดูง าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน เครือข่าย เพื่อเป็ นแนวทางนํ ามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคลองเหมาะสมกับพื้นที่ วิถชี วี ติ ของชุมชน จนสามารถมีแนวทางในการ
แก้ปญั หาชุมชนได้ในทีส่ ุด
ขยายผลพัฒนาสู่นวัตกรรม ถังดักไขมันครัวเรือน
การแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าโดยนํ้ าหมักชีวภาพเป็ นการแก้ปญั หาที่ปลายเหตุ ผมและ
คณะกรรมการชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดค้นการแก้ปญั หานํ้ าเสียอย่างยังยื
่ น จึงได้ร่วมศึกษาที่มา
ของปญั หาจากต้นเหตุ ตลอดจนเรียนรู้ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เ พิ่มเติม เรียนรู้
ชุมชนทีไ่ ด้ดําเนินการมาก่อนแล้ว เช่น ชุมชนศาลาแดงเหนือ สามโคก ปทุมธานี ชุ มชนเกษม
ราษฎร์ จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนเมืองเชียงใหม่ นําข้อมูลทีไ่ ด้เรียนรูม้ าประยุกต์ คิดค้น ปรับปรุง จน
กระทัง้ พบว่านํ้าเสียส่วนใหญ่มาจากระดับครัวเรือน จึงร่วมกันคิดค้น พัฒนาการบําบัดนํ้าเสียใน

๑๓๘

รูปแบบต่างๆ จนกระทังมาเป็
่
นรูปแบบ ถังดักไขมันในครัวเรือน ในแบบต่างๆ ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพืน้ ทีใ่ นชุมชน
ในช่วงขณะนัน้ กิจกรรมสร้างถังดักไขมันถือเป็ นกิจกรรมหลักสําคัญ จนกระทังสํ
่ าเร็จ
ออกมาทดลองใช้ ๕ รูปแบบ ประกอบด้วย แบบยังยื
่ น แบบดูดซึม แบบประหยัด แบบประยุกต์
และแบบพัฒนา เพื่อการจัดการนํ้าเสียทีค่ รัวเรือนต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํา
เองได้ โดยนํ า วัส ดุ ท่ีห าได้ง่า ยในท้อ งถิ่น มาเป็ น ส่ ว นประกอบ ราคาประหยัด และไม่เ ป็ น
อันตรายต่อสิง่ แวดล้อม ถังดักไขมันทีน่ ิยมใช้ในพืน้ ทีบ่ างปรอก เป็นถังแบบดักไขมันแบบยังยื
่ น
ประกอบด้วยตัวถัง ๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตร จํานวน ๒ ถัง ถังใบแรก เป็ นถังพักนํ้า เชื่อ มข้อต่อ ข้อ
งอ แบบกาลักนํ้า กับถังที่ ๒ เป็ นชุดชัน้ กรอง ชุดดักไขมัน ประกอบด้วย ถ่านหุงข้าว ทราย
หยาบ อิฐมอญ วางเป็ นชัน้ ๆ ก่อนปล่อยนํ้ าทิ้งลงคลองธรรมชาติ จนในปี ๒๕๕๗ ได้รบั การ
ตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสามารถดักไขมันได้มากว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ โดยชุมชน
บางปรอกสามารถติดตัง้ ถังดักไขมันได้จํานวน ๙๐ หลังคาเรือน ถือว่าเป็ นกิจกรรมแรก ที่
ประสบความสําเร็จ จนกระทังส่
่ งผลให้ชุมชนบางปรอกสามารถฟื้ นฟูคลองให้กลับมามีชวี ติ ได้
อีกครัง้
ร่วมสร้างคุณค่า ถอดองค์ความรู้ชุมชน เป็ นกิ จกรรมรูปธรรม
การเน้นทํากิจกรรมนํ าร่องที่เป็ นรูปธรรมและได้ความสนใจ ถือเป็ นบางส่วนของการ
ขับเคลื่อนงาน โดยในแต่ละเรื่องราวแสดงถึงการเปลีย่ นแปลง ปรับประยุกต์ จากสิง่ เดิม ๆ ให้
มาเป็นงานศิลปะใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชน ทีส่ ําคัญยังเป็ นเรื่องราวทีช่ าวบ้านให้ความสําคัญ
และสนใจเข้าร่วมเป็ นจํานวนมาก และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เช่น
รูปธรรมจัดการนํ้าเสียในคลองโดยนํ้าหมักชีวภาพ เพื่อแก้ปญั หาของชุมชน ดังทีก่ ล่าวมา
โดยสามารถทําเองได้ ราคาถูก เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แก้ไขปญั หา และสร้างการยอมรับใน
หมูช่ ุมชนกันเอง องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ นําไปสู่การร่วมกันคิดค้นการ
แก้ปญั หาอย่างยังยื
่ น พัฒนาระบบการบําบัดไขมันรายครัวเรือน ใช้องค์ความรูภ้ ูมปิ ญั ญา ผลิต
ถังดักไขมันรายครัวเรือน ทีส่ ามารถทําเองได้ ง่าย และราคาประหยัด มี ๕ แบบ ๕ สไตล์
เลือกได้ตามความเหมาะสมของพืน้ ทีแ่ ละการใช้งาน กิ จกรรมพัฒนาเยาวชนและครอบครัว
การรณรงค์ร้านค้าปลอดบุห รี่ ประกวดบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ซึ่งได้รบั ความสนใจจาก
ร้านค้าเข้าร่วมถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บ้านทีเ่ ข้าร่วมมีจาํ นวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เทศบาลตอบรับ
และส่งเสริมต่อในปีต่อไป รูปธรรมการปรับปรุงเรือเก่า (เรือกระแชง) มาเป็ น ห้ องสมุดเรือ
เป็ นนวัตกรรมใหม่ ในการปรับปรุงให้เกิดคุณค่า โดยชุมชน และสถาปนิกชุมชนมีส่วนร่วม
เป็ น ที่ส นใจของเด็ก ๆ ในชุ ม ชน สื่อ มวลชน และประชาชนมาดู ง านจํ า นวนมาก ด้ า น
วัฒนธรรม เกิดความสนใจการฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์คน(มอญ)ปทุมฯ เช่น
เทศกาลอาหารมอญ ประกวดอาหารมอญ การฟื้ นกิจ กรรมมอญถวายบัว แห่หางหงส์ ธง
ตะขาบ ยาวทีสุดในประเทศ คือหางหงส์ยาวทีถ่ งึ ๖๐ เมตร
๑๓๙

พัฒนาการจากชุมชน สู่เมืองน่ าอยู่ปทุมธานี
พัฒนาการการทํางานจากชุมชนน่ าอยู่ สู่งานสิง่ แวดล้อมชุมชนอย่างยังยื
่ น เริม่ จาก
ชุมชนบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเน้นพัฒนาการมีส่วนร่ว มของชุมชนและท้องถิ่น
จัด ตัง้ กลุ่ ม กิจ กรรม คณะทํา งาน และเพิ่ม เติม ความรู้ค วามคิด ผ่ า นการทดลองทํา โดยใช้
กิจกรรมเป็นเครือ่ งมือ โดยแบ่งระยะการปรับตัว ปรับเปลีย่ นชุมชนไว้ ดังนี้
ระยะการปรับตัวพัฒนาการการจัดการสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชน
จากรูป ธรรมการดํา เนิน งานที่ผ่ านมา การพัฒ นาต่ อ ยอดจากกิจ กรรมเดิม สู่ก าร
จัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น มีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยองค์กรชุมชนเป็ นแกนหลัก
ซึง่ เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเปิดเวที การเชื่อมร้อย และการขยายผลแนวความคิด กิจกรรม
ไปสู่เครือข่ายสมาชิก และองค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกิจกรรมการดําเนินงานในระดับต่าง
ๆ ทีเ่ ป็นกิจกรรมเดิม กิจกรรมทีต่ ่อยอด และกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
กิจกรรมเล็ก ๆ ของชุมชนบางปรอก ทําให้ประชาชนคนปทุมธานี ตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อที่จะฟื้ นฟู ดูแลรักษาคลองอย่างกว้างขวาง ดังเช่
่ น มีการ
ขยายผลการบําบัดนํ้าเสียโดยใช้ถงั ดักไขมันรายครัวเรือนอย่างแพร่หลายในชุมชนและร้านค้า
ระยะสู่การขยายผล การจัดทําข้อมูล สื่อ และสร้างพื้นที่แลกเลี่ยนเรียนรู้
เนื่องจากการพัฒนาของเมืองในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ –
๒๕๕๒) เป็ นที่รู้จกั และมีผู้ใ ห้ ค วามสนใจในพื้นที่นํ าร่อ งคลองบางปรอก และการขยายผล
จํานวนมาก พอจะสรุปได้ว่าสื่อ กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ทีม่ าพืน้ ทีแ่ ละร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประกอบด้วย การศึกษาดูงานของกลุ่มชุมชนและเครือข่ายอื่นๆ จํานวน ๔๐ ครัง้ – หน่ วยงาน
ท้องถิน่ (อบต./อบจ /เทศบาล/กระทรวง) และ สถานศึกษา จํานวน ๓๒ ครัง้ ชุมชนได้รบั เชิ ญ
เป็ นวิ ทยากร และแสดงนิ ทรรศการ ๓๕ ครัง้ เพื่อให้ความรูแ้ ก่นักเรียน ชุมชน หน่ วยงาน
องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ สื่อมวลชน ส่วนกลาง และท้องถิน่ ปทุมนิวส์ เคเบิล ทีวปี ทุมฯ
หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ เข้ามาทํารายการข่าว สารคดี รายการสิง่ แวดล้อมชุมชน จํานวน
๒๐ ครัง้ อีกทัง้ เรือ่ งราวของชุมชนยังจัดทําเป็ นหนังสือ และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่จาํ นวน
๓๐ ครัง้ แบ่งเป็ น หนังสือ ๒ เล่ม คือ เยือนกวานฮ่าล็อค และบางปรอกน่ าอยู่ หนังสือคู่มอื
บําบัดนํ้ าเสีย แผ่นพับถังดักไขมัน การทํานํ้ าชีวภาพ เป็ นต้ น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยงั ทําให้
เกิด การยอมรับ และร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนขยายไปสู่ ค นเมือ ง และหน่ ว ยงานต่ า งๆมากขึ้น
จนกระทังเกิ
่ ดคณะทํางานเครือข่ายการพัฒนาเมืองทีม่ าจากชุมชน หน่ วยงานท้องถิน่ และ
คนเมือง เข้ามาร่วมทํางานกันอย่างต่อเนื่อง
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ระยะการสนับสนุนต่อเนื่ อง
เมือ่ กิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และเห็นผลเป็ นรูปธรรม องค์กรรัฐ องค์กรท้องถิน่ และ
องค์กรกองทุนพัฒนา ต่างให้การยอมรับและร่วมสนับสนุ นความคิด รวมถึงงบประมาณดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เทศบาลเมืองปทุมธานีได้มกี ารออกเทศบัญญัตติ ดิ ตัง้ ถังดักไขมัน
รายครัวเรือน ตามแบบถังดักของชุมชนบางปรอก กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สนับสนุ นกิจกรรมและงบประมาณต่อเนื่องกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก กองทุนจากกรมควบคุ ม
มลพิ ษ สนั บ สนุ นการพั ฒ นา และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ขยะ นํ้ าเสี ย ในคู ค ลอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในชุมชน อีกทัง้ มูลนิธเิ อสซีจ ี มูลนิธชิ ุมชนไท สนับสนุ น
การจัดทําหนังสือคู่มอื เผยแพร่อกี ด้วย
กระบวนการทํางานจัดระบบชุมชน จากการถอดบทเรียนชุมชนบางปรอก
เริ่ ม ต้ น จากลงพื้ น ที่ ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ชุ ม ชน และบริ บ ทเมื อ ง ทัง้ ที่เ ป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ ระยะแรกเพื่อรูจ้ กั ตัวตนซึ่งกันและกันทัง้ เราและชุมชน สังเกตได้
ว่าชุมชนจะรอดูท่าที ทดสอบเรา จนค่อยๆ คุน้ เคยกัน ใช่วงนี้เป็ นการลงพืน้ ทีต่ ามบ้าน พูดคุย
ทุกเรื่องของชุมชนทีพ่ วกเขาสนใจ ซึง่ เป็ นช่วงวัดใจและใช้เวลาค่อนข้างมาก เช็คสภาพได้จาก
เมือ่ เราหายไปหลายวัน มีคนเริม่ ถามหา หมายถึง เราใกล้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อันจะนําไปสู่
การค้น หาศัก ยภาพ ทุ น ทางสัง คม วัฒ นธรรมปฏิบ ัติข องชุ ม ชน จากนัน้ นํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้ม า
วิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นถึงองค์ประกอบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในชุมชนและเมือง โดยตัง้
คําถามทีส่ าเหตุของเรือ่ งนัน้ การถามให้คิด เป็ นกลวิ ธีที่สามารถทําได้ตลอดเวลา
ระยะที่สอง การปรับเปลี่ยนสู่ความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ผ่านกิจกรรม ศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ให้ชุมชนได้เห็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนา และเพิม่
ความมันใจในการทํ
่
างาน เช่น การลงพื้นที่ ศึกษาเรื่องการพัฒนาตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุร ี
ชุมชนแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง และชุมชนคลองสว่าน รังสิต ปทุมธานี เพื่อเรียนรูป้ ระสบการณ์
เทคนิ ค วิธ ีก ารทํ า งานของของชุ ม ชนและท้อ งถิ่น และที่ ส ํา คัญ ในทุ ก ครัง้ จะต้ อ งสรุป
บทเรียนร่วมกัน เพื่อต่อยอดความคิดพัฒนาไปสู่แนวทางการทํางานของตนเอง
จัดระบบการทํางาน โดยการจัดตัง้ กลุ่มแกนนํา พัฒนาศักยภาพแกนนํา จัดตัง้ กลุ่ม
และแบ่งบทบท หน้ าที่รบั ผิดชอบกันในชุมชนตามประเด็นกิจกรรม เช่น กลุ่ มเยาวชนรักษ์
ห้องสมุดเรือ บ้านสีขาวชุมชนปลอดบุหรี่ กลุ่มอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูวถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมมอญ กลุ่ม
คณะทํางานด้านสิง่ แวดล้อมชุมชน และอื่นๆ สร้างกิจกรรมให้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั น่ ใจ
จนกระทังเป็
่ นที่สนใจของท้องถิน่ และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มาให้ความร่วมมือ และสนับสนุ น
กระบวนการทํางานเพื่อเป็นการเสริมพลังชุมชน
ระยะทีส่ าม การเปลี่ยนแปลงไปสู่งานสาธารณะเชิ งนโยบาย โดยสนับสนุนและ
พัฒ นา กิ จกรรมธรรมดาที่ มีอ ยู่ ให้ โ ดดเด่ น นํ าร่ อ ง ขยายวงการทํางานขึ้นไปถึงระดับ

๑๔๑

ท้องถิน่ และจังหวัด เปิ ดพื้นที่ทางสังคม สื่อสารสาธารณะ จนเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาและการทํางานทีน่ ําไปสู่การเปลีย่ นแปลงสําคัญๆ เช่น
ปี พ.ศ. ๔๗ – ๔๘ ใช้เมืองน่าอยูเ่ ป็นเครือ่ งมือเชื่อมต่องานสิง่ แวดล้อม การจัดการนํ้า
เสีย โดยบําบัดนํ้ าเสียคลองบางปรอกโดยนํ้ าหมักชีวภาพ นํ าร่อ งถังดักไขมันรายครัวเรือ น
ส่งผลถึงการขยายความร่วมมือในระดับเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็ นต้นแบบในการออกแบบ
และเสนอเทศบัญญัตถิ งั ดักไขมันรายครัวเรือน เทศบาลเมืองปทุมธานี ปี ๒๕๔๙
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กิจกรรมเพื่อจุดประกายให้ชุ มชนคลองบางปรอก (ชุมชนเชื้อสาย
มอญ) สืบทอดประเพณีวถิ ชี วี ติ วัฒนธรรม เช่น การสร้างห้องสมุดเรือ ซึง่ เป็ นศูนย์รวมใจของ
ชุมชน เวทีการเชื่อมใยความสัมพันธ์คนเมืองโดยผ่านเรื่องราวของเวทีสบื สานตํานานคนบางป
รอก กิจกรรมงานบุญตามประเพณี และกิจกรรมชุมชนเล่าขานสืบตํานานเมื องดอกบัว ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมทีช่ ุมชนบางปรอก ร่วมกับโครงการเมืองน่ าอยู่ ขยายงานสู่สาธารณะโดยยึดหลัก
ของวิถีชีว ิต ชุมชน สืบค้นเรื่อ งราวประวัติค วามเป็ นมาผ่ านภาพเก่ า มาร่ว มกันเล่ า เป็ นต้น
กิจ กรรมเหล่ า นี้ ส ามารถเปิ ด พื้น ที่ท างสัง คมสู่ก ารฟื้ น ฟู และอนุ ร กั ษ์ ส ิ่ง ดีง ามของค นเมือ ง
ปทุมธานี นอกจากนัน้ ยังเป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็น ส่ งเสริมการมีส่วนร่วม การเติม
ความคิด และแนวทางการการทําเมืองให้น่าอยู่ร่วมกัน ผลของกิจกรรมนี้ ได้รบั ความสนใจจาก
ชมรมมอญจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ตลอดจน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกสมัย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ การแก้ไขปญั หานํ้ าเสียโดยอาศัยภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นของ
ชุมชนบางปรอก ทัง้ เรื่องของนํ้ าหมักชีวภาพและการติดตัง้ ถังดักไขมันรายครัวเรือน นํ าไปสู่
การตื่นตัวในเรือ่ งการบําบัดนํ้าเสีย และฟื้นฟูคลองเมืองปทุมธานี ๔ สายคลอง คือ คลองบางป
รอก คลองพิกุ ล คลองบางโพธิ ์ และคลองใหญ่ (โสภาราม) โดยการติดตัง้ ถัง ดัก ไขมันราย
ครัวเรือนทีช่ ุมชนคลองบางปรอก จํานวนร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน ขยายไปสู่การติดตัง้ ถังดัก
ไขมันร้านค้าชุ มชนคลองบางโพธิ ์ ชุ มชนคลองบางปรอก และชุ มชนประปาเก่ า จํานวน ๘
ร้านค้า จัดตัง้ ธนาคารนํ้าหมักชีว ภาพ จํานวน ๘ ชุมชน ธนาคารขยะชุมชน จํานวน ๓ ชุมชน
ตลอดจนมีการบันทึกความร่วมมือในการบําบัดนํ้ าเสียระหว่างชุมชนริมคลอง เทศบาลเมือง
ปทุมธานี เครือข่ายสิง่ แวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาอําเภอเมืองปทุมธานี และมูลนิธชิ ุมชนไท
กระบวนการสําคัญ คื อ การประชุมวางแผนก่อนเริ่ มกิ จกรรมทุกครัง้ สัมมนา
สรุปบทเรี ย นที่ ไ ด้ รบั จากการทํางาน และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ข องชุ มชน ระหว่ า ง
ชุมชน เครือข่ ายทัง้ ในและต่ างประเทศ เพื่ อพัฒนาองค์ค วามรู้และกระบวนการของ
ชุมชนในอนาคต

๑๔๒

รางวัลแห่งความสําเร็จ
ส่วนหนึ่งของกําลังใจ ในการทํางานของชุมชนเล็กๆ คือ การเป็ นส่วนหนึ่งในการจุด
ประกายนํ าร่อ งให้ชุมชนอื่นๆ จนกระทังมี
่ การรวมตัว กันเป็ น เครือ ข่ายสิ่งแวดล้อ มจังหวัด
ปทุมธานี มาจนถึงปจั จุบนั ซึ่งชุมชนบางปรอกมีส่วนขับเคลื่อนสําคัญ จนได้รบั รางวัลสําคัญ
คือ
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชนนี รางวัลรอง
ชนะเลิศ ประเภทเครือ ข่า ยการจัดการนํ้ า ชุม ชน จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้ า และ
การเกษตรปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔๓

งานจัดระบบชุมชนในพืน้ ที่สึนามิ
โดย จํานงค์ จิตรนิรตั น์
ภัยพิบตั ใิ นประเทศไทยครัง้ ล่าสุดคือแผ่นดินไหวที่เชียงรายเดือนพฤษภาคมจนถึง
มิย.-กค. ๒๕๕๗ ก็ยงั ไหวเตือน และดูเหมือนภัยนํ้าท่วมก็กําลังถึงช่วงฤดูกาลประจําปี เมื่อมี
ภัยพิบตั ิ หรืออุบตั เิ หตุ เราจะเห็นงานการกู้ชพี กู้ภยั โดยผู้เชี่ยวชาญประเภทปอเต็กตึ๊ง ไม่ม ี
ใครเชีย่ วชาญเท่าพวกเขาอีกแล้ว อีกส่วนทีต่ ามมาคือการบริจาคของผูใ้ จบุญสักระยะ พอหมด
กระแสความสะเทือนใจทุกอย่างก็จะจบลง ทุกกรณีจะลงเอยแบบนี้แทบทัง้ สิน้ มีบา้ งทีเ่ กิดพิบตั ิ
ภัยแล้วชุมชนฟื้นฟูตวั เอง พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหมู่บา้ นของตัวเอง เช่น บ้านคีรวี ง
จ.นครศรีธรรมราช (ราวปี พ.ศ. ๒๕๒๓) ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ นาดไม่ใหญ่โตมาก
ั ่ นดามันตลอดแนว ๗ จังหวัด
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อเกิดพิบตั ภิ ยั สึนามิแถบชายฝงอั
นอกจากการกู้ภยั การสงเคราะห์แบบเดิมในระยะแรก สังคมไทยก็ได้นวัตกรรมใหม่ คือการ
กู้ภยั ทีย่ งยื
ั ่ น เกิดขึน้ และกระบวนการ co คือ จุดเปลี่ยนในภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่ครัง้ นี้ บทเรียน
ใหม่น้ีอาจเป็ นประโยชน์ ต่อนัก co รุ่นใหม่ท่ตี ้อ งเผชิญเงื่อ นไข หรือ ปญั หาสังคมรูปแบบใหม่
“ภัย พิ บ ตั ิ ” มัน เป็ น งานจัด ระบบชุ ม ชนที่หิน สุ ด ๆ การทํา งานจึง ต้อ งปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ
เราเข้าพืน้ ทีส่ นึ ามิบา้ นนํ้าเค็มทีด่ เู หมือนจะถูกตัดขาดจากการรับรูข้ องสังคมภายนอก
ว่าเป็ นพื้นที่ประสบภัยที่หนักที่สุด จนกระทัง้ วันที่ส่หี รือห้าแล้ว ทีห่ น่ วยกู้ภยั เก็บศพและของ
บริจาคเพิง่ มาถึง สภาพทีเ่ ห็น คือ การเก็บศพกองเรียงสูงท่วมหัว ศพทีย่ งั ซุกอยู่กบั กองไม้และ
เศษขยะ กลุ่มควันไฟพวยพุ่งอยู่เป็ นหย่อมเหมือนถูกบอบม์ เพราะญาติตดั สินใจเผาศพคนใน
ครอบครัวทีค่ น้ เจอ แต่ไม่รจู้ ะจัดการอย่างไร เพราะทุกอย่างทะลายราบเป็ นหน้ากลอง ทุกชีวติ
ทีร่ อดได้ ไม่มแี ม้กระทังอาหารที
่
น่ อนหรือเสือ้ ผ้าผลัดเปลีย่ น และในขณะทีล่ ูก เมีย แม่ ก็ยงั สูญ
หายหาไม่เจอ
๑.

ไม่มีเวลาหาข้อมูลอะไรแล้ว หาทางช่วยอะไรสักอย่างดีกว่า
ทีมเราเกือบทัง้ หมดไม่เคยผ่านประสบการณ์กู้ภยั มาก่อนและไม่คดิ ว่าจะได้เห็นภาพ
เบื้องหน้า จึงเริม่ ต้นทีน่ ายกฯ อบต.บางม่วงซึง่ กําลังง่วนอยู่กบั ข้าวของบริจาคกองใหญ่ และ
เราคิดว่าอาจเริม่ ช่วยจัดการกับของบริจาค เพราะมีคนมารอเอาของกินของใช้ แต่เอาไม่ได้
เพราะมีคนคอยเฝ้ากันเอาไว้ ขณะที่ในสํานักงาน เจ้าหน้ าที่ราวสิบคนกําลังแพ็คข้าวของลง
กล่อง คนกําลังอด หิว มันไม่ตอ้ งใส่กล่องแล้ว เรารูส้ กึ ว่ามันไม่ถูกต้องอะไรสักอย่างแน่?

๑๔๔

....หวัดดีครับนายกฯ พวกเรามาจาก มูลนิธฯิ อยากปรึกษาครับว่าพอจะช่วยอะไรได้
บ้าง....
....ผมไม่ว่าง ยุ่งมาก โน่ นไปคุยกับพวกโน้นเลย สองคนโน่ น มันเป็ น อบต.ด้วย ไป
เลย
....(ชีไ้ ปหาหนุ่มดํา ๆ สองคนทีไ่ กลตาไปนิด)
ขณะนัน้ มีชาวบ้านสามสีค่ นมาหยิบของทีก่ องบริจาค แต่ถูกคนของนายกฯไล่
....ยังไม่ใ ห้จะจัดแยกทําทะเบียนก่ อ น ไม่รู้ใ ครเป็ นใคร ตัว จริงตัว ปลอม นายกฯ
ตะโกนโหวกเหวกเสียงดัง
ในภาวการณ์ขาดแคลน บ้านเรือนล่มสลาย ขณะนี้เห็นชัดว่าทัง้ ชาวบ้านและนายกฯ
คิดเหมือนจะกักของบริ
๊
จาค
เราถอยตัง้ หลักใหม่ เพราะคุยกับใครก็ไม่ได้ สภาพชาวบ้านทีอ่ ยู่ในบริเวณนี้ ถ้าไม่
เศร้าสร้อย ซึมตาแดงกํ่า ก็กําลังเดือดกับความต้องการของบริจาคทีถ่ ูกกีดกัน ก็เลยแถไปหา
ไอ้สองหนุ่มซึง่ ดูท่าทาง หงิม ๆ
หวัดดีน้อง เป็ น อบต. เหรอ..เออ พีเ่ ป็ นพวกมูลนิธฯิ พัฒนานะ อยากให้ช่วยอะไรมัง่
ล่ะ ไม่เข้าไปช่วยนายกฯจัดของบริจาคเหรอ (เราทักทาย และแนะนําชื่อกัน)
นายกฯ เขาไม่ให้ยุ่งครับ เขาจะจัดการเอง ผมเป็ น อบต. ใหม่ครับ...(หนุ่ มชื่อบ่าว
ตอบ)
....แล้วน่าจะทําอะไรกันดี...เราถามแบบยังคิดไม่ออก
....พีม่ อี ะไรมาช่วย มีเงินมัย...ถ้
๊ ามี ตอนนี้ทน่ี ่ีขาดทีอ่ ยู่ทน่ี อนกับส้วมครับ..หนุ่ มไมตรี
ตอบ ถามแบบหยังเชิ
่ ง
....เงินหรือ ไม่ม ี เราว่าจะมาดูก่อนว่าจะช่วยอะไรได้บา้ ง แล้วค่อยว่ากันเราตอบแบบ
เบาโหวงเหวง
....ถ้าไม่มอี ะไรเลย ก็ทําอะไรไม่ได้ ตอนนี้ค นสาหัส แล้ว อาหารมีแล้ว เดีย๋ วของ
บริจาค ยังไงชาวบ้านก็ต้องไปเอาจากกองภูเขานัน่ แต่ขาดที่นอน เพราะบ้านพังกัน
หมด วัดก็ศพเต็ม ส้วมก็ไม่ม.ี ..คือ พี่ต้องทําทันทีนะ ตอนนี้..นี่ล่ะจะช่วยพวกเราได้..
(ไมตรีพดู เสียงเข้มห้วน นัยน์ตาเหมือนตําหนิเรา)
ส้วมเหรอ..เหมือนการจัดระบบชุมชนในปากีสถานจะผุดขึน้ มาในหัว...
....ถ้าทํา ทํากี่หอ้ งถึงพอ ทําทีไ่ หน?..(เราถามแบบไม่มนใจ
ั ่ ถามกันเองก่อนหน้านัน้
แล้วว่ามาพืน้ ทีส่ นึ ามิมเี งินมาสีห่ มื่น ฮา)
....ตกลง พีจ่ ะทํามัย๊ เอาเท่าทีม่ กี ่อน สองสามห้องก็ยงั ดี เอามัย๊ ถ้าทําเดีย๋ วผมพาไป
คุยกับผู้ใหญ่บ้านกุ่ย ช่วยกันหาที่ลงส้วม.. (ไมตรีรุก)..คือตอนนี้ คนกระจัดกระจาย
๑๔๕

ของบริจาคอยูน่ ่ี แต่มาแล้วไม่รกู้ ลับไปนอนไหน มาแล้วก็ไม่ได้ของ ก็เลยไม่มา ไปแอบ
อยูบ่ นเขาในปา่ แต่ถา้ เราทําส้วมหรือทําบ้านได้ คนก็จะมาทีน่ ่ี เพราะอาหารอยู่น่ี..(เขา
เผยความคิด..ตอนหลัง ต่อมาอีก ๑๐ ปี ถึงบอกว่า ที่ต้องบอกเราแบบนัน้ เพราะโดน
ชาวบ้านด่ามาว่ าอุตส่าห์เลือกให้เป็น อบต.แต่ไม่ช่วยอะไรเลย เจอเราเลยเข้าทางพอดี
..ฮ่า คนเรามักมีเบือ้ งหลังความคิดเสมอ)
ทีมงานเราไปปรึกษากัน เรื่องเงินทําส้วม ตกลงทุ่มสุดตัว(ฮา) จะใช้เงินทัง้ หมดทํา
ส้วม แต่อยากทําสิบห้องเลย เพราะสามสีห่ อ้ งแทบช่วยอะไรไม่ได้ และตกลงยอมรับความเห็น
ของไมตรีเรือ่ งทีน่ อนว่า ถ้าคนมาทีส่ ว้ ม ลงมาจากบนเขา และอยากอยู่แถวนี้ (มีกระแสข่าวว่าสึ
นามิอกี ลูกจะมาอีก เพราะที่เกิดขึน้ มีสองระลอก) ก็จะคิดต่อเรื่องทําที่พกั เราเริม่ แบ่งงานกัน
ส่วนหนึ่งโทรประสานหางบประมาณด่วนสุด จากเพื่อนๆทีก่ รุงเทพฯ
ก้าวแรกเราตกลงใจเชื่อสิง่ ทีไ่ อ้หนุ่ ม อบต.หน้าใหม่โนเนมในพื้นทีเ่ สนอ เรากําลังจะ
ทําส้วม รวมคน
ผูใ้ หญ่กุ่ย อยูอ่ กี หมูห่ นึ่ง ไม่ใช่คนดูแลพืน้ ทีน่ ้ี แต่ใจถึง กล้าเอาคอพาดเขียง
....เราบุกเข้าไปใช้พน้ื ทีข่ องกรมทรัพย์ฯทีต่ ดิ กับ อบต.นี่เลย ทําส้วมทีน่ ่ี แล้วถ้าจะทํา
ทีพ่ กั จะได้ขยายได้เลย ทําไปเลยไม่ตอ้ งไปขออนุญาต เดีย๋ วผมรับผิดชอบเอง แต่ต้อง
ทําเร็ว ต้องจ้างรถตักมา วัสดุจ่ายบางส่วนทีเ่ หลือเซ็น ไว้ ผมคุยเอง ถ้าตกลงผมสังของ
่
ให้เลย...(ผูใ้ หญ่พดู ขึงขัง)
....งัน้ แบ่งงานกันนะ ผูใ้ หญ่สงรถ
ั ่ วัสดุ ไมตรีเตรียมคนมาวางผังพืน้ ที่ เผื่อทีพ่ กั ด้วย
และระดมคนสร้างส้วม เริม่ ๖ ห้องก่อน ทางเราจะหางบมา และเตรียมเลยไปถึงทีพ่ กั
บางส่วนไว้เลย...(เราก็มนใจแล้
ั่
วเช่นกัน)
ในทีส่ ุด การคลําหาหนทางในภาวะวิกฤตสุดขีดก็มจี ดุ เริม่ ต้นโดยความมันใจของกลุ
่
่ม
คนเล็กๆทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันไม่ถงึ ชัวโมง
่
เริม่ จากคนทีค่ ดิ เพื่อส่วนรวม ผิดก็คงไม่มาก
เริ่ มเร็ว...วางระบบกลุ่มพื้นฐาน
เช้าวันต่อมา รถขุดดินก็มาถึงพร้อมวัสดุ ทีมงานของไมตรีเปิดรัว้ เข้าไปในพืน้ ทีก่ รม
ทรัพ ยากรธรณี ท่ีท้ิง ร้า งไว้ ไม่ ม ีใ ครกลัว ข้อ หาบุ ก รุ ก ที่ร าชการ อาศัย ความชุ ล มุ น ของ
สถานการณ์ ส้วมชุดแรกก็พร้อมใช้ ท่ามกลางความสนใจของผู้ประสบภัยที่เริม่ เข้ามาถามไถ่
เมื่อรูว้ ่าจะสร้างที่พกั ด้วยก็ยงิ่ มีคนสนใจ มีชาวเลกลุ่มหนึ่งใจกล้ามาก่อน ตอนนัน้ ยังไม่มที ่พี กั
เราจึงถือโอกาสบุกรุกอาคารจอดรถทีท่ ้งิ ร้างหลังหนึ่ง ให้อยู่ก่อนเลย เมื่อเห็นคนเริม่ มา เรา
ปรึกษากันอีก ในขณะที่เงินยังไม่ชดั เจนว่ามีมากน้ อยเท่าไหร่ งัน้ ลองหาเต็นท์ส นามมาวาง
๒.

๑๔๖

ดูก่อนมัย๊ เพราะราคาถูกรือ้ ย้ายง่าย จึงโทรประสานทีมงานในกรุงเทพฯ หาซือ้ ๕๐ หลัง เช้าวัน
ต่อมา เต็นท์มาถึงทีมไมตรีจดั การวางแปลนกาง
โดยเราใช้ประสบการณ์การจัดตัง้ กลุ่มย่อยในสลัมมาใช้วางแผนจัดระบบไว้เป็ นชุดละ๑๐ หลัง
เพื่อให้เป็นกลุ่มย่อยดูแลกันเองในอนาคต
อีกวันต่อมา ภาพที่เห็นตอนนี้คอื รูปร่างของค่ายที่พกั ชัวคราว
่
ที่มที ่พี ักสนาม ส้วม
ซึ่งเป็ นพื้นที่กว่า ๒๐ ไร่ของหน่ วยราชการ และเป็ นพื้นที่เนินสูง เชื่อว่าสึนามิจะมาไม่ถงึ ทีม
ชาวบ้านจึงออกกระจายข่าวแจ้งคนในทีต่ ่างๆ เราใช้ประโยคในการกระจายว่า “ยามเดือดร้อน
มาอยูร่ วมกัน มีสว้ ม มีทพี ่ กั มาช่วยกันดูแลเรือ่ งอาหารการกิน”
เต็นท์ ๑๐ หลังหมดในพริบตา คนทีม่ าช้าหอบสิง่ ของที่พอเหลือจากคลื่นยักษ์มายืน
หน้าละห้อยจํานวนมาก เราปรึกษากันอีก ให้กว้านซือ้ เต้นท์ให้ได้มากทีส่ ุดส่งด่วน
ภายในสามวันผูป้ ระสบภัยก็หลังไหลมาที
่
่น่ี จากชาวเลชุดแรกกลุ่มหนึ่ง จากนัน้ คน
อื่นทีบ่ อกกันปากต่อปากก็ทยอยมา พร้อมกับ เต้นท์สนามทีท่ ยอยส่งมาถึง เราจัดการให้เข้าอยู่
เป็นชุดๆละสิบหลัง ใครก็ตามทีม่ าต้องอยู่ให้ครบสิบหลังก่อน และหน้าทีแ่ รกของคนมาก่อนคือ
ให้ดแู ลคนทีม่ าทีหลัง...
นี่เป็ นเมล็ดพันธุ์แรกจากบทเรียนประสบการณ์เก่าๆ และเป็ นหลักการทํางาน co..
พึง่ พิงกันเองก่อน การมีส่วนร่วมจัดระบบการอยูอ่ าศัยนี้ กลายเป็ นเหมือนกติกาหรือสัญญาใจที่
จะพึง่ พิงกัน เราพูดประโยคนี้บ่อยๆในทีป่ ระชุมใหญ่เล็กต่างๆ
ค่ า ยอพยพบ้า นบางม่ว งในที่สุ ด ก็บ รรจุค นนับ หมื่น คน เต็ม พื้น ที่ ๒๐ไร่ มีเ ต็น ท์
ประมาณ ๑,๐๐๐ หลัง เป็นค่ายทีช่ าวบ้านและนัก co จัดระบบร่วมกัน ๑๐๐%
ชาวบ้านตัง้ ชื่อค่ายนี้ว่า ศูนย์ผู้ประสบภัยสึนามิบางม่วง จริงๆแล้วมันคือ หมู่บ้าน
ชัวคราว
่
เพราะในขณะนัน้ เราไม่รอู้ นาคตเลยว่า ทัง้ หมดจะได้กลับคืนสู่บ้านนํ้ าเค็มซึ่งเป็ นที่
เดิมได้เมื่อไหร่ ในห้าวันที่คนมารวมกันนับหมื่นท่าทางปกั หลักยาว เพราะแต่ละคนต่างไม่มที ่ี
ไป เกินความคาดหมายของเราแต่แรกมาก ผูป้ ระสบภัยส่วนใหญ่ต้องการมาอยู่ทน่ี ่ีมากกว่าที่
หน้ าอําเภอตะกัวป
่ ่า เพราะอยู่ใกล้บ้านเก่า สะดวกกับการรือ้ ค้นหาคนสูญหาย หรือทรัพย์สนิ
จํานวนคนมากมายขนาดนี้น่ีทา้ ทายอย่างมาก มันไม่เหมือนการชุมนุ มสมัชชาคนจนของสลัมที่
เราเคยผ่าน เพราะที่นัน่ มีเป้าหมายคู่ต่ อสู้ท่ชี ดั เจนคือ รัฐฯ มวลชนที่มาก็เต็มไปด้วยความ
กระตือ รือ ร้น พึ่งตัว เองได้ แต่ ท่นี ่ีกลับเป็ นคนนับหมื่นที่เ ศร้าซึม อารมณ์ แปรปรวน จิต ใจ
กระทบกระเทือนอย่างหนัก คนทีเ่ หลือตัวคนเดียวอยู่ทน่ี ่ี คนสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป ๒๕-๘-๑๐-๒๐- ๓๐ คน และเด็กทีพ่ ่อแม่พน่ี ้องหายไปหมด คนสูญเสียบ้านและทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ล้วนอยูท่ น่ี ่ี
การจัดกลุ่มย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกกลุ่มมีหน้าที่ ดูแลเพื่อนทีเ่ ศร้า
ซึม ดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกชนิด ความสะอาด ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เอาข้อเสนอมา
เข้าวงประชุม และเอาเรื่องจากวงประชุมกลับไป เป็ นต้น จึงมีตวั แทนชาวบ้านมาเป็ นเหมือน
กรรมการประมาณ ๕๐ คน เราจัดประชุมทุกคํ่าหลังจากคนเริม่ พักผ่อน ไมตรีกบั เราต่างก็นอน
๑๔๗

กินอยูท่ น่ี นั ่ เพราะมีเรื่องทีต่ ้องปรึกษาแก้ไขกันตลอด ๒๔ ชัวโมง
่
ปญั หาหนึ่ง คือ มีคนจํานวน
หนึ่งทีม่ อี าการเงียบเกินไป และตัวแทนกลุ่มย่อยมาแจ้งเราว่า ให้ช่วยไปดู
....น้ากินข้าวยัง....
....เงียบ......
....ไม่นอนเสียล่ะดึกแล้วนะ...
....เงียบ.....
...ลูกสาวล่ะไปไหน....
...ไปกับทหารแล้ว....อาจารย์ว่าดีมย...
ั๊
...เอ้าเหรอ..อื่อ ก็น่าจะดีนะ งัน้ เดีย๋ วคงกลับ..นอนเลยไม่ตอ้ งรอ..นอนซะนะ...ดึกมาก
แล้ว
...นันแหละเดี
่
ย๋ วมันก็กลับมาเองนะ..
แล้วแกก็เข้านอนง่ายๆ เงียบๆ เหมือนเด็กว่าง่ายของแม่..ไม่รวู้ ่าเชื่อฟงั เรา...หรือ...
แต่เราควรทําแบบนี้เท่าทีม่ โี อกาส
ลูกสาวแกหายไปกับเกลียวคลื่น วันต่อมามีทหารมาช่วยค้นหา และบอกว่าจะช่ว ยหา
จนเจอ..บางทีอ่ าจมีมโนภาพใหม่เกิดขึน้ กับคนที่น่ี เพื่อความหวังเล็กๆที่อาจเป็ นจริง มีหลาย
คนทีไ่ ม่ยอมนอนแบบนี้....ซึง่ อาจรอคอยใครบางคนกลับมา และเราอาจพูดกับเขาได้เพียงว่า..
เดีย๋ วคงกลับมา...
อีกคนหนึ่งมาหาตอนใกล้ค่าํ ของวันหนึ่ง
....ตาเป็นไร..(เราเผลอไปนิดนึง เพราะเห็นตาแดงกํ่าเป็นสายเลือดเหมือนจะหยดลง
มา)
...ไม่มไี ร.....ร้องไห้....(เขาตอบเบาหวิว แต่เราเกือบช็อค ไม่น่าถามเลย)
....ไปหาลูกบ่าว แต่ไม่เจอ..มาช้า ขอเต็นท์หลังนึงซิ...(เขาตอบ นัยย์ตาแดง แห้ง
นํ้าตาคงหมดแล้ว)
...อือ...........อายุเท่าไหร่..(เราแข็งใจถาม นํ้าตาเริม่ คลอ)
...สามขวบ หลุดไปจากมือ กุมมือได้แล้ว แต่...เอาไม่อยู.่ ..(ดูเหมือนเขาอยากเล่าให้
ละเอียด)
...เอางี้ เอาเต็นท์น่ีไปเลย ไปหาที่วางที่ใกล้ๆ ต้นไม้โน่ น เรื่องอื่นค่อยว่ากันนะ...ไป
เลย...(เราตัดบทไล่เขาไปก่อนนํ้าตาเราจะหล่น....) เป็นเต็นท์หลังสุดท้ายทีใ่ ช้นอนเอง
....ต้องใจดี ใจเย็น ให้โอกาสเขาให้มากทีส่ ุด.....
ภายหลังหนุ่ มคนนี้เป็ นครูสอนตัดเย็บผ้าห่อศพให้สมาชิกกลุ่ม และภายหลังได้เป็ น
สมาชิกกลุ่มสร้างชุมชนใหม่และกลับคืนสู่อาชีพตัดเย็บดัง้ เดิมของเขา

๑๔๘

๓.

จัดตัง้ ศูนย์ผป้ ู ระสบภัยบางม่วง
การกําเนิดขึ้นของศูนย์บางม่วง ที่มคี นอยู่รวมกันจํานวนมาก แต่มรี ะบบกรรมการ
ชาวบ้านบริหารจัดการกันเอง ดูแลกันเอง เป็ นสิง่ ใหม่ในห้วงวิกฤต แม้นปญั หาต่ างๆยังไม่
คลี่คลาย (ศพที่ไม่เจอ เจอแล้วยังพิสูจน์ไม่เสร็จ พื้นที่พงั ทลายยังไม่มกี ารเคลียให้แ ล้วเสร็จ
และยังไม่รวู้ ่าจะมีบา้ นใหม่ได้อย่างไร ฯลฯ) แต่ศูนย์ ทําหน้าทีใ่ ห้ขวัญกําลังใจคนกลับมา ดีกว่า
การไปเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดีย่ ว และนี่คอื สาเหตุหลักที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือวางกฎ
กติกาการอยูร่วมกัน (ระบบกลุ่มย่อย ห้ามดื่มสุราอย่างเอิกเกริก ไม่เล่นการพนันและการเสพ
ติดต่างๆ ยกเว้นใบท่อม ฮา เป็นต้น)
วิธแี บ่งที่พกั เป็ นกลุ่มย่อย การมีหน้าที่ภารกิจ การมีตวั แทนเข้าประชุม ทําให้เริม่ มี
ชาวบ้านหลายคนมีพฒ
ั นาการโดยเฉพาะตัวแทนกลุ่ม เราใช้วงประชุมตัวแทนตอนคํ่ายกระดับ
พวกเขา โดยการระดมความคิดเห็นในงานส่วนกลาง หรือสังเกตภาพรวมของศูนย์ดว้ ยว่า ต้อง
ปรับปรุงอะไร มีขอ้ สรุปคือ
๑. ต้องมีการประชุมใหญ่สมาชิกทัง้ หมดบ้างตามความจําเป็ นโดยใช้ลานกลางที่
พักทีก่ นั ไว้แล้ว เพราะต้องการให้สมาชิกได้รเู้ รือ่ งต่างๆด้วยตัวเอง
ที่ประชุมเห็นด้ว ย และให้จดั ประชุมในวันต่ อ ไปเลย ซึ่งทําให้ศูนย์ฯมีรูปแบบการ
ประชุมใหญ่ข้นึ ประมาณสัปดาห์ละ ๒ ครัง้ ซึ่งบรรยากาศดีมาก ที่ผู้คนได้ออกมา
รวมกันอย่างหนาแน่น ได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างพร้อมเพรียง
๒. เริม่ มีบุคคลภายนอกเข้ามาในศูนย์มาก พร้อมกับมีของหาย ควรมีระบบยาม
ตรวจทางเข้าออกโดยเฉพาะกลางคืน
ทีป่ ระชุมเห็นด้วย และให้มกี ารประกาศรับ อาสาสมัครในทีป่ ระชุมใหญ่ ซึง่ มีเยาวชน
เกือบ ๔๐ คน สมัครใจผลัดเปลีย่ นอยูเ่ วรยาม
๓. ชาวบ้านเริม่ ทะเลาะกันเอง สาเหตุจากแย่งคิวรอรับของบริจาคทีผ่ บ
ู้ ริจาค มักมี
ของมาไม่มากพอ
ที่ประชุมใหญ่มมี ติว่าให้ผู้บริจาคเข้ากองอํานวยการโดยเปิ ดบัญชี และมีทมี รับเงิน
พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ให้ผบู้ ริจาคเอากลับไปเป็นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมเห็นด้วยและให้แจ้งยอดทุกวันว่าได้รบั บริจาคเท่าไหร่
๔. มีข่าวจากผู้ใหญ่ บ้านว่าทางมหาดไทยจะให้ทางกรมการปกครองเข้ามาดูแล
จัดการศูนย์น้เี อง
ทีป่ ระชุมไม่เห็นด้วยเพราะราชการไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตัง้ แต่แรก และอยากให้
มหาดไทยไปทําร่วมกับศูนย์อ่นื ที่ทางอําเภอดูแลอยู่ ซึ่งวันต่ อมาทีมที่เป็ นข่าวก็คอื นักเรียน
โรงเรีย นนายอํ า เภอประมาณ๓๐ คนเตรีย มอุ ป กรณ์ ต่ า งๆจะเข้า มาทํา การบริห าร แต่ ถู ก
ชาวบ้านปฏิเสธเสียงแข็งในที่สุดก็ไปตัง้ ศูนย์ใหม่กบั ผู้ใหญ่บ้านแทน และมีทหารเรือรบของ
อเมริกาเตรียมอุปกรณ์กล่องดําจะมาติดตัง้ พูดกันก็ไม่เข้าใจว่าเป็ นกล่องอะไร เราเลยไม่ให้
๑๔๙

ติดตัง้ (แบบมากร่างๆน่ะหมันไส้
่ น่ะไม่มเี หตุผลอะไร ฮา แต่ตกลงกับรองนางสาวไทยทีเ่ ป็ นหมอ
จิตฯให้ลงพื้นที่ได้ทนั ทีก่อนที่จะขอเสียอีก ฮา เพราะท่าทีโปร่งใส มีประโยชน์กบั สมาชิกเรา
พอดี ฮิฮ)ิ
๕. มีเสือ้ ผ้าบริจาคจํานวนมากทีเ่ หลือใช้แล้ว จะจัดการอย่างไรให้มปี ระโยชน์
ที่ป ระชุ ม เสนอดีม ากว่ า ให้ป ระสานทหารเรือ ให้ เ อาเสื้อ ผ้ า กองใหญ่ ส่ ง ไปให้
ผูป้ ระสบภัยทีอ่ าเจะ ซึง่ ต่อมาทหารเรือแจ้งว่ารัฐบาลอินโดฯไม่ให้เรือรบต่างชาติเข้า
น่านนํ้า หรือเทียบท่าช่วยเหลือชาวพืน้ ถิน่
๖. นํ้าใช้เริม่ ไม่พอใช้ รถนํ้าส่งไม่ทนั เพราะมีคนเข้ามาอยูอ่ าศัยหนาแน่ นมาก
ทีป่ ระชุมให้ตงั ้ ทีมเฉพาะกิจ ดูแลเรื่องนํ้ าใช้และให้ขน้ึ ป้ายรับบริจาคเครื่องกรองนํ้ า
ขนาดใหญ่ เพื่อ กรองนํ้ าในบึงหน้ าศูนย์ข้นึ มาใช้ แต่ช่ว งที่ไม่มเี ครื่อ งให้ทําแบบภูม ิ
ปญั ญาชาวบ้านไปพลางก่อน
การฟื้ นฟูจิตใจ
ในความสับสนวุ่นวายทีมงานเราทัง้ นัก co และชาวบ้านแบ่งงานกันวุ่น ทุกคนมีงาน
เต็มจริงๆ คือล้นมือ ๒-๓ วันแล้วทีเ่ พิง่ รูส้ กึ ว่า ไอ้หนุ่ ม อบต.ไมตรีของเราหายหน้าไป สืบถาม
ดูจงึ รูว้ ่าไปเผาศพพ่อทีน่ ครศรีฯ เราเกือบช็อคอีกครัง้ พ่อเขาถูกกระแสนํ้ากระชากร่างหายไป
ต่อหน้าต่อตาทีบ่ นั ได หนีน้ําขัน้ สุดท้ายในบ้าน..อ้าว....มันไม่เห็นมีอาการอะไรให้เราเห็นเลยนับ
แต่วนั แรกทีพ่ บ และก่อตัง้ ศูนย์มาอย่างเต็มทีด่ ว้ ยกัน..เรือ่ งนี้เพิง่ เล่าวันหลัง...
“เช้าอาทิตย์วนั นัน้ ท้องฟ้าใส เราอยูก่ นั แถวชายหาด สักครู่กเ็ ห็นนํ้ าเริม่ ลดแห้งยาวลง
ไปในทะเลอย่างรวดเร็วจนปลาตามไม่ทนั ตกค้างอยู่ชายหาด คนเริม่ ไปจับปลากัน ผมอยู่ท่ี
สะพานหัวแหลม สักเดีย๋ ว ก็มเี สียงตะโกนว่า นํ้ ามา คลื่นมา หนีเร็วๆ ก็เลยอุ้มลูกวิง่ หนี พอ
มาถึงบ้านก็เจอพ่อกับแม่กําลังวิง่ ขึน้ บ้านชัน้ สอง พ่อถูกนํ้าดึงหลุดหายไป ตอนนํ้าลด ก็ พบติด
อยูใ่ นบ้าน..เสียแล้ว เราก็เลยเอากลับไปนครฯเลย ไปตัง้ หลักทีโ่ น่ น รอให้พร้อมค่อยทําศพ แต่
เรากลับมานํ้าเค็มก่อน...รวมแล้วครอบครัวเขาสูญเสีย...เกือบ ๕๐ คน”
วันทีเ่ ราเจอเขาที่ อบต.เขาเพิง่ กลับมาจาก นครฯ และไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวนี้กบั เรา
สักแอะ....บางคนช่างใจแข็งเกินคาด
สายๆของอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศในศูนย์สงบเงียบ ไม่วุ่นวายจากการแย่งรับการ
บริจ าค เราได้นัก วิท ยุชุ ม ชนจากหาดใหญ่ ม าจัด รายการ ๒๔ ชัว่ โมง เลยกลายเป็ น กอง
ประชาสัมพันธ์ไปด้วย มีอะไรก็ประกาศทางสาย เมื่อมีผมู้ าบริจาคโฆษกจะประกาศ ถ้าใครว่าง
ก็ให้มาร่วมรับเงิน หรือสิง่ ของ และร่วมถ่ายรูป กิจกรรมนี้มสี มาชิกสนใจเยอะ ผูบ้ ริจาคก็พอใจ
แต่ ว นั นี้ ก รรมการศู น ย์ห ายหน้ ากันไปหมด เมื่อ เดินตามดูป รากฏว่ า นัง่ ตาแป๋วอยู่ก ับหมอ
นางสาวไทย ซึง่ เธอกําลังนังอธิ
่ บายกิจกรรมของหมอทีจ่ ะลงบําบัดจิตใจผูซ้ มึ เศร้า แนวทางของ
เธอคือชวนมาร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น เย็บปกั ถักร้อย สานตะกร้า หรือ มาช่วยเป็ นแม่ครัว เรื่อง
นี้สาํ คัญมาก
๔.

๑๕๐

หลังศูนย์ลงตัวเป็ นสัดเป็ นส่วน ราชการระดมนักจิตวิทยา หมอจิตทัวประเทศให้
่
ลง
พื้นที่ ทํางาน ที่ศูนย์มมี ากกว่า ๑๐ ชุด แต่ละชุดทํางานอิสระ สมาชิกเราต้องร้องไห้กนั วันละ
๑๐ รอบ ด้วยการบําบัดแนวประมาณ ..ไม่ต้องเสียดายทรัพย์สนิ นะ มันของนอกกาย ถือว่าเขา
ทําบุญมาแค่นนั ้ ..เขาไปดีแล้วล่ะ..เป็ นต้น เรื่องนี้เป็ นเหตุให้สมาชิกมาร้องเรียนทีป่ ระชุมเลยว่า
ไม่อยากให้หมอบําบัดลงพืน้ ที่ เขาไม่อยากให้แม่เขาร้องไปมากกว่านี้ จนเราต้องเจรจากับหมอ
หลายชุด แต่กไ็ ม่ค่อยเข้าใจกัน แต่แนวของหมอนางสาวไทยมาแปลก และน่าจะดีกว่า
ช่วงนี้เป็ นช่วงผ่านเหตุการณ์มาแล้ว ๒ เดือนกว่า วันหนึ่ง เรามีขอ้ ตกลงในที่ประชุม
ใหญ่ว่า ข้าวของที่ได้รบั บริจาคมาเป็ นส่วนตัว ก่อนหน้ านัน้ ทุกคนเก็บไว้เต็มเต็นท์จนไม่มที ่ี
นอน และของบางอย่าง เช่น เตาแก็ส อาจมีอ ันตราย จึงมีมติใ ห้เ อามาลงทะเบียนฝากไว้ท่ี
กองกลาง ส่วนอาหารก็เอามารวมกันแล้ว มาเบิกไปกินเป็นกลุ่มๆย่อย สมาชิกเห็นด้วย

๑๕๑

(ภาพแคมป์ บางม่วง)
นี่ถอื เป็ นการยกระดับสํานึกส่วนรวมด้วย..สํานึกเกิดจากความเชื่อมันในระบบ
่
แบบ
หรือโครงสร้างทีด่ ี และผูน้ ําทีด่ ี และของเหล่าคนใจแข็งทีส่ ามารถหยุดความเศร้าไว้ก่อน ได้เร็ว
กว่าคนอื่น ความจริงอาจพูดได้ว่า นันคื
่ อการปลงตก ปลงแล้วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เราได้ยนิ ประโยค
ว่า จนรวยทุก คนเหลือ เท่ า กัน ในวันหลัง และเป็ น การเริ่ม ต้น จากภายในอีกรูป แบบหนึ่ ง ที่
แตกต่างจากสํานึกสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิชุมชน
และนี่อาจเป็นหัวใจของงาน co ในพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ทิ ร่ี ุนแรง คือ ให้คนทีเ่ ข้มแข็งดูแลคน
ทีอ่ ่อนแอจากนัน้ ค่อยค้นคว้าต่อไปว่า จะยกระดับผูค้ นอีกต่อไปอย่างไร?
กรรมการจัดการยึดอาคารของกรมธรณีเพิม่ เพื่อสร้างโกดังรวม ในการเคลียข้าวของ
ได้เจอผ้าขาวดิบห่อศพที่หลงเหลืออยู่จาํ นวนมาก เราจึงเกิดไอเดีย ให้ผเู้ ศร้าซึมมาช่วยกันตัด
ผ้าเย็บส่งขายหารายได้ ปรากฏว่า ไปได้ดมี าก เราประสานนักศิลปะมาช่วยวาดสีสนั ใส่ จนใน
ทีส่ ุดกลายเป็ นสินค้าโอท็อปของศูนย์ ต่อมาก็ขยายเป็ นกลุ่มบาติกของเยาวชน ผ้าห่อศพเลย
กลายเป็ นเครื่องมือบําบัดที่ทงั ้ เด็ก และผู้ใหญ่ทําได้ และมีรายได้เป็ นกอบเป็ นกํา จากจุดนี้ จึง
นํ ามาสูการคิดฟื้ นฟูอาชีพเสริมคนทัง้ ศูนย์ เพื่อให้ทุกคนได้พากันข้ามพ้นช่วงเวลาแห่งความ
เศร้าโศกไปพร้อมๆกัน มีคนหนึ่งที่ตาบอดทําอะไรกับเขาไม่ได้ แต่เมียตาดีเคยเป็ นหมอบีบ
นวดรูห้ ลักการ และตอนนี้มอื เจ็บ เราก็ให้มานัง่ ทีข่ า้ งกองอํานวยการ รับบีบนวดแขกทีม่ าเยีย่ ม
โดยผัวบีบนวด เมียเป็นคนบอกตําแหน่งอยูข่ า้ งๆ ก็ได้เงินจากผูม้ าเยีย่ มด้วยความเอ็นดู...

๑๕๒

...ในศูนย์เปลีย่ นจากมหกรรมความเศร้า มาเป็ นมหกรรมอาชีพขึน้ ทันใด แทบทุกคน
มีอะไรทําหลังตื่นขึน้ มา และก่อนนอน แถมมีรายได้พอประมาณ มีการเย็บแห อวน ตัดเย็บผ้า
ผ้าบาติก โดยเฉพาะการซ่อมเรือ ทําเรือหาปลาซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจอย่างสูง เพราะเรือคือวิถี
ชีวติ ของคนทีน่ นั ่ ตอนเกิดสึนามิเรือหาปลาขนาดเล็กแทบทัง้ หมดพังเสียหาย เมื่อเกิดโรงซ่อม
เรือ ทําเรือโดยช่างผูป้ ระสบภัยเอง มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่อย่างแท้จริง
เป็ นระลอกใหญ่ครัง้ ที่สอง เพราะกลุ่มแรกที่ อาจเรียกว่าถูกบําบัดโดย ngo หรืออาจเรียกว่า
บําบัดตัวเองก็ได้ คือชาวบ้านทีล่ งมือคิดประสาน การทําส้วม ทําศูนย์ช่วงแรกๆนัน่ เอง คนกลุ่ม
นี้ทาํ งาน ใช้แรงสร้างสิง่ ต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้ามาอยูอ่ าศัย และตัวเองก็ใช้สทิ ธินนั ้ ไม่แตกต่างไป
จากคนอื่นๆ พลังใจที่ก้าวข้ามความทุกข์ที่ฉกรรจ์ส่กู ารช่วยเพื่อน เพื่อให้ พึ่งพิ งกันเองได้
นี่ เอง คื อ เบ้าหลอมแกนนํ ารุ่นหลังต่ อๆมา และพวกเขาไม่เพี ยงเป็ นพลังการจัดการ
ศูนย์ฯ บางม่วงเท่ านัน้ วิ ธีคิดหรือแนวทางนี้ ยงั กระจายไปสู่เพื่อนชุมชนอื่ นในพื้นที่ ภยั
พิ บตั ิ และเกิ ดเป็ นเครือข่ายสึนามิ ในเวลาต่ อมา แท้ จริ งแล้วทัง้ หมดนี้ คือ มหกรรมการ
บําบัดที่ทรงพลังที่สดุ และนี่ คือก้าวแรกของการฟื้ นคืนของคนที่ไร้ความหวัง
๕.

จัดระบบ ผูบ้ ริ จาค
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย ถ้าไม่มผี บู้ ริจาคทีเ่ ข้าใจและสนับสนุ น
ซึ่งเราต้องออกแบบ แนะนํ า พาเขาทํา บริจาคให้เ กิดประโยชน์ สูงสุด ถ้าในงานขบวน ngo
ปกติ คนกลุ่มนี้ คือ เป้าหมายรณรงค์ทางสาธารณะ เพื่อให้เขาเข้าใจสิทธิชุมชน แต่ในเหตุภยั
พิบตั ิเราตีวงเฉพาะผู้บริจาค ให้เขาบริจาคตามข้อมูลและแนวทางที่เรามี ข้อมูลและข้อเสนอ
ส่วนใหญ่ได้จากทีป่ ระชุมชาวบ้านวงต่าง ๆ และเสนอให้กบั ผูบ้ ริจาค ถูกจังหวะกันทัง้ ผูร้ บั และ
ผูใ้ ห้ แต่นกั co เพิม่ การจัดตัง้ เข้าไป หลักๆ เราจึงเสนอให้เกิดระบบกลุ่ม เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่ม
บาติก กลุ่มเรือ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุ นเป็ นรายคน ยกเว้นที่พเิ ศษจริง ๆ เช่น กลุ่ม
เปราะบาง

๑๕๓

การประชุม สภากาแฟ
ทีมงานเราประสบความสําเร็จในการเชิญชวนให้ผู้บริจาครายใหญ่ ที่เ ห็นด้ว ยกับ
หลักการ..ช่วยแบบยังยื
่ นโดยการสนับสนุ นให้เกิดกลุ่มอาชีพทีเ่ คยอยู่ในวิถชี วี ติ ก่อนประสบภัย
หรือ ช่อ งทางอาชีพ ใหม่ท่มี เี หตุมผี ล นัน่ เป็ นที่มาของมหกรรมฟื้ นฟู อาชีพ เราทําทะเบียนผู้
บริจาคไว้ประมาณ ๒๐๐ ราย
เมื่อศูนย์บางม่วงลงตัว เราเริม่ ออกตรวจตราพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ขณะทีมอีกส่วนเดินทาง
ไป ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล ยกเว้นภูเก็ตทีม่ หี น่ วยงานต่างๆลงพืน้ ทีม่ ากแล้ว แนวทางนี้ท่ี พอ
ตัง้ หลักได้ทบ่ี างม่วง เริม่ มีประสบการณ์ มีแหล่งหรือผูส้ นับสนุ นทรัพยากร เราก็ตดั สินใจขยาย
พืน้ ที่ ซึง่ เรามีประสบการณ์แล้วว่า เข้าถึงพืน้ ที่ มีทรัพยากรติดตัว และเริม่ เร็ว
คลื่นยักษ์สนึ ามิผ่านไปแล้วครึง่ เดือน แต่คลื่นทุนก่อตัวและถาโถมเข้าใส่ บ้านแหลม
ป้อมส่วนหนึ่งของนํ้ าเค็ม ถูกนายทุนระดับรองประธานสภาผูแ้ ทนใช้ปืนประกาศห้ามเข้าพื้นที่
ชุมชนมอแกนทับตะวัน บ้านในไร่ มีนายทุนแสดงเอกสารเป็ นเจ้าของพื้นที่ชุมชนที่ราบเรียบ
จากแรงคลื่น ชุ ม ชนมอแกนบ้ า นทุ่ ง หว้า อบต.ห้ า มชาวบ้ า นเข้า พื้น ที่ เพราะจะใช้ส ร้า ง
โรงพยาบาล บ้านปากเตรียม อ.คุระบุ ร ี นักการเมืองท้องถิน่ ไม่ให้คนหนีตายมาจากหน้าหาด
ปลูกสร้างที่พกั ชัวคราว
่
ที่เกาะลันตา ราชการกับนายทุนห้ามชาวบ้านทัง้ ชาวเลอูรกั ลาโว้ย
และมุสลิมปลูกสร้างบ้านเรือนในทีเ่ ดิม ชุมชนมุสลิมดัง้ เดิมแถวรอยต่อสตูลตรัง เกาะสุกร เกาะ
บุโหลน ละงู ต่างก็มปี ญั หาทีด่ นิ หลังสึนามิ ว่าใครเป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง
ประสบการณ์การต่อสูแ้ ก้ปญั หาทีด่ นิ ชุมชนเมือง สอนให้เราช่วยชาวบ้านคิดยึดทีด่ นิ
ชุมชนเดิมไว้ก่อน เจรจาทีหลัง และเราประสานจัดระบบผูบ้ ริจาคให้กระจายกันสนับสนุ น..สร้าง
๑๕๔

บ้านยึดพืน้ ที่อย่างรวดเร็ว..โดยชาวบ้านเอง โดยมีช่างกลาง อาสาสมัครจากศูนย์น้ํ าเค็ม และ
อาสาสมัครจากทัวประเทศเป็
่
นช่าง แรงงานสนับสนุ น ผู้บริจาคที่ได้รบั การประสาน ทําความ
เข้าใจถึงความจําเป็ น เหตุผลทางมนุ ษยธรรมและการเป็ นผู้บุกเบิกอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน
ทําให้มกี ารสนับสนุ นอย่างเต็มที่..ค่อนรุ่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์ให้เราไปรับของบริจาคชิ้นหนึ่งริม
ถนน ปรากฏว่าเป็ นรถแม็คโครใหม่เอี่ยมคันหนึ่ง ถูกส่งมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม และมัน
กลายเป็ นอาวุธลับของเราในการบุกเข้ายึดเคลียพื้นที่ แบบรีบเข้ารีบออกเปิดทางให้รถไม้วสั ดุ
สร้างบ้านเข้าถึงพื้นที่ แทบทุกชุมชนต่างอพยพกลับเข้าอยู่ท่เี ดิม และเริ่ มสร้างบ้านสวมตอ
บ้านหลังเดิมทุกแห่งสร้างชุมชนใหม่อย่างไม่โดดเดีย่ ว มีทมี เราและอาสาสมัครบ้านนํ้าเค็มเป็ น
ที่ปรึก ษาใกล้ชิด จนปลายปี ๔๘ เกือ บหนึ่งปี ส ึนามิ การฟื้ นฟู ภยั คลื่นกลายเป็ นสิทธิท่ดี ิน
ชุมชนดัง้ เดิมเต็มตัว เมือ่ ผูอ้ า้ งโฉนดเริม่ ฟ้องร้องไล่ทช่ี ุมชน และทีมเราเตรียมยกระดับจัดระบบ
ต่อสูส้ ทิ ธิชุมชนเต็มรูปแบบ
สําหรับผู้บริจ าคก็ไ ด้รบั การประสานให้ส นับ สนุ น กระจายไปตามโซนต่ า งๆหลาย
จังหวัด หลายพื้นที่ และพวกเขาก็มแี ผนที่จะดูแลสนับสนุ นไปยาวพอให้ชาวบ้านตัง้ หลักได้
เช่นกัน
ประสานพลังเป็ นเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
หลังครึง่ ปี สนึ ามิ ทีมเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ครัง้ ใหญ่ เห็นได้ชดั เจนว่า ตลอด
ั ่ นดามันมีปญั หาที่ดนิ ซุกอยู่ใต้พรม และสึนามิได้คลี่มนั ออกมา ทีด่ นิ ชายฝงไม่
ั ่ ว่าเป็ น
ชายฝงอั
ปา่ ภูเขา ชายหาดส่วนใหญ่อยูใ่ นเอกสารครอบครองตามกฎหมายของหน่ วยงานรัฐและเอกชน
ทัง้ ทีผ่ นื ดินเหล่านัน้ ถูกบุกเบิกสร้างชุมชน หมู่บา้ น โดยชาวบ้านเองมาหลายร้อยปีมาแล้ว เรา
เริม่ ลําดับข้อมูลพบว่า หน่ วยราชการทีอ่ ้างครอบครองพืน้ ที่ คือ อุทยานแห่งชาติ หน่ วยป่าชาย
เลน เจ้าท่า เป็นต้น หน่ วยงานเหล่านี้ ล้วนเพิง่ ประกาศเขตราชการเหล่านี้เมื่อปี ๒๔/ ๓๕ และ
เอกชนก็เพิง่ มาในช่วงทีม่ กี ารท่องเทีย่ วไม่ก่ปี ีมานี้เอง และทีผ่ ่านมามีการไล่ทก่ี นั บ้างแต่ไม่มาก
แต่เมื่อเกิดภัยสึนามิ ดูเหมือน..เจ้าของทีต่ ามเอกสาร ตามกฎหมาย..จะถือเป็ นโอกาส จังหวะ
ดี? ไล่เสียเลย
ที่แหลมป้อมนํ้ าเค็ม หน้ าหาดแหลมสน รองประธานสภาผู้แทนฯ สังกั
่ น้ ลวดหนาม
หลังคลื่นมา สามวันแล้ว มีมอื ปืนคุมเข้ม ๒๔ ชัวโมง
่
บ้านทับตะวัน ทนายเจ้าของที่กบั กํานัน
แจ้งไม่ให้ชาวบ้าน ซึง่ อพยพหนีเข้ากลับทีเ่ ดิม บ้านทุ่งหว้า ในไร่กเ็ ช่นกัน เราจึงออกแบบระยะ
การทํางาน ไว้ดงั นี้
๖.

๑๕๕

ภาพระบบงาน
ปลายปี สนึ ามิ ๒๕๔๘ ทุกชุมชนเข้ายึดพื้นที่เดิมเสร็จเรียบร้อย และกําลังเร่งสร้าง
บ้าน การประชุมพบกันระหว่างชุมชนพืน้ ทีป่ ระสบภัยก็เกิดขึน้ หลายครัง้ ชุมชนปากเตรียม เป็ น
พืน้ ทีม่ คี นไทยพลัดถิน่ รวมอยู่ด้วย ทีมเราทีน่ ัน่ จึงประสานคนไทยพลัดถิน่ จ.ระนองทีจ่ ดั ตัง้ ไว้
ก่อนหน้านัน้ มาร่วมด้วย
ในวาระครบหนึ่ ง ปี แ รกของการฟื้ น ฟู ภ ัย สึน ามิ เราจึง ได้ จ ัด งาน “ประสบภัย
ประสบการณ์ ประสานเพื่อน” ขึน้ โดยเชิญเลขาธิการนายกฯมารับเรือ่ ง มีขอ้ เสนอหลัก คือ
๑. ให้รฐั บาลตัง้ กรรมการพิสจู น์สทิ ธิทด่ี นิ สึนามิ
๒. ให้เจรจากับผูเ้ กีย่ วข้องให้หยุดการไล่รอ้ื
๓. ให้คนไทยพลัดถิน่ ได้เข้าถึงการช่วยเหลือ
ต่อมารัฐบาลได้ตงั ้ กรรมการพิสูจน์สทิ ธิทด่ี นิ สึนามิตามทีเ่ ราต้องการ แต่การไล่รอ้ื ทุก
แห่งไม่ยุติลง เรายังใช้ยุทธวิธ ี สร้างบ้าน ฟื้ นฟูไปเรื่อย ๆ จัดตัง้ ทีมทนายอาสาขึ้นสู้คดีท่ถี ูก
ฟ้องร้อง และตัง้ ทีมทําและอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศขึน้ มาเอง ข้อมูลนี้ประกอบกับการทํา
ผังมือชุมชน ประวัตศิ าสตร์พน้ื ที่ ผังการใช้ประโยชน์แปลงทีด่ นิ ทีส่ าธารณะในชุมชน พร้อมผัง
ตระกูลเพื่อเตรียมยื่นให้กบั กรรมการตรวจสอบพิสูจน์สทิ ธิ วิชานี้ได้มกี ารอบรมเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง เป็ นอาวุธลับอีกชิ้นที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นหลักฐานที่มเี หตุผลเมื่อผ่านสื่อออกไปสู่
สาธารณะ

๑๕๖

ภาพบันได ขัน้ พัฒนา ผังเมือง
ชุมชนทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในกระบวนการนี้ได้เข้าอยู่ทต่ี วั เองเดิมทัง้ หมด แต่อยู่ในฐานะผิด
กฎหมาย..มีการพิสจู น์สทิ ธิขนานไปกับการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีโดยเฉพาะจากเอกชน
ในระดับนโยบายเรายังได้ประสาน ทีม สว.นํ้าดีให้ลงมาช่วยตรวจสอบพืน้ ที่ เช่น บ้า น
ทุ่งหว้า ในที่สุดก็ใช้ ม.๙ ยุติโครงการสร้างโรงพยาบาลแล้วให้ชุมชนอยู่ไปอีก ๑๐ ปี เลื่อน
ชะตากรรมชาวบ้านไป
เมื่อการตรวจสอบพิสูจน์สทิ ธิบางแห่งเสร็จสิ้น เตรียมยื่นกับรัฐบาล เราเห็นว่าพื้นที่
หลายแห่ง เป็นของรัฐฯ หลายพืน้ ทีเ่ อกชนอ้างว่ามีความสัมพันธ์ทางการเมืองทัง้ ตรงทัง้ อ้อมกับ
รัฐ เราจึงได้ประสานกับเครือข่ายต่างภาคทีส่ ่งอาสาสมัครมาช่วยสร้างบ้าน จัดตัง้ เป็ นเครือข่าย
ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.)ขึน้ เพื่อเจรจาประกบการพิจารณาการแก้ไข
ทีด่ นิ สึนามิ และมีขอ้ เจรจาเพิม่ เติม อีก ๒ ข้อคือ
๑.
ให้ประกาศเขตรับรองพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมชาวเล
๒.
คืนสัญชาติไทยออกบัตรประชาชนให้คนไทยพลัดถิน่

๑๕๗

คปสม.ก่อตัง้ และเริม่ มีบทบาทยื่นหนังสือ คืนประชาธิปไตยต่อคณะปฏิวตั ิ ปี พ.ศ.
๒๕๔๙ จากนัน้ ก็เจรจาต่อเนื่องมาทุกรัฐบาล กระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้เริม่ มีความสําเร็จ
๑. ครม.มีม ติรบั รองเขตวัฒ นธรรมพิเ ศษชาวเล พร้อ มงบประมาณฟื้ น ฟู ผ่ า น
กระทรวงวัฒนธรรม
๒. พืน้ ทีพ
่ พิ าท ทับตะวันได้ไกล่เกลีย่ แบ่งทีก่ บั นายทุน และได้โฉนดรายแปลง
๓. พืน้ ทีท
่ ุ่งหว้าใช้มาตรา ๙ อยูอ่ าศัยได้ ๑๐ ปีพร้อมพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรม
๔. พื้น ที่แ หลมป้ อ มชาวบ้า นได้โ ฉนด (แต่ ไ ม่ ม ีท างเข้า ท้า ยที่สุ ด ต้ อ งขายคืน
นายทุน)
๕. ชุมชนชาวเลเกาะลันตา สังกาอูไ้ ด้โฉนดรายแปลง พร้อมพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรม
๖. ชุมชนปากเตรียมซือ้ ทีด่ นิ ดูแลร่วมกัน จัดตัง้ เป็ นชุมชนใหม่
ั หาชุมชนปลากะตัก ชุมชนริมป่าชายเลน จ.ภูเก็ต ที่ผ่านการ
๗. กรณีการแก้ปญ
ทํางานของกรรมการพิสูจน์สทิ ธิ จนได้ทด่ี นิ ที่อยู่อาศัยถาวร กระบวนการแก้ ปญั หา
ได้ขยายไปพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ในเกาะภูเก็ต กระทังจั
่ ดตัง้ ขึน้ เป็ น เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนา
ภูเก็ต ในที่สุด และได้ขยายจากประเด็นผูป้ ระสบภัยสึนามิสู่ประเด็นสิทธิทด่ี นิ ชุมชน
และพัฒนายกระดับตลอดมา จนปจั จุบนั
ั หาเร่งด่ว นในบางกรณี (สัง กาอู้ ลันตา ทับ
๘. กรณีชาวเล นอกจากการแก้ป ญ
ตะวัน ทุ่งหว้า บ้านนํ้ าเค็ม เป็ นต้น) และการผลักดันให้เกิด มติ ครม.เขตวัฒนธรรม
พิเศษชาวเลแล้ว ทีมงานเราได้ทํางานจัดตัง้ ขบวนชาวเลอย่างต่อเนื่อง เพราะปญั หา
สิทธิชุมชนชาวเลส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไข โดยมีระบบ โครงสร้างคือ

๑๕๘

แผนที่ชุมชนชาวเลจังหวัดพังงา
( 2 เมย. 52 มูลนิธิชุมชนไท )

เขาหลัก

๙.บางขยะ
(แหลมปะการัง)

๑๐.บ้ านทุ่งหว้ า๗๐หลัง

๖.บ้ านเกาะนก
๘.บ้ านลาแก่ น

๑๑.บ้ านทับตะวัน
๑๒.ซอยสุ พรรณ

๔.บ้ านทับปลา

๗.บ้ านคลองญวน

๔๐ หลัง

๒๐หลัง

๑๓.ซอยองค์การ

๕.บ้ านขนิม

๑๔.ซอยโกถัด

๓.บ้ านลาปี

เกาะพระทอง
๒๐.ท่ าแปะโย้ ย
๒๑.ทุ่งดาบ
๑๙.เกาะสุ รินทร์
๑๘.เกาะระ

๓๔ หลัง

๒๐ หลัง

๒.บ้ านหินลาด

๑.บ้ านท่ าใหญ่

๔๐ หลัง

๔๕หลัง

๑๕.บางแดด(ท่ าแปะโย้ ย)
๑๖.บางแบก(ปากจก)
๑๗.วัด...(เกาะระ)

สะพานสารสิ น

เครื อข่ายฟื้ นฟูเกาะ
ลันตา
จานวน ๓๖ ชุมชน

เครื อข่ายชุมชนเพื่อการ
ปฏิรูปสังคมและการเมือง

ศูนย์ประสานงาน
บ้านนาเค็ม
ชุมชนในพังงา ๘
ชุมชน

เครือข่ าย
ผู้ประสบภัย
สึนามิ

เครื อข่ายสิ ทธิคนจน
พัฒนาภูเก็ต
จานวน ๒๕ชุมชน
การคืน
สัญชาติไทย

เครื อข่ายคน
ไทยพลัดถิ่น
การสารวจ
ข้ อมูล
การฟื้ นฟูวถิ ี
ชีวติ
ชุมชน

การแก้ปัญหา
ที่ดิน
การฟื้ นฟู
วัฒธรรม

การออม
ทรัพย์

การจัด
สวัสดิการ

เด็ก
เยาวชน

๑๕๙

รัฐธรร
มนูญ
พรบ.สภา
ชุมชน
ท้องถิ่น
แผนแม่บท
พัฒนาการเมือง
แก้ปัญหา
ที่ดิน
คืนสัญชาติ

ที่อยูอ่ าศัย/
สภาพ
แวดล้อม

นโยบายที่
กระทบ
ชุมชน

จากวิกฤตเป็ นโอกาส

เครือข่ าย
ผู้ประสบภัย
สึ นามิ

เครือข่ ายพืน้ ที่

จาก
ผู้ประสบภัย

พัฒนาต่ อเนื่องสู่
เรื่องอืน่

ร่ วมปฏิรูปสั งคมและ
การเมือง

กองทุน
หมุนเวียน

ร่ วมผลักดันแก้
ปัญหานโยบาย

การ
ช่ วยเหลือ
สงเคราะห์

จากปัญหา
ชุ มชนตนเอง

๑๖๐

สําหรับบ้านนํ้ าเค็ม ซึ่งถือ เป็ นต้นกําเนิดของขบวนการเครือ ข่ายสึนามิ เครือ ข่าย
ชาวเล ได้จดั ระบบเงินบริจาคร่วมกับการออมเงินใหม่ จัดตัง้ เป็ นธนาคารชุมชน บริหารเงิน
มากกว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ท่สี ําคัญคือการพัฒนาสมาชิกขึน้ เป็ น ทีมอาสาป้องกันภัยพิบตั ภิ าค
ประชาชน และกลายเป็ นพื้นที่ศกึ ษาดูงานด้านภัยพิบตั ิของประเทศและต่างประเทศกว่า ๓๐
ชาติ และบทบาททีส่ าํ คัญล่าสุดของพวกเขา คือ การผลักดัน“พังงาแห่งความสุข”
แต่ยงั มีพน้ื ทีอ่ กี ส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารแก้ไขและปญั หาได้ทวีความรุนแรงขึน้ กรรมการ
พิสูจ น์ ส ิท ธิท่ีดินหมดวาระลง เราได้เ ชื่อ มโยงประสาน คปสม.ให้ร่ว มกับเครือ ข่า ยอื่น ๆทัว่
ประเทศเช่ น สหพัน ธ์เ กษตรภาคเหนื อ /ใต้ / อีส าน/ปากมูน / รวม ๙ องค์ก รจัด ตัง้ ขึ้น เป็ น
ขบวนการประชาชนเพื่อ สังคมที่เ ป็ น ธรรม (ขปส.หรือ PMOVE) เจรจากับทุก รัฐบาลอย่า ง
ต่อเนื่องมาจนปจั จุบนั รวมทัง้ การผลักดัน กฎหมาย ๔ ฉบับได้แก่ร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ร่าง
พ.ร.บ.ธนาคารที่ด ิน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีท่ดี ิน และร่าง พ.ร.บ.กองทุ นยุติธ รรม เพื่อ แก้ปญั หา
กระจุกตัวของทีด่ นิ และกระจายทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม
จากงานจัดระบบชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิแห่งหนึ่ง ในที่สุดก็ยกระดับเป็ นประเด็น
สิทธิท่ดี ินชุมชนและการพัฒนาคุ ณภาพชีว ิต ครบวงจร และใช้พลังทุกส่ ว นในการเปิ ดพื้น ที่
ผลักดันแก้ปญั หาความเหลื่อมลํ้าในสังคม ในห้วงเวลาการเติบโตของขบวนการ ๑๐ ปี

๑๖๑

ในการสัมมนาสมาชิกบ้านนํ้ าเค็มครัง้ หนึ่ง ระหว่างการสรุปบทเรียนที่เข้มข้น ก็มบี ท
เพลงหนึ่งเกิดขึน้ ..เพลงบ้านนํ้าเค็ม..และหลังจากนัน้ ไม่นานก็มอี กี หลายบทเพลงตามมาบรรจุ
ในอัลบัม้ “เสียงใจอันดามัน” เป็นอีกบันทึก บทเรียนความทรงจํามิให้ลมื เลือน
“น้ องเห้อน้ องลองไปแลต้านํ้าเค็ม
ผ่านร้อนหนาวเศร้าสุขทุกข์ โอละเห่
นอนต้านุ้ยหลับตานะแม่อิกล่อม
บ้านเรานํ้าเค็มก็เป็ นอย่างนี้

๑๖๒

ไปเติ มเต็มรู้จกั ชีวิตลูกเล
ชีวิตลูกเลไม่มีอะไรแน่ นอน
แม่จะกล่อมให้เจ้านอนหลับฝันดี
ลูกเป็ นคนดีเท่านี้ แม่กด็ ีใจ”

ชุมชนบ้านนํ้าเค็มจัดการตนเอง สู่พงั งาแห่งความสุข
โดย ไมตรี จงไกรจักร์
อดีตบ้านน้ าเค็ม...ก่อนถึงจุดเปลีย่ น.....
ผมอาจไม่ใ ช่ค นที่เ กิดในหมู่บ้านนี้ พ่อ แม่ผ มก็เ ป็ นนักแสวงโชคครอบครัว หนึ่งที่
เดินทางมาขุดทอง ทีบ่ า้ นนํ้าเค็ม หลังจากสัมปทานแร่เขาศูนย์ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ปิด
ตัวลง พ่ออพยพตามเส้นทาง สายแร่มาถึงบ้านนํ้าเค็ม ปี พ.ศ.๒๕๒๐ บ้านนํ้าเค็มในอดีตเป็ น
ดินแดนแท็คซัสเมืองไทย ยุคเหมืองแร่ดบี ุก (ปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๕) ทําให้นักแสวงโชคจาก
ทัวประเทศโยกย้
่
ายถิน่ ฐานเข้ามาอยู่ในดิน แดนแห่งนี้ มากกว่า ๕๑ จังหวัด จากการย้ายมาที่
หลากหลาย ต่างกลุ่ม ต่างคนจึงแสวงหาอาณาเขตปกครองของตนเอง แต่ละกลุ่มแสดงบารมี
เพื่อปกครองคนอื่น และแย่งชิงเพื่อ ให้อยู่ได้ท่ามกลางความหลากหลาย หลายคนเอาชีวติ มา
ทิง้ หลายคนสร้างฐานะบารมี อิทธิพล ขยายฐานการเมือง และหลายคนหมดตัวกลับบ้านเกิด
อย่างไร้อนาคต และแล้วเมือ่ ผ่านพ้นยุคแร่(ยุคขุดทอง) คงเหลือแต่ผคู้ นทีไ่ ม่มที ไ่ี ป ทําให้ต้องตัง้
รกราก ลงหลักปกั ฐานในดินแดนแห่งนี้ต่อ จนถึงปจั จุบนั คนนํ้าเค็มไม่เคยรวมตัวกันได้ กลุ่ม
ใครกลุ่มมัน ต่างคนต่างอยู่
วันน้ าท่วมโลก.......ภาวะวิ กฤติ มาเยือน
เช้าวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ อากาศสดใส เรือ ประมงพื้นบ้านจอดเรียงรายที่
ชายทะเลกว่า ๓๐๐ ลํา ใกล้วนั หยุดยาว การเริม่ ต้นปี ใหม่ ชาวประมงหลายคนกําลังทําความ
สะอาดเรือ บ้างกํ าลังเก็บเครื่อ งมือ หาปลา บ้างก็เ ข็นเรือขึ้นเก็บชายฝ งั ่ “หลวงพลุ้ย ” เป็ น
ชาวประมงคนหนึ่งที่กําลังเตรียมตัวหยุดยาวเช่นกัน แกนัง่ แช่อยู่ในนํ้ าระดับอก ล้างท้องเรือ
อย่างอารมณ์ดี เพื่อหยุดการทําประมงในช่วงปีใหม่น้ี “เฮ้ย ทําไมนํ้าลงเร็วจัง ยังล้างเรือไม่
ทันเสร็จนํ้ าเลแห้งหมดเสียแล้ว ” หลวงพลุ้ย เดินขึน้ มา บ่นไปพลางตามนิสยั แก แกเดินผ่าน
ขึน้ มาใกล้ต้นหูกวาง ซึ่งเป็ นที่นัง่ พักเฝ้าเรือ เฝ้าสังเกตท้องทะเลของชาวประมง ผมนัง่ อยู่กบั
เพื่อนๆ ประมงพืน้ บ้านสีห่ า้ คน ภรรยาผมนัง่ หันลู
่ กปลาตัวเล็กๆ เพื่อเป็ นอาหารปลาทีก่ ระชัง
เสีย้ วนาทีนนั ้ เสียงตะโกนของภรรยาผมก็ดงั ขึน้ “นัน่ ดูเร็ว ทําไมคลื่นทีม่ าเป็ นกําแพงนัน่ สูงจัง
เลย ขาวเป็นแนวยาวทัง้ ทะเล” ทุกคนลุกขึน้ ต่างคนต่างยืนขึน้ ดูอย่างพร้อมเพรียงกัน “วิง่ เถอะ
นี่แหละคลื่นยักษ์ถล่มโลกเหมือนในหนัง” เสียงพีโ่ ชค พีช่ ายผมตะโกนขึน้ มา ต่างคนต่างวิง่ เอา
ตัวรอด ภรรยาผมวิง่ มาได้ประมาณ ๘๐ เมตร เธอเลี้ยวเข้าบ้าน ไปอุ้มสีน้ํ า จูงมือพู่กนั ลงมา
จากชัน้ บน ทัง้ สองคนเป็ นลูกสาวผม ซึ่งนอนดูทวี อี ยู่ในห้องนอน พี่โชคเข้าบ้านตัวเอง หยิบ
พระขึน้ แขวนคอทัง้ พวงใหญ่ และเข้ามาทีผ่ ม เราสองคนช่วยกัน เข้าไปจูงมือแม่ “เดีย๋ วก่อน แม่
หาตังทีซ่ ่อนไว้ก่อน ทองแม่ดว้ ย” เราเร่งแม่ เราบ่นแกหลายคําว่า หวงสมบัตบิ ้าง ช้าบ้าง แล้ว
เราก็รอไม่ไหว แม่ซง่ึ มีอายุมากกว่า ๗๐ ปีแล้ว นํ้าหนักมาก ทําอะไรชักช้า เราจึงเข้าไปจับแขน
แกคนละข้าง แล้วลากแก คล้ายกับวิง่ แบบกึ่งลากกึ่งหิว้ ปี กแกเลยทีเดียว พ่อวิง่ ตามหลังมา วิง่
๑๖๓

ประมาณ ๑๐๐ เมตร ถึงบ้านพี่นวย ซึ่งเป็ นบ้านหลังใหญ่ สองชัน้ เพิง่ สร้างเสร็ จไม่นาน บ้าน
หลังนี้แข็งแรงมาก รถจอดเรียงกันสามคัน ต่างคนก็ข้นึ รถ เตรียมตัวหนี พร้ อมตะโกนบอก
เพื่อนบ้านให้หนีด้วยว่า “คลื่นยักษ์มา หนีเร็ว ” รถคันเก่าสุดอยู่ด้านนอก “ติดสิๆๆ รถไม่ติด
ลงๆ ขึน้ ชัน้ สองเร็ว” ผมตะโกนออกมา ทุกคนลงจากรถทัง้ สามคัน วิง่ ขึน้ ชัน้ ๒ ผมกับพีโ่ ชค
หิว้ แม่กง่ึ ลากขึน้ บันใด พ่อช่วยดันคุณแม่อยู่ดา้ นหลัง และแล้ว........น้ าเริ ม่ มา พ่อเหลียวไปดู
แล้วบอกว่า “พ่อไปปิ ดประตูก่อน” จากนัน้ แกวิง่ ลงไปด้านล่าง “พ่อขึ้นมา ช่ างมัน” ผมบอก
แกวิง่ ขึน้ กลับมาอีกครัง้ เสียงดังสนัน่ ครืนๆ ผมเหลียวกลับไปมองพ่อ พ่อหายไปกับนํ้ าเสีย
แล้ว คลื่นละทุผ่านชัน้ ล่างของบ้าน จากหน้าไปด้านหลังอย่างแรง ร่างพ่อลอยหายไปกับนํ้าทัน
ที่ เสียงตะโกนโหวกเหวก โวยวาย ก็ดงั ขึน้ จากทุกคนทีเ่ ห็น สภาพของคนทีเ่ หลือ นัง่ ลงอย่าง
หมดหวัง คิดไปต่างๆนาๆ ทุกคนกลัว ไม่รวู้ ่าเกิดอะไรขึน้ ต่างคนต่างตะโกนออกมา สับสน
“น้ าท่ วมโลกแล้ว” หลายคนนํ้าตาท่วม ผมกับพี่โชค เดินวนรอบบ้านชัน้ สองเพื่อตะโกนหา
พ่อ แล้วเสียงหนึ่งก็ดงั ขึ้น “โชค ไอ้ เจลูกเราละ” พี่สะใภ้ตะโกนถามหาลูกชายของแกคน
เดียว อายุ ๑๓ ปี พีช่ ายผมทรุดลงทัง้ ยืน เพราะนึกขึน้ ได้ว่าลูกชายคนเดียวของแกขออนุ ญาต
ไปตกปลาที่ชายทะเลตัง้ แต่เช้า ทุกอย่างเงียบลงอีกครัง้ เมื่อพี่ชายผมลุกขึน้ ตะโกนด่าทอไป
เรื่อยอย่างคนเสียสติ เกือบ ๑๕ นาทีคลื่นไหลกลับลงสู่ทะเล แล้วภาพใหม่กเ็ ข้ามาแทนที่ ดู
ไม่เหมือนเคยเป็ นหมู่บา้ นเลย ซากปรักหักพัง ไม่รตู้ รงไหนทางเดิน ตรงไหนบ้านคน ตรงไหน
กองขยะ ผมและพี่ๆหลายคนรีบวิง่ ลงมาชัน้ ล่างเพื่อเร่งหาพ่อ สภาพบ้านยังดี ประตูหน้าบ้าน
พัง แต่ของใช้ในบ้านไม่มอี ะไรเหลือเลย เราตะโกนเรียกเรียกหาพ่อ เปิดประตูหอ้ งนอน แล้ว
สายตาผมก็เห็นร่างๆหนึ่งนอนอยู่ “พ่อๆ ครับพ่อ” ผมยกท่านขึน้ บ่า เขย่าๆวิง่ ขึน้ ชัน้ บน ทุก
คนร้องไห้ตะโกนเรียกพ่อผมกันวุ่นวาย เมื่อมันใจว่
่ าช่วยชีวติ พ่อไม่ได้แล้ว คงได้ยนิ แต่เสียง
รํ่าให้ของทุกคนทวีขน้ึ เรือ่ ยๆ พีโ่ ชควิง่ ลงไปตะโกนหาลูกชาย พ่อผมจากไปด้วยความสงบ
.....ผมวิง่ ตามพีโ่ ชคลงไปช่วยตามหาหลานชาย “เจ..เจ..เจ” เสียงตะโกนของพี่โชค
ดังก้องอยู่ในหูผมตลอดเวลา ....... “หนี เร็ว คลื่นมาอีกแล้ว ” มีเสียงหนึ่งตะโกนมาแต่ไกล
ั ่ กครัง้ เราทัง้ คู่กลับหลังหันวิง่ อย่างรวดเร็ว
เราทัง้ คู่มองลงไปในท้องทะเล แนวคลื่นวิง่ เข้าหาฝงอี
ขึน้ กลับมาบนบ้านชัน้ ๒ กระวนกระวายว่าจะอยู่ได้หรือไม่ บนชัน้ สองนี้....แต่เราก็ไม่มที ่ไี ป
ั ่ กครัง้ ไม่นานก็ลากซากปรักหักพังกลับลงทะเล แต่ครัง้ นี้ไม่สูงมากนัก และไม่
คลื่นกระทบฝงอี
ถึงบ้านเรา..................เมือ่ คลื่นสงบ พวกเราเร่งลงไปสํารวจเส้นทางเพื่ออพยพผูร้ อดชีวติ แต่
เรามีภาระมากเกินไป มีผู้สูงอายุ ๔-๕ คน มีคนตาบอด ๒ คน มีศพพ่ออีกหนึ่ง เราจะไปกัน
อย่างไร ผมเหลือบไปเห็นซากกระชังเลีย้ งปลาที่ถูกคลื่นซัดมาติดข้างบ้าน มีทงั ้ แผงเหล็ก ไม้
กระดาน และก้อนโฟมขนาดใหญ่ “เร็ว เราลงไปต่ อแพเพื่อเคลื่อนย้ายอพยพออกจากที่ นี่
ให้เร็วที่สดุ ” ผมตะโกนออกไป ผูช้ ายทัง้ หมด ๕-๖ คนลงไปเก็บโฟม เหล็ก และไม้ มาต่อเป็ น
แพ เสร็จอย่างรวดเร็ว “เอาคนแก่ คนพิ การ และศพพ่อขึ้นแพก่อน ที่ เหลือถ้าเดิ นได้ ให้
เดิ นอ้ อ มขุมนี้ ไป เจอกันที่ วดั ” ผมกับพี่โชคและใครอีกสองสามคนช่ว ยกันว่ายนํ้ าลากแพ
ั่
ข้ามขุมนํ้าขนาดใหญ่หลังบ้าน เพื่อไปอีกฝงของขุ
มเหมืองซึง่ เป็ นถนน ขณะนัน้ พีเ่ ขยผมขับรถ
๑๖๔

กลับมาจากตลาด และเข้าหมู่บ้านไม่ได้ ซึง่ ติดอยู่ทถ่ี นนตรงนี้พอดี เราเร่งอพยพทุกคน และ
ศพพ่อ คนแก่ๆออกไปขึน้ รถ ส่วนใครเดินได้เดินไปก่อน “ไปรวมกันที่ วิทยาลัยการอาชี พ
ตะกัวป่
่ าก่อนนะ แล้วค่อยว่ากัน” ผมตะโกนบอกพีเ่ ขย วิทยาลัยการอาชีพตะกัวป
่ ่า มีลูก
พีส่ าวแม่เป็ นอาจารย์ตําแหน่ งผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการอยู่ จะไปขออาศัยก่อน ผมและพีช่ ายกับคน
ที่ยงั พอมีแรงเดินกลับเข้าพื้นที่ไปหาหลานชายอีกรอบ...ก่อนคํ่าเรารีบ กลับไปที่วทิ ยาลัยการ
อาชีพตะกัวป
่ า่ ..เพื่อไปวางแผนจัดการเรือ่ งศพพ่อ เราโทรตามอา..ทีอ่ ยู่นครศรีธรรมราช ให้มา
รับศพพ่อไปทําพิธที จ่ี งั หวัดนครศรีธรรมราชก่อนแล้วเราจะตามไป ทุกคนยืนส่งศพคุณพ่อช่วง
เทีย่ งคืนกว่าๆ ด้วยจิตใจหดหู่ มืดแปดด้าน
ภาวะวิ กฤติ ...เปลีย่ นผ่าน....สู่ความยังยื
่ น
๓ วัน แห่ ง วิบ ากกรรม.....บ่ า ยวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๔๗ มีช ายหญิง ๓-๔ คน
แต่งตัวแปลกๆมีผา้ พันคอบ้าง นุ่งผ้าถุงบ้าง เดินเข้ามาหา “หวัดดีมาหาสมาชิก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านนํ้ าเค็ม ใช่เราหรือเปล่า ” “ครับใช่” ผมวางมือจากการยกของที่รบั บริจาคอยู่
ปาดเหงือ่ “เราหาทีน่ งคุ
ั ่ ยกันหน่อยได้ไหมพวกพีม่ าจากกรุงเทพฯ” “ได้ครับพี่ เอาใต้ต้นไม้นนั ่
ดีกว่า” ผมชวนทัง้ ๔ คนไปนัง่ และชวนสมาชิกองค์การบริหารส่ วนตําบลอีกคนมาร่ว มวง
สนทนาด้วย คุยถามข่าวคราวกันอยู่สกั พัก ก็มคี ําถามจากผูช้ ายผมยาวหนึ่งในนัน้ “เกิ ดเหตุ
ขนาดนี้ แล้วเราจะทาอย่างไรกันต่ อไปดี”...ผมตอบทันที “เอาคนมารวมอยู่ด้วยกันครับ
ถึงจะดูแลทุกคนได้” คําถามต่อมา “แล้วเราจะทาอย่างไรถึงจะรวมคนได้ละ” ผมตอบไป
อีกว่า “ทาส้ วมกับห้ องน้ าครับพี ”่ คําถามต่อ “ส้ วมกับห้ องน้ าจะทาให้ คนมารวมกันได้
จริ งเหรอ” “รวมได้แน่ นอนครับ” ผมรับคําอย่างหนักแน่ น นัน่ คือจุดจบของการเจรจา แล้ว
ทัง้ หมดขอตัวกลับ ก่อนกลับยังยํา้ ว่า ถ้าพรุ่งนี้มหี อ้ งนํ้าเราต้องไปพาคนมารวมกันนะ ผมตอบ
ตกลงในทันที และไม่ได้คดิ อะไรมาก เพราะไม่รจู้ กั ไม่รวู้ ่าพวกเขาเป็นใคร จะทําอะไรได้
จุดเปลี่ยน..ก่อนหน้านัน้ ๒ วันผมได้ตระเวนไปเยีย่ มศูนย์อพยพตามจุดต่างๆ เช่นที่
เขาสก ที่หน้ าอําเภอ ในพื้นที่ภูเขา ในป่า ในวัด โรงเรียนต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจัดตัง้ เป็ นจุด
อพยพ เมื่อ พบผม เขาเข้ามาทักทายพร้อ มทัง้ ตําหนิผ มทุกเรื่อ ง เช่น ไปไหนมา ไม่ดูแล
ลูกบ้าน ไม่รบั ผิดชอบ เราเลือกมาให้เป็นผูน้ ํา อย่างนี้ อย่าหวังเลยว่าจะได้รบั การเลือกตัง้ อีก
เราไม่มนี ้ํ าอาบ เราไม่มสี ้ว ม เราไม่มที ่นี อน เราไม่รู้ข่าวคราวอะไรเลย คุณต้อ งดูแลเรา
ภาระอันหนักอึ้งตกลงมาที่ผมทันที ทําให้ผมคิดหนักมาก และตัง้ มันว่
่ าจะไม่ไปไหน ไม่ไปทํา
พิธศี พพ่อ ต้องดูแลพีน่ ้องในหมูบ่ า้ นที่บา้ นแตกสาแหรกขาดก่อน แต่ผมจะไม่ไปเยีย่ มอีกแล้ว
ผมไม่อยากถูกตําหนิอกี ผมจะตัง้ มันอยู
่ ่ทท่ี ําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วง ใครมา
ปรึกษา ก็จะได้พบเจอ “ต้ องดูแลเขา เพราะเราเป็ นนักการเมือง เขาเลือกเรามา” นี่คอื
หัวใจผม ในช่วงเวลานัน้
เช้าวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชุดเดิมกลับมาอีกครัง้ พีด่ ว้ ง(จากมูลนิธชิ ุมชนไท) พี่
นง(สลัมสีภ่ าค) พีเ่ ล็ก (พอช.)..... ทัง้ หมดชวนผมไปหาสถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์พกั ชัวคราว
่
เราเดิน
๑๖๕

ไปข้าง ๆ บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วง เป็ นพื้นที่ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือ งแร่ มีบริเวณกว้างพอที่จดั ตัง้ ศูนย์พกั ได้ เราเริม่ วางผังพื้นที่ ที่พกั
ชัวคราวอยู
่
ต่ รงไหน กางเต็นท์ตรงไหน พืน้ ทีส่ ่วนกลางตรงไหน ห้องอาบนํ้า ห้องส้วมตรงไหน
เอากระดาษวาดๆ พวกผมงง ทําไรไม่ถูกเลย ประมาณ ๑๐.๐๐ น. วัสดุอุปกรณ์การทําส้วมก็
มาถึง แล้วเจ้าหน้ าที่ซ่งึ ดู แลพื้นที่อยู่ก็เดินเข้ามา “พี ่ เครือ่ งจักรใช้ งานได้ ไหม พื้นที น่ ้ ี
ชาวบ้านจะตัง้ ศูนย์พกั ได้ไหม ต้องขอใคร” ผมจึงถามแกทันที แกบอก “เครือ่ งจักรใช้ได้
ขอให้มนี ้ ํามัน สถานทีข่ ออนุญาตจังหวัด หรืออําเภอก็น่าจะได้” เมื่อมีขอ้ มูล เราจึงแบ่งงานกัน
ผมได้รบั มอบหมายให้ไปอําเภอ และมีคนไปซือ้ นํ้ ามัน ผมขึน้ ไปหานายอําเภอ นายชะลอศักดิ ์
วานิชเจริญ “นายครับ ผมมาขอใช้พ้ ืนทีเ่ พือ่ เป็ นศูนย์พกั ชัวคราวผู
่
้ประสบภัยบริ เวณข้าง
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลบางม่ วง เป็ นพื้ นที ข่ องกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ
เหมืองแร่ครับ” นายอําเภอตอบในทันที “สถานทีร่ าชการ ประชาชนกาลังเดือดร้อนยึด
ได้หมด” ผมรีบกลับมาดําเนินการในทันที ....
ศูนย์พกั ชัวคราว.......บททดสอบผู
่
ป้ ระสบภัย
เมื่อ คืนผมไปนอนที่หน้ าอําเภอมา เช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ผมมาที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วงแต่เช้ามาถึงเห็นสิง่ ที่เ ปลี่ยนไป คือ เริม่ มีคนมาร่วมสร้าง
ห้องนํ้ า ห้องส้วม เราเริม่ ทุกอย่างพร้อมกัน มีคนเริม่ กางเต็นท์ โดยมีการออกแบบผังการวาง
ระบบทุกอย่างเพื่อป้องกันปญั หาระบบนํ้าเสีย สุขอนามัย ผมจึงไปชวนชาวบ้านทีห่ น้าอําเภอให้
มาอยู่ทศ่ี ูนย์ฯ โดยเริม่ ไปติดต่อชาวบ้านทีห่ น้าอําเภออีกครัง้ คราวนี้ชาวบ้านเริม่ ถามผมว่า มี
ทีน่ อนหรือเปล่า มีหอ้ งนํ้าห้องส้วมหรือเปล่า เมือ่ ผมบอกว่ามีทุกอย่าง แต่อาจต้องไปช่วยกัน
สร้าง พวกเขายืนยันที่จะมา ผมพยายามประสานให้รถทหารไปรับคนที่หน้ าอําเภอ ทหารที่
รับผิดชอบตอบกลับมาว่า “ผมต้ องขออนุมตั ิ นายไปที ส่ ่วนกลางก่อน” เราเลยตัดสินใจเช่า
รถ ๖ ล้อ ที่มาบริจาคของ เพื่อไปรับคนจากที่ต่างๆ เข้ามาอยู่ร่วมกันในศูนย์พกั ชัวคราว
่
กลุ่มแรกที่เข้ามา คือ กลุ่มคนซอยตกปูโดยการนํ าของ‚ปาน‛ ปานมาถึงส่งเสียงดังเอะอะ สัง่
การให้ชาวบ้านกางเต็นท์ ทุก คนช่วยกันกุลกี ุจอ
กลุ่มต่ อมาเป็ นมอแกรน โดยมีทมี พี่
“ประธาน” เป็นกําลังหลักในการก่อเกิดศูนย์พกั ชัวคราวบางม่
่
วง
การรวมคนมาอยูท่ ศ่ี ูนย์พกั ชัวคราวที
่
ก่ รมทรัพย์ฯทีต่ ดิ กับอบต.บางม่วง เป็ นเรื่องยาก
มากพอสมควร เพราะชาวบ้านไม่เชื่อมันว่
่ าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลที่มาแจกเงิน
สิง่ ของบริจาค หรือความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐ ผม ปาน และพี่ประธานพยายาม
เกลีย้ กล่อม ทําความเข้าใจ ชาวบ้านและหน่ วยงานที่มาช่วยเหลือ รวมถึงกับการประสานกับ
อําเภอให้ส่งหน่ วยงานมาร่วมดูแลศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนในศูนย์ จนตกลงกันได้ คนจึงเริม่
ทยอยมาอยู่ท่ศี ูนย์พกั ชัวคราวมากขึ
่
น้ โดยครัง้ แรก พอช. สังเต็
่ นท์สนามมา ๕๐๐ หลังแต่ไม่
เพียงพอให้ค นอยู่ ต้อ งใช้เ ต็นท์ใ หญ่ กางอีกประมาณ ๑๐๐ หลัง รวมคนประมาณ ๓,๐๐๐๓,๕๐๐ คน
๑๖๖

ศูนย์พกั ชัวคราวเกิ
่
ดขึน้ อย่างรวดเร็ว เพราะมีการออกแบบผังบริเวณการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบซึง่ จะใช้กติกาจัดระบบตัง้ แต่แรกเข้ามาอยู่ร่วมกัน ใครมาก่อนอยู่ก่อน โดยการ
จัดเป็ นหมู่เหมือนหมู่ลูกเสือ สิบครอบครัวมีหวั หน้าหนึ่งคน และสิบหมู่เป็ นหนึ่งหมวดหรือ
โซน ส่งตัวแทนจากทุกหมู่มาทําหน้าทีส่ ่วนกลาง ซึง่ กําหนดขึน้ ร่วมกัน เช่น ทีมรับบริจาค ทีม
รักษาความปลอดภัย ทีมแม่ครัว ทีมสุขอนามัย.....ทีมประสานงาน โดยจะประชุมกันทุกวัน
เพื่อ สรุปปญั หา หาแนวทางแก้ปญั หา และหาองค์ก รสนับสนุ น พร้อ มทัง้ เป็ นที่ปรึก ษาเพื่อ
แก้ปญั หาของศูนย์พกั ชัวคราว
่
การจัดศูนย์พกั ชัวคราวให้
่
เป็ นระบบและพัฒนาไปจนถึงการตัง้
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการผูเ้ ข้ามาช่วยเหลือบริจาคต่างๆ การพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยจากเต็นท์ เป็นบ้านชัวคราว
่
ช่วงนี้ หัวใจหลักอยู่ทก่ี ารพัฒนาคนจากผูป้ ระสบภัยให้กลายเป็ นผูท้ ่ลี ุกขึน้ มาบริหาร
จัดการตนเอง ช่วยเหลือกันเอง และช่วยเหลือผู้อ่นื จากการที่มคี นทํางานจากมูลนิธชิ ุมชนไท
และพอช. ได้เข้ามาสนับสนุน ให้เกิดศูนย์พกั ชัวคราวที
่
เ่ ป็ นระบบ ทีมประสานงานในขณะนัน้ มี
โจทย์ท้าทาย “เราจะร่วมงานกับคนเหล่านี้ ที เ่ ป็ นคนนอก ซึ ง่ พวกเราไม่เคยรู้เบื้องหลัง
ไม่เคยรู้จกั องค์กรพัฒนาแบบนี้ มาก่อน ระบบแบบนี้ ไม่เคยเกิ ดขึ้นในบ้านเรา แล้วอะไร
ละที ท่ าให้ เราเชื อ่ และร่ วมมือ ” การลงมือ ปฏิบตั ิก าร เพื่อ พัฒนาและดําเนินการโดยการ
ประชุมทุกวัน ทําให้พวกเราเริม่ มองเห็นบทบาทของกันและกัน มองเห็นงานทีท่ ําร่วมกัน มอง
เป็ นปญั หา และแนวทางแก้ปญั หาในชุมชน การทําป้ ายแขวนคอว่ าใครทําหน้ าที่ อะไร
ใครตําแหน่ งไหน เป็ นจุดเปลี่ยนบทบาทของคนในช่วงวิกฤต และทําให้เรารับผิดชอบต่ อ
หน้าทีแ่ ละบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผมได้รบั ตาแหน่ งผูป้ ระสานงานชุมชนบ้านน้ าเค็ม
เมื่อศูนย์พกั ชัวคราวจั
่
ดระบบลงตัวได้ระดับหนึ่งแล้ว เย็นวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘
ผมได้แอบหนีออกจากศูนย์พกั ชัวคราว
่
โดยไม่บอกกล่าวใครเลยเพื่อไปจัดการงานศพพ่อต่อที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมหายไป ๔ วัน แล้วผมก็กลับมารับภาระตัง้ แต่วนั นัน้ จนถึงวันนี้ ใน
คืนวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ ในการประชุมใหญ่ ได้มขี อ้ เสนอกติกาการอยู่ร่วมกันในทีป่ ระชุม
ว่า ห้ามดื่มเหล้าในศูนย์พกั ชัวคราว
่
แต่มคี นแย้งว่า “คุณไม่ เข้ าใจความรู้สึกผมหรอก
บ้านผมเคยอยู่กนั ๙ คน ในครอบครัว แต่ วนั นี้ มีผมเหลืออยู่คนเดียว ผมจะหลับตาลง
ได้อย่างไร ถ้าคุณเป็ นผม คุณจะทําอย่างไร ผมไม่เห็นด้วย” ข้อสรุปในทีป่ ระชุมจึงเป็ นว่า
ขอให้ระมัดระวัง และลดปริมาณของคนดื่มในศูนย์พกั ชัวคราว
่
จากชุมชนบ้านน้ าเค็ม....เป็ น “เครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ ”
กว่า ๑ เดือนทีพ่ วกเราได้พยายามจัดระบบภายในศูนย์พกั ชัวคราวบางม่
่
วง ซึง่ ในช่วง
นัน้ พบว่ามีปญั หาบางอย่างทีเ่ ข้ามากระทบกับชุมชนผูป้ ระสบภัย เช่น ของบริจาคทีถ่ าโถมมาที่
ศูน ย์พ ัก ชัว่ คราวบางม่ว ง แต่ ห ลายชุ ม ชนผู้ประสบภัยกลับ ไม่มแี ม้ก ระทัง้ นํ้ า ดื่ม ข้า วสาร
อาหารแห้ง นมเด็ก เราจึงรับบริจาคสิง่ เหล่านี้ในศูนย์พกั ชัวคราว
่
เอาไปบริจาคต่อให้เพื่อน
ผูป้ ระสบภัยทีอ่ ่นื เราพบว่าพีน่ ้องผูป้ ระสบภัยบางกลุ่มได้ถูกไล่รอ้ื กีดกัน ไม่ให้เข้าพืน้ ทีช่ ุมชน
๑๖๗

ทัง้ เข้าไปหาศพ เข้าไปสร้างบ้าน เราจึงได้รวบรวมผูป้ ระสบภัยต่างๆเหล่านี้ ซึง่ มีทมี ที่ ปรึกษา
เป็นคนประสานงานให้เกิดการเชื่อมโยง และช่วยเหลือกันในเบือ้ งต้น
จนวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มกี ารนัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานในเดือนทีผ่ ่านมา แล้วเราก็รวู้ ่ามีพน้ื ทีท่ ย่ี งั ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือเลย เช่น บ้านในไร่
ซึง่ อยูด่ า้ นในห่างจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ ๕ กม. ชาวบ้านยังไม่มเี สื่อ ไม่มผี า้ ห่ม ไม่ม ี
นมให้เด็ก ไม่มมี งุ้ ไม่มขี า้ วสาร และอีกหลายชุมชน แล้วข้อสรุปของทีป่ ระชุม(โดยมีชุมชนที่
เข้าร่วมทัง้ หมด ๑๘ ชุมชน) จัดทําข้อเสนอร่วมกันต่อรัฐบาล ในแนวทางการแก้ปญั หาของ
ชาวบ้าน ทีป่ ระชุมยังมีขอ้ เสนอให้ทุกพื้นที่ช่วยกันบริจาค ของบริจาคทีไ่ ด้รบั มาต่อไปยัง
ชุมชนอื่นเป็นเรือ่ งใหม่ทส่ี ่งสัญญาณว่า พวกเราจะดูแลซึง่ กันและกัน
จากครัง้ แรกของการประชุมในนาม เครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ พวกเราก็ประชุมกัน
ทุกเดือน และยังมีสมาชิกชุมชนผูป้ ระสบภัยเพิม่ ขึน้ เรื่อย การประชุมแต่ละครัง้ จะมีขอ้ เสนอกับ
นโยบาย ซึ่งผู้แ ทนรัฐบาลจะลงพื้นที่กระจายอยู่ใ นทุกจังหวัดช่ว งนัน้ การเจรจาต่ อ รองจึง
เกิดขึน้ ในทุกช่วงขณะ เช่น การเจรจาเพื่อให้ผปู้ ระสบภัยกลับเข้าไปอยู่ในพืน้ ทีเ่ ดิมก่อน การ
สร้างบ้านให้ชาวบ้านออกแบบบ้านเอง เป็นต้น
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เดินทางมารับข้อเสนอของเครือข่าย
ผูป้ ระสบภัยสึนามิ ทีศ่ ูนย์พกั ชัวคราวบางม่
่
วง ซึง่ เป็นครัง้ แรก ผูป้ ระสบภัยทุกคนตื่นเต้นมากที่
ได้พบและพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีให้นโยบายผ่านสื่อมวลชนว่า
“ผู้ประสบภัยทุก คนมีส ิทธิ ์ที่จะอยู่ใ นที่ด ินเดิมได้” หลังจากการเจรจาจบลง ผู้ประสบภัยจึง
กลับไปยึดพืน้ ทีเ่ ดิมของตนเอง สร้างบ้าน สร้างชุมชนทันที
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ วันประวัตศิ าสตร์ของพวกเราอีกครัง้ เมื่อเราเชิญรอง
นายกรัฐมนตรี เข้าเยีย่ มชุมชนหาดแหลมป้อมด้วย การที่ผมได้นัง่ ทานข้าวโต๊ะเดียวกับรอง
นายกรัฐมนตรี เป็ นการสร้างพลังใจอย่างมากว่า สิง่ ที่ทํามาทัง้ หมดเป็ นเรื่องใหม่ และทําแล้ว
เมือ่ เจอปญั หา ยังมีช่องทางแก้ไขปญั หา เมือ่ มีขอ้ เสนอกับนโยบาย เรายังสามารถได้พูดได้คุย
ตัว เป็ น ๆ ถึง ระดับ รองนายกรัฐ มนตรี วัน นี้ ยงั ได้นัง่ ทานข้า วโต๊ ะ เดีย วกัน ผมมีพ ลัง ที่จ ะ
เดินหน้ าต่ออย่างบอกไม่ถูก การรวมพลังในวันนี้ด้วยการจัดงานใหญ่ขน้ึ ทีโ่ รงเรียนตะกัวป
่ ่า
“เสนานุ กู ล ” เพื่อนํ าเสนอสิ่งที่เครือข่ายได้พยายามฟื้ นฟู ชุมชนมาด้วยชุมชนเอง และมีข้อ
ปญั หาอุปสรรคอะไรบ้าง ที่รฐั บาลต้องแก้ปญั หาให้ตรงกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน งานนี้
เป็ นงานแรกทีแ่ สดงพลังของพีน่ ้องเครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิได้มากถึง ๑,๕๐๐ คน และมี
ภาคส่วนราชการร่วมงานมากมาย โดยการสนับสนุนของทีมทีป่ รึกษา
จากเต็นท์พกั ....พัฒนาสู่บ้านชัวคราว
่
คํ่าคืนหนึ่งของปลายเดือน มกราคม ๒๕๔๘ ปาน ศักดิ ์ดา โทน พีป่ ระธาน ผม พี่
เล็ก(พอช.) และพีน่ ง ได้เรียกประชุมแกนนําทัง้ หมดกว่า ๒๐๐ คน คืนนัน้ พีน่ งเปิดประชุมด้วย
ความไม่มนใจนั
ั ่ กว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไร ว่าด้วยเรือ่ งการสร้างบ้านพักชัวคราว
่
“เราคงต้ องอยู่
๑๖๘

ทีน่ ี อ่ ีกนาน อย่างน้ อย ๖ เดือน เราควรจะต้องสร้างบ้านพัก ชัวคราวขึ
่
้ น ไม่ใช่ เราจะ
นอนเต็นท์แบบนี้ นานขนาดนัน้ เราคงอยู่ไม่ได้ ใครมีความเห็นอย่างไรบ้าง” พีน่ งเปิด
ประเด็น หลายคนก็พดู แลกเปลีย่ นกันจนได้ขอ้ สรุปว่า เราต้องสร้างบ้านพักชัวคราว
่
เป็ นบ้าน
ไม้แบบแถว แถวละ ๑๒ หลัง จึงช่วยกันวาดแบบบ้าน สุดท้ายมีคําถามว่า “เราอยากได้บ้าน
ชัวคราวครั
่
บอาจารย์ แต่ ใครจะมาสร้างให้ เรา” ชาวบ้านยกมือขึน้ ถาม พีน่ งยํ้าว่า “บ้าน
เรา เราต้ องสร้างเอง” หลายคนเริม่ ลุกขึน้ ไม่พอใจ เสียงโหวกเหวก โวยวายเริม่ ดังขึน้ เป็ น
ระยะ “สร้างเองก็ได้ แต่ ขอค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาท เพราะเราเป็ นผู้ประสบภัย เราไม่มี
เงิ น” เสียงหนึ่งดังขึน้ มาจากด้านหลัง พี่นงโกรธมาก แกถามว่า “บ้านใคร ใครอยู่ ถ้าเอา
ค่ าแรง ไม่ต้องทาเลิ ก กลับบ้าน ให้ อยู่อย่างนี้ แหละ” แล้วพี่นงก็เริม่ เก็บของ ผมจึงเข้า
แทรกว่า “ให้พีน่ ้ องผลัดกันมาช่ วยออกแรงสร้างบ้าน และพวกเราอยู่เอง เราไม่ทา ใคร
จะมาท าให้ หรือ เราจะอยู่อ ย่ างนี้ ” แล้วมีค นยกมือ สนับสนุ นว่า “ท าก็ท า ว่ ามาจะท า
อย่างไร แบบไหน” พีน่ งจึงเริม่ ต้นกระบวนการวางแผนในการสร้างบ้านชัวคราวต่
่
อ จัดทํา
แผนทีผ่ งั ชุมชนขึน้ มา วางแผนจัดลําดับการสร้างบ้าน ทีมช่าง ทีมแรงงาน กําลังคนแต่ละวัน
ผลัดเปลีย่ นกันเข้ามาช่วยกันสร้างบ้าน
แล้ว บ้านชัวคราวชุ
่
ดแรกก็ส ร้า งเสร็จ ด้ว ยกํา ลังจากผู้ประสบภัย แรงสนับ สนุ น
เพิม่ เติมจากเครือข่ายแผนชีวติ ชุมชนภาคใต้ ตชด. ตํารวจ อาสาสมัครมากมาย โดยใช้งบจาก
พอช. เมือ่ บ้าน ๒๔ หลังแรก ๒ แถว สร้างเสร็จ ปญั หาก็เกิดขึน้ อีก เมื่อทุกคนอ้างว่าเดือดร้อน
และอยากเข้าไปอยู่บ้านชัวคราวก่
่
อน เย็นวันนัน้ เราจึงเรียกประชุมใหญ่ เพื่อแก้ปญั หาและ
จัดลําดับความสําคัญว่า ใครควรได้เข้าอยู่บ้านพักชัวคราวก่
่
อน ถกเถียงกันเป็ นเวลานานไม่
อาจหาข้อสรุปได้ เสียงหนึ่งดังขึน้ “ป้ าว่า ให้ เด็กอ่ อนเข้าอยู่ก่อนเถอะ เด็กยังอยู่อีกนาน
ส่วนคนแก่อย่างป้ าอยู่ไม่นานแล้ว ไว้ทีห่ ลังก็ได้” ประโยคทีอ่ อกจากปากป้าแก่ๆ คนหนึ่งที่
นังฟ
่ งั มานาน มีผยู้ กมือสนับสนุ นมากมาย จึงถือเป็ นข้อตกลงได้คอื ให้เด็กอายุต่ ํากว่า ๖ เดือน
เข้าไปอยู่ก่อน โดยเรียงจากอายุน้อยสุดเป็ นโซนเด็กอ่อน และให้ผู้สูงอายุท่ี เกินอายุ ๗๐ ปี
เข้าเป็ นกลุ่มที่ ๒ ต่อมาก็ ให้ผปู้ ่วยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ ทีอ่ อกมาจากการรักษาพยาบาล(ช่วงนี้ยงั
อยูโ่ รงพยาบาล) ต่อด้วยกลุ่มแม่หม้าย กลุ่มพ่อหม้าย และสุดท้ายคือครอบครัวทีก่ ดี ขวางการ
ก่อสร้างบ้านพักชัวคราว
่
ถือว่าเป็ นทางออกและเป็ นแนวจัดการบริหารบ้านพั กชัวคราวได้
่
อย่างมีระบบในตอนหลัง สรุปว่าประสบการณ์ เกิ ดขึ้นจากการทํา
บทเรียนราคาแพง.....พัฒนาเป็ นกองทุนหมุนเวียน
ในช่ว งแรกของการจัดตัง้ ศูนย์พกั ชัวคราว
่
เรานัง่ มองคนมาบริจาคเงินในศูนย์พกั
ชัวคราว
่
คนแล้ว คนเล่ า กลุ่ มแล้ว กลุ่ มเล่ า ที่มคี นเข้ามาแจกเป็ นรายวัน รายชัวโมง
่
สังให้
่
ผู้ประสบภัยเข้าแถวบ้าง นัง่ ลงบ้าง หรือบางครัง้ ต้องแสดงละคร โดยนัง่ ที่ประตูเต็นท์แล้วทํา
หน้ าเศร้าๆ ก็จะได้เงินบริจาคมาก บางคนได้รบั เงินบริจาควันละ ๕๐๐ –๑๐,๐๐๐ บาทต่ อ
ครอบครัว แต่กไ็ ม่ทําให้ชาวบ้านรูส้ กึ พอกับเงินบริจาคเลย แล้วเราในฐานะคณะกรรมการศูนย์
๑๖๙

ก็คดิ ว่าจะทําอย่างไร ทีจ่ ะทําให้คนไม่ทะเลาะกัน เท่าเทียมกัน จึงมี มติ ในทีป่ ระชุมของคืนหนึ่ง
ให้จดั ตัง้ กล่องรับบริจาคเข้ากองกลาง
บทเรีย น ราคา ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ความผิดพลาดเป็ นบทเรีย นสําคัญ สําหรับ
คณะกรรมการอีกครัง้ บทเรียนราคาแพงเพราะเรารับบริจาคเงินกองกลางได้ล้านกว่ าบาท
เมื่อเอาเข้าหารือที่ประชุมใหญ่ประจําวัน ชาวบ้านในที่ประชุมมีขอ้ เสนอให้แบ่งเงินเท่าๆ กัน
คณะกรรมการก็จําต้องยอมเพราะเป็ นมติท่ปี ระชุม ขณะนั ้นท่านกํานัน ผู้ใหญ่กุ่ย สมาชิก
อบต.ศักดิ ์ เป็ นคนเปิดบัญชี กํานันเป็ นผูแ้ จกเงินให้ชาวบ้านครอบครัวละ ๙๐๐ บาท ซึง่ อาจ
มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะพวกเราไม่พอใจว่ารับบริจาคมาแล้วคนอื่นพาไปแจก
เพื่อเอาหน้า แต่ผลสะท้อนกลับมา “กํานัน” ถูกกล่าวหาอย่างมากมาย เพราะมีชาวบ้านหลาย
ครอบครัวที่ไม่ได้เงินและแล้วปญั หาก็ลุกลามเป็ นความขัดแย้งของกํานันกับชาวบ้านในหลาย
ประเด็น
ปิ ดกล่องรับบริ จาค คิดใหม่จะทําอย่างไรให้ยงยื
ั ่ น จนต้องเอาหารือในที่ประชุม
โดยมีขอ้ สรุปว่า ปิ ดการรับบริจาคกองกลาง จัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อเตรียมการพัฒนาเป็ น
กองทุนหมุนเวียน โดยมอบหมายให้ทมี ประสานงานเจรจากับผูม้ าบริจาคว่า ชาวบ้านต้องการ
บริหารเงินบริจาค ให้เป็ นกองทุนหมุนเวียนเพื่อ ส่ งเสริมอาชีพ จึงมีหลายหน่ ว ยงาน หลาย
องค์กรทีเ่ ห็นด้วย แต่หลายองค์กรทีไ่ ม่มคี วามมันใจในการทํ
่
างานของคณะกรรมการชาวบ้าน ก็
ยังขอเดิน แจกเงิน ด้ว ยตัว เอง แล้ว ก็ต้อ งกลับมาระบายกับคณะกับกรรมการว่าแจกเงินให้
ชาวบ้านไม่ค รบทุก ครอบครัว ถู กชาวบ้านต่ อ ว่ ากลับมาบ้า ง ผู้บริจ าคบางคนถึงกับร้อ งให้
กลับไปเลยทีเดียว
จากสภากาแฟ......ถึงธนาคารชุมชนบ้านน้ าเค็ม
หกโมงเย็นของวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ตอนประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมเริม่
เห็นถึง เงินบริจาคแบบปจั เจกบุ ค คลแล้วว่ า ไม่ส ามารถอยู่อ ย่างยังยื
่ นได้เ ลย จึงคิดที่จะตัง้
กองทุนหมุนเวียน โดยเริม่ จากกลุ่มแรกคือกลุ่มสภากาแฟ โดยการลงทุนร่วมกันคนละ ๑๐๐
บาท ได้ ๓๒ หุน้ รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท เราจึงเปิดเป็ นสภากาแฟชุมชนสายสัมพันธ์ สภา
กาแฟเป็ นเครื่องมือทีใ่ ห้พวกเรามีทน่ี งั ่ คุยกัน แลกเปลีย่ นกัน แล้วเอาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มาคุยกัน
หาทางแก้ไขร่วมกัน ยังมีเวลาคุยเรื่องแนวทางการแก้ปญั หาคร่าวๆก่อนด้วย ขณะเดียวกันก็
เริม่ มีการคิดถึงเรื่องกลุ่มอาชีพ โดยกลุ่มเลีย้ งปลาในกระชังเป็ นกลุ่มแรกทีเ่ กิดการรวมตัว ใช้
การออมทรัพย์เป็นเครือ่ งมือในการรวมคน และร่างกติการ่วมกัน จนได้รบั งบสนับสนุ นครัง้ แรก
จาก พอช. เริม่ ต้นมีสมาชิกทัง้ หมด ๒๑ คน ทุกคนยินดีทจ่ี ะเลีย้ งปลาในกระชังเพราะเป็ นอาชีพ
เดิมของเขา และยินดีคนื เงินกลับให้กบั กองทุนหมุนเวียน ๕๐ % เป็ นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม ๕๐
% เมือ่ มีกลุ่มแรกก็มกี ลุ่มที่ ๒,๓,๔,...... ต่อไป
การทําโครงการจากผูเ้ ดือดร้อนโดยการรวมกลุ่มความต้องการขึน้ มา พร้อมทัง้ จัดตัง้
ระบบออมเงิน ของกลุ่ ม ตนเองขึ้น จากการรวมกลุ่ ม หลายๆกลุ่ ม ทํ า ให้ผู้ส นั บ สนุ น เห็น
๑๗๐

ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยให้แต่ละกลุ่มคิดเองแล้วเขียนเป็ นโครงการเสนอคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงาน เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึง ประสานต่อไปยังแหล่งทุน โดยวิธนี ้ีจะนํา
เงินไปใช้อ ย่างอื่นให้ผ ิดวัต ถุ ประสงค์ไม่ได้ ทําให้ก่ อ เกิด “ศูนย์ประสานงานชุ มชนบ้าน
นํ้าเค็ม” ขึน้ อย่างเป็ นรูปเป็ นร่าง แล้วกลุ่มอาชีพก็เกิดขึน้ มาเรื่อยๆจาก ๑ เป็ น ๒๐ กลุ่ม
อาชีพ
๑๐๐ วันสึ นามิ เป็ นวันที่ธนาคารชุ มชนบ้ านน้ าเค็ม เปิ ดตัว ครัง้ แรก (วันที่ ๔
เมษายน ๒๕๔๘) ธนาคารชุมชนเป็ นกระบวนการจัดระบบการเงินเพื่อให้มรี ะบบการบริหาร
จัดการที่มรี ูปแบบและถูกต้องตามหลักการบริหารการเงิน เพราะเมื่อเกิดกลุ่มอาชีพหลาย ๆ
กลุ่มขึ้น ซึ่งทําออมทรัพย์กลุ่ มอาชีพทุกกลุ่ ม ทําให้มเี งินออมจํานวนมาก แต่ไม่มรี ะบบการ
จัดการ จึงรวมตัวกันก่อตัง้ ธนาคารชุมชนบ้านเค็ม
จากอาชีพประมง....ก่อเกิ ดอู่ซ่อมสร้างเรือ
เรือประมงของพวกเราทีม่ อี ยู่ราว ๔๒๐ ลํา เป็ นเรือประมงพื้นบ้าน ๓๕๐ ลํา พังโดย
สิ้นเชิงหรือหายไปกว่า ๓๐๐ ลํา ในนัน้ เป็ นเรือจดทะเบียนเพียง ๘๐ ลํา ได้รบั ค่าชดเชยจากรัฐ
ลําละ ๖ หมืน่ บาท ส่วนทีเ่ หลือต้องรออุทธรณ์ ก็คาดว่าคงได้ราวๆ ๔ หมืน่ บาท แต่เรือลําหนึง่ ๆ
ชาวนํ้าเค็มส่วนมากทีใ่ ช้กนั ขนาด ๒๕ ตัวกง ราคาทีส่ ร้างใหม่รวมเครือ่ งประมาณแสนห้าหมืน่
บาท แล้วจะทําอย่างไร
“ ก็รอรับความช่วยเหลือจากผูม้ ีน้ าใจ แล้วพวกเขาจะช่ วยพวกเราอย่างไร เขา
จะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราถนัดทีจ่ ะใช้เรือแบบไหน แล้วจะไปแจกใคร อย่างไร ไม่ให้ พวก
เราขัดใจทะเลาะกันเองอีก” เป็นคําถามทีพ่ วกเรา ทัง้ ผูน้ ําและชาวนํ้าเค็ม ได้ขบคิดในวงสภา
กาแฟทุกเย็นหรือยามว่าง โดยปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือเรื่องเรือก็เริม่ มีมาเรื่อยๆ มีฝรังมาตั
่ ง้ หน่ วย
ซ่อมเรือทีพ่ อซ่อมได้ทท่ี ่าบริษทั และมูลนิธศิ ุภนิมติ มาสร้างเรือเล็กให้ทโ่ี รงเรียน มีผนู้ ําเรือไม่รู้
สร้างทีไ่ หนมาบริจาค และก็ยงั มีผมู้ าสัญญาว่าจะให้อยูเ่ นืองๆ
“เรือที่บริจาคมา เราก็ยนิ ดีรบั ด้วยนํ้ าใจ แต่ขอแสดงความรู้สกึ บ้างว่า มันใช้ไม่ได้
จริงๆ บางคนรับมาแล้วต้องไปขายต่อ ก็เพราะลําบากใช้ อยากจะได้เรือทีส่ ามารถฝากชีวติ ไว้
อย่างมันใจ
่ ขณะทีอ่ ยูก่ ลางทะเล ผมไม่มเี รือหรอก แต่มคี นมาบังคับให้ผมรับเรือไว้ เพราะเขา
อยากจะให้ ผมไม่รจู้ ะเอาไปทําไมเพราะไม่ใช้แน่ ๆ แต่กต็ อ้ งรับ เพราะเขาบังคับให้ ”ชาวบ้าน
คนหนึ่งเล่า
กลุ่มเรือหัวโทงสึนามิ เป็ นกลุ่มชาวประมงทีต่ ้องการเรือประมงจริงๆ ทีไ่ ม่คดิ จะรอรับ
ของฟรี ร่วมกันต่อเรือหัวโทงขึน้ มาใหม่ เพื่อทดแทนเรือลําเดิมที่เสียหายไปกับสึนามิ อู่สร้าง
เรือของคนนํ้ าเค็มจึงเริม่ ขึ้นในทีศ่ ูนย์พกั ชัวคราวบางม่
่
วงอย่างเอิกเกริก คือเป็ นโรงใหญ่กลาง
ชุมชน เป็ นการก่อเกิดของอู่เรือครัง้ แรกขึน้ ในศูนย์พกั ชัวคราวเมื
่
่อต้นเดือนมีนาคม โดยมี
ั ่ นดามัน เข้ามาสนับสนุ นด้านการเงิน เพราะทาง
เครือข่ายความร่วมมือฟื้ นฟูชุมชนชายฝงอั
คณะกรรมการชุมชนสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ก่อนแล้ว ดังนัน้ การเข้า มา
๑๗๑

ของพี่น ก ภาคภูม ิ จึง ถือ ว่ า เป็ น การประสานแหล่ ง ทุ น ในการสนั บ สนุ น การซ่ อ มสร้า งเรือ
เป้าหมายครัง้ แรกตัง้ ใจว่าจะต่ อตามจํานวนสมาชิก ๕๐ คน แล้วอู่ก็เริม่ ต่อเรือจากช่างใน
ชุมชนทีเ่ หลืออยู่ และพีน่ ้องจากสมาพันธ์ประมงพืน้ บ้านมาช่วย อู่เองก็มเี ครือข่ายแผนแม่บท
ชุมชนภาคใต้มาช่วยกันสร้างด้วย กว่าจะเริม่ ได้กย็ ากเหมือนกัน
สมาชิกเข้ามาในอู่เรือขวักไขว่ เสียงเลื่อย กบ ค้อน ขวาน ลันไปหมด
่
การประกอบ
เข้าไม้แผ่นยาวงามทํากันอย่างที่เรียกว่าใครเห็นเป็ นประทับใจ กลายเป็ นจุดสนใจหลักและได้
ขับเคลื่อนขยายเข้าสู่พน้ื ทีน่ ้ําเค็ม เมือ่ คนนํ้าเค็มคิดทําให้ครบวงจร คือ ทัง้ อู่ซ่อมสร้างเรือ อู่ทํา
แท่น อู่ซ่อมเครือ่ ง โรงทําเครือ่ งกว้านอวน กระทังโรงทํ
่
าวงกบบานหน้าต่างประตูบา้ น โดยการ
ประสานสนับสนุ นของ เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝงั ่ ด้วยการสนับสนุ นงบประมาณ
จากหลากหลายฝา่ ย ทัง้ เครือซิเมนต์ไทย โตโยต้า DOW CHEMICALS สถานทูตนอร์เวย์ JVC
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สร้างบ้าน...สร้างชุมชน...สร้างความมันคง
่
รัฐบาลประกาศจะสร้างบ้านให้ทุกครอบครัว ที่มเี อกสารสิทธิท่ดี นิ เป็ นของตนเอง
โดยมอบหมายให้ทหารเป็ นหน่ วยสร้างบ้าน ซึ่งมีแบบบ้าน ๒ แบบคือ ขนาด ๖*๖ เมตร และ
ขนาด ๔*๙เมตร โดยผูป้ ระสบภัยรอหิว้ กระเป๋าเข้าอยูไ่ ด้ทนั ที หากครอบครัวไหนมีสมาชิกเกิน
๕ คนจะสร้างให้ ทีพ่ รุเตียว(ห่างจากบ้านนํ้าเค็ม ๑๐ กิโลเมตร) หรือสร้างทีบ่ างม่วงให้อกี หลัง
(ห่างจากนํ้าเค็ม ๔ กิโลเมตร)
“วุ่ น วายเหลือ เกิน กับ บ้า นใหม่ ใ ห้ พ วกเรา ตอนแรกบอกว่ า ห้า มสร้า งหากไม่ ม ี
กรรมสิทธิ์ หากอันตรายอยู่ใกล้ชายนํ้า จะสร้างให้ใหม่ทนี ่ นั ่ ทีน่ ี ่ หลายทีก่ ไ็ กลไป ไม่รจู้ ะไปอยู่
หรือทํากินกันอย่างไร คนประมงอย่างเราอยู่ไกลทะเลก็หมดท่า หลายท่านก็จะให้อย่างนัน้
อย่างนี้ โอ๊ย ยิง่ ถ้าไม่เอาทีส่ ร้างให้หลังละแสน จะได้เป็ นเงินแค่สามหมืน่ ไม่รคู้ ดิ ออกมายังไง
สุดท้ายก็อย่างทีเ่ ห็นเป็ นบ้านกล่องบ้าง บ้านกรงนกบ้าง แคบคับจนไม่รู้จะอยู่เข้าไปได้ยงั ไง
เอกชนสร้าง ปูพ้นื แผ่นกระเบื้อง ฝรังมาติ
่ ดป้าย ไอ้เรือ่ งผังหนีภยั ให้รอดคลืน่ ไม่เห็นทําอะไร
ทหารกําลังลุยสร้างๆ ลงไปเหมือนวางกล่องไม้ขดี ใส่น้ ํ าเค็ม เป็ นตรอกซอยไปหมด แถมป้าย
ชือ่ ชุมชนใหม่ทไี ่ ม่ใช่บ้านเราอีกแล้ว มันเหมือนบ้านเขายังไงไม่รู้ ” คือคําปรับทุกข์ของคน
นํ้าเค็มที่จาํ ต้องรับบ้านหลายร้อยหลังทีห่ ลายท่านตามมามอบหลังส่งเหล่าทหารหลายร้อยคน
มาสร้างให้ พวกเราที ม่ ีสมาชิ กประมาณ ๒๐๐ ครอบครัว ไม่เห็นด้ วยกับแนวทางและ
แบบบ้านของทหาร จึงเริ ม่ เข้าสู่กระบวนการรวมกลุ่มต่ อรองเจรจา จึงเกิ ดกลุ่มบ้านที ่
เป็ นตัวอย่างให้เห็น
กลุ่มบ้าน ๒๓ หลัง
“ จะอยู่กนั ยังไง มีห้องเดี ยว ๔ คูณ ๙ หรือ ๖ คูณ ๖ เมตรกับหนึ ง่ ห้ องน้ า
เพียงพ่อแม่ลกู สองสามคนก็อยู่ยากแล้ว เขามีแค่ ๒ แบบ ใครเอาก็สร้างขวางทีไ่ ปหมด
๑๗๒

จะต่ อ เสริ มเติ มใหม่ ก็ย าก ไม่ มีม าถามมาดูห รื อ ปรึ กษาพวกเราเลย ” “เราไม่ เอา
หรอก บ้านสร้างครัง้ เดียว ต้ องสร้างบ้านตามใจผู้อยู่สิ ใครจะร่วมด้วยกับผม เราต้ อง
ร่วมมือกัน” ประยูร จงไกรจักร์ ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ ผูป้ ระสบภัย รวมสมาชิกได้ ๒๓ คน
เข้าไปเจรจาต่อรองกับทหารว่าเราขอออกแบบบ้านเอง ทหารจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เรา และเราจะ
สร้างบ้านเอง คําตอบคือไม่ได้ เจรจาอยู่หลายวันจนสุดท้าย ทหารจะสนับสนุ นอุปกรณ์ให้
หลังละไม่เกิน ๖ หมื่นบาท ทางทีมที่ปรึกษาจึงประสานการสนับสนุ นจากแหล่งทุนมาให้อีก
หลังละ ๑.๔ แสนบาท ทําให้การออกแบบบ้านแบบมีส่วนร่วม และจัดตัง้ กลุ่มสร้างบ้านเป็ น
กลุ่มแรก โครงการนี้ ทําให้เราได้ผู้นําใหม่เพิม่ ขึน้ มาหลายคน และยังคงเป็ นผู้นําอยู่จนถึงทุก
วันนี้อีก ๕ คน กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มแรกที่มที ่ดี นิ เป็ นของตนเอง ได้รบั สิทธิสร้างบ้านจากทหาร
และรวมกลุ่มลงมือสร้างบ้านเอง
บ้านซอยตกปู
“ บ้านผมที ซ่ อยตกปูเป็ นสะพานใต้ ถนุ สูง เด็กๆ พอได้ ตกปูไปโรงเรียนได้
เขาก็จะให้ ไปอยู่ทีข่ ้างนอก พีๆ
่ จากสลัม ๔ ภาคกับเครือข่ายพาสถาปนิ กชุมชนจาก
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่นมาคุย มาออกแบบบ้านตามที พ่ วกเราอยากอยู่ พร้อมผังสะพาน
และบริ เวณชุมชน ตลอดซอยน่ าอยู่มาก แต่ งบประมาณแสนเดี ยว ไม่พอ เพราะต้ อง
ทาทัง้ สะพาน ทัง้ ฐานราก ดีแต่ ทางเครือข่ายฯ เขาพอจัดสรรงบประมาณที ท่ างสมาคม
บริ ษัทหลักทรัพย์และสภาธุรกิ จตลาดทุนไทยให้ มา ได้ พอ เรากะว่ าจะให้ เป็ นชุมชน
ต้นแบบไม่เฉพาะน้ าเค็ม เอาให้เห็นสักที ่ ทีท่ าเป็ นระบบบนความต้องการของเราเอง ”
ปาน - ปญั ญา อนันทะกูล ทีเ่ ข้าร่วมงานในศูนย์ประสานงานชุมชนตัง้ แต่ต้นบอกเล่า ชุมชน
ซอยตกปู จึงลงมือสร้างบ้านเป็ นกลุ่มที่ ๒ และเนื่องจากให้รฐั ไม่สามารถสร้างบ้านแบบอยู่ใน
ทะเลได้ บ้าน ๑๑ หลัง จึงถูกออกแบบและสร้างด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของสมาชิกในซอย
กลุ่มคนไร้บ้าน
กลุ่ มนี้มสี มาชิกมากกว่า ๑๐๐ คน เขาถูกตัง้ คําถามมากมาย ว่า “คนไร้บ้านเป็ น
อย่ างไร ไร้บ้านจริ งหรือ แล้ วทาไมจึงไร้บ้าน ก็เห็นรัฐบาลสร้างบ้านให้ ตงั ้ มากมาย
แล้วทาไมจึงยังมีคนไร้บ้านอีก”
ศักดา พรรณ์รงั ษี เป็ นคณะทํางานศูนย์ประสานงานแต่ไม่มที ่อี ยู่อาศัย เขาอธิบาย
ว่า “เราเป็ นคนที เ่ ช่ าบ้านอยู่ในชุมชนบ้านน้ าเค็ม ดังนัน้ เราเลยพยายามประสานกับ
หน่ ว ยงานรัฐ ในช่ ว งแรกแต่ ไ ด้ ร บั การปฏิ เ สธการช่ ว ยเหลื อ เพราะว่ า ไม่ มี น โยบาย
ช่ วยเหลือคนบ้านเช่ า พวกเราจึงไม่มีสิทธิ มีบ้าน” ผม พีน่ ง (จํานง) พี่เล็ก(สมภพ) พีด่ ว้ ง
(ปรีดา) และศักดาพยายามรวมคนเช่าบ้านทัง้ หมดได้ ๑๘๐ คน “พวกเราพยายามสารวจ
ลงทะเบี ย น และออมทรัพ ย์ทุ ก คนและให้ ช าวบ้ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ที จ่ ะหาวิ ธี
แก้ปัญหา ออมทรัพย์ได้ ๒ เดือน ก็มีคนลาออกประมาณ ๑๐๐ คน รัฐบาลเริ ม่ ให้ ความ
๑๗๓

ช่ วยเหลือคนเช่ าบ้านแล้ว รัฐบาลสร้างบ้านถาวรที อ่ ยู่นอกพื้นที บ่ ้านน้ าเค็มเป็ นจานวน
มากประมาณ พัน หลังเห็นจะได้ ถ้าไม่ให้ กลุ่มเช่ าบ้านอยู่ ก็ไม่ร้ใู ห้ ใครอยู่ แต่ ต้องเสี ย
ค่ าเช่ าที ด่ ิ นรายปี แต่ กย็ งั มีค นลาออกเพิ ม่ ขึ้ นเรือ่ ยๆ” แต่ พวกเรายังยืนยันกับศักดาว่า
“เราจะต้องสร้างบ้านเองให้ได้” สมาชิกคนหนึ่งเล่าว่า “ไม่ร้จู ะได้สร้างหรือเปล่ากลุ่มบ้าน
เช่ า รอมาตัง้ หลายเดือนแล้ว ” แล้วสมาชิกก็ลดลงเรื่อยๆ พวกเรามองว่าเป็ นการทํางานที่
ยากลําบากหนักหนาที่จะให้คนเชื่อว่า จะสามารถหาเงินมาสร้างบ้านที่เป็ นบ้านของตัวเองและ
ทีด่ นิ ของตัวเองให้กบั สมาชิกกลุ่มได้ทุกคน ตาคม เป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งเข้ามาปรึกษากับผม
ว่า เมื่อไหร่จะได้สร้างบ้านเสียที รอมาตัง้ นานแล้ว ผมถามตาคมว่า ‚ตาคมอายุเท่ าไร
แล้ว‛ ตาคมบอก ‚๕๕ ปี ‛ ผมถามต่ อว่า “เคยมีบ้านหรือยัง” แกตอบว่า “เช่ าบ้านเขา
มา ๓๐ ปี ยังไม่เคยมีบ้านเป็ นของตนเอง” ผมบอกตาคมไปว่า “ตาคมรออีก ๖ เดือน
จะได้หรือเปล่า เพราะ ๕๕ ปี แล้ว ตาคมก็ไม่เคยมีบ้านสักหลัง จะได้บ้านแน่ นอน แต่ ตา
คมต้องทําเอง” ตาคมนํ้าตาร่วงแล้วขอโทษผม จนได้รบั คําตอบจากพี่นงค์ ว่า “เราจะได้
ซื้ อที ด่ ิ นเพือ่ สร้างบ้านแล้ว ให้ สมาชิ กไปสืบหามาว่าใครมีทีด่ ิ นขายบ้าง และมีจานวน
พอที จ่ ะสร้างบ้านให้ กบั สมาชิ กหรือเปล่ า” จึงมีการจัดประชุมกลุ่มชาวบ้านและกรรมการ
กลุ่มก็แจ้งให้กบั สมาชิกทราบว่า มีทด่ี นิ ขายไร่ละล้าน ทีป่ ระชุมเลยขอให้สมาชิกไปดูทด่ี นิ ก่อน
ว่าพอใจหรือเปล่า เมื่อสมาชิกพอใจในที่ดนิ แล้ว กลุ่มจึงแต่ง ตัง้ กรรมการเจรจาต่อรอง ราคา
ลดลงเหลือไร่ละ เก้าแสน สมาชิกพอใจตกลงซือ้ โดยใช้เงินบริจาคของรัฐบาลเดนมาร์ก มาซือ้
ทีด่ นิ ส่วนกลางของชุมชน เช่นถนน ทีส่ ่วนกลาง พร้อมทัง้ กูเ้ งินจากพอช. เพื่อซือ้ ทีด่ นิ สร้างบ้าน
ให้สมาชิก เพื่อชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของทีด่ นิ และบ้าน โดยวิธกี ารผ่อนชําระเป็ น
รายเดือน ระยะเวลา ๑๕ ปี วิธกี ารผ่อนชําระกับกลุ่ม และกลุ่มผ่อนชําระกับ พอช. โดย พอช.
สนับสนุ นงบสาธารณู ปโภค เมื่อ กลุ่มที่ ๑ เดินหน้ าไปได้เริม่ ลงมือ ก่ อสร้าง กลุ่มที่ ๒ ก็
เกิดขึน้ จากคนที่ยงั ตกค้าง ไร้ท่อี ยู่อาศัย หรือครอบครัวขยาย คนกลุ่มนี้กระจัดกระจายกันอยู่
ทัวไปหมด
่
เราเลยใช้วธิ กี ารเดิม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกทัง้ สองกลุ่มจะช่วยกัน
สร้างบ้านของตนเองจนเสร็จ การแก้ปญั หาที่อยู่อาศัยยากสุด เพราะท่ามกลางกระแสความ
ช่วยเหลือทีถ่ าโถมเข้าใส่ ดังคลื่นสึนามิ การรวมคนเพื่อลุกขึน้ มาสร้างบ้านสร้างเมืองเอง มันท้า
ทาย ทีมคณะกรรมการชุมชน และทีป่ รึกษาเป็นอย่างยิง่
ผมมองว่ า “กระบวนการพัฒ นาที น่ ้ าเค็ม เกิ ด ขึ้ นจากความตัง้ ใจของที ม ที ่
ปรึกษาที ค่ ิ ดเรือ่ งความยังยื
่ นของชุมชน ซึ ง่ เกิ ดขึ้นจากจิ ตใจจริ ง ๆ โดยใช้ กลยุทธ์งาน
พัฒนาที ส่ งสมผ่
ั่
านประสบการณ์ มาของแต่ ละคนไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี และนามาปรับใช้
กับแกนนาในพื้นที ่ โดยความตัง้ ใจของพีเ่ ลี้ยงที พ่ ยามยามใช้ กระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม และการเป็ นเจ้าของปั ญหาเอง ที ผ่ ่านมาเป็ นบทเรียนราคาแพงที ส่ ุดในชี วิตที ่
แลกมาด้ วยเลือด และน้ าตาของคนในชุมชน พวกเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ เหล่ านี้
เกิ ดขึ้ นกับใครที ไ่ หนในโลกนี้ อี กเลย สังคมนี้ มีแต่ การแข่ งขันแย่ งชิ ง การก่ อเกิ ดของ
กระบวนชุมชนจึงเป็ นเรือ่ งยาก”
๑๗๔

จากภัยพิ บตั ิ ธรรมชาติ ...สู่การรับมือภัยพิ บตั ิ จากนโยบาย
เมื่อ โครงการขนาดใหญ่ ล งมากระทบกับ ชุม ชน เราจึง ใช้ประสบการณ์ ก ารเจรจา
ต่อรอง กัดไม่ปล่อย พร้อมทัง้ ความร่วมมือกับภาคี ในการปกป้องชุมชนให้พ้นจากผลกระทบ
เมือ่ ลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าเป็ นแหล่งดีบุกขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกแห่งหนึ่ง ตามหลักฐานทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ มีการทําเหมืองและผลิตโลหะดีบุกตัง้ แต่สมัยก่อนพุทธกาล ราวยุคอารยธรรมกรีกแล้ว แหล่งดีบุกตะกัว่ ป่าจึงเป็ นทีร่ จู้ กั ของต่างชาติมาช้านาน การทําเหมืองดีบุกมีมา
อย่างต่อเนื่อง จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางในรัชกาลที่ ๕ ซึง่ เป็ นช่วงล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก กิจการเหมืองดีบุกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าทีผ่ ลิตแร่
ดีบุกได้มากทีส่ ุดในประเทศ ตะกัวป
่ า่ จึงได้รบั สมญานามว่า ‚นครหลวงแห่งดีบุก‛ และในวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดให้สถาปนา ‚ กรม
ราชโลหกิจและภูมวิ ทิ ยา‛ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการขึน้ เพื่อกํากับดูแลกิจการเหมืองแร่ของ
ประเทศ และต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็น กรมทรัพยากรธรณี ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๐๖ โดย
สรุปในช่วงเวลา ๑๑๖ ปีทผ่ี ่านมานี้ ประเทศไทยผลิตแร่ดบี ุกได้กว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ ตัน ในจํานวน
นี้เป็ นแร่ทผ่ี ลิตจากลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าประมาณ ๒๐ % หรือ ๔๘๐,๐๐๐ ตัน ทีค่ วามสมบูรณ์แร่เฉลีย่
๑ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ปจั จุบนั ความสมบูรณ์แร่เฉลีย่ ๓๐๐ กรัม/ลูกบาศก์เมตร ก็ทําเหมือง
ได้แล้ว)
บริษทั เค แซน แอนด์ รีซอสเซส คอร์เปอเรชัน่ จํากัด จัดทําโครงการขุดลอกตะกอน
ลุ่มนํ้าตะกัวป
่ า่ มีเป้าหมายเพื่อเอาทรายไปสิงคโปร์ ๒๑ ล้านคิว โดยอ้างแก้ปญั หานํ้ าท่วม ทัง้ ที่
บริเวณแผนทีก่ ารขุดลอกตะกอนเป็ นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรทางทะเลมากมาย
ทีช่ าวบ้านเรียก “ธนาคารทางทะเล” อยากกินหอยแครงก็ไปหากิน อยากกินปลากระบอกก็ไป
ลงอวนมากิน อยากกินหอยหวานก็ไปงมเอา อยากกินปูดําก็ไปตกเอา อยากกินกัง้ ก็ไปขุดเอา
ริมป่า อยากหาเงินห้าหกร้อย ก็เอาอาหารทะเลไปแลกเอา คนทัง้ อําเภอหากินบริเวณนี้ทงั ้
กลางวันกลางคืน แล้วเอกชนรายเดียวจะมาขุด ปา่ ชายเลนบ้านเรา!!
พวกเราเริม่ รวมตัว กัน เพื่อ ตัง้ คําถามกับสังคม ถึงความเป็ นมาของโครงการบ้าง
ผลประโยชน์บา้ ง ว่าใครได้ใครเสีย เราได้อะไร นํ้าจะไม่ท่วมจริงหรือ ศึกษาข้อมูลให้ความรูก้ บั
เครือ ข่ า ย ขยายผลไปสู่ เ ยาวชนที่เ ป็ น ผู้ ป ลู ก ป่ า ชายเลน แล้ว กระบวนการต่ อ สู้ข องภาค
ประชาชนเพื่อปกป้องลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าก็เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว การศึกษาโครงการอย่างจริงจัง
กระบวนการขัน้ ตอนในการอนุ ญาต การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การทํา
แผนทีท่ รัพยากร การทําแผนทีห่ ากิน เพื่อชีใ้ ห้เห็นข้อเท็จจริงตามข้อมูลโครงการ
ความเป็ นมาของโครงการอ้างว่าด้วยลุ่มนํ้ าคลองตะกัวป
่ ่า ประกอบด้วยคลองหลาย
สาขา ได้แ ก่ คลองรมณี ย์ คลองเหล คลองกะปง คลองปลายวา คลองปิ จากลัก ษณะภูม ิ
ประเทศเป็ นภูเขาสูง มีทร่ี าบลุ่มแม่น้ําเป็ นแนวแคบ ๆ ขนานไปกับคลองตะกัวป
่ ่า ประกอบกับ
ปริมาณฝนในพื้นที่มมี าก และลําคลองตื้นเขิน เนื่องจากในสมัยที่มกี ารทําเหมืองแร่ดบี ุก ได้ม ี
การชะพาตะกอนดินทรายลงสู่คลองเป็ นจํานวนมาก ซึ่งมีทงั ้ ที่มาจากกิจกรรมเหมืองแร่ดบี ุก
๑๗๕

บริเวณต้นนํ้ า รวมทัง้ เหมืองแร่ดีบุกในเขตป่ าชายเลนและเรือขุดในทะเลทัง้ ในอ่ าวเวะ
และทะเลอันดามัน อีกจํานวนมาก ชุมชนตัง้ คําถามและข้อสังเกตข้างต้น ตกลงเขาเอาทราย
หรือจะเอาแร่
คําชีแ้ จงของบริษทั นักบุญ... พลเอกจิระ นาวีเสถียร ประธานกรรมการ บริษทั เค แซน
แอนด์ รีซอสเซส คอร์เปอเรชัน่ จํากัด กล่าวว่า “เราเป็ นบริษทั ของคนไทย ทีบ่ ริหารงานโดยคน
ไทย ๑๐๐% ไม่ใช่นอมินีต่างชาติใด ๆ ทัง้ สิ้น จากตระกูลทีม่ ชี อื ่ เสียง และอยู่ในพื้นทีม่ าเป็ นเวลา
ยาวนาน และไม่มสี ่ วนเกีย่ วข้องกับต่างชาติใ ด ๆ เรามีความตัง้ ใจจะช่ วยแก้ไขปญั หาความ
เดือดร้อนของประชาชนในท้องทีใ่ ห้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
และสามารถบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรของประเทศชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่วนรวม โดยบริษทั ฯได้รบั การพิจารณา
ตามประกาศทีจ่ งั หวัด พัง งามอบหมายให้อํ าเภอตะกัว่ ป่าเป็ นผู้ดําเนินการคัด เลือกให้เ ป็ นผู้
ดําเนินโครงการ”
จากคําชี้แจงข้างต้น เขาไม่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ แต่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าว
ว่า “จากประสบการณ์ ทางานด้ านการขุดลอกมาเป็ นเวลานาน ทาให้ ทราบว่ าหากจะ
ดาเนิ นโครงการในลักษณะนี้ ให้ ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนัน้
จะต้ องมีการร่วมมือกับบริ ษัทต่ างประเทศที ม่ ีความพร้อมด้ านเทคโนโลยี การขุดลอก
สมัยใหม่ จึงได้ เชิ ญบริ ษัทจากประเทศสิ งคโปร์และจีนซึ ง่ มีความเชีย่ วชาญด้านการขุด
ลอกตะกอนล าน้ าในระดับ นานาชาติ มาเป็ นผู้ร่ ว มด าเนิ นโครงการ ซึ ง่ อุ ป กรณ์
เครือ่ งจักรทัง้ หมดที ใ่ ช้ ในการขุดลอกนัน้ จะนามาจากประเทศจีน ส่ วนเรือขนส่ งสิ นค้ า
ขนาดใหญ่จะมาจากประเทศสิ งคโปร์ เนื อ่ งจากการขุดลอกครัง้ นี้ จะมีปริ มาณตะกอนลา
น้ าที ต่ ้ อ งขุด ลอกออกไปก าจัด ทิ้ งเป็ นจ านวนมาก อี ก ทัง้ เรื อ ที ม่ ี ใ ช้ ง านขุด ลอกใน
ประเทศไทยมีข้อจากัด ไม่เหมาะสมสาหรับงานขุดลอกขนาดใหญ่เช่ นนี้ ซึ ง่ อาจต้ องใช้
เวลาในการขุดลอกถึงกว่า ๒๐ ปี จึงจะดาเนิ นการเสร็จสิ้ น ดังนัน้ จึงจาเป็ นที จ่ ะต้ องใช้
เรือขุดลอกที ม่ ีประสิ ทธิ ภาพสูงและทันสมัยจากต่ างประเทศ ซึ ง่ จะช่ วยทาให้ ระยะเวลา
ในการดาเนิ นงานทัง้ หมดอยู่ทีป่ ระมาณ ๕ ”
คําชีแ้ จงของบริษทั ต่อ “อําเภอตะกัวป
่ ่า โดยเฉพาะในพืน้ ที่ ตําบลบางนายสี ตําบล
เกาะคอเขา และตําบลบางม่วง ราษฎรต้องประสบปญั หาอุทกภัยแบบซํ้าซากมาเป็ นเวลานาน
ในช่วงฤดูมรสุมของทุกปีตงั ้ แต่ เมือ่ กว่า ๕๐ ปีทแี ่ ล้ว ชาวตะกัวป
่ ่าได้เคยยืน่ หนังสือร้องเรียนต่อ
พณ.จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ให้ช่วยแก้ปญั หาความเดือดร้อนจาก
อุทกภัย อันเกิดจากนํ้าในแม่น้ ํ าตะกัวป
่ ่าท่วมบ้านเรือน ทําให้ทรัพย์สนิ ราษฎรเสียหาย และเกิด
โรคระบาดตามมา จนถึงปจั จุบนั ก็ยงั ไม่มรี ฐั บาลไหนสามารถแก้ปญั หาได้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากต้องใช้
งบประมาณเป็ นจํานวนมากในการขุดลอกตะกอนลํานํ้ าเพือ่ แก้ไขต้นตอของปญั หา ดังนัน้ ชาว
ตะกัว่ ป่าจึงจําเป็ นต้อ งหาช่ องทางแก้ไขปญั หาด้ว ยตัวเอง จนกระทังมี
่ การจัดทําโครงการนี้
ขึ้นมา ซึง่ ประชาชนในท้องทีใ่ ห้การสนับสนุ นอย่างเต็มที ่ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็ นการแก้ไขปญั หา
แบบยังยื
่ น และมีโอกาสสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสูง
๑๗๖

โครงการขุดลอกตะกอนลํานํ้าและสันดอนปากแม่น้ําตะกัวป
่ า่ เป็ นโครงการที่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางนายสี องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา และองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางม่วง ได้ดําเนินการริเริม่ จัดทําขึน้ และเสนอโครงการให้จงั หวัดพังงาพิจารณาอนุ ญาต
ดําเนิ นการ เพื่อ บํ า บัด ทุ ก ข์บํ า รุ ง สุ ข ของประชาชนในท้อ งถิ่น ซึ่ง ได้ร ับ ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติมาเป็ นเวลานาน โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารเกีย่ วกับ
การขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ทตี ่ ้นื เขิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซึง่ ได้มกี ารจัดทําประชาพิจารณ์
โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และได้รบั การตรวจสอบรายงานศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เบื้อ งต้น (IEE) ของโครงการจากสํานักทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมจังหวัดพังงา
ตลอดจนผ่านการอนุ มตั เิ ห็นชอบแบบการขุดลอกจาก กรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชย์นาวี
แล้วก่อนเริม่ ดําเนินงาน”
จากคําชี้แจงของบริษัททัง้ หมด กระบวนการขัน้ ตอนถูกต้อ งแล้ว จริงหรือ ประชา
พิจารณ์ท่ไี หน คนเข้าร่วมเท่าไหร่ โดยเฉพาะจากประวัตศิ าสตร์ ลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าเราก็ทราบดี
แล้วว่ามีแร่ดบี ุก และองค์ประกอบจากแร่อ่ืนๆไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด กระบวนการขัน้ ตอนต้อง
เริม่ ใหม่ทงั ้ หมด เพราะมี พรบ. แร่ ๒๕๑๐ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โครงการนี้เครือข่ายและคนใน
สังคมคงได้เรียนรู้ อาจเห็นตรงกันแล้วว่ามีเอกชนไทยใจดี ทีจ่ ะช่วยรัฐบาลไทยฟรีๆ เพื่อขนแร่
ทราย และช่วยทําลายป่าชายเลน ตลิง่ ชายฝงั ่ ของไทย หากดําเนินโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้ว
อาจมีแผนของบริษทั ในการช่วยกําจัดขยะในประเทศไทยต่อไปด้วยอีกก็ได้อนาคต
ชุมชนบ้านนํ้ าเค็มหลังประสบภัยสึนามิ กระบวนการชุมชนได้เติบโตขึ้นภายใต้ “พลิก
วิกฤติเป็ นโอกาส” ทัง้ การบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ การฟื้ นฟูชุมชน การอนุ รกั ษ์ การฟื้ นฟู
ประเพณี การทํากิจกรรมเยาวชน การปลูกป่าชายเลน การศึกษาการป้องกันภัยพิบตั สิ นึ ามิ คือ
การอนุ รกั ษ์ซง่ึ เป็ นกระแสทีช่ ุมชนและเครือข่ายรับรูอ้ ยู่อย่างแพร่หลาย แล้วโครงการสัมปทานขุด
ลอกลุ่มนํ้าตะกัวป
่ า่ เข้ามาเป็ นปจั จัยภายนอกทีค่ นนํ้ าเค็มต้องทบทวนและเรียนรู้ บทเรียนสังสม
่
ประสบการณ์ การขุดลอกลุ่มนํ้ าตะกัวป
่ ่าจึงยุตโิ ครงการลง ด้วยกระบวนการเกาะติด กัดไม่
ปล่อยทุกขัน้ ตอน
นวัตกรรม.....ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิ บตั ิ .....จากบ้านน้ าเค็มสู่จงั หวัด
พังงา
ในช่วงที่อยู่ศูนย์พกั ชัวคราว
่
มีแผ่นดินไหวอีกนับครัง้ ไม่ถ้วน แผ่นดินไหวทุกครัง้
พวกเราเป็ นต้องแตกตื่น ตื่นกระหนกมากว่า ๓ ปี ทีต่ ้องวิง่ หนี แม้แผ่นดินจะไหวทีไ่ หนก็ตาม
แล้วเราจะอยู่กนั อย่างไร เป็ นคําถามที่เราในฐานะคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและแกนนํ า
ชุมชน ตัง้ คําถามและพยายามหาคําตอบอยู่ตลอดมา “แล้วแผ่นดินไหวทีหนึ่งเราวิง่ กันแบบนี้
ไม่เป็ นโรคจิตกันทัง้ หมู่บ้านเหรอ” ความหวาดกลัว หวาดผวา จนเมื่อศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เชิญเราในฐานะ
แกนนําเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ ทําให้เราเห็นแนวทางของการ
เตรียมพร้อมชุมชนในการรับมือภัยพิบตั ิ
๑๗๗

การประชุ ม ขององค์ก รสนั บ สนุ น อย่ า งเป็ น ทางการเกิด ขึ้น อีก ครัง้ ในปี ๒๕๕๐
“องค์กรภาคีสนับสนุนชุมชนบ้านน้ าเค็ม ซึ ง่ เป็ นองค์กรแนวร่วม ควรหาทางสนับสนุน
ให้ ชุ มชนเตรีย มพร้ อมรับมือภัยพิ บตั ิ ” ผมพูดในขณะที่เ ชิญ หน่ ว ยงานกว่า ๓๐ หน่ ว ย ที่
ยัง คงอยู่ใ นพื้น ที่บ้า นนํ้ า เค็ม เพราะจะพัฒ นาอะไรก็ไ ม่ ย งยื
ั ่ น หากชุ ม ชนต้ อ งคอยวิ่ง หนี
แผ่ น ดิน ไหวตลอดเวลา แล้ว ที่ประชุ ม ก็ส รุปว่ า มี ๑๓ องค์ก รที่พร้อ มสนับ สนุ น ให้ชุ ม ชน
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ผมจะเอ่ยเฉพาะองค์กรหลัก ๆ เช่น แอ็คชันเอด
่
ประเทศไทย (ActionAid
Thailand), มูลนิธริ กั ษ์ไทย มูลนิธอิ นั ดามัน มูลนิธชิ ุมชนไท สํานักงานและป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยจังหวัดพังงา และอื่น ๆ ร่วมกันจัดทําข้อมูลชุมชน แผนที่ชุมชน และการพัฒนา
อาสาสมัคร การจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อม
ป้องกันภัย เช่น การจัดทําป้ายบอกทาง การจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เสื้อชูชพี เสื้อสะท้อนแสง
จุดปลอดภัย แผนที่เส้นทางอพยพหลบภัย และเรือกู้ภยั พร้อมทัง้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
อย่างต่อเนื่อง จนได้รบั รางวัลมากมาย ทัง้ ยังเป็ นพื้นที่แห่งการเรียนรูใ้ ห้เครือข่ายชุมชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ
จาก สึนามิ บ้านน้ าเค็ม......สู่จงั หวัดจัดการตนเอง......“พังงาแห่งความสุข”
คนพังงาส่วนใหญ่อาจไม่เคยรับรูม้ าก่อนเลยว่า “พังงา” เป็ นจังหวัดทีม่ คี วามสุขมาก
ทีส่ ุดในประเทศไทยติดต่อกันสองปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ จากรายงานสถานการณ์
สุขภาพจิตคนไทย เมือ่ ปีพ.ศ.๒๕๕๑ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือนตลอดปี
พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ก็ไม่งา่ ยมากนักว่า ทําไมพังงาจึงมีความสุข แล้วมีความสุขจริงเหรอ
ยังตอกยํ้าไม่พอเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ จากการสํารวจของเอแบคโพล สรุปว่า พังงาเป็ นจังหวัดที่
ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขอันดับที่ ๓ รองจากจังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดอุตรดิตถ์ “ตกลง
ความสุขของคนพังงาเริม่ ลดลงแล้วจริงหรือ ” ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ ปีพ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัด
พังงามีความสุขอยูอ่ นั ดับที่ ๓ รองจากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดแม่ฮ่องสอน “คนพังงาควรทวง
ถาม และค้น หาความสุ ข ที่แ ท้จ ริง จากคนพัง งาเองเสีย ทีแ ล้ว ” นั น่ คือ บทสรุป ของขบวน
ประชาชนกลุ่มเล็กๆ ซึง่ ในวงนี้มผี เู้ ข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทีผ่ มเข้าไปเกี่ยวข้องจนได้รบั การ
ยอมรับให้เป็นผูป้ ระสานงาน “เดินหน้าพัฒนาสู่พงั งาแห่งความสุข”
“พังงาแห่งความสุข” จึงเป็ นวาทะกรรมใหม่ทเ่ี กิดขึน้ จากวงเล็กๆ เริม่ ขยายวงไปสู่
กลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชน องค์ก รเครือ ข่า ยภาครัฐ ภาคเอกชน และหาฉั น ทามติร่ ว มกัน แล้ว
กระบวนการจึงเริม่ ขึ้นด้วยการ เอามติ ของทุกกลุ่ ม ทุกเครือ ข่าย ทุกองค์กรแล้ว จึงจัดเวที
ประกาศเจตนาร่วมกันของคนพังงา ที่ขบั เคลื่อนสังคม “เดินหน้าพัฒนาสู่พงั งาแห่งความสุข ”
ซึง่ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน กว่า ๘๐๐ คน โดยการนํ าพื้นทีร่ ูปธรรมแห่งความสุขจากเรื่อง
เล็กๆ ประเด็นงานพัฒนาในพืน้ ที่ รวมถึงเศรษฐกิจของคนพังงา ทีท่ าํ ให้คนพังงามีความสุข ใน
เวทีน้ี ผูว้ ่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมฟงั การนํ าเสนอทิศทางของคนพังงา ผูว้ ่าราชการพังงา
มอบให้เป็ นนโยบายและสนับสนุ นงบประมาณ เพื่อ ค้นหาความสุ ขของคนพังงา จึงเป็ น
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เป้าหมายร่วม และคําถามจึงตามมามากมาย ว่า “จะทําอย่างไร จะเริม่ ตรงไหน จะชวนใคร
มาร่วม จะทํากับใคร”
พวกเราและภาคประชาชนในพังงา จึงสรุปบทเรียนร่วมกันว่า กระบวนการประชาชน
ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆของสังคมต้องทําความเข้าใจให้เป็ นไปในทางที่สอดคล้องกัน
จึงมีวงพูดคุยกันหลายรอบ และลงมือทําโดยการลงพืน้ ทีต่ ําบล เพื่อค้นหาความสุขของคนพังงา
ถึงในพืน้ ที่ โดยรวมคนพังงามีความสุขจริง ๆ แต่มบี างสิง่ ทีท่ ําให้คนพังงามีความสุขลดลง เช่น
การพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ เรื่องการพนันวงเล็กวงน้ อยที่มใี นหลายหมู่บ้าน
และมีเจ้าหน้าทีร่ ฐั บางคนเข้าไปมีผลประโยชน์อยู่ดว้ ย จากการพนันนี่เอง จึงเป็ นต้นเหตุหลักๆ
ที่ส่งผลต่อปญั หาสังคมอื่น ๆ “มัวแต่ เล่นไพ่กนั นี แ่ หละ จึงไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน ทาให้
ลูกหลานบางคนท้ องก่อนวัยอันควร เยาวชนบางคนก็ไม่ได้ กลับบ้านตามเวลา และไป
เกี ย่ วข้ องกับยาเสพติ ด พ่อแม่บางคนหมดเงิ นเพราะการพนั น ทาให้ เป็ นหนี้ หนี้ นอก
ระบบก็เข้ามาแทรกแซง หรือหนี้ หมวกกันน็ อค ก็รกุ คืบเข้ามาในหมู่บ้าน และบางราย
ถึงขัน้ บ้านแตกสาแหรกขาด หนี หนี้ เพียงแค่ ยกตัวอย่าง การพนั นอย่ างเดี ยวนะ มัน
เชื อ่ มโยงได้ขนาดนี้ ” ตัวแทนชาวบ้านลุกขึน้ เชื่อมโยงของปญั หาให้เห็นเป็ นรูปธรรม “หวย
หุ้นก็เป็ นปั ญหาหนึ ง่ ที ค่ นพังงาส่ วนใหญ่ บอกว่าทาให้ ความสุขลดลง” อีกคนเสริมขึ้น
แต่บางคนยังเสนอทางแก้มาด้วย “ผมว่า ที วีเลิ กการถ่ายทอดการเคลือ่ นไหวของตลาด
หุ้น เพราะนักเล่นหุ้นเขาคงมีช่องทางในการติ ดตาม แต่ชาวบ้านไม่จาเป็ นต้ องรู้ ถ้าเขา
ไม่ รู้ ไ ม่ เ ห็ น เขาก็จ ะขาดความเชื อ่ มันในการออกหวย
่
คนซื้ อหวยก็จ ะลดลงทัน ที
ครึง่ หนึ ง่ ” ผูแ้ ทนจากสภาองค์กรชุมชนตําบล ลุกขึน้ พูดอย่างกล้าหาญ ทัง้ หมดอาจเป็ นปญั หา
พืน้ ฐาน ทีห่ น่ วยงานปล่อยปละละเลย ในการกํากับดูแล แต่ปญั หาหลักๆ ทีท่ ําให้ความสุขคน
พังงาลดลง คือราคาพืชผลทางการเกษตรลดลง และไร้ทิศทางในการแก้ปัญหา ไม่เว้น
แม้กระทังหน่
่ วยงานที ม่ ีหน้ าที แ่ ละงบประมาณต่ างคน ต่ างทาตามแผนงานโครงการ
ตัวเอง โดยใช้ ชุมชน แกนนา เป็ นองค์ประกอบในโครงการ หรือไม่มีโครงการก็ไม่ทา
และปั ญ หาที ด่ ู เ หมื อ นไกลตัว แต่ เ ป็ นปั ญ หาใหญ่ คื อ หน่ วยงานท าแผนพัฒ นาและ
กิ จกรรมโดยขาดการมีส่วนร่วม หรือขาดหลักธรรมาภิ บาล
จังหวัดจัดการตนเอง“พังงาแห่งความสุข” จึงเกิดการขับเคลื่อนและดําเนินการ ตาม
แผนงานร่วมกัน
๑. ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เตรีย มประสานความร่ ว มมือ กับ ทุ ก ภาคส่ ว น และประกาศ
เจตนารมณ์รว่ มกัน.
๒. ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จัดเวทีพฒ
ั นาเพื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยมีองค์กรชุมชน
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจนักวิชาการ และข้าราชการเกษียรเข้าร่วม และกําหนดแผนงาน
ร่วมกันเพื่อลงพื้นที่ปฏิบตั ิการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะทํางาน
พร้อมทัง้ สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อน เพื่อจัดเวทีในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารระดับตําบล เพื่อ
ศึกษาปจั จัย ต้นทุน ข้อกังวลและข้อเสนอ ทีจ่ ะทําให้คนพังงามีความสุขเพิม่ ขึน้ หรือลดลง และมี
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ข้อตกลงตําบลแห่งความสุข ๘ ตําบล และข้อตกลงร่วมระดับจังหวัดที่จะทําให้คนพังงาแห่ง
ความสุข จากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะร่วมกันสร้างรูปธรรมความสุขในพื้นที่ ๘ ตําบลให้เกิดขึ้น ไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ รูปธรรมแห่งความสุข และขยายพื้นที่เรียนรู้ให้คลอบคลุมตําบลอื่นๆอีก ๑๖
ตําบล และจัดตัง้ “สภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข ” พร้อมทัง้ ประกาศยุทธศาสตร์พงั งาแห่ง
ความสุข โดยอาศัยให้ธรรมนูญตําบลแห่งความสุข ใน ๘ ตําบล
๔. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จะร่วมสร้าง ๒๐๐ รูปธรรม พังงาแห่งความสุข ในอีก ๑๖ ตําบล
รูปธรรมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข และขยายพืน้ ทีเ่ รียนรู้ อีก ๑๖ พืน้ ที่ โดย
สร้างธรรมนูญแห่งความสุข ในอีก ๑๖ ตําบลและ ร่างธรรมนูญจังหวัดพังงาแห่งความสุข
๕. ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขับเคลื่อนพื้นที่แห่งความสุข ๔๐ตําบลเดิม และขยายพื้นทีต่ ําบล
แห่ ง ความสุ ข ให้ค ลอบคลุ ม ทัง้ จัง หวัด ๕๑ ตํ า บล พื้น ที่ ๒๐๐ รูป ธรรมแห่ ง ความสุ ข ๔๐
ธรรมนูญ รับฟงั ความเห็น(ร่าง)ธรรมนูญพังงาแห่งความสุข
๖. ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศธรรมนู ญพังงาแห่งความสุข และเดินหน้ าสู่จงั หวัดพังงา
ปกครองตนเอง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมลํ้าอย่างยังยื
่ น
เพราะฉะนัน้ การขับเคลื่อนของพวกเราและขบวนประชาชน ภาคีภาคเอกชน และ
ภาคีภาครัฐ ในพังงา ไม่ได้นิ่งนอนใจทีเ่ กิดกระแสความขัดแย้งทางการเมืองในปจั จุบนั แต่คน
ั หาความขัด แย้ง ในพื้น ที่ โดยเอาคนในชุ ม ชน สัง คม
พัง งาเดิน หน้ า เพื่อ หาแนวทางแก้ป ญ
จัง หวัด เป็ น ตัว ตัง้ และกํ า หนดการพัฒนาพัง งาร่ว มกัน โดยใช้ห น่ ว ยงาน ภาคี ที่ม ีหน้ า ที่
บทบาทเดิม เพื่อปรับเปลีย่ นแนวทาง เพื่อตอบโจทย์คนพังงาอย่างแท้จริง
จากบ้านนํ้ า เค็มขยายพื้นที่ จงั หวัด พัง งา ซึ่ ง มีพื้นที่ ต้นแบบในการจัดการภัย
พิ บตั ิ โดยชุมชน ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ชิ ุมชนบ้านนํ้าเค็ม ได้
ขยายพืน้ ที่ ในจังหวัดพังงาออกไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้พน้ื ทีไ่ ด้ ทบทวน และเตรียมคน
เตรียมทีม เพื่อจัดระบบการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชน ด้วยกระบวนการ จัดเวที เพื่อนําเสนอ
รูปแบบของภัยพิบตั ิท่เี กิดขึ้นจากทัวโลก
่
และภัย พิบ ัติท่ีเ กิดขึ้นในประเทศไทย จากอดีต
ชีใ้ ห้เห็นถึงการบริหารจัดการภัยพิบตั ใิ นช่วงเกิดเหตุ ชุมชนเป็ นผู้เผชิญเหตุโดยลําพังทัง้ สิ้น
ความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ เกิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ ุมชน รวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูท่ไี ม่ตรง
จุด และไม่เพียงพอกับความสูญเสีย ทําให้หลายพื้นที่ได้ตระหนักและร่วมเรียนรู ได้ร่วมกัน
พัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนขึน้ ทีต่ ําบลบางเหรียง โดยการจัดทําแผน พัฒนา
แผน พัฒนาคน พัฒนาศูนย์ จัดตัง้ ศูนย์ สร้างความร่วมมือกับภาคีทอ้ งถิน่ และจังหวัด
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เริม่ ด้วยกระบวนการทบทวนในพื้นที่เป้าหมาย ๘ พื้นที่ ตําบล จัด
กระบวนการทําความเข้าใจและทบทวนแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั โิ ดยชุมชน ในทุกพืน้ ที่
และคัดเลือกพื้นที่พฒ
ั นาเป็ นพื้นที่ต้นแบบเพิม่ ใน ๒ ตําบล คือ ตําบลบางวัน และตําบลเกาะ
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ยาวน้อย เน้นการจัดเวทีให้ความรู้ การจัดกระบวนการทําแผนอย่างมีส่วนร่วม ทบทวนแผน
พัฒนาแผน พัฒนาคนเป็นอาสาสมัครอย่างมืออาชีพ
จากกระบวนการดังกล่าวทําให้จงั หวัดพังงา โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผูว้ ่าราชการ
จังหวัด สนับสนุ นงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อหนุ นเสริมเรื่องการขับเคลื่อนแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ น และให้ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ อีก ๔
พืน้ ที่
จังหวัดพังงาแต่งตัง้ กรรมการขับเคลื่อนภัยพิบตั ขิ น้ึ มา โดยมีชุดอํานวยการ ซึง่ มีผวู้ ่า
ราชการจัง หวัดเป็ น ประธาน นายอํ าเภอทุ กอํ า เภอ ผู้บ ริหารท้อ งถิ่น ที่ป ฏิบ ัติก ารทุ ก พื้น ที่
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง และคณะทํา งานภัย พิบตั ิชุ ม ชนเป็ น กรรมการ โดยจัด ประชุ ม ชี้แ จง
โครงการ มอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในระดับพื้นที่ปฏิบตั ิการ และแต่งตัง้ คณะทํางานขับเคลื่อน ขึน้ มา ๑ ชุด เพื่อให้
ลงพื้นที่ปฏิบตั กิ าร โดยมีคณะทํางานภัยพิบตั เิ ป็ นหลักในการขับเคลื่อน และ ปภ.จังหวัดเป็ น
ทีมงาน
จากพื้น ที่สู่น โยบายจัง หวัด พัง งา “พัง งาแห่ ง ความสุ ข โดยการจัด การภัย พิบ ัติท่ี
ชุมชน” เมื่อมีนโยบาย คําสัง่ และงบประมาณสนับสนุ นเพิม่ เติม ในจังหวัดทําให้การขับเคลื่อน
การจัดการภัยพิบตั ิ เดินหน้าได้อย่างกว้างขวางขึน้ บางพืน้ ทีอ่ าจเป็ นเพียงเวทีทําความเข้าใจ
บางพื้นที่อาจเป็ นกระบวนการพัฒนาอาสาสมัคร บางพื้นที่อาจเป็ นการจัดทําแผน และบาง
พืน้ ทีท่ าํ ทัง้ กระบวนการและระบบทีเ่ ข้มข้นขึน้ ด้วยความหลากหลาย และต้องยกระดับ พัฒนา
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง คณะทํา งานจึง ผลัก ดัน ให้ การจัด การภัย พิบ ัติโ ดยชุ ม ชน บรรจุ อ ยู่ใ นแผน
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ทีจ่ ะสามารถทํางานได้ต่อไป
จากพื้นที่ชุมชนบ้านนํ้ าเค็มได้ผลักดันเป็ นกระแสสังคมในการจัดการภัยพิบตั ิโดย
ชุมชน เป็ นนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผลักดันเป็ นนโยบายระดับ
จังหวัด หัวใจสําคัญคือต้องมีคน มีอาสาสมัคร จัดการภัยพิบตั ิ
จากเครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ ....สู่การร่วมแก้ปัญหาพีน่ ้ อง
การขับเคลือ่ นการคืนสัญชาติ คนไทยพลัดถิ น่
จากบ้านนํ้าเค็มและเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ทําให้พวกเราได้เรียนรู้
ถึงวิถชี วี ติ คนไทยพลัดถิน่ ควบคู่ไปด้วย เข้าใจว่าความเป็นคนไทยทีถ่ ูกละเลย “มีบตั รประชาชน
หรือเปล่ า ถ้าไม่มรี บั ของบริจาคไม่ได้ ” ประโยคนี้มนั ทิม่ แทงใจพวกเราตลอดมาว่า ค่ าของ
มนุษย์มเี พียงแค่บตั รประชาชนเท่านัน้ หรือ ไม่มบี ตั รไม่มสี ทิ ธิกนิ ไม่มสี ทิ ธิใช้เลยหรือ เราจึงเข้า
ร่วมการขับเคลื่อนอย่างเต็มตัว ที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เ กิดเป็ นนโยบาย กฎหมายคืนสัญชาติ
เป้าหมายการเคลื่อนคือ การยกร่างกฎหมาย เมื่อได้ร่างกฎหมายแล้วต้อ งทําให้ส่อื มวลชน
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สัง คมเข้าร่ว มผลัก ดัน กฎหมายคืน สัญ ชาติ และผู้มอี ํ า นาจต้อ งเข้า ร่ว มเป็ น แรงผลัก ดัน ให้
กฎหมายผ่านสภาบังคับใช้ให้ได้
“อี ก สองเดื อ นหนู ก็จะจบ ม. ๓ แล้ ว หนู ย งั ไม่ รู้เ ลยว่ า จะไปเรี ย นต่ อ ที ไ่ หน
อนาคตหนู จ ะเป็ นอย่ า งไร ฐานะทางบ้ า นหนู ก็ย ากจนเสี ย เหลื อ เกิ น ปั ญ หาใหญ่
ระดับประเทศก็รมุ เร้าจนหนูเองเกือบจะหมดหวังกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ เสียแล้ว ก็หนู
เป็ นคนไร้สญ
ั ชาติ มันทาให้หนูมองไม่เห็นภาพของอนาคตของตัวเองเลย ความฝันหนู
คงต้ องพลันทลายลงสิ้ นแน่ เส้ นทางชี วิตที ห่ นูฝันไว้ หนูอยากเป็ นนักพัฒนาชุมชน ฉัน
อยากนาความรู้ไ ปพัฒ นาหมู่บ้ าน”..ชาลิดา ขุนภักดี กล่ า วอย่างสิ้น หวัง "ถ้า ยายมีบตั ร
ประชาชนแล้วยายตาย ไม่ต้องไปแจ้งตายหรอก...ให้เผาบัตรประชาชนพร้อมไปกับยาย เผื่อ
เกิดชาติหน้า..ยายจะได้เกิดเป็ นคนมีบตั รประชาชน หากยายมีโอกาสได้บตั รก่อนตาย" ยายบี
วัย ๖๓ ปีตอกยํา้ อีกคน
เด็กๆ ผูส้ งู อายุ ผูห้ ญิง กําลังเร่งมือเก็บของใส่กระเป๋า เตรียมข้าวสาร หม้อ กะละมัง
ฯลฯ ขนขึน้ รถ เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ “เร่งมือเข้าหน่ อย เสาร์อาทิ ตย์น้ ี แหละ อาจเป็ น
ครัง้ สุดท้ายของการต่อสู้ของพวกเรา หรือลุงอาจจะตายเสียก่อนที จ่ ะได้บตั รก็ได้ยงั ไม่รู้
เลย เครือ่ งหนังตะลุงเอาขึ้นรถด้วย แล้วคณะมโนราห์เขาจัดของขึ้นรถเรียบร้อยหรือ
ยัง เราไปนอนหน้ ารัฐสภากันเลยนะเตรียมให้พร้อม” ผูอ้ าวุโสของเครือข่ายตะโกนบอก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ขบวนคนไทยพลัดถิน่ ได้เดินเท้าจากด่านสิงขร ถึงรัฐสภา เพื่อ
ผลักดันร่างกฎหมายสัญชาติ ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิน่ จนผ่านวาระ ๑-๒๓ ของสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) สามวาระรวด “เมื่อไหร่......กรรมาธิการฯ วุฒสิ ภาและผู้ม ี
อํานาจจะเข้าใจเรา...สักที..เมื่อไหร่จะเลิกพูดถึงความมันคง....เมื
่
่อไหร่จะเลิกมองว่าเราเป็ นตัว
ร้ายทําลายความมันคง...และเมื
่
่อไหร่คุณจะคืนความมันคงในชี
่
วติ ให้พวกเรา...คนไทยพลัดถิน่
สักที...หากพี่น้องไทยพลัดถิ่นคือคนที่จะเป็ นตัวทําลายความมันคง
่ ได้โปรดฆ่าพวกเราเสีย
เถอะหรือสร้างเรือ แพขนาดใหญ่แล้วขนพวกเราขึ้นไป ลากพวกเราไปทิ้งกลางทะเลก็ได้
เพราะเราไม่รู้ว่ า จะอยู่ต่ อ ไปทําไม...เพราะแม้แต่ ค นที่ร่ว มสายเลือ ดก็ยงั ไม่เ ชื่อ ว่าเราคือ
สายเลือดเดียวกัน.....มันไม่มปี ระโยชน์ เลยที่....พวกเราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้แบบคนซึ่งไร้
ตัวตนในสังคมไทยเช่นนี้อกี ต่อไป โปรดพิจารณา” อาริฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ เยาวชนที่เติบโต
ผ่านกระบวนการต่อสูม้ า ๑๐ ปีเต็ม พูดแบบน้อยเนื้อตํ่าใจอย่างสุดซึง้
จากการเกาะติด กัด ไม่ ป ล่ อ ย แม้ใ นช่ ว ง ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีก ารเปลี่ย นรัฐ บาล
เครือข่ายยังได้ติดตามไปเสนอ พ.ร.บ. ฉบับนี้กบั รัฐบาล และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒสิ ภา
และผ่ านร่างกฎหมายมาบังคับใช้ “พวกเราทําทุกอย่างตัง้ แต่ เ ขียนคําอธิบาย แล้วไปส่งใน
กล่องรับจดหมายของนักการเมืองทุกคน การเชิญบางคนมาฟงั คําอธิบาย การมานอนรอเฝ้า
การพิจารณากฎหมายหน้ารัฐสภา การใช้ส่อื มวลชนทําความเข้าใจกับสังคมอย่างเต็มที่ หัวใจ
ของเรือ่ งนี้ คือการสื่อสารกับสังคมให้เข้าร่วมผลักดันกฎหมาย และเข้าใจความเป็ นคนไทยพลัด
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ถิน่ พร้อมทัง้ กัดไม่ปล่อย ผมได้มโี อกาสเข้าร่วมกําหนดวางแผนในทุกขัน้ ตอนของการเคลื่อน
ร่วมกับพีน่ ้องเครือข่ายไทยพลัดถิน่
เครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ สู่วิถี...ชาวเล....กับการผลักดันนโยบาย
ั ่ นดามันอย่าง
“สิ นามิ ” คนไทยไม่เ คยรู้จกั มาก่ อ น แต่ ส ึนามิ ทําลายล้างชายฝ งอั
โหดร้า ย สัง คมไทยเรีย นรู้ค รัง้ ใหญ่ เ มื่อ ภัย มา หลัง จากมีค นเสีย ชีว ิต ไปกว่ า ๕ พัน คน
สังคมไทยได้เรียนรูอ้ ะไรหลายอย่าง ทัง้ เรื่องระบบเตือนภัย การจัดการบริหารขณะเกิดภัย การ
เตรียมพร้อ มรับมือ ภัยพิบตั ิ สังคมไทยไม่เ คยทอดทิ้งกัน แต่สงั คมไทยไม่เคยมีบทเรีย นให้
เรีย นรู้อ ดีต และสัง คมไทยไม่เ อาข้อ ผิด พลาดมาเป็ น ครูเ พื่อ จะแก้ไ ข แต่ ย งั มีอีก สิ่ง หนึ่ ง ที่
สังคมไทยได้รจู้ กั ทีม่ าพร้อมกับสึนามิ นันคื
่ อ ชาวเล
ั ่ น ดามัน จากนัก วิช าการ ราชการ
“ชาวเล” เป็ น คํา เรีย กกลุ่ มชาติพ นั ธ์ช ายฝ งอั
สื่อมวลชน นักพัฒนา จากทัง้ ในและต่างประเทศ ซึงความจริงพวกเขาเรียกตัวเองว่า “ มอ
แกลน มอแกน อูรกั ลาโว้ย” ชาวเล จึงเป็ นคําที่เขารูส้ กึ ว่าคนในสังคมใหญ่ ดูถูกเหยียดหยาม
เขาอย่างรุนแรง เหตุน้ีเอง กลุ่มชาวเลจึงปิ ดกัน้ ตัวเองมาตลอดกว่า ๓๐๐ ปี ชาวเลไม่ชอบอยู่
ร่วมกับคนไทยปรกติหรือ “แฉม” ที่ชาวเลใช้เรียกคนไทย เพราะวิถวี ฒ
ั นธรรมเฉพาะที่ต่างกัน
บุคลิกทางกายภาพต่างกัน ภาษาต่างกัน คนดัง้ เดิมเล่าว่า “เมื่อแฉมเข้ามารุกชุมชนเราเมื่อไหร่
แฉมจะทําให้เราสูญสิน้ วัฒนธรรม เราจะอยู่ไม่สุข” ผูเ้ ฒ่าหลายคนยังเคยสังสอนลู
่
กหลานไว้ว่า
“เมือ่ นํ้าทะเลแห้งให้หนีขน้ึ ทีส่ งู ” ชาวเลรุน่ ผูเ้ ฒ่าทัง้ หลายเคยเล่าให้ฟงั “พวกเราเป็ นคนไทย หา
กินในทะเล เกาะแก่งต่างๆ เป็นของแผ่นดิน เราจึงอยู่และอาศัยได้ชวลู
ั ่ กชัวหลาน”
่
วันนี้ชาวเล
ส่วนใหญ่ยอมรับคําว่า ชาวเล เป็นคําเรียกขานได้บา้ งแล้ว
“ผมเกิดทีน่ ่ี อยู่ทน่ี ่ีมาจนอายุป่านนี้ไม่เคยรูไ้ ม่เคยเห็นว่าใครเป็ นเจ้าของทีด่ นิ แถวนี้
นอกจากพวกเรา บ้านของเรา มะพร้าวก็ของเรา หลุมศพของบรรพบุรุษ เรา ศาลพ่อตาเรา
เท่านี้ไม่พอเหรอกับการทีจ่ ะบอกว่านี่บา้ นเรา” เฒ่าชาวเลวัย ๗๘ ชุมชนราไวย์ ภูเก็ตเล่าอย่าง
หัวเสีย และเล่าต่อว่า “กระดาษใบเดียวมันเอามาไล่เราเหมือนหมูเหมือนหมา กระดาษจะมี
ความหมายกับเขาอย่างไรไม่รู้ แต่กบั เราไม่มคี วามหมาย เราไม่ไปจะตายอยูท่ น่ี ่กี บั บรรพบุรษุ ”
หลังจาก สึนามิ ปญั หาชาวเลก็ได้ถูกเปิ ดขึน้ ต่อสาธารณะมากมาย ชาวเล ๒๑ ชุมชน
ถูกรุกรานอย่างหนักเรื่องที่อยู่อาศัย อีก ๑๐ ชุมชนร่วมแก้ปญั หากับรัฐให้พออยู่ได้แล้ว ที่ฝงั
ศพหลายชุมชนถูกขุดรือ้ ศพออก เพื่อสร้างรีสอร์ท บางชุมชนถูกสร้างทับสุสาน บางชุมชนหา
ที่เ พื่อ กดดันให้มกี ารแลกเปลี่ยนกับสุส านเพราะอยู่ใกล้ทะเลสวย บางชุมชนเอาที่ประกอบ
พิธกี รรมไปเป็ นสวนสาธารณะ สร้างพื้นที่อาบแดดส่วนตัว หรืออื่น ๆ ลําพังชาวเลเป็ นคนตัว
เล็กตัวน้อยของสังคม อคติของชุมชนใกล้เคียงทําให้ไม่มกี ําลังพอทีจ่ ะปกป้องผืนดินเกิด และ
พืน้ ทีฝ่ งั กลบร่างกายยามจากไปจากโลกใบนี้
“ชาวเล มีทะเลแต่ ไม่มีทีห่ ากิ น” ก่อนตาย ชาวเลหากินด้วยการดําหาปลา กุ้ง
หอย ปลาหมึก อยู่ในทะเล มาแต่บรรพบุรุษที่มที ะเลให้เป็ นที่หากิน กระทังเมื
่ ่อสิบกว่าปี มานี้
๑๘๓

เอง นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วรุกรานทะเลอย่างหนัก ชายหาด เกาะแก่งต่างๆกลายเป็ น
เขตอนุ รกั ษ์ เป็ นอุทยานทางทะเล หลายครัง้ หลายคราที่ชาวเลกลายเป็ นผู้บุกรุกทะเล ถู ก
ดําเนินคดี “พวกผมไปดําหอยได้มาพันกว่ากิโล พอเอาเข้าไปขายทีจ่ งั หวัดตรัง อุทยานมาจับ
พวกผม ๑๗ คน พร้อมยึดเรือเรา ๒ ลํา และรถ ๑ คัน เกือบปี แล้วเรายังไม่ได้เรือคืนเลย ทัง้ ที ่
หอยเราก็ไม่ผดิ กฎหมาย เรือเราก็ไม่ผดิ กฎหมาย สถานทีห่ าก็ไม่ใช่อุทยาน เรายังมี มติ ครม.
๒ มิ.ย.๕๓ ผ่อนปรนให้เราด้วยซํ้า แต่เราถูกยึดเรือ เลวร้ายกว่านัน้ คือ อําเภอมีความเห็นไม่
ฟ้อง จังหวัดมีความเห็นไม่ฟ้อง อัยการมีความเห็นไม่ฟ้อง แต่เราถูกดําเนินคดี เรือเราคงพังไป
แล้ว ไม่รใู้ ครรับผิดชอบ เพราะแค่ พวกเราเป็ นชาวเล ใครคงมองไม่เห็นความสําคัญ” สนิท แกนนํา
เครือข่ายชาวเลเล่าให้เราฟงั อย่างมึนงง
หนุนเสริ ม..ผลักดัน..จัดระบบ..เกาะติ ด..แก้ปัญหา..เปิ ดพื้นทีส่ าธารณะ..พัฒนาคน
เราได้มโี อกาสอย่างสําคัญทีไ่ ด้เข้าไปร่วมหนุ นเสริมให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม และ
พัฒนาศักยภาพแกนนําเพื่อให้คน้ หาปญั หา รูจ้ กั ตัวตนตัวเอง และลุกขึน้ มาเป็ นแกนหลักในการ
ผลักดันการแก้ปญั หาตนเอง การแก้ปญั หาทีด่ นิ การแก้ปญั หาสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือ
การรือ้ ฟื้นวัฒนธรรมดัง้ เดิมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทําให้สงั คมลดอคติทางชาติพนั ธ์ลงและ
ให้การยอมรับมากขึน้ และมีมูลนิธชิ ุมชนไทเกาะติดพื้นที่ และการช่วยเหลือจากสถาบันวิจยั
สังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เราร่วมกันสร้างรูปธรรมในหลายพื้นที่ เช่น การแก้หนี้นอก
ระบบในพื้นที่ชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเลบ้านทับตะวัน จังหวัดพังงา
บ้านมันคงชุ
่ มชนทุ่งหว้า จังหวัดพังงา โฉนดชุมชนชาวเลสะปํา จังหวัดภูเก็ตเป็ นต้น มีรปู ธรรม
มีงานวิชาการรองรับ จนทําให้เครือข่ายชาวเลสามารถมีการผลักดันข้อเสนอเชิง นโยบาย
“มติ ครม.๒ มิ .ย. ๒๕๕๓ ว่าด้วยเรือ่ งสนับสนุนฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยหลัก เขตสังคม
และวัฒนธรรมพิ เศษชาวเล ”
จากผูป้ ระสบภัยสึนามิ ....เป็ นผู้ประสานงานเครือข่าย....เป็ นนักขับเคลือ่ นสังคม
หลังเรียนจบ ชัน้ ปวช.ไฟฟ้า จากเทคนิคภูเ ก็ต ผมมุ่งหน้ าเข้ากรุงเทพฯ มาเรียน
หนังสือ โดยต้องมาหางานทํา เป็ นเด็กอู่ซ่อมรถบ้าง ทํางานตามโรงงานบ้าง ค่าแรงวันละ ๑๐๐
กว่าบาท ผมก็ส่ ง ตัว เองเรียนจบแค่ ปวส. ไฟฟ้ า การศึก ษาของเด็กต่ างจัง หวัด ครอบครัว
ยากจน มาได้แค่น้ีจริง ๆ ครับ ผมทํางานที่กรุงเทพฯ ได้ระยะหนึ่ง ช่วงนัน้ ผมมุ่งมันเพี
่ ยง
เพื่อให้ส่งตัวเองเรียนให้จบ ปวส.
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ผมกลับไปอยู่บา้ น ทําอาชีพประมง และเมื่อตัง้ หลักปกั ฐานครอบครัว
สร้างฐานะให้ตวั เองได้ระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนกับนักการเมือ ง
ท้องถิ่น ถึงแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยอุดมการณ์ท่อี ยากเห็น สิง่ ที่ดีกว่า และคิดว่า
ความรูท้ ่มี จี ะทําประโยชน์ให้บ้านตัวเองได้ จึงลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางม่วง และได้รบั การเลือกตัง้ เข้าไปทําหน้าที่ดงั หวัง การตัง้ ความหวังเพื่อเป็ น
๑๘๔

นักการเมือง เพราะพืน้ ฐานของครอบครัวทีม่ พี รรคพวกเยอะ การจะทําอะไรเพื่อสังคมก็เพียง
เพื่อมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตัง้ แต่แล้วชีวติ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ เมื่อ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ภัยพิบตั สิ นึ ามิถล่มบ้านนํ้าเค็มของผมราบเป็ นหน้ากลอง ผมสูญเสียทุก
อย่าง บ้าน รถ อาชีพ ชีวติ พ่อ หลานชายคนเดียว และญาติ พีน่ ้อง อีกกว่า ๔๐ คน
สถานการณ์เปลีย่ นชีวติ เมื่อความรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกอบต. ผูน้ ํ าชุมชน และ
ญาติมติ ร ทีต่ อ้ งดูแลคนในชุมชนบ้านนํ้าเค็ม ทีม่ ปี ระชากร กว่า ๔,๐๐๐ คน แล้วสิง่ ใหม่ในชีวติ
ทัง้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ก็เกิดขึน้ กับพวกกระผม พวกเราร่วมกันสร้างชุมชนใหม่ขน้ึ ณ
ศูนย์พกั ชัวคราวบางม่
่
วงของผู้ประสบภัยสึนามิบ้านนํ้ าเค็ม โดยการสนับสนุ นของภาคีความ
ร่วมมือหลายองค์กร มูลนิธชิ ุมชนไท มูลนิธอิ นั ดามัน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
ที่ศู น ย์พ กั ชัว่ คราวของผู้ป ระสบภัยสึน ามิ เริ่ม น่ า อยู่ข้นึ เมื่อ เราจัดระบบบ้า นพัก
จัดระบบคณะกรรมการชุมชน เป็ นฝ่ายงานรับผิดชอบออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ เรามี กลุ่มดูแลเด็ก
กลุ่มผูส้ งู อายุ กลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มชาติพนั ธุช์ าวเล และแรงงานพม่า มีการนําเงินบริจาคมา
เป็ นกองทุน และมีการออมเงินเพิม่ มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ และที่สําคัญมีการแก้ปญั หาที่ดนิ
และการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยถาวร โดยใช้งบประมาณโครงการบ้านมันคง
่ และภาคีพฒ
ั นาอีกจํานวน
มากเข้ามาสนับสนุนทัง้ ความรู้ ทรัพยากร งบประมาณ และอื่น ๆ
เรามีนักพัฒนาที่มคี วามเชี่ยวชาญในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่าง อ.จํานงค์ จิตรนิรตั น์ คุณปรีดา คงแป้น จากมูลนิธชิ ุมชนไท ทีอ่ ยู่เคียงข้าง เป็ นทีป่ รึกษา
มา รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพแกนนํ า ที่ส่งพวกเราเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมทัง้ ให้ฝึก
วิเคราะห์สงั คมการเมืองอย่างต่อเนื่อง จากวันนัน้ ถึงวันนี้
นอกจากนี้ เรามีคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช เข้ามาสนับสนุ นให้พวกเรา เตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยพิบตั ิ ร่วมกับภาคีพฒ
ั นาอื่น ๆ จนทําให้ชุมชนของเราเป็ นชุมชน
ตัวอย่าง และได้รบั รางวัลจากหลายองค์กร เพราะความร่วมมือสนับสนุ นจากองค์กรต่าง ๆ ทัง้
ภาครัฐ และภาคเอกชน และชุมชนได้มโี อกาสเรียนรู้ “กระบวนการมีส่วนร่วม” จนสังคมเล็ก ๆ
ในศู น ย์พ ัก ชัว่ คราวของเราน่ า อยู่ เพราะพวกเราได้กํ า หนดเองทุ ก เรื่อ ง พร้อ มทัง้ ยัง ทํ า
แผนพัฒนาชุมชนบ้านนํ้าเค็มกันเอง
อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นธรรมเกิดขึน้ กับผูป้ ระสบภัย อีกหลายชุมชนในพืน้ ทีอ่ นั ดา
มัน โดยเฉพาะปญั หาความขัด แย้ง เรื่อ งที่ด ิน จึง ได้ร วบรวมชุม ชนผู้เ ดือ ดร้อ น “จัดตัง้ เป็ น
เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ” ช่วยกันสร้างบ้านในที่ดินเดิม และเสนอแนวทางแก้ไขปญั หากับ
รัฐบาล โดยการตัง้ คณะกรรมการแก้ปญั หาขึ้นมาหลายชุด จนบางพื้นที่สามารถแก้ปญั หาได้
แต่หลายพื้นที่ไม่สามารถแก้ปญั หาได้และยังคงมีปญั หายืดเยือ้ จนถึงปจั จุบนั โดยเฉพาะพื้นที่
พิพาทระหว่างชุมชนกับเอกชน อาทิ ชุมชนชาวเลราไวย์ ชุมชนชาวเลเกาะพีพี และชุมชน
ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีชุมชนที่ผมจะกล่าวถึงเป็ นพิเศษ เพราะ ๑๐ ปี แล้วยังไม่สามารถกลับ
เข้าไปอาศัยในทีเ่ ดิมได้ เพราะปญั หาการจัดการของภาครัฐที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความ
๑๘๕

เป็ นธรรม และละเมิดสิทธิชุมชนผู้ประสบภัย นัน่ คือชุมชนหาดบางสัก อ.ตะกัวป
่ ่า จ.พังงา ที่ม ี
ผูเ้ สียชีวติ ไป ๕๖ คน คงเหลือ ๑๘ ครอบครัว ผมคิดว่า นักพัฒนาสังคมต้องร่ว มมือกับชุมชน
เพื่อแก้ปญั หาชุมชน อยู่เคียงข้างชุมชน ทุกฝ่ายควรคํานึงถึงสิทธิชุมชน และไม่ละเมิดสิทธิ
ชุมชน
จากบทเรียนการแก้ปญั หาชุมชนตนเอง การสร้างชุมชนตนเอง ขยายไปร่วมมือกับ
ชุมชนอื่นๆ ในนามเครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ ในเครือข่ายฯ ยึดหลักว่า ต้ องร่วมสร้างชุมชน
ให้ น่าอยู่ด้วยมื อคนในชุมชนเอง จากเครือ ข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ จึงได้ขยายไปสู่พ้นื ที่
จังหวัดอื่น ๆ เช่น ปทุมธานี อุบลราชธานี สงขลา ฯลฯ กว่า ๔๐๐ ชุมชนเป็ นเครือข่ายชุมชน
เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เราร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ สร้างโมเดลกิจกรรมดี ๆ ให้
เกิดขึน้ เช่น เกิดโมเดลจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนขึน้ จนเป็ นทีศ่ กึ ษาดูงานจากคนทัวโลก
่
เกิด
ธนาคารชุมชน ธนาคารเครือข่ายคนจน เกิดระบบสวัสดิการชุมชนเอง เกิดศูนย์วฒ
ั นธรรม
ชุมชน ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเล เกิดวงดนตรีเยาวชน เกิดกลุ่มเยาวชนเพื่อสิง่ แวดล้อม เกิดศูนย์
เรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายทัวประเทศ
่
จากประสบการณ์ ท่เี ข้าร่ว ม ลงมือ ทํามาหลายปี เมื่อ เครือ ข่ายมองว่าทิศ ทางการ
ปฏิรปู สังคมและการเมือง ควรต้องเข้าไปร่วมเปลีย่ น เราจึงเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในร่าง
พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเมือง เมื่อเกิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะขึน้ (ไทยพีบี
เอส) เราก็เข้าไปเป็ นสมาชิกสภาผูช้ มและผู้ฟงั เมื่อครัง้ ความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๓ พวกเราในนามเครือ ข่ า ยฯ เข้า ร่ ว มผลัก ดัน ให้เ กิด การปฏิ รูป ประเทศ และร่ ว ม
กระบวนการ สมัชชาปฏิรปู ประเทศ โดยนํ าเสนอ การแก้ปญั หาทีด่ นิ เพื่อ “ ลดความเหลื่อมลํ้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ”
สุ ดท้ายผมคิดว่า การสร้างสังคมให้ น่าอยู่ ต้อ งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชน ให้
พึง่ ตนเองเป็นหลัก ให้ชมุ ชนสร้างรูปธรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยคนในสังคมคํานึงถึงคนตัวเล็ก
ตัวน้อยของสังคม ไม่ว่าจะเป็ น คนเปราะบาง ผูใ้ ช้แรงงาน คนไร้สถานะ และคนทีอ่ ยู่กบั ความ
รุนแรงทุกวัน เช่น ในจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ และชนเผ่าพืน้ เมืองทีย่ งั ไม่มสี ทิ ธิ ไม่ม ี
เสียง หรือถูกละเมิดสิทธิอยู่ทุกวันนี้ สังคมของเราก็จะเอื้ออาทรกันมากขึน้ เข้าใจกันมากขึ้น
และเมือ่ พร้อมกับทีเ่ ราปรับปรุงโครงสร้างสังคม ให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มของสังคมได้เกิดความ
เท่าเทียมกันมากทีส่ ุดเท่าทีเ่ ราจะทําได้ ไม่ว่าในประเด็นใด ๆ เพียงเท่านี้ สังคมของเราทัง้ หมด
ก็จะน่าเป็นสังคมแห่งความสุขได้ ไม่เฉพาะทีพ่ งั งาเท่านัน้
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เติ บโตเพื่อชีวิตใหม่ที่ชุมชนชาวเลราไวย์
โดย โชคดี สมพรหม
เกริ่ นนํา
เหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิทาํ ให้ผมได้เรียนรูว้ ่าสังคมภาคใต้มชี นเผ่าพืน้ เมืองอีกชนเผ่า
หนึ่ง คือ “ชาวเล” เพราะความรูเ้ ดิมในสมองของผม มีแต่เผ่าซาไก เมื่อมาได้รจู้ กั ชาวเลในช่วง
นัน้ ผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ต้องได้รบั ความช่วยเหลือและพัฒนาเช่นคนกลุ่มอื่นทัวไปเพราะ
่
“ชาวเล
ก็คอื คน” แต่จากการทํางาน พบว่า ชาวเลจะเป็ นกลุ่มชนเผ่าอยู่ชายขอบสุดของสังคมช่วงแรก
ๆ ภายหลังเหตุการณ์สนึ ามิ ชาวเลอาจจะได้รบั การช่วยเหลือเป็ นพิเศษ แต่กลุ่มองค์กรโดย
ส่วนมากเมื่อหมดภาระงานเร่งด่วนก็จะกลับไปทํางานประจํา สุดท้ายเขาก็จะต้องอยู่ในสังคม
แบบเดิม ๆ ที่เขาเคยเผชิญมาชัวชี
่ วติ ต้องเจอกับอคติแบบเดิม ๆ การถูกรุกลํ้าพื้นที่ทงั ้ ที่อยู่
อาศัยทีป่ ระกอบพิธกี รรมรวมถึงสุสาน รวมถึงต้องถูกคดีความเรือ่ งทีด่ นิ ออกทะเลหากเข้าเขต
อุทยานหรือเขตอนุรกั ษ์กจ็ ะถูกจับเช่นเดิม
ชาวเลมีวถิ ปี ฏิบตั ทิ ่ยี ดึ ถือกันมาในช่วงงานบุญเดือนสิบ จะเป็ นช่วงเวลาทีช่ าวเลนํ า
ผลผลิตของตนได้แก่ ปลาเค็ม ปลาแห้งและของทะเลอื่น ๆ มาแลกข้าวสารและอาหารอื่นกับ
คนที่ม าทํา บุญ ที่ว ัดที่เ รีย กว่ า “การขอบุ ญ ” ด้ว ยความเชื่อ ที่ว่ าถ้าใครไม่ป ระกอบพิธ ีกรรม
ดัง กล่ าวจะเจ็บป่ว ยและเกิด เหตุ ร้า ยกับตนเองซึ่ง เป็ น วิถีท่ปี ฏิบตั ิก ันมาอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง จนเกิดเหตุการณ์สนึ ามิ ซึ่งชาวเลเหล่านี้ได้รบั ผลกระทบจากการที่ไม่สามารถออก
ทะเลเพื่อหาปลาและต้องประสบภาวะยากจนลงจนไม่สามารถหาสินค้ามาแลกเปลีย่ นกับคนบน
บกได้เหมือนเดิมทําให้ภาพของชาวเลในช่วงบุญเดือนสิบจึงไม่ต่างจากขอทานที่นัง่ อยู่ตาม
งานวัด มีชาวเลบางกลุ่มทีป่ รับตัวด้วยการเข้าไปช่วยงานที่วดั ในช่วงวันพระใหญ่ด้วยการปดั
กวาดทําความสะอาด ล้างถ้ว ยจานโดยจะได้รบั ค่ าจ้างวันละ ๒๐๐ บาทและพระท่า นจะให้
อาหารคาวหวานกลับมาทีบ่ า้ น ผลจากเหตุการณ์สนึ ามิ ทําให้ชาวเลไม่สามารถพึง่ พาตนเองได้
เหมือนก่อนลําบากยากจนลงและอาศัยของบริจาคเพื่อการดํารงชีพ ทําให้มคี นบางกลุ่มรูส้ กึ ดู
แคลนและตีความพิธกี รรม “ขอบุญ” ของชาวเลทีไ่ ม่มขี องแลกเปลีย่ นว่าเป็ นพวกชอบของฟรี
กลายเป็นภาพลักษณ์เชิงลบส่วนหนึ่งทีค่ นภายนอกมีต่อชาวเล
ในการเรียนรูเ้ รือ่ งงานพัฒนาชาวเลนัน้ ผมใช้ประสบการณ์การทํางานพัฒนาทีผ่ ่านมา
ในเชิงเทคนิค การรวมกลุ่มและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ได้ แต่ การสัมผัสกลุ่ ม
ชาวเลในส่วนของวิถชี วี ติ ชีวติ และเข้าถึงกิจกรรมส่วนตัวเป็นไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจาก
กลุ่มชาวเลยังมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีปมด้อย ในขณะทีเ่ ขามีภาษาเป็ นของตนเองเฉพาะกลุ่มทัง้
มอแกนและอุรคั ลาโว้ย เวลาประชุมมีประเด็นปญั หาที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเขาจะคุยกันเองก่อน
ั หาทีล ะประเด็น พื้น ที่
ในขณะที่เ ราไม่เ ข้าใจภาษาเขา งานพัฒนาของชาวเลจึง ต้ อ งจับป ญ
ชาวเลราไวย์เริ่ มพัฒนาขึ้นมาจากการแบ่งงานกันทํา แต่กย็ งั มีปญั หาว่าหากแกนนํ าบางคน
ไม่ได้รบั รูใ้ นบางเรื่องก็จะมีความน้อยใจกันในกลุ่ม
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ความเป็ นมาชุมชนชาวเลราไวย์
กลุ่มชนเผ่าชาวเลมี ๓ กลุ่มคือ ‚มอแกน‛ เป็นกลุ่มชาวเลทีม่ วี ถิ หี าอยู่หากินกับทะเล
มากกว่าบนฝงั ่ ส่วนใหญ่ยงั พูดภาษามอแกนโดยจะพบที่เกาะเหลา เกาะสินไห เกาะช้าง และ
ั่
เกาะพยามในจังหวัดระนอง โดยใช้ชวี ติ ออกทะเลหาปลา เดินทาง ระหว่างฝงไทยและบริ
เวณ
ั่
เกาะสองฝงประเทศพม่
า ในส่วนของหมู่เกาะสุรนิ ทร์จงั หวัดพังงา และหมู่บา้ นราไวย์ในจังหวัด
ภูเก็ต มีประชากรกว่ า ๑,๐๐๐ คน ‚มอแกลน‛เป็ นกลุ่มชาวเลที่มวี ถิ ีผสมผสานกับสมัยใหม่
ั่
ั่
โดยทัวไปจะใช้
่
ชวี ติ บนฝงมากกว่
าในทะเล เช่น หมู่บา้ นชายฝงทะเลกว่
าสิบหมู่บ้านในจังหวัด
พังงา ภูเก็ต และ เกาะพระทอง มีประชากรกว่า ๕,๐๐๐ คน ‚อูรกั ลาโว้ย‛ เป็ นชาวเลทีม่ ภี าษา
พูดเฉพาะแตกต่างจาก มอแกน และมอแกลน อาศัยอยู่บนเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่
เช่น เกาะลันตา เกาะ พีพ ี ตรังและสตูล มีประชากรกว่า ๕,๐๐๐ คน
การเรียนรูแ้ ละรวบรวมเรื่องประวัตศิ าสตร์ชุมชนชาวเลราไวย์ เป็ นประเด็นทีม่ ปี ญั หา
ในการกล่าวอ้างถึงที่มาที่ไปของชาวเลในอันดามันโดยรวมด้ว ย เนื่องจากกลุ่ มชาวเลมีแต่
ภาษาพูดไม่มภี าษาเขียน งานวิชาการหรือบันทึกต่าง ๆ ในอดีตก็มคี ําเรียกชนเผ่านี้ทแ่ี ตกต่าง
กันรับทราบกันเพียงว่าเป็ นชนเผ่าพืน้ เมืองเผ่าหนึ่ง การเก็บประวัตศิ าสตร์ชาวเลราไวย์จงึ ต้อง
เริ่มจากการเก็บประวัติใ กล้ต ัว โดยการบอกเล่ าของผู้สูง อายุแ ละการทํา ผัง ต ระกูล ซึ่งเป็ น
เครื่องมือหนึ่งทีท่ ําให้เขารูว้ ่าเป็ นพี่น้อง (ญาติ) กันทัง้ หมด และทําให้ผมและทีมงานทํางานใน
พืน้ ทีไ่ ด้งา่ ยขึน้ ด้วยและข้อมูลเหล่านี้ยงั สามารถพัฒนาไปสู่การแก้ปญั หาทีด่ นิ ทีอ่ ยู่อาศัยและคดี
ความของชุ ม ชนชาวเลราไวย์เ พราะสามารถนํ า มาประกอบข้อ มูล เพื่อ สู้ค ดี ข องตนเองได้
บางส่วน
ชาวเลราไวย์ม ีป ระชากรจํา นวน ๒๔๔ ครัว เรือ น ๑,๒๖๐คน และยัง ไม่ ม ีบ ัต ร
ประชาชน จํานวน ๑๐๘ คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่เี อกชนอ้า งสิทธิเต็มพื้นที่ ๑๔ ราย (สํารวจปี
พ.ศ. ๒๕๕๐) ประกอบด้วยกลุ่มมอแกนและอูรคั ลาโว้ย
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เริม่ มีการบอกกล่าวด้วยวาจาจากเอกชนทีอ่ ้างสิทธิใน
ทีด่ นิ ว่าให้กลุ่มชาวเลราไวย์ยา้ ยออกจากพืน้ ทีม่ ฉิ ะนัน้ จะดําเนินตามกฎหมาย และก็เป็ นจริงเมื่อ
มีการฟ้องคดีเป็ นตัวอย่างในปี พ.ศ.๒๕๕๒เมื่อนายพุทธ หาดทรายทองและพวกอีก ๙ คนถูก
ฟ้อ งในข้อหาละเมิด และขับไล่ (จ่ายค่ าชดเชยและให้อ อกจากพื้นที่) กรณีดงั กล่ าวได้ทําให้
“แกนนํา” ชาวเลราไวย์เริม่ ทีจ่ ะต้องหาวิธแี ก้ปญั หา จึงเกิ ดจุดเปลี่ยนการทํางานของแกน
นําชุมชน ช่วงแรก พบว่า แกนนําในพืน้ ทีเ่ ป็นกลุ่มผูส้ ูงอายุ มีบารมี ทํางานกับหลายองค์กรแต่
ชาวบ้านตรวจสอบไม่ได้ ภายหลัง เมื่อมีประเด็นคดีความขึน้ มาจึงได้มกี ลุ่มคนหนุ่ มสาวขึน้ มา
ช่วยทํางานแก้ปญั หาเป็ น “คณะทํางานแก้ไขปญั หาเรือ่ งทีด่ นิ ทีอ่ ยู่อาศัยและคดีความ” โดยที่
คณะกรรมการชุมชนชุดเดิมยังคงอยู่ แต่มบี ทบาทเป็นทีป่ รึกษา
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ภัยพิ บตั ิ ธรรมชาติ ส่กู ารรับรู้ภาวะวิ กฤติ ของกลุ่มชาติ พนั ธุช์ าวเลของสังคมทัวไป
่
ช่วงเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิ ผม และทีมทํางาน มูลนิธชิ ุมชนไท (มชท.) ยังไม่ได้ เข้า
ไปปฏิบตั กิ ารพืน้ ที่ราไวย์ แต่จากคําบอกเล่าของแกนนํ าทราบว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวชาวเลรา
ไวย์ไม่มผี เู้ สียชีวติ หรือได้รบั บาดเจ็บ เนื่องจากมีผสู้ ูงอายุ (ลุงเปี๊ ยก) สังเกตเห็นความผิดปกติ
ช่วงนํ้าลดซึง่ แห้งผิดปกติ จึงสังให้
่ ชาวบ้านรีบหนีไปอยู่ทส่ี ูง (ในขณะนัน้ คือบริเวณ“บ้านบน”ใน
พืน้ ทีช่ ุมชน) “นํ้าแห้งลงไปเกือบถึงเกาะเฮ เห็นปลานอนดิ้นอยู่ทนี ่ ้ ําแห้ง โดยเฉพาะปลานกแก้ว
หลายคนจะลงไปเอาแต่เห็นผิดปกติมากจึงบอกให้ชาวบ้านรีบขึน้ ไปอยูท่ สี ่ ูง ให้ไกลทะเลไว้ก่อน
ซักพักนํ้าใหญ่กม็ าจริง ๆ เข้าไปในพื้นทีเ่ ลยครึง่ ชุมชน มีแต่เรือทีเ่ สียหาย ควํา่ บ้างแตกบ้าง คิด
ว่าคงไม่มโี อกาสออกเรือหาปลาแล้ว ” ทัง้ นี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวเลราไวย์ทพ่ี กิ ารและป่วย
หนักอยู่แต่ชุดผู้ชายทีแ่ ข็งแรงก็ได้เข้าไปช่วย พอนํ้าลดก็ออกมาดูเรือถอดเครื่องเรือออก ไม่ม ี
ใครกลัวหรือกังวลเรือ่ งนํ้าทะเล แต่กงั วลเรือ่ งเครือ่ งมือหากิน
มูลนิธชิ ุมชนไทเลือกพื้นที่ราไวย์เป็ นพืน้ ที่ปฏิบตั กิ ารด้วยเล็งเห็นประเด็นปญั หาการ
ฟ้องร้องเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่เดิมนัน้ ตัง้ ใจจะช่วยเรื่องพืน้ ทีช่ ุมชนที่ถนนตัดผ่านซึง่ ต้องถูกรือ้ ย้าย
แต่ ภ ายหลัง ทราบว่ า พื้น ที่ ช าวเลถู ก ฟ้ องคดี จึง ได้ใ ห้ทีม ในพื้น ที่ไ ปสํ า รวจข้อ มูล และจัด
กระบวนการชุมชน ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าเครือข่ายหลังเหตุการณ์สนึ ามิ
หลังภัยพิบตั สิ นิ ามิ กลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวเลทัวอั
่ นดามันเริม่ เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นผ่านการ
นํ าเสนอของสื่อต่าง ๆ ทัง้ ในด้านของการช่วยเหลือชีว ิตผู้อ่นื และเป็ นกลุ่มที่เอาชีวติ รอดจาก
เหตุการณ์ สนึ ามิมาได้ด้วยภูมปิ ญั ญา เก่าแก่จนเกือบจะกล่าวได้ว่ากลุ่มชาวเลไม่มผี ู้เสียชีวติ
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวในช่วงของการช่วยเหลือเร่งด่วนรวมถึงการฟื้นฟูวถิ ชี วี ติ และฟื้นฟูชุมชน
ก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรต่ าง ๆ มากมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทีร่ ะดมความช่วยเหลือลงในพืน้ ทีอ่ นั ดามันในช่วงเริม่ แรกการช่วยเหลือจะยังไม่เกิดปญั หา
แต่เมื่อองค์กรทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือเริม่ จัดระบบของตนเองได้ พบว่า ปัญหาแรกสําหรับ
กลุ่มชาวเล คือ เรื่องบัตรประชาชน เนื่องจากการช่วยเหลือของหลายหน่ วยงานต้องมีการ
เบิกจ่ายผ่านบุคคลต้องมีหลักฐานประกอบ จากนัน้ ก็พบว่ามีปัญหาประการที่ สอง คือ เรื่อง
ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ อ าศัย เนื่ อ งจากที่อ ยู่เ ดิม ถู ก อ้า งสิท ธิท งั ้ จากภาครัฐ และเอกชน แต่ ห ลายพื้น ที่
สามารถที่จะหาที่อยู่อาศัยได้ในเบื้องต้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าวกลุ่มชาวเลยังได้รบั ความ
สนใจต่อเนื่องจากเหตุการณ์สนึ ามิ แต่ปจั จุบนั ปญั หาดังกล่าวก็ยงั ดํารงอยูใ่ นหลายพืน้ ที่
ภายหลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติยงั มีหลายองค์ก รทีท่ ํางานกับกลุ่มชาวเลต่อเนื่อง
ทัง้ ในส่วนของงานพัฒนาและงานศึกษาวิจยั ด้วยองค์กรต่างๆตระหนักได้ว่าชาวเลเป็ นกลุ่ม
ชาติพ นั ธุ์ดงั ้ เดิมของอันดามันแต่ เป็ นกลุ่มคนชายขอบที่เกือ บจะหมดจากพื้นที่ด้วยปญั หาที่
รุมเร้าขณะนัน้ พบว่ากลุ่มชาวเลมีจาํ นวน ๔๑ชุมชน และทีม่ ปี ญั หาทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชุมชน
ชาวเลบางส่วนอาศัยในที่ทบั ซ้อนกับที่ดนิ เอกชน เช่น ชาวมอแกลนที่ทบั ตะวัน จังหวัดพังงา
ชาวมอแกนและอูรกั ลาโว้ยที่ห าดราไวย์ และชาวเลแหลมตุ๊ กแกจังหวัดภูเ ก็ต ช่ว งระหว่า ง
ปฏิบตั กิ าร ในพืน้ ทีม่ ปี ระชากรรวมแค่ ๑๒,๐๐๐ คนเศษหลายฝ่ายทีย่ งั ดําเนินงานอยู่พบว่าการ
๑๘๙

ั หาสองประการข้า งต้ นยัง ไม่ส ามารถทํ าให้ส ถานะของชาวเลดํา รงชีว ิต ตามปกติไ ด้
แก้ป ญ
เนื่องจากประเด็นประการที่สาม ที่ซ้าํ เติมมาตลอดชีวติ คือ ปั ญหาความเป็ นชนชัน้ ล่างสุด
ของสังคม ส่งผลสืบเนื่องต่อปญั หาต่อมาประการที่สี่ คือ ปัญหาการศึกษา ด้วยสภาวะของ
กลุ่มชาวเลทําให้เกิดการไม่ยอมรับด้วยทัศนะคติเดิมทัง้ เรื่องของความสกปรก พูดไม่เข้าใจ
ภาษาไทย (มีภาษาของตนเอง) การไปโรงเรียนของเด็กชาวเลกลายเป็ นเรื่องน่ าเบื่อและถูก
ซํ้าเติมกลาย ๆ ชาวเลจึงมีคนที่จบการศึกษาแค่ ป.๔ หรือ ป.๖เป็ นจํานวนมากหรือ ไม่มวี ุฒ ิ
การศึกษาเลยในปจั จุบนั ทําให้เด็กและเยาวชนชาวเลรู้สกึ สนุ กและชอบที่จะใช้ชวี ติ ในทะเล
มากกว่า
แต่ ปญั หากลับหนักขึ้นกว่ าในอดีตเนื่ องจากทะเลก็เริม่ ไม่ใ ช่พ้นื ที่สําหรับชาวเลอีก
ต่ อ ไป งผลต่ อ ประเด็น ปั ญ หาประการที่ ห้ า คือ ปั ญ หาพื้ น ที่ ทํา กิ น สํา หรับ ชาวเลที่ถู ก
ประกาศเป็นพืน้ ทีอ่ ุทยานและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ฯ ต่างๆรวมถึงการถูกเหมารวมเป็ นพืน้ ทีส่ ําหรับการ
ท่องเที่ยวของเอกชน ชาวเลที่ทําการประมงเป็ นอาชีพหลักจึงต้องทํามาหากินในพื้ นที่ลกึ และ
ต้องประสบกับปญั หาของประมงขนาดใหญ่ การหากินในทะเลทีล่ กึ มากเสีย่ งต่อการทีเ่ ครื่องมือ
ประมงของชาวเลจะถูกทําลายจากเรืออวนลากทําให้เสียหาย แต่ประเด็นสําคัญคือต้องเสีย่ งกับ
ภาวะนํ้ าหนีบ (กลุ่มที่ดํานํ้ าลึก) ซึ่งนํ าสู่ประเด็นปญั หาต่ อ มาเป็ น ปั ญหาประการที่ หก คือ
ปัญหาเรื่องสาธารณสุขหรือการรักษาพยาบาล เนื่องจากชาวเลที่ไม่มบี ตั รประชาชนการ
รักษาพยาบาลเป็ นเรื่องที่แทบจะเป็ นไปไม่ได้ในทุกโรงพยาบาล รวมถึงกลุ่มชาวเลที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคอื่นๆทัวไปอี
่ กด้วยปัญหาของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ชาวเลจึงเป็ นปัญหาที่ มีสภาพเป็ นงูกิน
หางไม่สามารถแก้ปัญหาแค่จดุ เดียวแล้วสําเร็จ
ชาวเลราไวย์เรียนรู้ท่ามกลางการทํางาน
งานพัฒนาในส่วนพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ นึ ามิ เป็ นงานหนุ นเสริม
การแก้ปญั หาทัง้ เรือ่ งทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การประกอบอาชีพ การฟื้นฟูชุมชนทัวไป
่ และการพัฒนา
แกนนํ าชุมชนในพืน้ ที่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว มีพ้นื ทีก่ ลุ่มชาติพนั ธ์ชาวเล ๒
พื้นที ่ ประกอบด้วยคือชุมชนชาวเลแหลมหลาและชุมชนชาวเลบ้านหินลูกเดียวมาร่วมดําเนิน
กิจกรรมกับ “เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต” อันเป็ นเครือข่ายชุมชนทัวไปในพื
่
น้ ภูเก็ตทีร่ วม
๑๘ ชุมชนด้ว ยภาวะหลังเหตุ การณ์ ภยั พิบตั ิก ารแก้ปญั หาได้รบั ความสนใจจากรัฐบาลและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงการมีคณะกรรมการแก้ไขปญั หาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ (กบร.)
โดยมี พล.อ.สุรนิ ทร์ พิกุลทอง เป็ นประธาน มีการประชุมร่วมกับหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องเพื่อ
แก้ปญั หาข้อพิพาทเรือ่ งทีด่ นิ ในจังหวัดเป็ นระยะ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางกรมทางหลวงได้ขยายแนวเขตถนนวิเศษ ผ่านแนวเขต
พื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์กระทบบ้านชาวเลที่ต้องรื้อ ๔ หลังคาเรือน ได้มกี ารร้องเรียนไปยัง
เทศบาลตํ า บลราไวย์แ ละจัง หวัด ภู เ ก็ต เพื่อ เจรจาและขอความช่ ว ยเหลือ แต่ ผ ลของการ
ดําเนินการคือชาวเลราไวย์ต้องรื้อบ้านเช่นเดิมโดยทางรัฐจะจ่ายค่าเสียหายให้หลังคาเรือนละ
๑๙๐

๓๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ชาวเลราไวย์ยนื ยันว่าไม่ รจู้ ะย้ายไปไหนเพราะไม่มที ่อี ่นื และในช่วงดังกล่าว
ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการแก้ไขปญั หาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ (กบร.) อยู่ในพื้นที่จงั หวัด
ภูเก็ต แกนนําชาวเลราไวย์จงึ ได้เข้าไปร้องเรียนกับทางคณะกรรมการฯ โดยทาง พล.อ สุรนิ ทร์
พิกุ ล ทอง ได้เ รียกผู้มสี ่ ว นเกี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่ายมาชี้แ จงข้อ เท็จจริง และนํ าคณะกรรมการฯ ไป
ตรวจสอบพืน้ ที่ และได้มอบหมายให้ผมและทีมทํางานพืน้ ทีข่ องมูลนิธชิ ุมชนไททําการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการแก้ปญั หา โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ขอให้กรมทางหลวงชะลอการขยายแนวเขต
ชัวคราว
่
ทัง้ นี้จากการเก็บข้อ มูลและตรวจสอบเรื่อ งที่ดิน พบว่า ที่ดนิ ชุมชนดังกล่ าวยังอยู่
ระหว่างข้อพิพาทของชาวเลราไวย์กบั เอกชนที่อ้างสิทธิในพืน้ ที่ ดังนัน้ แม้ว่าบ้าน ๔ หลังจะถูก
รือ้ ถอนไปแต่กไ็ ม่สามารถเข้าไปปลูกสร้างหลังใหม่ในพืน้ ทีช่ ุมชนได้อยู่ดี คณะกรรมการฯ จึงได้
ไกล่ เ กลี่ย โดยขอให้ก รมทางหลวงขยับ แนวเขตโดยไม่ต้ อ งมีการรื้อ ย้ายชาวเลราไวย์ก่ อ น
จนกว่าจะมีการแก้ปญั หาพิพาทเรื่องที่ดนิ ชุมชนกับเอกชนแล้วเสร็จ จึงเกิดการแก้ปญั หาโดย
การขยับแนวเขตถนนเพื่อแก้ปญั หาให้ชาวเลราไวย์ไม่ตอ้ งถูกรือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น สร้างความเชื่อมันบางส่
่
วนให้กบั ชาวเลราไวย์ บนฐาน
ของการแก้ปญั หาโดยการใช้ขอ้ มูลและการรวมกลุ่ม เนื่องจากการแก้ปญั หาเรื่องการตัดถนน
วิเศษนัน้ ได้ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อยเป็ นระยะเพื่อหาทางออกร่วมกัน
เบื้องต้น เราใช้วธิ กี ารตัง้ คําถาม อาทิ“หากมีการรื้อย้ายบ้านจริงจะมีพ้นื ทีร่ องรับบ้านทัง้ ๔
หลังหรือไม่” ชุมชนก็ตอบว่ามี “แต่ถ้าสร้างใหม่ก็จะถูกฟ้องร้องจากผู้ทอี ่ ้างสิทธิในทีด่ นิ ” จาก
ข้อมูลเบือ้ งต้นจึงได้มกี ารหาข้อมูลประกอบ พบว่า ในขณะนัน้ ชุมชนมีปญั หากับผูท้ อ่ี ้างสิทธิใน
ทีด่ นิ กว่า ๓ ราย จึงได้มกี ารจัดประชุมใหญ่เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในทีส่ ุดจึงได้ขอ้ สรุปในการ
แก้ปญั หาโดยการเจรจาดังข้างต้น
เมื่อแก้ปญั หาได้นนั ้ แกนนํ าส่วนหนึ่งได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทํางาน แต่บางส่วนยังเข้าใจว่า
หลายองค์กรสามารถช่วยเหลือชุมชนเขาได้ เพราะภัยพิบตั สิ นึ ามิ ในเหตุการณ์จริง ทีมแกนนํา
เจรจาเองตลอดการแก้ปญั หา ผมในฐานะทีมสนับสนุ นแค่ให้ขอ้ เสนอแนะกับเขา ขณะนัน้ พืน้ ที่
ชาวเลราไวย์ยงั มีองค์กรทีท่ ํางานสนับสนุ นและพัฒนาอยู่ดว้ ยเป็ นจํานวนมากแต่กจ็ ะมีวธิ กี ารที่
หลากหลายต่างกันออกไป
ในช่วงดังกล่าวได้เกิดการฟ้องร้องให้ชาวเลราไวย์ออกจากพื้นที่ (คดีแพ่ง) เราจึงได้
จัดคณะทํางานเพื่อเสริมการทํางานของคณะกรรมการชุมชน และได้จดั ประชุมสรุปการทํางาน
แล้วเห็นร่วมกันว่า “ต้องเสริมในส่วนทีข่ าด” ซึ่งเห็นตรงกันกับชาวเลราไวย์ท่สี ะท้อนว่า “ขาด
ข้อมูลทีช่ ดั เจน” แม้กระทังจํ
่ านวนครัวเรือน ปญั หารวมของชุมชน แนวเขตชุมชนตนเอง ผูน้ ํา
เป็ นใครบ้าง (เพราะต่างคนต่างทํา) ขาดประวัตศิ าสตร์ของชุมชนตัวเอง เป็ นต้น และขาดการ
รวมกลุ่ม จึงร่วมกันคิดเรื่องกิจกรรมและแบ่งทีม ในขณะนัน้ ได้ทมี การสํารวจข้อ มูลชุมชน
และทีมจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการต่อสูค้ ดี
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ความคาดหวังของเรา ทีมงาน
ทีม สนั บ สนุ น พื้น ที่ห รือ ทีม ปฏิบ ัติก ารพื้น ที่ชุ ม ชนจัง หวัด ภู เ ก็ ต ได้ ล งพื้น ที่ส ลับ
สับเปลีย่ นเป็ นระยะ บางช่วงเวลาจะมีนักศึกษาฝึ กงานมาศึกษาพื้นที่เป็ นระยะด้วย ในฐานะที่
ผมเป็นผูป้ ระสานงานซึง่ ต้องรับรูก้ ารทํางานของทุกพืน้ ที่ หากมีปญั หาก็ต้องรีบหาทางออกโดย
การให้พ่เี ลี้ยงประจํา พื้นที่ก ับ คณะทํา งานมาคุ ยกันและช่ว ยกันสรุป เพื่อ หาทางออกถ้าเป็ น
ประเด็นทีห่ นักและสําคัญก็จะไปช่วยกัน
ดังได้กล่าวแล้ว่าในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์นัน้ เป็ นกลุ่ มคนที่ไม่ไว้ใจคนนอก (คน
ทัวไป)
่ ความคาดหวังจึงแบ่งออกเป็น๒ระยะ กล่าวคือ
เริ่ มแรกคาดหวังให้ ชาวเลราไวย์แก้ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น
การขยายถนนที่สามารถหาทางออกได้ เรื่องต้นมะพร้า วล้มทับบ้านไม่รู้จะวิง่ ไปหาใคร ทีม
สนับสนุ นก็ต้องประสานเทศบาลและจังหวัด ภายหลังแกนนํ าสามารถทําได้เอง ประเด็นขาด
นํ้ าประปาและไฟฟ้าเป็ นเรื่องต้องแก้ปญั หาเร่งด่วนแต่จนปจั จุบนั ยังไม่มใี ครแก้ปญั หาดังกล่าว
ได้ และสุดท้ายในระยะแรก คือ การสํารวจข้อมูลพืน้ ทีใ่ ห้แล้วเสร็จเพื่อเป็ นเครื่องมือของชุมชน
ั หากับองค์ก รและหน่ ว ยงานต่ างๆที่มอี ํ านาจ
ชาวเลราไวย์ใ นการนํ าไปเสนอเพื่อ แก้ไ ขป ญ
ตัดสินใจ ด้วยในทีมสนับสนุ นพืน้ ทีว่ างเป้าหมายไว้ว่า ๓ – ๔ปีต้องขยับพืน้ ทีก่ ารทํางานเพราะ
งานฟื้นฟูพน้ื ทีภ่ ยั พิบตั สิ นึ ามิน่าจะต้องจบลง
ระยะต่อมา คาดหวังว่าชาวเลราไวย์ควรที่ จะมีชีวิตที่ มีความมันคงในพื
่
้นที่ เดิ ม
และมีความเท่ าเที ยมกับคนในสังคมทัวไป
่ ภายหลังการเก็บข้อมูลพื้นทีแ่ ล้วเสร็จและรูแ้ ล้ว
ว่าต้องทํางานต่อในพืน้ ทีเ่ พราะอยูใ่ นช่วงทีช่ าวเลราไวย์ถูกฟ้อง ๙ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องมี
การประสานงานทัง้ ทีมทนายความและทีมปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีร่ วมถึงทีมจัดทําแผนทีภ่ าพถ่ายทาง
อากาศเพื่อระดมข้อมูลในการสู้คดี ผมหวังสูงมากในการชนะคดีซ่งึ ปกติจะใช้เวลานานมาก
ในขณะทีค่ ดีกเ็ พิม่ ตลอดเวลา แม้ว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจะมีความเห็นว่า
โฉนดทีด่ นิ ของเอกชนออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่กไ็ ม่มผี ลในทางปฏิบตั ิ
แต่อย่างใด แม้แต่ม ี มติ ครม. ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูวถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมและ
เขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษชาวเล ก็ยงั ไม่เกิดรูปธรรมในทางปฏิบตั ิ ความคาดหวังนี้จงึ ต้องทํา
ให้ชาวเลราไวย์แข็งแรงพอถึงสามารถเป็นไปได้
จัดตัง้ องค์กรเตรียมสู้เรื่องที่ดิน
ภารกิจของเรา คณะทํางานฯ ในชุมชน นอกจากการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ให้ดขี ้นึ
การจัดระเบียบในชุมชนให้สะอาดและปลอดภัย การออกไปเรียนรูก้ บั กลุ่มและเครือข่ายฯ อื่น ๆ
ด้านนอก ทีส่ าํ คัญคือ การต้องจัดทําประวัตศิ าสตร์ทม่ี าทีไ่ ปของชุมชนชาวเลเอง เพื่อเป็ นข้อมูล
ใช้ในการต่อสู้คดีและยื่นเรื่อ งให้หน่ วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบรวมถึงเพื่อบอกกล่าวกับสังคม
ทัวไป
่ ขณะเดียวกันในทีมได้ประสานกับทีมจัดทําแผนที่ประกอบภาพถ่ายทางอากาศมาร่วม

๑๙๒

ทํางานถึง ๒ ชุด โดยมูลนิธชิ ุมชนไทสนับสนุ นงบประมาณ จากการจัดทําแผนที่ ภาพถ่ายทาง
อากาศ เมือ่ นํามารวมกับประวัตชิ ุมชนก็จะได้ขอ้ มูลสําคัญเบือ้ งต้นของชาวเลราไวย์
หลังจากมีข้อ มูลก็ไ ด้ประสานกับหลายองค์ก รเพื่อ แก้ปญั หา ตัง้ แต่ ค ณะกรรมการ
แก้ไขปญั หาของเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตระดับจังหวัด คณะกรรมการการแก้ไขปญั หา
การบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ (กบร.) คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน (กสม.) รวมถึงยื่นหนังสือโดยตรง
ต่อรัฐบาลช่วงทีค่ ณะรัฐมนตรีหลายๆคณะ ติดตามความคืบหน้ าการแก้ปญั หาพื้นที่สนึ ามิและ
งานครบรอบปี สนึ ามิแม้ว่าจะมีการตอบรับเพื่อแก้ปญั หาแต่ ไม่มคี วามคืบหน้ าในเรื่องปญั หา
ทีด่ นิ และคดีความ
สร้างกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อสะสมชัยชนะ
เบือ้ งต้นหากมองการแก้ปญั หาพืน้ ที่ชาวเลราไวย์โดยมุ่งไปเฉพาะปญั หาที่ดนิ ถือว่า
การแก้ปญั หาของกลุ่มชาวเลราไวย์ยงั ยํ่าอยู่กบั ทีแ่ ละรอวันแพ้เพราะปจั จุบนั ถูกฟ้องรวม ๑๐๑
คดีทผ่ี ่านมาสามารถชนะได้แค่ ๒ รายและแนวโน้มการฟ้องร้องยังมีเพิม่ เรื่อย ๆ แต่การทีช่ นะ
๒รายหลังสุดก็เพราะชาวเลราไวย์สบู้ นพืน้ ฐานของข้อมูลทีร่ ่วมกันหาและรวมกลุ่มกันสูค้ ดีอย่าง
เต็มที่ ซึง่ อาจจะเป็ นการสะสมชัยชนะในเรือ่ งทีด่ นิ ชาวเลราไวย์จนกว่าจะแก้ปญั หาทัง้ พืน้ ทีไ่ ด้
ั หาชุ ม ชนชาวเลราไวย์ด้ า นต่ า งๆ ควบคู่ ไ ปกับ การ
หากแต่ ก ระบวนการแก้ ป ญ
แก้ปญั หาเรื่องทีด่ นิ นัน้ กลับส่งผลให้เรามีกําลังใจทีจ่ ะทํางานมากขึน้ โดยทีผ่ ่านมาคณะทํางานฯ
ในชุมชนยังมีการประสานงานและดําเนินการอีกหลายประเด็นที่ พอสรุปถึงการสะสมชัยชนะ
เป็นระยะ ดังนี้
ั หาและเห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม คื อ
ประเด็ น แรกที่ เ ราเริ่ ม ขยั บ งานเพื่ อ แก้ ป ญ
กระบวนการแก้ปญั หาเรื่องบัตรประชาชน เดิมทีการสํารวจชาวเลราไวย์เพื่อการมองภาพรวม
หลายๆด้านของชุมชน จากผลจากการสํารวจข้อมูลพบว่า ยังคนไม่มบี ตั รเป็ นจํานวนมาก การ
เริม่ ต้นแก้ปญั หาคือการชวนมาช่วยกันคิดถึง ”สาเหตุของปญั หา?” ทีส่ รุปได้คอื การทีช่ าวเลที่
ไม่มบี ตั รเนื่องจากไม่ได้มกี ารแจ้งการเกิดตัง้ แต่ต้น ไม่มคี นรับรองการเกิดเพราะไม่เห็นว่ามี
ความสําคัญ กลัวการถูกเกณฑ์เป็ นทหาร กลัวต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก เพราะเดินทาง
ไปบ้านญาติต่างถิน่ เป็นเวลานาน เป็นต้น จึงได้มกี ารทําความเข้าใจถึงความสําคัญของบัตรที่
จําเป็ นต้องมี โดยการยกตัวอย่างง่าย ๆ คือ การรับของช่วยเหลือจากหน่ วยงานของรัฐหรือ
บางองค์กรที่คนไม่มบี ตั รฯ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั และต่ อเนื่องถึงการได้เข้าเรียนหนังสือ การ
รัก ษาพยาบาล หากเป็ น ผู้สู ง อายุก็จ ะไม่ไ ด้ร ั บ เงิน ยัง ชีพ ในแต่ ล ะเดือ น เมื่อ ทุ ก คนก็เ ห็น
ความสําคัญ ประเด็นต่อมาในการช่วยกันคิดคือ “การที่จะทําให้แต่ละคนจะได้บตั รฯ จะต้อง
เกีย่ วข้องกับใครบ้าง?” ตัง้ แต่การรับรองต้องเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน การทําบัตรก็จะต้องผ่าน
ทีว่ ่าการอําเภอ

๑๙๓

การหาทางออกร่วมกันในขณะนัน้ คือ
๑. เบือ้ งต้นเราได้จดั ทีมช่วยเหลือการทําบัตรประชาชนให้ชาวเลราไวย์ โดยเสนอให้
รวบรวมข้อมูลของคนทีย่ งั ไม่มบี ตั รฯทัง้ หมด และรวบรวมข้อมูลเครือญาติท่มี บี ตั รฯ
แล้วเพื่อยืนยันการเกิดและการอยู่อาศัยรวมถึงการทําบัตรฯ ให้รวบรวมสมาชิกไปทํา
พร้อมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ คนในแต่ละครัง้ เพื่อให้ผปู้ กครองท้องถิน่ ได้ตรวจสอบและมี
ความสบายใจในการรับรอง
๒. ให้คณะทํางานเรื่องบัตรฯ นํ าเรื่องเข้าสู่การแก้ปญั หาของเครือข่ายสิทธิคนจน
พัฒนาภูเก็ตและเครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิเพื่อร่วมกันแก้ปญั หา
เมือ่ มีการร่วมกันหาทางออกเพื่อแก้ปญั หาในหลาย ๆ ทาง ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลในขณะนัน้ ที่กําชับให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องออกบัตรประชาชนให้ชาวเล และชาวเลรา
ไวย์เองมีโอกาสในการประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็ นระยะ การจัดกระบวนการเรื่องบัตรฯ ของชาวเลราไวย์จงึ เห็นผลที่เป็ นรูปธรรมเนื่องจาก
ในช่ว งที่นโยบายออกมาข้อ มูล และหลักฐานของชาวเลราไวย์ท่เี กี่ยวกับการออกบัต รฯ ได้
ดําเนินการส่งถึงทางอําเภอเมือง จ.ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถดําเนินการได้เร็วในทาง
ปฏิบตั ิ (ปจั จุบนั เหลือ ๒คนตามข้อมูลแกนนํ าแจ้งว่าเป็ นคนนอกที่มามีครอบครัวกับชาวเล)
การมีบตั รประชาชนส่งผลให้ชาวเลกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสามารถ
รับเงินผูส้ งู อายุได้ซง่ึ แต่เดิมคนกลุ่มนี้ขาดโอกาสมาตลอด
ประเด็นที่สอง จากการตรวจสอบเอกสารทีด่ นิ พืน้ ทีช่ าวเลราไวย์ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ชีว้ ่าเอกสารสิทธิท่เี อกชนครอบครองในที่ดนิ ชาวเล
ราไวย์อ อกมาโดยมิชอบ ให้สํานัก งานที่ด ินจัง หวัด ภูเ ก็ต ดําเนิ นการเพิก ถอนเอกสารสิท ธิ ์
ดังกล่าว แต่ทางสํานักงานที่ดนิ ฯแจ้งกลับไปว่าเอกสารดังกล่าวออกมาถูกต้องตามระเบียบ
แล้ว
ั หาเรื่อ งการตัด ถนนวิเ ศษที่
แนวการพัฒ นางานดัง กล่ า วสืบ เนื่ อ งจากการแก้ ป ญ
สามารถชะลอปญั หาไปได้ จากกรณีขอ้ พิพาทเรื่องที่ดนิ ระหว่างชุมชนกับเอกชนทีอ่ ้างสิทธิ จึง
เกิดการประชุมเพื่อหาข้อมูลเพราะชุมชนยืนยันว่าอยู่มาก่อนการออกเอกสารสิทธิของเอกชน
ผมและคณะทํางานทีม่ อี ยูร่ วมกับคณะกรรมการชุมชนประชุมกันประมาณ ๑๕ คน (ไม่สามารถ
ประชุมใหญ่ของหมู่บ้านได้ เนื่อ งจากช่วงนัน้ หลายคนยังคิดว่าตนเองอาศัยที่เ ขาอยู่) เรื่อ ง
สําคัญทีต่ อ้ งสรุปคือ “ชาวเลอยู่มาก่อนเอกชนออกเอกสารสิทธิจริงหรือไม่? ” ทีป่ ระชุมยืนยันว่า
ชาวเลอยู่ก่ อน ฉะนัน้ การหาข้อ มูล เพื่อยืนยันการอยู่อ าศัยต้อ งมีหลักฐานการอยู่อ าศัยของ
ชาวเลราไวย์ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๘ที่เอกชนใช้เอกสาร สค.๑ ยืนยันการครอบครองพื้นทีซ่ ่งึ เป็ น
เรือ่ งยากพอสมควร กระบวนการทํางานจึงต้องแบ่งการทํางานในเรือ่ งดังกล่าว โดย
๑. เราต้องสืบค้นและรวบรวมประวัตชิ ุมชนของชาวเลราไวย์ หาผู้สูงอายุทใ่ี ห้ขอ้ มูล
การอยูอ่ าศัยและประวัตกิ ารอยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ทเ่ี อกชนอ้างสิทธิ
๑๙๔

๒. หาผูท้ ก่ี ล้าร้องเรียนเพื่อตรวจสอบสิทธิการอยู่อาศัยของชาวเลราไวย์ โดยในขณะ
นัน้ ได้นายบุญเลิศ มณีวงศ์ เป็ นผู้ล งชื่อ ในหนังสือ ร้อ งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
๓. ทีมสนับสนุ นข้อมูลโดยนิธชิ ุมชนไทจัดทีมแผนที่ประกอบภาพถ่ายทางอากาศใน
อดี ต เพื่อ จัด ทํ า ข้ อ มู ล ประกอบข้ อ มู ล การสืบ ค้ น ของทีม ในข้ อ ที่ ๑รวมถึ ง การ
ประสานงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้พสิ จู น์ขอ้ เท็จจริงในพืน้ ที่
แม้ว่าในท้ายทีส่ ุดไม่สามารถเพิกถอนเอกสารสิทธิทด่ี นิ ของเอกชนได้ แต่การทีม่ กี าร
ตรวจสอบและยืนยันโดยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติว่าการออกเอกสาร
สิทธิในทีด่ นิ ออกมามิชอบก็เป็นอีกภาวะหนึ่งทีเ่ สริมให้เราคิดว่าต้องดําเนินงานต่อไป
ประเด็นที่สาม เป็นเรือ่ งระดับนโยบาย กล่าวคือกลุ่มชาวเล รวมทัง้ กลุ่มชาวเลราไวย์
ได้รว่ มนําเสนอปญั หาและแนวทางแก้ไขปญั หาร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรปู สังคมและ
การเมือง (คปสม.) และกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.) จึงเกิดการตัง้
ั หาชาวเลซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ช าวเลได้ร ับ การเยีย วยา แต่ ก าร
คณะกรรมการแก้ ป ญ
แก้ปญั หายังไม่แ ล้ว เสร็จแม้แต่ คณะเดียวก็จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลทุ กที นับจากรัฐบาลของ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์เป็ นต้นมาสิง่ ที่คบื หน้ ามากที่สุ ดสําหรับเรื่องนโยบาย คือ การมี มติ
ครม.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูวถิ ชี วี ติ และการกําหนดพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนธรรม
พิเ ศษชาวเล ที่เ สนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมช่ว งรัฐบาลอภิส ิทธิ เวชชาชีว ะ แต่ ผ ลในทาง
ปฏิบตั ยิ งั ไม่เห็นเป็นรูปธรรม
สําหรับกระบวนการทํางานในขัน้ ดังกล่าวได้พฒ
ั นามาเป็ นลําดับ กล่าวโดยสรุปคือ
การให้คณะทํางานเรือ่ งทีด่ นิ และคดีเข้าเวทีประชุมสัมมนาต่างๆ
การแสดงตัว ตนในพื้น ที่ โดยร่ ว มเครือ ข่ า ยของชาวบ้า นในระดับ
จังหวัด ที่จะแก้ปญั หาแต่ละเรื่อง ถือว่าเป็ นการยกเรื่องถึงระดับจังหวัด และ
คณะทํางานของชุมชนชาวเลราไวย์สามารถทําความเข้าใจต่อสมาชิกชุมชน
อื่นๆ ให้ออกมาร่วมเคลื่อนไหวได้มากขึน้
การส่งตัวแทนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในระดับที่สูงกว่าระดับจังหวัด
อย่างต่อเนื่องเช่นเครือข่ายผูป้ ระสบภัยสึนามิ คปสม. ขปส. จนพัฒนาขึน้ ถึง
เรื่อ งการผลัก ดัน นโยบายดัง กล่ า วมาแล้ ว ทัง้ นี้ ม ีช าวเลราไวย์ เ ข้ า ร่ ว ม
เคลื่อนไหวที่ กทม.กว่า ๑๐๐คนขึน้ ไป
การสรุปบทเรียนการเข้าร่ว มกิจกรรมแต่ ละครัง้ พบว่า ก่ อให้เกิด
คนทํางานทีเ่ ป็นชาวเลเพิม่ ขึน้
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ประเด็นที่ สี่การบูรณาการร่วมกันของหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการเตรียม
ข้อมูลที่ดนิ ชาวเลราไวย์เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยของชาวเลสืบเนื่องจากกลุ่มชาวเลราไวย์ได้ม ี
การร้องเรียนปญั หาและเสนอแนวทางแก้ปญั หามาตลอดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมถึงการลงพื้น ที่ข องรัฐ มนตรีท่ีผ่ านมาถึง ๓ คน ทํา ให้
ั หาที่แ ท้จ ริง และเริ่ม ยื่น มือ ช่ ว ยเหลือ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งมี ข้ อ มู ล และเข้า ใจสภาพป ญ
โดยเฉพาะเรื่องคดีความด้านที่ดนิ ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ให้ความช่วยเหลือด้า น
กองทุนเพื่อต่อสูค้ ดีทผ่ี ่านมา
ล่าสุดทีผ่ ่านมามีการดําเนินงานร่วมกันของหลายฝ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ทีพ่ สิ ูจน์
หลักฐานและให้คาํ ปรึกษา ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมศิลปากร ทีมทนายความโดย อ.คมสัน โพธิ ์คง ลูกหลานของนายเดวิด โฮเก้น (เคยเข้า
มาเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ชาวเลราไวย์ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๕) และมูลนิธชิ ุมชนไท โดยร่วมกัน
สํารวจรายหลังคาเรือน (ตามภาพถ่ายทางอากาศในปจั จุบนั ) และจับพิกดั บ้านแต่ละหลังอย่าง
เป็นทางการ การขุดกระดูกในพืน้ ทีบ่ ริเวณชุมชนเพื่อตรวจสอบทัง้ ทางความเชื่อของชาวเลและ
พิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจดีเอ็นเอ รวมถึงการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของชาวบ้าน
ในพืน้ ที่ (ส่งไปตรวจถึงสหรัฐอเมริกา) การสืบค้นภาพภาพถ่ายทางอากาศในอดีตและการแปร
ภาพถ่ายทางอากาศโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศไทย ฯลฯ
การเติ บโตของแกนนําชาวเลราไวย์ส่วู ิ ถีใหม่ที่เกิ ดขึ้น
๑.เปลี่ยนวิ ถีชีวิตแบบตัวใครตัวมันมาเป็ นการทํางานแบบรวมกลุ่มการทีจ่ ะต้อง
สู้คดีความกับเอกชนและองค์กรของรัฐเดิมเป็ นเรื่อ งที่ชาวเลราไวย์มองว่าไร้ส าระสู้ไปก็แพ้
ยอมจ่ายเงินหรือยอมย้ายจากบ้านเดิมแล้วกลับมาหากินเอาใหม่ดกี ว่า วังวนแนวคิดดังกล่าว
สืบทอดมารุน่ ต่อรุน่ ด้วยชาวเลราไวย์รสู้ กึ ว่า “มีธนาคารอยู่หน้าชุมชน คือ ทะเล” หากธนาคาร
เปิ ด (ทะเลสงบ) ก็ไ ปเบิก เงินมาใช้ได้ หากธนาคารปิ ด (มีมรสุ ม) ก็กู้ยมื คนอื่นก่ อ น เมื่อ
ธนาคารเปิ ดก็จะไปเบิกมาใช้คนื วิถีน้ีกลายเป็ นวังวนที่สุดท้ายจึงไม่เหลืออะไรเลยนอกจาก
การทํามาหากินวันต่อวัน ประเด็นนี้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเริม่ จากมีแกนนํา/
คณะทํา งานฯ ซึ่ง เป็ น คนรุ่น ใหม่เ ข้า มาทํา งาน เพราะการต่ อ สู้ เ รื่อ งคดีค วามต้อ งใช้เ วลา
ประมาณ ๖ปีในศาลยุตธิ รรมทัวไป
่ การเปลีย่ น คือ “ ช่วงหากินได้สะสม ช่วงลมมรสุมจะได้ม ี
แรงต่อสู้”ชาวเลราไวย์เริม่ มีกองทุนเพื่อต่อสูค้ ดี สามารถกําหนดสภาวะของตนเองในปจั จุบนั
หากช่วงทํามาหากินได้แต่มงี านด่วนทีต่ ้องประสานงานหรือมีการประชุมสําคัญ กองทุนชุมชน
ต้องช่วยเหลือครอบครัวแกนนํ าทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเข้า
ร่วมกับเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ซึ่งขณะนัน้ ทุกชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายฯ จะเริม่ มี
กองทุนเป็นของตนเอง โดยแต่ละชุมชนจะออมทรัพย์เพื่อแก้ปญั หาทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สําหรับชุมชนชาวเลราไวย์จากการสํารวจสภาพปญั หา พบว่า เริม่ มีการฟ้องร้อง
โดยในขณะนัน้ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๕๑) มีคดีอยู่จํานวน ๙ ราย จากการสอบถามแต่ละรายไม่
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สามารถต่อสู้คดีด้วยตนเองได้ จึงได้เริม่ ต้นด้วยการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อสู้คดีโดยสะสม
ครัวเรือนละ ๕๐ บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามได้มปี ญั หามาเป็ นระยะเพราะการอยู่อาศัยของ
ชุมชนชาวเลราไวย์จะเป็ นกลุ่มบ้านประกอบด้วย บ้านตก บ้านกลาง บ้านออก และบ้านบน
ช่วงแรกเป็ นการเก็บรวมในจุดใดจุดหนึ่ง แต่เกิดปญั หาเรื่องความไม่ไว้วางใจกัน จึงได้เปลีย่ น
มาเป็ นแยกเก็บตามกลุ่มบ้านการจัดการก็ยงั เกิดปญั หาเพราะแต่ละกลุ่มบ้านอ้างว่ากลุ่มอื่นไม่
ส่ง ปจั จุบนั จึงใช้ระบบทีมที่ทํางานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์โดยเฉพาะให้มกี ารชี้แจงสมาชิกทุก
เดือนซึ่งการดําเนินการยังเป็ นไปได้อยู่ อาจจะเนื่องด้วยคดีเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนมากด้วย(กว่า
๑๐๑ คดี)
อย่างไรก็ตามในเรื่องคดีเริม่ มีการตัดสินในศาลชัน้ ต้น โดยส่วนมากก็แพ้คดี (ที่ผ่าน
มาเพิง่ ชนะเพียง ๒ คดี) การต่อสูเ้ พื่อสามารถอาศัยอยู่ต่อได้โดยยังไม่ต้องรือ้ ย้ายนัน้ จะต้อง
อุทธรณ์คดีซ่งึ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก โดยต้องวางเงินที่ศาลคดีละหมื่นกว่าบาทยังไม่นับ รวมค่า
บริหารจัดการของทนายและแกนนํ าที่ประสานเรื่องคดี จึงได้เกิดการจัดตัง้ กองทุนอุทธรณ์คดี
อีกกองทุนหนึ่งโดยเก็บครัวเรือนละ ๕๐๐ บาทต่อปี ทีผ่ ่านมาสามารถดําเนินการไปได้ดว้ ยดี
๒. เปลี่ยนทัศนะคติ จากด้านลบมาเป็ นบวกจากความคิดดัง้ เดิมของชาวเลราไวย์
คือ “คนนอกเอาปญั หาชาวเลมาเป็ นเครือ่ งมือ ทํามาหากิน ”สามารถสลับแนวคิดกลายเป็ น
“ชาวเลราไวย์ต้องออกมาทํางานเองเพือ่ รูจ้ กั องค์กรข้างนอกหรือกลุ่มต่างๆทีเ่ ข้ามาทํางานใน
พื้นที”่ ปจั จุ บนั แกนนํ าหรือ คณะทํางานชุ ด ต่ างๆ ของชาวเลราไวย์นัน้ ทํา งานเองได้มากขึ้น
บทบาทของเรา สามารถปรับเปลี่ยนเป็ นทีมที่ปรึกษาได้แม้จะไม่เต็ม ๑๐๐% (ยกเว้นเรื่อง
งบประมาณ) หลายเรื่อ งที่ช าวเลราไวย์ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ด้ ว ยตนเอง อาทิ การ
ประสานงานแก้ปญั หากับทางจังหวัด การขึน้ ศาล การประชุมกับองค์กรภายนอก เป็ นต้น
กระบวนการทีเ่ ป็ นอยูป่ จั จุบนั คือประชุมเตรียมก่อนมีกจิ กรรมทุกครัง้
ทัง้ นี้เ ป็ นผลสืบเนื่อ งจากการรวมกลุ่ มเป็ นเครือ ข่ายสิทธิค นจนพัฒนาภูเ ก็ต ตัง้ แต่
เริม่ ต้น การสื่อสารกับผูว้ ่าฯ หรือตัวแทนหน่วยงานในพืน้ ทีจ่ ะมีการแบ่งประเด็นของแกนนําแต่
ละประเด็นงาน ฉะนัน้ ใครที่เ ป็ นตัว แทนแต่ ล ะประเด็นต้อ งมาเตรียมข้อ มูล ร่ว มกันโดยทีม
ทํางานจะช่วยวางแนวการหารือเพื่อสามารถเสริมและสอดรับกันได้
ปญั หาด้านการฟ้องร้องและคดีความทีม่ อี ย่างต่อเนื่องในส่วนของชุมชนชาวเลราไวย์
นัน้ แกนนํ าต้องเสนอเพื่อให้ชาวบ้านหาทางออกด้ว ยตนเอง แม้แต่ การเป็ นคณะกรรมการ
แก้ปญั หาในระดับชาติก็ได้แบ่งหน้ าที่ให้ชุมชนชาวเลราไวย์มตี วั แทนของตนเองคือนายสนิท
แซ่ซวั ่ และนายนิรนั ดร์ หยังปานเป็ นต้นปจั จุบนั มีเพิม่ เป็ น ๖ คนทีห่ นุนช่วยกันได้
นอกจากนี้การจัดตัง้ คณะทํางานใหม่เสริมคณะกรรมการชุมชนทีม่ อี ยู่เดิมก็เป็ นส่วน
หนึ่งทีเ่ สริมการทํางานของชุมชนชาวเลราไวย์ เนื่องจากคณะทํางานแต่ละฝา่ ยได้ออกไปเรียนรู้
เวทีต่างๆ ตามทีต่ นเองรับผิดชอบ แทนทีจ่ ะทําเพียงี ประสานงานกับท้องถิน่ เพื่อการแก้ปญั หา
เฉพาะหน้าอย่างเดิมเมื่อไปเข้าร่วมเวทีต่างๆ และได้เสนอข้อมูลด้วยตัวแทนของชาวเลราไวย์
เอง ชาวบ้านก็สาํ นึกยิง่ ขึน้ ว่ามันปญั หาเป็ นของเขาเองไม่ใช่ปญั หาขององค์กร
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๓. การลดช่องว่างระหว่างชนชัน้ นอกกลุ่มและในกลุ่มของชาวเลราไวย์ขยายสู่
ชาวเลพื้นที่อื่น ๆ เมื่อผมเข้ามาทํางานกับชาวเลครัง้ แรก ผมได้พบว่า ชาวเลเป็ นกลุ่มชนชัน้
ล่างสุดในสังคมไทย จึงได้พยายามสร้างพืน้ ทีใ่ ห้กบั กลุ่มชาวเลได้แสดงบทบาทในสังคมรอบข้าง
เช่น ช่วงมีกจิ กรรมประเพณีนอนหาด ลอยเรือ อาบนํ้ามนต์ กินข้าวกลางบ้าน เป็ นต้น ก็จะ
เชิญคนนอก สื่อมวลชน หรือองค์กรต่าง ๆ เข้าไปรับรูก้ ิจกรรมดี ๆ ของชาวเล ทัง้ เราก็ช่วย
ผลิตสื่อออกมาอีกทางหนึ่ง ในอดีตนัน้ คนภายนอกรับรูว้ ่าชาวเลมีงานแต่ไม่กล้าเข้าไปดูหรือ
เข้าไปร่วม ด้วยทัศนคติท่วี ่า “ชาวเลตัวโต ๆ ดํา ๆ พูดเสียงดังแต่ฟงั ไม่รเู้ รือ่ ง มีงานทุกครัง้ มี
เรือ่ งทุกครัง้ ” เมื่อคนนอกโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดได้เข้าไปรับรูก้ จิ กรรมดังกล่าวโดยตรง
ทําให้ภาพแง่ดเี กิดขึน้ และเข้าใจวัฒนธรรมดังกล่าวมากขึน้ ปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตจะมีงบพัฒนา
ชุมชนชาวเลโดยตรงทุกปี ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการนํ าเสนอข้อมูลในเวทีระดับจังหวัดมาอย่าง
ต่อเนื่อง
แต่เดิมนัน้ เนื่อ งจากประเด็นที่ว่ าชุมชนชาวเลในจังหวัดภูเก็ตทัง้ ๕ พื้นที่นัน้ อยู่ใ น
ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ใช่ของตนเอง ทําให้ทอ้ งถิน่ ไม่สามารถพัฒนาได้โดยตรง ต่อมาเมื่อมีการผลักดันจน
เกิด มติ ครม. ๒ มิ.ย. ๕๓เรื่องการฟื้ นฟูวถิ ีชวี ติ และเขตวัฒนธรรมพิเศษชาวเล ทางจังหวัด
ภูเก็ตจึงได้มกี ารตัง้ คณะกรรมแก้ไขปญั หาชุมชนชาวเลซึง่ มีตวั แทนชุมชนชาวเลทัง้ ๕ พืน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมเป็ นคณะกรรมการเพื่อผลักดันการแก้ปญั หาของแต่ละพืน้ ที่
นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มชุมชนทัวไป
่ การทีช่ าวเลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมีสถานะใน
เครือ ข่ายสิทธิค นจนพัฒนาภูเ ก็ต และได้ต่ อ สู้เ รียกร้อ งการแก้ปญั หาร่ว มกันมาโดยตลอด
บทบาทหนึ่งของแกนนําเครือข่ายก็คอื เป็ นเหมือนพีเ่ ลีย้ งให้กบั ชาวเลราไวย์เมื่อพวกเขามีส่วน
ร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกิจกรรม การสมทบงบประมาณสมทบกําลังคน เป็ นต้น
ทําให้ชาวราไวย์รู้สกึ ว่าตนมีสถานะหรือตัวตนความเป็ นชาวเลในภูเก็ตมีคุณค่ามากขึน้ แม้
หลายครัง้ จะมีเรื่องน้อยใจกันด้วยคําพูดบ้าง เนื่องจากชาวเลจะมีอารมณ์ความน้อยใจสูงเพราะ
ความรู้สกึ ว่าด้อยกว่าที่ยงั มีฝงั ติดตัวมาโดยตลอด ในขณะที่แกนนํ าเครือข่ายฯจะมีความคิด
เรือ่ งความเท่าเทียมสูงการประชุมแต่ละครัง้ แต่ละเรื่องของเครือข่ายฯ จะต้องได้คําตอบ แต่แกน
นํ าชาวเลอาจจะไม่ทนั ความคิดในบางเรื่อง ก็จะโดนกระแนะกระแหนจนสุดท้ายจะห่างจาก
เครือข่ายฯ ไป อย่างไรก็ตามสุดท้ายฝา่ ยทีโ่ ตกว่า (แกนนํ าชุมชนทัวไป)
่ ก็ต้องยอมปรับท่าทีท่ี
ปรึกษาอาวุโสจะให้ความเห็นกับแกนนํ าชุมชนทัวไปว่
่ า “เขาเป็ นน้องคนเล็ก ตีไปก็เจ็บเปล่า
แถมร้องให้อกี ถ้าเราคิดว่าเราเป็นพีก่ ต็ อ้ งแนะนําหรือสอนน้อง”
การรับรูเ้ รือ่ งชนชัน้ แฝงอยูใ่ นวิถชี วี ติ ในหมูช่ าวเลมาเนิ่นนานเมื่อเราทํางานมาได้ระยะ
หนึ่งเราสังเกตว่า เวลามีกจิ กรรมร่วมเช่น กินข้าวร่วมกัน หรือล้อมวงพูดคุยกัน จะพบการ
แบ่งแยกชัน้ กัน เช่น การไปร่วมงานแต่งงาน หากชาวเลกลุ่มฮูรคั ลาโว้ยไปร่วมงานแต่ง ของ
ชาวเลที่เป็ นมอแกนหรือมอแกลน การจัดอาหารการกินต้องจัดบนบ้าน มอแกนหรือมอแกลน
ต้องลงมากินข้าวด้านล่าง ระบบการแบ่งชนชัน้ จึงชัดเจนว่า กลุ่มชาวเลฮูรคั ลาโว้ยจะมีชนชัน้ ที่
สูงกว่ามอแกลนและมอแกน ในขณะทีม่ อแกลนเองก็จะชนชัน้ เหนือกว่ามอแกน
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เหตุประการหนึ่งมาจากเรื่องของพืน้ ฐานวิถชี วี ติ โดยแกนนํ ากล่าวว่ากลุ่มฮูรคั ลาโว้ย
จะมีพน้ื ฐานการดํารงชีวติ ทีส่ งู กว่า “มอแกนจะติดเรือคือทํางานทางเรือออกทะเลอย่างเดีย ว ไม่
ออกสังคมภายนอก แต่อูรกั ลาโว้ยกับมอแกลนจะปรับเปลีย่ นวิถีชวี ติ ไปพอสมควร สามารถ
ทํางานอืน่ ข้างนอกได้กล้าออกสังคม หากยังทําประมงก็มกั จะเป็ นเจ้าของเรือ (นายหัว)” อีก
ประการก็คอื ภาษา “มอแกนและมอแกลนจะมีภาษาออกไปทางชาวเลพม่าหรือกลุ่มโรฮิงญา
ในขณะทีก่ ลุ่มอูรกั ลาโว้ยจะมีภาษาออกไปทางมาเลเซีย” แต่เรื่องดังกล่าวไม่มหี ลักฐานปรากฏ
ชัด เพราะในเรือ่ งของพิธกี รรมและความเชื่อก็มคี วามเหมือนกันอยู่
สภาพของชนชัน้ ดังกล่าวจึงพบได้ทช่ี ุมชนชาวเลราไวย์ เนื่องจากในพืน้ ทีม่ ที งั ้ ชาวเล
กลุ่มอูรกั ลาโว้ยและมอแกน เดิมมีสภาพการแยกส่วนกันอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนา การจัดกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงลักษณะการแบ่งกลุ่มโซนทีอ่ ยู่อาศัย อีกส่วนหนึ่งซึง่ เป็ น
ปรากฏการณ์ให้ต้องแก้ปญั หาคืออูรกั ลาโว้ยจะไม่ไปกินข้าวบ้านมอแกน อาจจะรูส้ กึ ว่าสกปรก
กว่าหรือด้อยกว่า เช่น ทีมเราไปกินข้าวบ้านมอแกนก็จะได้ยนิ ความเห็นจากกลุ่มชาวเลอูรกั ลา
โว้ยว่า “เอ้ย เก่งนะกล้าไปกินข้าวบ้านนัน้ ด้ว ย จะกินทําไมไม่บอก” ฟงั แล้วรู้สกึ ได้ว่ามีการ
เหยียดหยามระหว่างกลุ่มกันอยู่ในที การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับชนชัน้ ดังกล่าวใช้
เวลานานกว่า ๕ปี โดยพยายามทําให้สองส่วนกลมกลืนกัน เริ่ มแรก แกนนําหรือคณะทํางาน
ฯ ได้จดั ให้มกี ารถ่วงดุลกันหรือให้มสี ดั ส่วนเท่าเทียมกัน หากมีประชุมหรือหารือในกลุ่มแกนนํา
ก็พยายามจัดให้เกิดขึน้ ในทุกโซนตามบ้านของแกนนํ าทัง้ สองฝ่าย ทําให้ทงั ้ อูรกั ลาโว้ยและมอ
แกนก็ต้องเข้าบ้านกันได้เป็ นระยะ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เริม่ เห็นจนเป็ นพฤติกรรมที่ชนิ ตา
ต่ อมาชาวเลราไวย์จะมีค ดีท่ตี ้องมาที่ศ าลบ่อย (หลายคดี) แต่ล ะครัง้ ก็จะมีชาวบ้านมาเป็ น
กําลังใจจํานวนมาก (๓๐๐ – ๕๐๐คน) จะมีการคดข้าวห่อมากินกันตอนกลางวัน พวกเราจะ
ได้รว่ มวงด้วย เราใช้วธิ เี ดินวนไปรอบๆ ทัง้ กลุ่มอูรกั ลาโว้ยและมอแกน หลังๆ ก็จะใช้วธิ เี รียก
มากินรวมกันโดยใช้การหารือประเด็นรวมๆ มาเป็นข้ออ้าง หากมีการทํางานในพืน้ ทีก่ จ็ ะให้แต่
ละกลุ่มจัดคนมาทํางานร่วมกัน แต่สงิ่ ทีพ่ วกเราใช้ประจําคือคําพูดตอนประชุม อาทิ
“ชาวอูรกั ฯ หรือมอแกนราไวย์ ตอนนี้ศกั ดิเ์ ท่ากันแล้ว เพราะโดนฟ้องเหมือนกัน ไป
ศาลก็ต้องไปด้วยกัน แพ้ก็ถูกออกจากพื้นทีเ่ หมือนกัน หากยังแบ่งกันอยู่ในขณะทีร่ าไวย์มแี ค่
1,200 คนก็เตรียมหาทีอ่ ยูใ่ หม่ไม่ว่าอูรกั ฯหรือมอแกน”
“คนข้างนอกดูถูกชาวเลก็น้อยใจอยู่แล้ว หากพวกคุณดูถูกกันเองอีกใครจะมาเห็นใจ
ขณะทีเ่ ราอยูต่ าํ ่ สุดของสังคมนี้แล้วเรายังแบ่งให้พนี ่ ้องเรามีกลุ่มทีต่ ํา่ กว่าไปอีกแล้วจะแก้ปญั หา
อย่างไร หรือจะแก้เป็นหย่อม ๆ”
“ลองแลกเปลีย่ นไปนังกิ
่ นข้าวแล้วพูดคุยกันดู เขาดีใจด้วยซํ้าทีเ่ ราไปบ้านเขา ถ้ากิน
ข้าวเขาก็จะเอาของทีด่ ที สี ่ ุดออกมา จานทีเ่ ขาเก็บไว้รบั แขกก็จะเอามาให้เราใช้ ” (คุยกับอูรกั ลา
โว้ย)
ปจั จุบนั ในชุมชนราไวย์ได้เห็นเรื่องชนชัน้ ระหว่างกลุ่มชาวเลอูรกั ลาโว้ยและมอแกน
ลดลงแต่ก็ยงั ไม่หมดเสียทีเดียว สําหรับกลุ่มชาวเลที่ออกมาร่วมกิจกรรมน้อยความรูส้ กึ ก็ยงั
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เป็นเช่นเดิม เมือ่ ชาวเลราไวย์ตอ้ งร่วมกับชาวเลทัวอั
่ นดามันต้อนรับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์ คณะทํางานฯ ของราไวย์ (ทีเ่ ป็ นอูรกั ลาโว้ย) แจ้งว่าในการประชุม
ชุ ม ชนเพื่อ เตรีย มงานดัง กล่ า วทีม แม่ ค รัว ในงานจะให้ ก ลุ่ ม แม่ บ้า นที่เ ป็ น มอแกนทัง้ หมด
รับผิดชอบ (ฟงั นํ้ าเสียงดูแล้ว เรารู้สกึ ว่าเขาภูมใิ จที่ปรับได้) หวังว่าจะเป็ นต้นแบบให้พ้นื ที่
ชาวเลทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป
งานพัฒนาพื้นที่ราไวย์สงั คมได้เรียนรู้อะไร
การเรียนรู้ของสังคมใกล้ตวั :การทํางานของคณะนักจัดระบบชุมชนพื้นที่จงั หวัด
ภูเก็ตดําเนินงานร่วมกับชุมชนต่างๆ มาตัง้ แต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘และก่อตัวเป็ นรูปเป็ นร่างปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ในชื่อ “เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต” เบื้องต้นมีจํานวน ๑๘ ชุมชน จะมี
ชุมชนชาวเลแหลมหลาและชุมชนชาวเลหินลูกเดียวเป็ นสมาชิกในเครือข่ายฯ เนื่องจากทัง้ ๒
ชุมชนได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์สนึ ามิโดยตรง โดยชุมชนในเครือข่ายฯ มีขอ้ ตกลงร่วมกัน
คือ “หากชุมชนไหนมีเหตุการณ์หรือปญั หาทุกชุมชนต้องระดมกันไปช่วย”ชุมชนชาวเลราไวย์
เข้ามาในช่วงเหตุการณ์ขยายผิวถนนผ่านหน้าชุมชนด้วยงบประมาณฟื้นฟูพน้ื ทีป่ ระสบภัยสึนา
มิ ซึง่ มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ ๕๐ คนมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการแก้ไขปญั หาการบุรุกทีด่ นิ
ของรัฐชุด พล.อ.สุรนิ ทร์ พิกุลทอง ขณะประชุมร่วมกับหน่ วยงานและตัว แทนเครือข่ายฯเพื่อ
แก้ปญั หาเรื่องที่ดนิ ชุมชนนัน้ แกนนํ าเครือข่ายฯเพิง่ มีการรวมตัวกันไม่นานยังมีพลังในการ
แก้ปญั หาจึงร่วมลงพืน้ ทีแ่ ละผลักดันการแก้ปญั หาอย่างเต็มที่ จนชาวเลราไวย์ ๔ หลังคาเรือน
ไม่โดนรือ้
เมื่อแก้ปญั หาได้ ชุมชนราไวย์ก็เหมือนเป็ นสมาชิกเครือข่ายฯ โดยปริยาย แต่ต้อง
ผ่ านมติท่ปี ระชุม ของเครือ ข่ายฯ (วงเล็กของแกนนํ าเครือ ข่า ยฯ) ในวงนี้จ ะเจอคําพูดหรือ
คําถามทีเ่ รา ไม่เคยรู้ และรูส้ กึ ท้าทาย เช่น
“พีเ่ ลี้ยงจะเข้าไปทําพื้นทีน่ ้ ีจริงหรือ เขาเป็ นกลุ่มทีพ่ ูดจาไม่ค่อยรูเ้ รือ่ งนะ และได้ข่าว
มีปญั หาทีด่ นิ กับนายทุน”
“ตอนนี้พ้นื ทีเ่ ราในเครือข่ายฯ ก็มปี ญั หาเยอะนะ ถ้าเพิม่ พื้นทีม่ าอีกทําไหวหรือเปล่า
อีกอย่างเขาเป็นชาวเลนะ”
“ต้องไปคลุกพื้นทีช่ าวเลนะ มีอะไรก็บอกแล้วกัน”
แต่สุดท้ายทุกชุมชนก็รบั ชาวเลราไวย์เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ทัศนะคติของชุมชนต่าง
ๆเริม่ เปลีย่ นไปช่วงทีเ่ ครือข่ายฯ ต้องไปนําเสนอปญั หาต่อผูว้ ่าฯ หลายครัง้ เพื่อให้การแก้ปญั หา
มีความคืบหน้ าในส่วนของชาวเลราไวย์จะไม่มปี ญั หาในเรื่องจํานวนคนที่ต้องเข้าร่วมผลักดัน
เพื่อแก้ปญั หาเลย เช่น เครือข่ายฯต้องการคน ๕๐๐ คนหรือ ๑,๐๐๐คน โดยทีเ่ ครือข่ายฯ จะ
ช่วยดูแลเรื่องการเดินทางและอาหารการกิน ทัศนคติเชิงบวกจึงเกิดขึ้นบ้างในหมู่ชุมชนใน
เครือข่ายฯ ในระยะต่อมาจึงได้ร่วมกิจกรรมเรียกร้องเพื่อแก้ปญั หาด้วยกันตลอดทัง้ ในพื้นที่
และส่วนราชการในกรุงเทพฯ โดยหลังสุดที่เห็นความร่วมมือคือเมื่อเครือข่ายฯ ยกให้ปญั หา
๒๐๐

ของชาวเลราไวย์เป็ นปญั หาเร่งด่วนในตอนช่วงที่เคลื่อนขบวนไปเจรจากับนายกรัฐมนตรี (ยิง่
ลักษณ์ ชินวัตร) ตอนลงตรวจพืน้ ทีอ่ นั ดามันทีส่ นามบินภูเก็ต
การเรี ย นรู้ข องสัง คมข้ าราชการและองค์กรต่ างๆ ของรัฐในจัง หวัด ภูเก็ต :
ในช่วงทีช่ ุมชนชาวเลราไวย์เรียกร้องการแก้ปญั หาถนนตัดผ่านชุมชนโดยต้องรือ้ บ้าน ๔ หลัง
ออก ตามข้างต้น ช่วงการแก้ปญั หาเร่งด่วนได้ให้ตวั แทนไปยื่นหนังสือกับทางจังหวัดเพื่อ
แก้ไขปญั หา เจ้าหน้ าที่ทุกส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ข้อสรุปที่ เพ็ชร (มอ
แกน) เล่าให้ฟงั ว่า “พีเ่ ขาบอกว่าให้ร้อื ออกไป เขาจะจ่ายค่าชดเชยให้หลังละ ๒หมืน่ ให้ไปหา
ทีใ่ หม่อยู่ แล้วจะให้ผมไปอยูต่ รงไหน ในชุมชนทางเดินก็เกือบจะไม่มแี ล้ว ”ข้าราชการจึงได้รวู้ ่า
เดิมชาวเลจะถูกกระทําอย่างนี้มาตลอด เพราะนิสยั เขากลัวราชการและคนนอกทีใ่ ส่เครื่องแบบ
ทีผ่ ่านมาการให้ขยับขยายหรือย้ายออกจากพื้นทีเ่ ป็ นเรื่องทีไ่ ม่มปี ญั หา แต่เมื่อชาวเลมีเพื่อน
(เครือข่ายฯ) และสามารถแก้ปญั หาได้โดยไม่ต้องรือ้ บ้านเพราะการขยายแนวเขตถนน ส่วน
ราชการในจังหวัดก็เริม่ ปรับท่าที รวมถึงการไปพบผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่ละครัง้ แต่ละองค์กรที่
เป็ นส่ ว นราชการในจังหวัดตัง้ แต่ เ ทศบาล อําเภอและจังหวัด ก็รู้ว่าเป็ นชาวเลราไวย์ โ ดย
ส่วนมาก ปจั จุบนั แม้การแก้ปญั หาที่ดนิ ในระดับจังหวัดจะไม่สามารถตัดสินใจและดําเนินการ
ได้ แต่ในส่วนงบประมาณแก้ปญั หาชุมชนนัน้ ชุมชนชาวเลจะได้รบั การพิจารณาไว้อนั ดับต้นๆ
ผู้ว่ า ราชการที่ผ่ า นมา ๔ คนจะลงพื้น ที่ชุ ม ชนชาวเลมาโดยตลอด ทําให้ห น่ ว ยราชการที่
เกี่ย วข้อ งต้ อ งมีร ายละเอีย ดของชุ ม ชนชาวเลตลอดเวลา ซึ่ง พวกเรา ทีม สนั บ สนุ น จะถู ก
สอบถามข้อมูลความคืบหน้าของพืน้ ทีช่ าวเลจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็ นระยะ
การเรียนรู้ของชาวบ้านทัวไปในจั
่
งหวัดภูเก็ต ตัง้ แต่พวกเราเริม่ ทํางานพัฒนาและ
ั หาในพื้น ที่ช าวเลราไวย์ บนฐานความเข้า ใจและที่ไ ด้เ จอด้ว ยตนเอง พบว่ า กลุ่ ม
แก้ ป ญ
ชาวบ้านทัวไปเริ
่
ม่ เข้าใจในปญั หา หลาย ๆ ครัง้ ทีม่ กี ารเคลื่อนขบวนชาวบ้านราไวย์จะมีเอกสาร
ชีแ้ จงทําความเข้าใจติดตัวไป ซึง่ มิใช่แค่การแจกกลุ่มสื่อสารมวลชนแต่จะแจกผูค้ นทัวไปรวมถึ
่
ง
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศด้วย ทําให้เห็นภาวะบางอย่างในพืน้ ทีร่ าชการคือมีขา้ ราชการบางคน
ใช้ความเป็นตัวเองในนามบุคคลเพื่อแสดงความเข้าใจต่อชาวเลราไวย์ เช่น
การเคลื่อนขบวนเครือข่ายฯ ไปพบนายกฯ (ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร) ชาวเลราไวย์ต้อง
แวะกราบสักการะหลวงพ่อแช่มทีว่ ดั ฉลอง มีชาวบ้านบางคนได้ช่วยเรื่องนํ้าดื่มบางคนก็สมทบ
งบประมาณ แต่ท่แี ปลกตามากคือตํารวจที่ดูแลเรื่องการจราจรที่ขบวนผ่าน ได้ทําบางอย่างที่
เดิมทีไม่ได้คดิ ว่าเขาเข้าใจหรือคิดอะไรอยู่เพราะเขากําลังทําให้ขบวนของชาวเลราไวย์ไปถึง
สนามบินภูเก็ต ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้และทักทายแปลกๆ ว่า“เอ้ยน้องๆ ชาวเลเขาจะไปไหน
กันนี ่ แล้วประสานใครบ้างหรือยังเขาให้พบจริงหรือเปล่านายกฯคนนี้ พีน่ ายสังให้
่ มาดูแค่เรือ่ ง
อย่าให้รถติด ขอให้ได้พบนายกฯ จริง ๆ นะได้แก้ปญั หาเขาเสร็จซะที”) แล้วตํารวจนายนัน้ ก็
ควักเงินมาสมทบการเคลื่อนขบวนต่อไปจํานวนหนึ่ง แต่ชาวเลราไวย์รสู้ กึ ภูมใิ จมากเพราะเขา
คิดว่ามีคนเข้าใจเพิม่ ขึน้
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อีกครัง้ ทีไ่ ปทีศ่ าลจังหวัดภูเก็ต เป็ นปกติท่ชี าวเลราไวย์จะไปให้กําลังใจคนที่ต้องขึ้น
ศาลจํานวนมาก (ประมาณ ๕๐๐ คน) ซึ่งส่วนหนึ่งที่ไปด้วยคือเด็กชาวเลเที่ยววิง่ เล่นไปมา
เจ้าหน้าที่ด้านล่างได้เข้ามาสอบถาม “มากันมากนะ หลายคดีหรือ อย่างนี้แย่นะเด็กไม่ได้ไป
โรงเรียน เดี๋ยวเลี้ยงไอติมแล้วกัน แต่เป็ นงบส่วนตัวนะพีส่ งมาแล้
ั่
ว ” เป็ นสิง่ ที่ชาวบ้านยิ้มได้
แม้ว่าจะเครียดอยู่ จึงได้จดั ทีมเด็กไปขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ ่านนัน้
การเรีย นรู้ข องสื่ อ ท้ อ งถิ่ น ส่ วนกลางและระดับนานาชาติ การแก้ปญั หาของ
ชาวเลราไวย์เป็นเรือ่ งทีส่ ่อื มวลชนลุน้ ผลการทํางานไม่แพ้กบั พวกเรา แต่ทุกคนงงกับภาวการณ์
ทีไ่ ม่มอี ะไรเกิดขึน้ เช่น
“เอ้ย มีกิจกรรมหรือ เคลือ่ นไหวอะไรบอกนะออกให้เ ต็มที ่ แต่ แปลกว่ะ ออกให้มา
ตลอดแต่ไม่มผี ลตอบกลับอะไรเลย คิดว่ายังไง”
“พี.่ .คิดยัง ไงต่ อ ข้อ มูล ก็นํ าเสนอให้ห มดแล้ว รื้อ จนจะพลิก ชุ มชนราไวย์แล้ว นะ
ข้างบนเขาว่าอย่างไรมัง”่
“มุมบวกก็เสนอแล้ว แรง ๆ ขนาดบุกไปทําข่าวทีฝ่ งั ศพก็เอาแล้วยังเฉย ความรูใ้ น
การทําข่าวของราไวย์เอาออกมาใช้หมดแล้วนะเว้ย ถ้าจะให้เป็ นข่าว คุณต้องชวนพีน่ ้ องปิ ด
ชุมชนแล้วแหละหมดมุขแล้ว”
จากการเคลื่อนไหวทีผ่ ่านมาสื่อตัง้ แต่ทอ้ งถิน่ โทรทัศน์ทุกช่องในประเทศรวมถึงระดับ
นานาชาติอย่าง อัลจาซีร่า CNN มาทําสกู๊ปปญั หาพืน้ ทีช่ าวเลราไวย์เกือบทุกสํานักข่าวแล้ว
บางรายการ/บางสํ า นั ก ข่ า วอยู่ เ ป็ น สัป ดาห์ เ พื่อ สัม ผัส วิ ถีชีว ิต ชาวเลราไวย์อ ย่ า งแท้จ ริง
จนกระทัง่ กลุ่ ม ที่เ ข้า มาช่ ว ยชาวเลราไวย์ใ นแง่ ข องการเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ สาธารณะอย่ า ง
สื่อมวลชนเข้าใจจนเริม่ อธิบายปญั หาแทนชาวเลราไวย์ได้
บทความประสบการณ์ทํางานชิ้นนี้ ยังอยู่ในช่วงที่ปญั หาชาวเลราไวย์ยงั ไม่สามารถ
แก้ได้สําเร็จโดยเฉพาะปญั หาที่ดนิ ทีอ่ ยู่อาศัย ซึ่งยิง่ นับวันคดีความจะยิง่ เพิม่ ขึน้ แต่ในภาวะที่
วันนี้มหี ลายองค์กรเข้าใจปญั หาชาวเลราไวย์และเข้ามาทํางานร่วมกัน งานปฏิบตั ิการพื้นที่
จําเป็ นจะต้องเข้มข้นมากขึ้น เพราะหลายองค์กรเข้ามาร่วมด้ว ยหน้ าที่ท่ตี ้อ งปฏิบตั ิมคี วาม
เข้าใจต่อปญั หาแต่อาจไม่มคี วามเข้าใจต่อความเป็ นชนเผ่าชาวเลก็จะเป็ นปญั หาในการทํางาน
ในอนาคตต่อไป
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ชุมชนปลากะตักพัฒนา
การต่อสู้บนฐานของความเดือดร้อนสู่ความเป็ นชุมชนที่พฒ
ั นาบนฐานข้อมูล
โดย สนชัย ฤทธิชยั
ความเป็ นตัวตนของชุมชนปลากะตักพัฒนา
หลาย ๆ ท่านคงรูจ้ กั ปลากะตักเป็ นอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงปลา ‚ฉิ้งฉ้าง‛ คนภาคใต้
โดยเฉพาะคนเมืองภูเก็ตจะรูจ้ กั อย่างดีเพราะอาหารพื้นถิ่นของคนภูเก็ตหลาย ๆ จาน ก็จะมี
ปลากะตักเป็ นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร ตัวอย่างเช่น นํ้ าพริกปลาฉิ้งฉ้าง ปลากะตักตาก
แห้งขนาดพอเหมาะเอามาคลุกกับกะปิชนั ้ ดี และปรุงตามใจชอบ เมนูจานต่อมาคือ ยํามะม่วง ที่
ช่วยเสริมความกรอบด้วยปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ รวมไปถึงอาหารเช้าของคนภูเก็ตทีน่ ําเอาปลา
ฉิ้งฉ้างไปทานคู่กบั ขนมจีน เมนูอาหารทีไ่ ด้กล่าวมานี้เรียกได้ว่าเป็ นเมนูยอดฮิตของคนบนเกาะ
สีเขียวแห่งนี้แทบทุกจาน รวมไปถึงการนําปลาฉิ้งฉ้างไปทอดกรอบ แล้วเอามาคลุกเคล้ากับ
ถัวลิ
่ สงทอดปนด้วยเกลือตามความชอบ แค่น้ีกเ็ ป็ นเมนูชนั ้ ยอดของนักชิมทัง้ หลาย เอาไว้ทาน
กันเล่น ๆ เรียกนํ้าย่อยได้พอสมควร ทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดนี้ยงั ไม่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
นําเอาไปแปรรูปซึง่ วางขายในท้องตลาด และร้านขายของฝากมากมายทัวทั
่ งเกาะแห่
่
งนี้
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ปลาฉิ้งฉ้าง เป็นชื่อเรียกของคนภาคกลาง ซึง่ เป็ นปลาประเภทเดียวกันกับปลากะตัก
ซึง่ ทีอ่ าศัยอยู่ผวิ นํ้า มีขนาดเล็ก อาศัยอยู่กนั เป็ นฝูง จะมีอายุประมาณสองเดือน ชาวประมงจะ
จับปลาชนิดนี้มากในทะเลอันดามัน ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสินค้าที่ส่งออกทัง้ ภายในประเทศทัวทุ
่ ก
ภาคของประเทศไทย และยังส่งจําหน่ ายไปยังต่างประเทศอีกด้วย เช่น จีน มาเลเซีย ฯลฯ
สําหรับปลาฉิ้งฉ้างที่มกี ารผลิตในจังหวัดภูเก็ตนัน้ จะเป็ นปลาฉิ้งฉ้างขนาดใหญ่และเนื่องจากมี
การจับปลาชนิดนี้กนั ได้จาํ นวนมาก จึงมีการคิดรูปแบบวิธกี ารแปรรูปหลายอย่างด้วยกัน มีการ
รวมตัวกันผลิตและจําหน่าย โดยได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ปจั จุบนั มีกลุ่มแปรรูป
ปลากะตักหลายกลุ่ม และหนึ่งในนัน้ ก็คอื ชุมชนปลากะตักพัฒนา
ความทุกข์ยากที่ก่อให้เกิ ดการรวมตัว
ชุมชนปลากะตักพัฒนามีความเป็ นมาที่น่ายกย่องของชาวชุมชน เมื่อชาวไทยพุทธ
และไทยมุสลิมกว่าครึง่ พัน บากบันทิ
่ ง้ ถิน่ ฐานบ้านเกิดมาสร้างชีวติ ใหม่ทน่ี ่ี บ้างมาจากจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์บา้ งเป็ นกลุ่มพีน่ ้ องมุสลิมจากเกาะยาวจังหวัดพังงา บ้างมาจากจังหวัดสงขลา
จากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างมาทํามาหากินประกอบอาชีพต้มปลากะตัก
ตากแห้ง
เดิมทีอาชีพต้มปลากะตักตากแห้งเป็ นอาชีพดังเดิ
่ มของชาวประมงในอําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา ซึ่งประกอบอาชีพในพื้นที่ภูมลิ ํา เนาของตัวเอง โดยมีสองลักษณะคือ หนึ่ง การ
วางอวนจับ ปลาในทะเลและต้ ม ปลาที่ไ ด้ ใ นเรือ ที่ล อยอยู่ก ลางทะเลแล้ ว เอามาขายบนฝ งั ่
ชาวประมงเรียกว่า เรือปลาต้ม และ สอง คือ เรือทีจ่ บั ปลาแล้วเอามาขายให้กลุ่มทีซ่ อ้ื ปลาแล้ว
เอามาต้มบนฝงั ่ เรียกว่า ปลาตากแห้ง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กลุ่มชาวบ้านจาก อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาส่วนหนึ่งได้ยา้ ย
สถานที่ประกอบอาชีพ มาจังหวัดภูเ ก็ต เนื่อ งจากการคมนาคมและการขนส่ งที่ส ะดวกกว่ า
สามารถประหยัดต้นทุน ในช่วงแรก มีจาํ นวนไม่กค่ี รอบครัว โดยเช่าพืน้ ทีจ่ ากเอกชนคนละ ๑ –
๒ ไร่ ต่อมาได้มกี ลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกันต่างจังหวัด เข้ามาเช่าพื้นที่อาศัยและประกอบ
อาชีพ จนกระทัง้ เต็มพืน้ ที่ จํานวน ๕๒ ไร่ ราวๆ ๒๐๐ กว่าครอบครัว โดยจะสร้างเพิงพักทีอ่ ยู่
อาศัยและโรงต้มปลาเป็ นกลุ่มๆ ตามที่ชกั ชวนกันมา โดยปกติช่วงเช้าชาวชุมชนจะมีนายหัว
ภายในกลุ่มลงแพปลา เพื่อทําการแข็งขันประมูลราคาปลาสดทีเ่ รือจับปลาหาได้ บางวันหากมี
ปลาน้อยก็ตอ้ งประมูลในราคาสูง วันไหนจับปลาได้เยอะก็จะประมูลในราคาทีถ่ ูกลง ใครประมูล
ราคาสูงกว่าก็จะได้ปลาไปต้มโดยจะมีนายหัว (พ่อค้ารับซือ้ ปลาทีต่ ากแห้งแล้ว) มารับซือ้ อีกที่
แล้วกระจายส่งไปขายอีกทอดตามทีล่ กู ค้าสังสิ
่ นค้า ทัง้ ผูค้ า้ รายปลีก โรงาน และทีต่ ่างๆ
เมือ่ เกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั ธรรมชาติ ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ชุมชนปลากะตักเป็ นชุมชนหนึ่ง
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน แม้จะไม่มกี ารสูญเสียชีวติ ของชาวชุมชน แต่ขา้ วของเครื่องใช้
เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพรวมถึงบ้านพักอาศัยเสียหายเกือบทัง้ หมด แต่วกิ ฤตครัง้
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นี้ได้เปลี่ยนความคิดของคนในชุมชน ให้หนั มาพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นร่วมกันปรับปรุงที่พกั
อาศัยใหม่ แม้ได้รบั การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆน้อยมาก
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๘ ภัยชีวติ มาเยือนพวกเขาอีกครัง้ เมื่อนายทุนเจ้าของพืน้ ที่
(หจก.หัชนานิเวสน์) ยกเลิกสัญญาให้เช่าทีด่ นิ จํานวน ๕๒ ไร่ และให้ชาวชุมชนออกจากพื้นที่
ภายใน ๑๕ วัน เหมือนฟ้าลงทัณฑ์ หรือสวรรค์แกล้ง ชาวบ้านปุถุชนคนธรรมดาเหล่านี้จะ
พึง่ พาอาศัยใครได้
การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อคิดแก้ปญั หาครัง้ นี้จงึ เกิดขึน้ ในช่วงนัน้ กลุ่มเกาะยาว
และกลุ่มสงขลามาช่วยเป็ นแกนนํ าตัวหลัก ในการขอเจรจากับเอกชนให้มกี ารยืดระยะเวลา
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่คําตอบทีไ่ ด้รบั คือ ไม่อนุ ญาตขยายเวลา
เมื่อ ไม่ไ ด้เ ราก็ก ลับมาพูดคุ ยกันกับผู้นําแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่อร่ว มกันหาทางออกจากวิกฤติค รัง้ นี้
ข้อสรุปทีไ่ ด้รว่ มกัน คือ เดินทางไปพบผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายอุดมศักดิ ์ อัสวรางกูล) ที่
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต แต่ละกลุ่มจึงเริม่ มีการรวมสมาชิกไปพบผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้
ช่วยเหลือ จนเกิดการเจราขึน้ โดยมีตวั แทนทัง้ สามส่วน คือ เจ้าหน้าทีจ่ งั หวัด เอกชนผูอ้ ้างสิทธิ
และชาวบ้าน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่มคี วามหวังในการเจรจาครัง้ นี้มาก ด้วยคาดว่าผูว้ ่าราชการ
จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอํานาจสูงสุดในจังหวัดจะสามารถช่วยเหลือได้ จากการรอคอยที่ศูนย์รวม
อํานาจในจังหวัดหลายชัวโมง
่
ตัวแทนชาวบ้านที่ไปเจรจาจึงเดินลงมาจากบัน ไดชัน้ สองของ
ศาลากลาง ตรงมายังทีพ่ น่ี ้องทีเ่ ฝ้าคอยความหวังด้วยสีหน้าเคร่งเครียด “บังหลง” ซึง่ เป็ นผูน้ ํา
ตามธรรมชาติก ล่ าวด้ว ยเสีย งอัน สันเครื
่ อ ว่า “พ่ อ เมือ งเราไม่ส ามารถช่ ว ยเหลือ โหมเราได้
เนือ่ งจากทีด่ นิ เขามีโฉนด คงต้องยอมลําบากไปหาพื้นทีท่ ําปลากันใหม่ ” เมื่อคําตอบที่ได้เป็ น
เช่นนัน้ พวกเราจึงต้องแยกย้ายกลับบ้านด้วยความผิดหวัง

จํานนหรือสู้ต่อ..จุดพลิ กผันของชุมชน
หลัง จากกลับมาถึงที่พกั อาศัยก็มกี ารพูดคุ ยกันต่ อ บางกลุ่ ม ก็ห าวิธ ีการทางออก
แตกต่างกันไป ชาวชุมชนส่วนใหญ่ยนิ ยอมออกจากพื้นที่ไปหาแหล่งประกอบอาชีพที่อ่นื ใน
ส่วนของเอกชนก็เริม่ เอาเหล็กมากัน้ ทางเขา-ออก พร้อมกับมีทมี รักษาพืน้ ทีจ่ าํ นวนหนึ่งคอยเฝ้า
ไม่ให้มใี ครเข้าออกโดยเฉพาะรถขายนํ้า ซึง่ ชาวบ้านต้องซือ้ นํ้าเป็ นรถเพื่อใช้ในการอุปโภค ถึง
ตอนนี้ชาวบ้านแต่ละกลุ่มลําบากมาก เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพ เงินทองที่พอสะสมไว้ได้
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ร่อยหรอลงทุกวัน “ถ้ายังเป็ นอยู่อย่างนี้พวกเราคงอดตายแน่ ” เป็ นเสียงหนึ่งทีส่ ะท้อนออกมา
ด้วยความกดดันพร้อมกับมองหน้าลูกสาวตัวน้อยทีก่ ําลังเรียนหนังสือด้วยใจหดหู่ เพราะชีวติ
จะเป็นอย่างไรก็ยงั อยากให้ลกู ได้เรียนหนังสือ ได้ทาํ งานดี ๆ

“โหม๋เราอียอมหม้าย”เป็นเสียงของผูช้ ายร่างท้วมสูงใหญ่ ทุกคนหันไปมองเมือ่ เสียง
ของ “บังยีส”ดังขึน้ ถามกับสมาชิกทีม่ าประชุมหาทางออกร่วมกันแต่กย็ งั ตัดสินใจกันไม่ได้
จากนัน้ วันรุง่ ขึน้ จึงมีสมาชิกจํานวนหนึ่งนัดรวมตัวกันทีศ่ าลากลาง โดยมี บังยีส เป็ น
ผูน้ ําพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านไปขอให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดช่วยเหลือเจรจาให้เปิดทางเข้า-ออก
ก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยชาวบ้านหาพืน้ ทีใ่ นการประกอบอาชีพ แต่กไ็ ม่พบจึง
ตัดสินใจรอโดยใช้พน้ื ทีห่ น้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเป็นทีร่ อคําตอบ “เราจะรอพบผูว้ ่าฯ จนกว่า
จะได้คําตอบ” นี่คอื สัญญาทีท่ ุกคนรับปากบางคนยืนรอบ้าง นัง่ รอบ้างจนผ่านไปหลายชัวโมง
่
ทุก คนจึง ตัด สิน ใจว่ า คืน นี้ จ ะนอนรอผู้ว่ า ฯ ที่ห น้ า ศาลากลางจนกว่ า จะได้พูด คุ ย ขอความ
ช่วยเหลือ
จากคืนนัน้ สมาชิกของชุมชนใช้ชวี ติ หลับนอนอยูห่ น้าศาลากลางเป็ นเวลารวม ๔๕ วัน
จนพัฒนาเป็นการต่อสูเ้ พื่อเรียกร้องทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ าํ กิน คนทัวไปที
่ ผ่ ่านไปมาเกิดความสนใจ
กับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ พอสมควร จนกระทัง้ ได้ โอกาสพบกับเจ้ าหน้ าที่ มูลนิ ธิ ชุมชนไทที่
ปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ซึ่ งทํางานช่ วยเหลือฟื้ นฟูผ้ปู ระสบภัย
ในช่ วงเวลานัน้ มาให้ คาํ ปรึกษา แนะนํ า และวางแผนกระบวนการต่ างๆ ในการต่ อสู้
เรียกร้องสิ ทธิ จนได้ประสานชุมชนต่ าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัย และองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน มาร่วมสร้างขบวนการต่อสู้
การต่อสูข้ น้ึ ต่อไปของชาวชุมชนปลากะตักพัฒนา จึงเป็ นการกลับเข้ายึดพืน้ ทีเ่ ดิมไว้
ก่อน จนกว่าจะหาทางออกได้ จากสถานการณ์ดงั กล่าวมีสมาชิกทีย่ นื หยัด ตกลง เรียกร้องสิทธิ
จํานวน ๓๐ ครอบครัว
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จัดระบบชุมชน ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ ทธิ ที่ทาํ กิ น
การจัดระบบชุมชนระยะแรก คือ การออกแบบเตรียมความพร้อม โดยจัดโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารชุมชน และมีการแบ่งบทบาทหน้ าทีเ่ ป็ นแต่ละฝ่ายทีต่ ้องรับผิดชอบ เช่น
ฝ่ายดูแ ลรัก ษาความสงบเรียบร้อ ย ซึ่ง ต้อ งคอยเฝ้ าระวัง ความปลอดภัยของสมาชิก เพราะ
ช่วงเวลานัน้ มีการปะทะกับกลุ่มชายฉกรรจ์ทเ่ี อกชนจ้างมาเฝ้าพื้นที่บ่อยครัง้ ถึงขัน้ มีการทุบตี
บางทีถงึ กับมีการยิงปื นใส่กนั ก็ม ี ฝ่ายจัดทําข้อมูลชุมชน ซึ่งต้องจัดทํารวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นการทําประวัตชิ ุมชน ข้อมูลครัวเรือน การจัดหาเอกสาร เพื่อนําเสนอหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และฝ่ายช่าง ซึ่งต้องช่วยกันออกแบบทีอ่ ยู่อาศัยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ น การผังทํามือ การทํา
แบบบ้าน การวางระบบสาธารณู ปโภค เป็ นต้น มีการเชือ่ มโยงชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทีจ่ งั หวัด
ภูเก็ตทีม่ ปี ญั หาลักษณะเหมือนกัน โดยร่วมกันศึกษาดูงานพื้นทีต่ ่างจังหวัด ครัง้ แรกลงพืน้ ที่ ที่
แหลมรุง่ เรือง จังหวัดระยอง, จากนัน้ ลงพืน้ ทีง่ านเปิดโครงการบ้านมันคง
่ จังหวัดจันทบุร ี
หลังจากลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา และสรุปบทเรียนกันในชุมชน การปฏิบตั กิ ารต่อมา คือ ชุมชน
ได้ทําหนังสือ ปญั หาความเดือ ดร้อนถึง พลเอกสุรทิ ร์ พิกุ ลทอง ประธานอนุ กรรมการแก้ไ ข
ปญั หาพื้นที่ประสบภัยสินามิ เพื่อลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ จนนํ าไปสู่การตรวจเอกสาร
สิทธิทเ่ี อกชน
เมื่อ พลเอกสุรนิ ทร์ ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกที่ดนิ รัฐ (กบร.) ลงมา
ดําเนินการพิสจู น์สทิ ธิ ์ในทีด่ นิ ซึง่ นายทุนครอบครองจํานวน ๕๒ ไร่ จึงพบว่า มีการออกโฉนด
ทับทีส่ าธารณะ จึงมีมติร่วมกัน คือ เอกชนมีเอกสารสิทธิครอบครองทีด่ นิ เกินพืน้ ทีท่ ม่ี โี ฉนดแต่
เอกชนไม่ยอมรับมติดงั กล่าว จึงมีฟ้องร้องคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมี ผูว้ ่าราชการจังหวัด
นายอํ าเภอ เจ้า พนัก งานที่ดินจังหวัดภูเ ก็ต เป็ น จําเลย กระทัง้ นํ า ไปสู่การดําเนิ นการตาม
กระบวนการยุตธิ รรมหลังการพิสูจน์สทิ ธิ จนได้ขอ้ สรุปว่า นายทุนได้ครอบครองทีด่ นิ เกินจาก
สิทธิ ์จํานวน ๑๒ ไร่ จึงต้องนํ าที่ดนิ กลับคืนให้รฐั ทางผู้ว่าราชการภูเก็ตจึงได้กนั ้ อาณาเขต
บริเวณนัน้ เพื่อให้ชุมชนได้มที อ่ี ยูอ่ าศัยและทีท่ าํ กิน
จากนั ้น ชุ ม ชนได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลือ จากสถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช.)
สนับสนุ นงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เมื่อชุมชนเริม่ มีการรวมตัวอยู่
ด้วยกันได้ในพื้นที่เดิม กลุ่มคนหนึ่งทีอ่ าศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณหน้าชุ มชนมาปิ ดทางเข้า-ออก
๒๐๗

ชุมชนไว้ เด็ก ๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ ์ในการเข้ามาอยู่ในชุมชนปลา
กะตัก แต่ชาวบ้านไม่ยอมจึงรวมตัวกันไปศาลากลาง และให้นายอําเภอ ท้องถิน่ กองช่าง และ
ชาวบ้านทัง้ สองฝ่ายมาเจรจาและหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะพืน้ ที่เป็ นของสาธารณะไม่ใช่ของ
คนใดคนหนึ่ง พวกเขาจึงเข้ามาอยูร่ ว่ มกันได้ จึงเปิดทางให้กบั ชาวบ้านได้ใช้ชวี ติ ตามปกติ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ชุมชนปลากะตักพัฒนาได้รบั อนุมตั โิ ครงการ “บ้านมันคง”
่
เพื่อให้ชาว
ชุมชนมีบ้านและได้พฒ
ั นาระบบสาธารณู ปโภค จุดเริม่ ต้น คือ การสร้างศาลาที่ประชุมของ
ชุมชน โดยใช้วธิ ใี ห้ทุกคนออกมาช่วยเหลือกันโดยไม่มกี ารจ้างค่าแรง โดยให้สมาชิกทีม่ คี วามรู้
เรือ่ งการก่อสร้างเป็น ช่าง และสมาชิกทีเ่ หลือทัง้ หญิงและชายเป็น ลูกมือ ผลัดเปลีย่ นช่วยเหลือ
กันคนละไม้คนละมือจนเกิดศาลาชุมชนขึน้ จากการมีส่วนร่วมของทุกคน ซึง่ จะเป็ นศูนย์ร่วมการ
ทํากิจกรรมของคนในชุมชนด้านต่างๆ ต่อมาก็เริม่ พัฒนาระบบสาธารณะอื่นๆ เช่น การปรับ
พืน้ ทีส่ ร้างบ้าน การสร้างถนน จนนําไปสู่การก่อสร้างบ้าน ซึง่ สมาชิกได้ช่วยกันทยอยสร้างทีล่ ะ
หลัง สองหลัง แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคน
โดยทีป่ ระชุมสมาชิกในชุมชน ได้ตงั ้ ข้อตกลงในการอยูอ่ าศัยร่วมกันดังนี้
๑. ข้าพเจ้าจะไม่ขายต่อหรือเปลี่ยนมือในที่อยู่อาศัย ยกเว้นคณะกรรมการเห็นตาม
สมควร
๒. ข้าพเจ้าจะร่วมกิจกรรมกับชุมชนและเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
๓. ข้าพเจ้าจะไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด หรือกระทําความเสื่อมเสียให้กบั ชุมชน
๔. ข้าพเจ้าจะขอเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี และความ
เข้มแข็งของชุมชน
๕. ข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิในการอยูอ่ าศัยของสมาชิกชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
ั หาที่ ด ิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย
อย่ า งไรก็ ต ามการรวมตั ว ของชาวบ้ า นเพื่ อ แก้ ไ ขป ญ
จําเป็นต้องพัฒนายกระดับกระบวนการอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่องานพัฒนาทีย่ งั ยืนต่อไป
การปฏิ บตั ิ การในพื้นที่ชุมชนปลากะตัก
จากการปฏิบตั งิ านพื้นทีช่ ุมชนปลากะตักที่ผ่านมา กระบวนการการทํางานภายใน
ชุมชน เริม่ จาก การจัดทําฐานข้อมูลชุมชน จัดโครงสร้างในการบริหารชุมชน โดยมีคณะกลาง
ของชุมชน และการแบ่งโซนรับผิดชอบ ออกเป็ น ๓ โซน เช่น บังพรให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบโซน
๑ เจ๊เขียวเป็นผูร้ บั ผิดชอบโซนที่ ๒ บังแอนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโซนที่ ๓ และให้สมาชิกทําแผนที่
ชุมชนหรือทําผังมือ มีการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเมื่อปี ๒๕๔๙ โดยจะมีการเก็บเงิน
ออมทรัพย์ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
ประเด็นการทํางานทีแ่ บ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบภายในชุมชน
๑. ประเด็นการแก้ไขปั ญหาที่ ดินและที่ อยู่อาศัย โดยใช้กระบวนการศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ ซึ่งได้ไปเรียนรูเ้ รื่องบ้านมันคงระดั
่
บโซนระดับภาคหลังจากนัน้ ให้ชุมชนช่วยกันทํา
๒๐๘

ประวัติชุมชน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบแต่ล ะหน้ าที่ มีการทําผังชุมชน
การจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ ก่อ นที่จะมีการนํ าเสนอของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุ ม ชน หลัง จากงบประมาณผ่ า น ชุ ม ชนก็เ ริ่ม ทํา งานตามแผนที่ไ ด้ช่ ว ยกัน วางเอาไว้ต าม
แนวทางโครงการบ้านมันคง
่ ชุมชนปลากะตักเป็นชุมชนหนึ่งทีไ่ ด้รบั งบประมาณในการพัฒนาที่
อยูอ่ าศัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จากนัน้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สมัยรัฐบาลนายกอภิสทิ ธ์ เวชชาชีวะ ชุมชนได้นําเสนอ
โครงการโฉนดชุมชน ซึง่ ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานจัด
โดยปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการเหมือนกับชุมชนต่างๆทัวประเทศ
่
๒. ด้ านองค์กรการเงิ น จากการออมทรัพย์ชุมชน นํ า ไปสู่การช่วยเหลือกันในหมู่
ั หา
สมาชิก ในยามที่ม ีปญั หาความเดือ ดร้อ น เพราะโดยส่ ว นใหญ่ ย ามสมาชิก ชุ มชนมีป ญ
เดือดร้อนเรื่องการเงินก็จะไปกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยสูงมาก จนนํ าไปสู่การ
จัดตัง้ กองทุนหมุนเวียน ขึ้น โดยใช้วธิ กี ารเก็บปลาทีส่ มาชิกครัง้ ละ ๑ กิโลกรัมต่อหลังคาเรือน
แทนการจ่ายเงิน
๓. ด้านกองทุนสวัสดิ การ เป็นกิจกรรมอีกอย่างทีม่ แี นวคิดให้สมาชิกได้ช่วยกันดูแล
ซึ่งกันและกันโดยการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการวันละหนึ่งบาท เพื่อใช้ยามกรณีท่สี มาชิกคลอด
บุตร เกิดอุบตั เิ หตุ เจ็บปว่ ย เสียชีวติ ยามแก่ชราก็จะมีเงินช่วยเหลือรายเดือนให้แก่สมาชิก ซึง่
ปจั จุบนั มีการขยายผลไปยังสมาชิกชุมชนต่าง ๆ ในเครือข่าย
๔. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งด้ว ยการทํ า ปลากะตัก ก่ อ ให้เ กิด นํ้ า เสีย ซึ่ง เกิด จาก
กระบวนการผลิต ในชุมชนมีเตาต้มปลาอยู่ ๑๑ เตา แต่ละเตาสามารถจ้างงานคนได้จํานวน
อย่างน้อย ๕ คน ทําให้มรี ายได้อย่างตํ่าคนละ ๕๐๐ – ๖๐๐ บาทต่อวัน ลูกจ้างได้ค่าแรงคนละ
๔๐๐ บาท ใช้ลกู จ้างเฉลีย่ เตาละ ๒ – ๓ คน แต่ละเตาใช้น้ําในกระบวนการผลิตประมาณ ๒๐๐
ลิตรต่อครอบครัว แบ่งเป็ นนํ้ าเสียจากการดองและล้างปลาจํานวน ๑๐๐ ลิตร นํ้ าจากการต้ม
ปลา ๑๐๐ ลิตร นํ้ าจากการต้มปลาดังกล่าวทําให้มกี ลิน่ เหม็นและแมลงวันชุกชุม คนภายนอก
เข้าไปจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ เพื่อแก้ปญั หานี้ ชุมชนจึงมีระบบจัดการนํ้ าเสียระดับครัวเรือน
คือ ต่อท่อไปทีบ่ ่อรับนํ้าเสียแล้วกรองโดยการใช้หนิ ใช้ทราย ก่อนจะปล่อยมีการกรองเกล็ดปลา
ก่อนเพื่อไม่ให้ท่อไปอุดตัน ซึง่ แต่ละเตาจะมีเศษเกล็ดปลาประมาณ ๑๐ กว่ากิโลกรัม/วัน ทัง้ นี้
นํ้าเสียจะไหลไปพักในบ่อรับนํ้าเสียจํานวน ๓ จุด แต่ละจุดมีปล้องบ่อรองรับจํานวน ๓ ปล้อง
ในการประชุมในชุมชนได้หยิบยกปญั หานี้มาช่วยกันแก้ไขโดยตลอด และมีความ
พยายามแก้ ปญั หาอย่ างจริงจัง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ วิธ ีก ารที่ใ ช้ห ลายวิธ ี ตัง้ แต่ ว่า จ้า งให้
อบต.รัษฎามาดูดนํ้ าเสียออกราว ๑๕ วัน/ครัง้ โดยชุมชนร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายหลังคาเรือนละ
๔๐๐ บาท พาสมาชิกไปทีป่ ทุมธานีเพื่อดูงานการบําบัดนํ้าเสียทีค่ ลองบางปรอก เมื่อกลับมาก็
๒๐๙

ช่วยกันทําอีเอ็มบอลและนํ้ าหมัก เป็ นต้น แต่ยงั แก้ไขปญั หาไม่ได้มากนัก ยังมีทงั ้ ชาวบ้านถูก
ร้องเรียนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของชุมชน ซึง่ ก็มกี ารประสานจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในการให้
ความรูใ้ นการจัดการนํ้าเสีย จนปจั จุบนั ยังไม่สามารถแก้ได้สมบูรณ์นกั
ปัญหาร่วมนําไปสู่การรวมตัวของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
จากกรณีการต่อสู้เพื่อที่ดนิ ทํากินของชุมชนปลากะตักพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ซึง่ เป็ นการสะท้อนปญั หากระบวนการออกเอกสารสิทธิของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีค่ วบคุม กํากับ
ดูแล ที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยงั มีให้เห็นมากมายในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต นํ าไปสู่การ
ยกระดับ กระบวนการการทํา งานที่ผ่ า นมาร่ ว มกับ พี่น้ อ งภูเ ก็ต อีก จํา นวน ๒๕ ชุ ม ชน จึง
ก่อให้เกิด เครือข่ายสิ ทธิ คนจนพัฒนาภูเก็ต ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อ น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านที่ดินที่อยู่อาศัย ด้านกองทุนและสวัส ดิการ ด้าน
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม และด้านกลุ่มชาติพนั ธุช์ าวเล โดยมีตวั แทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมและส่ง
ตัวแทนมาเป็นคณะทํางาน
เมื่อได้เป้าหมายร่วมกัน เครือข่ายฯจึงร่วมกัน ยืนหนังสือปญั หาความเดือดร้อนต่ อ
นายนิรนั ทร์ กัลยาณมิตร ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ถือเป็ นการเปิดตัว และทํากิจกรรมร่วม
ของเครือข่ายเป็ นครัง้ แรก เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ไขปญั หา ทัง้ ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น และในระดับจังหวัด และร่ว มกันขับเคลื่อ นประเด็นการทํางานของเครือ ข่ายฯ
ต่อมาได้เชื่อมร้อยร่วมกับ เครือข่ายผู้ประสบภัยสิ นามิ ๖ จังหวัดอันดามัน เพื่อขับเคลื่อน
ั หาของเครือ ข่า ยทัง้ ในระดับ พื้น ที่ และระดับ นโยบายและมีก ารจัด หลัก สูต ร
การแก้ ไ ขป ญ
โรงเรีย นพัฒ นาการเมือ งร่ ว มกับ เครือ ข่ า ยต่ า งๆทัว่ ประเทศ จนนํ า ไปสู่ ก ารรวมตัว จัด ตัง้
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิ รปู สังคมและการเมือง หรือ PMOVE
ทีมปฏิบตั งิ านได้มกี ารสรุปการทํางานในพื้นที่ สรุปความคืบหน้าที่เป็ นรูปธรรมของ
การแก้ปญั หาและดูพฒ
ั นาการของกระบวนเครือข่ายฯ ทีผ่ ่านมา จากการเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตทีม่ สี ภาพปญั หาด้านทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยเหมือนกัน ดังนี้
ั หาโดยใช้ก ระบวนการตามแนวทาง
ด้ า นที่ ดิ น ที่ อ ยู่อ าศัย เครือ ข่ ายฯ ได้แ ก้ป ญ
โครงการบ้า นมัน่ คงโดยที่ผ่ า นมา ดํา เนิ น การแล้ว รวม ๑๕ ชุ ม ชน จนนํ า ไปสู่ก ารอนุ ม ัติ
งบประมาณบริห ารจัด การโดยชุม ชนเองจํา นวน ๑๐๐ กว่ า ล้าน อีก ทัง้ ได้พฒ
ั นาพื้น ที่เ พื่อ
นําเสนอเข้าโครงการโฉนดชุมชน จํานวน ๑๗ ชุมชน ผ่านการพิจารณาแล้ว ๑๕ ชุมชน อีก
๒ ชุมชน อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานโฉนดชุมชน ซึง่ ทางเครือข่าย
ฯร่วมผลักดันกับ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) และขบวนการ
ประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือ ง(ขปส.หรือ PMOVE) เพื่อเสนอและผลักดันเชิง
นโยบาย บางครัง้ ก็ต้องใช้วธิ กี ารระดมพี่น้อง เพื่อกดดันให้เกิดการเจรจาข้อเรียกร้องเพื่อการ
แก้ไขปญั หา ทัง้ ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังมีการนํ าเสนอและ
ผลักดันการขอพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และที่ทําการเครือข่ายฯ จนได้พ้นื ที่หน้ าชุมชน
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ท่าเรือใหม่ประมาณ ๗ ไร่ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
จํานวน ๕ แสนบาท
สําหรับพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกฟ้องร้องและมีความสุ่มเสีย่ งทีจ่ ะถูกฟ้องร้อง เครือข่ายฯได้จดั อบรม
ให้ความรูด้ ้านกฎหมายเบื้องต้นแก่สมาชิก และมีการจัดตัง้ กองทุนสูค้ ดีเอาไว้เป็ นงบประมาณ
เพื่อใช้ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในด้านคดี
ด้านกองทุนและสวัสดิการ ชุมชนทีเ่ ข้ามาเป็ นสมาชิกเครือข่ายฯจะมีการออมทรัพย์
ทุกชุมชน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการแก้ปญั หาทีด่ นิ และทีอ่ ยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้าน
มันคงอี
่
ก ด้ว ย โดยที่แ ต่ ล ะชุมชนไม่ได้ มกี ารปล่อ ยกู้ใ ห้ส มาชิก เครือ ข่ายฯ ได้ล งความเห็น
ร่วมกันในการมีกองทุนที่บริหารโดยตนเอง โดยการระดมหุ้นจากแต่ละชุมชนหุ้นละ ๑,๐๐๐
บาท โดยนําเงินจากกลุ่มออมทรัพย์มาลงหุน้ และจัดตัง้ เป็ นธนาคารพัฒนาเครือข่ายสิทธิคนจน
พัฒนาภูเก็ตฯ ซึง่ ได้มกี ารปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกแล้ว นอกจากนี้เครือข่ายฯยังมีกองทุนสวัสดิการวัน
ละ ๑ บาท เป็นสวัสดิการพืน้ ฐาน เพื่อช่วยเหลือ ด้านเกิด เจ็บ และตาย แก่สมาชิก
ด้ า นทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ผ่ า นมาเครือ ข่า ยฯ ลงนามความร่ ว มมือ กับ ๑๔
องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่าชายเลน ๑ ล้านต้นภายใน ๓ ปี ซึง่ ดําเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อปลายปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ในส่วนของชุมชนที่เข้ากระบวนการบ้านมันคงจะต้
่
องมี
การจัดการเรือ่ งระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย
ด้านกลุ่มชาติ พนั ธุ์ชาวเล เครือข่ายฯ มีการผลักดันการจัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมของพี่
น้องชาติพนั ธ์ชาวเล ๕ ชุมชนปจั จุบนั ดําเนินการก่อสร้างอยู่ ๑ พืน้ ทีห่ น้าชุมชนแหลมตุ๊กแก
(เกาะสิเหร่) แต่ ชาวบ้านยังเข้าไปมีส่วนร่วมน้ อย นอกจากนี้ได้มกี ารผลักดันด้านนโยบาย
ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ในเรือ่ งเขตวัฒนธรรมชาวเลจนกระทังมี
่ มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๓ เรื่องการฟื้ นฟูวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมชาวเลปจั จุบนั จังหวัดได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ดู แ ลเกี่ย วกับ ประเด็น ชาวเลโดยเฉพาะ และมีต ัว แทนชาวเลทัง้ ๕ ชุ ม ชนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการด้วย แต่ยงั ต้องมีการผลัก ดันในด้านการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นจริง ไม่ว่าในเรื่องเขตทํา
มาหากิน สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานและทีอ่ ยูอ่ าศัย
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ถอดบทเรียนคนทํางาน
เดิ มที่อยู่ในบทบาทตัวแทนชุมชนและพัฒนามาเป็ นอาสาสมัคร
เดิมผมคิดว่า ชีวติ คนเราไม่แน่นอน เกิดมา ก็ต้องดํารงชีวติ ต้องขวนขวาย ต้องสร้าง
เพื่อให้ตวั เองและครอบครัวอยู่รอด ชีวติ มีความสุขอยู่อย่างพอเพียงก็พอแล้ว แค่ไม่ทําร้าย
เบียดเบียนคนอื่น แบ่งปนั ผูอ้ ่นื บ้างเล็กน้อยตามอัตภาพ ชีวติ ง่าย ๆ เราแค่ยนื ดูห่าง ๆ ไม่ต้อง
ทําอะไรมาก ไม่ตอ้ งคิดอะไรมากมาย
กระทัง้ ผมได้มโี อกาสการใช้ชวี ติ เป็ นอาสาสมัครของมูลนิธชิ ุมชนไทเพื่อสร้างคนหนุ่ ม
สาวด้านงานพัฒนาชุมชน ตอนนัน้ วิธคี ดิ ก็เปลี่ยนไป ได้พบประสบการณ์ท่ไี ม่เคยเจอ อยาก
พิสจู น์ตวั เอง มันทําให้เรามีความสุข ได้ช่วยเหลือคนทีเ่ ขาเป็นทุกข์ การทํางานร่วมกับชาวบ้ าน
คือการเรียนรูท้ ย่ี งิ่ ใหญ่ของชีวติ ทําให้เรารูส้ กึ ต้องมองบริบทของสังคมเมืองในจังหวัดภูเก็ต ซึง่
มีเศรษฐกิจดีเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อคนเล็กคนน้อยที่มอี ยู่มากมายใน
สังคมเมืองแห่งนี้ ด้วยความเชื่อมันและศรั
่
ทธา ว่าเราต้องเป็ นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
สังคม
ความคาดหวังของคนทํางาน
ช่วงระยะเวลาแรกทีร่ ่วมเรียกร้องหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตตอนนัน้ สิง่ ที่คาดหวัง
คือการสร้างกลุ่มชาวบ้านให้เข้มแข็งเพื่อเรียกร้องการมีสทิ ธิสร้างพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในการดํารงชีวติ
เนื่องจากที่ดนิ ในจังหวัดภูเก็ตราคาแพงเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จนเกิดการ
แข่งขันอย่างสูงในเรือ่ งการครอบครองทีด่ นิ ของกลุ่มทุนทัง้ ในและนอกประเทศ เมื่ออยู่เรียกร้อง
นานวัน ทุ ก คนที่เ ข้า ร่ ว มไม่ ไ ด้ป ระกอบอาชีพ เงิน ทองก็ไ ม่ ม ีติด ตัว ชุ ม ชนจึง ต้ อ งจัด ทีม
อาสาสมัครไปขอข้าวสารอาหารจากวัดบ้าง จากศาลเจ้า และทีต่ ่าง ๆ รวมไปถึงรับบริจาคจาก
ประชาชนที่ผ่ า นไปมา เพื่อ นํ า มาประกอบอาหารประทัง ชีว ิต จนกระทัง้ มีข้อ เสนอในการ
ตรวจสอบเอกสิทธิ
การประชุมสรุปงานกันทุกคืนจนได้ขอ้ สรุปเพื่อยกระดับประเด็นร่วมกัน คือ การเข้า
ยึดพื้นที่เดิม ในคืนระหว่างที่มกี ารตรวจสอบเอกสารสิ ทธิจนทําให้เอกชนดําเนินคดีฟ้องร้อง
ชาวบ้าน ๓ ราย ในคดีบุกรุก มีการต่อสู้กนั ไปตามกระบวนการยุตธิ รรม และที่สุดได้มมี ติจาก
คณะกรรมป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีร่ ฐั (กปร.) คือ เอกชนครอบครองทีเ่ กินโฉนดไป ๑๒ ไร่ จน
นําไปสู่การนําเสนอโครงการบ้านมันคง
่ (พอช) และได้เข้าอาศัยในพื้นที่
ช่วงระยะเวลาในการสร้างบ้านพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคที่ได้เสนอโครงการและ
ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณอุดหนุ นสร้างบ้านหลังละ ๓๘,๐๐๐ บาท เรื่องการช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน การสร้างบ้านในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตต้องใช้งบประมาณสูงกว่าพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ คําถามทีห่ ารือในที ่
ประชุมของชุมชนคือ จะทําอย่างไรให้สมาชิกทุกคนต้องมีบ้านโดยไม่ต้องเป็ นหนี้ ผลจากการ
ระดมความคิด คือ สมาชิกต้องช่วยลงแรงช่วยกันและมีกองทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยมื โดยไม่
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มีดอกเบี้ยในการสร้างบ้านที่ละหลังสองหลังใช้ระยะเวลาเกือบ ๒ ปี ทุกคนจึงมีบ้านตัว เอง
จนกระทังเอกชนได้
่
มกี ารไกล่เกลีย่ กรณีขอ้ พิพาททีด่ นิ โดยยินยอมมอบพืน้ ทีจ่ าํ นวน ๓๐ ไร่ ให้
รัฐ ใช้ป ระโยชน์ ใ นพื้น ที่ ในส่ ว นของพื้น ที่ท่ีช าวบ้า นอาศัย ก็ไม่ติด ใจ แต่ ข อให้ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบเข้ามาดูแล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อ มีบ้า นแล้ว แนวทางงานพัฒ นาชุ ม ชนอนาคตคือ ทํา อย่า งไรให้ ชุ ม ชนพัฒ นา
ต่อเนือ่ งและยังยืนจากเหตุการณ์ความเดือดร้อนในอดีตจนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนจนเกิด
เป็ นชุมชนขึ้น อนาคตต้อ งมองไปถึงการดํารงอยู่ของชุมชนจะยาวนานหรือ ถอยหลัง เรื่อ ง
แนวคิดการพัฒนาจึงต้องควบคู่กบั การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ สิง่ ทีต่ ้องทําควบคู่กนั ไป
ด้วย คือ การสร้างชุมชนให้ยงั คงอยู่ไม่ล้มสลายไปตามกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมเมือง
ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั กันเพียงเรือ่ งมูลค่า แต่กลับไม่เคยมองคุณค่าของคนยากคนจน
ชุมชนจะเข้มแข็ง คือ ชุมชนต้องตืน่ ตัวเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม มันต้อง
เกิดจากการตืน่ ตัวของคนในชุมชน การดํารงอยู่ของชุมชน จึงต้องพัฒนาองค์ความรูท้ ่เี ท่าทัน
ต่อสถานการณ์ ซึง่ จะเป็นตัวชีว้ ดั ว่า ชุมชนจะเดินไปทิศทางไหนซึง่ ก็ขน้ึ อยู่กบั ความเข้มข้นของ
การพัฒนาแกนนํ าและชาวบ้าน พัฒนาระบบองค์กรภายในและภายนอก มีระบบพัฒนาคน
พัฒ นาด้า นเยาวชนสร้างจิต สํา นึ กนึ ก ให้รู้รกั และห่ ว งแหนชุ ม ชน สร้า งทีม อาสาที่พ ร้อ มจะ
ช่วยเหลือชุมชนอื่นทัง้ ในและนอกพื้นที่ เพื่อเป็ นแกนนํ าหรือหัวรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อสานต่องาน
พัฒนาแทนที่คนเก่าที่อายุเริม่ มากขึ้นและจะหายไป มีการเสริมสร้างความมีจติ อาสาในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม มีการสร้างวิธกี ารจัดหางบประมาณให้ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทัง้
ในและนอกพืน้ ที่ และการสร้างกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การพัฒนาด้านเผยแพร่การสื่อสาร อนาคต
เหล่านี้จงึ จะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง เท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมต่อไป

๒๑๓

ผลสะเทือนต่อสังคม

จากการดําเนินงานพัฒนาที่ผ่านมา จนนํ าไปสู่การเปิ ด พื้นที่สถานะทางสังคม ทําให้
เจ้าหน้าที่จงั หวัดภูเก็ตให้การสนับสนุ นงบประมาณสนับสนุ นอุปกรณ์ด้านการประกอบอาชีพ
และให้ออกร้านผลิตภัณฑ์วตั ถุดบิ ของชุมชนในงานกาชาดทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิญ
ชุมชนร่วมงานอาหารพื้นเมืองของดีเมืองภูเก็ตทัง้ ในและต่างจังหวัดเป็ นประจํา รวมไปถึงการ
จัดตัง้ เป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ในส่วนพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ก็มาให้ความรูเ้ รื่องการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ พร้อมมอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาอาชีพ และศูนย์พฒ
ั นาสังคมที่ ๔๐ เข้ามาฝึกอาชีพ
เสริม การนวดแผนไทย พร้อ มทัง้ ให้ชุมชนเสนอโครงการที่ชุมชนอยากเสนอ นอกจากนั ้ น
ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) แรงงานจังหวัด และอีกหลายหน่ วยงาน เข้ามาร่วมส่งเสริมพลัง
ชุมชนจนกระทังมี
่ พ้นื ที่ใ ห้ต ัว แทนชุ มชนร่ว มทํา แผนพัฒ นาตํ าบล และมีส่ ว นร่ว มพิจารณา
โครงการต่างๆของท้องถิน่
ชุมชนปลากะตักพัฒนายังเป็ นสถานที่เรียนรูก้ ระบวนการ และเป็ นกรณีศกึ ษาให้แ ก่
กลุ่มต่างๆ เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจัดทําโครงงานกรณีศกึ ษางานพัฒนาชุมชน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ จั น ท ร์ เ ก ษ ม อ อ ก ค่ า ย พื้ น ที่ เ รี ย น รู้ ว ิ ถี ชุ ม ช น ร่ ว ม ไ ป ถึ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มชาวบ้านจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนชุมชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการงานพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ร่วมไปถึง องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศพม่า ทีเ่ ข้า
มาศึกษากระบวนการพัฒนาฟื้นฟูพน้ื ทีห่ ลังประสบภัย

๒๑๔

นวัตกรรมที่เกิ ดขึ้นในชุมชนปลากะตักพัฒนา คือ การรวมกันของคนยากคนจน
ลุกขึ้นเรียกร้องสิ ทธิ จนนํ าไปสู่การสร้างชุมชนใหม่ในพื้นที่ ของรัฐ และการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปญั หา ของภาคประชาชน โดยการสนับสนุ นจากรัฐ
บทเพลงที่ชุมชนช่วยกันแต่งขึ้นตอนที่ใช้ชีวิตหน้ าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นาน10กว่าปีทอ่ี ยูก่ นั มา
แผ่นดินทีว่ ่าคือปา่ ชายเลน
ดังมี
่ โฉนดทีม่ องไม่เห็น
เราก็จาํ เป็นต้องเช่าเขาอยู่
พอถึงเวลาเข้าก็มาไล่ท่ี
จําต้องถอยหนีเพราะไม่มที างสู้
คุณอุดมศักดิ ์ไม่เอ็นดู
คุณเองก็รทู้ ่านคือซีโอ
คุณจําได้ไหมใครให้สญ
ั ญา
สีเ่ ดือนแล้วหนาทีท่ ่านไม่ยอมโผล่
มาเจรจาสัญญาไว้ให้ใหญ่โต
ไม่ใช่ยโสพวกเรามันนึกน้อยใจ
กลุ่มปลากะตักตากแห้งของเมืองมุก
อยูไ่ ม่เป็นสุขเพราะไม่รฝู้ ีมอื ใคร
วอนคุณผูว้ ่าถ้ามีหวั จิตหัวใจ
ช่วยมาแก้ไขหาทีใ่ หม่ให้เราสักที
ทีพ่ ดู ขึน้ มาเพียงแค่ขอร้อง
ผูว้ ่ากลับมองเหมือนเราเป็นคนไร้ค่า
ผูใ้ หญ่ทด่ี ไี ม่ควรหนีปญั หา
ต้องแก้ไขปญั หาให้สมราคาตําแหน่ ง
สามสิบครอบครัวไม่มที ท่ี าํ กิน
เพิงปลูกกลางดินผูว้ ่าก็มากลันแกล้
่
ง
คุณอายบ้างไหมจับได้กระทังหม้
่ อแกง ไม่หวันระแวงชาวบ้
่
านจะ
เสื่อมศรัทธา
กรมทีด่ นิ ช่วยเหลือยินยอม
พร้อมใจกับอบต.รัษฎา
ขอให้คุณอุดมสักดิ ์เซ็นมา
สิบสองไร่นนหนาผู
ั่
ว้ ่าเก็บไว้ให้ใคร
อํานาจทีม่ ใี ช้ให้มนั ถูกหน่อยหนา
คําพูดคําจาพูดจริงทําจริงให้ได้
ถ้าหมดปญั ญาบอกมาไม่ตอ้ งเกรงใจ ถ้าแก้ไขไม่ได้กย็ า้ ยไปอยูย่ ะลา
จากวัน นัน้ ถึง วัน นี้ วิถีชีว ิต ก็เ ปลี่ย นไป เรากลายเป็ น ชุ ม ชนที่ช ัด เจนขึ้น มีค วาม
เข้มแข็งยิง่ ขึน้ มีความสามัคคีปรองดองกันมากขึน้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนรวมในชุมชน
อื่นตลอดอย่างสมํ่าเสมอ เข้าร่วมเป็ นเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต จัดกลุ่มออมทรัพย์ใน
ชุมชน ตัง้ กองทุนหมุนเวียนกองทุนเงินกู้ เพื่อประกอบอาชีพของชาวชุมชน จนกระทัง้ การมี
บ้านมันคง
่ เพื่อจะอยูร่ วมกันทัง้ ชาวไทยพุทธและ ไทย ไทยมุสลิม อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

๒๑๕

ไทยพลัดถิ่ นสู้เพื่อการดํารงอยู่ในแผ่นดิ นแม่
โดย ภควินท์ แสงคง
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ใครคือไทยพลัดถิ่ น

เมือ่ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผมเดินทางไปจังหวัดระนอง เพื่อทํางานเกี่ยวกับการจัดการขยะโดย
ชุมชนเป็ นแกนหลัก ซึ่งกํ า ลังเป็ นกระแสในงานพัฒนาทัง้ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
การลงพื้นที่เพื่อพบกับคนทํางานในพื้นที่และกลุ่มองค์กรชุมชน ทําให้ผมได้พบและพูดคุยกับ
คน ๒-๓ คน คือ นายประเสริฐ อินทรจักร (น้าเสริฐ ถูกจับกุม ) นายสุทนิ กิง่ แก้ว (พีท่ นิ ) และ
ั ่ า เดิม
คุณยุพา พรหมศรีรตั น์ (น้องพา) พวกเขาเรียกตัวเองว่า ชุมชนคนไทยพลัดถิน่ ฝงพม่
ั ่ าทีเ่ รียกว่า บ้านปกเปี้ ยน บ้านรังเคลีย๊ ะ จังหวัดมะริด ได้เดินทางมาตัง้
พวกเขาอาศัยอยู่ฝงพม่
บ้า นเรือ นในชุ ม ชนสํา นัก สงฆ์ส ะพานปลา และเป็ น สมาชิก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์พ ลัง ใหม่ กลุ่ ม
กิจกรรมคนไทย จ.ระนอง พวกเขาบอกว่า อยู่ทนี ่ ัน้ ก็สบาย มีทดี ่ นิ เป็ นร้อย ๆ ไร่ มีววั ควาย
ช้าง อาชีพทํานา ทําสวน ทงเบ็ด (ปกั เบ็ดจับปลาตามคันนาหลังจากดํานาเสร็จ) ยกยอ (ช่วงนํ้า
ั่
หลาก) วิดโลคคลัก (จับปลาหน้าแล้งช่วงเก็บเกีย่ วข้าว) นอนบ้านเฉย ๆ ก็มกี นิ หากมาฝงไทย
นํ้าก็ต้องซื้อ แต่ว่าแผ่นดิ นเป็ นของไทย เราก็เป็ นคนไทย มีในหลวงองค์เดียวกัน บวชเรียน
ในวัดไทย ไหว้เจ้าที ่ เข้าพรรษา ทําบุญเดือนสิบ สงกรานต์ แต่งงานแกงหมู แกงวัวงานศพ เล่น
หนังตะลุง มโนราห์ มุสลิมมีลเิ กป่า ขับโหย่ง รองเง็ง ช่วยกันทํานา ออกปากเก็บข้าว (แบ่งปนั
แรงงาน ใช้วธิ เี ก็บข้าวทีล่ ะรวงโดยใช้แกละซึง่ เป็ นเครือ่ งมือเก็บข้าวทางภาคใต้เดิม ซึง่ ต่างจาก
ภาคอืน่ ๆ ทีใ่ ช้เคียวเกีย่ ว ) นี่เป็นบทสนทนาทีเ่ ราได้คุยกัน
ั่ า
เมื่อผมได้มาหาข้อมูลภายหลัง พบว่า ยังมีชุมชนคนไทยพลัดถิ่นอีกมากในฝงพม่
เช่น หมารัง สินตง สิงขร ตะนาวศรี เกาะสอง มูกโพรง (จมูกโพรง) โดยมาอยู่ในระนอง ชุมพร
ประจวบฯ ทัง้ นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม
รัฐบาลพม่าให้ปกครองกันเอง เพราะถือว่าเป็ นคนไทย (ฉ่ า) ไทยมุสลิม (ฉ่ าปะฉู) มี
บัต รประจําตัว พม่า ระบุว่าเป็ นคนไทย มีกํานัน (จางวาง) ผู้ใ หญ่บ้านกันเอง เสียภาษีต า ม
ั่
จํานวนผลผลิต ใช้ชวี ติ เรียบง่าย ไปมาหาสู่กบั ญาติฝงไทย
มีการผูกเกลอ การข้ามมาบวชพระ
ั ่ าก็จะเอาหนังสือไทยไปด้วย มีการสอนหนังสือภาษาไทย
ในจังหวัดประจวบฯ เวลากลับฝงพม่
ผูช้ ายเรียนหนังสือไทยในวัด ผูห้ ญิงเรียนทีบ่ า้ น โดยปู่ย่าตายายเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูใ้ ห้ดว้ ย
ความเคร่งครัดทางพระธรรมวินัย จึงมีพระไทยพลัดถิน่ หลายรูปทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นทีเ่ ลื่องลือ บาง
รูปโด่งดังในเรื่องของความศักดิ ์สิทธิ ์ ความขลัง อาทิ หลางพ่อพัน หลวงพ่อโลม หลวงพ่อลอย
6

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้นําเสนอข้อมูลและกระบวนการทํางานเฉพาะคนไทยพลัดถิน่ ในจังหวัดระนอง ประจวบคีรขี นั ธ์ ทีม่ าจากประเทศสหภาพเมียน
ม่าปจั จุบนั ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ าํ งานหลัก แต่ยงั มีคนไทยพลัดถิน่ จากเกาะกงประเทศกัมพูชาในจังหวัดตราด และจังหวัดเมียวะดี ประเทศสหภาพเมียนม่า ใน
จังหวัดตาก ร่วมอยู่ด้วย เพียงแต่เป็ นพืน้ ทีข่ ยาย

๒๑๖

เป็นต้น โดยเฉพาะหลวงพ่อโลม ทัง้ คนไทยและคนพม่าให้ความเครพศรัทธาอย่างสูง มีวทิ ยุฟงั
เพลงไทย เจ็บป่วยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หมอพืน้ บ้านซึ่งได้รบั การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสืบ
ทอดติดต่อกันมาหลายรุ่น ตําราบางฉบับมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเขียนเป็ นภาษาไทยสมัย
โบราณและปนด้วยภาษาขอม
การตัง้ ถิน่ ฐานของคนไทยพลัดถิน่ จะกระจายเป็ น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
๑. ไทยพุทธปั กษ์ใต้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านในและรอบ ๆ ตําบล
สิงขร จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และพืน้ ทีต่ ามแนวตะเข็บระหว่างไทยและพม่า เช่น สิงขร ทุ่งมะพร้าว
ทุ่งมะม่วง วังจําปา วังจระเข้ ยางชุม กระเบื้องถ้วย ทรายขาว แหลมยวน ปากคลอง ทุ่งข่า
ห้วยทรายขาว ทุ่งทองหลาง หาดแก้ว ยางขวาง ตลิง่ แดง วังใหญ่ หนองโพ, ลํามะเท็งและจมูก
โพรง ในและรอบ ๆ ตําบลบกเปี้ ยน เขตมณฑลตะนาวศรี ประเทศพม่า เช่น บกเปี้ ยน บก
เปี้ยนนอก รังเคลีย๊ ะ ทุ่งนาไทร หนองเต่าทุ่งยาว ในแหล, คลองเพชร ทุ่งกรํ่า นิลขวาง ทุ่งแตง
ทุ่งใหญ่ เขาพัง สองแพร่ หินลาย บ้านหลา ทุ่งค้อ ตะเภาสุด บางสมภาร ขีไ้ ฟ ตลิง่ ชัน กะแด
ห้างเคียน ทุ่งเห็ด ทุ่งยน ทุ่งสะเม็ด ทุ่งใหญ่ ทุ่งพี หัวช้าง ห้างปรุ กะระธุร ี (ตลาดสุหรี) ป่าจาก
คลองจระเข้ กระทิง ทองหอย ไร่ใต้ แมะตี บ้านดอน ทุ่งปลีก กะทึง่ และทรายปู และในและรอบ
ๆ ตําบลมะลิวลั ย์หรือมะลิยุน เขตมณฑลตะนาวศรี ประเทศพม่า เช่น เขาพัง คลองบางช่อ
มะลิว ลั ย์และมะรังหรือ หมาราง กลุ่มนี้หากอาศัยที่ส ิงขร ตะนาวศรีจะเข้ามาอยู่แถบจังหวั ด
ประจวบฯ ชุมพร หากอยูแ่ ถวปกเปี้ยน รังเคลีย๊ ะจะเข้ามาอยูแ่ ถบจังหวัดระนอง
๒. ไทยมุสลิ ม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณด้านตะวันตกของเกาะสอง ในชุมชนต่าง ๆ
เช่น คลองลามะ เกาะซินตง เจ็ดไม้ แปดไม้ เก้าไม้ สิบไม้ สิบเอ็ดไม้ แหลมแรด หาดยาว บ้าน
เหนือ ปากคลอ, แมะปูเต๊ะ บ้า นควน หัวแหลมทราย ช้างพัง อ่าวจีน อ่าวจากนอก อ่าวจากใน
อ่าวใบ บ้านทร หาดทรายแดง อ่าวใหญ่ เกาะหลา คลองหม้อขาว คลองหลา แหลมบ้า อ่าวบ้า
และแหลมสระ กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มไทยมุสลิมที่พูดภาษาไทยปกั ษ์ใต้ และมีเครือญาติท่สี มั พันธ์กบั
ั่
คนฝงไทย
เช่น ตะกัวป
่ ่าและบางกล้วย จังหวัดระนอง กลุ่มนี้จะมาอยู่แถบจังหวัดระนอง และ
อําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา ในส่วนของกลุ่มมุสลิมจากจังหวัดมะริดเดิม จะมาอาศัยในจังหวัด
ประจวบฯ
๓. ไทยอี สาน อาศัยอยู่ในเขตตําบลคลองใหญ่ (เหนือตําบลสิงขร) โดยคนอีสาน
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าตะเยี๊ยะ เขตมณฑลตะนาวศรี ประเทศพม่า เป็ นกลุ่มคนที่อพยพจาก
ภาคอีสานเข้าไปตัง้ หลักแหล่งเมื่อประมาณหลายสิบปี ก่อน ประมาณ ๕๐๐ คน ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทส่ี บื เชื้อสายจากบ้านคลองใหญ่ ระบุว่าชุมชนคลองใหญ่เป็ นไทยทีพ่ ูดภาษาอีสาน
อพยพจากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเพชรบุร ี เข้าไปทํามาหากินในตําบลคลองใหญ่ ก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่สอง อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่สบื ทอดวัฒนธรรมจากอีสาน เช่น
๒๑๗

การทําประเพณีบุญบัง้ ไฟ และเลี้ยงปู่ตาหรือผีประจําหมู่บ้าน กลุ่มนี้มจี ํานวนน้ อยมาก ใน
ปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะผสมกลมกลืนกับไทยพลัดถิน่ ปกั ษ์ใต้ และมาอยูใ่ นจังหวัดประจวบฯ

สภาพปัญหาโดยรวม เหตุที่ทาํ ให้พลัดถิ่ น
เหตุการณ์ทางการเมืองในพม่า ปี พ.ศ.๒๕๓๒ มีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในพม่า
อย่างรุนแรง แม้นชุมชนคนไทยพลัดถิ่นจะไม่ถู กปราบปราม แต่ ทหารพม่าก็เกณฑ์ไปเป็ น
ลูก หาบขนเสบียง กระสุนปื น และเป็ น แนวหน้ าในการเคลื่อนกําลังทางทหาร (พี่ทนิ ยืนยัน
เพราะโดนกับตัวเองแต่หนีรอดมา) ประกอบกับชุมชนคนไทยพลัดถิน่ ได้กลายเป็ นพืน้ ทีก่ นั ชน
ชนกลุ่มน้ อยอื่น ๆ ก็เข้ามาพึ่งพาเสบียง ทหารพม่าก็เข้ามาปล้น ผู้ชายต้องหนีไปหลบในป่า
ผู้หญิงและเด็กถูกรังแก ถูกยึดสัตว์เลี้ยงและข้าวในฉาง รวมถึงการข่มขู่ ยดึ ที่ดนิ หรือซื้อขาย
ทีด่ นิ แต่ไม่จา่ ยเงิ
เมื่อทนไม่ไหว ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ กลุ่มคนไทยพลัดถิน่ จึงเดินทางเข้า
ั่
ฝงไทย
ตามเส้นสายญาติทม่ี อี ยู่ ประมาณว่ามีมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ได้เดินทางมาอาศัยอยู่ใน
ทุกอําเภอของจังหวัดระนอง อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทุกอําเภอในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
บางส่วนในอําเภอคุระบุร ี จังหวัดพังงา พืน้ ตามแนวชายแดน จังหวัดตากและแถบจังหวัดตราด
รวมทัง้ เกาะกง ประเทศกัมพูชา
หลัง ศึก ษาข้อ มูล ปี พ.ศ.๒๕๔๗ พบว่ า มีชุ ม ชนคนไทยพลัด ถิ่น กว่ า ๑๐๐ ชุ ม ชน
จํานวนกว่า ๔๐,๐๐๐ คน ในจังหวัดทวาย ตะนาวศรี และเกาะสอง (จังหวัดมะริดเดิม) ในเขต
มลฑลตะนาวศรี ประเทศพม่า อาศัยอยู่ก่อนและหลังพม่าตกเป็ นเมืองขึน้ อังกฤษ จากการปกั
ปนั เขตแดนใหม่ระหว่างอังกฤษกับสยามเมือ่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๑๑ และหลังพม่าได้เอกราชจาก
อังกฤษดินแดนส่วนนี้กต็ กเป็นของพม่า
ั่
การมาอยู่ฝงไทยของคนไทยพลั
ดถิน่ แม้มญ
ี าติทเ่ี ข้ามาอยู่นานและมีบตั รประชาชน
แล้ว แต่กไ็ ม่กล้ารับรอง ทําให้พวกเขาถูกทอดทิง้ อีกครัง้ ต้องอยูอ่ ย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะไม่
มีเอกสารแสดงตนต่อทางราชการของรัฐไทย คนไทยทัวไปก็
่ เข้าใจและมองว่าเป็ นพม่า กลัว
นาย(ตํารวจ) จับส่ งกลับพม่า ผู้ใ หญ่ บ้านก็ไ ม่กล้า รับรองว่า อยู่ ใ นหมู่บ้า น คนไทยพลัดถิ่น
ส่วนมากไม่มใี บเกิด ไม่มที ะเบียนบ้าน ได้เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้างหรือถูกเลือกปฏิบตั ิ เด็กที่ได้
เรียน เรียนดี เล่นกีฬาเก่งก็ขาดโอกาส เพราะรับทุนไม่ได้ ทํางานก็ไม่ได้ หรือถ้าได้ทํางาน
นายจ้างก็โกงค่าแรง หรือบางครัง้ ไม่จ่ายเงินเพราะไม่ม ีหลักฐานเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก
หากเดินทางออกนอกพืน้ ทีก่ ถ็ ูกจับ รีดไถ เพราะต้องอยู่ในพืน้ ทีค่ วบคุม จดทะเบียนสมรสไม่ได้
มีบุตรแจ้งเกิดไม่ได้ เจ็บปว่ ยต้องจ่ายค่ารักษาเอง การเข้าโรงพยาบาลต้องเจ็บหนักจริง ๆ ส่วน
๒๑๘

ใหญ่จะใช้วธิ ซี อ้ื ยากิน หรือใช้ภมู ปิ ญั ญาและยาพืน้ บ้าน ถูกจับไม่ต้องผ่านกระบวนการยุตธิ รรม
ต้องติดคุกเพราะเขา (ราชการ) ให้เป็นพม่า จะซือ้ รถเครือ่ ง สร้างบ้าน หรือเช่าบ้าน ก็ต้องใช้ช่อื
คนไทยที่มบี ตั รประชาชน บางครัง้ คนที่ใช้ช่อื แทนโกงเอารถเสีย ภายหลังจากผ่อนเงินเช่าซื้อ
หมด กองทุนต่ าง ๆ ของรัฐก็ไ ม่ได้รบั แม้แต่ กองทุนสวัส ดิก ารผู้ด้อ ยโอกาส ไม่มสี ิทธิ ทาง
การเมือ ง การปกครองทุ ก ระดับ ตายก็ ไ ม่ ต้ อ งแจ้ง ดร.ฐิร วุ ฒ ิ เสนาคํ า นั ก วิช าการด้า น
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผูศ้ กึ ษาวิจยั คนไทยพลัดถิน่ กล่าวว่า “คนไทยพลัดถิ่ น
คือคนที่ มีชีวิตที่ เปลือยเปล่า ไร้อาภรณ์ ห่มกาย เมื่อหนาวก็หนาวกว่า เมื่อร้อนก็ร้อน
กว่า เมื่อเจ็บจึงต้องมีชีวิตที่เจ็บปวดกว่า เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ์ ที่จะมีสิทธิ์ ”
ใช้ชีวิตร่วม ศึกษาข้อมูล หาสาเหตุปัญหาที่แท้จริ ง
ผมใช้เวลากว่าหกเดือนพบปะ พูดคุย ศึกษาข้อมูล ใช้ชวี ติ ร่วมกับคนไทยพลัดถิน่ ที่
กระชังเลี้ยงปลา ซึ่งกลางคืนเป็ นที่นอน กลางวันเป็ นลานสับเหยื่อ ปลา เพื่อ เรียนรู้ ซึมซับ
เข้าถึงและเข้าใจต่อปญั หาและผลกระทบของพีน่ ้องเหล่านี้ และยังพบว่าในทางเอกสารวิชาการ
ไม่ปรากฏข้อมูลของคนไทยพลัดถิน่ เลย คนไทยพลัดถิน่ เมื่ออยู่ในรัฐพม่าว่า เขาก็เรียกว่า เป็ น
คน “ไทย” ทัง้ มีและไม่มเี อกสารพม่า แต่ในรัฐไทย พวกเขากลับถูกเรียกว่า “ชนกลุ่มน้อย” ที่
ถูกปฏิเสธ พวกเขาเหล่านัน้ กลายเป็ นผู้ตกหล่นทางประวัตศิ าสตร์ มีสถานะเป็ นคนต่างด้าวผู้
พลัด ถิ่น สัญ ชาติพ ม่า เชื้อ สายไทย หรือ ผู้อ พยพสัญ ชาติพ ม่า หรือ บุ ค คลผู้ไ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนราษฎร หรือผูพ้ ลัดหลงทางทะเบียน และผูไ้ ม่มหี ลักฐานใด ๆ ทางทะเบียนราษฎรของ
รัฐไทย
สาเหตุเกิดจากช่วงการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเข็มข้นระหว่างรัฐ - ชาตินิยมไทยกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การรักษาความมันคงแห่
่
งรัฐ – ชาติ จึงสกัดกัน้ ผูซ้ ง่ึ มิใช่คน
เชื่อ สายไทย สัญ ชาติไ ทยให้ อ าศัย อยู่ ใ นรัฐ – ชาติไ ทย นํ า มาซึ่ง การออกประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ กําหนดให้เ ป็ นวันสุ ดท้ายของการอพยพเข้า
ประเทศไทย ผู้ท่เี ข้าประเทศไทยก่อน จะถูกจัดว่าเป็ นผู้อพยพเชื้อสายไทยสัญชาติพม่าตาม
กฎหมายคนเข้าเมือง และจะถือบัตรประจําตัว เลข ๖ กลุ่ม ๖๖ และหากเข้ามาหลังวันดังกล่าว
ให้ถอื เป็นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ถือบัตรประจําตัว เลข ๖ กลุ่ม ๖๗
ส่วนคนเชือ้ สายไทย ทีอ่ าศัยอยูท่ เ่ี กาะกงประเทศกัมพูชา ให้ถอื วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๒๐ เป็นวันสุดท้าย ถือบัตร เลข ๖ เลข กลุ่มผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากเกาะกง กัมพูชา กลุ่ม
๖๓ ซึง่ เป็ นผูเ้ ข้ามาก่อน และกลุ่มผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากเกาะกง กัมพูชา กลุ่ม ๖๔ เป็ นผูเ้ ข้า
มาภายหลังวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๒๐ และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕ จะได้สญ
ั ชาติไทยโดยการ
แปลง
หมายความว่า ให้คนไทยพลัดถิน่ เป็นเพียงผูท้ ม่ี เี ชือ้ สายไทยในประเทศพม่า/กัมพูชา
แล้วแปลงสัญชาติเ ป็ น “ไทย” ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อ งกับข้อ เท็จจริง
เนื่องจากกระบวนการแปลงสัญชาตินนั ้ หมายถึง กระบวนการลิดรอนสิทธิพลเมืองขึน้ พื้นฐาน
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เช่น การเลือกตัง้ ต้องรอ ๕ ปี รับราชการทหาร ตํารวจ หมอ พยาบาล และทนายความไม่ได้
และหากทําความผิดฐานความมันคงจะถู
่
กถอนสัญชาติและเนรเทศ เนื่องจากเอกสารทีอ่ อกโดย
รัฐ ไทยระบุ ว่ า เป็ น เพีย ง “เชื้อ สายไทย” แต่ ท ัง้ ประวัติศ าสตร์ท างความทรงจํ า เอกสาร
ต่างประเทศ งานวิจยั กิจปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถชี วี ติ บ่งบอกว่า
พวกเขามีความเป็ นไทยที่เ ข็มข้น แทบไม่มเี ส้นเลือ ดเส้นไหนเป็ นของพม่าหรือกัมพูชาเลย
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ จึงเป็ นการทําให้ คน “ไทย”
เป็นอื่น
ยังมีแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติครม.วันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ซึง่ ระบุปญั หา คนไทยพลัดถิน่ ว่าเป็ นผูอ้ พยพเข้ามาในประเทศ, พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ ให้ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการแปลง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่
กําหนดให้เป็ นต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบและไม่ชอบตามกฎหมาย, พ.ร.บ.การทํางานคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ต้องขอใบอนุ ญาตทํางานของคนต่างด้าว มาตรการเหล่านี้ลว้ นผลักดันให้
คนไทยพลัดถิน่ ยอมรับว่าเป็นคนต่างด้าว ไม่ได้เป็นคนไทย
กล่าวโดยสรุป แนวทางแก้ปญั หาทัง้ หมดของรัฐไทยที่ผ่านมา ใช้แก้ปญั หาคนไทย
พลัด ถิ่ น ไม่ ไ ด้ ทัง้ หมดเหล่ า นี้ เป็ น แค่ เ พีย งเครื่อ งมือ ปกปิ ด ความบกพร่ อ งของรัฐ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ของคนไทยพลัดถิน่ และเป็ นเพียงการเยี่ยวยาความผิดพลาดทางกฎหมายซึ่ง
เป็ นนโยบายแห่งรัฐ เนื่องจาก ทัง้ ก่อนและหลังมีนโยบายเพื่อแก้ปญั หาคนไทยพลัดถิน่ ไม่ม ี
รูปธรรมปญั หาที่ได้รบั การแก้ไข และที่แก้ไขแล้วก็ไม่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงของปญั หา ยัง
นํามาซึง่ รัฐท้องถิน่ มีทศั นคติเชิงลบต่อคนไทยพลัดถิน่ เพิม่ มากขึน้ ดังนั ้น คนไทยพลัดถิน่ ต้อง
มี “ สัญชาติไทย ” โดยการเกิดหรือตามหลักสายโลหิตเหมือนคนไทยส่วนใหญ่
ร่วมคิ ด ร่วมทํา แก้ไขปัญหา
หลังจากศึกษาปญั หา คําถามต่างๆมากมายผุดขึน้ มาในหัวผม.... ทําอย่างไร จะเริม่
จากตรงไหน ใครเป็ นคนทํา ในเมือ่ คนเกือบทัง้ ประเทศไม่รจู้ กั และเข้าใจ คนทีร่ กู้ ็ตตี ราให้เป็ น
พม่า เขมร เขาอาศัยทีไ่ หนบ้าง จํานวนเท่าไร อะไรคือสิง่ ต้องทําให้คนยอมรับ พีน่ ้องจะกล้า
หาญลุ ก ขึ้นมาต่ อ สู้จ ากการถูก กดทับมา ๒-๓ รุ่นได้อ ย่างไร อะไรทีข่ วางทางผลประโยชน์
มหาศาลของคนบางกลุ่ม จะเตรียมรับมืออย่างไร... เหล่านี้ คือคําถามแรกๆที่ต้องสร้างความ
เข้าใจ แสวงหาทางออกร่วมกับพีน่ ้องคนไทยพลัดถิน่ คนรอบข้าง
เมื่อการพูดคุย เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ขยายวงทัง้ เจ้าของปั ญหา คื อ คนไทย
พลัดถิ่ น คนทํางาน ไปสู่คนรอบข้าง โดยมีเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม ซึ่งเป็ นคนไทยพลัด
ถิน่ และมีพระอีกหลายรูปทีเ่ ป็นพลัดถิน่ บวชอยูใ่ นวัด ให้การสนับสนุ นทัง้ ข้อมูลทางสังคม ความ
ร่ว มมือ และการหนุ นเสริมในมิติส ร้างความมันใจ
่ จากมูลนิธชิ ุมชนไท โครงการปฏิบตั ิการ
ชุมชนและเมืองน่าอยูภ่ าคใต้ โครงการสนับสนุ นพลังภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การ
มหาชน (พอช.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสื่อมวลชนพืน้ ที่
๒๒๐

เวที เล่าขานตํานานคน กรณี คนไทยพลัดถิ่ น จึงเกิดขึน้ เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้คนไทย
ั ่ าถึงฝงไทย
ั่
พลัดถิน่ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรุ่นต่อ รุ่น ตัง้ แต่ฝงพม่
รวมทัง้ ความทุกข์ยาก
และปญั หาทีป่ ระสบ เพื่อเปิ ดตัวสร้างพื้นทีท่ างสังคมทัง้ ภายในและภายนอก สร้างความเข้าใจ
และความมันใจ
่ และแสวงหาแนวทางในการยกระดับการแก้ปญั หาในอนาคต โดยกําหนดช่วง
อายุคน ตัง้ แต่ คนเฒ่าคนแก่ วัยทํางาน เยาวชน เด็กนักเรียน มาเล่าถ่ายถอดตัวตน สะท้อน
ปญั หา โดยเอาวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็ นวันจัดกิจกรรม ณ ลานวัดอุปนันทาราม ซึ่งเจ้า
อาวาสวัดเป็ นผู้เสนอสถานที่ เพราะเป็ นวัดที่คนไทยพลัดถิน่ คุ้นเคย ใช้ประจําเมื่อมีกจิ กรรม
ทางศาสนา พร้อมเชิญกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ คุณวสันต์ พานิช คุณอาภรณ์ วงศ์
สังข์ คุณสุวฒ
ั น์ คงแป้น ผูว้ ่าราชการจังหวัดระนอง นายอําเภอเมืองระนอง ผูกํากับการสถานี
ตํารวจระนอง เจ้าหน้าที่ต รวจคนเข้าเมือง สื่อมวลชนทีว ี หนังสือพิมพ์พ้นื ที่ ประชาสัมพันธ์
จังหวัด เราตัง้ เป้าคนเข้าร่วม ๗๐ คน เมื่อถึงวันงานมีคนไทยพลัดถิ่นเข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คน
และมีตํารวจสันติบาล หน่ วยงานข่าวกรอง หน่ วยงานความมันคง
่ ร่วมสังเกตการณ์ จากเวที
ครัง้ นี้นับว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก และจากเวทีน้ีทําให้สงั คมเริม่ เข้าใจคนไทยพลัดถิน่
และเห็นใจมากขึน้
เย็นวันนัน้ การวางแผนเคลื่อนเพื่อยกระดับเชิงพื้นที่จงึ เกิดขึ้นทันทีท่เี สร็จเวที ‚ตี
เหล็ก ให้ข้นึ รูปเมือ่ ร้อน” ยังใช้ได้ผล โดยดึงตัวแทนพื้นทีจ่ ากเวทีประชุม มาร่วมสรุปบทเรียน
การจัดเวที ประเมินผล เชิงให้ ขวัญกําลังใจ เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ และสร้างความเข้าใจทิศทาง
ร่วมกัน
หลังจากนัน้ การร่วมประชุมเพื่อการวิ เคราะห์รปู ธรรมการแก้ปัญหาสัญชาติ จึง
เป็ นกิจกรรมที่ทําต่ อมา สภาพปญั หาจากแนวทางการแปลงสัญ ชาติท่เี ป็ นอยู่ คือ ผู้ถือบัต ร
ประจําตัวผู้พลัดถิ่นเชื้อสายไทยสัญชาติพม่า (เลข ๖ กลุ่ม ๖๖) บางคนถือมา ๒๐ ปี แล้วยัง
ไม่ได้บตั รประชาชน ผู้ใหญ่บ้านกลับบอกให้อยู่เฉยๆเดียวทําให้เอง บางคนถือบัตรครบระบุ
อายุบตั ร ๕ ปี แล้ว ยังไม่ได้ต่อบัตร บางคนถูกระบุเป็ น เผ่าพม่า (ผู้ถือบัตรเลข ๖ กลุ่ม ๕๔
หมายถึงผู้หลบหนีเข้าเมือ งมาทํางาน) หลายคนปฏิเสธการสํารวจ เพราะคิดว่าตนเองเป็ นคน
ไทย มีจติ สํานึก ความเข้าใจ ชัดเจนต่อรากเหง้าของตนเอง เราจึงชักชวนร่วมหาแนวทางการ
แก้ปญั หาใหม่ทเ่ี รากําหนดเอง ทําเอง ตามความต้องการทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริง อาจจะ
ใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่า ๒๐ ปี แต่อาจจะดีกว่า การอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ ไม่มใี ครสนใจ
ไม่มคี นรูแ้ ละเข้าใจปญั หา มีเพื่อนมากมายแต่ไม่ได้พบปะพูดคุยกัน เหล่านี้คอื เงื่อนไขภายใน
ซึง่ เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึง่ ขณะนี้คนภายนอกเริม่ รับรู้ สนใจ แต่ยงั ไม่เข้าใจ จึงไม่รจู้ ะช่วยอย่างไร
บทสรุปคือ ต้องสูแ้ ละทําตัวเองให้ชดั ฝึ กฝน ทําความเข้าใจในเป้าหมายตนเอง
การกําหนดพื้นที่ เป้ าหมายขับเคลื่อน ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สํารวจ
ข้อมูล พบปะกัน การหาเพื่อนให้มากขึน้ เพื่อตอบคําถามต่างๆข้างต้น จึงเป็ นวาระการประชุม
ครัง้ ต่อไป ด้วยใจที่เต็มไปด้วยขวัญกําลังใจอันมีความหวัง และความกล้า ทีป่ รากฏชัดขึน้ เป็ น
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ไฟแห่งการขับเคลื่อนอันลุกโชนสว่างไสวในใจพีน่ ้อง หลังจากการถูกปิ ดกัน้ กดทับ เอารัดเอา
เปรียบมานาน
หลังการพูดคุยกับแกนนําในพืน้ ที่ ได้ขอ้ สรุปเรื่องวิธกี ารและเป้าหมาย คือ การทํา
สํารวจข้อมูลเบื้องต้ น โดยการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองบุคคลที่ไม่ใช้ กลุ่มเป้าหมาย และทํา
ความเข้า ใจ ถึง ความสํา คัญ ของการสํา รวจ สร้า งทีม เยาวชนที่อ่ า นออกเขีย นได้ เข้า ร่ว ม
กระบวนการออกแบบสํารวจและทําความเข้าใจแบบสํารวจร่วมกัน โดยมีผม และคนทํางาน
พืน้ ที่ เป็นทีมหลัก และมีทมี พีน่ ้องพืน้ ทีร่ ่วมสํารวจในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน ถือเป็ นการฝึกแกนนํา
ในพื้นที่ไ ปด้ว ย แบบสํารวจอิงระเบีย บการทะเบียนราษฎร ทัง้ ข้อ มูล บุค คล สถานที่เ กิด
เอกสารประจําที่มหี รือไม่มเี อกสารเลย เส้นทางเข้าประเทศไทย ผูร้ ่วมเดินทาง ระยะเวลา
ทีพ่ กั อาศัยในประเทศไทย บุคคลรอบข้าง นํ้าหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด พิมพ์รายนิ้วมือ ถ่ายรูป
จัดทําผังตระกูล ครอบครัวและบุคคล จัดระบบเก็บเอกสารแบ่งเป็นพืน้ ทีส่ าํ รวจ
ขณะเดียวกัน เราก็ร่วม จัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ เปิ ดเวทีให้พ่นี ้ องร่วมร่างระเบียบ
จัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ แต่เรามีเป้าหมายหลักคือออมคน ออมใจ เป็ นเวทีพบปะ แลกเปลีย่ น
สร้างความเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล สร้างขวัญกําลังใจและแก้ปญั หาเฉพาะหน้า เช่น การ
กดขี่ ข่มเหง จากบุคคลในพืน้ ที่
การสํารวจข้อมูลมีการทําหนังสือถึงผูว้ ่า นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ พร้อม
ขอความร่วมมือ สถานีอนามัยพื้นที่ในการตรวจเลือด และเชิญกรรมการสิทธิฯลงพื้นที่ ให้
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อพีน่ ้องและหน่ วยงานรัฐพืน้ ที่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เมื่อลงพืน้ ทีส่ ํารวจ มี
ทัง้ พื้นที่ๆ ให้ค วามร่ว มมือ เฉยๆ และขับไล่ ไม่ใ ห้สํารวจ เช่น อําเภอกระบุรตี ้อ งย้ายพื้นที่
สํารวจจากวัดมาทีเ่ ทศบาล (นายกเทศมนตรีเป็ นเพื่อนกับผูจ้ ดั การมูลนิธชิ ุมชนไท) การสํารวจ
ใช้เวลาสามเดือนแล้วเสร็จทัง้ จังหวัดระนอง พร้อมๆกับการตัง้ กลุ่มออมทรัพย์
การสํารวจทําทีอ่ ําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรด้วย แต่ไม่สามารถตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ได้
จึงกําหนดให้เป็นพืน้ ทีข่ ยายต่อไป ส่วนจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้
การประชุมกลุ่มจะมีทุกเดื อนหมุนเวียนไปตามวัน ทําการออมทรัพย์ ทัง้ หมด
๒๕ กลุ่มพืน้ ที่ สมาชิก ๖,๐๐๐ กว่าคน จากข้อมูลสํารวจ ๗,๔๐๐ กว่าคน
ในช่ วงสํารวจมีการแต่ งเพลงสะท้อนปญั หา และการเสียสละของคนส่ วนน้ อยเพื่อ
รักษาส่วนใหญ่โดย คุณไพทูรย์ ทับทิมสุวรรณ คนไทยพลัดถิน่ ที่ได้สญ
ั ชาติไทยแล้ว เช่น
เพลงคอย และเพลงไทยพลัดถิน่ ทีย่ งั ร้องจนปจั จุบนั ดังเนื
่ ้อหาบางตอน
“...คอยเฝ้ าคอย คอยวันนัน้ คอยวันที ฉ่ ั นได้ สญ
ั ชาติ ไทย เกิ ดในต่ างแดน ใน
แคว้นพม่าแดนไกล ที เ่ คยเป็ นเขตไทยนานมา ... ข่มเหงน้ าใจ เราเหมือนดังไม่
่ ใช่ คน
แล้วใครจะอดทนอยู่ไหว...จาต้ องมาเมืองแม่ พ่อเที ย่ งเพราะเราลูกไทย อุ้มลูกไว้สกั คน
และ ชี วิตคนไทย ที ถ่ กู แลกไปเพือ่ เอกราช ให้ ไทยเป็ นชาติ เป็ นไทยอย่างในวันนี้ ... ผู้
เสียสละทาไมไม่มีสิทธิ แ์ ม้นจะคิ ด จะพูดในสิ ง่ ที ห่ วัง ...แต่ ความหวังทุกอย่างมันหายไป
เพราะรัฐไทยไม่รบั เป็ นคนไทย... มาเถอะจงมาร่วมสู้ ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางทีม่ ่งุ หวัง...”
๒๒๒

จากกิจ กรรมสํา รวจพื้นที่ ยัง ทําให้เ กิด การเชื่ อ มร้ อ ยกับ กลุ่ ม กิ จ กรรมอื่ น ๆใน
จังหวัด ระนอง ซึ่งเป็ นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านจังหวัดระนอง มี ๘ กลุ่ มเครือข่าย ได้แก่
เครือข่ายธนาคารหมูบ่ า้ นอําเภอเมือง อําเภอกะเปอร์ อําเภอละอุ่น เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่
ลําเลียง เครือข่ายคนไทยพลัดถิน่ เครือข่ายผูเ้ ลีย้ งปลาในกระชังละอุ่น กลุ่มออมทรัพย์บางหมี
ล่าง กลุ่มชาวมอเกนจังหวัดระนอง ครอบคลุมทุกอําเภอ ซึง่ เข้ามาหนุ นเสริมเป็ นทีมพีเ่ ลีย้ งอีก
ด้วย เมือ่ เชื่อมร้อยได้ จึงเกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานทีส่ ํานักงาน
เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน จังหวัดระนอง จัดทําแผนพัฒนาเครือข่ายฯ ออมทรัพย์ ทํากิจกรรม
สาธารณะ เช่น บริจาคเลือด เก็บขยะในเมือง ปลูกป่า ทํานํ้ าหมักชีวภาพ ทําแปลงเกษตร
อินทรีย์ ฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมลิเกปา่ ขับโหย่ง ฯลฯ
จนเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๔๖ นายประเสริฐ อินทรจักร ชาวไทยพลัดถิน่ ถูกจับกุมใน
ข้อหาต่ างด้าวเข้าเมืองและอาศัยในประเทศโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย การต่อ สู้ทางคดีท่มี ี
ทนายจากสภาทนายความเข้าช่วยเหลือ โดยใช้เอกสารจากการสํารวจของเครือข่ายฯ เป็ น
เอกสารแสดงตน ศาลจึงตัดสินให้ปรับตํ่าสุดข้อหาต่างด้าวเข้ าเมืองและให้ยกความผิดการ
อาศัยในประเทศ เพราะนายประเสริฐ มีส ิทธิท่ีจะอาศัย ในประเทศ จากผลของคดี ทําให้
เครือข่ายฯเกิด ความมันใจต่
่ อ เป้าหมายเปิ ด พื้นที่ทางสังคม ทําให้ทศิ ทางการต่ อ สู้ มีค วาม
เด่นชัดมากขึน้ การสร้างพืน้ ทีย่ กระดับการแสดงตัวตนจึงมีความจําเป็ นตามสถานการณ์
การยกระดับการเคลื่อนไหวและเปิ ดพื้นที่ ทางสังคม นํ าเสนอข้อมูล ปญั หาและ
แนวทางแก้ไข จึงถูกกําหนดขึน้ อีกครัง้ ใช้ประเด็นภูมปิ ญั ญา วิถีชวี ติ รักษ์สงิ่ แวดล้อม เป็ น
เครือ่ งมือ โดยเชิญองค์กรชาวบ้านอื่นๆจากภายนอกเข้าร่วม ภายใต้โครงการพลังภาคี สถาบัน
พัฒ นาองค์ก รชุ ม ชน (พอช.) โครงการบ้ า นมัน่ คงหลัง สวน โครงการบ้ า นมัน่ คงป ตั ตานี
โครงการปฏิบตั กิ ารชุมชนและเมืองน่ าอยู่ ภาคใต้ หน่ วยงานรัฐ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนคน
ไทยพลัดถิน่ จังหวัดประจวบฯ นักวิชาการ กรรมการสิทธิฯ สื่อมวลชน การเชิญองค์การต่างๆ
ทัง้ ภายนอกและภายในเป็ นวิธกี ารที่ใ ช้ได้ผลในสร้างกระแสเชิงพื้นที่เพื่อ การรับรู้ และเข้าใจ
เป็ น การสร้า งเพื่อ นและความเชื่อ มันต่
่ อ พี่น้ อ ง มีผู้เ ข้า ร่ว มกว่ า ๓,๐๐๐ คน ผลที่เ กิด จาก
กิจกรรมทําให้สงั คมด้านกว้างรับรู้ เข้าใจการมีตวั ตนอยู่จริงของคนไทยพลัดถิน่ หน่ วยงานรัฐ
พืน้ ทีใ่ ห้ความร่วมมือมากขึน้ ปลดปล่อยการกดทับเอาเปรียบ ข่มเหง ได้อย่างเป็ นรูปธรรม เกิด
รูปแบบทิศทางในการเชื่อมร้อยกับองค์กรชาวบ้านอื่นๆภายนอกพืน้ ที่ มีเพื่อนมากขึน้ สามารถ
ขยายพื้ น ที่ ทํา งานไปยัง จัง หวัด ประจวบคี รี ข นั ธ์ โดยเปลี่ย นชื่อ เป็ น “เครื อ ข่ า ยการ
แก้ปัญหาคืนสัญชาติ คนไทย จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขนั ธ์”
มีการนัดจิบนํ้าชาผูว้ ่าระนองและส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องทุก เดือน เพื่อรายงานความ
คืบหน้ า รับรู้ส ถานการณ์ ปญั หา สร้างความเข้าใจความร่ว มมือ และแก้ปญั หา พร้อ มการ
ประชุมประจําเดือนเครือข่ายฯ ฝึ กการทํางานเป็ นทีม (วอล์ค แรลรี่ ) และสรุปบทเรียนทุก ๖
เดือน

๒๒๓

มหาภัยพิ บตั ิ สึนามิ กับคนไทยพลัดถิ่ น
ั ่ นดามัน
การมาของมหาภัยพิบตั สิ นึ ามิ ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ในพื้นที่จงั หวัดชายฝงอั
ตัง้ แต่ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งสร้างความสูญเสียทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และ
จิตใจของคนจํานวนมาก แต่ สึนามิ กลับกระชากสรรพสิ่งอันมืดดําที่ปกคลุมคนไทยพลัดถิ่น
ออกไป เพราะแม้ว่าคนไทยพลัดถิน่ เป็นผูห้ นึ่งทีส่ ญ
ู เสีย และไม่ได้รบั การช่วยเหลือไม่ต่างจาก
คนอื่น ๆ แต่พวกเขากลับมีจติ ใจทีเ่ ข็มแข็งระดมกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นๆอย่าง
เต็มความสามารถ ตัง้ แต่ช่วงแรกหลังการเกิดเหตุการณ์ เช่น สร้างบ้านพักทัง้ ชัวคราวและถาวร
่
ที่บ้านปากเตรียม จังหวัดพังงา, สร้างบ้านพักที่บ้านท่าเรือบางกล้วย บ้านหาดทรายดําหน้ า
นอก จัง หวัด ระนอง, ทํา อาหารกับ กลุ่ ม บ้า นมันคงหลั
่
ง สวนให้พ่ีน้ อ งบ้า นนํ้ า เค็ม ในศู น ย์
ชัวคราวบางม่
่
วง และเก็บข้อมูลความเสียหายพื้นที่จงั หวัดระนอง ทําให้ผู้คนมากมายในทุก
ระดับ ตัง้ แต่ชาวบ้านธรรมดาทัง้ ประสบภัยไม่ประสบภัย ไปจนถึงรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ได้
เห็นและเข้าใจการดํารงอยูแ่ ละมีตวั ตนจริงของคนไทยพลัดถิน่
การเข้าร่วมงาน ๑ ปี สึนามิ ที่บ้านทุ่งหว้า เป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งทีท่ ําให้คนไทยพลัดถิน่ ได้
แสดงตัวตนผ่านการละเล่นหนังตะลุง ลิเกป่า ขับโหย่ง และในงานนี้ จากการร่วมทํางานและ
เชื่อมร้อยเครือข่ายผ่านความทุกข์ยากจากเหตุภยั สึนามิ เครือข่ายการแก้ปญั หาคืนสัญชาติคน
ไทยจังหวัดระนอง ประจวบคีรขี นั ธ์ จึงเข้าเป็ นสมาชิก เครือข่ายผู้ประภัยสึนามิ ๖ จังหวัด
(ภายหลังได้เปลีย่ นชื่อเป็น เครือข่ายผูป้ ระภัยสึนามิและสิทธิชุมชน) และยืนข้อเสนอต่อตัวแทน
รัฐบาล จากปฏิบตั กิ ารครัง้ สําคัญดังกล่าว ทําให้รฐั บาลมีมติคณะรัฐมนตรีในต้นปี พ.ศ.๒๕๔๙
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และส่งผลให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มี
หนังสือสังการอี
่
ก ๓ ครัง้ เพื่อสํารวจกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ๕ กลุ่มได้แก่
๑. เด็กนักเรียนทีอ่ าศัยอยูใ่ นสถานศึกษาของทางราชการ
๒. กลุ่มทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลานานแต่ตกสํารวจ ทีเ่ ป็ นเครือญาติกบั
ชนกลุ่มน้อย ๒๑ กลุ่ม และกลุ่มทีไ่ ม่เกีย่ วพันกับชนกลุ่มน้อย
๓. กลุ่มทําคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศไทย
๔. กลุ่มคนไร้รากเหง้า
๕. กลุ่มบุตรของผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ครอบคลุมทัวประเทศกว่
่
า ๒๖๐,๐๐๐ คน ( ถือบัตรเลข ๐ เลขกลุ่ม ๘๙) เพื่อรอการ
พิสูจน์ สถานะต่ อ ไป ถือ เป็ นความก้าวหน้ าในการแก้ปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคลใน
ประเทศไทย
ขับเคลื่อนทางการเมือง เพื่อการกลับคืนสัญชาติ
หลัง งาน ๑ ปี สึน ามิ เป้ าหมายของเครือ ข่ า ยฯชัด เจนขึ้น นั น่ คือ การกลับ คื น
สัญชาติ ไทย ทิศทางการแก้ปญั หามีความชัดเจนมากขึน้ เครือข่ายฯ ส่งสมาชิกเข้าร่วมกว่า
๑,๕๐๐ คน เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง ตัง้ แต่ท้องสนามหลวงถึงทําเนียบ ถื อเป็ นการ
๒๒๔

เรียนรู้และฝึ กฝนในเชิงยุทธวิธกี ารเคลื่อนไหว เข้าร่วมโรงเรียนชาวบ้าน เรียนรูก้ ระบวนการ
ทํางานตัง้ แต่การถอดบทเรียน การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสีย การวางแผนสู่การฝึ กปฏิบตั ิจริง
และการสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ๆ พร้อมขยายผลต่อ เข้าร่ว มเวที
นํ าเสนอการแก้ปญั หากับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นําไปสู่การยกระดับการ
ต่อสูภ้ าคประชาชนเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรปู สังคมและการเมือง (คปสม.) และสุดท้าย
เป็นขบวนประชาชนเพื่อสังคมทีเ่ ป็ นธรรม (PMOVE)
การจัดงานครบรอบ ๕ ปี เครือข่ายฯที่ จงั หวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน
มีการนําเสนอปญั หา มอบทุนการศึกษา ๕๐๐ ทุน แสดงวัฒนธรรมหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า
ขับโหย่ง บริจาคโลหิต และมีการเดิ นรณรงค์และยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตงั ้
กรรมการแก้ปญั หาและผลักดันให้มกี ฎหมายคืนสัญชาติ จากการสรุปบทเรียนจากกิจกรรมนี้
ทําให้เกิดปฏิญญาประชาสนธิทจ่ี งั หวัดประจวบฯขึน้ ความว่า “ ทางานเป็ นกลุ่ม ทุ่มหมดใจ
ไม่ขดั แย้ง เชื อ่ มันเครื
่ อข่าย มุ่งสู่เป้ าหมายหลัก ได้ คืนสัญชาติ ไทย ” ถือเป็ นการตอกยํ้า
ถึงความมุง่ มันในกระบวนการทํ
่
างานร่วมกันในอนาคต
อีกด้านหนึ่งของกระบวนการแก้ปญั หา นักวิชาการทางด้านกฎหมาย ด้านสังคมและ
มานุษยวิทยา ด้านประวัตศิ าสตร์ ระบุว่าคนไทยพลัดถิน่ เป็นคนไทย รัฐไทยจึงต้องคืนสัญชาติ
ให้คนกลุ่มนี้ เพราะกฎหมายสัญชาติทม่ี อี ยู่ ไม่สามารถคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิน่ ได้ ดังนัน้
จึงต้องออกกฎหมาย คื นสัญชาติ ไทยให้ แก่คนไทยพลัดถิ่ น โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ น
ต้นมา ร่วมกันเสนอแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายสัญชาติว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัด
ถิน่
การเสนอครัง้ แรกเมื่อมิถุนายน ๒๕๕๐ เป็ นการแก้ไขกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ ๔
เพิ่ มเติ มมาตรา ๒๒ ว่าด้ วยการคื นสัญชาติ ไทยให้ คนไทยพลัดถิ่ น แต่กฎหมายดังกล่าว
ต้องตกไปเพราะ ส.ส. และ ส.ว. ส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจเรื่องราวของคนไทยพลัดถิน่ หลังจากนัน้
ั หาสู่ ส าธารณะโดยผ่ า นสื่อ ต่ า งๆ รวมทัง้ เชิญ
จึง มีก ารจัด เวทีส าธารณะ เพื่อ เผยแพร่ ป ญ
กรรมาธิการและคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนลงพื้นที่ จัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระของกฎหมายจากคนไทยพลัดถิน่ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ถึง ๔๑ เวที
การเสนอมาตรา ๒๒ ผ่านกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญั หาและแนวทางแก้ไขการไร้
สถานะทางกฎหมายและสิท ธิบุ ค คลในประเทศไทย สภานิ ติบ ัญ ญัติแห่ งชาติ ในร่า งแก้ไ ข
กฎหมายสัญชาติ มีสาระสําคัญคือ
“ บรรดาบุคคลที่สบื สันดานจากบุพการีท่ีมเี ชือ้ สายไทยแต่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย โดยผล
ของกฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ ถ้าเข้ามาอาศัยอยู่จริงใน
ราชอาณาจักรไทยโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และประสงค์จะขอกลับคืนสัญชาติไทย
ให้ยนื ความจํานงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
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การพิสูจน์การสืบสันดานจากบุพการีท่มี เี ชื้อสายไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่รฐั มนตรีโดยความเห็นของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ ประกาศ
กําหนด การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคาํ สัง่ ”
แม้นว่าการเสนอ มาตรา ๒๒ จะถูกตัดออกจากร่างกฎหมายฯ แต่การนํ าเสนอการ
แก้ปญั หาคนไทยพลัดถิน่ โดยการคืนสัญชาติไทย โดยมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ สร้างความเข้าใจและเห็นด้วยทัง้ จากฝ่ายการเมือง สภาความมันคงแห่
่
งชาติ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทําให้การปฏิเ สธการแปลงสัญ ชาติเป็ นไทย เป็ นที่เข้าใจและ
ยอมรับมากขึน้ ฉะนัน้ “บัตรประชาชนไม่ใช้คําตอบสุดท้าย” สิง่ สําคัญคือ ต้องคืนสัญชาติไทย
อย่างสมศักดิ ์ศรี มิใช่เอาไทยไปเป็ นอื่น จึงนําไปสู่
การจัดเวที วิชาการ หัวข้อ “ ถึงเวลาคื นสัญชาติ ไทย ให้ คนไทยพลัดถิ่ น หรือ
ยัง ” โดยคณะนิตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีต่าง ๆ นักวิชาการทางกฎหมายมหาชน
อย่าง ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เสนอความเห็นว่า “กฎหมายเป็ นเครื่องมือรับใช้ความยุตธิ รรม
ของมนุ ษยชาติ รับรองศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และ กรณีคนไทยพลัดถิน่ มิได้เสียสัญชาติ แต่
ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองทําให้ การมีสญ
ั ชาติพร่ามัว จึงไม่ได้รบั สิทธิเหมือนคนไทยทัวไป”
่
และสรุปตอนท้ายว่า “ คนเหล่านี้มคี วามชอบธรรมโดยสมบูรณ์ ที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้ อย่าให้
กระบวนการทัง้ หลายทัง้ ปวง ไปขึน้ กับดุลพินิจของเจ้าหน้ าที่ ทีอ่ าจนํ าไปสู่ปญั หาในทางปฏิบตั ิ
หมายความว่า เกณฑ์จะต้องมีความชัดเจน เพราะในทางปฏิบตั ขิ องดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
นันเอง
่
ทีอ่ าจเป็ นตัวก่อปญั หา”
ภายใต้ ส ถานการณ์ แ ละเงื่อ นไขที่ก ล่ า วมา ทํ า ให้ เ ครื อ ข่ า ยฯ ต้ อ งเร่ ง ระดม
ความเห็นผ่าน โครงสร้างการทํางานที่ มีแกนนําในทุกระดับโดยเริม่ จากพื้นทีจ่ ํานวน ๓๖
เวทีกลุ่มพืน้ ที่ จํานวน ๑๑ เวทีในระดับอําเภอ และจํานวน ๑ เวทีระดับเครือข่ายฯ มีผเู้ ข้าร่วม
กว่า ๕,๐๐๐ คน สรุปสาระความคิดเห็นดังนี้
๑. พ.ร.บ. นี้เรียกว่า พ.ร.บ.คืนสัญชาติคนไทย กรณีคนไทยพลัดถิน่
๒. คนไทยพลัด ถิ่น หมายถึง บุ ค คลที่ม ีเ ชื้อ สายไทย บรรพบุ รุ ษ อาศัย อยู่บ น
ดินแดนของไทย ก่อนการปกั ปนั เขตแดนใหม่ระหว่างไทยกับพม่า และปจั จุบนั กลับ
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยอย่างถาวร
๓. มีความเคารพ ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีสํานึก
ความเป็นไทย
๔. มีความเข้าใจในภาษาไทยภาคใต้ สามารถพูด หรือเขียน หรืออ่าน หรืออ่านได้
๕. มีความประสงค์และความสมัครใจทีจ่ ะขอสัญชาติไทยคืน
๖. สามารถตรวจสอบเครือญาติและสายตระกูลได้

๒๒๖

๗. มีความยึดมันในวั
่ ฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถชี วี ติ ของคนภาคใต้
เช่นการทําพิธไี หว้เจ้าที่ ทําบุญเดือนสิบ เข้าพรรษา สงกรานต์
๘. บทเฉพาะกาล
๑) บุคคลที่แปลงสัญชาติไทยไปแล้วหากอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.นี้ให้มผี ลตาม
พ.ร.บ.นี้ดว้ ย
๒) พ.ร.บ.คืน สัญ ชาติ ให้ม ีก ารนํ า ร่ อ งคืน สัญ ชาติไ ทยให้ แ ก่ สมาชิก
เครือข่ายการแก้ปญั หาคืนสัญชาติ เป็ นลําดับแรก เพราะมีฐานข้อมูลและมี
กระบวนการทํางานร่วม/การตรวจสอบทีช่ ดั เจนมากกว่า ๕ ปี
๓) รัฐควรจัดให้มกี ระบวนการสํารวจข้อมูลคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ใ น
ประเทศไทย ให้แล้วเสร็จ โดยร่วมมือระหว่างองค์กชาวบ้าน หน่ วยภาคงาน
รัฐ หน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ ฯลฯ
ตัว แทนเครือ ข่ายฯได้นําข้อ สรุปที่ได้เ สนอ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างเป็นกฎหมายคืนสัญชาติในลําดับต่อไป มีการนําร่างกฎหมาย
สัญชาติเข้าชี้แจงต่อนายไกรศักดิ ์ ชุณหะวัณ ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง การ
สื่อ สารมวลชน และการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนและคณะ สภาผู้แทนราษฎร พร้อ มกับตัง้
คณะทํางานศึกษายกร่างให้เป็นร่างกฎหมายของกรรมาธิการฯ
รณรงค์เรียกร้องเพื่อ “กฎหมายสัญชาติ ”
การจัดกระบวนการผลักดันร่างกฎหมายสัญชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การ
เดินรณรงค์ต่อสาธารณะของคนไทยพลัดถิน่ “จากด่านสิงขรถึงรัฐสภา” ภายใต้การสือ่ สารกับ
สังคม “คืนสัญชาติ คืนศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ ให้คนไทยพลัดถิน่ ” เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร จึงถูกกําหนดขึน้ มีการเตรียมความพร้อมในพืน้ ที่ เริม่ ตัง้ แต่ประชุมทําความ
เข้าใจ โดยมีเป้ าหมายคือ ต้องได้กฎหมายสัญชาติ ติดมือกลับบ้าน
มีก ารกํ า หนดและแบ่ง บทบาทหน้ าที่พ ร้อ มสร้างทีม งานรับ ผิด ชอบเบื้อ งต้น การ
ลงทะเบียนสมาชิกแต่ละพืน้ ทีท่ งั ้ ทีเ่ ป็นกําลังหลักและกําลังสํารอง แบ่งเป็ น ทีมระดมทุนโดยการ
ทํากระปุกออมสิน, ทีมสํารวจเส้นทางทีก่ ําหนดการเดินวันละ ๒๕ กิโลเมตร เริม่ ตัง้ แต่เช้าแดด
ร้อน เดิน ๑๐ กิโลเมตร พักกลางวัน ช่วงบ่ายแดดเย็นสบาย เดิน ๑๕ กิโลเมตร และแวะพัก
กลางคืน โดยเน้ นการพัก วัด, ทีมเตรียมเสบี ยงทัง้ ขอบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ทีมจัดหา
รถยนต์โมบาย รถยนต์ ขนเสบียงอุ ปกรณ์ต่ างๆ รถพยาบาล มอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่เ ร็ว รถ
มอเตอร์ไซด์พวงข้าง จัดหาเครื่องเสียง, ทีมจัดขบวน จัดวางรูปแบบขบวนเป็ นจังหวัดและเขต
อําเภอทีม่ กี ลุ่มย่อย ๑ ต่อ ๑๐ รับผิดชอบ ทีมรักษาความปลอดภัย ๒๔ ชัวโมงตลอดการเคลื
่
่อ น
ขบวน ทีมพูดบนรถโมบาย ทีมรับบริจาค ทีมให้ขา่ ว ทีมติดตามข่าวช่วงเคลื่อนไหว ทีมสถานที่
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ทีพ่ กั ทีมสื่อ นักข่าวพลเมือง ทีมเอกสาร ทีมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมบันทึกประวัตผิ ู้ป่วย ทีม
ทํ า อาหาร ทีม ดู แ ลและบริก ารนํ้ า กาแฟ ทีม อํ า นวยการขบวน ทีม การเงิน บัญ ชี ทีม
ประสานงาน และงานส่วนพิธกี รรมทัง้ พุทธเถรวาทและมุสลิม
วิ ธีการประสานงาน คื อ ใช้ ประชุมกลุ่มย่ อย แกนนํ าหลักและส่งต่อแกนนํ าเขต
อําเภอและกลุ่มย่อย ประสานความร่วมมือองค์กรชาวบ้านทีส่ มั พันธ์กนั เข้าร่วม รวมถึง การจัด
เวที สาธารณะเปิ ดประเด็นผ่านสื่ อ นักข่าวพลเมือง ออกข่าวต่อเนื่องผ่านสถานีไทย พี บี
เอส ฝ่ายสนับสนุ น (มูลนิธชิ ุมชนไท) ประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆทัง้ เครือข่ายภาค
ประชาชนพร้อ มภารกิ จ ที่ต้ อ งสนั บ สนุ น ขบวนคนไทยพลัด ถิ่ น ล็ อ บบี้ร ัฐ นั ก การเมือ ง
นั ก วิช าการ นั ก เคลื่ อ นไหว สื่อ มวลชน ผลิต สื่อ เชิง รู ป แบบ ที ม พี่ เ ลี้ย ง วางแผนเชิ ง
ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีวชิ าการระหว่างการเดิน การเข้าให้กําลังใจ
เช้าวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ปฏิ บตั ิ การ เดิ นเท้ าจาก “ด่ านสิ งขร ถึง รัฐสภา”
เริม่ ต้นด้วยการบูชาพ่อตาหินกองอันเป็นทีเ่ คารพของพีน่ ้องคนไทยพลัดถิน่ และคารวะบรรพชน
บูชาศาลหลักเมืองประจําจังหวัดประจวบฯ ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาทัง้ พุทธและอิสลาม
พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ใช้เวลาการเดิน ๑๔ วัน รวมทัง้ สิน้ ๒๘๗ กิโลเมตร มวลชนคงทีใ่ น
ขบวน จํานวน ๓๘๐ คน มีการสลับกําลังสํารองต่อเนื่อง สื่อมวลชนไทยพีบเี อสเกาะติดขบวน
และรายงานข่าวต่อเนื่อง มีรายการเปิ ดปมมาบันทึกรายการ แนวรบวัฒนธรรมขับกล่อมบท
เพลงให้กําลังใจ เพื่อนเครือข่ายภาคประชาชนร่วมสมทบ ทัง้ ร่วมเดิน แวะเติมเต็มขวัญกําลังใจ
สนับสนุ นเงินทุ น เสบียงอาหาร และนํ้ า ดื่ม ทีมงานแต่ ล ะฝ่า ยต่ างทํางานอย่างแข็ง ขันตาม
ภารกิจ
จนถึงที่หมายหน้ ารัฐสภา จึงปกั หลักชุมนุมที่ หน้ ารัฐสภาตลอดสามวัน เพื่อเปิ ด
เวทีสาธารณะเชิญทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องมาช่วยกันระดมความเห็นเสนอแนวทางในการทําให้
กฎหมายผ่ านสภา โดยการปรับเป็ นร่างกฎหมายสัญ ชาติท่เี สนอโดยรัฐบาล บรรจุเ ข้าการ
ประชุมสภาเป็ นวาระเร่งด่ว นผ่ านสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๑ ตัง้ กรรมาธิการวิส ามัญ สภา
ผู้แ ทนราษฎรเพื่อ พิจารณา เมื่อ ได้ข้อ ยุติ จึงนํ า เข้าที่ป ระชุมสภาผู้แ ทนราษฎรเมื่อ วันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผ่านวาระ ๒ และ ๓ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒๕๗ เสียง, ไม่เห็นชอบ
ไม่ม,ี ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และงดออกเสียง ๓ เสียง ส่งต่อให้วุฒสิ ภาเพื่อดําเนินการ
ต่อไป
วุฒสิ ภาพิจารณาร่างกฎหมายสัญชาติฯ และมีมติรบั หลักการ พร้อมตัง้ กรรมาธิการ
วิสามัญฯพิจารณา แต่เมือ่ รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร การพิจ ารณาร่าง
กฎหมายฯต้องหยุดชะงักไป เมือ่ มีการเลือกตัง้ จนได้รฐั บาลใหม่ จึงแจ้งชื่อร่างกฎหมายสัญชาติ
ฯให้รฐั สภาพิจารณาต่อ
การประชุมรัฐสภา เมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเ ห็นชอบให้
พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายสั ญ ชาติ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ร้ อ งขอ แล้ ว ส่ ง ต่ อ ให้ วุ ฒ ิ ส ภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒสิ ภา จัดประชุมพิจารณาจํานวน ๖ ครัง้ จึง ได้ขอ้ ยุติ ไม่เป็ นเอก
๒๒๘

ฉันท์ เสนอต่อทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา ด้วยมีการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมาย เป็ นส่วนมาก และมีผขู้ อ
แปรญัตติกว่า ๒๐ ราย เมื่อ ที่ประชุมวุฒสิ ภาไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประธานจึงสังให้
่ พกั การ
ประชุมแล้วให้กรรมาธิการวิสามัญฯ ไปประชุมหาข้อยุตใิ หม่ แล้วนํ ากลับมาใหม่ แต่สุดท้าย
สมาชิก วุ ฒ ิส ภาเสีย งข้า งมากเห็น ชอบให้ค งข้อ ความตามร่า งกฎหมายฯ ทุก มาตราที่ ส ภา
ผู้ แ ทนราษฎรให้ ค วามเห็น ชอบ ก่ อ นลงมติใ ห้ ส่ ง คืน ร่ า งกฎหมายให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ดําเนินการต่อไป
ช่ ว งที่ร่ า งกฎหมาย เข้า สู่ ข ัน้ ตอนนิ ติบ ัญ ญัติท ัง้ สภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒ ิส ภา
เครือข่ายฯ ได้ตงั ้ ทีมติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพิจารณาของวุฒสิ ภา ต้องชุมนุม
ประท้ วงกดดันถึง ๒ ครัง้ เพื่อคัดค้านกรณีการเพิม่ มาตรา ๗/๑ และมาตรา ๓ วรรคท้าย
(บทนิยามคนไทยพลัดถิน่ ) ความว่า “การจัดทําทะเบียนของคนไทยพลัดถิน่ ซึง่ ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อนวันทีก่ ฎหมายนี้ใช้บงั คับ ” ซึง่ จะทําให้
คนที่ต กสํ า รวจจะไม่ ม ีส ิท ธิต ามกฏหมายฉบับ นี้ ซ่ึง เป็ น คนส่ ว นมากที่อ อกมาเคลื่ อ นไหว
เรียกร้อง ต่อสู้
ผลสําเร็จแห่งการต่อสู้ กฎหมายเพื่อคืนสัญชาติ ไทย สู่การต่อสู้รอบใหม่
ตลอดระยะเวลาต่อสู้ ๑๐ ปี การได้สมั ผัสแสงสว่าง ณ ปากอุโมงค์กป็ รากฏ เมื่อการ
เดิ น ทางมาถึ ง จุ ด หมาย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย ใน
พระราชบัญ ญัติส ัญ ชาติ (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๕ สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีผลใช้
บังคับ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสาระสําคัญได้แก่
๑. นิยาม คนไทยพลัดถิน่ คือ ผู้ซงึ ่ มีเชื้อ สายไทยทีต่ ้องกลายเป็ นคนในบังคับของ
ประเทศอืน่ โดยเหตุอนั เกิดจากการเปลีย่ นแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยใน
อดีต ปจั จุบนั ผู้นัน้ มิได้ถือ สัญชาติของประเทศอืน่ และได้อพยพเข้ามาอยู่อ าศัยใน
ประเทศไทยเป็ นระยะเวลาหนึง่ และมีวถิ ชี วี ติ เป็ นคนไทยโดยได้รบั การสํารวจจัดทํา
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที ่
คณะรัฐมนตรีกําหนด หรือ เป็ นผู้ซงึ ่ มีล กั ษณะอืน่ ทํานองเดียวกันตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
๒. กลไกคือคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
๓. การกลับคืนสัญชาติ การให้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดแก่คนไทยพลัดถิน่ ทีผ่ ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการรับรองคนไทยพลัดถิน่ บุตรของคนไทยพลัดถิน่ ทีผ่ ่านการ
รับรองแล้วได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดด้วย ไม่ว่าบุตรนัน้ จะมีหรือไม่สญ
ั ชาติไทย ส่วน
คนไทยพลัดถิน่ ทีไ่ ด้สญ
ั ชาติก่อนวันทีก่ ฏหมายใช้บงั คับไม่ว่าวิธกี ารใดก็ให้มสี ญ
ั ชาติ
ตามกฎหมายนี้และให้รวมถึงบุตรด้วย

๒๒๙

เป็ นการสิ้นสุดกระบวนการผลักดัน ต่อสู้เพื่อการได้กฎหมายในการกลับคืนสัญชาติ
ไทย โดยหลักสายโลหิต
แต่การต่อสูร้ อบใหม่ทงั ้ เข็มข้น รุนแรง เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ก็เริม่ ขึน้ ไม่
ว่าจะเป็ นการยื่นหนังสือจนถึงขัน้ ประท้วง และบุกห้องประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็ น
คนไทยพลัดถิน่ การเข้าพบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒบิ างคนเพื่อให้ลาออก เนื่องจากการแต่งตัง้
คณะกรรมการฯบางคน มีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามกฎหมาย และตามทีเ่ ครือข่ายฯ เป็ นอุปสรรค
ต่อการ แสวงหาทางออก เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายมีประสิทธิผลสูงสุด
แม้ว่าเครือข่ายฯ เสนอให้เปิ ดเวทีรบั ฟงั ความเห็นจากคนไทยพลัดถิน่ ในระดับพื้นที่
แต่กลับไม่นําไปปรับแก้ในกฎกระทรวง ทําให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั ิ ดังปรากกฎให้
่
เห็นใน
ปจั จุบนั ว่า กว่า ๒ ปีผ่านไป การประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็ นคนไทยพลัดถิน่ ครัง้ ที่
๓/ ๒๕๕๗ ได้รายงานว่า มีผยู้ ่นื คําขอพิสูจน์และรับรองความเป็ นคนไทยพลัดถิน่ ๕,๙๔๒ ราย
จําแนกได้ดงั นี้ อําเภอรับคําขอฯและอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑,๒๙๓ ราย อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบของจังหวัด ๘๗๒ ราย ส่งให้กรมการปกครองแล้ว ๓,๗๗๗ ราย แยกเป็ นอยู่
ระหว่างดําเนินการ ๑,๔๕๑ ราย แต่ปจั จุบนั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการฯเพียง จํานวน
๑,๘๗๑ ราย จากทัง้ หมด ๑๗,๙๐๓ ราย และยังไม่ได้กําหนดสถานะในกลุ่มไทยพลัดถิน่ อีก
๑๖,๕๓๕ ราย รวมทัง้ หมด ๓๔,๔๓๘ ราย ไม่รวมผู้ทข่ี น้ึ ทะเบียนผิดกลุ่ม ถูกจําหน่ ายทีเ่ กิด
จากการคอรัปชันและตกสํ
่
ารวจอีกจํานวนหนึ่ง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของไทยพลัดถิ่ น
จากการเริม่ ต้นที่คน ๒-๔ คน เป็ น ๕,๕๔๔ คน เคลื่อนไหว ต่อสู้ ตลอด ๑๐ ปี ผ่าน
มา ๔ รัฐบาล กับ ๖ นายกรัฐมนตรี จนมีกฎหมายเพื่อการกลับคืนสัญชาติกบั คนไทยพลัดถิน่
โดยหลักสายโลหิต กว่า ๔๐,๐๐๐ คน เพื่อต้องการปกป้อง คุม้ ครอง และเรียกร้องสิทธิในความ
เป็นมนุษย์เพื่อการดํารงอยูใ่ นฐานะพลเมืองของรัฐไทย ผ่านการเรียนรูท้ ่ามกลางการปฎิบตั ทิ ใ่ี ช้
กิจกรรมต่างๆในทุกมิตทิ งั ้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี
ชีวติ สิง่ แวดล้อมและประเด็นนโยบายสาธารณะเป็ นเครื่องมือ สร้างการมีส่ว นร่ว มต่อ เนื่อ ง
แบ่งเป็นการเคลื่อนไหว ๓ ระยะ คือ
ระยะแรกใช้ เวลา ๓ ปี เป็ นการเตรียมความพร้อมภายใน จัดระบบชุมชน เริม่
ตัง้ แต่ ก ารเรียนรู้ศึก ษาข้อ มูล สร้า งความเข้า ใจ เปิ ด ตัว เก็บข้อ มูล ตัง้ กลุ่ มออมทรัพย์ ทํา
กิจกรรมภายในและสาธารณะในพืน้ ที่ แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือและสร้างเพื่อน เน้นการ
ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์ในองค์ประกอบทัง้ ระดับพืน้ ทีแ่ ละเมือง
ระยะที่สองใช้เวลา ๔ ปี โดยการยื่นข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา ร่วมเคลื่อนไหว
ประเด็นสาธารณะเชิ งนโยบาย เปิดพืน้ ที่ทางสังคมด้านกว้าง ทัง้ ทางการเมือง วิชาการ สื่อ
แขนงต่ าง ๆ เว็บไซท์ ค้นหาสร้างประสบการณ์ ภ ายนอก ช่ว ยเพื่อ น สร้างเพื่อ นโดยไม่ม ี
ข้อจํากัดในทุกเรือ่ ง
๒๓๐

ระยะที่ สามใช้ เลา ๓ ปี เริม่ ตัง้ แต่การชุมนุม ประท้ วงทัง้ ในพื้นที่ และส่ วนกลาง
เดิน เท้า ยืนข้อ เสนอร่างกฎหมายฯ เจรจา กดดัน เกาะติด ติดตาม กัดไม่ปล่ อ ย จนบรรลุ
เป้ าหมายมีกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผ ลใช้บงั คับ วันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๕
จัดระบบชุมชนให้ เข้มแข็ง และทําอย่างต่ อเนื่ อง คนไทยพลัดถิน่ ที่มปี ญั หาด้าน
สถานะ และสิทธิบุคคล การมีสญ
ั ชาติไทย และถือบัตรประจําตัวประชาชนโดยสมบูรณ์ มิใช่
คําตอบสุ ดท้าย กลุ่มออมทรัพ ย์ ยัง คงเป็ นการรวมตัวขัน้ พื้นฐาน ร่ วมกับการดําเนิ น
กิ จกรรมขับเคลื่อนประเด็นอย่างต่ อเนื่ องและปรับรูปแบบให้ สอดคล้องกับสถานะใหม่
พัฒนา ยกระดับ จากสภาพปญั หาทีผ่ ่านมาทีเ่ ป็ นอยู่ เมือ่ คนไทยพลัดถิน่ ได้สถานะเป็ นพลเมือง
ไทย แต่ ไ ม่ใ ช่ ปญั หาอื่นๆจะได้รบั การแก้ไ ขไปด้ว ย ปญั หาที่อ ยู่อ าศัย ที่ด ินที่ทํากิน อาชีพ
การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดี การเข้าถึงการบริการจากรัฐ สุขภาพ สวัสดิการ งบประมาณ
เหล่านี้คอื เรื่องที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง สถานะใหม่ของคนไทยพลัดถิน่ คือ คนจนของประเทศ
ไทย ที่ต้องต่อสู้ท่ามกลางกระแสทุนนิยมเสรี สังคมแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา คนจนซึ่ง
ไม่ไ ด้ร บั ความสนใจจากรัฐ ต้อ งต่ อ สู้กับ โครงสร้า งที่ไ ม่เ ป็ น ธรรมทัง้ ทางสัง คม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง ถึงจะมีสทิ ธิขนั ้ พืน้ ฐานในปจั จัยสี่ แต่หากไม่มเี สรีภาพในปจั จัยทางการ
ผลิต ไม่มที ่ดี ินทํากิน ไม่มอี าชีพเลี้ยงครอบครัว สูญ เสียภูมปิ ญั ญา ขาดการพึ่งพาตัวเองใน
สังคม หรือ การไร้ซ่งึ สิทธิชุมชน ก็ยากที่จะเกิดความมันคงยั
่
งยื
่ นในชีว ิต และทรัพย์ส ิน ทัง้
ปจั จุบนั และอนาคต
การเน้ นเชื่ อมประสาน สร้างความร่วมมือ จากเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอื่นๆ
สื่อมวลชน ทําให้ปญั หาได้รบั การเผยแพร่ออกสู่สงั คมผ่าน รายการสภาชาวบ้าน, รายการเวที
ชาวบ้าน รายการส่องโลก รายการวาระประเทศไทย ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน ข่า วสด ไทย
โพสต์ จัดทําสื่อวีดที ศั น์ สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือ ถิน่ พลัดไป ไทยพลัดถิน่ ‚บันทึกชีวติ เปลือย
เปล่า ไทยพลัดถิน่ ‛ หนังสือเยือนไทยพลัดถิน่ ในพม่า จัดทําสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทีด่ ี
ของสังคม นักข่าวพลเมือง การทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ตงั ้ แต่ การฟื้ นฟูอาชีพ
การฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของหมูบ่ า้ น การพัฒนาผูน้ ําเครือข่าย และการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึง การจัด
เวทีสาธารณะเพื่อบอกเล่าเรือ่ งราวของคนไทยพลัดถิน่ การให้ทุนการศึกษา ออมเงินวันละบาท
ของเด็ก กองทุนอาชีพหลังสึนามิ แก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัย ปลูกป่า สุขภาวะ การพัฒนาแกนนํ า
และเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ทีเ่ ป็นการส่งผลต่อการผลักดันในทางนโยบาย
การมีเข็มมุง่ ทีม่ าจากข้อมูลที่ถกู ต้อง รอบด้าน ผ่านการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ตรง
ต่ อการแก้ปัญหา คือ การได้กลับคืนสัญชาติไทยสมบูรณ์ โดยผลของการมีกฎหมายสัญชาติ
ตามหลักประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งมีแนวร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคม
การยึด ทัศ นคติท่ีว่ า ทุ ก คนมี คุ ณ ค่ า มี ศ ัก ดิ์ ศรี แ ละมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กเพื่ อ การ
ดํา รงชี วิ ต และเจริ ญ เผ่ า พัน ธุ์ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข การเข้า ใจชุ ม ชนอย่ า งลึก ซึ้ง ในความ
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หลากหลายทางองค์ประกอบที่นอกเหนือจากจํานวนคน ศาสนา ผู้นําจัดตั ง้ แต่งตัง้ ขอบเขต
กติกา แล้วต้องลึกซึง้ ถึงความสัมพันธ์ทางอํานาจ ผูน้ ําจิตวิญญาณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาหรือทุนทางสังคมอื่น ๆ ที่ครอบคลุมทัง้ มิตปิ ระวัติศาสตร์ สังคม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ดังนั
่ น้ การศึ กษาชุมชนก่อนการสรุป สังเคราะห์ข้อมูลที่
นํ าไปสู่การวางแผนเพื่อการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ขัน้ ตอนที่ สาํ คัญที่ จะ
ละเลยไม่ได้คือการให้การศึกษากลับต่ อชุมชน อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง
นั น่ หมายถึง ผู้ป ฏิ บัติ ง านจะต้ อ งอยู่ ก ับ ชุ ม ชนอย่ า งจริ ง จัง ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ป็ น นั ก
สัง เกตการณ์ ชุ ม ชน ต้ อ งลงมือ ปฏิบ ัติ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แท้ จ ริง หาไม่ แ ล้ ว
ผูป้ ฏิบตั งิ านก็จะกลายเป็ นนักทฤษฏี เพราะการทํางานชุมชนเป้าหมายก็เพื่อการพึง่ พาตนเอง
มีพลังในทุกมิตทิ ่สี ามารถต่อสู้กบั ความไม่เป็ น ธรรมทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี
เพื่อดํารงไว้ซง่ึ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถชี วี ติ สิทธิชุมชน เพราะนัน่ คือ รากแห่ง
ชี ว ิ ต คื อ จิต วิ ญ ญาณของบรรพชน ที่ ไ ด้ ส ร้ า งชุ ม ชนขึ้น มา หมายถึ ง การปรับ เปลี ย่ น
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทัง้ ทางการเมืองการปกครอง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้เกิด
ความสมดุล แนวราบ ยกระดับชุม ชนในทางคุ ณ ค่ ามากกว่ามูล ค่ า สามารถใช้เ ครือ่ งมือ ได้
หลากหลายทัง้ ทีม่ อี ยูข่ องชุมชนเองและจากภายนอกทีผ่ ่านการตัดสินใจร่วมกัน
ในขณะเดียวกันการยกระดับการเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะต้ องควบคู่กบั
ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ต้องมีเพื่อน ต้องช่วยเพื่อน รับรูป้ ญั หาเพื่อน มองเป็ นปญั หาร่วม
เพราะปญั หาการสูญเสียทีด่ นิ นํ้ า อากาศ สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรถูกทําลาย เป็ นผลกระทบต่อ
ชุมชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การขาดการมีส่วนร่วม ทีจ่ ะรูแ้ ละตัดสินใจว่า สูญเสียทีด่ นิ เท่าไร
พี่น้องจะได้อะไรและเสียสละอย่างไร อนาคตลูกหลานเป็ นอยู่อย่างไร เป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่
เพราะหากเกิดจากการตัดสินใจของรัฐ การเมือง นายทุน กลุ่มผลประโยชน์ และอื่น ๆโดย
ชุมชนในพื้นที่ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมที่แท้จริง ผลที่ตามมาคือการล้มสลายของชุมชน
ในทุกมิตนิ นเอง
ั่
กระบวนการเรีย นรู้ ท่ีสํ า คัญ ต่ อ ขัน้ ตอนการออกกฎหมายของรัฐ ไทย คื อ
กฎหมายนั ้น ต้ อ งเป็ นของประชาชนไม่ ว่ า จะด้ว ยกระบวนการใดก็ต าม รวมทัง้ รัฐ ได้
ประโยชน์รว่ มและต้องไม่เสียประโยชน์ดว้ ย ส่วนข้าราชการ ฝ่ายความมันคง
่ ต้องเห็นด้วยเพื่อ
นํ าไปสู่ก ารปฏิบตั ิ ส่ วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาก ง่าย ความสําคัญ ความจําเป็ น ตาม
เหตุผลข้างต้น
เหล่ า นี้ ท่ี เ ป็ น ป จั จัย แห่ ง ความสํ า เร็ จ และเป็ น ชุ ด บทเรี ย นเล็ ก ๆอี ก ชุ ด ให้ ก ั บ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทีต่ อ้ งต่อสูเ้ พื่อลดความเหลื่อมลํ้าสร้างความเป็นธรรมขึน้ ในสังคม
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ภาคสอง :
กรองจากหยาดเหงือ่ รอยยิม้ และนํ้าตา
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“เราก็จะเข้าไปแบบธรรมดา แต่งตัวธรรมดา ให้เขารูส้ กึ เป็ นมิตร เข้าไปคุ ย ตัง้ คําถาม
แบบเป็นมิตร นอบน้อม มีเทคนิคอย่างหนึ่งคือ ในชุมชนดิบ ๆ ทีจ่ ะเข้าไปง่าย ๆ คือ การไปคุย
ตามร้านค้า เพราะในชุมชนจะมีร้านประจําชุมชนทีม่ คี นเข้ามามากมาย ไปคุยกับแม่ค้า ไปคุย
สารทุกข์สุขดิบต่าง ๆ ให้เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ แล้วเราจะทราบ
ว่าใครเป็นผูน้ ําธรรมชาติ ใครเป็นผูน้ ําเป็นทางการ ต่าง ๆ จากนัน้ จึงได้ศกึ ษาโครงสร้างอํานาจ
ต่าง ๆ ได้” (นพพรรณ พรหมศรี ผูม้ ปี ระสบการณ์กบั คนสลัมในกรุงเทพฯ และคนไร้บา้ นทีต่ าม
ใต้สะพานในกรุงเทพฯ)
อมรรัตน์ โชติกะมงคล และเปล่งศรี ตองอ่อน เริม่ งานตัง้ แต่เป็ นนักศึกษาฝึ กงาน ๔
เดือนรับผิดชอบพืน้ ทีช่ ุมชนคลองแม่ข่า ภายใต้การนําของศรินพร พุ่มมณี ซึง่ พาน้องสองคนนี้
เข้าไปครัง้ เดียว ชุมชนคลองแม่ ข่าส่วนมากเป็ นชาวเขาที่มาปกั หลักทํางานหัตถกรรมเพื่อมา
ขายทีต่ ลาดไนท์บาร์ซ่าอันเลื่องลือของเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านพูดภาษาไทยเหนือไม่คล่อง และ
เป็นพืน้ ทีไ่ ม่มนคง
ั ่ ชาวบ้านไม่ไว้ใจคนข้างนอก
“ชุมชนคลองแม่ข่า เป็ นหมู่บา้ นริมคลอง ไม่มนี ้ํา ไม่มไี ฟใช้ เป็ นชุมชนทีไ่ ม่ถูกจัดตัง้
อย่างเป็ นทางการ...(เรา)ลงไปชุมชนแต่ไม่ได้นอนค้างเพราะกลัว และตัวเองก็เป็ นเด็กและเป็ น
ผูห้ ญิง แต่ลงไปทุกวัน และมีรา้ นค้าทีเ่ ราเข้าไปกินข้าว นังรอคนที
่
จ่ ะมา เพื่อคุยว่าเป็ นอย่างไร
กินข้าวหรือยัง ค่อย ๆ นํ าไปสู่การถามว่ามีปญั หาอะไร ซึง่ ปญั หาร้อยแปดพันเก้า และเราจะ
นํามาวิเคราะห์ว่าจะเริม่ จากอะไร” (อมรรัตน์ โชติกะมงคล)
ทัง้ สองแนะนํ า ชาวบ้า นว่ า เป็ น นั ก ศึก ษามาฝึ ก งาน รับ ผิด ชอบพื้น ที่ค ลองแม่ ข่ า
นอกจากร้านอาหารแล้ว ก็ไปหาเด็กๆ ลูกหลานชาวบ้าน ชวนกินขนม ทํากิจกรรม และให้เด็ก
ช่วยแปลว่าพ่อแม่พดู อะไร เมือ่ คุน้ กับเด็ก ก็คุน้ กับพ่อแม่ในเวลาต่อมา
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‚มีกรณีป้าคนหนึ่งในชุมชนที่ไม่ไว้ใจเราเลย จะไปหา ไปคุยอย่างไรแกก็บอกไม่ว่าง
ตลอด เราใช้ว ิธ ีผ่านหน้ าบ้านแกทุกวัน แต่ คุยกับบ้านอื่นให้เสียงดัง ๆ ทําบ่อ ยๆ ซํ้าๆ
จนกระทังวั
่ นหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านแก ป้าก็กวักมือเรียกให้ไปคุยด้วยจนทําความคุน้ เคยกันได้
เราเข้าไปจนเขาบอกว่าเขามีปญั หาอะไรบ้าง คือ ลงไปทุกวัน ซึ่งเป็ นชุมชนแรกที่
ประทับใจ” ต่อมาชาวบ้านก็ชวนทัง้ สองคนไปเทีย่ วบ้านบนดอย เวลามีงานเทศกาลต่าง หรือ
งานแต่งงานในชุมชน
เมือ่ เรียนจบทัง้ อมรรัตน์และเปล่งศรีกเ็ ข้าทํางานกับองค์กร และรับทํางานชุ มชนคลอง
แม่ข่าต่อ การคลุกคลีคลุกคลีกบั ชาวบ้านจนเป็ นทีไ่ ว้ใจและยอมรับของชาวบ้านและกว่าจะทํา
กิจกรรมร่วมกันได้ ใช้เวลา ๒ ปี
สําหรับศรินพร พุ่มมณี ที่เป็ นหัวหน้าทีม เธอเริม่ งานด้วยการหาข้อมูลภาพรวมของ
เชียงใหม่ และชุมชนแออัดของเชียงใหม่ทงั ้ หมดก่อน คล้ายๆงานวิจยั ทางเอกสาร และสอบถาม
จากผูร้ ตู้ ่างๆ จนเห็นภาพใหญ่ทงั ้ หมด และอาศัยข้อมูลเหล่านี้ เป็ นตัวนําร่อง ทํางานกับบุคคล
หลากหลาย
นักจัดระบบชุมชนคณะนี้ ภควินท์ แสงคง เป็นอีกคนหนึ่งทีใ่ ช้ขอ้ มูลเป็นเครื่องมือ เขา
มาจับงานคนไทยพลัดถิน่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เขาเดินทางมาจังหวัดระนองเพื่อทําเรื่องการจัดการ
ขยะ และได้มาเจอ คนไทยทีห่ น้าตาเหมือนคนไทยทัวไป
่ แต่ไม่มบี ตั รประชาชน และเริม่ เรียนรู้
ถึงทุกข์ของคนเหล่านี้ เขาจึงค้นคว้าศึกษาเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง และเริม่ ลงชุมชน
แต่ ค นกลุ่ ม นี้ ถู ก หลอกมานาน รวมทัง้ มีค นของรัฐ เช่ น ผู้ใ หญ่ บ้า นในพื้น ที่ ที่ ไ ด้
ประโยชน์จากการทีป่ ระชาชนเหล่านี้ไม่มบี ตั รประชาชนของตนเอง ชาวบ้านเคยถูกหลอกเรียก
เงินคนละ สามพัน ห้าพันเพื่อจะให้ได้บตั รบัตรประชาชน แต่กไ็ ม่เคยได้
ภควินท์เดินทางเข้าพืน้ ทีช่ ายแดนอย่างยากลําบาก บางครัง้ ก็ตอ้ งเดินเท้าเข้าไป แบก
เบ้ไปนอนในหมูบ่ า้ น เขาทําต่อเนื่องหลายครัง้ หลายหนจนชาวบ้านรักและเข้าใจว่าตัง้ ใจมาช่วย
จริง ไม่ได้มาหลอกเหมือนคนอื่นๆ
“พีเ่ ชษ (ภควินท์ แสงคง) ได้ใจชาวบ้าน เพราะเขาลงพืน้ ทีบ่ ่อยมาก ถึงแม้เราจะไม่ม ี
รถไปรับเขาก็หอบเป้พะรุงพะรังกันมาเอง เขายอมเหนื่อย ฝนตก แดดออก ก็เดินมาหาเรา เรา
ก็ไม่มสี งิ่ ทีจ่ ะตอบแทน เราเห็นว่าเขาทําเพื่อเราจริงๆ ก็เกิดความไว้ใจ เมื่อมีปญั หาเราก็อยาก
เล่าให้ฟงั เล่าความจริงจากใจให้กนั ฟงั เมือ่ มีปญั หาก็โทรหา โทรบอก ไม่ว่าจะอยู่ทไ่ี หนเขาก็
มาหาเรา นี่คอื ความประทับใจ และรัก ถึงไม่ใช่พ่อ ก็ยงิ่ กว่าพ่อทีใ่ ห้ชวี ติ ใหม่แก่พวกเรา” (น้อย
ประกอบปราน คนไทยพลัดถิน่ ทีก่ ลายมาเป็นนักจัดระบบชุมชนคนหนึ่ง)
อํานาจ จันทร์ช่วงเป็ นชาวใต้ หน้าตาเข้ม ผมเกรียน เขาทํางานมาหลายชุมชนแล้ว
และเขารับทํางานที่บางปรอก จังหวัดปทุมธานี เขามีก้าวแรกทีไ่ ม่เหมือนใคร กล่าวคือ เขาจะ
เดินหรือขีจ่ กั รยานเข้าไปในชุมชนโดยไม่พูดกับใครก่อน ไปทุกวัน บางวันอาจจะแวะซื้อของ
๒๓๖

บ้าง จนมีชาวบ้านเริม่ มาถาม แล้วเขาค่อยพูด และเขาจะเลือกคนคุยด้วย โดยไม่คุยกันคนที่
ท่าทางรูม้ าก “บุคคลิกเก๋าๆ” เมือ่ มีคนมาถาม ก็เป็นโอกาสสําหรับแนะนําตัวแนะนําโครงการฯ
จํานงค์ จิตรนิรตั น์คนสําคัญคนหนึ่งของคณะทํางานนี้ทม่ี ปี ระสบการณ์โชกโชน เขาใช้
วิธกี า้ วเข้าสู่ชุมชนก้าวแรกตามตําราของคณะนี้ กล่าวคือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เช่น ไป
เช่าบ้านอยู่ในสลัม ไปทํางานแบบที่ชาวบ้านทํา เช่นเมื่อจะทํางานกับคนที่หารายได้จากกอง
ขยะอ่อนนุ ช เขาก็ไปคุย้ ขยะกับชาวบ้านกว่าครึง่ ปี จนสุขภาพมีปญั หา จึงถอยออกมาก่อน เมื่อ
เขาจะทํางานกับคนแบกของกับตู้คอนเทนเนอร์ ที่ท่าเรือคลองเตย เขาก็ไปสมัครเป็ นคนแบก
ของด้วย และเมือ่ จะทํางานกับคนแบกผักทีช่ ุมชนคลองไผ่สงิ โต เขาก็ไปทํางานเป็ นคนแบกผัก
ด้วย เขาถือว่าเป็นการเข้าถึงชาวบ้านได้เร็ว และสร้างความเป็ นมิตรได้ง่ายด้ว ย นอกเหนือจาก
การได้รจู้ กั สภาพของชุมชน ทีต่ นจะทํางานด้วยอย่างแท้จริง
เมือ่ ผ่านงานมามากแล้ว ดูเหมือนจํานงค์เข้าสู่ชุมชนใหม่ๆง่ายขึน้ และใช้เวลาน้อยลง
ทีจ่ ะเริม่ ทํากิจกรรมกับชาวบ้าน ดังที่เขาเล่าไว้ในงานของเขาทีอ่ ุบลราชธานี (อ่านกรณีศกึ ษา
‘จากงานเย็นสู่การลุกขึ้นสู้ เกตุแก้วและขบวนเครือข่ายซุมแปงบ้านแปงเมือง อุบลราชธานี ’
ของ จํานงค์ จิตต์นิรตั น์)
สิง่ ที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งก็ค ือ ชาวบ้านหลายคน ได้ก้าวขึ้นมาเป็ นนักจัดระบบ
ชุมชน หลังจากผ่านการทํางานกับนักจัดระบบชุมชนมืออาชีพมาระยะหนึ่ง และแก้ปญั หาของ
ชุมชนตนเองได้ระดับหนึ่ง
การประชุ ม ถอดบทเรีย นประสบการณ์ ก ระบวนการจัด ตัง้ ชุ ม ชน เพื่อ ส่ ง เสริม
ประชาธิปไตยรากหญ้า เมื่อวันที่๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีคนกลุ่มนี้มาร่วมกับเรา ๕ คน
ปรากฏว่า ทุกคนเข้าชุมชนง่ายกว่านักจัดระบบชุมชนมืออาชีพ เพราะมีภูมหิ ลังใกล้กบั ชาวบ้าน
มากกว่า พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์ หนึ่งในนักจัดระบบชุมชนทีม่ าจากชาวบ้าน เล่าว่า
“เราเข้าไป พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หา เขาก็จะเข้าหาเราก่อน และเราต้องมีเจตนาชัดเจน ว่าเรา
จะทําอะไร เพราะเครือข่ายเรามีรปู ธรรมเรื่องการแก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัย ทีด่ นิ เมื่อทีอ่ ่นื มีปญั หา
เขาก็เห็นว่าเราเป็นกลุ่มชาวบ้านทีท่ ําสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั ชุมชน
เมื่อเราไปคุย เราก็บอกว่าเราจะทําอะไร เราก็บอกเจตนาและดูทค่ี นเป็ นหลักว่า ใคร
เป็นอย่างไร มีความขัดแย้งอะไรในพืน้ ที่ และมีความขัดแย้งกับใคร ใครโจทย์ ใครจําเลย”
ลัก ษณะสํา คัญ อย่า งหนึ่ง ของงานที่อุ บลราชธานีก็ค ือ เมื่อ เริ่มทํา งานและเห็ น ผล
ชัดเจนในบางชุมชนชนแล้ว และเริม่ สร้างเป็ นเครือข่ายขึน้ ชาวบ้านในชุมชนอื่นทีเ่ ดือดร้อนใน
ทํานองเดียวกัน ก็เริม่ เป็ นฝา่ ยเข้ามาขอความช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี้ งานก้าวแรกย่อมง่ายขึน้
กว่านักจัดระบบชุมชนเป็ นฝา่ ยลงไปหาชาวบ้านก่อน
อย่ า งไรก็ต าม แม้นั ก จัด ระบบชุ ม ชนที่ ม าจากชาวบ้า นผู้ เ ดือ ดร้อ นเอง ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะราบรืน่ ไปทัง้ หมด แต่อาจเพราะเป็นคนในพืน้ ทีจ่ งึ สามารถก้าวผ่านอุปสรรค์ไป
๒๓๗

ได้อย่างคล่องแคล่ว สนชัย ฤทธิชยั ได้รบั ผลกระทบจากสึนามิ ชุมชนทีเ่ ขาอยู่เช่าทีข่ องเอกชน
พอเกิด สึน ามิข้ึน เอกชนเลิก สัญ ญาเช่ า ไปประท้ว งกัน ที่ ศ าลากลางและได้เ ริ่ม รู้จ กั กับ นั ก
จัดระบบชุมชน จนได้เรียนรู้และกลายเป็ นนักจัดระบบชุมชนคนหนึ่ง เขาเป็ นคนใต้ เมื่อแรก
ทํางาน ได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานกับชาวเล ซึง่ เป็นชนชาติส่วนน้อยอีกชนเผ่าหนึ่ง เขาเล่าว่า
“ผมจําได้ว่าครัง้ แรกที่ลงไปหมู่บ้านชาวเล พร้อมพี่อกี คนหนึ่ง ที่คุ้นเคยอยู่บ้าง เขา
แนะนํ าให้ แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจ ไปพร้อมเป้หนึ่งใบ วันแรกผมขอเขาลงเรือด้วย ออกทะเล
ขอเขากินข้าวด้วย เมือ่ กลับมาวันรุง่ ขึน้ ก็ไปอีก ไปติดต่อกันสองสามวัน ก็ขอนอนบ้านชาวบ้าน
ด้วย
“โต๊ะหมอที่เป็ นผู้ทําพิธกี รรม บอกว่ามีสงิ่ ไม่ดเี ข้ามาหมู่บ้าน ผมก็รแู้ ล้วว่าสิง่ ไม่ดที ่ี
เข้ามาทีห่ มู่บา้ นก็คอื ผมเอง และชาวบ้านก็เคารพนับถือโต๊ะหมอคนนี้มาก และพร้อมทีจ่ ะเชื่อ
ทุกอย่างทีโ่ ต๊ะหมอบอก เพราะแกเป็ นผูน้ ําทางจิตวิญญาณของชุมชน ผมคิดว่าจะทําอย่างไรดี
สังเกตเห็นโต๊ะหมอแกกินเบียร์ทุกวัน ผมก็เลยซื้อไปให้แก หลังจากนัน้ แกก็บอกกับคนใน
ชุมชนว่ามีสงิ่ ดีๆ ได้เข้าไปหมูบ่ า้ นเราแล้ว”

ธี
โ
โ
จัดระบบชุมชนในพืน้ ทีส่ นึ ามิ’

กรณีศึกษา ‘งาน
จํานงค์ จิตรนิรตั น์)

โ โ
‘งานจัด ระบบชุ ม ชนที่ ส ามชุ ก ตลาดร้ อ ยปี ’
ษ
ชุ ม ชนยัง
โครงการปฏิบตั กิ ารชุมชนและเมืองน่ าอยู่
โ
ษ

โ

โ
โ

อ่านกรณีศกึ ษา ‘ย่านวัดเกต’ ของ อมรรัตน์
โชติกะมงคล และ กรณีศกึ ษา ‘พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าอู่ตะเภา’ ของ พิชญา แก้วขาว)
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นี่อาจจะถือได้ว่าเป็ นวิธกี ารใหม่กว็ ่าได้
(ดู ลีลาปาเต๊ะ พลังผูห้ ญิ ง พลังชุมชน ตําราจาก โรงเรียนชาวบ้าน สร้างขึน้ จากการยอมรับ
ศักยภาพของสตรีไทยและมุง่ ทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี)

เป้าหมายเฉพาะหน้าของก้าวแรกสู่ชุมชนคือการสร้างมิตรภาพ มิตรภาพนี้แม้จะเป็ น
ขัน้ ต้นไม่ได้ลกึ ซึง้ นักแต่กส็ ําคัญมาก เพราะถ้าไม่มขี นั ้ ต้นก็จะไม่มขี นั ้ ต่อ ๆ ไป หลักการสําคัญ
ของนักจัดระบบชุมชนคณะนี้ก็คอื ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าไปแบบลูกหลาน แบบเพื่อน
ไม่ ถือ เนื้ อ ถือ ตัว รวมทัง้ การแต่ ง เนื้ อ แต่ ง ตัว อย่ า งกลมกลืน บางคนก้ า ว ถึง ขัน้ ก้ า วเข้า สู่
สถานการณ์อย่างเต็มที่ เช่นที่จํานงค์ จิตรนิรตั น์ เข้าไปเปิ ดสํานักงานในชุมชนแออัด เข้าไป
แยกขยะ แบกของ แบบเดียวกับทีช่ าวบ้านทํากัน ดังกล่าวมาแล้ว
“กรณีอ่อนนุ ชที่เต็มไปด้วยกองขยะ ชาวบ้านไม่มเี วลาพูดคุยกับเราระหว่างคัดแยก
ขยะ ต้องพูดคุยระหว่างพักเทีย่ ง คลองเตย ถ้าจะคุยกับคนยกของทีค่ อนเทนเนอร์ ก็เข้าไปยก
ของกับเขา นี้เป็นวิธที จ่ี ะขมวดความไว้วางใจได้เร็ว ในพืน้ ทีป่ ระเด็นร้อน” (จํานงค์ จิตรนิรตั น์)
ที่สําคัญ คือ ไม่มกี ารเรียกร้อ งผลประโยชน์ ส่ว นตัว อย่างคงเส้นคงวา จนประชนจะ
ปกป้องคนทํางานเมือ่ จะมีปญั หาเกิดขึน้ ดังอมรรัตน์ โชติกะมงคล เล่าว่า
“การเข้าไปแบบผสมกลมกลืน แต่งตัวธรรมดา เข้าไปในร่วมกับกิจกรรมชาวบ้าน
เช่น งานแต่ง งานบุญ เราไปช่วยล้างจาน ช่วยงาน เขาก็จะรูจ้ กั เรา เมื่อมีคนถามว่าสองคนนี้
เป็นใคร ชาวบ้านก็จะตอบแทนเราเองว่าเราเป็นลูกหลาน”
ภ ค วิ น ท์ แ ส ง ค ง
‚
‛
ภค
วิ น ท์

‚
‛

ปนัทดา
ทั ศ ศิ ร ิ

๒๓๙

‚เราต้อ งใจเย็นกับชุมชนที่ไม่รู้จกั และชุมชนก็พร้อมที่จะเตะกัน ฆ่ากันได้ คนก็
สงสัยว่าเราใจเย็นได้อย่างไร แต่สงิ่ สําคัญคือต้องจําให้ได้ว่าชาวบ้านพูดว่าอะไร ถ้าเราจําไม่ได้
เราก็แก้ปญั หาไม่ได้ เพราะเขาถือว่าเราเป็ นคนกลาง
มีก รณีท่ีแ ม่ข่า ชาวบ้า นจะยิง กันในวัด มีค วามขัดแย้ง เขาหันมาถามว่า “คุ ณนุ้ ย
(ปนัทดา ทัศศิร)ิ วันก่อน ผมพูดว่าอย่างไร” ก็ต้องตอบไปตามความเป็ นจริง จนเขาเองไว้ใจ
บอกว่า เออใช่ พูดแบบนี้จริงๆ ความขัดแย้งก็คลาย”
ในบางกรณี การสร้า งมิต รภาพนั น้ ต้ อ งใช้ค วามพยายามและใช้เ วลา ที่สํ า คัญ
คนทํางานต้องไม่ละความพยายาม ตัวอย่างเช่นเมือ่ พิชยา แก้วขาวเริม่ ทํางานคลองอู่ตะเภาทีม่ ี
ั่
โรงงานอุ ตสาหกรรมตัง้ อยู่บนฝงคลองเป็
นอันมากนัน้ กว่าจะได้โรงงานอุตสาหกรรมมาร่วม
รักษาคลองด้วย ต้องใช้ความพยายามมาก ตอนแรกขอเข้าพบก็ไม่ให้พบ ส่งจดหมายเชิญก็ไม่
มาประชุม โทรศัพท์ไปเชิญก็ไม่สาํ เร็จ
จนประชุมเรือ่ งคลองอู่ตะเภาไปแล้วสองครัง้ ครัง้ ที่สามโรงงานอุตสาหกรรมจึงมาร่วม
ด้วย และในทีส่ ุดก็กลายมาเป็นกําลังสําคัญในการร่วมกันรักษาคลองนี้
จากมิ ตรภาพสู่ความไว้วางใจ:สะสมชัยชนะจากประเด็นเล็ก
เมือ่ ได้รบั มิตรภาพขัน้ ต้นแล้ว ก้าวสําคัญขัน้ ต่อไปก็คอื เลือกประเด็นปญั หาเล็ก ๆ ที่
ชาวบ้านสนใจ และกระตุน้ ให้ชาวบ้านร่วมกันทําให้สาํ เร็จ ทัง้ นี้หมายความว่านักจัดระบบชุมชน
ได้ว ิเคราะห์ชุมชนหรือพาชาวบ้านวิเคราะห์ชุมชนในระดับหนึ่งแล้ว เมื่องานชิ้นเล็กสําเร็จ
มิตรภาพก็จะกระชับแน่ นขึน้ และกลายเป็ นความไว้วางใจและความเชื่อมันที่ค่อยๆ เพิม่ ขึ้น
ระหว่างนักจัดระบบชุมชนกับชาวบ้าน พร้อมกับทีช่ าวบ้านเริม่ เห็นคุณค่าของการรวมพลังของ
ตนเองด้วย
“การค้นประเด็นเริม่ ต้น เป็ นเรื่องสําคัญ ที่จะสามารถทํางานต่อได้หรือไม่ เป็ นตัวชี้
ขาด และต้องเริม่ จากเล็ก ๆ ทีค่ ดิ ว่าสําเร็จ พอเหมาะกับกําลังชาวบ้าน ไม่ใช่ประเด็นร่วมของ
ทัง้ หมดก็ได้ แต่อาจจะเป็ นประเด็นร่วมของกลุ่มเล็ก ๆ เพราะประเด็นร่วมทัง้ หมดอาจจะเป็ น
เรื่องใหญ่มาก ทํางานที่ยากก็ต้องประเมินให้ออกว่าทําแล้วสําเร็จ จะสะสมความเชื่อมันและ
่
อํานาจในตนว่าเขาทําได้ และจะสามารถขยับไปยังประเด็นที่ยากและซับซ้อนได้ กรณีท่มี ี
เวลาในการทํางานกับชุมชนนัน้ ๆ เช่น ประเด็นทํา ทางเท้าในชุมชน การจัดการขยะ เพราะทํา
แล้วเห็นผล อยากทําทางเท้าเมื่อทําแล้วก็เห็นว่าเด็กไม่ตกท้องร่อง เกิดประโยชน์ทนั ตา”(นพ
พรรณ พรหมศรี)
สิง่ สําคัญของการเรียนรูข้ องชุมชนคือการตัดสินใจร่วมกัน แทนการตัดสินใจเดีย่ ว จึง
เป็ นหน้าที่ของนักจัดระบบชุมชนที่จะใช้กจิ กรรมเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการศึกษาของชาว
๒๔๐

บ้าน การทํากิจกรรมก็จะเป็ นโอกาสสําคัญสําหรับการอ่านคน อ่ านผู้นํา แกนนํ าตัวจริงจะ
ปรากฏจากการทํากิจกรรม
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ย้ําว่าเวลาทํากิจกรรมกับชาวบ้าน นักจัดระบบชุมชนต้องเข้าใจ
ชัดเจนว่า เป้าหมายสําคัญที่สุดคือ การสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง และเสริมศักยภาพของ
ชาวชุมชนในทุกๆด้านเท่าทีเ่ ป็นไปได้ ในกระบวนการนี้ แม้ผหู้ ญิงขายบริการและคนปล่อยดอก
เงินกู้ก็เข้าร่วมจนเปลี่ยนชีวติ ตนเองได้ ในแง่น้ี การทําทางเท้า การเก็บขยะ การออมทรัพย์
แม้กระทังการมี
่
ทด่ี นิ อยู่อาศัย เป็ นอุปกรณ์การศึกษาของชุมชนและแกนนําชุมชนไปด้วยในตัว
พร้อมๆ กับเป็ นการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าทีช่ าวบ้านเผชิญอยู่
โชคดี สมพรหม เล่าว่า “การทําให้คนในชุมชนไว้ใจได้มหี ลายระดับ เบือ้ งต้น เมื่อเรา
ไปปรับทุกข์ ผูกมิตร เขาเล่าให้ฟงั แต่ ลกึ ๆ เราจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร เหมือนชุมชนนางเลิ้ง
หลักๆ คือรักษาชุมชนเก่า โดยทํางานกับคนเมืองชัน้ กลางซึ่งทํางานยากมาก ถึงแม้จะไปกิน
อาหารทุกร้าน แต่ก็ยงั ไม่ได้ใจ สุดท้ายมาเกิดกิจกรรมร่วมกัน ทําให้เขาเห็น ทําศูนย์ชุมชน
โดยมี DANCED กับสํานักงานทรัพย์สนิ ฯ แรกๆ ก็ถูกมองว่าเป็ นคนทํางานให้สํานักงาน
ทรัพย์สนิ ด้วยซํ้า แต่กท็ าํ งานต่อเนื่องจนนํามาสู่การชักชวนกันทํากิจกรรมทาสีตกึ ส่วนตัวเห็น
ว่าความเชื่อใจสูงสุดจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ ชาวบ้านพูดคุยเรือ่ งส่วนตัวให้เราฟงั ”
งสนชัย ฤทธิชยั
า
โ ย
สน
ชัย คนเป็ น
ประชาชน
สน
ชัย
‚พยายามแก้ปญั หาทีละ
เปลาะให้เป็ นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ถึงแม้ว่าจะไม่ไว้วางใจทุกส่วน แต่เราจะได้คนมา
มากขึน้ และเราก็ตอ้ งใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ใจทัง้ หมูบ่ า้ น”
ในกรณีของจํานงค์ จิต รนิรตั น์ กับปรีด า คงแป้น
คือ
(ไมต รี จงไกรจั ก ร์ )
ว่ ‚
‛
ส้
‚วันถัดมามีโถ
ส้ว มและสังกะสีสําหรับ สร้างห้อ งนํ้ า มาทันที ผมทึ่งมากว่าเขาสามารถหามาได้รวดเร็ว ได้
อย่างไร ในขณะที่ขอคนอื่นๆ ไป ได้กลับมาแต่มาม่า เมื่อเราอยากทําเรื่องไหนก็ได้เรื่องนัน้
จากหนึ่งเรื่องนํ าไปสู่เรื่องต่างๆ เมื่อได้พูดคุยคบหากันมา กว่าจะเชื่อมันใช้
่ เวลานาน ไม่ได้
๒๔๑

หมายความว่า เมื่อภาวะวิกฤติใครเข้ามาก็จะไว้วางใจได้ทงั ้ หมด” (อ่านกรณีศึกษา ‘งาน
จัดระบบชุมชนในพืน้ ทีส่ นึ ามิ’ ของจํานงค์ จิตรนิรตั น์ และไมตรี จงไกรจักร์)

ษ

ปนัทดา ทัศศิร ิ
“เราทํ า งานกับ ชุ ม ชนก็ม ีก ารตัง้ คํา ถามว่ า มีปญั หาแล้ว อยากแก้ ห รือ ไม่ ชุ ม ชนมี
ั่
หน่ วยงานเข้าไปศึกษาปญั หาชายฝงมาก
แต่ไม่เกิดการแก้ปญั หาใด ๆ ชาวบ้านมีความคิดว่า
รัฐต้องแก้ ต้องทํา เราชวนคุย ตัง้ คํา ถามให้เขาตอบให้ได้ว่า เราต้องทําด้วยตัวเอง เกิดมีการ
ใช้ใจแลกใจ ว่าจะทําจริงหรือไม่ กระทังเขามั
่
นใจว่
่ าสิง่ ที่เขาคิดสามารถทําได้ เราก็หางบให้
ั ญาจากการทํ า แปลง
เขาคิด กัน ว่ า จะทํ า ไม้ไ ผ่ ก ัน คลื่น ในทะเล เพราะชาวบ้ า นมีภู ม ิป ญ
หอยแมลงภู่ จนเกิดดินเลนได้ เมื่อดินเลนเหล่ านัน้ พอกพูนขึน้ กลายเป็ นดิน ชาวบ้านก็จะย้าย
แปลงหอยแมลงภู่ไปจุดอื่น นี่คอื สิง่ ทีท่ าํ ให้ดนิ เกิดมาได้ พอทําจริงก็เกิดการเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ”
เมื่อจํานงค์ จิตร
นิ ร ั ต น์

โ
โ
ภควิน ท์ แสงคง
ภควิ น ท์
ภควินท์
โ
‚

ก
‛ น้อย ประกอบปราน)
ชุ ม ช น
ลู

‚

จงไกรจั ก ร์

โ
‛

๒๔๒

จิต รนิรตั น์
‚
เพื่อ น

ปรีด า คงแป้น

‘
’

‛
พงษ์ วิ น ชัย วิ ร ตั น์ อดี ต นายกเทศมนตรี สามชุ ก และเป็ นกํา ลัง หลัก ของ
ท้ องถิ่ น เล่ าถึงความสัมพันธ์แบบรับผิ ด ชอบแต่ ไม่ เป็ นเจ้ าของของคณะนั กจัดระบบ
ชุมชนนี้ อย่างน่ าสนใจว่า “หลังจากนัน้ การทํางานก็เริม่ เดินตามแผนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เกิด
จากการผลักดันของNGOทีค่ อยกระตุ้นติดตามอย่างใกล้ชดิ แรกแรกเรารูส้ กึ อึดอัดและรําคาญ
เป็นทีสุด ทีม่ คี นคอยมาติดตามอย่างใกล้ชดิ และชอบตัง้ คําถามให้พวกเราคิด จะทําอะไร ทํา
อย่างไร ทําเมื่อ ไร มีใ ครมาร่ว มทําบ้าง แบ่ง งานกัน หรือ ยัง ประชุมกันหรือ ยัง จะสรุป
บทเรียนกันไหม แต่เมื่องานออกมา ทําให้เราเริม่ เห็นความสําคัญของNGOทีท่ ําหน้าที่พเ่ี ลีย้ ง
คอยดูแลเอาใจใส่งานมากกว่าพวกเราเสียอีก ซึ่งปกติแล้วงานอาสาส่วนใหญ่จะทํากันสบาย
สบายไร้รูปแบบ แต่เมื่อมีคนคอยกระตุ้นคอยจัดระเบียบการทํางานให้ งานจึงเดินหน้าอย่าง
เป็ นรูปแบบ หลังจากที่เราแข็งแรงพอที่จะทํางานเองได้พ่เี ลี้ยงก็ห่างออกไป ระยะหลังๆเรา
ต้องเรียกหาพีเ่ ลีย้ ง เราทํางานกันแบบคิดก่อนว่าจะทําอะไร ทําแบบไหน แล้วค่อยหาเงินมาทํา
ส่วนใหญ่ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาตลาดสามชุกฯที่เราตัง้ ขึน้ ที่ได้รบั จากการบริจาคและทําเสื้อ
ถ้วยชามและถุงผ้าเป็ นของที่ระลึกขายได้เงินเข้ากองทุนพัฒนาตลาดสามชุกฯมากพอสมควร
มากพอทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาตลาดได้ระดับหนึ่ง หากเป็ นโครงการทีใ่ ช้เงินมากหน่ อยก็จะมีการ
ระดมทุนกัน ทางโครงการฯไม่เ คยบอกว่ามีงบประมาณมาให้เท่าไร มาทราบตอนหลังว่ามี
งบประมาณสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟู ตลาดสามชุก ๑.๒ ล้านบาทในเวลา ๓ ปี นับเป็ นเงินที่
ผลักดันให้ชุมชนสามชุกเข้มแข็งคิดเป็นทําเป็น”
แบกหรือไม่แบก
แต่เดิมนัน้ นักจัดระบบชุมชนจะไม่มปี ระเด็นนํา ว่าจะนําชุมชนทําอะไร ก่อนจะลงไป
พืน้ ที่ ชาวบ้านจะเป็ นคนบอกว่าปญั หาของเขาคืออะไร เขาต้องการทําอะไรก่อนหลัง และนัก
จัด ระบบชุม ชนเพียงแต่ เ ป็ นที่ป รึก ษา ช่ ว ยให้ข้อ มูล ช่ว ยตัง้ คําถาม ช่ ว ยติด ตามและชวน
ประเมินงานเป็ นขัน้ ๆเท่านัน้ แต่ระยะหลัง มีปญั หาเรื่องเงินทุน จําเป็ นต้องทําโครงการ เช่น
โครงการเมืองน่าอยูเ่ ป็นต้น เพื่อให้มที ุนทีจ่ ะทํางาน นักจัดระบบชุมชนจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร
เพราะในแง่หนึ่งมันขัดกับหลักของการทํางานแบบมีส่วนร่วมทีใ่ ห้ชาวบ้านคิดเอง ตัดสินใจเอง
ปรีดา คงแป้นซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการปฏิบตั กิ ารชุมชนและเมืองน่ าอยู่กล่าวว่า
“เรื่องแบกเราจะไม่แบก...แม้จะตัง้ คําถามจากแหล่งทุน หลักสําคัญ คือ เริม่ จากเล็กไปใหญ่
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สร้างศรัทธาให้ได้ และงานนี้กท็ ะลุเกินเมืองน่าอยูไ่ ปแล้ว ” ในทางปฏิบตั ิ หมายความว่าเวลานัก
จัดระบบชุมชนลงพืน้ ที่ ต้องเริม่ ทําจากสิง่ ทีช่ ุมชนเห็นเป็ นประเด็นอยากทําก่อน แล้วค่อยๆโยง
สู่เ ป้าหมายใหญ่ ของโครงการ ซึ่ง ตีค วามได้ก ว้างและหลากหลาย “เมื่อ มีเ ป้าหมายกลาง...
เทคนิคของแต่ละพืน้ ทีก่ ข็ น้ึ อยู่กบั รุ่นพี(่ นักจัดระบบชุมชน) ไปตามจริต ตามลีลาของแต่ละคน”
ผลจากแนวคิดทีเ่ ปิดกว้างและยืดหยุ่นเช่นนี้เอง รุ่นน้องทีล่ งชุมชนจึงได้ทํางานด้วยความสบาย
ใจตามหลักการของนักจัดระบบชุมชน และค่อยๆ นํ าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนใน
ทีส่ ุด อมรรัตน์ โชติกะมงคลซึง่ รับผิดชอบลงพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่และภาคเหนือเล่าว่า
“เราไม่แบกอะไรไปเลยในการเข้าไป เราไปดูว่าทําอะไรได้บ้าง อย่างที่พจิ ติ ร เรา
ไปทีช่ ุมชน รถไฟ ทีเ่ รารูว้ ่าอยู่บนทีด่ นิ ของใคร แต่ชาวบ้านไม่มปี ระสบการณ์ในการรวมกลุ่ม
กัน เมื่อเราลงไปคุย เราเห็นว่าที่น่ีสกปรกมีแต่ขยะ ชาวบ้านก็รบั รูแ้ ต่ไม่รจู้ ะจัดการอย่างไร ก็
ชักชวนช่วยกันคิด แบ่งหน้าทีล่ งมือทํา เริม่ ทํากิจกรรมและนําไปสู่การทําออมทรัพย์ ไปดูงาน
ไปแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ทีอ่ ่นื เพื่อสร้างพลังให้เขาว่าเราสามารถสูไ้ ด้
“ในชุมชนวัดเกตุ เราทํากับคนชัน้ กลาง หมอ ครู เจ้าของกิจการ สิง่ ทีเ่ ริม่ ไม่ใช่ปญั หา
พืน้ ที่ แต่เป็นเรื่องวัฒนธรรม ชาวบ้านอยากฟื้นฟู ฆ้อง กลอง พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน มีคนดูแลแต่
ไม่มกี จิ กรรมการจัดการต่าง ๆ เป็นประเด็นเรือ่ งเมืองน่าอยู่
“ผูน้ ําเป็นผูห้ ญิง เข้ามาช่วยกันจัดการเรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์เสร็จแล้ว ก็นําไปสู่เรื่องหนังสือ
ย่านวัดเกตุ จุดสําคัญวัดเกตุ นําไปสู่การทําผังเมืองย่านวัดเกตุ โดยการเปลีย่ นสีผ ังเมืองในย่าน
นัน้ ได้ในระดับหนึ่ง
“เมือ่ ชาวบ้านเห็นเป็ นเด็กๆ ลงไปทํากับคนทีม่ คี วามรู้ มีปญั หาในด้านการปรับตัวของ
คนทํางานที่ต้องมีขอ้ มูลทีแ่ น่ นพอ ทีจ่ ะเข้าไปทํางาน เราไปเจอคนที่สามารถคลิกและเชื่อมได้
เมื่อเราทํางานไปด้วย เราพบว่าเขาเป็ นต้นตระกูลในย่านนัน้ รู้ จกั สายสัมพันธ์เครือญาติ และ
ขยับไปทํางานในเรือ่ งอื่นได้ดว้ ย
“แม่ข่าเองเราก็ไม่ได้แบกอะไรเข้าไป เมื่อถูกส่งเข้าไป เราก็ไปค้นหาปญั หา กว่าจะ
รูจ้ กั ชาวบ้าน ทํากิจกรรม นังรวมกลุ
่
่ม คุยกัน เวลาทํางานทีน่ นั ่ เขาจะนอนกลางวัน เพราะต้อง
ไปขายของกลางคืน (ขายของตลาดไนท์บาร์ซ่า งานโรงฆ่าหมู) ต้องดูจงั หวะทํางานไปด้วย”
บทเรียนจากก้าวแรกที่ผิดพลาดในบางพื้นที่
แม้จะมีประสบการณ์มามากพอสมควร แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่านักจัดระบบชุมชนจะ
ก้าวพลาดไม่ได้ จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ได้เล่าถึงก้าวทีผ่ ดิ พลาดของเขาอย่างมีวจิ ารณญาณว่า
‚ความล้มเหลวของผม เกิดขึน้ สี่ห้าชุมชนที่ผ่านมา (๑) วัดแคนางเลิง้ เรียกได้ว่าทํา
เพียงแค่ได้สํารวจชุมชน เหตุท่ลี ม้ เหลวคือ เราใช้เวลาฉาบฉวยไม่เต็มที่ ทําให้กุมสภาพไม่ได้
ต่อมาคือรีบ ซึ่งก็เป็ นเพราะความฉาบฉวย ทําให้ไม่เนียน และเมื่อรีบก็กุมสภาพไม่ได้ (๒)
และเราเข้าไปในชุมชนโดยยกประสบการณ์ จากอีกทีไ่ ปใช้อกี ทีห่ นึ่ง คือ เราใช้สถานการณ์การ
ถูกไล่ร้อื ในกทม. ไปใช้ในอุบลราชธานี เพราะเราคิดว่าต้องเตรียมชุมชนให้พร้อม แต่ดนั นํ า
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สไลด์ชุ ดพร้อ มใจ ซึ่ง มีเ นื้ อ หาที่เ ป็ น ความจริง อัน โหดร้ายในกรุงเทพฯ ที่เ กิด ขึ้นแล้ว แต่
นําไปใช้กบั พื้นที่อุบลฯ ที่ยงั ไม่เกิดปญั หา ทําให้เกิดอาการตกใจ ชาวบ้านแตกตื่น และคนที่
ตกใจมากทีส่ ุด คือ ตํารวจทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ทําให้เราถูกถีบออกมา และความซับซ้อนของชาติพนั ธุ์
ในพืน้ ที่ เราก็ทาํ ได้ไม่เนียน เช่น ทีว่ ดั ญวนคลองลําปกั (เขตุดุสติ จังหวัดกรุงเทพฯ) เราทําให้
ชาวญวนหลุ ดขบวนไป เพราะมีชาวบ้านภาคกลางมาอยู่ด้ว ย และเราไม่คํานึงถึงชาติพนั ธุ์
ประเพณีบางอย่าง ทําให้เกิดการกีดกันโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ทัง้ ในส่วนของกรรมการชุมชน ไม่มชี าว
ญวนมาร่วมด้วย ไม่มกี ารแสดงตัว เราก็ไม่เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เขา ทัง้ ทีเ่ ขาอยูม่ าก่อน
ั่
‚พอล้มเหลวเราต้องไม่ยอมแพ้และไปขึ้นในอีกพืน้ ทีห่ นึ่งให้ได้ อย่างผมก็ขา้ มฝงไป
เปิ ดพื้นที่ใหม่ท่วี ารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในที่สุดก็พอไปได้ แต่ภายหลังก็กลับไป
ทํางานทีช่ ุมชนนัน้ ได้อกี ครัง้ ‛
จงไกรจัก ร์
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ค้นหา ฝึ กฝน และรักษาแกนนํา
ปจั จัยสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการแก้ปญั หาชุมชนและสร้างสรรค์ชุมชน
ก็คอื การค้นให้พบผู้ท่จี ะเป็ นแกนนํ าของชุมชน เรื่องนี้เป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ของการทํางาน
จัดระบบชุมชนเลยทีเดียว
“การค้นหาผูน้ ําเพื่อเปิดช่องกระบวนการ การทํากิจกรรมทําให้เห็นคนแบบหนึ่ง เมื่อ
เห็นคนแล้วเราก็เหมือนโรงงานเจียระไน เจียรได้ทุกรูปแบบ ให้แวววาว ซึง่ มีหลายเม็ด หลาย
ประเภท คนมีแววทีร่ อเจียระไนก็ยงั มีอยูม่ าก เราต้องมองให้ดๆี ” (จํานงค์ จิตรนิรตั น์)
โชคดี สมพรหม ยํ้าเรื่องการเลือกคนให้เหมาะกับงาน “การเลือกผูน้ ํานัน้ มีผลต่อการ
ไปข้างหน้า การเลือกผู้นําเป็ นเรื่องลําบาก...การเลือกแกนนําก็ต้องฝึ กและมองให้ขาดว่าหาก
มอบเรื่องไปแล้วก็จะทําได้สําเร็จ (เช่น) ผูห้ ญิงในเครือข่ายภูเก็ต เขาจะเก็บประเด็นได้ดี เช่น
แหม่ม (ฒุฒพิ ร ทิพย์วงศ์) ต้องจําโพยให้ได้ เพราะถ้าไปยืนอ่านมันก็จะดูไม่น่าเชื่อถือ ต้องพูด
อย่างดุดนั ตรงประเด็น มีลูกล่อลูกชน หากประเด็นเย็น เช่น การปลูกป่า ก็ทําให้คนในภูเก็ต
ยอมรับแกนนําเหล่านี้ ดังนัน้ แกนนําเราต้องใจเย็น เจรจาต่อรองได้ดี
“ในส่วนของธนาคารคนจน เครือข่ายทีร่ วมทุกชุมชน ต้องมองบริบท ในภาพลักษณ์
ของความไม่โกง เพราะทุกชุมชน ต้องเลือก ผู้จดั การ 1 คน หากมีการโกงก็จะถูกมองกันเอง
ถึงแม้เราจะมีคนอยูใ่ นใจก็ตาม เราก็จะต้องมีวธิ กี าร”
นพพรรณ พรหมศรีเชื่อว่า การหาผู้นํา เราดูต้องแต่ต้น ตอนวิเคราะห์ชุมชน ให้เห็น
แล้วว่าใครเป็ นผูน้ ําแบบไหน การไปคุย ไปสัมพันธ์ ก็ประเมินได้เบือ้ งต้น “แต่ผนู้ ําเหล่านัน้ จะ
ฉายแววเมื่อ ได้ปฏิบตั ิก าร เช่น เวลาที่เ ราปฏิบตั ิการครัง้ แล้ว ครัง้ เล่ า บางคนพูดเก่ งไม่ไ ด้
หมายความว่าเขาจะทําได้จริง”
นักจัดระบบชุมชนคณะนี้จะใช้การทํากิจกรรมบ่อยๆ เป็ นการกลันผู
่ น้ ํา ว่าใครของจริง
โดยเริม่ ตัง้ แต่กจิ กรรมง่ายไปหายากขึน้ ตามลําดับ
บริบทพื้นที่ ในประเด็นไม่ร้อนนัก การกลันและเลื
่
อกไม่ต้องเคร่งครัดนัก จัดสรร
บริหารจัดการ ดูตามกิจกรรม จากกิจกรรมง่ ายๆ ที่ทําได้ทุกคน เช่น สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม
และในกิจกรรมนัน้ ใครรับผิดชอบ ดูศกั ยภาพ บุคลิก ความจริงใจในการทํา
“จากนั ้น เราจะมองว่ า ใครคิด อย่ า งไร กิจ กรรมเดือ นละสองครัง้ เพราะไม่ ม ี
สถานการณ์ ต้องหากิจกรรมที่เป็ นกิจกรรมย่อยให้คนได้ร่วมคิดร่วมทํา บางคนทํากิจกรรม
เล็กๆ สัน้ ๆ ได้ดี บางคน ใช้กํ าลังได้ดี แต่ใ นภาพรวมของการเตรียมความพร้อม เราก็จะ
เนียนๆ ไปพร้อมกันทํากิจกรรมผ่านการอาสาของเขาเอง เขาก็จะอาสากันเอง เช่น ขับเรือ
ประสานผู้ใหญ่ และต่อจากนัน้ จะนํ าไปสู่การไปเป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง นี่คอื สภาพของขุมชน
บางปรอก” (อํานาจ จันทร์ช่วง)
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อย่างไรก็ตามสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสมอก็คอื การผูน้ ําจํานวนหนึ่งจะหายหน้าไป และต้องหาคน
ใหม่ขน้ึ มาแทนซึ่งมีเหตุปจั จัยหลายประการ บางคนเข้ามาเพราะผลประโยชน์ เฉพาะหน้ า พอ
ผลประโยชน์หมดไป ก็ถอยออกไป เช่นกรณีสนึ ามิเป็ นต้น บางคนตระหนักว่าการเป็ นผูน้ ํานัน้
ยากลําบากมาก มีภาระมากทีส่ ุดโต่งจริงๆ ถึงกับย้ายบ้านหนีไปจากชุมชนเลย
ทัง้ ไมตรี จงไกรจักร์ และน้อย ประกอบปรานซึง่ ก้าวจากชุมชนขึน้ มารับบทบาทเป็ น
นักจัดระบบชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ อย่างแท้จริง ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การเป็ นผูน้ ํานัน้ หนักหนา
สาหัสมาก แม้จะมีรางวัลทางใจ และทางสถานะบ้างก็ตาม
“การทํางานกับชุมชน เหนื่อย ยาก การเดินทางไปมา การประสานงาน และทํางาน
กับคนทีม่ คี วามสามารถแตกต่าง บางคนไม่ได้เรียน ประสบการณ์ไม่ม ี ส่วนนี้ยากมาก การไป
บอกคนในชุมชนเขาก็ไม่เชื่อ ถึงแม้เราจะบอกหากเขาไม่เชื่อมันก็ยากและเหนื่อยที่จะทําต่อ ”
(น้อย ประกอบปราน)
วิธแี ก้ไขสําคัญคือการจัดระบบองค์กรชุมชนให้รองรับและดูแลผู้นําของตน จํานงค์
จิตรนิรตั น์กล่าวว่าชีวติ ผูน้ ําชุมชน “มีหลายจังหวะ ท้อก็ม ี ยามผิดพลาดบางเรื่อง งานหนักก็ม ี
คิดว่าเป็ นเรื่องขององค์กรชุมชนต้องมีการดูแลในเรื่องนี้ ผู้นําต้องไม่โดดเดี่ยว หากไม่อยู่ใน
ระบบองค์กรก็จะหลุดออกไปง่าย ถ้าองค์กรเข้มแข็งก็จะไม่หลุดไป มีการช่วยเหลือกันในเรื่อง
หนักๆ บางเรื่อง เช่น ไปประชุมไม่ได้ทํานา คนในระบบองค์กรก็ต้องไปช่วยทํานาด้วย เพื่อ
ไม่ให้หลุดไปในภาวะต่างๆ”
หรือในกรณีชุมชนคลองลอยที่เป็ นคนไทยพลัดถิน่ เวลาแกนนําออกมาข้ างนอกเพื่อ
ประชุมหรือเคลื่อนไหวแทนคนในชุมชน สมาชิกก็ต้องไปช่วยเก็บกาแฟ และมีการตัง้ กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อเป็นทุนให้แกนนําเป็นต้น
อีกวิธหี นึ่งคือการมีแกนนํ าสามระดับ เพื่อจะสามารถทดแทนกันได้ เมื่อคนที่นําอยู่
แนวหน้าหลุดออกไป

โ
ผู้นําแถว
ต่างๆ ทีไ่ ปอิงกับโครงสร้างเครือข่าย โดยถือว่าการมองบุคลิกต่างๆเป็ นองค์ประกอบ ไม่เน้นที่
ประธาน รองประธาน แต่ใช้คณะทํางานเป็นหลัก
บุคลิกที่สําคัญคือ “ความซื่อสัตย์ เสียสละต้องเป็ นพื้นฐาน และสําคัญ คือ ใฝ่เรียนรู้
หรือไม่กต็ ้องมีความรูแ้ ละข้อมูลทีจ่ ะพัฒนาต่อไปได้ ต่อมาต้องเอาการเอางาน ดูจากกิจกรรม”
(พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์)
๒๔๗

นอกจากนัน้ ยังต้องกล้าทีจ่ ะตัดสินใจ มีเวลาทํางาน และเข้าใจปญั หาเชิงโครงสร้างได้
และเป็ นนักปฏิบตั ิด้ว ย โดยดูให้ครบองค์ประกอบขององค์ท่ตี ้องสร้างขึ้น ไม่ว่ าจะเป็ น “นัก
ยุทธศาสตร์ นักการเงิน นักประสาน ผู้มบี ารมีทส่ี ามารถจัดการคนได้.....เราไปจัดกระบวนการ
องค์กร ก็ตอ้ งอ่านให้ครบ เมื่อรูว้ ่าใครเป็ นแบบไหน มีการจัดตัง้ รวม บางเรื่องก็ต้องจัดตัง้ ลึก ”
(พิชยา แก้วขาว)
ษ

ษ

รศ. ดร.
โ

ษ
โ
เป็ น
“ส่วนคนทีร่ บั ผิดชอบ และโปร่งใส ทีต่ ้องยกระดับเขาคือเมื่อ
มอบงานก็ต้อ งให้ความรับผิดชอบ ให้การตัดสินใจเต็มที่ แบ่งทัง้ งาน และงบประมาณ คน
เหล่านี้ยงั อยูย่ าว เพราะเขารูส้ กึ มีค่า” (ไมตรี จงไกรจักร์)
ไมตรีใช้วธิ ปี ล่อยให้ทาํ เองก่อน ค่อยมาช่วยดู เช่น ให้ช่วยร่างโครงการ “ไม่เช่นนัน้ ก็
ต้องทําทุกเรือ่ ง” โดยดูภาพทัง้ หมดว่างานภายในขอบเขตที่ ตนรับผิดชอบมีเรื่องอะไรบ้าง ใคร
สนใจหรือถนัดเรื่องไหนก็มอบให้ไปทําเรื่องนัน้ โดยให้ความเชื่อมัน่ ว่าเขาทําได้ และเมื่อนัน้
เขาก็จะทําเต็มที่
ปรีดา คงแป้นอุปมาการสร้างผูน้ ําชุมชนว่าเหมือนการชัดธงขึน้ เสา “พอขึน้ แล้วเอาลง
ยาก” เพราะฉะนัน้ เธอเสนอว่า นักจัดระบบชุมชนต้องแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ เช่นถ้าผูน้ ําที่
เกิดขึน้ เป็ นคนไม่ฟงั คนอื่น เธอจะสื่อสาร ให้ขอ้ มูลและให้บทบาทกับคนอื่นๆด้วย เพื่อให้เกิด
ความพอดีในคณะทํางาน เธอยังเล่าเรือ่ งกรณีชุมชนปลากะตักพัฒนาว่า เมือ่ เกิดวิกฤติขน้ึ เกิด
การล้อมชุมชน ตอนนัน้ ผูช้ ายออกทะเลหมดเหลือแต่ผหู้ ญิง เธอคิดว่ารอบนี้หาก แกนนําหญิง
‘เขียว’ (ไพรัช เพ็งจันทร์) สามารถผลักการล้อมออกไปได้เขียวจะสอบผ่าน จึง ให้การตัดสินใจ

๒๔๘

แก่เขียว และเขียวสามารถข้า มผ่านและไม่กลัวสิง่ ใดอีกหลังจากนัน้ นี่เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกฝน
เมื่อ แกนนํ าเติบโตระดับหนึ่งแล้ว ก็จะรู้ว่า ต้อ ง “รู้จกั ที่จะเดิน โดยไม่มพี ่เี ลี้ยงได้
เพราะพี่เลี้ยงก็ต้องถอย เราต้องเข้มแข็ง ” (น้อย ประกอบปราน) เมื่อฝึกทําเอง และประสบ
ความสําเร็จก็เกิดความมันใจขึ
่ น้ ตามลําดับ “..กิจกรรมปลูกปา่ เราก็ทาํ จดหมายเชิญว่าใครจะมา
บ้าง ซึง่ ปรากฏว่าได้รบั การตอบรับ เราต้องขอบคุณทุกคนทีท่ ําให้เรากล้าในสิง่ ทีค่ วรกล้า ทําใน
สิง่ ทีค่ วรทํา”
เราจะเห็นได้ว่า คณะนักจัดระบบชุมชนคณะนี้ จะไม่ทํางานแทนคนที่มปี ญั หา หรือ
คนตกทุกข์ได้ยาก แต่จะให้คนเหล่านัน้ ได้ทาํ ด้วยตัวเอง เพื่อให้บุคคลและขบวนการเข้มแข็งขึน้
เรือ่ ยๆ
การฝึ กก่อนออกงาน
ในเกือบทุกกรณี ก่อนจะให้ชาวบ้านทําเอง ชาวบ้านจะได้รบั การฝึ กให้มคี วามมันใจ
่
ก่อนออกปฏิบตั กิ ารเสมอ รวมทัง้ การซ้อมเจรจา ซ้อมถามตอบ ฝึกพูด คนทีไ่ ม่กล้า ก็ได้รบั การ
ฝึกให้กล้า เพื่อให้ออกไปเผชิญอย่างมันใจ
่ เมื่อทําแล้วก็ต้องกลับมาทบทวน สรุปบทเรียน
ร่วมกัน นับเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่สี ําคัญมากของแกนนํ าชุมชน ที่ได้เติบโตทัง้ ทางปฏิบตั ิ
และทฤษฎีไปด้วยกัน

นอกจากเรื่องฝึ กฝนผ่านการทํางานแล้ว ยังต้องยกระดับความรู้ ตัง้ แต่ระดับชุมชน
ไปจนระดับโลก แต่บางเรือ่ งก็ตอ้ งให้ศกึ ษากันไปเป็นเรือ่ งๆ เช่น เรือ่ งกฎหมาย เรื่องความรูน้ ้ี
นักจัดระบบชุมชนถือว่าต้องส่งสริมกันตลอดเวลา ต้องฝึกให้หดั คิด หัดวิเคราะห์กนั ให้เห็นได้
ไกล ได้ลกึ เพื่อหล่อเลีย้ งอุดมคติให้ยงยื
ั ่ น โดยเฉพาะการทําเพื่อคนอื่นทีต่ กทุกข์ได้ยากด้วยกัน
และคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้กระทํากิจกรรมลงไปว่าทําเพื่ออะไร
“เราต้องตระหนักว่าเราทําสิง่ นี้เพื่ออะไร เราทําเพื่อเด็ก เพื่อคนแก่ ไม่ใช่แค่บา้ นเรา
แต่เราทําเพื่อคนอื่นด้วย บางครัง้ มีการข่มขู่ ซือ้ ตัว เราต้องดูแลกันให้มาก คนทัง้ ร้อยครอบครัว
ไม่ใช่มแี ค่พวกเดียวกัน พวกที่ถ่วง ครหา นินทา ก็ม ี มันเป็ นสิง่ ที่ทําให้คนทํางานจิตตก เมื่อ
เกิดแล้วก็ตอ้ งให้กําลังใจกัน” (ปนัทดา ทัศศิร)ิ
“สิง่ ทีต่ อ้ งตอกยํา้ บ่อยๆ คือ เป้าหมายของสิง่ ทีท่ าํ ว่าเราทําเพื่ออะไร ทําให้ผนู้ ํ าเห็น
ว่าเราจะต้องไม่ทะเลาะกัน เพราะงานต้องเชื่อมโยงไปด้วยกัน สามารถเชื่อมโยงทุกสิง่ เข้า
ด้วยกันได้เช่น มีเงิน(งานออมทรัพย์)อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเรื่องสิทธิชุมชน ต้องมีเพื่อน มี
ความรูท้ เ่ี ป็นของตัวเอง ทําให้เห็นองค์ประกอบของการมีอยู่ การสร้างนี้ต้องช่วยกันเพื่อให้เกิด
ผูน้ ํา ทีต่ อ้ งอยูค่ ่กู บั องค์กรตลอด” (จํานงค์ จิตรนิรตั น์)
๒๔๙

อีกวิธหี นึ่งทีค่ ณะผูจ้ ดั ระบบชุมชนชุดนี้ใช้สําหรับการฝึกฝนแกนนําชุมชนก็คอื การขอ
กําลังให้ไปช่วยกลุ่มคนตกทุกข์ได้ยากอื่นๆที่กําลังเดือดร้อนอยู่เช่นเดียวกัน แม้จะเป็ นคนละ
ประเด็นก็ตาม วิธนี ้ีนอกจากเป็ นการช่ วยเพื่อนให้มกี ําลังแล้ว ยังเป็ นการสร้างพันธมิตรในหมู่
คนยากทัง้ หลาย และนํ าไปสู่ขบวนการขับเคลื่อนที่มศี ัก ยภาพมากกว่ าการแก้ปญั หาเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
และหลายประเด็นปญั หาที่คนสามัญ ในสังคมไทยประสบอยู่นัน้ มันต้องแก้ทงั ้ ระบบ
โครงสร้างด้ว ย นับเป็ นการฝึ กฝนสําคัญ สํา หรับแกนนํ ากล่ าวคือ การเรียนรู้ทางสังคมที่
กว้างขวางออกไป เป็นโรงเรียนสังคมการเมืองทีไ่ ม่ใช่อ่านจากทฤษฎีอนั แห้งแล้งทางสมอง แต่
เต็มไปด้วยหัวอกหัวใจ ความรัก ความกรุณา น้อย ประกอบปราน เล่าว่า
“หากรูว้ ่าเขามีความเดือดร้อนหากเราไม่ได้ช่วยเราก็จะนอนไม่หลับ เพราะเราเคย
เดือดร้อนมาก่อน หากไม่ได้ช่วยจะไม่สบายใจ ได้ไปช่วยทีเ่ ชียงใหม่ เชียงราย อุบลฯ ใต้ ไม่ได้
หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ บางครัง้ ค่ารถก็ลงขัน ขอให้ได้ช่วย เรามีความสุข”
นพพรรณ พรหมศรี ถือว่ากระบวนการเรียนรู้อนั นี้สําคัญมากกว่าการอ่านหนังสือ
เพราะเรียนรูผ้ ่านการกระทํา และฝึ กก้าวข้ามผลประโยชน์ ของตนเอง เมื่อชาวบ้านต้องเรียน
จากการไปเผชิญของจริง เป็นการสร้างสํานึกร่วมของคนหัวอกเดียวกัน “เมื่อสํานึกเกิดแล้ว จะ
เกิดลึกมาก” เป็ นส่วนสําคัญของการสร้างเครือข่ายที่จะทําให้กระบวนการทํางานเข้มแข็งและ
ยังยื
่ น
ตน
สิง่ ที่นักจัดระบบชุม ชนระวังอยู่เสมอก็คอื การลืมตัวของผู้นํา เพราะเมื่อเป็ นแกนนํ า
ชุมชนแล้ว บางครัง้ บางโอกาส งานการที่รบั ผิดชอบ สร้างมายาภาพปลอมๆของการเป็ นคน
สําคัญ และมีสถานะทางสังคมมากกว่าการอยู่ในชุมชน บางครัง้ ก็มกี ารซื้อตัว และได้สนุ กกับ
การได้ใช้อํานาจด้วย ไมตรี จงไกรจักร์ เล่าว่า
‚มุมแรกดูว่าถูกเลือกเป็ นผู้นําได้อย่างไร ผมรับเพราะช่วงนัน้ เป็ นนักการเมือง ผม
ยอมรับมากขึน้ ในช่วงทีพ่ ่นี งค์ (จํานงค์ จิตรนิรตั น์) ส่งผมไปเจรจาที่รฐั สภา ผมใส่รองเท้าแตะ
ไปและไม่แน่ ใจว่าเข้าไปได้หรือไม่ ผมเข้าไปประชุม และเราเป็ นนักการเมืองที่อยากมีสถานะ
ทางสังคม พีน่ งค์กใ็ ห้หมอนิรนั ดร์ (นพ.นิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ) แต่งตัง้ ให้เราเป็ นคณะกรรมการ
รูส้ กึ ดี หรอย(สนุก) ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าไป
“มีครัง้ หนึ่งเมือ่ สมาชิกวุฒสิ ภา พูดว่าต้องดูแลแม่หม้าย ผมก็เถียงว่าพ่อหม้ายก็เยอะ
พลตํารวจเอกประทิน สันติประภพ เข้ามากอดคอ ผมเริม่ ตื่นเต้นกับการมีสถานะนอก อบต.
ของผม เมือ่ ผมไปถามเพื่อนๆ ทีเ่ ป็นนักการเมืองท้องถิน่ ก็คดิ เหมือนผม ถ้ามีสถานะทางสังคม
ก็อยากจะมีเช่นกัน”

๒๕๐

ถ้าแกนนํ าคนใดพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วลืมตัว และ “ลืมข้างหลังและไม่สนใจว่าอะไร
เกิดขึน้ ” และไม่ฟงั คําเตือนจากเพื่อนๆในกระบวนการ นักจัดระบบชุมชนก็จะลดบทบาทคนนัน้
ลง และถอยออกมา ตัง้ ระยะห่าง เพื่อสร้างสมดุล
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่ต้องทําเป็ นสิง่ แรกคือการเตือนสติกนั ยํ้าถึงเป้าหมายที่เป็ นอุดม
คติ โชคดี สมพรหม เล่ า ว่ า “บทบาทต่ า งๆ ของการทํ า งานกับ แกนนํ า ที่ต้ อ งต่ อ สู้ กับ
งบประมาณต่างๆ ที่เข้าไปในหมู่บ้าน เช่น ชุมชนปิ่ นแก้ว ได้งบมา 22 ล้าน เพราะครัวเรือน
มาก แกนนํ าก็อยากจะบริหาร เพราะมีงบสนับสนุ น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และชุมชนก็ไปลงทุนใน
ธนาคารเครือข่ายอีกด้วย อยากจะบริหาร มีการขัดแย้งกัน ต้องเข้าไปช่วยคุย สอบถามถึง
คุณค่าในสิง่ ที่ทํากันมา และร่วมกันสรรหา ผู้เฒ่าที่คนฟงั ที่ไม่ใช่กรรมการ โดยการประชุม
ชาวบ้าน และแต่งตัง้ ใหม่ โดยการใช้ความรู้ ข้อมูล”
อย่ า งไรก็ ต าม ประสบการณ์ จ ริง ก็ ค ือ แกนนํ า บางคนจะหายไป เมื่อ ไม่ ไ ด้ ร ับ
ผลประโยชน์ท่ตี นต้องการ แต่แกนนํ าที่ไม่ได้คดิ แต่ผลประโยชน์ของตนก็จะอยู่ต่อได้ แต่นัก
จัดระบบชุมชนจะบอกแกนนําทีม่ บี ทบาทมากว่า อย่าเป็นคนถือเงินเอง ซึง่ แกนนําชุมชนเห็นว่า
เป็นคําแนะนําทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่
เมือ่ งานชุมชนเริม่ เข้มแข็ง และสามารถมีอํานาจต่อรองได้ สิง่ ทีต่ ามมากก็คอื การข่มขู่
และการซือ้ ตัว ไมตรี จงไกรจักร์ เล่าว่า “เมื่อเราเป็ นผูน้ ําทีโ่ ดดเด่น มีคนเข้ามาและคิดว่าเราจะ
สามารถจัดการได้หมด คนสัมปทานขุดทรายเรียกไปคุย และจะให้ผมสามล้าน เมื่อผมไม่เอา
อีกคนก็ไม่เอา
“เรือ่ งสัมปทานเหมืองเพชร เขาก็ให้ผมสิบล้าน ผมไม่เอาเงิน แต่ผมก็หยุด แต่ไปทํา
ใต้ดนิ แทนโดยการปลุกกลุ่มผูห้ ญิง และเด็ก ให้ไปเคลื่อนไหวต่อ ต้าน (จัดตัง้ เด็ก) เมื่อเด็กไป
ด่าว่า ผูใ้ หญ่กท็ าํ อะไรไม่ถูก จนโครงการนัน้ ยกเลิกไป”
ความขัดแย้ง
ในบางกรณีนักจัดระบบชุมชนก็ต้องเป็ นคนไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ดังปรีดา คงแป้น
เล่าว่า “ทีพ่ งั งาตอนไมตรี (ไมตรี จงไกรจักร์) กับพีท่ ศั นา (ทัศนา นาเวศน์) เขาไม่ถูกกัน และรู้
ว่าเขาไม่ถูกกัน และคิดว่าจะทําอย่างไร เขาเก่งทัง้ คู่ เราพยายามคุยกับทัศนา ว่าหากอยู่ใน
พังงาต้องฟงั ไมตรีไม่งนั ้ ก็อยูไ่ ม่ได้ เราใช้วธิ กี ารฟงั และบอกให้ลดตัวตนลง คิดว่าการสมดุลจุด
นี้ หากเราไปยืนอยูข่ า้ งใดข้างหนึ่ง ก็จะมีปญั หา”
เรื่องง่ายๆ เช่นเวลาชาวบ้านประชุมกัน และมีคนไม่มา ก็จะมีการด่ากันเกิดขึน้ นัก
จัดระบบชุมชนก็ต้องลงไปเยีย่ มคนทีไ่ ม่มา ไปถามให้รจู้ ริงว่าอะไรเกิดขึน้ และอธิบายให้คนอื่น
ฟงั กล่าวคือต้องมีการถามไถ่และให้กําลังใจกันอยู่เสมอ มิฉะนัน้ ความท้อถอยก็อาจจะเกิดขึน้
ได้
๒๕๑

อย่างไรก็ตาม สําหรับแกนนํ าชุมชนแล้ว จะหลีกเลี่ยงความท้อถอยคงเป็ นไปไม่ได้
ตัวเองก็มที ุกข์มากอยู่แ ล้ว แล้วก็ต้องมาแบกรับภาระเพิม่ อีก เมื่อก้าวขึ้นมาเป็ นผู้นํา ก็เกิด
ความคาดหวังต่ างๆนาๆ จากมวลชนอีก ฉะนัน้ สิ่งที่เรียกว่ามิต รภาพถาวร จึงสําคัญ มาก
สําหรับคนทํางานแนวทางนี้ และดูเหมือนเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ุดทีร่ กั ษาแกนนําชุมชนเอาไว้ได้
เรื่องเล่าของแกนนํ าสองคนนี้ท่กี ้าวขึ้นมาเป็ นนักจัดระบบชุมชน คงจะเป็ นตัวแทน
ของแกนนํ าชุมชนอีกจํานวนมาก เมื่อมีคนถาม ไมตรี จงไกรจักร์ ได้เล่าถึงการต่อสู้กบั ตนเอง
ว่า
“บางทีก็บอกใครไม่ได้ ร้องไห้หลายรอบ ทําไมงานเราหนักอย่างนี้ แต่เราพูดไม่ได้
เพราะงานทีเ่ ราทํา บททีเ่ ราสวม มันหนักหนาสาหัส บางทีเราเจอปญั หาครอบครัว อาจจะเล่า
บ้าง แต่เรื่อ งงานจะไม่เล่ า บางทีรู้สกึ หนัก การที่เ ราทําธุรกิจ ทํางานการเมือ ง เราก็อยู่ได้
สบายๆ ก็นึกหวนกลับ ผมเป็ นคนที่คดิ เรื่องฆ่าตัวตายบ่อยที่สุด ผมคิดว่าผมจะอยู่ไปทําไม
วันนี้วนั หน้าก็ตายอยูด่ ี
“การทํางานบางครัง้ ก็คดิ มากขนาดฆ่าตัวตายก็เคยมีเวลามีปญั หาหนักๆ แต่พอเรา
มีกําลังใจจากพีๆ่ ชักชวนเราไปทีอ่ ่นื ไปเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ทําให้เรามีพลังเพิม่ ขึน้ เราก็
ยินดีท่จี ะทําต่อ สี่ห้าปี มานี้ ผมยิง่ กว่ าพี่น้อย (น้ อย ประกอบปราน) ว่า ผมได้ฟงั ความทุกข์
ของคนอื่น ผมก็อยากจะเข้าไปช่วยเหมือนกัน
“การได้เติมพลังอยูเ่ รือ่ ยๆ ให้กําลังใจ ได้รบั การดูแล ได้รบั รูว้ ่าเรามีปญั หา ทําให้เรา
มีกําลังว่าหากเราตกอับ เราก็ไม่ถูกทอดทิง้
“แต่ผมก็เศร้าใจ เพราะมันหนักหนามาก ผมเจอเหตุการณ์ประสบภัยมา พ่อตาย
ญาติตาย ผมก็คดิ ว่าคนรวยร้อยล้านยังตายเหลือกางเกงในตัวเดียว ยังตาย แล้วผมจะกลัว
อะไร จากทีผ่ มไม่มอี ะไรเหลือ ผมยังเหลือชีวติ
“เมื่องานที่ผมทําแล้วอยากรวย ผมไม่ได้ทําอะไรกับชีวติ นอกจากการไปทุบนํ้ าแข็ง
บรรทุกปลา ส่งปลา ผมทําทุกวันเพื่อเงินวันละสามพัน ถึงหมื่น วันหนึ่งเมื่อมันหมด ไม่เหลือ
อะไร ทุกอย่างไปกับสึนามิ ผมคิดได้ว่า สิง่ ทีเ่ หลือในหมูบ่ า้ น คือ ชื่อ และความดี
“สิง่ ทีผ่ มอยากจะอยู่และอยากจะดํารงอยู่เมื่อตายไปคืออะไร เมื่อผมท้อ อยากตาย
แต่ตอนนี้ผมเลิกคิด เพราะผมสนุก ผมมีความสุขเพิม่ ขึน้ ลูกไปโรงเรียนพูดถึงพ่อ ภูมใิ จว่าพ่อ
เก่ง นี่คอื สิง่ ทีค่ ดิ ว่าน่าจะดี”
ไมตรี จงไกรจัก ร์ อาจจะโชคดีก ว่ า อีก หลายคนที่ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นทางธรรมจาก
ประสบการณ์ทอ่ี ยูก่ บั ความตายจากสึนามิ รวมทัง้ การสูญเสียพ่อและญาติ สิง่ ทีเ่ ขาพูดก็คอื มรณ
สตินัน่ เอง เขาคงมีบารมีสงสมมาพอที
ั่
่จะแปลความทุกข์ให้เ ป็ นปญั ญาได้ และชีวติ เขาก็ทํา
ประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างมากมายแม้อายุไม่มากนัก

๒๕๒

พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์เป็ นอีกคนหนึ่งทีเ่ ติบโตมาจากสมาชิกชุมชนทีม่ ปี ญั หา และกลาย
มาเป็นนักจัดระบบชุมชนทีส่ าํ คัญคนหนึ่งจากเมืองอีสาน เขาเล่าว่า
“ผมต่อสู้กบั ตัวเองมาก พอเราต่อสู้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ว่าตัง้ แต่
ทํางาน (กับนักจัดระบบชุมชน) ผมก็เป็นคนคิดดี ทําดี ไม่เหมือนเดิม จากเดิมทีเ่ กเรพอสมควร
พอต่อสู้กบั ตัวเอง เราได้เรียนรู้เรื่องความไม่เป็ นธรรม แต่ก็เชื่อมันในตั
่
วพี่ๆ ที่ทําแต่สงิ่ ดีๆ
หากเราไม่ทาํ และไม่สร้าง เราจะรอให้ใครมาทํา และมันก็ต้องทํา และสร้าง แต่ไม่คดิ ว่าตัวเอง
เป็ นผูน้ ํา แต่คดิ ว่าเราจะทําอะไรได้บา้ ง ถึงแม้ว่าเราจะเป็ นคนตัวเล็กๆ เมื่อได้แต่งเพลงก็ได้
เรียนรูป้ ระเด็นทางสังคมผ่านเพลง ผมเคยพูดกับแฟนว่า หากให้เลิกทํางานนี้กเ็ ลิกกันไปเลย
เวลาท้อก็คดิ ว่าเราทําดีทส่ี ุดเท่าทีท่ าํ ได้ เราไม่อหังการ เราเสริม เติมกัน ในช่วงปากมูลเป็ นช่วง
การต่อสูท้ ผ่ี มต้องไปช่วยในจังหวะเดียวกับงานศพของพ่อ พีช่ ายถามว่าไปทําอะไร ผมตอบว่า
ไปทํางานชุมชน เขาก็เดินมาตบหน้าผมอย่างแรงและบอกว่า หากจะมาปลุกม๊อบ ให้ไปปลุกที่
อื่น ส่วนแม่บอกว่า หากอยากตายเหมือนหมาข้างถนนก็ทาํ ไป
“ตัง้ แต่วนั นัน้ ผมกําหนดการตายของผมเองได้ ผมรูว้ ่าผมจะตายแบบไหน ตัง้ สติได้
ไม่กลัวว่าข้างหน้าจะเจออะไร นี่คอื แรงส่งในการเข้าไปเจรจาในทุกระดับของผม
“ไม่อยากเป็ นผูน้ ํา แต่อยากทํางาน เพราะเราหวังพึง่ ใครไม่ได้ นี่ค ื อสถาบันการต่อสู้
ของประชาชน หากไม่มพี น้ื ทีแ่ บบนี้ การต่อสูข้ องคนจน ก็ไม่มที ใ่ี ห้ยนื และต่อสู้”

สนชัย ฤทธิชยั
‚ตอน P-Move เรานําแกนนําภูเก็ตมาอยู่ดว้ ยกันทีล่ านพระรูป
จากคนทีม่ าเป็ นเดือนไม่ได้ทํางาน กลับไปเพิง่ รูว้ ่ารถแบคโฮลล์จะถูกยึด หากหาเงินไม่ได้วนั นี้
จึงชวนพี่น้องว่าจะช่วยกันอย่างไร ด้วยความเป็ นพี่น้อง ก็ช่วยเหลือกันจากกองทุนบางส่วน
บางส่วนก็ระดมกัน นี่คอื การช่วยเหลือกันและกัน”
ไมตรีเล่ากรณีศกั ดิ ์ดา (ศักดิ ์ดา พรรณรังสี แกนนํ าชุมชนบ้านนํ้ าเค็ม จ.พังงา) โดน
รถชน รักษาตัวอยู่ หนึ่งปีสเ่ี ดือน คนชนติดคุกปี เดียว คนชนเป็ นเด็กวัด ขโมยเงินไปเทีย่ ว รถ
ไม่มที ะเบียน คนผิดออกจากคุก คนเจ็บยังไม่หาย พวกเขาก็ระดมเงินกันช่วยเดือนละห้าพัน
จนกว่าจะหาย “เราก็จะทําแบบนี้กบั แกนนํ าที่เจ็บป่วย เรื่องนี้เราก็ประทับใจ เวลาจัดเวทีน้ํ า
ชาระดมเงินให้แกนนํ า มันก็มกี ําลังใจกันและกันของคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มว่ามีการช่วยเหลือ
กัน”
๒๕๓

ภควินท์ แสงคง
“สิง่ หนึ่งที่ทําให้
เรามาถึงวันนี้ คือ ความเป็นครอบครัวเดียวกัน อยูก่ นั เหมือนญาติพน่ี ้อง อย่างไมตรี (ไมตรี จง
ไกรจักร) พูดเรื่องความเป็ นครอบครัวเดียวกัน มีบรรยากาศในมูลนิธทิ ่เี ป็ นพีน่ ้อง ทํากับข้าว
กินกัน
“การค้นหาพลังแกนนํา นี่คอื ภาวะค้นหาแกนนําให้รจู้ กั ตัวเอง การรูจ้ กั จิตสํานึก เรื่อง
การโยนก้อนหิน สํานึกแรกตัวตนของแรงกระเพื่อม ทีก่ ระจายออกไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม
การเติมเต็ม เอาใจใส่ ไม่แตกแยก
“เมื่อแม่ผมเสีย พี่น้องพลัดถิน่ ไปที่บ้านสี่สบิ คน ช่วยกันเก็บขยะ ตักนํ้ าแข็ง เสริฟ
อาหาร ทํากับข้าว โดยที่คนบ้านผมไม่ต้องทําเลย เมื่อเราใช้คําว่า ครอบครัวเดียวกัน พี่น้อง
กัน ทีไ่ ม่ใช่พน่ี ้องแบบนักการเมืองแต่พวกเราต้องดูแลกันและกันจริงๆ”
ในแง่ หนึ่ ง มิ ตรภาพถาวรในหมู่ประชาชนเช่ นนี้ เองมิ ใช่ หรือ คื อมิ ติหนึ่ งของ
สังคมใหม่ที่เราปรารถนา ที่เกิ ดขึ้นได้แล้ว อย่างจริ งแท้ที่นี่และเดี๋ยวนี้
จากประสบการณ์ อ ัน ยาวนานในขบวนการ
ทํางานกับชุมชน จํานงค์ จิต รนิรตั น์ สรุปว่า
แกนนํ าคนหนึ่ง จะเติบโตและยืนอยู่ในขบวน
อย่างยังยื
่ นได้ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้คอื ๑
ครอบครัว ยอมรับ จะในรู ป แบบใดก็ ไ ด้
แม้กระทังการอยู
่
่เฉย ๆ เพราะหากครอบครัว
ไม่ยอมรับก็จะเป็ นปญั หากับคนทํางาน ๒ มี
บทบาทจริงในชุมชน โดยการยืนอยู่บนความ
คืบหน้า ๓ เห็นความสําเร็จเล็กๆ เพราะจะทํา
ให้มกี ําลังใจ ๔ เห็นอนาคต เพราะมีการสรุป
บทเรียน จากประสบการณ์ท่แี จ่มชัด ให้เรามี
มีเ ข็มทิศ ที่ชดั เจน ๕ การอยู่ในกระบวนเปิ ด
หากใครตกอยูใ่ นกํามือของสถาบันใด สถาบัน
หนึ่ ง จะทํา ให้ค นตัน เราต้อ งเปิ ด กว้า งการ
เรียนรูก้ บั ทุกแห่ง ๖ มีทป่ี รึกษาในทุกมิติ ๗ มีขอ้ มูลใหม่และวิสยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล ๘ มีระบบ
รายได้รายจ่ายทีช่ ดั เจน ๙ มีการลงมือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ หากใครเป็ นนักคิดอย่างเดียวก็จะ
ไปไม่ได้ เพราะการขับเคลื่อนต้องปฏิบตั ิด้วย ๑๐ ที่สําคัญต้องมีบุคลิกนิ่ง ใจกว้า ง ๑๑ เห็น
ยุทธศาสตร์ใหญ่รองรับอยู่ขา้ งหน้า ต้องทําให้เกิดชัดเจน มิฉะนัน้ อาจจะโตออกนอกทางการ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เช่นก้าวไปเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง และนพพรรณ พรหมศรี เติมว่า
๑๒ ต้องมีสงั กัด เป็นทีย่ นื เพื่อไม่ให้ลอยเกินไปในการขับเคลื่อนขบวนใหญ่ แต่มสี งั กัดแล้วต้ อง
เปิดกว้าง ไม่ปิดตัวเองอยูใ่ นกรอบของสังกัดเท่านัน้
๒๕๔

พาชาวบ้านวิ เคราะห์ชมุ ชน
เมื่อก้าวเข้าสู่ชุมชน สิง่ ทีน่ ักจัดระบบชุมชนต้องทําอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ก้าวแรกจนจบ
งานคืออ่านชุมชนให้ออก หรือต้องวิเคราะห์ชุมชนตลอดเวลา ปรีดา คงแป้นกล่าวว่า ‚ถ้าจะรูจ้ กั
ช้างต้องรู้ว่าช้างมีขนกี่เส้น‛ ในทํานองเดียวกัน การวิเคราะห์ชุมชนต้องทําอย่างละเอียดอย่าง
ยิง่ เพื่อให้ตนรูจ้ กั ชุมชนของชาวบ้านและให้ชาวบ้านรูจ้ กั ชุมชนของตนเองด้วย
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ถือว่าการสํารวจวิเคราะห์ต้องมีหลายรอบ รอบแรกๆเป็ นการทํา
ความรูจ้ กั กันก่อน ‚เป็ นการสํารวจแบบไม่มแี บบฟอร์ม‛ เขาเชื่อว่าถ้าเราใช้แบบฟอร์มแต่ต้น
เราจะไม่ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง ที่สําคัญกว่านัน้ เมื่อจะใช้แบบฟอร์ม หลังจากรูจ้ กั กันเบือ้ งต้นแล้ว
ต้องฝึกชาวบ้านบางคนทีเ่ ราคุยขัน้ ต้นมาแล้ว มาร่วมออกแบบและร่วมสํารวจด้วย เพราะต้องมี
เป้าหมายเพิม่ พิเศษทีส่ ําคัญมาก กล่าวคือเมื่อเราทําการสํารวจทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
ต้องให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของข้อมูลเองในทุกขัน้ ตอน ‚การสํารวจนี้เป็นความรูท้ ต่ี ดิ ตัวชาวบ้านไป
ในตัว ได้ขอ้ มูลชิน้ หนึ่งอยูใ่ นชุมชน‛
ปรีดา คงแป้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า งานวิเคราะห์ชุมชนของนักจัดระบบชุมชนนี้
ต่างจากงานของนักวิชาการ เพราะข้อมูลของนักวิชาการไม่ได้อยู่ท่ชี าวบ้าน ‚เมื่อ ข้อมูลคือ
อํานาจ เราต้องทําให้ข้อมูลอยู่ท่ชี ุมชนให้ได้ แม้จะทํามือ เราก็ต้องทําอยู่และมีพลังมากที่สุด
และอยูใ่ นความทรงจําของเขาตลอดไป‛
เป้าหมายของการวิเคราะห์ชุมชนนัน้ อยู่ทก่ี ารนํ ามาใช้เมื่อมีการเคลื่อนไหวเพื่อทําให้
สภาพชีวติ ชาวบ้านดีขน้ึ เมือ่ ชุมชนได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องย่อมจะเกิดความมันใจเวลาทํ
่
างาน ‚หลาย
เรือ่ งทีข่ ยับไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่เป็นจริง‛ (ภควินท์ แสงคง)
กระบวนการวิเคราะห์น้จี งึ ต้องใช้เวลาพอสมควร
หาอย่างละเอียด
สิง่ ทีต่ อ้ งค้นหาได้แก่ องค์ประกอบของความสัมพันธ์ในชุมชน ความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติ จังหวัด อําเภอ หมูบ่ า้ น ตระกูล เจาะรายละเอียด เป็นรายคน รายหลังคาเรือน ผูน้ ําทีเ่ ป็ น
ทางการ ที่เกิดจากระบบราชการ ผู้นําตามธรรมชาติ ไม่เป็ นทางการแต่มบี ารมีให้ชาวบ้าน
ยอมรับ เช่น ผู้มคี วามรู้ ครู ผู้นําศาสนา พร้อมๆกับทําแผนที่ชุมชนอย่างละเอียด ทุกตรอก
ซอก ซอย
นอกจากความสัมพันธ์ภายในชุมชนแล้ว ยังดูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับคน
นอกชุมชนด้วย มีกลุ่มใดจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
พร้อมกันนัน้ ก็ศกึ ษาประวัตชิ ุมชนไปด้วย มีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร เข้ามาเมื่อไร ทีด่ นิ เป็ น
ของใคร ปญั หาทีช่ ุมชนประสบอยูค่ อื อะไร มีแนวโน้มจะโดนไล่หรือไม่ เป็ นต้น
ในบางครัง้ ต้องนํ าข้อมูลเป็ นทางการจากทางราชการ มานัง่ คุยสอบกับชาวบ้านว่า
เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน เป็นการศึกษาวิเคราะห์รว่ มกัน
๒๕๕

ปรีดา คงแป้น กล่าวว่า รายละเอียดทีย่ ากทีส่ ุดก็คอื เกมการเมือภายในชุมชน จํานงค์
จิตรนิรตั น์ กล่าวว่า
‚รายละเอียดบางอย่าง เช่น กรณีท่ดี นิ เราต้องรูล้ ะเอียดเพิม่ ขึน้ ว่ามันเกี่ยวข้อง กับ
ใครบ้าง ให้ลกึ ที่สุด เพราะเกี่ยวกับการต่อสู้ และเรื่องโครงสร้างอํานาจ ใครมีเอี่ยวกับเรื่อง
ที่ดิน แม้แ ต่ เ รื่อ งเศรษฐกิจ ก็เ จาะลึก ไปเลย เพราะเราอยากจะรู้คุ ณ ค่ า ของชุ ม ชน ในแง่
เศรษฐกิจ ก็จะสํารวจพิเศษลึกลงไป
"บางวิธไี ม่สามารถสํารวจด้วยกระดาษ ต้องสืบเสาะ เช่น ใครเป็นขาใหญ่ ก็ต้องใช้วธิ ี
ซอกแซกไป ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ดา้ นการเมือง ใน ชุมชน กับพรรคการเมือง นักการเมือง
ต้องสืบให้ได้ว่า มีหวั คะแนนหรือไม่ พรรคอะไร ซึ่งเราต้องรู้ ทัง้ หมดนี้มผี ลต่อการจัดระบบ
องค์กรชุมชน" พิชยา แก้วขาว เสนอว่า "ต้องรูใ้ ห้ได้ว่าชุมชนนัน้ สัมพันธ์ กับพรรคไหน และ
ต้องฟ งั อย่างตัง้ ใจว่าใกล้ชดิ ระดับไหน แตะได้หรือไม่ไ ด้ ซึ่ง เป็ นเรื่องละเอียดอ่ อ น และเป็ น
ประเด็นแรกๆ ทีต่ อ้ งรู้ "
ไมตรี จงไกรจักร์ เล่าว่าในกรณีของเขา มีเหตุการณ์สามกรณีท่เี ขาต้องใช้การหา
ข้อ มูล และวิเ คราะห์ สภาพการเมือ ง ในชุ ม ชนประกอบการตัด สิน ใจที่สํ า คัญ ยิ่ง คือ เรื่อ ง
สัมปทานเหมืองเพชร เรือ่ งสัมปทานขุดทราย และเรื่องทําเขื่อนปากร่อง เขาสามารถยับยัง้ สอง
กรณีแรกได้ แต่กรณีหลัง ๘๐ % ของคนในชุมชนเอาด้วย เขาต้องตัดสินใจยอมถอย
ภควินท์ แสงคงเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เขาทํางานกับชุมชนที่ถูกไล่รอ้ื เพื่อสร้าง
โรงแรม เขาต้องวิเคราะห์ว่า นายทุนเป็ นใคร กู้เงินมาจากไหน เท่าไร เนื่องจากเป็ นกรณีรอ้ น
ชาวบ้านอยากแก้ปญั หา เขาต้องประเมินว่าชุมชนมีความพร้อมแค่ไหน โดยดูจากองค์ประกอบ
คือ ความรู้ ประสบการณ์ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก แกนนํ าเป็ นใคร กลุ่มในชุมชนมีใครบ้าง
เป็นต้น
การวิ เคราะห์ร่วมกับชาวบ้าน
จํานงค์ จิต รนิ รตั น์ เห็นว่า ชาวบ้านมีการวิเคราะห์และเห็นชุมชนตลอด แต่ ไม่ม ี
เป้าหมายใหม่ ของการวิเคราะห์ทจ่ี ะนําไปสู่การลงมือทําเพื่อแก้ปญั หา ตรงนี้เองทีเ่ ป็ นบทบาท
ของนักจัดระบบชุมชน ที่ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อเป้าหมายใหม่น้ี เช่นเรื่องเหมืองเพชรที่
พังงาน หรือศูนย์เด็กเล็กทีช่ ุมชนคลองไผ่สงิ โต ทีจ่ ะนําไปสู่การลงมือทําร่วมกัน
พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์เล่าภาพการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมว่า
‚การวิเ คราะห์เ กิดจากการมีส่ ว นร่ว ม ที่เ กิดจากพี่เ ลี้ยงที่ล งไป เมื่อ กระบวนการ
ชุมชนเกิดก็มกี ารตอบโต้กนั ไปมา และในชุมชนก็จะดูเจาะเป็ นรายคน หากมีกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย
เพราะอะไร เขาคิดอะไร ก็จะไปดูเ รื่อ งความขัดแย้ง หรือ ดูเ รื่อ งทัศ นคติทางก ารเมือ ง กับ
ชาวบ้านด้วยกันเองเป็นอย่างไร ชุมชนจะมีเรือ่ งความเชื่อ ประวัตศิ าสตร์ทอ่ี ยูใ่ นนัน้ ด้วย"
๒๕๖

น้อย ประกอบปราณกล่าวว่า" ในชุมชนเองก็รกู้ นั เอง แต่ไม่ละเอีย ดเพราะเรามองไม่
ละเอีย ด เหมือ นตอนส่ อ งกระจกที่เ ห็น แต่ ข้า งหน้ า มองไม่ เ ห็น ข้า งหลัง " บทบาทของนั ก
จัดระบบชุมชนคือช่วยให้ชาวบ้านเห็นทัง้ ข้างหน้าและข้างหลัง
ปรีดา คงแป้นยํ้าว่า ข้อมูลเชิงปริมาณสําคัญสําหรับการต่อสู้เชิงนโยบาย "และจะ
บอกเสมอว่าต้องพูดให้ตรงกัน ท่องให้ได้ ส่วนข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ สามารถอยู่ในใจได้
และนักจัดระบบชุมชนต้องรูใ้ ห้ได้ "
ลักษณะที่ไม่ใช่การวิ เคราะห์ของนักจัดระบบชุมชน
ไมตรี จงไกรจักร์ ตัง้ ข้อสังเกตว่า "เท่าทีเ่ ห็น นักพัฒนารุ่นเก่า ยากมากกว่าจะได้เป็ น
แต่ ถ้า สัมพัน ธ์ก ับชุ มชนแบบ พอช. (สถาบัน พัฒนาองค์ก รชุมชน) ทํางานเลยมันไม่ มพี ลัง
เพราะใช้วธิ โี ทรไปหาแกนนําเพื่อขอข้อมูล ทําให้พลังชุมชนมันคานกัน ระหว่างกลุ่มทีล่ ุกขึน้ มา
ทําเพื่อการเปลีย่ นแปลง และนําไปสู่ การขัดแย้ง ผมเป็ นกรรมการพอช. มาตัง้ แต่เริม่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ผมเห็นคนทํางานซึง่ เรียกได้ว่าเป็ นนักพัฒนา กลายเป็ นคนตามงาน ทําให้พลังชุมชน
อ่อนล้าลง"
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ยํา้ ถึงความแตกต่างว่า "พอช. ไม่ไ ด้มเี ป้างาน CO อย่างทีเ่ ราทํา
เขาแบกบางอย่างเข้าไป เช่น ทําบ้านมันคงกี
่ ห่ น่วย มีเรือ่ งสวัสดิการ ก็มอี กี หน่ วยทํา ไม่ได้มอง
ชุมชนทัง้ ระบบ แต่ดนั โครงการให้มนั ออกมา ซึง่ บ้านมันคงกั
่ บสวัสดิการไม่ได้เชื่อมโยงกัน ยิง่
มาเรือ่ งภัยพิบตั ิ ก็ไม่ได้เสริมความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ใครก็เป็ นเจ้าหน้าที่ พอช. ได้ แต่การ
จะมาเป็น CO ต้องผ่านการวิเคราะห์ ชุมชน เพื่อนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงสังคม และเขาก็เป็ น
เหมือนหน่ วยงานทัวไปที
่ ม่ ขี อ้ ดี คือ มีเงินทีเ่ ข้าถึงชาวบ้านได้ (เงินมี บทบาทมี แต่แบกแล้ววิง่
หนีไม่ได้วงิ่ ไปสู)้ หน่วยงานแบบนี้กเ็ หมือนหน่วยงานทัวๆ
่ ไป นัก CO ต้องไม่มวี ธิ กี ารทํางาน
แบบนัน้ เช่น โทรไปหาข้อมูล โทรไปจัดตัง้ เป็นต้น"
‚ลักษณะการทํางานเช่นนี้ เหมือนหน่ วยงานของรัฐ ทีม่ องเป็ นตัวเลข ทีข่ าดการมอง
เป็ นองค์รวม ดังเช่นงานในภาคเกษตรกรรมเช่นกัน เขาแยกฟาร์มออกเป็ นชิ้นๆ นักส่งเสริ ม
มองทีละส่วน และต่างคนต่างทํา รวมถึงมหาวิทยาลัย มีแต่ตวั เลขเชิงปริมาณ นี่คอื ความผิด
พลาดทีเ่ รามองแบบตะวันตกมากไป ทีไ่ ม่ได้มองแบบองค์รวม‛ (ข้อสังเกตของดร.ณรงค์ หุตานุ
วัตร)
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กระบวนการช่วยให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าตนเอง
สังคมสมัยใหม่โดยรวม ทัง้ ในตะวันตกและตะวันออก ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไป
ข้างหน้าด้วยการสร้างปมด้อยให้กบั ชนทุกชัน้ ในสังคม ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง โดยใช้การ
แข่งขันในทุกระดับเป็ นเครื่องมือ และใช้ส่อื มวลชนเป็ นตัวเร่งและเสริมอย่างต่อเนื่อง ถ้าพูดกัน
ถึงทีส่ ุดในแง่จติ ใจแล้ว สังคมสมัยใหม่คอื สังคมของคนพ่ายแพ้ทงั ้ สังคม ในแง่ทว่ี ่าทุกคนรูส้ กึ ไม่
พอใจกับสภาพทีต่ นเป็นอยู่ กับสิง่ ทีต่ นมีอยู่ ทุกคนรูส้ กึ ว่าตนดีไม่พออยู่เสมอ การรูส้ กึ พอ การ
รูส้ กึ พอใจกับสิง่ ที่ตนมี ถือว่าเป็ นสิง่ ขัดขวางความก้าวหน้ าของชีวติ และความก้าวหน้ าของ
อารยธรรมสมัยใหม่ คนส่วนมากจึงต้องแสวงหาอย่ างไม่มที ส่ี ้นิ สุด บริโภคอย่างไม่มขี อบเขต
เทคโนโลยีต่ อ้ งก้าวไปข้างหน้าเสมอ เศรษฐกิจต้องเติบโตตลอดเวลา ฯลฯ
คนชายขอบต่าง ๆ จึงเป็ นคนที่อยู่ล่างสุดของกระบวนการทางสังคมอันนี้ เป็ น ‚ผู้
แพ้‛ของสังคม ที่ไม่สามารถไต่เต้าขึน้ ไปอยู่กบั ชนชัน้ บนขึน้ ได้ สังคมกระแสหลักที่ขาดสติ จะ
สร้างวาทะกรรมต่าง ๆ เพื่อทับถมคนเหล่านี้ ปมด้อยของคนสมัยใหม่ทําให้ดา้ นหนึ่ง ต้องสร้าง
ปมเขื่องขึน้ ดูถูกคนที่ต่ ํากว่าตนทางทรัพย์ อํานาจ และสถานะทางสังคม ในอีกด้านหนึ่งอิจฉา
คนทีส่ งู กว่าตนในสิง่ เหล่านี้
คนชายขอบตามเมืองใหญ่และในชนบท จึงถูกมองว่าเป็ น ‚คนจน‛ ‚สกปรก‛ ‚แหล่ง
วิบตั ‛ิ ‚แหล่งเสื่อมโทรม‛ ‚พวกสลัม‛ ‚บ้านนอก‛ ‚ชาวเขา‛ ‚ชนเผ่า‛ ‚ผูบ้ ุกรุก‛ ‚มะเร็งของเมือง‛
ทัง้ หมดทัง้ มวลของวาทะกรรมเหล่านี้กค็ อื กระบวนการทางสังคมที่ทําให้สามัญชนคนธรรมดา
รูส้ กึ ว่าตนเองตํ่าต้อยด้อยค่า เป็นกาฝาก เป็นเศษเลยของสังคม
ความสําเร็จทีส่ ําคัญทีส่ ุดของกระบวนการจัดระบบชุมชนคณะนี้และคณะอื่น ๆ ก็คอื
จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สามัญชนรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นคนมีคุณค่า ทําให้ชาวบ้านกลับมาเคารพ
ตนเอง ในทางพุ ทธศาสนานี้ค ือปฐมฐานของการปลดปล่ อยมนุ ษย์จากโซ่ต รวนทัง้ ปวงของ
สังคมสมัยใหม่ ถ้าเราดูในพระสูตร เราจะเห็นว่าจุดเริม่ ต้นของห่วงโซ่แห่งความดีงามทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงนัน้ เริม่ ทีก่ ารเคารพตนเองนี่แหละ
คณะจัดระบบชุมชนคณะนี้ใช้กระบวนการอันหลากหลายทีเ่ ป็ นเหตุปจั จัยให้สามัญชน
ทีต่ นทํางานด้วย ได้เห็นคุณค่าของตนเอง เริม่ ด้วยการช่วยกันทํางานชิน้ เล็กให้สําเร็จเป็ นก้าว
แรก ดังที่เราได้กล่าวมาแล้ว และทําให้เป็ นที่ยอมรับของสังคมว่าคนชายขอบได้ทําคุณงาม
ความดีให้ส่วนรวมอย่างน่ าภาคภูมใิ จ ตามมาด้วยการพาไปร่วมกับคนหัวอกเดียวกันในที่อ่นื
เกิดความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความรูส้ กึ ว่ามีเพื่อนอยู่ในที่ต่างๆ และประกบแน่ นด้วยการ
วิเคราะห์ทางโครงสร้าง ให้เห็นภาพใหญ่ของความไม่เป็ นธรรมในสังคมตลอดเวลา ระยะหลังมี
การใช้งานวิจยั มาช่วยเปลี่ยนวาทะกรรมที่ทบั ถมชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านเริม่ นิยามตัวเองใหม่
และสุดท้ายก็คอื การเสริมพลังทางจิตวิญญาณ แม้ด้านสุดท้ายนี้จะเริม่ จากคนสองสามคน คือ
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ไมตรี จงไกรจิตร์ จํานงค์ จิตรนิรตั น์ และปรีดา คงแป้น ถ้าได้ขยายอย่างทัวถึ
่ งจะทําให้การเห็น
คุณค่าตนเองของชาวบ้านหยังลึ
่ กมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ ไปอีก
ร่วมกันทําสิ่ งดีงามนําไปสู่การยอมรับของสังคม
การได้ร่วมกันทําโครงการเล็กๆ ที่ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเกินไปนัน้ นอกจาก
จะสร้างความมันใจให้
่
กบั ชาวบ้านให้เห็นพลังของชุมชนแล้ว ทีส่ ําคัญยังนําไปสู่การยอมรับของ
สังคม และเปลีย่ นภาพลักษณ์ของชุมชนในสายตาคนภายนอกด้วย นี่ถอื ว่าเป็ นปจั จัยเบือ้ งต้นๆ
ทีส่ ําคัญอย่างหนึ่งทีท่ ําให้ชาวบ้านที่ถูกกดทับเริม่ เห็นคุณค่าของตนเอง ตัวอย่างเช่นเรื่องของ
ชาวชุมชนริมคลองแม่ขา่ นักจัดระบบชุมชนเล่าว่า แต่เดิมชาวบ้านถูกประณามว่าเป็ นตัวปญั หา
ที่ทําให้คลองสกปรก เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันได้ ๑๐ ชุมชนเพื่อช่วยกันทําความสะอาดคลอง
โดยนัดชาวบ้านทําความสะอาดหนึ่งวัน สามจุด ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยทางนักจัดระบบ
ชุมชนได้ประสานกับสื่อมวลชนด้วย
ศรินพร พุ่มมณี ซึง่ เป็นหัวหน้าหน่ วยนักจัดระบบชุมชนในเชียงใหม่ตอนนัน้ กล่าวว่า
‚จุดนี้ พลิก มุม มองของคนเมือ ง ได้รบั รู้ว่ ามีค นใน ชุ มชน แออัด และมีค วามสํา คัญ ในการ
ปกป้องคลองแม่ขา่ อย่างไร เมือ่ ได้มกี ารสรุปบทเรียน มันทําให้เขารูว้ ่าเขามีตวั ตน มีคุณค่า และ
มองเขาในอีกแบบหนึ่ง นําไปสู่การแก้ปญั หาการถูกไล่ทไ่ี ด้ในทีส่ ุด”
เธอพาเครือข่ายคนไร้บา้ นเชียงใหม่ไปดูงานรถซุกทีอ่ ุบลฯ ทําให้เกิดโครงการรถพ่วง
เก็บขยะของคนไร้บา้ น และขยายเป็นโกดังเก็บขยะรับซือ้ ขยะของคนไร้บา้ น จนโกดังกลายเป็ น
ศูนย์รบั จ้างแรงงาน และเป็ นที่หางานของคนให้คนเมืองเชียงใหม่ เกิดกลุ่ มออมทรัพย์คนไร้
บ้าน ฝึกคนไร้บา้ นให้เก็บขยะแล้ว ทําให้เรียบร้อย ไม่คุย้ ให้เลอะเทอะด้วย
งานนี้ ทํา ให้ค นไร้บ้า นได้ร บั การยอมรับ มากขึ้น มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ม ีต าราง
แน่ นอนที่สามารถบริจาคขยะให้แก่โกดัง คนไร้บ้านได้ด้วย การยอมรับเช่นนี้ย่อมทําให้คนไร้
บ้านมองตัวเองดีขน้ึ ด้วย
พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์ท่เี คยเล่า ถูกพี่ชายตบหน้ าและแม่ประนามแต่แรก พอเขาได้
ทํางานเคลื่อนไหวมากขึน้ และเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง เลิกเรื่องเกเรต่างๆ และความคิด
ความอ่านเปลีย่ นไป ทางบ้านก็หนั มาให้การยอมรับมากขึน้ “ทีเ่ คยเล่าเรื่องพี่ และ แม่ พอเกิด
สถานการณ์ทางการเมือง เขาก็กลับมาถามผมมากขึน้ ความปราถนาดีของพีแ่ ละแม่ยงั อยู่ แต่
แสดงว่าเขามองเห็นคุณค่า และการเปลีย่ นแปลงของเรามากขึน้ และทําอย่างไรสิง่ ดีๆ จะขยาย
ไปสู่ทอ่ี ่นื ทีย่ งั ไม่มโี อกาสรูแ้ บบเรา นี่คอื พลังทีเ่ ราอยากจะทําต่อ ”
กรณีน้ีมคี วามคล้ายคลึงกับไมตรี จงไกรจักร์ ทํางานให้ส่วนรวมมากขึน้ ชื่อเสียงการ
ยอมรับของชุมชนก็ขยายเข้าไปถึงโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ ลูกก็ช่นื ชมว่าพ่อตัวเองเป็ นคนดี ก็ม ี
ผลกลับมาให้กําลังใจกับไมตรีดว้ ย
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วรรธิดา เมืองแก้วเล่าว่าเมื่อก่อนชาวบ้านที่เป็ นคนไทยพลัดถิ่นไม่กล้าเปิ ดตัวเอง
คอยแต่จะหลบหลีก แค่ออกไปหาหมอก็ไม่กล้า ตอนนี้เขาก็เปิ ดพืน้ ที่ทางสังคม เรื่องราวเป็ น
แบบสะสมชัยชนะ ไม่มกี า้ วถอยหลัง มีแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียว ขยับไปทีละก้าว ชาวบ้าน
เริม่ ได้บตั รประชาชนเรื่อ ยๆ แต่ มนั ไม่ใ ช่แค่ นัน้ เขาทําเอง ชาวบ้านพกรัฐธรรมนู ญ มีบตั ร
เครือข่ายกันก่อน
สนชัย ฤทธิชยั ทีเ่ ป็ นผูเ้ ดือดร้อนและกลายมาเป็ นนักจัดระบบชุมชนกล่าวว่าการเห็น
ชัยชนะ ของชุมชนปลากระตักพัฒนามีผลต่อเขามาก “ เมื่อได้ลงพื้นที่ ลงมือทํา และรู้สกึ ว่า
สําเร็จ จากสิง่ เล็กๆ เราเห็นว่ามีคุณค่า และยิง่ อยากทําต่อ ได้ทงั ้ ประโยชน์ต่อตัวเองและคน
อื่น ” ตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าแบบนี้จะชนะ เพราะชาวบ้านมาจากคนหลากหลายพื้นที่ หลาย
จังหวัด อาชีพ คือ ทําปลากระตักตากแห้ง บนที่ดนิ เอกชน รายปี สองปี อยู่กนั สองสามร้อย
หลังคาเรือน
“ หลังจาก สึนามิ เอกชนยกเลิกสัญญาเช่า จึงได้มกี ารเจรจากันหลายรอบ แต่ ไม่
ยินยอม เนื่องจากโครการ mega project จะมาลง จึงค้นหาว่าพืน้ ทีน่ ้ีน่าจะเป็ น พืน้ ทีส่ าธารณะ
จึงไปรวมตัวกันยื่นหนังสือประท้วง เมื่อเห็นการรวมตัวกันของพีน่ ้องปลากระตัก เราก็รสู้ กึ ฮึก
เหิม มีพลัง และเห็นว่ามาถูกทาง” และในทีส่ ุดชาวบ้านก็เป็ นฝา่ ยชนะ
เห็นทุกข์ร่วมของสังคมและเห็นโครงสร้าง
ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า การไปร่วมงานกับหมู่เพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยกัน เป็ น
การให้การศึกษาที่สําคัญสําหรับแกนนํ าชุมชน ทําให้มองข้ามพ้นการหมกมุ่นแต่ปญั หาของ
ตนเอง และทีส่ ําคัญทําให้ตนเองรูส้ กึ มีค่ายิง่ ขึน้ ภควินท์ แสงคง เล่าว่า “กรณีคนไทยพลัดถิน่
ให้มองคุณค่า อย่ามองแค่มลู ค่า ชุมชนทีอ่ ยู่กนั ตัง้ แต่เริม่ ต้น จะถูกไล่ทว่ี ่าจะทําทีจ่ อดรถทีด่ ่าน
สิงขร แบบนี้มองที่มูลค่ ามากกว่า เขาต้องได้รบั การคุ้มครองและสิทธิความเป็ นคน เราให้
ความรูต้ รงนี้ดว้ ย ต่อมา เรือ่ งการสร้างเพื่อน เราไปช่วยเพื่อนทัวประเทศ
่
ช่วยเพื่อนมากเพื่อน
ก็มาช่วยเรามาก พลัดถิน่ ต้องเน้นคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ ตอนไล่ทกั ษิณ ทําให้ชาวบ้านไม่
กลัวใคร ตอนนัน้ เปิ ดโรงเรียนชาวบ้าน ไปธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรียนในที่ชุมนุ ม คนพลัดถิน่ ที่
เป็นการ์ดถูกจับ ก็มคี นมาช่วย”
นอกจากนั น้ แล้ว การได้อ อกไปร่ว มและเห็นประเด็นปญั หาต่ างๆในสัง คม ทํา ให้
ชาวบ้านมองปญั หาสังคมเป็ นระบบขึน้ และชัดเจนขึ้น โดยนักจัดระบบชุมชนจะคอยชวนคุย
เรื่องการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอยู่เสมอ เพื่อให้เห็นเรื่องความไม่ยุตธิ รรมที่ตนเผชิญอยู่เป็ น
ระบบขึน้ การทํางานให้เป็ นประโยชน์กบั คนอื่นและได้รบั การยอมรับ มีคนเห็นคุณค่า พอผสม
กับการเห็นปญั หาทางโครงสร้าง ก็ช่วยทําให้แกนนํ ามีจุดยืนที่มนคงอยู
ั่
่ฝ่ายคนที่เสียเปรียบ
พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์ เล่าว่า
๒๖๐

“ แต่เดิมเราอยู่แบบตัวใครตัวมัน คนจนไม่มปี ากเสียง (พอ )เราคิดถึงความไม่เป็ น
ธรรม และได้เล่นดนตรีและเห็นว่า การรวมแบบนี้สามารถแก้ปญั หาได้ เมื่อได้รอเล่นดนตรี
บ่อยเข้า เราก็คดิ ว่าประชุมด้วยก็ได้ไม่ต้องรอเล่นดนตรีอย่างเดียว นี่คอื สิง่ ที่ได้ถูกปลูกฝงั มา
และได้มโี อกาสได้เรียนรูห้ ลายๆ ทาง ได้เรียนรูว้ ่าปญั หาเราอยู่ทโ่ี ครงสร้างซึง่ ชัดขึน้ ” ทํานอง
เดียวกับไมตรี เล่าเรือ่ งการทํางานของตนในเขตพืน้ ทีส่ นึ ามิ
“ จุดหนึ่ งคือ ตอนทําสึนามิ จากคนเยอะ วุ่ นวาย เรามีการทําป้ายแขวนคอ บอก
สถานะ เรารู้สกึ ดี ว่าคุ มคนได้หลายร้อ ยคน ได้รบั การยอมรับ ยิง่ รู้ส ึกดี และผสมกับพี่นงค์
(จํานงค์ จิตรนิรตั น์) พี่ดว้ ง (ปรีดา คงแป้น) ชวนคิด วิเคราะห์ดา้ นสังคมให้เห็นตลอดเวลา ยิง่
ทําให้เราเห็นมากขึน้ ”
ผลพลอยได้สําคัญอีกอย่างของการได้ออกไปสัมผัสกับคนที่มปี ญั หาทัวไปประเทศ
่
ทําให้เกิด ความรูส้ กึ ว่ามีเพื่อนมีหมู่คณะร่วมคิดร่วมทําด้วยกันอย่างหลากหลาย ไมตรี จงไกร
จักร์ กล่าวว่า “สุดท้ายเรื่องที่คดิ อยู่ตลอด คือ ไปไหนก็มเี พื่อน รู้สกึ อบอุ่น มีเพื่อน ยิง่ ได้ทํา
กิจกรรมและเกิดประโยชน์ ยิง่ ทําให้รสู้ กึ ภูมใิ จ ”
งานวิ จยั และการเปลี่ยนวาทะกรรม
ศรินพร พุ่มมณี ใช้วธิ กี ารทีน่ ่ าสนใจอีกแบบหนึ่งทีช่ ่วยให้ชาวบ้านรูส้ กึ ถึงคุณค่าของ
ตนเองก็คอื การทํางานวิจยั เธอวิจยั ว่าตลอด ๒๔ ชัวโมงคนจนในเชี
่
ยงใหม่ทาํ อะไรกันบ้าง ผล
ปรากฏว่าสามัญชนเหล่านี้คอื คนทํางานเลีย้ งเชียงใหม่ทงั ้ เมือง (ตัง้ แต่)เธอนําเสนองานวิจยั ต่อ
ชาวบ้านและต่อคนชัน้ กลางในเมืองเชียงใหม่ดว้ ย ชาวบ้านก็เริม่ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
และนํ าไปสู่งานอื่นๆทีต่ ามมามากกมาย รวมทัง้ การก่อตัง้ ร.ร.ผูน้ ํ า โฮงเฮียนคนแปงเมือง ริม
คลองแม่ข่า โดยมีอ าจารย์อคิน รพีพฒ
ั น์ อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุ รกั ษ์ มาเป็ นกําลังช่วย (
เป็นการยกระดับจากการทีเ่ ขาเริม่ เห็นคุณค่าในตัวเขาเอง)
ศรินพรถือว่าตนเองอ่านเมืองเชียงใหม่ได้ขาด จึงทําให้จงั หวะก้าวของงานเหมาะสม
และนําไปสู่ความสําเร็จเป็ นขัน้ ๆ ‚เราใช้วธิ อี ่านเมือง โดยการศึกษา ชุมชน พืน้ ที่ อารมณ์คน
ว่ า เขาคิด อะไร อ่ า นหนั ง สือ คุ ย กับ นั ก การเมือ ง ไปคุ ย กับ นั ก วิช าการ คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.) ฯลฯ
‚คนในเชียงใหม่ โดยเฉพาะนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ชอบคนในชุมชน
แออัด และตีตราว่าเป็นมะเร็งร้ายของเมืองที่ทาํ ให้เมืองทีส่ วยงามต้องมัวหมอง
‚นี่คอื จุดทีท่ าํ ให้เรารูส้ กึ ว่าจะทําอย่างไรดี จุดแรกทีร่ วมคนได้ คือ สายนํ้าแม่ข่า ทีม่ า
กลางเมือ ง และเต็มไปด้ว ย ชุมชนแออัด ที่อ ยู่ต ามคลอง เกิดจากนโยบาย ไนท์บ าร์ซ า มี
ชาวเขาลงมาขายของ เมื่อขายดีข้นึ ก็ต้องหาที่อยู่ และทําเป็ น ที่เก็บของ จึงเกิดการย้ายฐาน
การผลิต มาอยูร่ มิ คลองแม่ขา่

๒๖๑

‚นี่ ส รุ ป ว่ า หากเราอ่ า นถู ก มัน จะไปเร็ว สถานการณ์ ห นึ่ ง ที่ม าพร้อ มๆ กัน คือ
ชาวบ้านรูส้ กึ สุกงอมในความรูส้ กึ แล้วเป็ นจังหวะให้เราไปรวมกลุ่มได้ คือการอ่านขาด และจะ
ประสบความสําเร็จ‛
คณะทํางานของเธอเล่าว่า ‚แม่ข่าทีเ่ ป็ นแม่น้ํ าที่เป็ นหัวใจหนึ่งของเมือ งและชาวบ้าน
ถูกประณามว่าเป็ นปญั หาทีท่ ําให้คลองสกปรก เรารวมชาวบ้านได้ สิบ ชุมชน ลุกขึน้ มาร่วมกัน
ทําความสะอาด‛ และ ‚ลงไปทําวิจยั ชุมชน ทําให้รวู้ ่าคนจนคือ แรงงานมีการหล่อเลี้ยงเมือง
ตลอด ๒๔ ชัวโมง
่ เช้ามืด ฆ่าหมู เข็นผัก กลางคืนก็เป็ นงานบริการ ลูกจ้าง เด็กเสริฟ เก็บขยะ
จนเกิดวาทกรรมที่ว่า เมืองจะขับเคลื่อนไม่ได้ หากปราศจากคนจน จากงานวิจยั เราก็เอา
กลับคืนไปยังชาวบ้าน มีการพูดคุย ให้เขาเห็นภาพ‛ พอชาวเมืองมากล่าวหาว่าคนจนทําให้
ขยะล้นเมือง คือเปลือกทุเรียน ชาวบ้านจึงสามารถตอบกลับได้ ว่า ก็คนรวยนัน่ แหละเป็ นคน
กินทุเรียน แต่เอาไปแต่เนื้อ ทิง้ เปลือกไว้ทต่ี ลาด
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ก็ใช้งานวิจยั กับชุมชนคนเก็บขยะ(รถซุก)ของอุบลฯและสร้างความ
ทึง่ ให้กบั ชาวบ้านเหล่านี้และนํ าไปสู่การงานทีเ่ ติบโตอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน ทางภควินท์ แสง
คง ที่ทํางานกับคนพลัดถิน่ ไม่ได้วจิ ยั เอง แต่ร่วมมือกับนักวิจยั จากสถาบันการศึกษา ทําให้ม ี
ข้อมูลเป็ นระบบ สําหรับเจรจากับฝา่ ยต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับการแก้ปญั หา
การเปลี่ยนวาทะกรรม หมายถึงการเปลี่ยนนิยามตัวเองของชาวบ้านด้ว ย เมื่อถู ก
กล่าวหาว่าทําให้เมืองสกปรก แต่พอชาวบ้านตื่นขึ้นมารักษาความสะอาด อัตตลักษณ์เกี่ยวกับ
ตัวเขาเองก็เ ปลี่ยนไปด้วย ความกล้าหาญก็เกิดขึ้นตามมา ปรีดา คงแป้นชี้ให้เห็นว่า วาทะ
กรรมเกี่ยวกับคนจนในเมืองเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา จาก ‚แหล่งวิบตั ิ‛ ‚แหล่งเสื่อมโทรม‛
‚สลัม‛ ‚ชุมชนแออัด‛ ‚ชุมชนคนจน‛ จนสุดท้าย มาเป็ น ‚ชุมชนเมือง‛ บางครัง้ ใช้นักวิชาการ
ช่วย บางกรณีกต็ อ้ งถึงกับใช้เวทีโลก เพื่อเปลีย่ นวาทะกรรมทีก่ ดทับคนทีเ่ สียเปรียบในสังคม
เธอเล่ากรณีตลาดสามชุกว่า ‚ชาวบ้านก็ถามว่า ตลาดเขาสวยจริงเหรอ คนจะมา
เที่ยวเหรอ เอาสถาปนิก ไปถ่ายรูป ไปจัดงานวัด คนไปมุงดูภาพบ้านของตัว เอง เขาถ่ าย
ออกมาสวยมาก ออกมาเป็นนิทรรศการ ถ้าสามชุกฟื้นฟูได้จะเป็ นมรดกของประเทศ เอาไว้ให้
ศึกษา‛ (ได้รบั รางวัลยูเนสโก้)
การเปลีย่ นวาทะกรรมจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของการต่อสูข้ องคนชายขอบ
การเปลี่ยนทางจิ ตวิ ญญาณ
ไมตรี จงไกรจักร์ เป็นคนทีเ่ ด่นชัดทีส่ ุด ทีเ่ ห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางจิตวิญญาณและ
ทําให้เขา เป็นคนทํางานเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าการเปลีย่ นแปลงนี้จะไม่ได้เกิดโดยตัง้ ใจ
ก็ตาม กล่าวคือเขามีประสบการณ์ตรงกับสึนามิ และเห็นพ่อเขาเสียชีวติ ไปต่อหน้าต่อตา และ
เห็นคนตายอีก จํานวนมากมาย จนเห็นถึงความไร้แก่ นสารของการหาเงิ น หาทอง อํ านาจ
ชื่อเสียง อย่างละโมบของคนในสังคมรวมทัง้ ตนเองด้วยทีเ่ คยเป็ นมาด้วย เขาถึงอุทศิ ตัวทํางาน
๒๖๒

เพื่อสังคมอย่างเต็มที่ เขาจะพูดถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณนี้อยู่เสมอ ส่วนจํานงค์ จิตรนิ
รัตน์ ได้เข้าปฎิบตั ธิ รรมสายวิปสั สนา ๑๐ วัน และปรีดา คงแป้นก็เห็นว่าสมาธิภาวนาสําคัญกับ
งานของตน

๒๖๓

ไม่ทาํ แทนชาวบ้าน: หลักการสู่การปฏิ บตั ิ
หัวใจของงานนักจัดระบบชุมชนคือชาวบ้านเป็ นผูต้ ดั สินใจและลงมือกระทํากิจกรรม
ต่างๆเพื่อทําให้สถานการณ์ในชุมชนของตนดีขน้ึ ด้วยตัวเอง นักจัดระบบชุมชนเป็ นที่ปรึกษา
และยืนอยู่ข้างหลัง โดยไม่ ‚ทําแทน‛ ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านตัดสินใจเอง ทําเอง ชาวจึง
เติบโตอย่างยังยื
่ น แม้เมื่อนักจัดระบบชุมชนออกจากชุมชนไปแล้ว การขับเคลื่อนชุมชนก็ยงั
ดําเนินต่อไปโดยชาวบ้านในชุมชนเองอย่างต่อเนื่องได้ นี่คอื หลักของการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างแท้จริง
หลักการนี้เองที่ทําให้ชุมชนต่าง ๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นแบบอย่างของชุมชน
เข้มแข็ง อย่างแท้จริงในหลายพืน้ ที่ หลายบริบทของสังคมไทยในทุกวันนี้ ดังเราได้กล่าวถึงมา
บ้างแล้ว
พูดอย่างสัน้ ว่านักจัดระบบชุมชนเป็ นฝ่ายยืนอยู่ข้างหลังชาวบ้าน ต้องไม่ออกนอก
หน้าและไม่ทําแทนชาวบ้าน อย่ างไรก็ตามเมื่อนํ าหลักการนี้ไปสู่การปฏิบตั ิ ความเข้มข้นของ
การยึดหลักการนี้ต่างกันพอสมควร ในหมูค่ ณะของนักจัดระบบชุมชนชุดนี้
ขัว้ หนึ่งยืนอยู่บนหลักอย่างเหนียวแน่ น และไม่ยอมออกมานํ าชาวบ้านเด็ดขาด ถ้า
จําเป็ น ก็ยอมเสียเวลา ให้งานช้าลง เพื่อชาวบ้านเติบโต อาจจะต้องคิดวิธกี ารที่แยบยลขึน้
เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ก้าวออกมา เพราะเชื่อว่าถ้านักจัดระบบชุมชนออกนอกหน้าแล้ว ส่วน
ต่างๆของชุมชนจะลดบทบาทลง ส่วนอีกขัว้ หนึ่งเชื่อว่าในบางสถานการณ์ นักจัดระบบชุมชน
จะต้องออกมายืนเคียงข้าง และถ้าจําเป็นจริงๆต้องออกหน้าแทนชาวบ้านด้วย
ที่ล ะเอียดลงไปอีกก็ค ือ การนิยามตัวเองของนักจัดระบบชุมชน ว่าตนเองเป็ นนัก
จัดระบบชุมชนจากภายนอก หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย หรือถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในกรณีทน่ี ักจัดระบบชุมชนโตมาจากชุมชนนัน้ หรือเคยเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนนัน้ การนิยาม
ตนเองทีต่ ่างกัน นําไปสู่บทบาททีต่ ่างกัน และความเข้มข้นในการยึดหลักการทีต่ ่างกันด้วย
ขัว้ ยึดหลักการมัน่
พิช ยา แก้ว ขาว กล่ า วว่ า “หลัก การใหญ่ คือ เราก็ต้อ งยืน ข้า งหลัง ถึงแม้จ ะอยู่
ข้างหน้า ก็ต้องอยู่ขา้ งหลัง การพูดบนเวทีเดียวกับชาวบ้าน ก็ต้องพูดคนละมิติ เราอาจจะพูด
สรุปประเด็นที่ ชาวบ้านนําเสนอ
“บางทีจะกํ้ ากึ่งระหว่างกลางในประเด็นสาธารณะ หาก NGO นํ าส่ ว นอื่นก็จะลด
บทบาทลงไป เพราะเรามีเวลา มีความชัดเจน อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเป็ นตัวเสริมอยู่ขา้ ง
หลัง เพื่อให้ภาคส่วนอื่นได้แสดงบทบาท หรือแสดงตัวตน เพื่อให้มที ย่ี นื บน แถวหน้าอย่างเท่า
เทียมกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ทุกภาคส่วนของสังคมจะเห็นการเคลื่อนขบวน ของคนจนด้วย‛
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เธอยํ้าว่า “มันเป็ นศิลปะ ไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียว พอเราอยู่ขา้ งหลัง วิธกี ารทําให้คน
อื่นโต แล้วเราออกแบบแล้วทําให้ได้”
โชคดี สมพรหม มีจุดยืนคล้ายกับพิชยา เขากล่าวว่า “เรายืนแถวเดียวกันจริง แต่
ชาวบ้านนํา และอย่าทดลอง ทําแล้วต้องทําจริง เพราะชีวติ ทัง้ ชีวติ ลงมือทําแล้วก็ทําเลย ผิดก็
ผิดด้วยกัน
“การอยูข่ า้ งหลัง เหมือนพีด่ ุก (พิชยา แก้วขาว) บอก คือ เบือ้ งหลังของการลงมือทํา
คือ พวกเราที่ร่ว มคิด ตัว ผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบเป็ น ผู้ต ัด สิน ใจ ต้อ งจิน ตนาการและประเมิน
สถานการณ์อยูเ่ สมอ
“คนทํางานด้านนี้จริง ๆ หากออกมาเองแสดงว่าอาจจะไม่ได้เตรียมชาวบ้าน ต้อง
ยอมรับ หากเราเชื่อมันว่
่ าชาวบ้านทําได้ ทําได้แค่ไหนก็ต้องยอมรับ เพราะหากมีคนพูดแทน
เขาก็จะไม่พดู วงไหนทีพ่ เ่ี ลีย้ งคุยหมด คนทีไ่ ปด้วยก็จะไม่กล้าพูด”
ในแง่ฝ่ายยึดหลักการมัน่ พิชยาสรุปว่า ‚ทฤษฎี CO เมื่อเรานํามาใช้ก็อยู่บนความ
เป็ นจริง จะให้มนั ลอยอยู่ หรือ ยืนอยู่บนความจริง หากใครจะยืนหยัดและใช้มนั อย่าง เต็ม
รูปแบบ จะมีหรือไม่ ประเด็นคือ ถอยมันลงมายืนอยู่บนความเป็ นจริง หากหนักเกิน ก็ต้อง
ผ่อนแรงเขา เดินช้าลง อย่าให้เกิดการแบกรับเกินไป”
อมรรัต น์ โชติก ะมงคล และเปล่ ง ศรี ตองอ่ อ น เล่ า ประสบการณ์ ก ารทํ า งานกับ
ชาวบ้านทางภาคเหนือว่า ‚การเจรจามีสามขัน้ คือ ซักซ้อมบทบาท เตรียมตัว ดูค่เู จรจา สอง
ให้ชาวบ้านนํา เจรจา เราไปด้วยเพื่อสร้างกําลังใจ สาม จะสําเร็จหรือไม่ตอ้ งสรุปบทเรียน
“ มีกรณีพเิ ศษ เรื่องคลองแม่ข่า ที่ต้องย้ายชาวบ้านโดยต้องไปคุยกับ กรมศิลปากร
มีการเตรียมตามข้างต้น และมีการช่วยกันคุย สิง่ ทีเ่ ราเตรียมไว้ เขาก็พูดได้ หากตอบไม่ได้ ให้
ตอบว่า เราขอไปคุยกับชาวบ้านเพราะเราเป็ นแค่ตวั แทน แล้วนัดคุยใหม่ให้ได้ ส่วนเรื่องทีด่ นิ
และการปรับปรุงคลอง เมือ่ ไปคุยกับเทศบาล ก็ใช้วธิ แี บบนี้เช่นกัน”
น้ อย ประกอบปราน เป็ นคนไทยพลัดถิ่นที่เดือดร้อน และฝึ กตนเองขึ้นมาทํางาน
เครือข่ายและนักจัดระบบชุมชนด้วย กล่าวเสริมว่า “ประสบด้วยตัวเอง คือ ตอนแรกก็ไม่กล้า
เมือ่ พีเ่ ลีย้ งถูกถามว่า เป็นใคร มีอะไรทีเ่ ป็ นปญั หา เราก็ต้องพูดเอง เพราะเราประสบปญั หาเอง
การพูดเองถึงแม้จะไม่เต็มร้อย ก็ถอยออกมาแล้วไปใหม่ การพูดเอง เราพูดออกมาจากใจ
เพราะเราเป็ นเจ้าของปญั หา และรูป้ ญั หาทุกอย่าง ฉะนัน้ ถ้าเป็ นไปได้ อยากให้ชาวบ้านเป็ น
คนทําเอง”
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ขัว้ ยึดหลักการแบบยืดหยุ่น
กลุ่มนี้เชื่อว่าในบางบริบท นักจัดระบบชุมชนต้องไม่อยู่เบื้องหลังเพียงอย่างเดียว
หากต้อ งขึ้น มายืน เคีย งคู่ช าวบ้า นโดยเฉพาะในสถานการณ์ ร้อ น และอาจจะต้อ งยืน หน้ า
ชาวบ้านด้วยถ้าจําเป็น ‚โดยไม่ใช่ว่าเราจะไปทําแทน อาจจะแบ่งบทกันพูด ‛ (นพพรรณ พรหม
ศรี)
ภควินท์ แสงคง เล่าเรื่องการทํางานกับคนไทยพลัดถิน่ ว่า “ผมคิดว่า หากคนทํางาน
ชัดเจนว่าเป็ นคนทํางานไม่ใช่ชาวบ้าน แต่การจะอยู่หน้า หลัง หรือคู่ ล้วนเป็ นตัวหนุ นเสริมใน
องค์ประกอบ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั องค์ประกอบของชาวบ้าน ที่จะกําหนดบทบาทร่วม กรณีคนไทย
พลัดถิน่ เราใช้เวลา ๓ ปี ในการตัง้ ขบวน การแก้ปญั หาคืนสัญชาติ แปลงสัญชาติ คนทํางาน
เองยังเข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องใช้เวลา
“คนไทยพลัดถิ่น รุ่นก่ อ น อ่ า นไม่อ อก เขีย นไม่ไ ด้ ขัน้ เยาวชนที่ไ ด้เ รีย นหนัง สือ
ขณะนี้ยงั อยู่ระดับมัธยม ในมิตขิ องกฎหมาย การเจรจาบางครัง้ เป็ นเรื่องยากทีจ่ ะทําให้เท่าทัน
ร่ว มกัน บางทีอ อกไปนอกห้องประชุมนิดเดียว ถู กเปลี่ยนคํา เช่น คําว่า และ/หรือ ก็ทําให้
เปลีย่ นไปแล้ว”
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ ยืนยันว่า ยืนบนหลักเดียวกัน ยุทธศาสตร์หลักเดียวกัน แต่วธิ กี าร
มีหลากหลาย ขึน้ อยู่กบั บริบท ต้องยังยืนอยู่บนสนามเดียวกัน เช่นเรื่องที่เป็ นข้อกฏหมาย
ชาวบ้าน อย่างพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นต้องทําให้มากขึ้นอีกสิบเท่าในอนาคตเพื่อที่จะพูดเรื่อง
ตัวเองให้ได้ “แต่สุดท้ายเราก็ยงั ไม่ถอยออกเพราะนี้คอื กระบวนการทางสังคมที่ต้องการการ
เปลีย่ นแปลง”
ไมตรี จงไกรจักร์ เสนอให้แยกคนทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นสามระดับ คือผูเ้ ดือดร้อน เครือข่าย
และนักจัดระบบชุมชน เขาเองโตมาจากผูเ้ ดือดร้อน และขึน้ มาทํางานเครือข่ายอย่างเป็ นเรื่อง
เป็นราว ในสภาพทีเ่ ป็นจริง เขาจึงมีบทบาทหลายบทบาท ในแง่เป็ นตัวแทนเครือข่าย เขาย่อม
มีหน้าที่นําหน้าในการเจรจาในระดับเครือข่ายโดยมีนักจัดระบบอาวุโสค่อยช่วยสะท้อ นให้ใน
ภายหลังว่าทีเ่ จรจาวันนี้เป็ นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามทีเ่ ตรียมกันไว้หรือเปล่า ผลเป็นอย่างไร
สนชัย ฤทธิชยั เล่าสถาการณ์จริงเมื่อทํางานกับชาวเลว่า ‚ต้องดูสถานการณ์ บาง
ประเด็น ร้อ นต้ อ งรีบ และดู ค วามพร้อ มใน พื้น ที่ ความเข้ม ข้น ของแต่ ล ะที่จ ะไม่ เ ท่ า กัน
ยกตัวอย่าง ชาวเล การพามาศาลากลาง ต้องพามา เพราะพี่น้องไม่กล้าอยู่แล้ว พาไปก็ต้อง
เจรจา ในรอบต่อไป เราแค่ปรากฏตัว รอบถัดๆ ไป เราอยูห่ ่างๆ ได้”
ในทํานองเดียวกัน พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์กล่าวว่า “บางทีเป็ นช่วงเปลีย่ นผ่าน เราอยู่
ในปญั หาเอง การไปเจรจาเราก็เตรียมก่อน หากเอาไม่อยู่กต็ ้องออกหน้ า และประเด็นเราเอง
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ต้องทําให้ดูก่อ น จึงค่อยๆ ถอยหลังออกมา ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ‛ พงษ์ ศกั ดิ ์เป็ นทัง้ คน
เดือ ดร้อ น เป็ น ทัง้ คนทํ า งานเครือ ข่ า ย และฝึ ก ตนเองขึ้น มาเป็ น นั ก จัด ระบบชุ ม ชนด้ว ย
เช่นเดียวกับไมตรี จงไกรจักร์
เรื่อ งที่นัก จัด ระบบชุ มชนจะเป็ นฝ่ายนํ าชาวบ้านมากน้ อ ยแค่ ไ หนนัน้ ต้อ งดูปจั จัย
ประกอบหลายอย่าง (หนึ่ง) คือความสามารถของชาวบ้าน (สอง) กรณีนัน้ ถ้าแพ้แล้วทําความ
เสียหายใหญ่หลวงสู่ชาวบ้านมากน้อยเพียงใด และ(สาม) คู่เจรจามีเหลีย่ มแพรวพราวแค่ไหน
ถ้าชาวบ้านแกร่งและเอาอยู่ นักจัดระบบชุมชนก็ไม่ต้องออกนอกหน้า ถ้าชาวบ้านยัง
ไม่พฒ
ั นาทัดเทียมคู่ต่อสู้ และถ้าแพ้จะนําความเสียหายใหญ่หลวง นักจัดระบบชุมชนก็ต้องโดด
เข้าไปประกบหรือเป็นทัพหน้า ทัง้ หมดนี้อยูท่ ก่ี ารประเมินของนักจัดระบบชุมชนในสถานการณ์
นัน้ ด้วย แม้ชาวบ้านจะไม่มนใจเท่
ั่
าไร แต่นักจัดระบบชุมชนเชื่อว่าเขาสามารถรับมือได้ ก็ต้อง
ปล่ อ ยให้เ ขารับ มือ ไป เพื่อ เขาจะได้แ ข็งแกร่ง ขึ้นดัง กรณีไมตรีเ ล่ า ว่ า ครัง้ หนึ่ง เขาต้อ งพา
ชาวบ้าน เผชิญหน้ากันกับนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เขาไม่ค่อยมันใจว่
่ าจะรับมือได้ เขา
โทรศัพท์หานักจัดระบบชุมชนทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษาเสนออย่างเดียวว่าให้โทรศัพท์หานักข่าว แล้ว
เดินหน้าไปเลย เมือ่ เขาสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ ความเข้มแข็งของเขาก็เพิม่ ขึน้ เป็นอันมาก
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ เล่าอีกตัวอย่างหนึ่งทีเ่ ขาเกีย่ วข้องโดยตรง ‚ตัวอย่างทีเ่ ราไปเจรจา
เราวางกันไว้ว่ ามีท่ปี รึก ษา มีพ งษ์ (พงษ์ ศ ัก ดิ ์ สายวรรณ์ ) ในนามเครือ ข่าย และชาวบ้า น
เจ้า ของกรณี ในการเจรจา ผมนั ง่ นิ่ ง ฟ งั สบาย เพราะพงษ์ เ ป็ น คนคุ ม การเจรจา โดยให้
ชาวบ้านพูด หากยังไม่ครบ พงษ์จะเติม แล้วผมจะเติมต่อ แต่ในทีน่ ้คี นทีเ่ ราเผชิญหน้าไม่เขีย้ ว
ถ้าเขีย้ ว ก็คอยดูว่าประเด็นครบไหม แบบนี้เราก็จะเติบโตไปด้วยกัน”
ปรีดา คงแป้นสรุปว่า “หากชาวบ้านแกร่ง ก็ต้องให้ชาวบ้าน ไม่ว่าบทเรียนจะบวก
หรือลบ เราจะข้ามผ่านด้วยความกล้า ตัวอย่างชาวเลทีเ่ ริม่ ต้นด้วยความกลัว แต่เมื่อเขาถูกให้
ย้าย เขาก็ข้นึ ไปตบโต๊ะนายอําเภอได้ กรณีสามชุกเราดูแล้วนายกเทศมนตรีลงเลือกตัง้ เรา
ประเมินว่าแพ้แน่ เพราะบรรหารซือ้ เสียงไว้หมด เกิดการเสียใจร้องไห้กนั ทัง้ ตลาด เรารูแ้ น่ แล้ว
ว่าคนทีร่ อ้ งไห้เพราะเรือ่ งบ้านเมืองไม่เลิกทํางานนี้แน่ นอน
“กรณี SIF เมนู 5 (กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม Social Investment Fund : SIF)
มีการโกงเงินกันสี่ลา้ น ถ้าพี่จาํ นงค์ (จํานงค์ จิตรนิรตั น์) ไม่ไปช่วย เครือข่ ายอาจจะถอดใจ
ส่ ว นไมตรี (ไมตรี จงไกรจัก ร์) ก็ได้กําลังใจจากพี่จํา นงค์ สิ่ง ที่แดง (โชคดี สมพรหม) ให้
เครือข่ายเล่ นเองทุ กครัง้ จนเครือข่ายหงุดหงิด เราต้องมองดี ๆ และก็เติบโตกันไปได้
ท่ามกลางความมันใจ
่ จากประสบการณ์เหล่านี้”
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จํา นงค์ จิต รนิ ร ตั น์ เ ล่ า ว่ า ‚ศู น ย์ร วมพัฒ นาองค์ก รชุ ม ชนที่เ ป็ น ที่พ่ึง ของสลัม ทัว่
ประเทศ เขาเคยเจรจาให้ มูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัย หยุดเป็ นทีป่ รึกษาขององค์กรชาวบ้าน ก็ตก
ลงว่าหยุด หากต้องการเมื่อไหร่ให้บอก ก็หยุดไปประมาณ ๑ ปี แล้วกลับมาให้เป็ นที่ปรึกษา
ต่อ ก็ดูประเด็นว่าสิง่ ไหนเขาทําได้แล้ว หรือสิง่ ไหนทีย่ งั ต้องการการปรึกษา สิง่ นี้ก็ต้องดูเป็ น
เรือ่ ง ๆ ไป ว่าเราควรจะช่วยในเรือ่ งใด
“สิง่ ที่เขาอยากให้หยุด คือ เมื่อทําไปชาวบ้านมีความเชื่อมันในตั
่
วเองว่าทําได้ หรือ
เราอาจจะลํ้าเส้นไปในบางเรื่อง จนกระทังเกิ
่ ดการชุลมุน หรืออาจจะรูส้ กึ บีบคัน้ งานเยอะ ทํา
ด้วยกันจนอาจเผลอไปว่า เราไปอยูต่ รงไหน มองไปไวเกินไป ลากเขามากเกินไป
“เหล่านี้คอื ความรูส้ กึ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ทอ่ี าจจะมากเกินไป เมื่อมีระยะห่างหนึ่งปี
เขาก็ขอให้กลับมา จนปจั จุบนั เขาก็เติบโตได้ดว้ ยตัวเอง สามารถลง พืน้ ที่ จัดตัง้ ต่อสูเ้ รื่องการ
ไล่รอ้ื เป็นกระบวนการชาวบ้านทีย่ นื ได้ดว้ ยตัวเอง บทของเราคือก็ยงั ต้องระวัง ยกเว้นเรื่องทีม่ ี
ปญั หาจริงๆ หรือเรือ่ งทีม่ องว่าต้องระวัง ก็จะเข้าไป”
ในแง่นกั จัดระบบชุมชนอาวุโส ปรีดา คงแป้น กล่าวว่า “ในฐานะผูบ้ ริหาร เราก็จะมอง
ทีมเราว่า ทีมเราเล่นบทแทนชาวบ้านหรือไม่ เราเผลอได้ แต่เราต้องมองตัวเองตลอด” การ
เตือนกันและกันให้รเู้ ท่าทันตนเอง จึงเป็ นเรื่องสําคัญยิง่ เพราะนักจัดระบบชุมชนจริงๆ จะต้อง
จัดการกับอัตตาของตัวเอง หลายครัง้ นักจัดระบบชุมชนอาจจะต้องการหาความหมายให้กบั
ชีวติ โดยขึ้นมามีบทบาทและทําแทนชาวบ้าน การพัฒนาจิต เพื่อ รู้เท่าทันตนเองจึงเป็ นเรื่อ ง
สําคัญอย่างหนึ่งด้วย
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จากองค์กรชุมชน สู่ เครือข่าย และขบวนขับเคลื่อนสังคม
นักจัดระบบชุมชนคณะนี้ เริม่ ทํางานจากงานเล็กในชุมชนคนยากจนในกรุงเทพฯ ที่
เรียกกันว่าสลัม เริม่ จากสิง่ ทีช่ าวบ้านร่วมกันทําได้ ‚สิง่ ทีท่ ําให้เรายังยื
่ น คือ เมื่อรวมกันทําแล้ว
มันเกิดผลให้เห็น อาจจะเรียกชัยชนะสะสมแต้ม แล้วรูส้ กึ ว่าควรจะรวมกัน ต่อมาคือ เกิดสิง่ ที่
ดีกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพื่อพิสจู น์การขับเคลื่อน” (ไมตรี จงไกรจักร์)
แต่การทํางานในชุมชนไม่พอทีจ่ ะแก้ปญั หาหนักทีช่ าวบ้านเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ รัฐบาลใช้กฎหมายและกําลังไล่รอ้ื ชุมชนต่างๆอย่างรุนแรง ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙_
๒๕๓๑ นักจัดระบบชุมชนสังเกตเห็นว่า ชุมชนไหนสู้อย่างโดดเดีย่ วมักจะพ่ายแพ้ แต่ชุมชน
ไหนมีชุมชนอื่นมาช่วย มักจะได้รบั ชัยชนะ ดังจํานงค์เล่าว่า
“มันชัดเจนมาก หากชุมชนไหนถูกไล่ แตกแน่ นอน (เช่น ชุมชนย่านอินทามระ และ
ยมราช) แต่เราเห็นชัยชนะ ที่ ลาดบัวขาว เซ่งกี่ บ้านมนังคศิลา เกิดจากการมีชุมชนอื่นมาช่วย
....เราจึงจับจุดได้ว่าการมีชุมชนมาช่วยกันมันได้ผล นําประสบการบ้านมนังฯ มาเล่าให้ ชุมชน
อื่น มีการคิดคําว่า ‚ชุมชนสัมพันธ์‛ ซึง่ แปลว่ามาช่วยกัน
“กรณีบา้ นมนังคศิลามีแกนนําทีเ่ ก่ง (สามคน) มีแผนอันแยบยล เก่ง เราจึงนําเขาไป
ช่วยกระตุ้น เป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มนี้กล้าขึน้ ส่วนกรณีลาดบัวขาว ได้รบั การแนะนํ าจาก
บ้านมนังทีก่ ระตุ้นให้กล้า และไปสู่การแก้ปญั หาได้ คือเดินไปหาพลเอกอาทิตย์ กําลังเอก และ
เจรจาต่อรองจนสําเร็จ
“จากชุมชนทําไมเป็ นเครือข่าย ก็เพราะมีภยั ร่วมกัน เราต้องช่วยให้คนจนมองเห็น
เพื่อ น ที่เ ป็ นคนจน งานพื้นที่เ ราเคยทํามาเป็ นสิบปี หน่ อ ที่งอกมันออกจากเมล็ดเดิม เช่ น
คลองเตย ไม่เคยแบ่งปนั ขยายไปทีอ่ ่นื ทรัพยากรต่างๆ มาลงทีค่ ลองเตยทีเ่ ดียว เพื่อนไม่ม ี พอ
เราปลูกฝงั ว่าต้องมีเพื่อน มันก็เป็ นเครือข่าย
“ต่ อ มาก็ข ยับ ไปยัง การทํา เครือ ข่า ยกิจ กรรม เช่ น เครือ ข่า ยศู น ย์เ ด็ก เครือ ข่า ย
เยาวชน แต่เครือข่ายที่มบี ทบาทส่งผลสะเทือนได้ คือ ตอนทําเรื่องเครือข่ายที่ดนิ เช่น กลุ่ม
๑๖ ชุมชนทีถ่ ูกไล่รอ้ื ทีพ่ ฒ
ั นามาเป็ นศูนย์รวมพัฒนาชุมชน ถือว่านี่คอื เครือข่ายทีเ่ ป็ นเรื่องเป็ น
ราวของชุมชนที่ถูกไล่รอ้ื มีการประสานให้มารวมกัน และครัง้ แรกสุดเพื่อปกป้องชุมชน เพราะ
บางที่มหี มายศาลบังคับคดี เรามีการส่งคนไปทีบ่ งั คับคดี มีการนัดคนล้อมชุมชน เราทํากันอยู่
สองปี
“การเคลื่อนไหวก็ได้ผลบ้างบางแห่ง เราสูท้ ุ กวิธ ี ขุดหลุม เอาสะพานออก เอาโคลน
ขว้าง มีชุมชนอื่นมาร่วม จนสองปี เริม่ ไม่ไหว บังคับคดีก็ทําไปวันละสองแห่งสามแห่ง จนไม่
ไหว จึงต้องขยายไปประท้วงทีท่ าํ เนียบรัฐบาล”
เมื่อเกิดปญั หาร่วมหรือคล้ายๆ กัน และมีการปรึกษาหารือกันก็เริม่ เห็นพลังการ
ทํางานร่วมกัน การพบปะกันก็ค่อย ๆ มีระบบขึน้ มีการคิดค้นระบบที่จะทํางานร่วมกันเพื่อ
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แก้ปญั หาทีร่ ว่ มเผชิญอยูเ่ ป็ นขัน้ ๆ เช่น การไปทําเนียบรัฐบาล การไปยังศาลเป็ นกลุ่มก้อนใหญ่
เริม่ ส่งผลสะเทือนบ้าง ทําให้กลุ่ม ๑๖ ชุมชน ซึง่ มีบทบาทมากขึน้ และมี จํานวนชุมชนเพิม่ ขึน้
จนขยายกลุ่มเป็นศูนย์รวมพัฒนาชุมชนดังกล่าว
“จากงานในชุมชนเล็ก เป้าหมายเล็ก พอรวมกันเป็ นเครือข่าย เป็ นขบวน เป้าหมาย
ก็เริม่ ใหญ่ขน้ึ และกว้างขวางขึน้ เช่นเมื่อจะไปทําเนียบรัฐบาล ก็มกี ารวิเคราะห์ว่า เราจะเสนอ
อะไร นอกจากจะยับยัง้ การไล่รอ้ื มีการเสนอของบประมาณสามร้อยหกสิบล้าน เสนองบ (สมัย
นายกชวน หลักภัย) เพื่อแก้ปญั หาไฟไหม้ ต้องแก้ทนั ที และงบปรับปรุงที่อยู่อาศัย ในที่สุด
รัฐบาลก็ให้งบมา แต่ไปลงที่การเคหะฯ เงินก็หายไปไหนไม่รู้ ไม่มาถึงชุมชนเลย และคนก็ยงั
ถูกไล่รอ้ื เหมือนเดิม” (จํานงค์ จิตรนิรตั น์)
ต่อมาก็นําไปสู่การเสนอแก้กฏหมาย ไม่ใช่เพื่อคนในชุมชนหนึ่งใดโดยเฉพาะ แต่เพื่อ
คนจนเมืองทัง้ ประเทศ จนนําไปสู่การขยายงานไปตามหัวเมืองต่างๆด้วย คือสงขลา เชียงใหม่
โคราช ขอนแก่น คณะทํางานได้สํารวจชุมชนเมืองทัวประเทศ
่
ลงแรงจัดระบบชุมชน ก่อนจะ
ปกั หลักทํางานตามจังหวัดต่างๆดังกล่าว ต่ อมาก็เกิดเป็ นเครือข่ายสลัม ๔ ภาค และร่วมกัน
ผลักดันพระราชบัญญัตชิ ุมชนแออัดในเวลาต่อมา
คณะทํางานได้เรียนรูว้ ่า การจัดระบบชุมชนกับชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อนด้วยกันเท่านัน้ ไม่
พอ ต้องจัดระบบคนทํางานกับคนจนด้ว ยกัน เองด้ว ย จํานงค์จงึ ประสานจนเกิดกลุ่มชุมชน
สัมพันธ์ขน้ึ และได้พฒ
ั นามาเป็ นมูลนิธทิ ่อี ยู่อาศัยในเวลาต่อมา โดยได้ประสานกับคนทํางาน
ชนบทมาเป็นระยะๆ ตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๒_๒๕๒๓ เป็นต้นมา
เมื่อคนทํางานชนบทมาประท้วงทีก่ รุงเทพฯ ก็จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากชุมชน
คนจนในเมือง เช่นขออาหารเป็ นบางมือ้ เป็ นต้น บางครัง้ ก็ขอคนไปร่วมประท้วงเช่นเมื่อคราว
โครงการจัดสรรทีด่ นิ ทํากิน (คจก.) ประท้วงปิดถนนที่อําเภอสีคว้ิ จังหวัดนครราชสีมา คนจาก
ชุมชนคนจนในกรุงเทพฯ ก็ยกกําลังไปร่วมด้วยเป็นต้น
ต่อมาขบวนคนทํางานเมืองกับคนทํางานกับคนจนชนบทก็ได้ประสานกันแนบแน่ น
ขึ้นเรื่อย ๆ มีการปรึก ษาหารือร่ว มกัน ต่อต้านการใช้อํานาจอันไม่ชอบธรรมมากมายหลาย
อย่าง หลายรัฐบาล รวมทัง้ การรัฐประหารของพลเอกสุจนิ ดา คราประยูร และการผลักดันใน
สร้างเขื่อนปากมูลด้วย จนในที่สุดได้ร่วมกันตัง้ สมัชชาคนจนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการ
ร่ว มมือ ของขบวนการภาคประชาชนหลากหลาย และในที่สุดจึงมีการวางแผนร่ว มกัน และ
นํ าไปสู่การชุมนุ ม ๙๙ วันหน้าทําเนียบรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการเจรจากับรัฐบาลหลาย
ประเด็น
ศรินพร พุ่มมณี สรุปว่างานจัดระบบชุมชน(CO) มันถูกพัฒนาในเมืองไทย โดยไม่ได้
ใช้ทฤษฎีเดียว แต่ละวิธที น่ี ํามาใช้ ถูกพัฒนาสําหรับใช้ภายใต้สถานการณ์ทต่ี ่างกันออกไป “จะ
เรียกว่าก้าวข้ามได้ แต่ไม่ได้ทง้ิ หลักการเดิมเพราะถูกผนวกเข้าด้วยกัน”
๒๗๐

หมายความว่าทฤษฎีท่ชี าวคณะได้เรียนมาแต่แรก ยังคงเป็ นฐานอยู่ แต่เมื่อเจอกับ
เหตุการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง และบริบทที่ต่างๆกันออกไป ก็มกี ารใช้ทฤษฎีอ่นื ๆ เข้ามาช่วยให้
เหมาะสมกับแต่ละบริบท เพื่อให้ได้ผลตามทีต่ อ้ งการ
ความแตกต่ า งสํา คัญ ในวิธ ีจ ดั ระบบชุ ม ชนของคณะนี้ ก็ค ือ นอกจากจะมุ่ง ช่ว ยให้
ชาวบ้านลุกขึน้ มาแก้ปญั หาของตนเองแล้ว ตัง้ แต่เริม่ แรก คณะทํางานยังทําให้ชาวบ้านสํานึก
ว่าต้องช่วยคนที่เดือดร้อนในประเด็นอื่นๆ ในทีอ่ ่นื ๆ ด้วย ไม่คดิ แต่แก้ปญั หาของตนเองอย่าง
เดียว และโยงให้เห็นประเด็นร่วมทางโครงสร้างด้วย ว่าปญั หาทีแ่ ต่ละชุมชนเผชิญอยู่เกี่ยวโยง
อย่างไรกับโครงสร้างที่เ ป็ นอยู่ และว่าในที่สุด แล้ว ต้อ งร่ว มกันแก้ปญั หาทางโครงสร้างด้ว ย
สังคมโดยรวมจึงจะบริสุทธิ ์ยุตธิ รรมขึน้
มีบางชุมชนทีท่ าํ งานกับคณะทํางานอื่นทีค่ ดิ แก้แต่ปญั หาเฉพาะหน้าของชาวบ้าน พอ
แก้ปญั หาจบก็หยุด ไม่ได้ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับที่กว้างขวางออกไป
เช่นบางแห่งใช้หลัก land sharing แก้ปญั หาที่อยู่อาศัยได้ท่ลี าดบัวขาว เซ่งกี่ และบ้านมนังค
ศิลาเป็นต้น พอแก้จบงานอื่นก็จบและไม่ได้มกี ารเคลื่อนไหวต่อ
เมื่อ เกิด สึน ามิข้ึน คณะทํ า งานนี้ ก็ ไ ด้ ข ยายงานมายัง ชุ ม ชนที่เ กิด ภัย พิบ ัติท าง
ธรรมชาติ โดยใช้กระบวนทํางานแบบจัดระบบชุมชน งานสําคัญทีส่ ําเร็จอย่างน่ าภาคภูมใิ จก็คอื
การช่ ว ยให้ช าวเล (มอแกน มอแกลน และอุ ร ัก ละโว้) ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ชนชายขอบที่สุ ด ของ
สังคมไทย ได้หยัดยืนขึน้ มาช่วยตนเองในเรื่องที่อยู่อาศัยหลังจากโดนภัยพิบตั ทิ ุนนิยมหลังภัย
พิบตั ธิ รรมชาติ (ดูกรณีศกึ ษา ‚งานจัดระบบชุมชนในพืน้ ทีส่ นึ ามิ‛ ของจํานงค์ จิตรนิรตั น์ )
นอกจากนัน้ การทํางานที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในระดับจังหวัดที่
น่ าสนใจก็คอื กรณีท่เี ริม่ จากการแก้ปญั หาภัยพิบตั โิ ดยชุมชนที่บ้านนํ้ าเค็ม ต่อมากลายเป็ น
ต้นแบบ (model) ทีอ่ ธิบดีกรมป้องกันภัยยอมรับ และนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างระดับ
จังหวัด ไมตรี จงไกรจักร์ เล่าว่า ‚ชาวบ้านมีกําลังใจขึน้ เมื่อเราได้รบั รางวัล ชาวบ้านก็ภูมใิ จ
(และทําให้) เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ จังหวัด ที่ส ามารถผลักดันในระดับจังหวัดได้ เมื่อ การ
ป้องกันภัยพิบตั โิ ดยชุมชนสามารถขยับได้ทงั ้ จังหวัด ก็กลายเป็ นสามารถทําได้ทุกเรื่อง และ
เมื่อทําได้แล้วภาครัฐระดับจังหวัดก็ต้องปรับตัวเพื่อสนับสนุ นงานชุมชนด้ วย แต่งานกดดันก็
ต้องทําอยู่บ้าง เรียกว่าท่าทีการยุทธ์ ลีลาการรบเปลี่ยนเมื่อโจทย์เปลี่ยน ลีลาการต่อสู้ ก็ต้อง
ปรับกลยุทธ์” (ดูกรณีศกึ ษา ‚งานจัดระบบชุมชนในพืน้ ทีส่ นึ ามิ‛ ของจํานงค์ จิตรนิรตั น์ )
จํานงค์กล่าวว่า ‚ใช้หลักแบบทัง้ บู๊ทงั ้ บุ๋น สิทธิของเราคือ สิทธิชุมชน ความเป็ นคน
ไทย พืน้ ฐาน ความเท่าเทียม เข้มข้น ไม่รอให้รฐั แก้ เราก็พง่ึ ตนเอง ทําออมทรัพย์ ถ้าเจรจากับ
รัฐก็ต้องเจรจาแบบเท่าเทียม บู๊บ้างถ้าจําเป็ น ทําเรื่องเงินเรื่องเดียว ถ้าเงินหาย เราก็อธิบาย
เป็นบวกว่า เหมือนมีหา้ นิ้ว หายไปแค่น้วิ เดียว ยังมีอกี สีน่ ้วิ
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“ก็รวมกันออกมาเป็ น P-Move มันถูกฝึกเอาไว้ การเปลีย่ นแปลงสังคม ไม่ใช่เรื่อง
แรกทีป่ ลูกฝงั แต่เป็นเรือ่ งทีค่ ่อยๆ ทําไป ทําไมสึนามิไปช่วยทีอ่ ่นื ได้ง่ายๆ แต่จริงๆ เราปลูกฝงั
ไว้แล้วว่าเรามีเพื่อนทัวประเทศ
่
หรือ เรือ่ งพลังงาน ทําไมเราเอาด้วย เพราะเราเพาะเม็ดมาแล้ว
บางองค์กร ทําไมทํางานทัวประเทศ
่
แต่ไม่สามารถเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เหมือน
ปลูกเมล็ดพันธ์แบบไหน ก็ได้แบบนัน้ ”
ความคิดทีว่ ่านี้เกิดจากการทํางานคลุกคลีกบั คนยากจนหลายกลุ่มเป็ นเวลายาวนาน
กว่า ๓๐ ปี จนตกผลึกเป็นหลักการชัดเจนว่า
‚เวลาทํางานชาวบ้าน มีความคิดเบื้องหลังว่า การเปลี่ยนแปลงอยู่ท่คี นจน เมื่อคิด
แบบนี้ การทํางานจะต้องสร้างพลังให้กบั คนจน การทํางานแรกๆ จะเริม่ จากงานเล็ก และเห็น
พลังชาวบ้านที่รวมกลุ่มกัน แล้วนักจัดระบบชุมชนก็ลุ้นให้เชื่อมกันเพื่อยกระดับ การรวมกลุ่ม
ไปสู่ปญั หาของชาวบ้านที่ใหญ่ขน้ึ เมื่อการรวมเป็ นกลุ่มแก้ปญั หาไม่พอ จึงต้องขยายออกไป
เป็ นเครือข่าย และจัดตัง้ ไปยังภาคอื่นๆ จนมารวมกันตอนหลัง และปญั หาก็ใหญ่ขน้ึ เครือข่าย
ก็ตอ้ งเข้มแข็งเพื่อยันกับปญั หา นี่คอื พัฒนาการ ทีด่ คู วามพร้อมไปด้วย” (นพพรรณ พรหมศรี)
ประสบการณ์ทาํ ให้คณะทํางานนี้ตระหนักว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนัน้ ไม่ได้
ยังยื
่ นและเข้มแข็งตลอดเวลา ขบวนมีขน้ึ มีลงอยู่เสมอ เวลาขับเคลื่อนจึงต้องดูเ หตุปจั จัยต่างๆ
ถ้าไม่พร้อมก็ตอ้ งชะลอลง เช่นเมือ่ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเสือ้ เหลืองเสือ้ แดง คน
ในขบวนทํางานกับคนจนเห็นไม่ตรงกัน ต่ างคนต่ างก็ถ อยออกมา เพื่อไม่ใ ห้เ กิดการปะทะ
กันเอง เพราะต่างก็ ‚ไม่อยากให้ขบวนแตก‛ แม้จะมีการจัดตัง้ เป็ น ‚ขบวนการประชาชนเพื่อ
ความเป็นธรรมในสังคม‛ ในสมัยรัฐบาลอภิสทิ ธิฯ แล้วก็ตาม

มีเป้ าหมายระยะยาว
วาทกรรมของคณะจัดระบบชุมชนคณะนี้ เห็นพ้องต้องกันว่า เป้าหมายสําคัญทีส่ ุดคือ
การทําให้คนทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะคนชายขอบทัง้ หลายทีพ่ วกเขาทํางานอยู่ด้วย มีท่ี
ยืนอย่างมีศกั ดิ ์ศรีในสังคมไทยอย่างเสมอภาคกัน
ส่วนการยืนอย่างมีศกั ดิ ์ศรีนนั ้ หมายความว่าอย่างไร ผูน้ ํ าในคณะอ้างถึงข้อเขียนของ
อาจารย์ป๋วย อึง้ ภากรณ์ เรือ่ ง ‚จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน‛ (ดูในภาคผนวก)
โชคดี สมพรม ที่ทํางานจัดระบบชุมชนในจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า สิง่ ที่เขาเชื่อว่าเป็ น
เป้าหมายระยะยาวของงานเขาคือการเปลีย่ นโครงสร้างอํานาจในสังคม ‚หลักคิดในการทํางาน
พื้นที่ การจัดระบบองค์กรชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจ ถ้าเราทํางานปกติ เขามี
ตัวแทนทางอํานาจ ที่เป็ นโครงสร้าง (เช่น) สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เรา
ต้องทําให้ชาวบ้านโตพอทีจ่ ะมีอํานาจการต่อรอง เราต้องทําให้ชาวบ้านมีคณะทํางาน เพื่อทําให้
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เกิดการเปลีย่ นแปลงได้คล่องตัวกว่า มีกําลังต่อรองในระดับจังหวัดได้ ทุกคนเป็ นตัวแทนเจรจา
ได้ ทัง้ เทศบาล อําเภอ จังหวัด ทุกระดับ”
ศรินพร พุ่มมณี เชื่อว่าการเข้าใจเป้าหมายชัดเจนมีความสําคัญ เพราะถ้า “คนปลูก
ชัดเจน เข้าใจสิง่ ทีท่ าํ เลือก ดิน นํ้า สภาพแวดล้อม ถ้าคนปลูกไม่มเี มล็ดพันธ์ทด่ี ใี นตัว มันก็ทํา
ให้เห็นความต่าง เราปลูกอะไรก็ออกอันนัน้ เรื่องนี้พสิ ูจน์ให้เห็นหลายครัง้ และบอกได้ว่า จะ
นําไปสู่อะไร เราถูกปลูกฝงั แบบนี้กช็ ดั เจนในการถ่ายออก เป้าหมายชัดเจน organizer ต้องกุม
เป้าหมายให้ได้”
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ เสริมว่า: หากเรามองเป้าหมายไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคม ดังนัน้
ต้องดูเป้าหมาย ส่วนเรือ่ งอื่น คือวิธกี ารซึง่ ต้องเกือ้ หนุ นกัน
“การทํากิจกรรมร่วมกัน เป็ นการทําโมเดลเพื่อนําไปสู่ก ารบอกว่า สังคมใหม่ต้องมี
แบบนี้ตามแนวคิดจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน แต่เราทํางานในระดับพืน้ ทีไ่ ปด้วย เป็ นการ
ค่อยๆ ก่อโมเดลขึน้ มานําเสนอสู่สงั คม
“แต่สงั คมไทยเราไม่สามารถกอบไปบอกได้เลยว่าต้องการแบบนี้ แต่ต้องหาหลายๆ
โมเดล เพื่อไปบอก ไปกดดัน (โดยมีทงั ้ โมเดล ทุน คน) เราจึงต้องมีสงิ่ ใหม่อยู่เสมอเพื่อตอบ
คําถามได้ทุก มิติ เช่น แพทย์แผนไทย เงินออม ฯลฯ นี่คอื P-Move ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการ
เปลีย่ นแปลงสังคม
‚การทํางานกับคนไทยพลัดถิ่น เป็ นการทํางานที่ยกระดับไปสู่การสร้างสังคมใหม่
การได้บตั รประชาชน ไม่ใช่คําตอบเดียว แต่อย่างไรก็ตามการนํ าไปสู่สงั คมใหม่ ก็ตอบโจทย์
พื้นที่เช่นกัน เมื่อเราทํางานวงกว้างไปเรื่อยๆ ต้องตอบโจทย์การทํางานพื้นที่ให้ได้ และไป
ด้วยกัน”
เมื่อฟงั จํานงค์ จิตรนิรตั น์ พูดถึงการสร้างรูปแบบสังคมที่ดงี ามขึน้ เป็ นตัวอย่าง รศ.
ดร. นันทิยา หุตานุ วตั ร เสนอว่า มีทฤษฎีคานงัด กล่าวคือ ถ้ารูปแบบที่ดงี ามต่างๆเหล่านัน้
สามารถขยายออกเป็ น ร้อยละ ๔๐ ของคนทัง้ ประเทศได้ การเปลีย่ นแปลงทัง้ ระบบจะเกิดขึน้
ปรีดา คงแป้น กล่าวต่อไปว่า งานที่คณะนี้ได้ทํามาทัง้ หมด น่ าจะเป็ นส่วนสําคัญของการสร้าง
ภาพอนาคตสําหรับคนทีอ่ ยากเห็นการเปลีย่ นแปลงสังคมได้ และควรสํารวจว่างานใดควรได้รบั
การขยายให้กว้างขวางออกไป

ก้าวสู่ขบวนเคลื่อนไหวทางสังคม
จากบทก่อน ๆ ของหนังสือเล่มนี้ เราได้เห็นความสําเร็จของกรณี ต่าง ๆ ๑๕
เรื่อง และได้เห็นขัน้ ตอนการก้าวเข้าสู่ชุมชน การเฟ้ นหาแกนนํา การฝึ กฝนแกนนํา การ
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พาแกนนํ าและชาวบ้านวิ เคราะห์ชุมชนและโครงสร้างสัง คม การสร้างความเข้ มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและกระบวนการทําให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของตนเอง
ในการถอดบทเรียนนัน้ ทุกคนเห็นพ้องต้ องกันว่า หัวใจของกระบวนการนี้ คือ
การทําให้ชุมชนรากฐานเข้มแข็ง และแก้ปัญหาของตนเองได้ระดับใดระดับหนึ่ ง และทุก
คนก็เห็นพ้ องต้ องกันอี กว่า เท่ านี้ ยงั ไม่พอ เพราะการแก้ปัญหาชุมชนรากฐาน ได้เพียง
บางส่ วนเท่ านัน้ อาจจะเป็ นส่ วนปลายๆ ของปัญหาด้วย ปัญหาหลายเรื่องของชุมชน
รากฐานไม่สามารถแก้ได้ในระดับชุมชนรากฐาน ต้ องไปแก้ในระดับเครือข่าย บางอย่าง
ต้ องระดับนโยบายของรัฐก่ อน หรือที่ ยิ่งกว่านั น้ คื อแก้ โครงสร้างทางสังคม การเมือง
และวัฒนธรรมก่อน การแก้ปัญหาระดับชุมชนรากฐานจึงจะแก้ได้จริ ง
นักจัดระบบชุมชนคณะนี้ จึงเห็นพ้องต้ องกันว่า งานของตนไม่ได้ จาํ กัดอยู่แค่
การแก้ปัญหาระดับชุมชน แม้การแก้ปัญหาระดับชุมชนจะสําคัญและต้องทําให้ ได้มาก
ที่สดุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่เป้ าหมายระยะยาวงานของคณะนี้ คือ
การเปลี่ยนแปลงสังคมทัง้ ระบบให้ บริ สทุ ธิ์ ยตุ ิ ธรรมขึ้น
อย่ างไรก็ตาม สิ่ งที่ ย งั ไม่ ได้ เห็นพ้ องต้ องกันคื อ กระบวนการตลอดสายเพื่ อ
เป้ าหมายระยะยาวจะเป็ นอย่างไร ประเด็นสําคัญที่ ผ้นู ําในกลุ่มถามขึ้นเพื่อให้ คิดเรื่องนี้
กัน ให้ ช ัด ก็คื อ นั ก จัด ระบบชุ ม ชนควรให้ ค วามสํา คัญ กับ อะไรมากกว่ า กัน ระหว่ า ง
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสัง คมขนาดใหญ่ (social movement) กับองค์กรชุมชน
(community organisation)
ศริ น พร พุ่ม มณี ตัง้ ข้ อ สัง เกตว่ า ‚เมื่ อ การขับ เคลื่ อ นขบวนการนํ า ไปสู่ ก าร
เผชิ ญหน้ า ต่อรอง และก็ต้องกลับมาอยู่ที่ฐาน เพราะขบวนการทางสังคมคือการรวมตัว
เฉพาะกิ จ เมื่อเสร็จภารกิ จก็กลับมายังฐานเดิ ม‛
องค์ ก รชุ ม ชนนั ้น สํา คัญ ยิ่ ง ยวด เป็ นหลัก สํา คัญ แต่ ต้ อ งออกไปร่ ว มการ
เคลื่ อ นไหวภายนอกด้ วย โดยจัด ระบบองค์กรแตกต่ างกัน และที่ ส ําคัญนั กจัด ระบบ
ชุมชนต้ องมีความเข้าใจชัดเจนแต่ แรกว่าเป้ าหมายระยะยาวคื ออะไร และเวลาเข้าไป
จัดระบบชุมชนระยะแรกต้ องร่วมวิ เคราะห์สงั คมกับชาวบ้านให้ เห็นชัดว่ า งานนี้ ไม่ใช่
การแก้ปัญหาเฉพาะในชุมชนนี้ เท่ านัน้ ต้ องนํ าไปสู่การร่วมกับเพื่อนที่ ตกทุกข์ได้ ยาก
ทัง้ หมดด้วย (ไมตรี จงไกรจักร์)
ศริน พร พุ่ ม มณี เตือ นว่ า “เราต้อ งเตือ นตัว เองให้เ ข้า ใจความแตกต่ า ง ระหว่ า ง
movement กับ organisation ทีส่ มั พันธ์กนั ให้ชดั ไม่เช่นนัน้ เราจะหลงทิศ เมื่อมีโมเดลแล้ว (ใน
ระดับชุมชน) ใครจะกอบขึน้ ไป ยกตัวอย่างการถือครองที่ดนิ ทุกคนได้รบั ประโยชน์ เราต้อง
กลับมาองค์กรชาวบ้านและรักษาพลังนี้ไว้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงแล้วจะรักษามันไว้ได้อย่างไร
ต้องคิดให้ครบหลายชัน้ ทุกระดับ”
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จากการศึกษาและร่วมสัมมนา เห็นได้ชดั ว่านักจัดระบบชุมชนคณะนี้ มีความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญชัดเจนในเรื่องงานระดับชุมชน และเริม่ เห็นประเด็นชัดขึน้ เรื่อยๆ ในงานเหนือ
ระดับชุมชนขึน้ มาขัน้ หนึ่ง คือระดับเครือข่าย ส่วนงานระดับเหนือขึน้ ไปอี ก คือการเคลื่อนไหว
ทางสังคมขนาดใหญ่ บุคคลในคณะนี้กําลังเรียนรูอ้ ย่างขะมักเขม้น โดยพยายามถอดบทเรียน
จากขบวนเคลื่อนไหวทางสังคมทีผ่ ่านมาด้วย
ดังสะท้อนจากคําพูดของนพพรรณ พรหมศรี ดังต่อไปนี้ ‚เพราะคนทํางานจัดตัง้ รูด้ วี ่า
ฐานชุมชนนัน้ สําคัญ แต่ ต้อ งจัดองค์ประกอบระหว่า งฐาน กับสิ่ง ที่เราใฝ่ฝ นั เหล่ านี้ อ ยู่ใ น
ระหว่างค้นคว้า ปรับเปลีย่ น และกําลังดูว่าขบวนแบบใดทีจ่ ะนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงไปสู่สงั คม
ทีเ่ ราต้องการ‛
พิชยา แก้วขาว ก็กล่าวในทํานองเดียวกันว่า “ เราเชื่อว่ากระบวนการชุมชนสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ฐานล่าง เครือข่ายมีความจํา เป็ นในการสร้างพลังทีใ่ หญ่กว่าเพื่อแก้ปญั หา
ทีใ่ หญ่ พอมาวันนี้ เรามาทําอีกขัน้ คือ องค์กรเคลื่อนไหวหรือ movement ว่า องค์กรแบบนี้จะ
อยู่ถาวรไหม เรียกว่าเป็ นพัฒนาการ มันจะเกิด แยก หาย ดับ หรืออะไรก็แล้วแต่ มองว่าเป็ น
พัฒนาการและธรรมชาติ แล้วขบวนนี้จะนําไปสู่การก้าวข้ามนําไปสู่การสร้างสังคมใหม่ได้ไหม
ทําอย่างไรให้คนทัง้ สังคมเห็นแล้วพาให้มนั เคลื่อนไป”

จุดอ่อนและอุปสรรค
มองในแง่ดี คณะจัดระบบชุมชนคณะนี้ ได้ป ระสบความสําเร็จไม่น้อย ในงานที่ทําให้
สัง คมบริสุ ทธิ ์ยุติธรรมขึ้น ดังกรณีศึกษาทัง้ ๑๖ กรณีท่อี ยู่ใ นภาคหนึ่ง ยังไม่ นับรวมถึงการ
เปลี่ย นแปลงทางกฎหมายและนโยบายของรัฐ อีก หลายประการที่ข บวนการทางสัง คมที่
คณะทํางานนี้สงั กัดอยู่ มีส่วนอย่างสําคัญ ด้วย เช่น พระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ ว่าด้วยการคืน
สัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น การตัง้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พระราชบัญญัติ
ชุมชนแออัด ฯลฯ
อย่างไรก็ตามกว่า ๓๐ ปี ของการทํางานอย่างต่อเนื่อง เกือบจะเป็ นช่วงชีวติ ทัง้ หมด
แห่งการทํางานของคนรุ่นหนึ่งที่อุทศิ ให้กบั ความเชื่อและความศรัทธาว่าสังคมดีงามกว่า สิง่ ที่
เห็นและเป็ นอยู่ไ ด้ ระยะยาวนานและหยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปของคนกลุ่ มนี้ มี
คุณค่ามากน้อยแค่ไหน เป็ นคําถามที่ชาวคณะถามตนเองอยู่เป็ นประจํา สิง่ ทีค่ ณะทํางานนี้ทํา
อย่างสมํ่าเสมอก็คอื การทบทวน ตรึกตรองสิง่ ทีต่ นได้กระทําลงไปแล้ว ชาวคณะถือเป็ นหลักการ
พืน้ ฐานของการทํางานอย่างหนึ่ง ทัง้ ในหมู่ของตนเอง และในแวดวงชาวบ้านทีต่ นทํางานด้วย
เราจะเห็นวรรณกรรมของการทบทวนนี้ ออกมาสู่สายตาของคนในแวดวงเป็ นระยะ ดังเห็นได้
จากรายชื่อหนังสือท้ายเล่มนี้
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ในการถอดบทเรียนประสบการณ์กระบวนการจัดตัง้ ชุมชน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
รากหญ้า เมื่อวันที่๒๑-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่อาศรมวงศ์สนิทนัน้ มีการมองประเด็น
จุดอ่อนและอุปสรรคอย่างจริงจังระดับหนึ่งด้วย
ประเด็นแรกที่พูดถึงมากพอสมควร คือ คนที่ทํางานมาด้วยกัน และชาวบ้านที่เป็ น
แกนนําหลุดออกไปจากขบวนการอยูไ่ ม่น้อย ถ้าไม่หลุด ขบวนการอาจจะเข้มแข็งกว่าทีเ่ ป็ นอยู่
ชาวคณะวิเคราะห์กนั ว่าสาเหตุของการหลุดมีอยู่หลายอย่าง ที่สําคัญคืองบประมาณ
อันจํากัดและขาดความต่อเนื่อง ทําให้ไม่มที ุนรอนทีจ่ ะพัฒนาคนทํางานและชาวบ้านต่อ ไมตรี
จงไกรจักร์ กล่าวว่า ‚ทีห่ ลุดไปจะมีประเด็น คือ เราไม่มเี วทีพฒ
ั นาต่อเนื่อง งบพัฒนาไม่ม ี นักสู้
ออกเงินเอง นี่กเ็ ป็ นปจั จัยสําคัญ ทีท่ าํ ให้คนหลุดไป”
อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการสร้างจิตสํานึกให้เห็นปญั หาทางโครงสร้างไม่ลกึ ซึง้ พอ ทํา
ให้พอแก้ปญั หาของตนเองจบ แกนนําก็ถอยออกจากขบวนไป ตัวอย่างเช่น
พอแกนนําเติบโตขึน้ มาทํางานระดับเครือข่ายและขบวนการสังคม เมื่องานสําเร็จ ถ้า
ขาดการดูแลแกนนําอย่างดี แกนนําก็จะหลุดออกไป ในบางกรณี แกนนําออกไปมีบทบาททาง
สังคมมากขึน้ แล้ว หรือมากจนไม่ได้ทํางานภายในชุมชน เกิดตัวตนขยาย หรือลืมตน สิง่ ที่ตา
มาคือฐานหลุด หรือหลุดจากฐานชุมชน ทําให้กุมสภาพชุมชนไม่ได้ เมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ย่อมเป็นการยากมากทีจ่ ะกลับไปเชื่อมกับฐานเดิมอีกครัง้ หนึ่ง
“เมื่อ แกนนํ าหลุ ด ไปจากฐาน ก็เ หมือ นลูก โป่ง ลอยไป เมื่อ หมดลมก็ต ก องค์ก ร
ชาวบ้านก็แกว่ง การที่จะฟื้นคืนมาอีกรอบก็ลําบาก เช่น กว่าจะเติบโตใช้เวลาสิบปี เมื่อตกใช้
เวลาวูบเดียว” ภควินท์ แสงคง เห็นว่า “ขบวนการทางสังคมเหล่านี้เป็ นเพียงแนวร่วม หรือ
หน่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งต่อองค์กรชาวบ้าน
ส่วนจํานงค์ จิตรนิรตั น์ ถือว่าเรื่องแกนนํ าหลุดจากขบวนการนี้เกิดจากนักจัดระบบ
ดูแลแกนนําไม่ดพี อ
จุดอ่อนอีกประการหนึ่งเกิดขึน้ ในระดับเครือข่าย กล่าวคือเมื่อเครือข่ายใหญ่ขน้ึ และมี
บทบาทในสังคมวงกว้างมากขึน้ เกิดการแย่งชิงอํานาจภายใน และเกิดความขัดแย้งกันเองใน
ระหว่างคนทํางาน จํานงค์ เล่าว่า ‚สกย. (สมัชาเกษตรกรรายย่อย) แย่งชิงกันภายในเครือข่าย
กันเอง (การเมืองภายใน) เพราะเครือข่ายใหญ่ มีสมาชิกหลายหมืน่ คน จุดพลิกทีส่ ําคัญ คือเมื่อ
มีก ารเลือ กตัง้ เลขาธิก าร มีก ารชิงกัน นี่ค ือ จุดแตกจุดแรก และเกมส์การเมือ งนี้ก็ชิงกันเอง
กลายเป็นสองพวก วิง่ ไปหาขัว้ การเมืองภายนอก และแตกในทีส่ ุด”
ประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คอื เมื่อก้าวจากงานระดับชุมชนเป็ นงานเครือข่ายและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ชุมชนมองไม่เห็นตัวเองว่าจะเชื่อมโยงกับโจทย์ใหญ่ได้อย่างไร
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คือไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างปญั หาของชุมชนกับประเด็นหลักของขบวนการได้ ทําให้พลัง
สนับสนุนกระบวนการอ่อนลงไป
สาเหตุอาจจะเกิดจากคนในชุมชนไม่ได้รบั การพัฒนาพอทีจ่ ะทํางานระดับทีเ่ หนือกว่า
ชุมชนขึน้ ไป ทัง้ ระดับกลางและระดับบน
นอกจากนัน้ บางครัง้ ประเด็นของขบวนการกว้างเกินไป จนชุมชนรูส้ กึ เชื่อมไม่ตดิ กับ
ขบวน
ไมตรี จงไกรจักร์ เล่าถึงงานที่ตนเกี่ยวข้องด้วยว่าเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ แล้ว
ค่อยโตขึน้ พอมีกลุ่มมาเข้าชื่อเพิม่ ขึน้ ก็กลาย เป็ นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรปู การสังคมและ
การเมืองและสิทธิชุมชน (คปสม.) “จุดอ่อน คือ พอเป็ น คปสม. สถานะเริม่ เลือนราง ประเด็น
ถูกยกไปในระดับนโยบาย และมีเพื่อนเยอะ ต้องใช้ข่ายใหญ่ เมื่อเป็ นเครือข่ายใหญ่สถานะ
อ่อน ประเด็นก็จางลง แม้ว่าหากเวลาเกิดภัยพิบตั ิ ยังใช้สถานะนี้ ได้ .ขณะนี้ เราไม่ได้ตกผลึก
เราไม่ได้มเี ป้าหมายในการเปลีย่ นแปลงสังคมร่วมกันจริง.พอเรื่องเขาไม่อยู่ในเรื่องเหล่านี้ เขาก็
ไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ ทําไม เขายังไม่เห็นว่าเรื่องเขาอยู่ตรงไหน มันต่อรองกันอยู่แค่สองสามเรื่อง
ผูน้ ํา CO ต้องมองตรงนี้ แล้วกําหนดเป้าหมายให้ชดั ”
อีกประเด็นหนึ่งซึง่ คณะจัดระบบชุมชนคณะนี้เผชิญร่วมกับขบวนการทางสังคมอื่นใน
สังคมไทยก็คอื ขาดความชัดเจนในการวิเคราะห์สงั คมระดับมหภาค ทําให้การเสนอภาพสังคม
ใหม่ไม่ชดั เจน ขบวนการไม่สามารถเสนอภาพสังคมที่ดงี ามร่วมกันได้ ไปด้วย และทําให้ไม่
อาจจะเสนอยุทธศาสตร์ยทุ ธวิธขี องขบวนการอย่างเป็ นระบบได้
นี่เ ป็ นเหตุ ห นึ่งที่รวมกันไม่ได้ แม้จะสามารถสู้เ ป็ นประเด็นๆในพื้นที่ได้ผ ล แต่ ไม่
สามารถต่อรองเพื่อผลักดันทางนโยบายได้อย่างทัวด้
่ าน
ศรินพร พุ่มมณี เสนอว่า สภาพทางสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปจากสามสิบปี ท่แี ล้ว
มากมาย “มีกลไกชาวบ้าน ทุน ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หากเราไล่ไม่ทนั ทิศทางการทํางานของเราก็
จะเป๋ ไม่ชดั ไปด้วย เราต้องวิเคราะห์สภาพสังคมกันใหม่
“การรับรูท้ างการเมืองของคนชัน้ กลางเปลี่ยนแปลงไปด้วย เราต้องวิเคราะห์ให้ออก
ไม่ เ ช่ น นั ้น เราจะทํ า งานกับ ชุ ม ชนให้ ร อรับ อย่ า งเดีย ว การเข้า มาของ เออีซี (ASEAN
Economic Community - AEC) ก็เข้ามาแล้วเราจะทํางานให้ไปสู่เป้าหมายทีม่ ปี จั จัยเหล่านี้เข้า
มาได้อย่างไร”
ประเด็นสุดท้ายของจุดอ่อนของกระบวนการเองก็ คอื การที่คนทํางานมีจํานวนจํากัด
ทําให้การขยายงานเป็ นไปได้ไม่กว้างขวางเท่าทีค่ วร รศ. ดร. นันทิยา หุตานุ วตั ร ตัง้ ข้อสังเกต
ว่า
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‚ฐานสําคัญคือ องค์กรชุมชน...ส่วนตัวเห็นว่า เรายังทําเรื่ององค์กรชุมชน ไม่มากพอ
ไม่ใหญ่พอ ไม่กว้างพอ มีคนทําแบบนี้ทงั ้ ประเทศ ไม่เกิน ๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วอีก ๙๕ เปอร์เซ็นต์
มันไม่เคลื่อน พอมุ่งไปเป้าหมายสุดท้าย ยังไม่พอ เราทําฐานทัวประเทศ
่
ทัง้ ภาคเมืองและ
ชนบท ยังไม่พอ....เราจะทําให้เกิดชุมชนเล็กๆ ให้มนั เกิดห้าสิบ หกสิบ เปอร์เซ็นได้อย่างไร”
ส่วนอุปสรรคจากภายนอกนัน้ ที่สําคัญที่สุดก็คอื การถูกทําลายจากพรรคการเมือ ง
จํานงค์ จิตรนิรตั น์ กล่าวว่า “สาเหตุรุนแรง คือ ถูกทําลายจากพรรครัฐบาล เช่น สมัยนายก
ทักษิณ เราถูกตัดงบประมาณจากต่างประเทศ ซึ่งเขาทําเป็ นกระบวนการเลย คนทํางานให้
ทักษิณที่เป็ นคนอยู่ในขบวนเรามาก่อน ส่งคนลงมาขู่ เพราะว่าเขารูห้ มดว่าใครเป็ นใคร อย่าง
คนสายแรงงานก็รนุ แรง อย่างกลุ่มปากมูนทีม่ นใจในเส้
ั่
นสายกับรัฐมากสุดยังถูกทําลายมากสุด
“สมัชชาคนจน โดนการเมืองแยกพลังออก มีประเด็นเจรจามากเป็ นร้อยๆ กรณี บาง
กรณีแก้ได้ (ซําผักหนาม ประมงรอบอ่ าวไทย) บางส่วนแก้ไม่ได้ บางกรณีปญั หาแก้ได้แล้ว
หายไป กลุ่มพีเ่ ลีย้ งทีม่ บี ทบาทการนํา ไม่มที ุน และ ไว้ใจเส้นสายทางการเมืองมากเกินไป ใน
ทีส่ ุดก็หมดบทบาทไป”
อุปสรรค์สําคัญ อีกประการหนึ่งคือการที่ขบวนการต้อ งพึ่งแหล่ งทุน และแหล่งทุน
ใหญ่ๆทีท่ ํางานเพื่อคนจนไม่สนับสนุ นการทํางานแบบนี้ เพราะความไม่เข้าใจความสําคัญของ
เนื้อหางานทีจ่ ะทําให้ชาวบ้านยืนด้วยตนเองได้ และไม่เข้าใจความจําเป็ นทีจ่ ะโยงงานคนจนกับ
ปญั หาทางโครงสร้าง
ไมตรี จงไกรจัก ร์ เล่ าว่ าการที่มคี นทํางานแบบนี้ น้อ ยเกินไปส่ ว นหนึ่ง เป็ น เพราะ
“ปจั จัยภายนอกสูง สสส.(สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ) พอช.(สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน) เขาทํากิจกรรมทีด่ งึ คนและแย่งมวลชนขนาดใหญ่ไปตอบกิจกรรมเขาเช่น
เขาให้หมูบ่ า้ นละสองล้าน พวกเรากลับต้องมาลงขันเอง องค์กรเหล่านี้เป็ นอุปสรรค เขาให้เงิน
ชุมชนแต่ไม่ได้ให้ฐานความคิด”
ปนั ท ดา ทัศ ศิ ริ เล่ า ตัว อย่ า งของโครงการที่ต้ อ งหยุ ด เพราะงบช่ ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศหมดไปว่า “เราเคลื่อนไหวประเด็นข้าว เราช่วยทําประกันราคาข้าวให้ชาวนา ช่วย
เอามาขาย ทําตลาด สมัยนัน้ ประกันราคาที่ห้าพันบาท แต่พอ Foster หมดงบประมาณและ
ถอยออกไป คนทํางานบางส่วนไปทํางานที่ พชม. แต่สหกรณ์ขา้ วของเราก็ต้องอยู่ แต่ต่อมา
ราคาข้าวยิง่ ตกลง เราใช้เงินมาประกันข้าว เงินอุดหนุ นเริม่ ร่อยหรออุ้มไม่ไหวเพราะค่าใช้จ่าย
สูงจึงหยุดไป”
อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งก็คอื ระบบราชการที่ล้มเหลวเกือบจะโดยสิน้ เชิงที่จะ
รับใช้หรือให้บริการแก่ประชาชนชายขอบ ยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวเพื่อให้คนไร้สญ
ั ชาติ
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นัน้ แม้จะผ่านกฎหมายมาแล้ว แต่ ข้าราชการและระบบราชการกลายเป็ นอุ ปสรรคในการให้
สัญชาติแก่คนเหล่านี้ เพราะมีขนั ้ ตอนมากมาย และทํางานอย่างล่าช้า รวมทัง้ ต้องการเงินใต้
โต๊ะจากคนเหล่านี้ดว้ ย
ภควินท์ แสงคง เล่าว่า หลังจากใช้เวลาถึง ๓ ปี ตัง้ แต่การสํารวจและลงทะเบียนคน
ไทยพลัดถิน่ จนได้เคลื่อนไหว ผ่านเครือข่า ยชุมชนเพื่อการปฏิรปู สังคมและการเมือง (คปสม)
ได้ผลลัพท์เป็น พรบ.สัญชาติมาแล้ว
“สิง่ สําคัญ คือ เมื่อเราได้กฎหมายแล้ว เราคิดว่าหนักแล้ว แต่ทห่ี นักกว่า คือ การทํา
ให้ กม. ใช้ได้จริงยากกว่า สามพันคนร่วมการเคลื่อนไหวสิบปี ได้กฎหมาย ในพื้นที่มคี นไทย
พลัดถิน่ ห้าหมืน่ คน ผ่านไปสามปีคนื สัญชาติได้หนึ่งพันแปดร้อยคน”
ประการสุดท้าย มีนักวิชาการจํานวนหนึ่ง พร้อมทีจ่ ะทํางานรับใช้นโยบายทีผ่ ดิ พลาด
และไม่เป็นธรรม โดยการทําวิจยั สนับสนุนให้ความชอบธรรมกับนโยบายทีผ่ ดิ พลาดเหล่านัน้
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ภาคผนวก :
เทียบเคียงหลักการพืน้ ฐาน

๒๘๐

ทํางานกับชุมชน
บัญญัติ ๑๓ ประการของนักจัดระบบชุมชนไทย
๑. การค้นหาและฝึ กฝนแกนนํา
คณะจัดระบบชุมชนนี้เชื่อว่าก้าวแรกที่สําคัญ คือการรวมคนให้ได้ เพื่อนําไปสู่การทํากิจกรรม
แรกๆด้วยกัน แล้วนํ าไปสู่การพบแกนนํ าที่แท้จริง จากนัน้ ก็มขี บวนการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
แกนนํ าจะเติบโตตามศักยภาพ บางคนทําประโยชน์ ได้กว้างขวางเกินชุมชนเดิมของตนเอง
ออกไปด้วย
๒. อ่านชุมชนให้ออก
เมื่อก้าวเข้าสู่ชุมชน สิง่ ที่ต้องทําพร้อมๆกับการหาตัวคนที่จะมาเป็ นแกนนํ าในการแก้ปญั หา
ชุมชนก็คอื การอ่านชุมชนให้ออก ซึ่งมีค วามหมายหลายชัน้ นักจัดระบบชุมชนบางคนหา
ข้อมูลชัน้ ต้นจากหน่วยราชการก่อน มีตวั เลขพืน้ ฐานอยูใ่ นมือ บางคนถึงกับทํางานวิจยั ก่อน ถ้า
เป็ นพืน้ ทีค่ ่อนข้างใหญ่ อย่างเมืองเชียงใหม่ บางคนใช้ตวั เลขและข้อมูลในมือไปตรวจสอบกับ
ชุมชนว่าข้อมูลเหล่านี้ จริงแท้แค่ไหน
เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว การจัดเก็บให้เป็ นระบบเพื่อ ใช้ได้ง่ายเป็ นเรื่องสําคัญด้วย ข้อมูลเป็ นตัว
ประกอบสําคัญสําหรับการตัดสินใจต่างๆทีจ่ ะตามมา ของชุมชนและนักจัดระบบชุมชน การเก็บ
ข้อมูลนัน้ ต้องไปพร้อมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์หาความเชื่อมโยงของข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
พิชยา แก้วขาว กล่าวว่า ‚เริม่ ต้นเมื่อเราเจอชาวบ้ านที่มปี ญั หา แต่ ปญั หานัน้ ไม่ได้อยู่โดดๆ
ดังนัน้ การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม ทีเ่ ขาเจออยู่จงึ จําเป็ น มันกระทบอะไรกับระบบใหญ่ มี
โครงสร้างอะไรซ้อ นทับอยู่ และเวลาที่เ ราจะแก้ปญั หา เราต้อ งเห็นภาพรวมทัง้ หมด เช่ น
นํ้ าประปาเกี่ยวข้องกับใคร อะไร และมีกลไกใดเข้ามาเกี่ ยวข้อง และมองลึกไปว่ากลไกนัน้
ทํางานอย่างไร ทําหรือไม่ อย่างไร และเอื้อต่อคนจนหรือไม่ เมื่อมองขาดแล้ว ชาวบ้านก็จะ
กล้าเดินไปสู่การแก้ปญั หา”
หรือ อย่า งกรณี อ่ า นเมือ งภู เ ก็ต ที่เ ป็ น เมือ งท่ อ งเที่ย ว และรํ่า รวยเป็ น อัน ดับ สองรอง จาก
กรุง เทพฯ ทัง้ มีพ้ืน ที่ข นาดเล็ก “ตอนประเมินเพื่อ ขับ เคลื่อ น มองว่ า ความเป็ น ภูเ ก็ต เมื่อ
ชาวบ้านเคลื่อน ทางการก็จะรีบมาแก้ปญั หา เวลาไปศาลากลางจังหวัด มักจะได้พบ และมีการ
เจรจาไกล่เกลีย่ ทันที” (โชคดี สมพรหม)
คณะนักจัดระบบชุมชนให้ความสําคัญกับการอ่านเมือง หรือ อ่านสถานการณ์ทช่ี าวบ้านเผชิญ
อยูใ่ ห้ขาด ถ้าอ่านขาดก็จะกุมสภาพได้ส่วนหนึ่งแล้วเป็ นปจั จัยสําคัญยิง่ ของการเคลื่อนไหว
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๓. เรียนรู้ผา่ นกิ จกรรม
วิธกี ารทํางานทีส่ ําคัญอย่างยิง่ ประการหนึ่งของคณะจัดระบบชุมชนคณะนี้ก็คอื การทํากิจกรรม
ขนาดเล็ก ทีห่ วังผลสําเร็จได้แน่นอน นอกจากเป็ นวิธกี ารสร้างกําลังใจแล้ว ยังเป็ นกระบวนการ
เรียนรู้ท่แี ท้จริงสําหรับการเติบโตของแกนนํ าและสมาชิกในชุมชนในแง่การ ฝึ กทํางานเป็ น
ระบบด้วย ทัง้ ยังเป็ นวิธที ่นี ักจัดระบบชุมชนได้เรียนรู้จกั แกนนํ า และสมาชิกของชุมชนอย่าง
แท้จริงด้วย
อมรรัตน์ โชติกะมงคล กล่าวว่า ‚ กิจกรรมช่วยแบ่งระบบของชุมชน เช่น การทําความสะอาดมี
การแบ่งบาท เช่น เตรียม หาเงิน และก็ทําหน้าทีไ่ ปตามบทบาท นอกจากนัน้ ก็จะ organize
ไปตามบทบาท ในส่วนของเครือข่าย เมื่อมีกจิ กรมแล้ว ก็จะมีผนู้ ําทีเ่ กิดจากการลงมือทํา และ
ผูน้ ํ าเหล่านี้ จะขึน้ มาในเครือข่ายที่มโี ครงสร้างในการทํางานร่วมกัน โดยเชียงใหม่ไม่มรี ะบบ
ประธาน รองประธาน แต่เวลาการติดต่อราชการ เราก็มกี ารสมมติบทบาทแล้วเลือกกันเอง
เช่น ออมทรัพย์ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้อม เพื่อให้กจิ กรรมได้ดาํ เนินต่อ และเครือข่ายทีเ่ จอกันทุก
เดือน มีการสรุปงานร่วมกัน‛
กิจกรรมเป็ นเครื่องมือในการฝึกชาวบ้านทํางานเป็ นองค์กรด้วย เช่นการแบ่งระบบซอย ระบบ
กลุ่ม มีการประชุมสมํ่าเสมอ และฝึกให้มกี ติกา เช่น เราต้องไม่เล่นการเมือง ไม่เป็ นหัวคะแนน
ส่วนตัวกิจกรรมนัน้ ก็แล้วแต่ชุมชน ‚เช่นคนไร้บ้าน องค์ประกอบก็จะมาจากกิจกรรม การทํา
แปลงเกษตรอินทรีย์ การเดินเยีย่ ม การรับซือ้ ของเก่า เรื่องทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นกิจกรรมหลากหลาย
แกนแต่ละกิจกรรม ก็จะมาเป็ นแกนขององค์กร จากแกนกิจกรรมมาเป็ นแกนองค์กร มีประชุม
กันอะไรประมาณนี้ แล้วแต่ละพื้นที่ก็ส่งคนไปอยู่ทมี กลาง ยกระดับทําให้สงิ่ ที่ใหญ่กว่า ‛ นพ
พรรณ พรหมศรี)
๔. ตัดสิ นใจร่วมกัน
การกระจายบทบาทของคนในชุมชนนัน้ หลักสําคัญประการหนึ่งคือให้มกี ารตัดสินใจร่วมกัน มี
หน่ วยกลุ่มย่อย เพื่อฝึ กคนและคอยตามคน ส่วนที่ยงั เหลืออยู่ก็เป็ นชุมชนที่มกี ารแบ่งงานกัน
ชัดเจน ถ้ากลุ่มไหนยังไม่มกี ารแบ่งกลุ่มย่อย ก็ จะทํางานยาก เช่นเรียกประชุมก็มาไม่ครบ ใน
ระดับเครือข่ายก็ให้ส่งตัวแทนขึน้ มา เป็ นภารกิจของงาน แต่ทส่ี ําคัญการตัดสินใจต้องนํามาลง
มติรว่ มกัน ว่าจะทําอะไร เมือ่ ไหร่ อย่างไร
‚การมีกระบวนการทํางานเครือข่ายต้องมีกจิ กรรมอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการในชุมชน เมื่อ
มีการทํางานมากขึน้ ก็เริม่ มีคนอยากเข้ามานัง่ ในตําแหน่ ง สิง่ นี้กต็ ้องแก้ไขในระบบคิด และกัน
ไม่ให้คนเข้ามาเพื่อหน้าตา และเงินทอง‛ (นพพรรณ พรหมศรี)
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๕. ไม่ตดั สิ นใจแทนชาวบ้าน
คณะจัดระบบชุมชนเชื่อว่า การทํางาของตน เป็ นการปลูกฝงั วิธกี ารทํางาน แบบประชาธิปไตย
ขัน้ รากฐานให้กบั ชาวบ้าน “ทําให้ขบวนอยู่ได้เพราะไม่มเี จ้านายมาสัง่ เรามีส่วนในทุกข์สุขกัน
และกัน” (นพพรรณ พรหมศรี) โดยไม่รวมการตัดสินใจไว้ท่ใี ครคนใดคนหนึ่ง มีปญั หาก็คุ ย
ร่วมกัน กําหนดท่าที กําหนดนโยบายร่วมกัน “แม้จะดูเหมือนช้าแต่แน่ นอน ต้องไม่ตดั สินใจ
แทนชาวบ้าน ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจไปทางไหน เขาก็จะรับผิดชอบการตัดสินใจนัน้ เอง ซึง่ เป็ น
รากฐานของประชาธิปไตย”
ศรินพร พุ่มมณี เล่าว่าตนไปทํางานที่ ตลาดน้ อย ชาวบ้านเป็ นเสื้อ เหลืองกันทัง้ ตลาด “เขา
ตัดสินใจทางการเมืองแบบนี้แล้วเขาก็ต้องรูว้ ่าเขาจะต้องเผชิญกับกลุ่มการเมืองอื่นอย่างไร” นี่
เป็นหลักสําคัญมากทีท่ าํ ให้ประชาชนเติบโตอย่างเป็นหมูค่ ณะ และเข้มแข็งขึน้ ตามลําดับ
๖. ดูแลเรื่องเงิ นทอง
เรื่อ งที่ก ลุ่ ม ชาวบ้ า นทุ ก กลุ่ ม จะต้ อ งเกี่ย วข้อ งด้ ว ยก็ ค ือ การเงิน นั ก จัด ระบบชุ ม ชนเห็ น
ความสําคัญทีจ่ ะต้องช่วยให้ชาวบ้านมีระบบการเงินของกลุ่มที่โปร่งใส ไม่ว่าจะเป็ นเงินบริจาค
เงินโครงการ เงินออมทรัพย์ ต้องมีเหรัญญิก มีใบเสร็จ มีการทําบัญชีทช่ี ดั เจนและตรวจสอบได้
ถ้าเรือ่ งการเงินจัดการไม่ดี จะนําไปสู่การทุจริตและเกิดการแตกแยก จนทําให้กลุ่มพังทลายได้
๗. ทํากิ จกรรมแล้วต้องทบทวนเพื่อเรียนรู้
การทบทวนตริตรอง สิง่ ที่ทําไปแล้ว ถือว่าสําคัญมาก สําหรับนักจัดระบบชุมชนคณะนี้ เพราะ
เป็ นการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ และจัด ระบบความรู้ท่แี ฝงฝงั อยู่ใ นเนื้อตัว ของคนทํางานและ
ชาวบ้าน ชาวคณะเชื่อว่าการทบทวนถอดบทเรียนนี้สามารถเปลีย่ นวิธคี ดิ ของคนทีเ่ กี่ยวข้องได้
ด้วย และเป็นส่วนทีท่ าํ ให้ชุมชนและขบวนการเติบโตตลอดเวลา
๘. ช้าและละเอียด
การทํางานกับคนจนนัน้ จะต้องละเอียดอ่อน และต้องกินเวลาเสมอ เพราะคนจนเป็ นแหล่ ง
รายได้ของคนมังมี
่ เป็ นที่มาของความรํ่ารวยและอํานาจของคนที่มฐี านะสูงกว่า ดังตัวอย่าง
กรณีงานจัดระบบชุมชนคนจนในเมืองที่เชียงใหม่ เมื่อยังไม่มอี งค์กรไหนจับอย่างจริงจังก่อน
คณะนี้จะไปบุกเบิกงาน
ศรินพร พุ่มมณี เล่าว่า ‚เชียงใหม่ ในสมัยนัน้ (ปี พ.ศ ๒๕๓๗) พลตรีอนิ ทรัตน์ ยอดบางเตย
(นักการเมืองท้องถิน่ ) เขาหูตามาก เพราะเป็ นตํารวจ เราต้องทํางานกับสลัมเพื่อให้เปิ ดเผย
ขึน้ มาให้ได้ ต้องใช้เวลาเป็ นปี คุยทุกชุมชน คุยทุกบ้าน ข้อดี คือเรารูจ้ กั คนทุกชุมชน หลังจาก
นัน้ ถ้าเราจะทํางานเครือข่ายจะง่ายขึน้ และไม่เหนื่อย เราต้องลงทุนทําตอนแรก เราต้องปรับ
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เพราะถูกมองเป็ นคู่แข่งทางการเมือง ต้องทําทัง้ กว้างและลึก ถ้าเราแม่นเป้าหมาย รูว้ ธิ กี าร ทํา
ให้เราคิดว่าเราทํากับใครก็ได้ ยึดหลักให้แม่น กําหนดตนเองให้ชดั ว่าไปทําให้เขารวมกลุ่ม ร่วม
คิด ตัดสินใจ ถ้าเราชัดบทบาท เราทํากับใครก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้‛
พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์ จากอุบลราชธานีกเ็ ล่าในทํานองเดียวกัน สําหรับงานกรณีหนองกินเพล
“นายทุนออกเอกสารทับทีด่ นิ ของชาวบ้านทีอ่ ยูม่ าก่อน (นายทุนซือ้ มาหมื่นไร่) แต่ภายนอกมอง
ว่าชาวบ้านไม่ยอมออกจากทีด่ นิ ของนายทุนนัน้
“มีการผลักดันให้กรมที่ดนิ จากส่วนกลางสํารวจว่าการไม่ออกเอกสารทับ มี สามสิบราย และ
บางส่วนข้อมูลหายไปจากสาระบบ จากการทํางานพิสูจน์ขอ้ มูลชัดแล้วว่า มีส่วนที่ไม่ถูกออก
เอกสารสิทธิ ์ทับจริง
“เมื่อมีการกดดันมากขึน้ นายทุนเริม่ หาแนวร่วม จากกลุ่มเรา แต่เมื่อนักกฎหมายมาดูสํานวน
แน่ ชดั ว่าแพ้หมด เหลือด้านเดียว คือ เปิ ดโปงข้อมูล อาศัยกระแสสังคม ผลักดันให้ DSI
(Department of Special Investigation กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ) มาตรวจสอบ จนได้ขอ้ ชัดว่า
การออกเอกสารสิทธิ ์ เป็ นไปโดยมิชอบ แต่ชาวบ้านติดคุกไปแล้ว
“นายทุนเริม่ เปลีย่ นวิธ ี เพราะมีสายภายใน โดยการแบ่งทีด่ นิ ออกเป็ น การคืนให้ครึ่ งหนึ่ง และ
ซือ้ คืนครึง่ หนึ่ง นัน่ เท่ากับว่าชาวบ้านต้องซือ้ ทีด่ นิ ของตัวเอง ให้กบั ตัวเอง แต่ทําให้พลังของ
ชาวบ้านหายไปส่วนหนึ่ง
“ถึงแม้การต่อ สู้ด้านคดีต้องสู้ต่ อ แต่ ได้รบั การสนับสนุ นจาก DSI ช่วยเหลือ เพราะเป็ นการ
ฟ้องร้องกันเป็ นรายบุคคล แต่กท็ าํ ให้การต่อสูข้ องชาวบ้านนัน้ เกิดผลเล็กๆ ขึน้ มา คือ ชาวบ้าน
ได้โฉนดคืนบางส่วนด้วย”
เราจะเห็นได้ว่าการเอาเปรียบชาวบ้านนัน้ ซับซ้อน ทัง้ ระบบราชการและกฏหมายต่างๆก็มกั จะ
เอื้อต่อคนมีฐานะในสังคม แม้คนจนจะเป็ นฝ่ายถูก แต่กต็ ดิ คุกไปแล้ว กว่าจะพิสูจน์กนั ได้ งาน
จัดระบบชุมชนจึงจําเป็ นต้องค่อยๆ ก้าวไปอย่างกินเวลา และต้องทําอย่างละเอียดด้วย
๙. สร้างสํานึ กเพื่อนช่วยเพื่อน
กระบวนการสําคัญที่คณะทํางานนี้ใช้ใ นการสร้างขบวนการทางสังคมก็คอื การทําให้ คนจน
ทัง้ หลายที่ตนทํางานอยู่ด้วย เกิดสํานึกทีอ่ ยากช่วยคนจนอื่นๆแม้เผชิญปญั หา คนละประเด็น
จนสามารถขยายงานจากแก้ปญั หาย่อยในแต่ละชุมชนมาเป็ นเครือข่าย และการเคลื่อนไหวทาง
สังคมได้ นพพรรณ พรหมศรีเล่าเรื่องนี้ว่า “ต้องมีสํานึกร่วมเกี่ยวกับคนจนอื่น ผ่านการช่วย
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เพื่อน เช่นกรณีคนไร้บ้านไม่มบี า้ น แต่เป็ นช่างและสามารถไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิได้ เมื่อ
เราทําบ่อยๆ สํานึกทีเ่ ป็นคนจนทีต่ อ้ งช่วยกัน มันจะช่วยข้ามเครือข่ายกันได้”
โชคดี สมพรหม ทีท่ าํ งานประจําทีภ่ เู ก็ตเล่าว่า “อย่างในภูเก็ตมีจดุ แข็งคือ ผูน้ ําไม่ตายตัว พีน่ ้อง
ทุกคนคุยได้ ต่อรองเองได้ทุกคน บางเรือ่ งทีเ่ ราทําเช่น การทําบัตรประชาชนชาวเล พีน่ ้องก็ทํา
ได้ อํานาจก็เคลื่อนมาอยู่ทช่ี าวบ้านมากขึน้ ถ้าเป้าเราชัดว่าเพื่อการเปลีย่ นแปลงสังคม การทํา
กลุ่มออมทรัพย์กน็ ํ าไปสู่ธนาคารเครือข่าย โดยให้กลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละที่มาลงขันกัน และ
ออมทรัพย์ทาํ ให้คนได้มาคุยกันเป็นประจํา”
โชคดี พยายามไม่ให้กลุ่มคนจนต่างๆที่ตนจัดระบบชุมชนโดดเดียวจากสังคมส่วนรวม เขาใช้
หลัก “การคบหากับเพื่อนในพื้นที่ การมีเพื่อนภาคี ทัง้ ส่วนชาวบ้านด้วยกัน ในจังหวัด ทัง้ งบ
ภาครัฐ ห้างร้าน ธุรกิจ ในระดับประเทศ ก็ต้องทํา อย่างภูเก็ตอย่างจัดแรลลี่ ก็มรี ฐั ธุรกิจเข้า
มา ต้องสะสมความสําเร็จเล็กๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีกําลังใจ”
๑๐. หาสมดุลบูแ๊ ละบุน๋
เราจะเห็นได้ว่าในตําหรับดัง้ เดิมของซอล อะลินสกี้ ปฐมาจารย์ของนักจัดระบบชุมชนสายนี้
เน้ น การเผชิญ หน้ าและขัดแย้งเป็ นยุทธวิธ ีหลัก ที่จะทําให้ค นจนเข้มแข็ง แต่ ค นทํางานใน
เมืองไทยคณะนี้ ได้คน้ พบว่า งานจะได้ผลดีระยะยาว ต้องใช้ทงั ้ การเผชิญหน้าและหันหน้าเข้า
หากัน ปรึกษาหารือกัน และสร้างกิจกรรมทีเ่ ป็ นการสร้างสรรค์สงั คมพร้อมๆกันไปอย่างได้ดุล
ด้วย แต่การร่วมมือนัน้ ‚ต้องร่วมมืออย่างมีคุณค่าและมีศกั ดิ ์ศรี‛
พงษ์ศกั ดิ ์ สายวรรณ์ เห็นว่าถ้ามองเป็ นปรปกั ษ์กนั ทําต่อกันแบบคู่ขดั แย้งตลอดเวลา งานก็จะ
ไปไม่ได้ กลุ่มชาวบ้านและเครือข่ายต้องสร้างผลงานด้านบวกและสะสมแต้มไว้ก่อนพร้อมๆกับ
ได้เพื่อน เพิม่ ขึน้ ควบคู่กบั การต่อต้านขัดขืนเมื่อจําเป็ น จํานงค์ จิตรนิรตั น์ เห็นว่า “ถ้าบู๊อย่าง
เดียว ก็จะกลายเป็นเตะหมูเข้าปากหมา งานการก็ขยายไม่ออก”
พิชยา แก้วขาว เล่าว่า ‚ตอนแรกที่ไปทํางานสงขลา ก็ไม่อยากจะคบใคร แต่พอขยับหรือเตะ
ใคร ก็โดนเตะกลับ เพราะเมืองมันเล็ก ถึงคงแม้จะเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับชุมชนเมือง แต่ก็
ยังมีการประชุมลับไม่ให้เรารู้ แล้วเราอยู่อย่างไร เพื่อนไม่คบ เราก็ต้องปรับตัว พยายามหา
แนวร่วมเพื่อให้เขาผลักประเด็นคนจน และคนจนที่เป็ นส่วนหนึ่งของระบบที่เราต้องการขยับ
นี่เป็ นเป้าหมายของเรา”
คณะทํางานที่เชียงใหม่ก็เ ล่าว่า เมื่อมีข่าวจากกรมศิลปากรว่าจะมีการไล่ ชาวบ้านออกจาก
กําแพงเมืองชัน้ นอก (คลองแม่ขา่ ) “จึงนําข่าวไปไปชวนคิดชวนคุย มีการนําเสนอการขยับบ้าน
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จากบนกําแพงลงมา และส่วนที่ล้ําคลองจะลงมาขยับขึน้ คํา ถามต่อมาเรืองที่ดนิ จึงมีการปนั
ทีด่ นิ ของบ้านทีก่ ว้างกว่า แบ่งให้บา้ นทีข่ ยับลงมาแบ่งกันอยู่
“และมีสถาปนิกช่วยทําผังปรับปรุงให้เห็นภาพร่วมกัน ก่อน – หลัง และคิดว่าจะนําเสนอต่อ
กรมศิลป์ได้ ถึงแม้จะไปครัง้ แรกไม่เจอ แต่ครัง้ ถัดมาได้เจอ ได้มกี ารพูดคุยด้านกฎหมายกับ
ชาวบ้าน ซึง่ เขายืนยันว่าอยากจะอยู่ และยินดีจะปรับปรุง
“การเจรจามีอยู่นาน จนมีคําหลุดออกมา ว่าเห็นด้วยกับการย้ายลงมา แต่ไม่มนี โยบาย จึง
กลับมาคุยกันว่าจะทําอย่างไร อ้ายเรือง (ผูน้ ํ าชุมชนคนหนึ่ง) บอกว่า กรมศิลป์เห็นด้วย เราก็
ทําเลย เมื่อทุกคนตกลงกันแล้ว ก็ให้พ่แี อ้ท (ศรินพร พุ่มมณี) หาเงินมาช่วยปรับปรุง และมี
กระบวนการร่วมกันปรับปรุงร่วมกัน โดยออกแบบบ้านให้เข้ากับโบราณสถาน และท้องถิน่ ” ใน
ทีส่ ุดงานนี้กก็ ลายเป็ นการสร้างตัวอย่างต้นแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับโบราณสถาน
มีคนมาศึกษาดูงานกันมากมายหลายคณะ
ทีส่ งขลา นักจัดระบบชุมชนใช้ยุทธวิธกี ารสร้างภาพใหม่ให้โรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้คลองอู่
ตะเภา ทีโ่ รงงานเคยปล่อยนํ้าเสีย วิธกี ค็ อื เลีย้ งปลาในกระชังหลังโรงงาน หากโรงงานใดปล่อย
นํ้าเสีย จะเห็นว่าปลาตาย ‚จะได้ไม่ตอ้ งโทษกัน‛
โรงงานก็จะได้วดั ว่านํ้ าเสียหรือไม่ เพราะจะมีกรมโรงงานสังให้
่ ทุกโรงงานทําจอคอมพิวเตอร์
เพื่อบอกค่า BOD (Biochemical Oxygen) ชุมชนจึงบอกกับสื่อได้ว่าโรงงานใด ปล่อยนํ้าเสีย
ในทีส่ ุดก็เกิดความเชื่อมันกั
่ น จนไปทํากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เช่น ปลูกป่า มีการหันหน้าเข้ามา
หากัน เปลีย่ นความสัมพันธ์ ในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
ในกรณีบา้ นคูสว่างอันเป็ นพื้นที่น้ําท่วมทุกปี ชาวบ้านทําบ้านน๊ อคดาวกันเอง ทําเรือน๊ อคดาว
เพื่อหนีน้ํ า โมเดลนี้ แสดงว่า ชาวบ้านคิดเอง ทําเอง และทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รบั การ
ยอมรับ และชาวบ้านก็ได้พนั ธมิตรเพิม่ ได้รบั การยอมรับไปด้วย
๑๑. สร้างการยอมรับทางสังคม
การกดทับคนชายขอบนัน้ ไม่ได้เกิดเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเมืองเท่านัน้ หากควบคู่กบั
การกดทับทางวัฒนธรรมด้วย คนชายขอบมักจะถูกมองว่าตํ่าต้อยด้อยค่า ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หรือเกือบจะทุกๆ ทางด้วยกัน
ขัน้ ตอนการต่อสูท้ ส่ี ําคัญขัน้ หนึ่งคือการสร้างความเชื่อมันในหมู
่
่คนยากไร้ดว้ ยกันเองก่อน และ
นําไปสู่การสร้างการยอมรับของสังคมในเวลาต่อมา ประเด็นสําคัญคือ เมื่อชุมชนคนยากไร้เริม่
คิดและทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัศนคติของสังคมต่อคนยากไร้ก็จะดีข้นึ เช่น
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เมือ่ ชาวเขาทีม่ ายึดทีร่ มิ คลองแม่ขา่ ผลิตของส่งตลาดไนท์บาร์ซ่าที่เชียงใหม่ เริม่ ทําความสะอาด
คลองแม่ข่าอย่างเป็ นจริงเป็ นจัง สังคมเชียงใหม่ก็มองกลุ่มคนเหล่านี้ดขี ้นึ ในทันที ชาวบ้านก็
รูส้ กึ ถึงคุณค่าของตนเองตัง้ แต่เริม่ ลงมือทําสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
คนทํางานเล่าว่า เนื่องจากชาวเขาถูกมองจากคนเมืองในแง่ไม่ดี อีกทัง้ เป็ น ชาวเขาเป็ นคนชาย
ขอบ ไม่มศี กั ดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ทค่ี วรได้รบั การเคารพ การทีจ่ ะทําให้เขาเห็นคุณค่าของ
ตัวเอง และทําให้สงั คมเห็นคุณค่า จากเดิมมีการถูกโจมตีหลายทางจากทัง้ นักวิชาการ คนเมือง
สังคม กระบวนการนี้ใช้เวลากว่าสามปี จนชาวเขาเหล่านี้กลายเป็น
“ผูด้ แู ลรักษากําแพง
เมือง” มีงานทําความสะอาดทุกปี มีการขยายวิธคี ดิ ไปสู่โซนกําแพงเมืองอื่นๆ ด้วย
๑๒. ทํางานกับสื่อมวลชน
การทําความดีงามต่อเมืองของชาวบ้านนี้ ต้องเป็ นไปควบคู่กบั การทํางานร่วมกับสื่อมวลชน
ด้วย จึงจะได้ผลดี โชคดี สมพรหม เล่าการทํางานของเขาในภูเก็ตว่า
‚ภูเ ก็ต มีความหลากหลายของกลุ่ มคน หากต้อ งการให้คนจนมีท่ยี นื ใน ที่ดินในเมือ งอย่าง
ถูกต้อง มีศกั ดิ ์ศรีจะทําอย่างไร และคนจนเหล่านี้อยูบ่ นทีด่ นิ ใครมากทีส่ ุด (เจ้าท่า ธนารักษ์ ป่า
ชายเลน) เบื้องต้นผมก็ชวนปลูกป่า แล้วชาวบ้านถามว่าเราจะแก้ปญั หาที่ดนิ ที่อยู่อย่างไร
การปลูกป่าของเราต้องมีการเชิญทุกส่วน เพื่อให้เห็นว่าชาวบ้านอยู่กนั อย่างลําบาก ไม่มสี ทิ ธิ ์
และอยูม่ านานแล้วไม่ใช่เพิง่ อยู่
"เมื่อเห็นแล้ว จะมีกระแสหนึ่งทีส่ ามารถติดต่อนักข่าวได้ ทําให้ประเด็นเกิดการขยาย
ทางสังคม และขยายผลเริม่ ต่อกับเครือข่ายชายเลน ๑๔ องค์กร หนึ่งล้านต้น มีการทํา MOU
ร่วมกัน
"เรื่องป่าชายเลนกับการมีอยู่ของ ชุมชน ทําให้เกิดการยอมรับ และมีการปนั เขต ปกั
เขต ว่าจะไม่บุกรุกต่อ มี โครงการบ้านมันคง
่ ทํารังวัดร่วมกัน
"นีคอื การสร้างพืน้ ที่ให้เกิดคุณค่าต่อตัวเอง สังคม สิง่ แวดล้อม เมื่อเกิดบ้านมันคงแล้
่
ว
ก็มกี ารทําบําบัดนํ้ าเสีย เป็ นการขยายผลต่ อจากที่อยู่อาศัย ทําให้ ชุมชน เหล่านี้ นํ าเสนอ
โฉนด ชุมชน ต่อรัฐบาล หากประกาศ โฉนด ชุมชน นํ้า ประปาก็จะลงมาอย่างถูกต้อง"
การรูจ้ กั ทํางานกับสื่อมวลชนนับว่าเป็ นก้าวย่างสําคัญ และคณะนักจัดระบบชุมชนเรียนรูท้ ่จี ะ
ทํ า งานกับ สื่อ อย่ า งเป็ น ระบบขึ้น ตามลํ า ดับ และสื่อ เป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ป จั จัย หนึ่ ง ที่นํ า ไปสู่
ความสําเร็จของงานในหลายพืน้ ที่
๑๓. กิ จกรรมกลุ่มออมทรัพย์
ถ้าเราอ่านกรณีศึกษาในภาคแรก เราจะพบว่ากิจกรรมตัง้ กลุ่มออมทรัพย์กลายเป็ น กิจกรรม
สําคัญ ของนักจัดระบบชุมชนคณะนี้ในหลายแง่
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ประการแรก เป็นกิจกรรมทีต่ อบสนองความจําเป็นเฉพาะหน้าของคนจน ทีม่ กั จะขัดสนเงินทอง
เป็ นครัง้ คราว จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ และมักต้องหยิบยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบด้วย
ดอกเบี้ยที่ไ ม่เ ป็ นธรรมอย่างยิง่ การออมทรัพย์ร่ว มกันและกู้กันภายในกลุ่ ม ทําให้ชาวบ้าน
จํานวนมาก ค่อยๆ ปลดหนี้ หรือลดหนี้ลงได้
ประการทีส่ อง กลุ่มออมทรัพย์เป็ นเหตุให้ชาวบ้านได้ประชุมกัน พบหน้ากัน ฝึกทํางานด้วยกัน
และปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับชุมชน ทําให้ชาวบ้านเข้าใจปญั หาทางโครงสร้างที่
ซับซ้อนขึน้ ไปได้เรือ่ ยๆ และเป็นพลังรวมกลุ่มทีล่ ม้ ไม่ได้
ประการทีส่ าม เป็นหนทางหนึ่งในการสะสมเงินร่วมกันเพื่อแก้ปญั หาทีก่ ําลังเผชิญอยู่ เช่นกลุ่ม
คนพลัดถิน่ ได้ใช้การออมทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือคนทีอ่ อก ไปทํางานเคลื่อนไหว เพื่อ
ชุมชนจนได้ พ.ร.บ.คืนสัญชาติเป็ นต้น หรือบางกลุ่มออมเงิน แล้วผลัดกันสร้างบ้านด้วยเงิน
ออมของกลุ่มเป็นต้น บางกรณีกอ็ อมทรัพย์เพื่อสูค้ ดี พอคดีเสร็จกลุ่มก็ยงั มีเงินเหลือทํากิจกรรม
อื่นๆ ต่อ
ประการต่อมา เป็ นการสร้างโครงสร้างการอํานาจใหม่ แทนที่ชาวบ้านจะพึ่งธนาคารพาณิชย์
หรือนายหน้าเงินกูน้ อกระบบ ชาวบ้านสร้างระบบธนาคารของตนเอง โดยยกระดับจากการออม
ทรัพย์ในระดับชุมชน มาเป็นหลายๆ ชุมชนมาออมร่วมกันเป็นออมทรัพย์ของเครือข่าย คล้ายๆ
ธนาคารในหมู่ค นจนด้ว ยกัน เงินรายได้ ดอกเบี้ย ก็ห มุนเวียนอยู่ใ นชุ มชนต่ า งๆ บางแห่ ง
สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างเป็ นชิน้ เป็นอันขึน้ เรือ่ ยๆ
ประการสุดท้ายทําให้ชาวบ้านสามารถอยู่อย่างมีศกั ดิ ์ศรีของตนเอง เพราะชาวบ้านมักจะถูก
ตราหน้าว่าอยากมีบา้ นมีทด่ี นิ ของตนเอง แต่ไม่มปี ญั หารายได้มาสร้างบ้านและซือ้ ทีด่ นิ
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หลักการจัดระบบชุมชนจากเอเชีย
โดย ศรินพร พุ่มมณี
งานจัดระบบชุมชน(community organizing)
จากเอกสาร History of Asian Community Organization ‚Being with the Poor‛ ที่
ได้อ้างถึงการประชุมของกลุ่มคนทํางานเพื่อจัดตัง้ องค์กรชุมชนของคนยากจน ประมาณ ๘๐
กลุ่มในขณะนัน้ ที่ Tagisan meeting in Quezon City ในปี ค.ศ.๑๙๘๕ ได้ร่วมกันให้นิยาม
ความหมายของการจัดระบบชุมชน (community organizing / co) เอาไว้ดงั นี้
๑. งานจัดระบบชุมชนหรือทีเ่ รียกย่อว่างาน co เป็ นกระบวนการทํางานกับชุมชนทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะ เช่น คนจน ผูถ้ ูกเอารัดเอาเปรียบ จากประเด็นเล็กทีเ่ ป็ นรูปธรรมจับต้องได้หรือ
เป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับคนจํานวนมากในชุมชน เป็ นเรื่องที่ต้องได้รบั การแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน มีการวิเคราะห์ปญั หาร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้เกิดการลงมือแก้ปญั หาร่วมกัน มี
การประเมินผล การย้อนมองตนเองทุกครัง้ หลังจากเสร็จการปฏิบตั กิ าร งานการจัดระบบชุมชน
นี้เป็นการทํางานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นวัฏจักร ทีเ่ ริม่ จากประเด็นเล็กๆจากระดับชุมชน สู่ทอ้ งถิน่ และ
ระดับชาติทม่ี คี วามซับซ้อนมากขึน้
๒. มีการพัฒนาจิต สํานึกผ่ านประสบการณ์ การเรียนรู้ กระบวนการทํางานการ
จัดระบบชุมชนนัน้ เป็นเครือ่ งมือในการเรียนเป็ นเครื่องมือสําคัญ ในการสร้างการตระหนักรูแ้ ละ
เป็ นข้อพิสูจน์ถงึ แรงจูงใจในการเข้าร่วมการต่อสู้ การพัฒนาจิตสํานึกไม่สามารถเกิดได้จาการ
เรียนจากวัฒนธรรมของการท่องจําหรือระบบแบบ banking system แต่จะเกิดจากการลงมือ
ปฏิบตั เิ ท่านัน้ ความสัมพันธ์ของกระบวนการวิภาษวิธรี ะหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ส่งผลต่อ
การพัฒนาจิตสํานึกของประชาชน
๓. มีมวลชนและการมีส่วนร่วม การจัดระบบชุมชน เป็นการทํางานร่วมกับ คนจน คน
ไร้อํานาจและผูถ้ ูกกดขี่ การสร้างการเปลีย่ นแปลงต้องมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทัง้
ชุมชนหรือคนจํานวนมากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้ในประสบการณ์การจัดตัง้
๔. มีผู้นําประชาธิปไตย พึงระลึกว่า นักจัดระบบชุมชนไม่ใช่ผู้นํา แต่การจัดระบบ
ชุมชนมีความหมายถึงการสร้างผูน้ ําแบบประชาธิปไตย
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เป้ าหมาย
๑. เป็นการเสริมสร้างพลังอํานาจประชาชน
เป้าหมายของนัก จัด ระบบชุ มชนคือ การสร้างเสริมพลัง อํ านาจเพื่อ ประชาชนผ่ าน
กระบวนการจัดระบบชุมชน ประชาชนจะเริม่ ต้นเรียนรู้ จากจุ ด ที่ พ วกเขาไร้ อํ า นาจและ
ค่อยๆพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นจากเรื่องเล็กสู่ปญั หาที่ใหญ่ ข้นึ สังสมประสบการณ์
่
และชัยชนะ
จนกระทังกลายเป็
่
นผู้ท่ไี ด้รบั การยอมรับมีพ้นื ที่ยนื ในสังคมหรือ อีกนัยหนึ่งคือ เป็ นกลุ่ มทีม ี
อํานาจในการต่อรองนันเอง
่
๒. เป็นการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
การสร้างพลังอํานาจของคนจนและผูถ้ ูกกดขีต่ ้องเป็ นไปเพื่อสร้างการยอมรับให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ได้มพี น้ื ทีย่ นื ภายใต้โครงสร้างการ (สําหรับส่วนนี้จะขอเพิม่ เติมในภายหลัง)
หลักการ
๑. การจัดระบบชุมชนไม่ใช่ งานการแก้ปญั หาแต่ คอื งานการสร้างความความรู้
ความเข้าใจและเป็นการเสริมสร้างพลังอํานาจให้ประชาชน (people’s power)
๒. การจัดระบบชุมชนคือการสอนผูน้ ํา เริม่ จากการค้นหาผูน้ ําไม่ว่าหญิงหรือชาย
ทีม่ คี วามสนใจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม organizer จัดตัง้ ผู้นํา
และผูน้ ําทําหน้าทีจ่ ดั ตัง้ ชุมชน
๓. การเริม่ ต้นงานจัดระบบชุมชนควรเริม่ จาก พื้นที่ท่มี ลี กั ษณะแบบชุมคน ไม่ม ี
การรวมกลุ่ม
๔. การจัดระบบชุมชนคือการปฏิบตั ิการที่ต้องได้รบั การตอบสนองจากฝ่ายตรง
ข้าม
๕. การจัดระบบชุมชนคือการแสวงหาพันธมิตร
๖. การจัดระบบชุมชนต้องใช้ประเด็นทีส่ ามารถต่อยอดไปสู่ประเด็นทีใ่ หญ่ขน้ึ
๗. การจัดระบบชุมชนต้องใช้กลยุทธ์ทอ่ี ยูใ่ นชุดประสบการณ์ของชุมชน
๘. การจัดระบบชุมชนต้องใช้กลยุทธ์ทฝ่ี ่ายตรงข้ามคาดไม่ถงึ
๙. ชาวบ้าน/ประชาชนต้องเป็นผูต้ ดั สินใจด้วยตนเอง
๑๐. ถ้าชาวบ้านหรือ ประชาชนไม่ต ระหนักว่ าตนเองมีอํา นาจที่จ ะเปลี่ย นแปลง
สถานการณ์ เขาก็จะไม่คดิ แก้ปญั หา จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้างโอกาสให้พวก
เขาได้แสดงออกเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงให้ตนเอง
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๑๑. ในการทํางานจัดระบบชุมชนนัน้ เราจะพบคนทีม่ กั มีขอ้ อ้างเพื่อทีจ่ ะไม่เข้าร่วม
อยู่บ่อยๆ นับว่าเป็ นอุปสรรคสําคัญของการปฏิบตั กิ าร คนทํางานต้องช่วยกําจัดวิธ ี
คิดแบบนี้ออกไปด้วยการหาวิธที าํ งานด้วยเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
๑๒. การเปลี่ย นแปลงนํ ามาสู่ก ารมีอํ านาจและอํ า นาจจะมาพร้อ มกับ การจัด ตัง้
องค์กรชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
๑๓. องค์กรชาวบ้านมีค วามหมายถึงการศึกษา ที่เกิดจากการพบปะแลกเปลี่ยน
รับข้อมูลข่าวสาร ทีน่ ําไปสู่การตัดสินใจและการลงมือทํา
๑๔. การพัฒ นาที่เ น้ น ชาวบ้า นเป็ น แกนกลาง มีว ิธ ีเ ดีย วคือ การสร้า งเสริม พลัง
อํานาจให้ชาวบ้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นเพื่อความเป็ นอิสรภาพ
๑๕. เป้าหมายของการสร้างสังคมใหม่ค วรต้องอยู่บนฐาน หลักการของการเป็ น
องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เพราะองค์กรชุมชนคือพืน้ ทีข่ องการเรียนรูเ้ พื่อสร้างอนาคต
ของตนเอง
๑๖. องค์กรชาวบ้านช่วยทําให้ชาวบ้านได้ทํางานอย่างมีระบบ มีการประชุม เพื่อ
ตัดสินใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปญั หาของตน ตัง้ แต่ปญั หาขัน้ พืน้ ฐาน อาหาร ที่
อยู่อ าศัย สุ ขภาพ อาชีพ ที่ดิน ฯลฯ องค์กรชาวบ้านคือ พื้นที่เ พื่อ การต่ อ รองเชิง
อํานาจกับชนชัน้ ปกครอง
๑๗. วัตถุประสงค์หลักขององค์กรชุมชนคือการให้ความสําคัญกับศักดิ ์ศรีความเป็ น
คนทีม่ ที รัพย์สนิ และอํานาจ ระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์เมื่อเราสามารถถ่ายโอน
ทรัพย์สนิ และอํานาจจากคนกลุ่มน้อยไปสู่คนกลุ่มใหญ่
จากหลักคิดข้างต้นของการทํางานจัดระบบชุมชนทําให้คนที่ทํางานสามารถนํ าไป
ปรับใช้ทาํ งานกับคนยาจน ด้อยโอกาสในทุกแห่ง
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บัญญัติ ๑๓ ประการของคนหัวรุนแรง
โดยซอล อะลิ นสกี้
แปลโดย พัชรี ชนมนัส
Always remember the first rule of power tactics: Power is not only what you have but
what the enemy thinks you have.
โปรดระลึกถึงกฎข้อแรกของยุทธวิธเี กีย่ วกับอํานาจไว้เสมอว่า: อํานาจไม่ใช่ เพียงสิง่ ทีค่ ุณมี แต่
เป็นสิง่ ทีศ่ ตั รูคดิ ว่าคุณมี
The second rule is: Never go outside the experience of your people.
กฎข้อทีส่ อง อย่าก้าวออกนอกประสบการณ์ของประชาชนของคุณ
The third rule is: Wherever possible go outside the experience of the enemy. Here you
want to cause confusion, fear, and retreat.
กฎข้อทีส่ าม เมื่อใดทีท่ ําได้ จงทําในสิง่ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ของศัตรู เพื่อสร้างความ
สับสน ความกลัว และทําให้ศตั รูล่าถอยไป
The fourth rule is: Make the enemy live up to their own book of rules.
กฎข้อทีส่ ่ี ทําให้ศตั รูเดินตามกฎกติกาในตําราของพวกเขาเอง
The fifth rule carries within it the fifth rule: Ridi ule is man’s most potent weapon
กฎข้อทีห่ า้ การเยาะเย้ยถากถางเป็นอาวุธอันทรงพลัง
The sixth rule is: A good tactic is one that your people enjoy.
กฎข้อทีห่ ก ยุทธวิธที ด่ี คี อื ยุทธวิธที ป่ี ระชาชนชื่นชอบ
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The seventh rule is: A tactic that drags on too long becomes a drag.
กฎข้อทีเ่ จ็ด ยุทธวิธที ย่ี ดื เยือ้ จนเกินไปจะกลายเป็นภาระและน่าเบื่อ
The eighth rule: Keep the pressure on.
กฎข้อทีแ่ ปด จงกดดันอย่างต่อเนื่อง
The ninth rule: The threat is usually more terrifying than the thing itself.
กฎข้อทีเ่ ก้า โดยปกติคาํ ข่มขูม่ กั จะน่ากลัวมากกว่าของจริง
The tenth rule: The major premise for tactics is the development of operations that will
maintain a constant pressure upon the opposition.
บัญญัตขิ อ้ ทีส่ บิ ฐานสําคัญของยุทธวิธกี ค็ อื ปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาจากแรงกดดันต่อฝ่ายตรง
ข้าม อย่างไม่หยุดหย่อน
The eleventh rule is: If you push a negative hard and deep enough it will break through
into its counter side.
กฎข้อที่สบิ เอ็ด ถ้าคุณผลักดันด้านลบอย่างแรงพอและลึกพอ มันจะทะลุทะลวงไปสู่ด้านตรง
ข้าม
The twelfth rule: The price of a successful attack is a constructive alternative.
กฎข้อทีส่ บิ สอง: ราคาของการโจมตีทป่ี ระสบความสําเร็จคือทางเลือกใหม่อนั สร้างสรรค์
The thirteenth rule: Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it.
กฎข้อทีส่ บิ สอง เลือกเป้าหมาย บีบให้อยู่ ทําให้เป็นเรือ่ งส่วนตัว และแบ่งข้างให้ชดั เจน
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