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ชื่อรายงานการวิจัย: ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใส
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้วิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา
พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสิงห์), พระสมพล สมาจาโร (ชัญถาวร)
นายศราวุธ ขันธวิชัย, นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
ส่วนงาน:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
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ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมครั้ ง นี้ ได้ ด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขั้ น ตอน ดั ง นี้
(๑) ศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (๒) นาผลที่ได้
จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง โดยร่วมกับประชาชนสารวจข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาปัญหา ดาเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหารวมถึงการควบคุมติดตามและขยายผล
(๓) ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทาแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน พบว่าโครงการที่ผ่านประชาคม
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการเสนอโครงการวัสดุจัดทาปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ผ่ านมติ
ปัญหาสาคัญที่พบคือ การตัดสินใจเลือกโครงการในวันเดียว ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกในผลได้ผลเสียของโครงการก่อนลงมติเลือกโครงการ
๒. น าปั ญ หาที่ พ บจากการจั ด ประชาคมหมู่ บ้ า นไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการหมู่บ้าน พบปัญหาสาคัญคือหนี้สินรายครัวเรือนจากการซื้อปุ๋ยเคมีแม้ว่าชุมชนจะเคย
ได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์จากรัฐแต่ไม่เคยนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
มีบางหมู่บ้านได้นาไปใช้ประโยชน์แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีทาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคยแม้ว่าระยะต่อมามีผู้เสนอโครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์แต่ก็ไม่
สามารถผ่านมติประชาคม ร่วมกับชุมชนสารวจ ปัญหาความต้องการค้นหาศักยภาพ ประสบการณ์
และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนพบว่า จุดแข็งของชุมชน คือมีความสามัคคีคณะกรรมการหมู่บ้านมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่อนสาคัญที่พบ คือ
ประชาชนไม่ได้มีส่ว นในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตนจากโครงการที่ผ่านการลงมติ
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ประชาคมสิ่งที่คุกคามที่สาคัญ คือภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร โอกาสที่
สาคัญ ของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนโดยเฉพาะภาคเกษตรเพื่อหาทางออกใน
การลดภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน ได้หารือกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดให้มีการเสวนาเกษตรอินทรี ย์เพื่อพึ่งพาตนเองโดยก่อนการเสวนา ได้
ทดลองปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนปลูกพืชผักในชุมชน และนาข้อมูลจากการทดลองไปประกอบการเสวนา
ในการเสวนาพบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาเกือบทั้งหมดมีหนี้สินจากการซื้อปุ๋ยเคมีโดยมีเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมี
ที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน การเสวนาครั้งนี้ได้สร้างแรงจูง ใจให้
ประชาชนต้องการที่จะมีโครงการทดลองทาเกษตรอินทรีย์โดยลงมติเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อขยายผลทั้งในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วม การดาเนินโครงการและการติดตามผล
ตัวแทนชุมชนร่วมสนทนากลุ่ม ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน และได้นาความรู้มาทาความ
เข้าใจกับครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกันทดลองทานา ปลูกผักและทาสวน ผลการ
ทดลองเกิดนวัตกรรมปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ (๘:๑) ในการทานาที่ทาให้คุณภาพดินดีขึ้นและมี
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในนาข้าว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทดลองไปใช้ในการปลูก
พืชไร่ พืชสวน และผัก ทั้งในชุมชนและในหมู่บ้านอื่น พบว่าให้ผลผลิตดีกว่าปุ๋ยเคมีและค่าใช้จ่ายต่า
กว่า นอกจากนี้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนเองได้ด้วยต้นทุนต่าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสิ่ง
สาคัญคือปัจจัยภายในของประชาชนทีจ่ ะต้องมีความศรัทธา มีความอดทนอดกลั้นที่จะติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. การเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ
ชุมชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบจัดเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยมี
อาจารย์นิสิตและประชาชนเข้าร่วม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการทาประชาคมหมู่บ้าน
และการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมี ระดับความพึงพอใจตรงกัน
กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและ
ทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญ หาหนี้สินของ
ประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับการลดใช้
ปุ๋ ย เคมีและส่ งเสริ มเกษตรอิน ทรี ย์ อ ย่า งไรก็ ตามประชาชนมีความมั่น ใจมากขึ้นในการที่จ ะเสนอ
โครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ในการจัดประชาคมร่วมกับภาครัฐในโอกาสต่อไป
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ABSTRACT
This academic work for servicing society was implemented through the
following objectives and stages: ( 1) Studying problems of village community meeting
through in-depth people’s participation for transparency in local development in the
area of Tambon Krasobe, Muang District, Ubon Ratchathani Province; ( 2) Bringing the
results of studying problems of village community meeting to take action with the
people’s participation in information survey, analysis, problem identification and
project implementation and extension; ( 3) Applying the knowledge from
implementation in village community meeting for planning programs and projects at
the village and Tambon levels.
The results of this academic work for servicing society are as the following:
1. The results of studying problems of village community meeting:
The results show that the projects approved in the community meeting
were mainly infrastructure development. A project of organic fertilizer was proposed
but not approved. The significant problem found in the community meeting is that the
decision for approval is made just once on the same day without people’s participation
in in-depth study on cost-benefit before the approval.
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2. Bringing the problems found in village community meeting to take action:
In meeting with village committee, the significant problem of villagers is
indebtedness from the expense on chemical fertilizer. The government provided a
machine for compressing grains of organic fertilizer. However, the machine has never
been used in the village. Though the machines were used in some villages, the quality
of the fertilizer was poor and the villagers turned back to use chemical fertilizer. Organic
fertilizer project, thus, has not been approved in the community meeting.
With people’s participation in community survey on problem and need
identification, community potentials, experiences and resources, four components
have been found: Strengths are the unity among the village committee and the people
and their readiness to change for the better; Weaknesses are that the potentials of the
people have neither been used nor developed in the approved community projects;
Threats are the conditions of indebtedness of the people on investment in agriculture;
Opportunities are the utilization of people’s potentials and local resources especially
in agricultural sector to relieve themselves from the conditions of indebtedness.
In seeking approaches in utilization of people’s potentials and local
resources, with the cooperation of village committee, a seminar on organic farming for
self-reliance among villagers was arranged. Before the seminar took place, vegetable
growing using vermicomposting, organic fertilizer composed from earthworm, was
experimented. Result of the experiment was introduced in the seminar. Almost all of
the participants are in debt from the expense on chemical fertilizer. In addition,
chemical fertilizer businesses have been deep-rooted in the village revolving fund and
the community cooperative. The participants unanimously agreed to have a project on
experimenting organic farming by selecting families for experimentation and extension
in the community and nearby villages.
For project implementation and follow-up, representatives of the
community participated in the focus group on vermicomposting and brought the
knowledge to share with other families in experimenting organic rice farming, vegetable
and fruit growing. The result of experimentation innovates a mixture of
vermicomposting and monosodium glutamate (8:1) that made the soil loose with
combination of clay and ecological change. The information has been exchanged
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among the families growing farm plants, fruits and vegetables in the community and
other villages. It was found that vermicomposting yielded more and better products
with less investment cost than chemical fertilizer. An essential element of organic
farming is the faith and patience of the people in continuous follow up.
3. Organizing a seminar on community meeting and organic farming
development: The sections of Political Science and Public Administration,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus with the
cooperation of village committee organized the seminar. The participants included
village committee, villagers, students and lecturers. The assessment of the output of
community meeting and organic farming experimentation that the university and the
village cooperated showed that the villagers and the students were satisfied at the
highest level in the participation of the people in community meeting and organic
farming experiment. However, the lowest level of satisfaction was on the condition of
indebtedness of villagers that need to be structurally solved depending on the
government policy in decreasing chemical fertilizer and promoting organic farming.
However, the villagers have attained more confidence in proposing organic farming
project in community meetings with the government sector in the future.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรื่อง ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ
พระสุ ธี รั ตนบั ณฑิต, รศ. ดร. ผู้ อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้า ที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่าน ที่ช่วยให้คาแนะนาและ
คาปรึกษาในการทาวิจัยผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบพระคุณ พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี ผู้อานวยการ
วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนในการทาวิจัยครั้งนี้ และที่สาคัญคือ ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ ที่ร่วมกันเสียสละเวลาศึกษาการ
ทาประชาคมหมู่บ้านและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทดลองเกษตรอินทรีย์ จนทาให้งานวิจัย
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้สาเร็จลงด้วยดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำรและสถำนกำรณ์ของปัญหำ
ในปี ๒๕๕๙ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ได้ทาการวิจัยเรื่อง จิตสานึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรม
มาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลองค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาสาคัญที่พบโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประชาชน
และเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ การเสนอโครงการในการทาประชาคมไม่ได้เกิดจากจิตสานึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาด
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น เช่น การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การดาเนินโครงการและการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ นอกจากนี้ปัญหาช่องว่า งการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลกับประชาชนเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและทาให้
ประชาชนเข้าใจว่า ขั้นตอนทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนประชาชนตระหนักแต่
เพียงว่าตนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรั บประโยชน์ นอกจากนี้ การที่ประชาชนขาดโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ลึ ก ในการระดมความคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว ม
ดาเนินการและร่วมตรวจสอบติดตามผล และส่งผลให้ประชาชนเห็นว่าการทางานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ๑
สถานการณ์ของปัญหาที่พบจากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ที่
ผ่านมา ว่า การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชัน
เป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคม
จึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง ประกอบกับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนัก
ถึง ความสาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ในส่วนขององค์กรปกครอง
๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวมบทควำมวิชำกำร พระพุทธศำสนำ ปรัชญำ บูรณำ
กำรกับศำสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, กันยายน ๒๕๖๐, หน้า ๒๘๕.

๒
ส่วนท้องถิ่น มีการบริ หารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขาดระบบการทางาน
ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจการใช้
งบประมาณยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท้องถิ่นยังขาดระบบที่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทยในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนา
ประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน
มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในระดับชุมชน มีการจัดทาแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ
ตลอดทั้งเปิดเวทีประชาคมระดับตาบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไก
ในการให้คาปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล และเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดั บ ตาบล นอกจากนี้ ให้ มีการปรับกระบวนการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิ บาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการ
ก ากั บ ดู แ ลโดยภาคประชาชนและชุ ม ชน ตลอดทั้ ง สร้ า งความโปร่ ง ใสในการจั ด ท าและบริ ห าร
งบประมาณของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่๔

๒

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , แผนพัฒนำ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, สื บ ค้ น จากอิ น เตอร์ เ น็ ต สื บ ค้ น ที่
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422, หน้า ๑, ๔๓,๖๑,๖๒
๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๐, ๑๓๒, ๑๓๔, ๑๓๕

๓
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธานี จึงได้เสนอโครงการประชาคมหมู่ บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อ
ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงระหว่างผู้นาชุมชน
ประชาชน อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาค
ประชาชน

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน
เพื่อความโปร่ งใสในการพัฒ นาท้ อ งถิ่น ในพื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมื อ งอุบ ลราชธานี จังหวั ด
อุบลราชธานี
๑.๒.๒ เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันสารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาและลาดับความสาคัญของปัญหาเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และดาเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล
๑.๒.๓ เพื่อให้ ป ระชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคม
หมู่บ้านและผลการดาเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทา
แผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

๑.๓ ขอบเขตกำรดำเนินงำน
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
๑) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาศักยภาพและทรัพยากร
ของท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการค้นหาปัญหาและความต้องการผสมผสานกับการ
ค้นหาศักยภาพของชุมชน
๒) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจจัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาและความต้องการหรือโครงการพัฒนาอื่นที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน
๓) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันวางโครงการ ตามข้อ ๑.๓.๑ (๒)
๔) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลใน
การทาประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบลและระดับอื่น

๔
๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนพื้นที่และประชำกร
๑) ขอบเขตด้ำนพื้นที พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการจัดเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒ นา
ท้องถิ่นระหว่างผู้นาท้องถิ่น ประชาชน อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิตสาขาวิ ชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์
๒) ขอบเขตด้ำนประชำกร คัดเลือกหมู่บ้านในตาบลกระโสบจากกลุ่มหมู่บ้านที่มี
จานวนครัวเรือนและประชากรมากที่สุด ปานกลางและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
กระโสบ หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจานวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชากรจานวน ๑,๐๔๓ คน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
จานวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คนและบ้านดอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีจานวนครัวเรือน ๓๕
ครัวเรือนและประชากรจานวน ๑๕๙ คน

๑.๔ ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
๑.๔.๑ ทบทวนทฤษฎีกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำน
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของประชาชนมักจะถูกนาไปอ้างเพื่อความชอบ
ธรรมในการกาหนดนโยบายตลอดทั้งการวางแผนงานโครงการว่าได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่าประชาชนมีความเป็นเจ้าของแผนงานและโครงการนับตั้งแต่การวางแผนงานและโครงการ
การปฏิบั ติการโครงการ การได้รั บ ประโยชน์จากโครงการตลอดทั้ง การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผล
๑) ควำมหมำยและควำมสำคัญของประชำคมหมู่บ้ำน
ประชาคม ตามความหมายในพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ๕ การประชุมประชาคม ตรงกับ
ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษว่ า “Community Meeting” ตามความหมายในพจนานุก รม Collins English
Dictionary (1980) “Community” หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง (locality)
ที่มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน (common ownership) และการมีส่วนร่วม (participation) ในท้องถิ่น
นั้ น และค าว่ า “Meeting” หมายถึ ง การมารวมตั ว กั น (coming together) หรื อ ประชุ ม ร่ ว มกั น
(assembly/formal meeting)๖รวมความแล้ว หมายถึงการรวมตัว กันของประชาชนในท้องถิ่ นเพื่ อ
ร่วมกันปรึกษาหารือหรือประชุมในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน
๕

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒,ประชำคม,นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์,๒๕๔๖,หน้า ๖๕๖.
Collins English Dictionary, Community, Meeting, Rand McNally & Company, 1980, USA,
for William Collins Sons & Co. Ltd., PO Box, Glasgow G40NB pp306, 918.
๖

๕
๒) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในประชำคมคณะกรรมำธิกำรยุโรป (European
Commission)
ได้กล่าวถึงเหตุผลของความตั้งใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยประการแรก
ได้แก่ แรงจู งใจในการทางานร่ ว มกัน ที่ทาให้ ประชาชนรู้สึ กว่า ตนเองเป็นส่ ว นหนึ่ งของชุ มชนและ
ตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเองและต่อชุมชน ประการที่สองเป็น
ความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ประการที่สาม ประชาชน
เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเอง
และในภาพรวมของชุมชน และประการสุดท้าย ประชาชนมุ่งหวังที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินหรือเป็น
วัตถุ๗
ประชาชนมีเหตุผลสาคัญในการเข้าร่วมแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งผู้นาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกมักมองข้ามและส่วนใหญ่จะคิดว่าประชาชนตัดสินใจเข้าร่วมเพราะความอยาก
ได้เงินหรือวัตถุ โดยมิไ ด้คานึงว่าประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือเพื่อชุมชนใน
ภาพรวม ความคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้การดาเนินงานของหน่วยงานนั้นเป็นเพียงการหว่านเงินลงไปใน
ชุมชนโดยปราศจากการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความหมาย เงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่ง
เดียวในการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้กล่าวถึงอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ประชาชนไม่
มั่นใจในการมีส่วนร่วม ประการแรก การกระจายหรือแจกจ่ายที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนทั้งใน
ส่วนของงานและผลประโยชน์ประการที่สอง สังคมที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็ นอุปสรรคสาคัญ
หนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สาม ความรู้สึกที่ว่ารัฐหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่
จัดหาบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ฝ่ายเดียว ประการที่สี่ ทัศนคติของหน่วยงาน
ภายนอกที่มองประชาชนว่าไม่มีความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วม
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ประชาชนมี ค วามพร้ อ มและมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว ม หากแต่
ทัศนคติและวิธีการทางานของหน่วยงานภายนอกกลับเป็นอุปสรรคสาคัญในการมีส่วนร่วม สิ่งสาคัญคือ
การปฏิบั ติต่อประชาชนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ฟังเสี ยงของประชาชน เรียนรู้จาก
ประชาชน ซึ่ง จะน าไปสู่ การดาเนิ นแผนงานและโครงการที่ประสบผลสาเร็จ เป็นการใช้เวลาและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว ตลอดทั้งทาให้แผนงานและโครงการดาเนินต่อไป
อย่ างยั่ งยื น การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนส่ งผลให้ การดาเนินแผนงานโครงการเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิผล (effectiveness) และมีประสิทธิภาพ (efficiency) ปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก หากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพใน
๗
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๖
เกียรติและศักดิ์ศรี หรือหากหน่วยงานภายนอกเหล่านั้นลาเอียงหรือให้ความชื่นชอบต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชน ย่อมทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบในการมีส่วนร่วม๘
Chowdhury (1996) ได้ตั้งคาถามสาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมาย
(meaningful participation) สามด้าน ได้ แก่ ประการแรก พิจารณาการมีส่วนร่วมนั้นว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมประเภทใด ประการที่สอง มีใครเข้าร่วม และประการที่สาม การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร
นอกจากนี้ Evens (1974) ได้ให้แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วม ดังนี้ ประการแรก มีใครเข้าร่วม
ประการที่สอง ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องใด อย่างไร ประการที่สาม ทาไมประชาชนจึงเข้าร่วม เข้า
ร่วมด้วยเหตุปัจจัยใด ได้แก่ ชุมชนมีบริบททางวัฒนธรรมอย่างไร เช่น ค่านิยม บรรทัดฐาน (ปทัสถาน)
และบทบาท เป็นต้น ความรู้และทักษะของประชาชนในการเข้าร่วม โครงสร้างและสภาพของชุมชน
เช่น ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรที่มีอยู่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจะสนองตอบต่อความคาดหวังเพียงใด๙
๓) ปัญหำอุปสรรคของประชำคม Kaufman and Alfanso (1997) ได้ชี้ให้เห็น
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของประชาคม ได้แก่ อานาจของระบบราชการแบบรวมศูนย์และการเมืองแบบ
ยึดผู้นา ประกอบกับประชาชนในท้องถิ่นขาดประสบการณ์และทักษะในการจัดระบบการมีส่วนร่วม
การแบ่งแยกหรือแตกแยกในสังคม ตลอดทั้งผลกระทบจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ๑๐
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการค้นหาข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาและความต้องการ สามารถร่วมคิดและ
ตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหาทรัพยากรที่จาเป็นอันเป็นการลดการ
พึ่งพาจากภายนอก เพิ่มการพึ่งพาตนเอง ลดการสั่งการจากเบื้องบนสู่ล่าง (top-down approach)
แบบรวมศู น ย์ ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การมี ข้ อ มู ล ทางเดี ย วจาก
หน่วยงานภายนอกโดยขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในชุมชน ขาดการปรึกษาหารือหรือรับฟัง ความ
คิดเห็นของประชาชนอาจนาไปสู่ช่องว่างของความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภายนอก
และส่งผลไปถึงการขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบตรวจสอบได้ ทาให้ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในแผนงานโครงการ (UNEP 1996)๑๑

๘

Ibid, p. 179
๙
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๗
๔) กระบวนกำรประชำคมหมู่บ้ำนในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ๑๒ และ มาตรา ๔๓ บุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรื อส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ นอกจากนี้ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ จัดการ
บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติสิทธิของบุคคลและชุมชนดังกล่าว หมายความ
รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ ในการดาเนินการดังกล่าวด้วย ๑๓ ทั้งนี้ใน
มาตรา ๒๕๓ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ๑๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้คาจากัดความว่าประชาคมหมู่บ้าน
หมายถึ ง การประชุ ม ราษฎรในหมู่ บ้ า นผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู้ ใ หญ่ บ้ า น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พู ด คุ ย
ปรึ กษาหารื อ โดยมีจุ ดมุ่งหมายที่ จ ะแก้ ปัญ หาหรือ พั ฒ นาประเด็น ใดประเด็ นหนึ่ งร่ว มกั น ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุม คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านหรือ
เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่ งการให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดั งกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุม๑๕
การจัดทาประชาคมหมู่บ้านเป็นรากฐานสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการดาเนินโครงการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
๑๒
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๑๓
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๘
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
และกลยุ ทธ์ โดยสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาจังหวัด ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็ น แผนก้าวหน้า และให้ ห มายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สาหรับโครงการพัฒนาหมายถึงโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สี่ ปี ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้ การพัฒ นาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้๑๖
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์
จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการประชาคมท้องถิ่น
ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และคุณภาพ๑๗
๕) สรุปภำพรวมของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนแล้ว
การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาและความต้องการตลอดทั้งร่วมคิดและตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
๑๖

ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุกเบกษา หน้า ๓เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง, ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕

๙
ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน(Asset-based approach) และทรัพยากรที่จาเป็นจากภายนอก
(Needs-based approach)
การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักในผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากแต่เกิดจากแรงจูงใจที่โน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะทางานเพื่อชุมชนมีความรู้สึกผูกพันช่วยเหลือเกื้อ กูล
กันในสังคม เพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและในภาพรวมของชุมชนนอกจากนี้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนลดการพึ่งพาหรือ
การสั่งการจากภายนอก
อุปสรรคสาคัญของการมีส่วนร่วมคือโครงสร้างของอานาจในการตัดสินใจกล่าวคือใคร
เป็นผู้ตัดสินใจการจัดสรรและใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนนอกจากนี้
ทัศนคติที่ว่ารั ฐ หรื อหน่ว ยงานภายนอกมีอานาจหน้าที่จัดหาบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกให้
ประชาชนแต่ ฝ่ า ยเดี ย ว ขณะเดี ย วกั น ทั ศ นคติ ข องหน่ ว ยงานภายนอกที่ ม องประชาช นว่ า ไม่ มี
ความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วม ทั้งสองส่วนได้เป็นอุปสรรคสาคัญของการมีส่วนร่วม
ส่งผลให้เกิดอานาจของระบบราชการแบบรวมศูนย์และการเมืองแบบยึดผู้นาขาดการปรึกษาหารือหรือ
รับฟังความคิดเห็นเชิงลึกจากประชาชน การขาดปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลไปถึงการ
ขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบตรวจสอบได้ของโครงการและกิจกรรมในชุมชน
ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ฟังเสียงของ
ประชาชน เรียนรู้จากประชาชนปราศจากอคติความลาเอียงหรือให้ความชื่นชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชนถือเป็นหลักสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๔.๒ หลักควำมโปร่งใส
Bauhr andGrimes ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใส (transparency) ว่า เป็นแนวคิด
ที่ มี ค วามหมายในหลายด้ า น ซึ่ ง เป็ น การเชื่ อ มโยงระหว่ า งความรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบได้
(accountability) กับการป้องกันการทุจริต (corruption) นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงการไม่
เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย (impartiality) ตลอดทั้งการเคารพในหลักแห่งกฎหมายหรือหลัก
นิติธรรม (Rule of law)๑๘
นอกจากนี้ Hood (2006) ยังได้โยงความเป็นมาของความโปร่งใสว่าเป็นหลักความเชื่อว่า
ด้ ว ยความเปิ ด เผย (openness) ซึ่ ง หมายถึ ง การกระท าที่ ค าดการณ์ ไ ด้ ว่ า จะท าอะไรอย่ า งไร
๑๘

BAUHR, M. and GRIMES, M., WHAT IS GOVERNMENT TRANSPARENCY,New Measures
and Relevance for Quality of Government, WORKING PAPER SERIES 2012:16 , QOG THE QUALITY
OF GOVERNMENT INSTITUTE , Department of Political Science , University of Gothenburg , Box 711,
SE 405 30 GÖTEBORG , December 2012 , ISSN 1653-891, p.4

๑๐
(predictable) โดยจะดาเนินการตามหลักการที่ได้กาหนดไว้ (Published rules) ให้เป็นไปตามบรรทัด
ฐานหรื อ มาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of law) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจสอบได้ (accountability) หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public participation) และหลัก
ความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน (Deliberative democracy)๑๙
Vishwanath and Kaufmann (1999) และ Kaufmann (2002) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ
ของความโปร่งใส (transparency) ว่า หมายถึงการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันต่อ
เวลาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
ได้ ๒๐คาจากัดความนี้ไม่เพียงแต่การมีพร้อมของข้อมูลข่าวสาร (availability) หากแต่ยังต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้ (reliability) และสามารถเข้าถึงได้ (accessibility) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ให้ความสาคัญต่อความโปร่งใสว่ าเป็น
องค์ประกอบสาคัญของความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยได้แยกอธิบาย ดังนี้
๑) ความรั บ ผิ ดชอบตรวจสอบได้ (accountability) หมายถึงข้อผู กพันที่จะต้อง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ างานได้ ดาเนิ น ไปตามกฎเกณฑ์ แ ละมาตรฐานที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ (agreed rules and
standards) และจะต้องรายงานผลงานด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องโดยเป็นไปตามบทบาทและแผน
ที่กาหนดไว้
๒) การควบคุมภายใน (Internal control) เป็นกระบวนการที่ออกแบบเพื่ อ ให้
หลักประกันที่สมเหตุสมผลว่าการดาเนินการนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และด้านความสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
๓) การควบคุมดูแล (oversight) หมายถึงกระบวนการทั่วไปที่ใช้ในการ ทบทวน
ควบคุมติดตาม ประเมินผล การบังคับบัญชา การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีโครงการ กิจกรรม
การด าเนิ น ตามนโยบาย และผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจใน ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ในด้านการจัดองค์กร การเงิน ความรับผิดชอบทั้งในด้านการปฏิบัติการและใน
ด้านจริยธรรม ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ
๔) ความโปร่งใส (transparency) หมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้
และทันเวลา เกี่ยวกับ สภาวะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจและการลงมือทาที่เกี่ยวข้องกับ

๑๙

Ibid, What is Government Transparency?, p.4
๒๐
Ibid, p.4

๑๑
กิจกรรมขององค์การ โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก (accessible) เห็นได้ชัดเจน
(visible) และเข้าใจได้ง่าย (understandable) ๒๑
ปธาน สุ ว รรณมงคล ได้ ใ ห้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มและหลั ก ความโปร่ ง ใส โดยแยกเป็ น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้
๑) หลักกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้
๑.๑ มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยการใช้สื่อในการให้ข้อมูล ความถี่
หรือความสม่าเสมอในการให้ข้อมูล และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
๑.๒ มีการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็ นจาก
ประชาชนภายนอกหน่วยงาน กลุ่มบุคคลที่หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ความเต็มใจในการรับฟังความ
คิดเห็น การเห็นคุณค่าของการรับฟังความคิดเห็น การทิ้งช่วงของการตัดสินใจหลังการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
๑.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้โอกาสหรือมิติของเวลาในการตัดสินใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจหรือเป็น กระบวนการใช้กรรมการในการตัดสินใจ
๑.๔ มีการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) หลักควำมโปร่งใส ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้
๒.๑ มีความโปร่งใสด้านโครงสร้างของการตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
๒.๒ มีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดย ประชาชนได้รับรู้การทางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมปทาน ประชาชน สื่อ องค์กร
พัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ๒๒
หลั ก การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participatory Governance)ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ชี้ให้เห็นความสาคัญของ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือ
Participative Democracy เป็ น ยุ คสมัยของประชาธิป ไตยที่ ทุก คนต้ อ งการเข้ า มามีส่ ว นร่ว ม และ
น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นสภาพแวดล้ อ มของเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว น
ร่วม เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนเริ่มตั้งคาถามกับนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่กาหนดโดยผู้ที่อยู่ในภาค
๒๑

United Nations Development Programme, The UNDP accountability system:
Accountability framework and oversight policy, Executive Board of the United Nations
Development Programme and of the United Nations Population Fund, DP/2008/16/Rev.1.
๒๒
ปธาน สุวรรณมงคล, กำรบริหำรภำครัฐกับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล, (กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า
๒๕๕๘, ISBN 978-974-449-798-7), หน้า ๑๖-๑๘.

๑๒
ราชการซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน แต่บางครั้งไม่ได้รับคาตอบ เมื่อไม่ได้รับคาตอบก็นาไปสู่ความ
ขัดแย้ง ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้รัฐบาลในหลายประเทศมองว่า การบริหารราชการ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
ความจาเป็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหา
แนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา
หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลวในการ
พัฒนาชุมชนชนบทที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับกระแส
ความคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและในระดับสากล เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทาให้การพั ฒนาในยุคหลัง ๆ ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายสาคัญของการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นา เป็ น การพั ฒ นาที่ ท รงพลั ง และยั่ ง ยื น ในสั ง คม
ประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจใน
การดาเนินการ และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนซึ่งหาก
ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
จะไม่ส ามารถเกิดขึ้น ได้ โดย 5 ขั้นตอนนั้น ประกอบด้ว ย ขั้นตอนแรก การมีส่ ว นร่ว มในการรับรู้
สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองการมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทาง
เพื่อตัดสินใจขั้น ตอนที่สามการมีส่ว นร่ว มในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่ การมีส่ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้า การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบาย
สาธารณะ๒๓
สรุปภำพรวมของหลักควำมโปร่งใส
ความโปร่งใสในการทางานร่วมกับประชาชน จาเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนับตั้งแต่
การร่วมรับรู้ว่ากาลังเกิดปัญหาใดขึ้นในชุมชนเพราะเหตุใดการคิดจะแก้ปัญหานั้นเป็นไปตามหลักแห่ง
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมหรือไม่ ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้รู้ดีที่สุดในทรัพยากรและศักยภาพของ
ชุมชน ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้โดยเป็นไปตาม
หลั ก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยแบบอภิ ป รายไตร่ ต รองร่ ว มกั น หลั ง จากการไตร่ ต รองร่ ว มกั น แล้ ว
๒๓

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม, ๒๕๕๐
https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=708

๑๓
ประชาชนจะมีความรู้สึกยินยอมพร้อมใจในกระบวนการตัดสินใจที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ
ตัดสินใจดังกล่าวไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความโปร่งใสด้านโครงสร้างและ
กระบวนการการตัดสินใจที่ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อมีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นผลที่
ได้มาจากการร่วมตัดสินใจของประชาชน ประชาชนควรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและ
ร่วมติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบและการป้องกันการทุจริตโดยการ
ดาเนิ น โครงการหรื อกิจ กรรมนั้ น ต้อ งเป็น ไปด้ว ยความเปิ ดเผยคาดการณ์ ได้ว่าจะทาอะไรอย่ า งไร
ดาเนินการตามหลักการที่ได้ตกลงไว้และเป็นไปตามบรรทัดฐานหรือมาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้รวมถึงความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อถือได้และทันต่อเวลาและข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องมีพร้อมที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้
สะดวกโดยมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
การมีส่ ว นร่ ว มและความโปร่งใส จึง เป็น หลั กพื้นฐานในการอยู่ร่ว มกันของคนในสั งคม
ประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วดาเนินไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาร่วมกันของทุกฝ่าย
๑.๔.๓ กำรประยุกต์ ใ ช้ ผลกำรศึก ษำวิ จัย ในกำรบริ กำรวิ ชำกำร ผลกำรศึกษำเรื่ อ ง
จิตสำนึกโอกำสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น: กรณีศึกษำ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลองค์ ก รภำคเอกชน และองค์ ก รวั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
โดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า
๑) ด้ า นจิ ต ส านึ ก และโอกาสของประชาชนในการมี ส่ ว นร่ว ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนจะอยู่ในขั้นตอนการจัดทาประชาคมหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นการมี
ส่ ว นร่ ว มเพีย งการตัดสิ น ใจล าดั บ โครงการ ไม่ได้เป็นการมีส่ ว นร่ว มที่ประชาชนมี บทบาทในวงจร
โครงการ กระบวนการดังกล่าวมิได้เป็นการมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เปิด โอกาสให้ประชาชนศึกษา รวบรวม
และใช้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ใช้จิ ตส านึ กในการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ปราศจากอคติ และใช้ปัญญาแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผ ลในการค้นหาปัญหาความ
ต้องการ โดยผ่านการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการสนทนา ถกเถียงและร่วมมือกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความปีติปราโมทย์หรือความเคารพศรัทธาเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน และเป็นการ
สร้างความตระหนักตื่นรู้ในสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนตลอดทั้งตระหนักถึงปัญหาของสังคมใน
ฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง การที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ ทาให้ประชาชนขาดจิตสานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วย
ความโปร่ งใส ในการจั ดทาข้อบั ญญั ติง บประมาณ แม้องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลจะเปิดโอกาสให้

๑๔
ประชาชนเข้าร่วมติดตามความโปร่งใสในการตัดสินใจบรรจุโครงการที่เสนอ องค์การบริหารส่วนตาบล
ยั ง ขาดวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและรู้ ช่ อ งทางโอกาสเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่สนใจที่จะเข้าร่วม คิดว่าไปร่วมแล้วตนเองไม่ได้อะไร มอบให้คนที่
มีเงินเดือนหรือมีค่าตอบแทนไปทาหน้าที่ ส่วนในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการดาเนินการโครงการ
กรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดซึ่งมีจานวนจากัด แต่ไม่ได้
เปิดโอกาสหรือมอบหมายให้ประชาชนในพื้นที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
๒) ด้านจิตสานึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการทาประชาคมตามรูปแบบเพื่อให้ครบ
กระบวนการตามที่ทางราชการกาหนด ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมไม่ได้มีส่ วนร่วมในการ
วางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิงลึก รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น
ได้แก่ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การดาเนินโครงการ และการติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินโครงการ สาเหตุสาคัญที่ทาให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการดั งกล่าวเกิดจาก
ช่องว่างที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดาเนินการ และร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการ
ทางานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางส่ ว น ไม่ได้เป็นไปด้ว ยความโปร่ง ใสและมีประสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยังทาให้ประชาชนเข้าใจว่า กระบวนการทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนประชาชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์
๓) ข้อเสนอแนะต่อการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลในการส่งเสริม การมีส่วน
ร่วมของประชาชน
๑. ควรสร้างจิตสานึกของประชาชน โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลเชิงลึก
ร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น ตลอดทั้งตระหนักในความเป็นเจ้าของโครงการและกิจกรรม โดยมี
ส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจตลอดวงจรโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานพัฒนาตาบลและ
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณประจ าปี เพื่ อ ร่ ว มติ ด ตามการจัด สรรทรั พ ยากร และเพิ่ ม ความรั บ ผิ ดชอบ
ตรวจสอบได้ โดยมีการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างฝ่ ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและประชาชน ควรพัฒนาการสื่อสารกับประชาชนให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และโปร่งใส
๓. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเปิดเผย ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและประชาชน ก่อนทาประชาคมและระหว่างการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ตลอดทั้ง
การติดตามตรวจสอบผลการดาเนินโครงการ

๑๕
๔. ควรให้ความรู้และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีบทบาทร่วมติดตามตรวจสอบ
โครงการ
๕. ควรส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมให้มีส่วนสนับสนุนการ
เปิ ดโอกาสให้ เกิดเวทีแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นและเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๒๔
๑.๔.๔ กำรประยุกต์ใช้ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำประชำคม
ในประเทศอื่น
๑) รำยงำนวิจัยเรื่องผลของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงกำรพัฒนำชุมชนที่
ยั่งยืนในประเทศเคนยำ
(Wasilwa, 2015) กำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community participation)
หมายถึง กระบวนการที่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว หรือชุมชนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของ
ตน และพัฒ นาศักยภาพของตนในการร่ว มพัฒนาชุมชน โดยเข้าไปมีส่ ว นร่วมในกระบวนการการ
ตัดสินใจในการกาหนดเป้าหมายและประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับตน เช่น ทิศทางในการให้บริการ
ของรัฐและการจั ดสรรงบประมาณกำรพัฒนำ(development) หมายถึง การระดมหรือสั่งสมทั้ง
ทางด้านกายภาพและศักยภาพที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืน (sustenance) ความมีอิสระจาก
ความเป็นทาส (freedom from servitude) และความมีเกียรติศักดิ์ศรี (self-esteem) ของสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน ควำมยั่งยืน (sustainability) หมายถึง ความสามารถของโครงการที่สามารถคง
อยู่และดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ห้วงเวลาดาเนินโครงการสิ้นสุดลง กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable development)หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส นองความต้ อ งการจ าเป็ น ของคนในยุ ค
ปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลที่เป็นอุปสรรคต่อการสนองความต้องการจาเป็นของคนในรุ่นต่อไป
การมีส่วนร่วมมีความหมายที่หลากหลาย แต่ในรายงานวิจัยนี้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหมายถึงกระบวนการที่ผู้ได้รับประโยชน์มีอิทธิพลต่อการกาหนดทิศทางและอานวยการโครงการ
พัฒนา มากกว่าที่จะเป็นผู้รอรับผลประโยชน์จากโครงการ (Paul, in Bamberger, 1986) การมีส่วน
ร่ ว มมิ ไ ด้ บั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ความส าเร็ จ (success) ของโครงการเท่ า นั้ น หากแต่ ท าให้ โ ครงการมี
ประสิ ทธิภ าพ (efficient) และประสิ ทธิผ ล (effective) มากยิ่งขึ้น (McGee, 2002) การสร้างพลั ง
อานาจ (empowerment) ในบริบทนี้ หมายถึงการให้โอกาสประชาชนที่อยู่ชายขอบ (marginalized)
หรือผู้ด้อยโอกาส (vulnerable) ตลอดทั้งผู้ที่ถูกสังคมละเลย (excluded) จากการพัฒนา โดยให้กลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ได้สามารถพึ่งพาตนเอง (self-reliant) ที่จะจัดการทรัพยากรของตนเอง มีความเชื่อว่า

๒๔

รวมบทควำมวิชำกำร พระพุทธศำสนำ ปรัชญำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบ
สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๙๓-๒๙๗

๑๖
การมีส่วนร่วมจะนาไปสู่การสร้างพลังในการพัฒนาสมรรถนะ (capacity building) ทักษะ (skills)
และการฝึกอบรม (Lyons et al, 2001)
จุ ด ประสงค์ ข องการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในโครงการระดั บ ชุม ชน (Community
based projects) ไม่เพียงแต่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของอานาจ (power relations) แบบเดิมที่มี
การสั่งการจากบนสู่ล่าง ไปเป็นความสัมพันธ์ของอานาจในแนวนอนที่ให้ความสาคัญในการสร้างเสริม
สมรรถนะขององค์กรประชาชนและฟังเสียงของประชาชนที่ยากจน เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนสามารถ
ควบคุมโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
วิวัฒนาการของยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเทศเคนยา เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์
ในการสร้างพลังชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นา
ชุมชนท้องถิ่น จึ งเน้ น ความส าคัญในกระบวนการล าดับความส าคัญของการพัฒ นา (Determining
development priorities) ตลอดทั้ ง ความโปร่ ง ใส (transparency) ในการจั ด สรรทรั พ ยากร
(resource allocation) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศเคนยาจึงเปลี่ยนจาก การยึดนักวิชาการ
เป็ น หลั ก (technocratic) และการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ จ ากเบื้ อ งบนสู่ เ บื้ อ งล่ า ง (Trickle-down
strategies) ไปเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แม้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะเปลี่ยนไป การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมดาเนินการและจัดการ ยังคงอยู่
ในวงจากัด
การมีส่ ว นร่ ว มของชุมชน เป็นกระบวนการให้ การศึ กษาชุมชนในการแก้ไ ขความ
ขั ด แย้ ง (Resolve conflict) และเปิ ด โอกาสให้ แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย (Different
perspectives) ได้แสดงออกและได้รับการรับฟัง นับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทาให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนสามารถศึกษาและประเมินสถานการณ์หรือสภาวะของตนเอง รวมกลุ่ม
กันเองให้เป็นกลุ่มที่มีพลังในการทางานอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมที่กาลั งเปลี่ยนแปลง สมรรถนะที่
เพิ่มขึ้นของปัจเจกบุคคลเหล่านี้จะทาให้ชุมชนสามารถระดมทรัพยากรช่วยเหลือตนเอง และลดการ
พึ่งพาภาครัฐอันจะนาไปสู่วิธีการตัดสินใจจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up approach) (Nampila,
2005)
งานวิจัยนี้ได้ตั้งคาถามการมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงการที่ยั่งยืนในประเทศเคนยา
ได้แก่ (๑) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา
(๒)
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลลัพธ์โครงการเป็นอย่างไร (๓) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งผลอย่างไรต่อความยั่งยืนของโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(๑) ค้ น หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในโครงการระดั บ ชุ ม ชนที่ ศึ ก ษา (๒) ค้ น หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ของโครงการในโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา
(๓) ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนได้นาไปสู่ความยั่งยืนของโครงการหรือไม่ เพียงใด

๑๗
ส่วนสาคัญของงานวิจัยนี้ เพื่อนาเสนอต่อผู้กาหนดนโยบายภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนตลอดทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลลัพธ์ของ
โครงการในประเทศเคนยา สาหรับรัฐบาลเคนยา ผลจากการศึกษาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาและ
การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาระดับชุมชน นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะ
ต่อประเทศที่ร่วมมือในการพัฒนากับประเทศเคนยาได้มีความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิผล ในส่วนของชุมชนและประชาสังคม (Civil society) งานวิจัยนี้ได้จุดประกายความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ของโครงการพัฒนา สาหรับนักวิจัยที่สนใจการมี ส่วนร่วม
ของชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้ได้ช่วยค้นหาและตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับความยั่งยืน
ของโครงการพัฒนาระดับชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ที่ใดที่มีการระดม (mobilization) การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม
หรือองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มุ่งมั่นทุ่มเท ตลอดทั้งความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การวางแผนและการดาเนิน โครงการ ผลงานและประโยชน์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนจะ
ปรากฏภายในระยะเวลาสองปี ผลงานและผลประโยชน์เ หล่านี้รวมถึง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การเกิดวิสาหกิจที่หลากหลายในชุมชน การลดการทาลายทรัพยากร การปรับปรุงระบบการทางานของ
กลุ่มและองค์กรท้องถิ่น และความเป็นอิสระลดการพึ่งพาของชุมชน สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อ งโดยไม่ต้องได้รับการอุดหนุนจากภายนอก นอกจากนี้ ผล
การศึกษายั งได้ร ายงานเกี่ย วกับ หน่ว ยงานภายนอกที่เข้าไปร่ว มมือกับชุมชน ว่าเป็นไปด้ว ยความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) (Martson, Renedo, McGown, Portela, 2013)๒๕
๒) รำยงำนวิจัยเรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนกำรตัดสินใจกำร
วำงแผนและงบประมำณในกลุ่ ม ประเทศแอฟริ ก ำ (Chirenje, Giliba and Musamba, 2013)
ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการในระดับชุมชน เป็นประเด็นสาคัญที่ปรากฏใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้ให้การยอมรับความ
จ าเป็ น ในการกระจายอ านาจการควบคุม และจัด การทรั พยากรธรรมชาติ ให้ แก่ชุ มชนท้ องถิ่น แต่
ประชาชนยังคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเป็ นเพียงองค์ประกอบที่ไม่ได้รับความสาคัญในการวางแผนและ
การจัดทางบประมาณซึ่งเป็นเรื่องหลักของการตัดสินใจ ชุมชนถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินแผนงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดบทบาทในความเป็นเจ้าของโครงการ
๒๕

Wasilwa, Caleb, Effect of Community Participation on Sustainability of
Community Based DevelopmentProjects in Kenya, https: / / www. linkedin. com/ pulse/ effectcommunity-participation-sustainability-based-calebwasilwa, 2015.

๑๘
ทาให้ประชาชนขาดความผูกพันและความมุ่งมั่นในแผนงานโครงการ และหลายครั้งที่มีปฏิกิริยาเชิงลบ
จากชุมชน ชุมชนจึงมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับผลการดาเนินแผนงานโครงการ ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อประชากรในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดย
ไม่เป็นเพียงผู้ร่วมปฏิบัติการและใช้ทรัพยากร แต่จะต้องเป็นผู้ร่วมจัดการทรัพยากรหรือเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรเอง
ในปัจจุบัน ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลั กที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาตั้ ง
ข้ อ สั ง เกตว่ า นโยบายและการพั ฒ นาที่ ใ ช้ ก ระบวนการจากเบื้ อ งล่ า งสู่ เ บื้ อ งบน (Bottom-up
framework) ที่ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดี
ยิ่งขึ้น กระบวนการตัดสิน ใจที่ใช้อานาจสั่ งการหรือกาหนดนโยบายจากเบื้องบนสู่ เบื้องล่ าง (Topdown decision-making) โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ร่วมดาเนินการและรับประโยชน์ จึงถูกมองว่าเป็น
กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุ นี้ ชุมชนชนบทจึง
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรซึ่งตนเองมีสิทธิในการควบคุม (control) จัดการ (manage) และ
ได้ รั บ ประโยชน์ (benefit) จากทรั พ ยากรนั้ น นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ทั ศ นคติ พึ่ ง พา
(dependency) รอแผนงานโครงการจากภายนอกเข้ามาช่วยซึ่งเป็นการบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างนวัตกรรมของท้องถิ่น (Local creativity and innovation)
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Participatory planning) เป็นกระบวนการที่ชุมชนมุ่ง
ประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ตนเองได้ตระหนักในปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา (FAO, 2003) ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจึงทาหน้าที่เพียงผู้เอื้ออานวยให้
บังเกิดผล สาหรับการวางแผนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกไม่ว่าจะมีหลักวิชาการที่ดีเพียงใดก็ตาม ไม่
สามารถที่ จ ะระดมการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนได้ การจั ด ท างบประมาณแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
กระบวนการที่ประชาชนมี โอกาสในการร่วมตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรโดยกระบวนการการ
ปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างในหลายๆ ประเทศแสดงให้เห็นว่า การกระจายอานาจในการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมจะเป็นเส้นทางนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย หรืออย่างน้อยก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน (People’s participation) มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) และเกิด
ความเป็นธรรม (equity) ในการจัดสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะในการจัดทาแผนและจัดทางบประมาณ
หากแต่เป็นเพียงการมีส่วนร่วมตามการสั่งการ (Passive participation) หรือการมีส่วนร่วมที่มีลักษณะ
เป็ น เพีย งการขอค าปรึ ก ษาจากหน่ว ยงานภายนอก (consultation) หรือการมีส่ ว นร่ว มเฉพาะใน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Functional participation)

๑๙
ในกระบวนการจัดการทรัพยากรระดับชุมชนในแอฟริกา (Africa’s communitybased natural resource management) (CBNRM) ได้ให้ความสาคัญต่อมีส่วนร่วมของชุ มชน โดย
รัฐบาลท้องถิ่นฟังเสียงของประชาชนอันเป็นการสร้างพลังให้ท้องถิ่นทางหนึ่ง (Local empowerment
) การกระจายอ านาจให้ ชุม ชนมี อ านาจมากขึ้ น ในการควบคุ ม จั ด สรรและใช้ ท รัพ ยากร เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงและย้ า ยฐานอ านาจการตั ด สิ น ใจจากศู น ย์ ก ลาง (center) ไปสู่ ป ระชาชนชายขอบ
(periphery) ยุทธศาสตร์สามด้านของ CBNRM ในการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย การที่ชุมชน
ได้ รั บ ประโยชน์ (benefit) การสร้ า งพลั ง ชุ ม ชน (empowerment) และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
(conservation) ยุทธศาสตร์นี้ได้สร้างผลประโยชน์ (benefits) ให้ประชาชนและชุมชนที่ยากจนตลอด
ทั้งการปรั บ ปรุ งการดารงชีวิตได้ดีขึ้น ผลประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่การสร้างงาน สิ ทธิในการจัดการ
ทรัพยากร และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรุ่นต่อไปในระยะยาว ผลกระทบ (impact) ของ
นโยบายป่าชุมชนที่มีต่อการดารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยสร้างพลังให้สมาชิกชุมชนกลุ่มที่
ยากจนที่สุดได้มีบทบาทเต็มที่ในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
และประชาสังคมได้ก่อให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการของรัฐดีขึ้นและเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ
(accountability) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดทานโยบาย ตลอดทั้งการนา
นโยบายแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นมิติที่สาคัญของธรรมาภิบาล จาก
ประสบการณ์ ใ นหลายประเทศพบว่ า เมื่ อ ชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility) และสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย (legally secured rights) ในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้พร้อมกับได้รับประโยชน์จากทรัพยากร ทาให้อัตราการทาลายป่า (Forest degradation) ลดลง
อย่างมาก และในหลายประเทศพื้นที่ป่าได้ฟื้นกลับมาปกคลุมอย่างเห็นได้ชัด ทางเลือกที่จูงใจมากที่สุด
ของการจัดการทรัพยากรคือการกลับไปศึกษาภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น CBNRM ได้ดาเนินวิธีการที่
มีประสิทธิผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้จากประสบการณ์การ
ลองผิดลองถูกของชุมชน (Trials and errors) หลายโครงการได้ประสบผลสาเร็จ (success) ส่งผล
กระทบ (impact) เชิงบวกที่น าไปสู่ การปรับนโยบาย กฎหมาย และวาระแห่ งชาติ ในการจั ด การ
ทรัพยากรป่าไม้ในหลายประเทศ ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการแสดงให้เห็นว่า ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพพร้อมกับความรับผิดชอบและสิทธิในการจัดการทรัพยากรรวมถึงการได้รับประโยชน์
ชุมชนให้การยอมรับและตระหนักในความสาคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
เคารพในกฎระเบียบการจัดการป่าไม้ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนาจะเปิดโอกาส
ให้ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนและการจัดทางบประมาณ กระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการวางนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ
พร้อมกับสร้างหลักประกันการตัดสินใจจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up approach) ทั้งในด้าน
ธรรมาภิบาลและการจัดการ การจัดทานโยบาย (Policy formulation) สามารถบูรณาการการมีส่วน

๒๐
ร่วมของชุมชน ให้สิทธิชุมชนสามารถระงับยับยั้งแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
กระบวนการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ (Community ownership) ทรัพยากร
และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากการศึกษานี้ CBNRM จะเกิดประสิทธิผลได้ก็
ต่อเมื่อประชากรในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม มิใช่ในฐานะผู้ร่วมปฏิบัติการและใช้ทรัพยากร หากแต่เป็น
ผู้จัดการทรัพยากรหรือแม้แต่เป็นเจ้าของทรัพยากรตามสิทธิของตน๒๖
๓ ) รำยงำนวิ จั ย เรื่ อ ง กำรส ำรวจกำรเมื อ งของกำรมี ส่ ว นร่ ว มของท้ อ งถิ่ น ใน
โครงกำรพัฒนำชนบท กรณีกำรบูรณะเขื่อนขนำดเล็กในประเทศซิมบับเว
(Tagarirofa J. and Chazovachii B., 2013) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบทในประเทศซิมบับเว เป็ นการทดสอบ
ความเชื่อในสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนที่จะให้เกิด
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นองค์ประกอบสาคัญในการทาให้ความ
พยายามในการพัฒนาชนบทเกิดสัมฤทธิผลการวิจัยนี้ได้ใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัยเชิง ปริมาณและ
คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ย การสั ม ภาษณ์ แ บบเปิ ด (Unstructured interviews) การอภิ ป ราย
กลุ่ ม เป้ า หมาย (Focus group discussions) และการใช้ แ บบสอบถาม (questionnaires) เป็ น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้กรอบแนวคิด (Conceptual framework)
ของการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Development: PCD) ผลการศึกษา
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่เพียงแต่อยู่ในระดับต่าเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบการสั่งการจาก
เบื้องบนสู่เบื้องล่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการแก้ไข โดยเฉพาะแนวคิดเชิงลบของเจ้าหน้าที่จาก
ภายนอก
โดยการอานวยให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปรับทัศนคติในการมองประชาชนในท้องถิ่นจากผู้
คอยรับประโยชน์จากรูปแบบการพัฒนาที่กาหนดจากภายนอกนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น เช่น พลวัตร
ของอานาจทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับภาคส่วนเกี่ยวข้องงานวิจัยยังพบอีกว่ า มีการเลือก
ปฏิบัติ (preferential treatment) เฉพาะกลุ่มชน การเอื้ออานวยประโยชน์เฉพาะกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ภายนอก ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน นอกจากนี้อิทธิพลของระบบราชการและการเมืองยังเป็น
อุป สรรคต่อการมีส่วนร่ว มที่มีป ระสิ ทธิผล จากการค้นพบในการศึกษานี้ประกอบกับผลการศึกษา
งานวิจัยอื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว ควรตั้งอยู่บนหลักการของความร่วมมือหรือหุ้นส่วนที่เท่า
๒๖
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๒๑
เทียมกันระหว่างประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเต็ม
รู ป แบบและก่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effective participation) สิ่ ง ท้ า ทายและ
จาเป็นต้องแก้ไขในการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีประสิทธิผล ได้แก่
กำรครอบงำของเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ (Domineering development agent) เกิดจาก
เจ้าหน้าที่ภายนอกมีลักษณะผูกขาดอานาจไม่ยอมรับความคิดที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ (grassroots) การไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นนาไปสู่
ความล้มเหลวของการริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาจะต้องเปิดใจยอมรับภูมิปัญญาของ
ประชาชนในท้องถิ่น (Local knowledge) ตลอดทั้งเข้าใจความต้องการจากมุมมองของประชาชนการ
วิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาได้ครอบงาทุกขั้นตอนของวงจรโครงการ (Project cycle) โดยไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในขั้นตอนอื่นๆ ของโครงการ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการกาหนด
โครงการจะเป็นขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในวงจรโครงการที่ประชาชนในชุมชนเกือบทั้งหมดได้เข้า
ร่วม แต่ในขั้นตอนอื่นๆ เช่น การวางแผน (planning) การดาเนินโครงการ (implementation) การ
ติดตามโครงการ (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) มีประชาชนเข้าร่ว มในสั ดส่วน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าโครงการพัฒนาส่วนใหญ่ริเริ่มจากบุคคลภายนอก (outsiders)
มากกว่าจากภายในชุมชน (insiders) ประชาชนในชุมชนเป็นเพียงผู้ถูกใช้ให้รับรองแผนงานโครงการที่
ออกแบบมาแล้วล่วงหน้า ลักษณะนี้การมีส่วนร่วมของชุ มชนเป็นเพียงการให้การยอมรับ (consent)
ต่อแผนงานโครงการนั้นๆบางครั้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาได้ใช้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้แต่ขาด
ข้อมูลข้อเท็จจริงและคนกลุ่มนี้มองว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนอื่นในชุมชน ความคิดเห็น
ของผู้นากลุ่มนี้ได้ถูกนาไปเป็นข้อมูลแทนความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนโดยข้อมูลนั้นอาจไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมให้ข้อมูลในการวิจัยกล่าวว่า “องค์กรที่เข้ามา
ท างานได้ ท าตั ว ว่ า เป็ น ผู้ รู้ ทุ ก เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานของตนเองในการส ารวจชุ ม ชน (Baseline
surveys) และถื อ เอาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบ” นอกจากนี้ มี บ่ อ ยครั้ ง ที่
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาครอบงาการตัดสินใจแทนที่จะเอื้ออานวยให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่
แท้จริง
ควำมไม่เท่ำเทียมกันในควำมร่วมมือ(Unequal partnership) การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ตระหนักในการยอมรับความสาคัญของทุกคนว่ามีทักษะ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
และทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานภาพใด ดังนั้น
ในกระบวนการสื่อสารสองทาง (two way process) กับประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นสิ่งที่มองข้ามมิได้
และควรที่จะสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันโดยตลอด กระบวนการพัฒนาจะต้องให้ความสาคัญต่อความรู้
ที่หลากหลายโดยเฉพาะจากชุมชนท้องถิ่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความล้มเหลวของโครงการ
การมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิผล จะนามาซึ่งการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภาพ และที่

๒๒
สาคัญที่สุดคือความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหากชุมชนได้รับโอกาสในการใช้
ทักษะในงานพัฒนาชุมชน จะส่งผลให้เกิดศักยภาพทาให้เกิดความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานพัฒนาในอนาคต แม้กระทั่งในยามที่ไม่มีผู้ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภายนอก ทั้งนี้เป็นผลจากการเสี ยสละทุ่มเท (dedication) ในการมีส่วนร่ว มของประชาชน ความ
ร่วมมือที่เท่าเทียมกันจึงเป็นรากฐานสาคัญในการระดมการมีส่วนร่วมของชุมชนชนที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีความรับผิดชอบและขจัดอุปสรรคต่ อความโปร่งใส (transparency) หรือ
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (trust)
ควำมลำเอียง (Favoritism) การเลือกปฏิบัติในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
อุปสรรคหรือความล้ มเหลวต่อการระดมทรัพยากรในชุมชนให้ มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาให้ เ กิด
ประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในระดับที่แตกต่างกันในการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วนการเข้าร่วมระหว่างชายหญิงแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลือกปฏิบัติ
ให้ ช ายมี บ ทบาทมากกว่ า หญิ ง ในการด าเนิ น โครงการตามค่ า นิ ย มของสั ง คมที่ ยึ ด ชายเป็ น ผู้ น า
(Patriarchal ideology) โดยที่ชายมีบทบาทเหนือหญิง
ระบบรำชกำรและอิทธิพลทำงกำรเมือง (Bureaucracy and Political Influences
) ระบบราชการดั้งเดิมและอิทธิพลทางการเมืองส่งผลให้ประชาชนอยู่ในฐานะผู้รอรับผลจากโครงการ
พัฒนา ในบริบทนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนามีความเป็นราชการมากเกินไปจึงไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชน
ในท้องถิ่นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยอิสระธรรมชาติของระบบราชการขององค์กรพัฒนาส่งผลให้เกิด
ระบบการสั่งการจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (Top-down type) โดยการตัดสินใจเป็นของบุคคลกลุ่มเล็กๆ
แต่ส่งผลกระทบกับชุมชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ระบบราชการอาจมีวิถีชีวิต (lifestyles) ค่านิยม (values)
และแรงบันดาลใจ (inspirations) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาร่วมกับกลุ่มคนยากจน
ในชนบท การขาดการฝึ ก อบรมที่ เ พี ย งพอในการระดมชุ ม ชนคนยากจนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ท าให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาจากภายนอกรู้สึกว่าตนเองรู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มากที่ สุ ด ท าให้ เ กิ ด บรรยากาศการท างานที่ ต รงข้ า มกั บ กระบวนการพั ฒ นาที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยมองว่าประชาชนเป็นผู้ขาดประสบการณ์และเป็นเพียงผู้รอรับผลจากแผนงานโครงการ
พัฒ นาที่เตรี ย มมาจากภายนอก ในบริบทดังกล่ าว หน่ว ยงานภายนอกจึงมีลั กษณะเป็นผู้ อุ ป ถั ม ภ์
(patronizing) และใช้อานาจในการสั่งการ (authoritarian) สาหรับประเด็นอิทธิพลทางการเมือง การ
สื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางผู้นาท้องถิ่น (Local leaders) ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ทาง
การเมือง (political patrons) หรือคนกลางที่เป็นมืออาชีพสื่อกลางกับนักการเมือง (Professional
middle-men) ด้วยเหตุนี้ คนยากจนและคนชายขอบในชนบทจึงเก็บตัวเงียบไม่กล้าแสดงออก และ
ผู้นาท้องถิ่นจะทาการตัดสินใจในประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อคนยากจนและคนชายขอบ โดยที่
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่

๒๓
สอดคล้องหรือความขัดแย้งเพราะต่างกลุ่มต่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น รัฐต้องการความสาเร็จ
ทางการเมือง องค์กรภาคเอกชนต้องการให้ผู้บริจาคขยายทุนและความช่วยเหลือ แต่ชุมชนต้องการ
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่นาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ แต่ละภาคส่วนจึงไม่ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันหรือใช้อานาจในการตัดสินใจร่วมกัน๒๗

๑.๕ กระบวนกำร/วิธีกำรดำเนินกำรที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
๑.๕.๑ ทบทวนหลักการการทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ทบทวน
ผู้นาชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการพัฒนาโดยวิธีค้นหาปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นของชุมชน (Needs-based community development) และโดยวิธีค้นหาและ
พั ฒ นาจากฐานทรั พ ยากร ทั ก ษะและประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน (Asset-based community
development) รวบรวมความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคการทาประชาคมหมู่บ้านและโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหารือร่วมกับผู้นาท้องถิ่น
๑.๕.๒ ค้น หาวิสั ย ทัศน์และความคาดหวัง การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่ ว นร่ว ม โดย
ประชาชนร่วมแสดงความคาดหวังต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในระยะ ๕ปี จัดหมวดหมู่และจัดลาดับ
ความสาคัญของความคาดหวัง
๑.๕.๓ ค้นหาแนวทางการเติมเต็มความคาดหวัง และการสนองปัญหาและความต้องการ
ผู้นาชุมชนและประชาชนนาข้อมูลผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ๓ ปีมาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
พร้อมกับค้นหาช่องว่างระหว่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดาเนินไปแล้วกับการเติมเต็มความคาดหวัง
๑.๕.๔ ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ประชาชนร่วมกันปฏิบัติการ จัดทาแผนที่
ข้อมูล ค้น หาทรั พยากรและศั กยภาพของชุ มชนที่จ ะช่ว ยเติม เต็ ม ความคาดหวั ง รวบรวมข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยศักยภาพความสามารถของสมาชิกชุมชนความสนใจและประสบการณ์ด้านการ
อาชีพหรือวิสาหกิจครัวเรื อนงานชุมชนหรือสมาคมที่สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่ว มสถาบันที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนข้อมูลทางกายภาพที่เป็นฐานทรัพยากรในชุมชนข้อมูลเศรษฐกิจ
ชุมชนการเกษตร การอาชีพ รายรับ รายจ่ายข้ อมูลมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลอดทั้งค้นหาผู้นาที่จะ

๒๗
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๒๔
สามารถเป็นหลักสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนทั้งในรูปกลุ่ม สมาคม และสถาบันที่
เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม
๑.๕.๕ วิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางเติมเต็มความคาดหวัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น) โดย
ประชาชนร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางในการเติมเต็มความคาดหวัง(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) โดยเลือกแนวทางการเลือกใช้ทรัพยากร วิธีการดาเนินการ และสรุปจัดทาเป็นแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น
๑.๕.๖ เตรียมโครงการประชาชนระดมสมองในการ คัดเลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้
โดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชนได้แก่ทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ ภายในและนอกชุมชน
ร่วมพิจารณาองค์ประกอบสาคัญของโครงการและเขียนโครงการ
๑.๕.๗ ดาเนินโครงการและการตรวจสอบติดตามผลโดยดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินโครงการ คณะกรรมการออกแบบบันทึก
ข้อมูลและการบันทึกข้อมูลสถิติความก้าวหน้าของโครงการ ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ และรายรับรายจ่าย
โครงการ ฯลฯ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการรวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือ
สถาบันอื่นทั้งในและนอกชุมชน
๑.๕.๘ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น โดยนาประสบการณ์และข้อมูลที่ได้
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกลุ่มหรือสถาบันอื่นทั้งในและนอกชุมชน

๑.๖ กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของสังคมเป้ำหมำย
๑.๖.๑ การบริการวิชาการครั้งนี้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ได้แก่ การแสดงวิสัยทัศน์
และความคาดหวัง การสารวจศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาปัญหา
และความต้องการ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวางโครงการและการปฏิบัติการโครงการที่บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม
๑.๖.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และ
ผู้นาชุมชนทาหน้าที่เป็นวิทยากรบริการ (Facilitators) ในการให้การสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออก
โดยการปฏิบัติจริง
๑.๖.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดโครงการที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในและนอกชุมชนที่สามารถสนองปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดทั้งสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับไปขยาย
ผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้านและดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในหมู่บ้านอื่นในตาบลและในพื้นที่อื่น

๒๕

๑.๗ กำรคำดกำรณ์และกำรประเมินผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๗.๑ ผู้นาชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดทาประชาคมหมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๗.๒ ผู้นาชุมชนและประชาชนมีบทบาทในการปฏิบัติจริ งและเกิดผลเป็นรูปธรรมในด้าน
การสารวจข้อมูลเพื่อ ค้นหาปัญหาและความต้องการควบคู่กับการค้นหาศักยภาพและทรัพยากรใน
ชุมชน สามารถวางโครงการ ดาเนินโครงการ ติดตามและขยายผลการดาเนินโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถขยายผลไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่นภายในตาบล ระหว่างตาบลและระดับอื่น
๑.๗.๓ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับประสบการณ์
ตรงและนาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทที่ ๒
บริบทของพื้นที่ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป๑
๒.๑.๑ สภาพพื้นที่
ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมื อ งอุ บ ลรำชธำนี ตั้ ง อยู่ ด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ออกของอำเภอเมื อง
อุ บ ลรำชธำนี โดยมี ท ำงหลวง ๒ สำยหลั ก ได้ แ ก่ ทำงหลวงอุ บ ลรำชธำนี - ตระกำรพื ช ผล และ
อุบลรำชธำนี-ตำลสุม สภำพพื้นที่รำบเรียบมีควำมลำดชันน้อย มีหนองน้ำกระจำยอยู่ทั่วไป ลักษณะ
ของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นรำบเหมำะแก่กำรปลูกข้ำว
๒.๑.๒ ประชากร
ตำบลกระโสบประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้ำน ๑,๗๑๒ หลังคำเรือน ประชำกร ๖,๒๑๔ คน
หรือเฉลี่ยหมู่บ้ำนละ ๑๕๖ หลังคำเรือน เฉลี่ ยประชำกรหมู่บ้ำนละ ๕๖๕ คน โครงกำรได้คัดเลือก
หมู่บ้ำนเพื่อศึกษำกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง
จำกกลุ่มหมู่บ้ำนที่มีจำนวนครัวเรือนและประชำกรมำกที่สุด ปำนกลำงและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑
หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชำกรจำนวน ๑,๐๔๓
คน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ จำนวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชำกร ๗๕๗ คนและบ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมี
จำนวนครัวเรือน ๓๕ ครัวเรือนและประชำกรจำนวน ๑๕๙ คน
๒.๑.๓ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน
๒.๑.๔ ระบบเศรษฐกิจ
(๑) ประชำชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรกรรม
ได้แก่ ทำนำ ปลูกผัก บำงพื้นที่ปลูกยำงพำรำ สวนสมุนไพร และมีบำงส่วนประกอบอำชีพส่วนตัวหรือ
รับจ้ำง
(๒) ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้เสริมจำกกำรทำประมงตำมห้วย หนอง คลอง บ่อ
เลี้ยงปลำ แหล่งน้ำชลประทำน
(๓) มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค และกำรเลี้ยงสุกรในทุกหมู่บ้ำน

๑

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี

๒๗
(๔) มีงำนบริกำร ได้แก่ กลุ่มนวดแผนไทย บริกำรทำผมเสริมสวย มีเรือนพักรีสอร์ท
โรงสีข้ำวขนำดเล็กวิสำหกิจชุมชนสถำนีจำหน่ำยน้ำมัน
๒.๑.๕ กลุ่มและประชาสังคม
กลุ่มประชำสังคมที่มีบทบำทในชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์กำรเกษตร กลุ่มทำขนมจีน กลุ่ม
เพำะเห็ด กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ปลูกข้ำว)
๒.๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทั้ ง ๑๑ หมู่ บ้ำนนับ ถือศำสนำพุธ โดยมี วัดในเขตพื้นที่ ตำบลกระโสบ จ ำนวน ๑๑ วัด
วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์
๒.๑.๗ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่โดดเด่นและผลิตเพื่อจำหน่ำย ได้แก่ กลุ่มจักสำน กลุ่มเพำะเห็ ดและ
แปรรูป กลุ่มทำขนมจีน

๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการทาประชาคมหมู่บ้าน๒
จำกกำรศึกษำกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มหมู่บ้ำนที่มีจำนวน
ครัวเรือนและประชำกรมำกที่สุด ปำนกลำงและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนกระโสบ
หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชำกรจำนวน ๑,๐๔๓ คน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ จำนวน
ครัวเรือ น ๑๗๙ ครัวเรือ น ประชำกร ๗๕๗ คนและบ้ำนดอน หมู่ ที่ ๓ ซึ่ง มี จ ำนวนครัวเรือน ๓๕
ครัวเรือนและประชำกรจำนวน ๑๕๙ คน
ในรอบ ๓ ปีที่ผ่ำนมำ (๒๕๕๘-๒๕๖๐)ทั้ง ๓ หมู่บ้ำน ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่ผ่ำนกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน แยกได้ ดังนี้
๒.๒.๑ บ้านดอน หมู่ที่ ๓
(๑) ปี ๒๕๕๘
- โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) งบประมำณ ๓๓๓,๘๐๐ บำท

๒

แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ และบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี

๒๘
(๒) ปี ๒๕๕๙
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลเสริมควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ขยำยถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)๒๕๐,๐๐๐ บำท
(๓) ปี ๒๕๖๐
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๙๙,๘๐๐ บำท
- โครงกำรศั ก ยภำพหมู่ บ้ำ นเพื่ อควำมเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐำนรำกตำม
แนวทำงประชำรัฐ โดยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยควำมสะดวกในงำนพิธี ๒๐๐,๐๐๐ บำท
๒.๒.๒ บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔
(๑) ปี ๒๕๕๘
- โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยสวนสำธำรณะ ๕๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำภำยในหมู่บ้ำน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกระโสบ ๕๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๙๙,๘๐๐ บำท
(๒) ปี ๒๕๕๙
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง ๕๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรขยำยเขตประปำ ๒๒,๒๐๐ บำท
(๓) ปี ๒๕๖๐
- โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำน ๓๙,๖๐๐ บำท
- โครงกำรกำรวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ๔๓,๔๐๐ บำท
- โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งขยำยเขตระบบเสียงตำมสำย ๑๐๐,๐๐๐ บำท
๒.๒.๓ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
(๑) ปี ๒๕๕๘
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
- โครงกำรจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ๙๙,๘๐๐ บำท
(๒) ปี ๒๕๕๙
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท

๒๙
(๓) ปี ๒๕๖๐
- โครงกำรก่ อ สร้ ำ งหอถั ง ประปำและจั ด ระบบน้ ำประปำภำยในหมู่ บ้ ำ น
๔๓๒,๐๐๐ บำท
๒.๒.๔ ภาพรวมประเภทโครงการที่ผ่านการทาประชาคมหมู่บ้านในรอบ ๓ ปี
โครงกำรที่ ได้ผ่ำนเวที ประชำคมหมู่บ้ำนทั้งหมดเป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมถนนลูกรัง โครงกำรก่อสร้ำงและขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยสวนสำธำรณะ โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ำและสวนสำธำรณะ
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำ โครงกำรสร้ำงหอถังประปำ เครื่องกรองน้ำ และจัดระบบประปำหมู่บ้ำน
โครงกำรติดตั้งขยำยเขตระบบเสียงตำมสำย โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยควำมสะดวกในงำนพิธี

๒.๓ ความสาเร็จและสภาพปัญหาการจัดทาประชาคม
๒.๓.๑ ความสาเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการทาประชาคมหมู่บ้าน
(๑) บ้านดอน หมู่ที่ ๓
- ให้โอกำสประชำชนมีส่วนร่วม
- เป็นกำรพัฒนำหมูบ่ ้ำนโดยใช้เสียงข้ำงมำก
- นำผลกำรตัดสินใจมำปฏิบัติให้เกิดกำรพัฒนำ
(๒) บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔
- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรทำประชำคม
- สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่ประชำชน
- รับฟังควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย
- รับรู้ปญ
ั หำควำมเดือดร้อนของประชำชน
- ได้จัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรตำมควำมเร่งด่วน
- จัดเข้ำแผนพัฒนำระยะยำวขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(๓) บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
- ประชำชนได้สิ่งที่ต้องกำรตำมที่ประชำคมไว้
- ประชำชนเห็นควำมสำคัญในกำรประชำคม
- ประชำชนได้ร่วมคัดเลือกจัดลำดับโครงกำร
- ประชำชนได้มีโอกำสแสดงควำมเห็นต่ำง
- เกิดควำมสำมัคคีของประชำชน

๓๐
๒.๓.๒ ภาพรวมประโยชน์และความสาเร็จในการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน
ประชำชนในหมู่บ้ำนเห็นควำมสำคัญในกำรประชำคมประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอ
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโดยใช้หลักเสียงข้ำงมำก โดยได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนทุกครั้งได้เห็น
ควำมสำมั ค คี ข องชุ ม ชนได้ รั บ รู้ ปั ญ หำควำมเดื อ ดร้อ นของแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละรับ ฟั ง ควำมคิ ด เห็นที่
หลำกหลำยประชำชนได้แสดงควำมเห็นต่ำงได้รู้ปัญหำของประชำชนได้มีกำรคัดเลือกและจัดลำดับ
โครงกำรได้จัดเข้ำแผนพัฒนำระยะยำวขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและประชำชนได้สิ่งที่ต้องกำร
ตำมที่ประชำคมไว้
๒.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญในการทาประชาคมหมู่บ้าน
(๑) บ้านดอน หมู่ที่ ๓
บำงครัง้ ประชำชนผู้มสี ิทธิมำร่วมประชำคมไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ประชำคมไม่ผ่ำน
จำเป็นต้องจัดประชำคมครั้งทีส่ องจึงจะได้ข้อสรุปในกำรเสนอโครงกำร
(๒) บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔
- ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประชำคม
- ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจเท่ำที่ควรในกำรจัดประชำคม
- แต่ละกลุ่มต่ำงเสนอโครงกำรซึ่งรวมแล้วเกินกว่ำงบประมำณ
- บำงโครงกำรผ่ำนประชำคมแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัตปิ ระชำชนจึงไม่อยำกเข้ำร่วม
ประชำคมอีก
- บำงโครงกำรประชำชนไม่ได้ประโยชน์เท่ำที่ควร
- ประชำชนยังไม่มีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดกำรขำดควำมร่วมมือในกำรดำเนินโครงกำร
- บำงครั้งต้องทำประชำคมมำกกว่ำหนึ่งครัง้ ในปีเดียวกัน
(๓) บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
- ประชำชนไม่ ม ำแสดงควำมเห็น ในกำรจัดท ำประชำคม บำงครั้ง ผู้เ ข้ำร่วม
ประชำคมมีจำนวนน้อยไม่สำมำรถทำประชำคมได้
- กำรกำหนดวันเวลำในกำรประชำคมบำงครั้งเร่งด่วนซึ่งประชำชนไม่พร้อมที่จะเข้ำร่วม
- โครงกำรทีผ่ ่ำนประชำคมบำงครั้งไม่ได้รับกำรสนับสนุนในระดับตำบล
- ประชำชนบำงส่วนไม่สนใจในกำรเข้ำร่วมประชำคม

๓๑
๒.๓.๔ ปัญหาอุปสรรคและสาเหตุสาคัญในการทาประชาคมหมู่บ้าน
จำกกำรสำรวจข้อมูลโครงกำรที่ดำเนินกำรในชุมชนบ้ำนดอนหมู่ที่ ๓ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่
๔ และบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕๓และกำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕๔พบว่ำปัญหำอุปสรรค
ที่สำคัญในกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำน ดังนี้
(๑) ประชาชนเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม
มีกำรประชุมประชำคมหลำยครั้งที่จำนวนประชำชนเข้ำร่วมประชำคมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยมีสำเหตุสำคัญคือ ประชำชนบำงส่วนไม่สนใจเข้ำร่วมประชำคมไม่มำ
แสดงควำมเห็นหรือ ร่วมจัดท ำประชำคมกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรประชำคมบำงครั้ง ด่ ว นซึ่ ง
ประชำชนไม่พร้อม ทำให้กำรประชำคมในครั้งนั้นไม่บรรลุผลจำเป็นต้องนัดประชุมเกินหนึ่งครั้งจึงจะได้
ข้อสรุปและเสนอโครงกำรได้
(๒)ขาดการสารวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคม
ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประชำคม แต่ละฝ่ำยต่ำงเสนอ
โครงกำรที่กลุ่มคุ้มของตนเองต้องกำร เป็นเหตุให้กำรเสนอโครงกำรเกินกว่ำงบประมำณของแต่ละปี
นอกจำกนี้โครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำโดยประชำชน
(๓) โครงการที่ประชาชนมีศักยภาพที่จะดาเนินการบางโครงการไม่สามารถผ่าน
มติประชาคม
โครงกำรที่ผ่ำนประชำคมเกือบทั้งหมดเป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน มี
หลำยโครงกำรที่ประชำชนมีศักยภำพดำเนินโครงกำรและสำมำรถแก้ปัญหำหนี้สินและเพิ่มรำยได้ เช่น
โครงกำรเกษตรอินทรีย์ โครงกำรเลี้ยงโค ได้เสนอเข้ำประชำคมแต่กำรออกเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ
จึงทำให้โครงกำรเหล่ำนี้ตกไป๕
(๔) โครงการที่ผ่านประชาคมบางโครงการไม่ได้รับอนุมัติในระดับตาบล
โครงกำรบำงโครงกำรได้ผ่ำนกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและได้เสนอไปในระดับ
ตำบลไม่ได้รับอนุมัติจึงทำให้ประชำชนที่เสนอโครงกำรไม่อยำกเข้ำร่วมประชำคมในครั้งต่อไป
(๕) การขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
โครงกำรที่เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนใหญ่ ประชำชนไม่มีส่วนร่วมใน
กำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำรทำให้เกิดช่องว่ำงควำมเข้ำใจในควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำร

๓

แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๔ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสบ วันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕ การประชุมประชาคมไทยนิยมยั่งยืน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๒
(๖)ผลการดาเนินโครงการบางโครงการไม่มีประสิทธิผลชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์
ระยะ ๕ ปี ที่ผ่ำนมำ ตำบลกระโสบเคยได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรจัดซื้อเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ หมู่บ้ำนละสองแสนบำทบำงหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ ได้ตั้งกลุ่มและใช้
เครื่อ งท ำปุ๋ยอั ดเม็ดจำกมู ลไก่ แต่ คุณภำพปุ๋ยไม่ ดี ไม่ มี ก ำรติดตำม ไม่ มี ก ำรตรวจสอบคุณภำพปุ๋ย
ปัจ จุบันได้ล้มเลิกกิ จกรรมขณะเดีย วกัน บำงหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนเค็ง หมู่ ที่ ๕ ได้รับ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์เช่นกันแต่ไม่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งไว้ที่ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนสภำพปัญหำเหล่ำนี้
ประชำชนไม่มีโ อกำสเสนอควำมคิดเห็นสะท้ อนกลับต่อ ท้ องถิ่น ท ำให้ปัจจุบันประชำชนขำดควำม
เชื่อมั่นในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม
กำรที่ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมได้ส่งผลให้เกิดกำรขำดควำมร่วมมือในโครงกำร
พัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องกับ งำนวิจัยสำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
วิทยำเขตอุบลรำชธำนีปี ๒๕๕๙ เรื่อง จิตสำนึกโอกำสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
ธรรมำภิบำลท้องถิ่น: กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองค์กรภำคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลรำชธำนี ปัญหำสำคัญที่พบโดยเฉพำะในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล คือ ประชำชน
และเครือข่ำยประชำสังคมขำดโอกำสมีส่วนร่วมในกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในกำรค้นหำปัญหำและควำม
ต้องกำร กำรเสนอโครงกำรในกำรทำประชำคมไม่ได้เกิดจำกจิตสำนึกภำยในชุมชน ส่งผลต่อกำรขำด
กำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น เช่น กำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรดำเนินโครงกำรกำรติดตำม
ตรวจสอบโครงกำร ตลอดทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร นอกจำกนี้ปัญหำช่องว่ำงกำรสื่อสำรข้อมูล
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลกับประชำชนเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อกำรขำดจิตสำนึกในกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ ขั้นตอนทั้งหมดเป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ส่วนประชำชนตระหนักแต่เพียงว่ำตนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผูร้ อรับประโยชน์ นอกจำกนี้ กำรที่
ประชำชนขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นสำเหตุสำคัญที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกำรระดมควำมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินกำรและร่วมตรวจสอบติดตำมกำรใช้ประโยชน์ส่งผลให้ประชำชนเห็นว่ำกำร
ทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ๖

๖

มหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬำลงกรณรำชวิ ท ยำลัย , รวมบทความวิ ช าการ พระพุ ท ธศาสนา ปรั ช ญา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โรงพิมพ์
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, กันยำยน ๒๕๖๐, หน้ำ ๒๘๕

๓๓

๒.๔ ภาพพืน้ ที่โครงการก่อนดาเนินโครงการ

ปลูกข้าวโพดและพืชผักหลังการทานา
(ส่วนใหญ่ใช้สำรเคมีในกำรทำนำและปลูกพืชผัก บำงส่วนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี)

ปลูกยางพารา (ใช้สารเคมี)

๓๔
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนลูกรัง

๓๕

โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

๓๖
โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้า

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านและสถานีจาหน่ายน้ามันชุมชน

๓๗

โครงการก่อสร้างหอถังประปาและจัดระบบน้าประปาภายในหมู่บ้าน

บทที่ ๓
กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมในด้านประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ได้คัดเลือกหมู่บ้านขนาดกลาง จานวน ๑ หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมื องอุบ ลราชธานี จัง หวัดอุบ ลราชธานี เป็นพื้ นที่
ปฏิบัติการการทาประชาคมหมู่บา้ นเพื่อการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่
๑) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อ
ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒) เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันสารวจข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาและลาดับความสาคัญของปัญหา เขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และดาเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล
๓) เพื่อให้ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และผลการดาเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาพื้นที่โครงการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบวิท ยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีดาเนินโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
หนังสือประสานงานองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ และคัดเลือกพื้นที่ศึกษาการจัดทาแผนและ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน ประกอบด้วย บ้านดอน หมู่ที่ ๓ เป็น
หมู่บ้านขนาดเล็ก บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ เป็นหมู่บ้านขนาด
กลางที่ ตั้ง อยู่ในพื้ นที่ ตาบลกระโสบ อาเภอเมื องอุบ ลราชธานี จัง หวัดอุบ ลราชธานี ๑โดยมี วิธีก าร
ดาเนินการ ดังนี้
๑

หนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ ศธ ๖๑๓๙/๘ ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , (ภาคผนวก).

๓๙
๓.๑.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นที่โครงการ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลทั่วไป
ของตาบลกระโสบ จากองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ ดังผลปรากฏในบทที่ ๒ ข้อ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
และได้รวบรวมข้อมูลการทาประชาคมหมู่บา้ นและโครงการพัฒนาท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
พร้อมกับรวบรวมความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคการทาประชาคมหมู่บ้านและโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ดังผลปรากฏในบทที่ ๒ ข้อ ๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการทาประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างปี
๒๕๕๘-๒๕๖๐ และสรุปความสาเร็จและปัญหาการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน ดังปรากฏผลในบทที่ ๒
ข้อ ๒.๓๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ ทราบผลการคัดเลือก บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง
เป็นหมู่บ้านนาร่อง ๓ โดยอาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ได้
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนศึกษาพื้นที่โครงการ ดังนี้
๓.๑.๒ ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบวันที่ ๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ และผู้แทนส่วนราชการ
ระดับอาเภอร่วมประชุม มีประชาชนเข้าร่วม ๘๑ คน จาก ๑๗๙ ครัวเรือน (มีผู้อยู่อาศัยจริง ๑๕๐
หลังคาเรือน)แยกขั้นตอนได้ ดังนี้

๒

แบบสรุปผลการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการท าประชาคมหมู่ บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘๒๕๖๐ (ภาคผนวก).
๓ หนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ ศธ ๖๑๓๙/๒๗ ลงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น (ภาคผนวก).

๔๐

๓.๑.๒.๑ ตัวแทนส่วนราชการได้ระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชาคมเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน แยกออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่
๑) โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตไฟฟ้า จัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้เต็นท์ชุมชน เครื่องกรองน้า
๒) ด้านการเกษตร ได้แก่ สนับสนุนการทาปุ๋ยอินทรีย์ แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการส่ง เสริม อาชีพและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การเลี้ยงโค กลุ่ม ทา
ขนมจีน กลุ่มร้านค้าชุมชน

๔๑
๔) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม (ไม่ มี ก ารเสนอปัญ หาและความ
ต้องการ)
๕) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ปัญหาภาวะโภชนาการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแล
สุขภาวะของประชาชน
๖) ด้านความมั่นคง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน
๓.๑.๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชาคม ๘๑ คน เสนอปัญหาความต้องการ ๑๑ โครงการที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ ๑ และลงมติโดยการยกมือ (รอบเดียว) ได้คะแนนตามลาดับ ดังนี้
๑) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปรีสอร์ต (๒๓ คะแนน)
๒) จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ สาหรับกิจกรรมชุมชน (๒๑ คะแนน)
๓) เลี้ยงโคพื้นเมือง (๑๒ คะแนน)
๔) กลุ่มขนมจีน (๑๑ คะแนน)
๕) จัดหาเครื่องกรองน้า (๖ คะแนน)
๖) สนับสนุนวัสดุทาปุ๋ยอินทรีย์ (๕ คะแนน)
๗) ร้านค้าชุมชน (๒ คะแนน)
๘) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปสุสานชุมชน (๑ คะแนน)
๙) พัฒนาแหล่งน้าการเกษตร (๐ คะแนน)
๑๐) ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (๐ คะแนน)
๑๑) ปลุกจิตสานึกต้านยาเสพติด (๐ คะแนน)

๔๒

๓.๑.๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕

๔๓

อาจารย์ ส าขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕๔ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาคัญ
ดังนี้
(๑) แนะนาตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม
(๒) อธิบ ายความเป็นมาของโครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรื่องประชาคม
หมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) เสนอผลการรวบรวมข้อมู ล การท าประชาคมหมู่ บ้านและโครงการพัฒ นา
ท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมกับรวบรวมความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคการทาประชาคม
หมู่บ้านและโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) หารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน และการค้นหา
ศักยภาพของชุมชน
๑) สภาพปัญหาของชุมชนที่คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอ
ปัญ หาหนี้สินรายครัวเรือน จากจ านวนหลัง คาเรือนที่ มี คนอาศัยอยู่จ ริง ๑๕๐
หลังคาเรือน มีหนี้สินประมาณร้อยละ ๗๐ ของจานวนหลังคาเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จากภาครัฐ
ได้แก่ ธกส. กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน
โครงการประชาคมหมู่บ้าน โดยหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ระบบน้า
โครงการที่ประชาชนเสนอแต่ไม่สามารถผ่านมติประชาคม ได้แก่ โครงการเกษตร
อินทรีย์ แม้ว่าปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชและประชากรกว่า
ร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา ตาบลกระโสบได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุย๋
อินทรียจ์ ากภาครัฐในหลายหมู่บ้าน รวมงบประมาณ ๒ ล้านบาท บางหมู่บ้านได้รวมกลุ่มอัดเม็ดปุ๋ยจาก
มูลไก่จาหน่าย แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีไม่มีการติดตามไม่มีการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและกลุ่มได้ยุติกิจกรรม
ขณะเดียวกันเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคยถูกนาไปใช้
ประโยชน์นับตั้งแต่จัดซื้อปัญหาเหล่านี้ ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ
ทาให้ปัจจุบันประชาชนขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์และกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิ

๔

บันทึกการเข้าร่วมประชุมและรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ วันที่
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก).

๔๔
๒) แนวทางการพัฒนาชุมชน
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทาความเข้าใจกับ
ผู้นาชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางการพัฒนาตามสภาพปัญหา
และความต้องการที่ชุมชนเสนอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกและแนวทางการพัฒนาโดย
การศึกษาศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนว่าชุมชนมีทรัพยากรใด และจะทาโครงการใดที่ใช้ศักยภาพ
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้น
๓) การค้นหาศักยภาพของชุมชน
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นาเสนอและอธิบาย
แบบสอบถามเพื่อค้นหาศักยภาพและความคาดหวังของชุมชน โดยมี ประเด็นคาถามรายครัวเรือน
ประกอบด้วยการค้นหาทักษะความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ตามแบบค้นหาศักยภาพชุมชน (ภาคผนวก)
สาหรับการแบ่งสายค้นหาศักยภาพชุมชนผู้ใหญ่บ้านเสนอให้แบ่งสายค้นหาข้อมูล
เป็นรายคุ้ม แยกได้ ๖ คุ้ม ประกอบด้วย
ตารางที่ ๓.๑ การแบ่งสายค้นหาศักยภาพชุมชน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อคุ้ม
คุ้มโรงเรียน
คุ้มโรงครก
คุ้มประปา
คุ้มหนองอีแปะ
คุ้มหัววัด
คุ้มผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.รุ่งนภา คาประภา
นางไพบูลย์ ศรีทา
นางคาง่าย ขยายวงศ์
นายพรมมา วาจาสัตย์
นายสมศรี แสนทวีสุข
นายไสว กอบัว

๔) สร้างความสัมพันธ์ระหว่า งศึกษาชุมชน อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับชุมชน โดยสอนเสริมภาษาอังกฤษให้เด็กและผู้ใหญ่ จานวน ๕ ครัง้ ๆ
ละ ๒ ชั่วโมง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม, ๙ เมษายน, ๑๖ เมษายน, ๒๓ เมษายน และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔๕

๔๖

๔๗
(๕) สารวจชุมชน
ปลูกพืชผัก

๔๘
เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก

เลี้ยงโค-กระบือ

ศึกษาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์

๔๙

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาความคาดหวัง ศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
๓.๒.๑ ทบทวนหลักการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
วิธีการ ทบทวนผู้นาชุม ชนเกี่ ยวกั บ รูป แบบผสมผสานการพัฒนาท้ องถิ่นระหว่างการ
พั ฒ นาโดยวิ ธี ค้ น หาปั ญ หาและความต้ อ งการจ าเป็ น ของชุ ม ชน (Needs-based community
development) และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชน (Asset-based community development)
การพั ฒ นาตามสภาพปัญ หาและความต้องการจ าเป็นของชุม ชนจะให้ความสาคัญกับ
ปัญหาความขาดแคลนของท้องถิ่นโดยแสวงหาการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอก ส่วนการพัฒนา
จากฐานทรัพยากรในชุมชนจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งภายในชุมชน
โดยการสร้างพลังความเชื่อมั่นจากทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยมีหลักการดาเนินการ
ดังนี้
๑) เชื่อมั่นว่าสมาชิกชุมชนทุกคนต่างมีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วนช่วย
ทาให้ชุมชนดีขึ้น
๒) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมาชิกในชุมชนจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและโปร่งใส
๓) ยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะนักพัฒนา
ไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนา
๔) ผู้นาชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจริงจัง
๕) ใส่ใจและรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชาชนให้
ความสนใจ
๖) การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม
๗) เป็นกระบวนการแก้ ปัญ หาโดยการแสวงหาความคิ ดเห็นจากสมาชิก ชุมชน
มากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่กาหนดจากภายนอก
๘) เป็ น กระบวนการพั ฒ นาที่ เ กิ ด จากภายใน โดยสมาชิ ก ชุ ม ชนมี บ ทบาท
ควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ
๙) ผู้นาสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนจะสร้างโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม โดย
ตนเองจะลดบทบาทมาเป็นผู้สังเกตการณ์หรือเอื้ออานวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
๑๐) เป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเชื่อมั่ นและความไว้วางใจซึ่ง กั นและกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม

๕๐
๓.๒.๒ ค้นหาวิสัยทัศน์และความคาดหวัง
วิธีการ การสารวจชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยประชาชนร่วมแสดงความคาดหวังต่อสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในชุมชนในระยะ ๕ ปี จัดหมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญของความคาดหวัง
หลักการ ให้โอกาสประชาชนแสดงออกทั้งความคาดหวังในเชิงการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก และในเชิงความคาดหวังจากการใช้ฐานศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
โดยถือ ว่าทุ ก ความคิดมี คุณค่า ไม่ มี ผู้ใดผู้ห นึ่ง ครอบง าการตัดสินใจ ไม่ วิพากษ์วิจ ารณ์ห รือละเลย
ความคิดของผู้ใดผู้หนึ่ง นาความคิดทุกความคิดมาร่วมกันปรึกษาหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน
การศึกษาชุมชน เป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน โดย
การค้ น หาศั ก ยภาพและทรัพ ยากรในชุ ม ชน (Asset-Based Community Development: ABCD)
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาความต้ อ งการที่ จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง (Need-Based
Community Development: NBCD)๕การพัฒนาบนฐานของสองแนวทางดังกล่าวเปรียบได้กับน้าทีม่ ี
อยูแ่ นวทางละครึ่งแก้วซึ่งมีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ฐานความคิดที่เป็นทุนทางสังคมมองว่าชุมชนมีศักยภาพและทรัพยากรที่สามารถเติมเต็ม
ความคาดหวังของชุมชนชุมชนจะสามารถทาอะไรจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ทรัพยากร หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสามารถเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนให้บังเกิดผลดีต่อชุมชน
ศักยภาพและทรัพยากรชุมชน (Community asset) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สามารถถูกนามาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยสมาชิกชุมชนสามารถได้รับการสร้างเสริมศักยภาพให้ตระหนักและ
ใช้ความสามารถในการสร้างและเปลี่ยนแปลงชุมชน สมาชิกชุมชนทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
จ าเป็นจะต้อ งค้นหาพรสวรรค์ ทั ก ษะ ทรัพยากรของแต่ล ะคน พรจากสมอง “รู้อะไร” พรจากใจ
“ปรารถนาจะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในเรื่องใด” พรจากมือหรือทักษะ “มีความสามารถในด้านใด
และสามารถสอนผู้อื่นให้ทาอะไร” พรจากทักษะความสัมพันธ์ “เคยติดต่อกับใคร อย่างไร โดยวิธีใด”
ศักยภาพของปัจเจกบุคคล ได้แก่ ภูมิปัญญา ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ การ
ฝึกอบรม ทักษะ เครือข่ายเชื่อมโยง ทรัพย์สิน แรงขับและความปรารถนาของแต่ละคน ทุกคนในชุมชน
จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัว สรุปได้ว่า ทุกคนในชุมชน
เป็นพลังสาคัญต่อการขับเคลื่อนและปรับปรุงชุมชนให้ ดีขึ้น นอกจากการค้นหาศักยภาพของปัจเจก
บุคคล ยังจาเป็นต้องค้นหาศักยภาพและทรัพยากรตลอดทั้งการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของ
เครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่เชื่อมโยงคนที่มีความปรารถนาเดียวกันให้มาร่วมกันลงมือกระทา
การเพื่อพัฒนาทักษะชุมชนและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

๕

ABCD Institute, Asset-Based Community Development, School of Education and
Social Policy, Northwestern University, http://www.abcdinstitute.org/ (Retrieved on March 31, 2018)

๕๑
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ประชาชนค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนโดยแยกข้อมูลออกเป็น ด้านทักษะความสามารถหรือพรสวรรค์ของ
สมาชิกชุมชนรายบุคคลและครัวเรือนความสนใจและประสบการณ์ด้านการอาชีพหรือวิสาหกิจของแต่
ละครัวเรือนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนการเกษตร การอาชีพ ภาวะหนี้สิน มรดกวัฒนธรรมของชุมชนผู้นาที่
จะสามารถเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น โดยสรุป เป็นการรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้าน วัฒนธรรม ทรัพยากร ทักษะ และกระบวนการความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ทรัพยากรในชุมชนที่เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม (แบบค้นหาศักยภาพชุมชนดูภาคผนวก)
จากการสอบถามกลุ่ม คุ้ม รายครัวเรือนจ านวน ๖๕ ครัวเรือน สมาชิก ชุม ชนมี ทั ก ษะ
ความสามารถในด้านต่างๆ แยกได้ดังนี้๖
ตารางที่ ๓.๒ มาชิกชุมชนมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ทักษะ/ความสามารถ
ทานา
ปลูกผัก/ทาสวน
เลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ)
เย็บผ้า/เย็บปักถักร้อย (ทาเสื้อไหล)
จักสาน/สานตะกร้า
ทาไร่ (ข้าวโพด มันสาปะหลัง)
ค้าขาย
ทาอาหารไทย-ฝรัง่ ทาขนม
ช่างก่อสร้าง
ทาขนมจีน
สานแห/ตาข่ายดักปลา
เลี้ยงปลาดุก
กรรมกร-รับจ้าง
ประมง (หาปลา)
ซ่อมเครื่องยนต์
ขับรถรับจ้าง
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
๖

จานวนครัวเรือน
๕๓
๔๑
๒๔
๑๔
๑๑
๑๐
๖
๔
๔
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๒
๒

แบบค้นหาศักยภาพสมาชิกชุมชน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ (ภาคผนวก).

๕๒
ตารางที่ ๓.๒ มาชิกชุมชนมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ (ต่อ)
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

เลี้ยงกบ
เพาะเห็ด
ทอผ้า
ทอเสื่อ
แกะสลักไม้
ทากลองยาว
ทาถ่าน
ช่างไฟฟ้า
เครื่องปั้นดินเผา
มวยไทย

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ บางครัวเรือนมีมากกว่า ๑ ทักษะ
๓.๒.๓ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคามและโอกาส
จากการที่ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และสารวจชุมชนใน
เบื้องต้น๗และได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
ชุมชนมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมือ่ ต้องการความร่วมมือ
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดีกบั ประชาชน
ผู้นาชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นา
และประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ ิ่งที่ดีกว่า
จุดอ่อน (Weaknesses)
โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชน
ไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพตลอดทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน นอกจากนี้โครงการที่
ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากร
มีบางโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายในการลงทุนภาคเกษตร เช่น โครงการจัดหาเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดาเนินการโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งตาบลกระโสบได้ ใช้งบประมาณกว่า ๒ ล้าน
๗

๒๕๖๑.

รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.

๕๓
บาท มีการจ้างแรงงานประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ ปุ๋ยที่ใช้ไม่มี
คุณภาพพอที่จะช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้น และบางหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
ไม่เคยนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์นับแต่วันที่จัดซื้อด้วยเหตุดังกล่าวทาให้ ประชาชนไม่มี
ความมั่นใจในประสิทธิผลและความโปร่งใสของการดาเนินการและหันกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม
สิ่งที่คุกคาม (Threats)
ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร กว่าร้อยละ ๗๐ ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช ขณะเดียวกันสารเคมียังส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยของประชาชนซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งทาให้ประชาชนตกอยู่ในวังวนหนี้สิน
โอกาส (Opportunities)
จากการสารวจชุม ชน พบว่า ประชาชนมี ศัก ยภาพและทรัพยากรภาคเกษตรที่มีอยู่ใน
ชุมชนที่จะสามารถช่วยหาทางออกในการลดภาระหนี้สินตามที่ชุมชนแสดงความคาดหวัง

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความคาดหวัง
เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง
เนื่องจากโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน บ้านเค็ง ประจาปี ๒๕๖๑
ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคยดาเนินการในตาบล ที่เคยใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท
แต่ไม่ประสบผลสาเร็จเนื่องจากกระบวนการบริหารและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความ
โปร่งใส และโครงการปุ๋ ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ผลของความ
ล้มเหลวของโครงการดังกล่าวทาให้การเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์บ้านเค็ง ในการทาประชาคมหมู่บ้าน
ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน โดยผลการลงมติโครงการอยู่ในอันดับที่ ๖ มีผู้สนับสนุน
เพียง ๕ คน ตามรายงานผลการลงมติโครงการประชาคมหมู่บา้ นเมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีลาดับโครงการ ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดซื้อสิ่งอานวยความสะดวกชุมชน (โต๊ะ เก้าอี้
เต็นท์) กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทาขนมจีน เครื่องกรองน้าชุมชน และสนับสนุนวัสดุทาปุ๋ยอินทรีย์
การลงมติเลือกโครงการประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวดาเนินการเพียงรอบเดียว ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอกและผู้รับเหมาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินโครงการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตร
๓.๓.๑ เลือกครอบครัวทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
ระหว่างการสารวจชุมชน อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ
ครอบครัวในชุมชนนางแวว กลิ่นกุหลาบ บ้านเลขที่ ๒ คุ้มโรงเรียน ทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จาก

๕๔
ไส้เ ดือ น โดยได้ม อบปุ๋ยไส้เดือ นที่เป็นน้าและปุ๋ยไส้เดือนที่ เป็นดินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
ทดลองปลูกผัก
ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่ ๑วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่ ๑ กับ
ครอบครัวปลูกพืชผัก พบว่า ครอบครัวทดลองได้แบ่งแปลงทดลองออกเป็น ๓ แปลง แปลงที่ ๑ ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่เป็นดิน แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้า และแปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี พบการเจริญเติบโตของ
พืชผักสวนครัว (ใบโหระพา) ดังนี้ แปลงที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน และแปลงที่ ๓ ที่ใช้ปุ๋ยเคมี มี
ความเจริญเติบโตและความสดได้ผลดีมากใกล้เคียงกัน ส่วนแปลงที่ ๒ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้า พืชผัก
มีความเจริญเติบโตและความสดน้อยกว่าแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น
ภาพที่ ๓.๑ แปลงที่ ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน

๕๕
ภาพที่ ๓.๒ แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้าภาพแปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี

ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่สอง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่สอง พบว่าการเจริญเติบโตของพืช
ทั้งสามแปลงมีผลแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
แปลงที่ ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน มีการเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) มากทีส่ ุด
แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้า มีการเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) ในระดับมาก
แต่ต่ากว่าแปลงที่ ๑
แปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี มีระดับการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด ความสด (ความ
เขียว) มีน้อยกว่ามาก
ภาพที่ ๓.๓ แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้าภาพแปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี แปลงที่ ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็น
ดิน มีการเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) มากทีส่ ุด

๕๖
ภาพที่ ๓.๔ แปลงที่ ๒ ที่ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่ เป็นน้า มี ก ารเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) ของใบ
โหระพา ในระดับมากโดยต่ากว่าแปลงที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน แต่มากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี

ภาพที่ ๓.๕ แปลงที่ ๓ ที่ใช้ปุ๋ยเคมี มีระดับการเจริญเติบโตของใบโหระพาที่ได้ผลช้าและน้อยที่สุด ทั้ง
ในด้านความสด (ความเขียว) โดยมีผลผลิตต่ากว่าแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือน

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนให้ผลที่คุ้มค่า
กว่าปุ๋ยเคมี ทั้งในด้านราคาที่ปุ๋ยไส้เดือนมีราคาถูกกว่าและในด้านการให้ผลผลิตที่มากกว่า

๕๗
๓.๓.๒ นาผลที่ได้จากการทดลองไปนาเสนอการเสวนาเกษตรอินทรีย์
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้เชิญวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประชาชน หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง” เพื่อขยายผลเกษตรอินทรีย์ในการ
ทานาและปลูกพืชผักในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามลาดับ (หนังสือเชิญและการตอบ
รับในภาคผนวก)
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง”
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อ
พึ่งพาตนเอง” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วม ๓๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง
หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ โดยมี ดร.สมชาย ฐานเจริญ ครูภูมิปัญญาไทย เป็นวิทยากร (รายชื่อผู้เข้าร่วม
เสวนา ภาคผนวก)
ภาพที่ ๓.๖ ผูร้ ่วมเสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพือ่ พึ่งพาตนเอง”

๕๘
ประเด็นการจัดเวทีเสวนา
สถานการณ์ภาคการเกษตรของชุ มชน ผู้เ ข้าร่วมเสวนาให้ข้อมู ลการใช้ปุ๋ยในการทา
การเกษตรและภาวะหนี้สิน (แบบสอบถามข้อมูลก่อนเข้าร่วมเสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง
ภาคผนวก)
ตารางที่ ๓.๒ ข้อมูลการเกษตรของผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
ทานา

ทาสวน

ปลูกผัก

มีหนี้สิน

๒๘

๒๔

๒๔

๒๙

ลงทุนซื้อ
ปุ๋ย
๓๐

ใช้ปุ๋ยเคมี
๓๐

ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์
๒๘

ผู้ให้ข้อมูล จานวน ๓๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยทานา ๒๘ ราย ทา
สวน ๒๔ ราย และปลูกผัก ๒๔ ราย ภาวะหนี้สินของผู้ให้ข้อมูลพบว่า จาก ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑
ครัวเรือนที่ปลอดหนี้หรือ ไม่มีภาวะหนี้สินสาเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิ ดจากการลงทุนภาคเกษตร
โดยเฉพาะการซื้อปุ๋ย พบว่าทุกครัวเรือนลงทุนซื้อปุ๋ยในการทาการเกษตรโดยทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูล
ล้วนใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร โดยมีจานวน ๒๘ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์
ปัญหาการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่อยู่ในลาดับแรกของผลการทาประชาคมหมู่บ้าน เนื่องมาจากความ
ไม่ไว้วางใจที่มีต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลสาเร็จในอดีต ที่สาคัญคือเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมี
และผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน นอกจากนี้
ประชาชนให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า
สถานการณ์การใช้ปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน
ตารางที่ ๓.๓ ข้อมูลสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตร
สัดส่วนปุ๋ยเคมีร้อยละ ๑๐ ๒๐
ทานา (จานวนราย)
ทาสวน (จานวนราย)
๒
ปลูกผัก (จานวนราย)
๑

๓๐
๕
๔
๘

๔๐
๕
๕
๓

๕๐
๗
๒
๕

๖๐
๑
๒
๑

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ รวม
๖ ๒
๒
๒๘
๕ ๑
๓
๒๔
๔
๒
๒๔

ผู้ให้ข้อมูลจานวน ๓๐ คน ทุกครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวนและ
ปลูกผัก โดยมีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีแยกได้ ดังนี้
๑) จานวนผู้ใช้ปุ๋ยเคมีทานา ๒๘ ราย ลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตามลาดับ
ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๕๐ จานวน ๗ ราย, ร้อยละ ๗๐ จานวน ๖ ราย, ร้อยละ ๓๐ จานวน ๕ ราย,

๕๙
ร้อยละ ๔๐ จานวน ๕ ราย, ร้อยละ ๘๐ จานวน ๒ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๒ ราย, และร้อยละ ๖๐
จานวน ๑ ราย โดยมีจานวน ๒ ราย ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการทานา
๒) จ านวนผู้ ใ ช้ ปุ๋ ย เคมี ท าสวน ๒๔ ราย ล าดั บ จากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด
ตามลาดับ ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๗๐ จานวน ๕ ราย, ร้อยละ ๔๐ จานวน ๕ ราย, ร้อยละ ๓๐ จานวน
๔ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๓ ราย, ร้อยละ ๒๐ จานวน ๒ รายร้อยละ ๕๐ จานวน ๒ ราย, ร้อยละ
๖๐ จานวน ๒ ราย และร้อยละ ๘๐ จานวน ๑ ราย
๓) จ านวนผู้ ใ ช้ ปุ๋ ย เคมี ป ลู ก ผั ก ๒๔ ราย ล าดั บ จากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด
ตามลาดับ ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๓๐ จานวน ๘ ราย, ร้อยละ ๕๐ จานวน ๕ ราย, ร้อยละ ๗๐ จานวน
๔ ราย, ร้อยละ ๔๐ จานวน ๓ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๒ รายร้อยละ ๒๐ จานวน ๑ ราย และร้อย
ละ ๖๐ จานวน ๑ ราย
หัวข้อวิทยากรนาเสวนา
การเกษตรกับการแก้ไขปัญหาชีวิตการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อ การ
พึ่งพาตนเองศักยภาพของชุมชนในการทาเกษตรอินทรีย์นาผลการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (จากการเลี้ย ง
ไส้เดือน) ในการปลูกผัก นาเสนอในการเสวนา
ผู้ร่วมเสวนาลงมติให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์
จากการเสวนา ประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนามีความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการ
ทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร
๒) เพื่อนาผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยายผลในการทาการเกษตรภายใน
บ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง
๓) เพื่ อ สร้างความมั่ นใจ ในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคม
หมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้คัดเลือกครอบครัวทดลองทานาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยไส้เดือน)โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ให้ครอบครัวในหมู่ บ้านจ านวน ๔ ครอบครัวร่วมโครงการทดลองท านา และอีก ๔
ครอบครัวทดลองทาสวน ปลูกผัก และปลูกพืชไร่
๓.๓.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง
การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการทดลอง มีการ
บันทึกความก้าวหน้าและเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ า
หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชน

๖๐
กลับมามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว
ตัวแทนที่กลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์คัดเลือกในการทดลองทานา ๔ ราย ได้ร่วมสนทนา
กลุ่ม (focus group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนจากแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยโดยการเลี้ยงไส้เดือน
บ้านหมากมี่ หมู่ที่ ๑ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ยวกั บการทาปุ๋ยไส้เดือนวั ส ดุที่ ใช้ในการเลี้ยง(ไส้เดือน มู ล วัวนม มู ล วัว
พื้นบ้าน ขี้เชื้อเห็ดเก่า ราอ่อน ปูนขาว ขี้มะพร้าวบด ไข่ขาว ไข่แดงโรงเรือนหรือกะละมังที่มีชั้นวาง)
การเตรียมดิน(ความหนาของดิน ความหนาแน่นของไส้เดือน การใช้ดินบนพื้นซีเมนต์ การใช้ดินใน
กะละมัง) ข้อควรระวังในการเลี้ยง(ดินชื้นได้แต่อย่าแฉะ ไม่มีแสงแดดรบกวน หาแนวทางป้องกันไม่ ให้
มดกัดกินไส้เดือน)ข้อห้าม(ไม่เลี้ยงด้วยสับปะรด ไม่ล้างคอกด้วยกรดหรือน้ายาที่เป็นกรด) การใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนในการทานาอัตรากิโลกรัม ต่อไร่ (ปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม ในอัตรา ๕๐๐, ๓๐๐ และ
๒๐๐ กิโลกรัม ตามลาดับ)
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการสนทนากลุ่ม วัสดุที่ใช้ผลิตหัวเชื้อยูเรีย(ไข่ดิบ น้าปลา กะปิ ผง
ชูรส นาผลที่ได้ ๒ ช้อนไปละลายลงในน้า ๑.๕ ลิตร ใช้เป็นหัวเชื้อยูเรีย) วัสดุที่ใช้ผลิตจุลินทรีย์คุณภาพ
EM (Effective Microorganisms) (น้ามะพร้าว นมเปรี้ย ว แป้งข้าวหมาก น้าข้าวหมาก ก้อนเชื้อยีสต์
น้าซีอิ้ว)
ภาพที่ ๓.๗ การสนทนากลุ่ม (Focus group)

๖๑

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการทดลองโครงการทานาเกษตรอินทรีย์ (ด้วยปุ๋ยไส้เดือน)
วิธีการ ดาเนินการในรูปคณะทางาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนิน
โครงการ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินโครงการ การ
ติดตามตรวจสอบโครงการรวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่ม เกษตรกรอื่นในชุมชนใกล้เคียง
ติดตามผลการทดลองของกลุ่มในการทานา
ตัวแทนกลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในที่นาปลูกข้าว ๔ แปลง แปลง
ละ ๑ ไร่ นาหว่านลงในแปลงปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผลการทดลองเปรียบเทียบ
ได้ ดังนี้
แปลงทดลองที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือน (เสริมโดยกากชูรสอินทรีย์) นายสมศรี แสนทวี
สุข บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๕ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นหลัก ๔๐๐ กิโลกรัม และใช้กากชูรสอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรัม
(วัสดุปรับปรุงดินที่ทาจากแกลบดา ราข้าว น้ารมควันต้นยูคาลิปตัส กากผงชูรสที่ทาจากมันสาปะหลัง)
“พบว่าคุณภาพดินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูและลอยตัวขึ้น มี
ปลาและสัตว์น้าอื่นในที่นา มีสาหร่ายน้าจืดที่บริโภคได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในการทานาด้วย
ปุ๋ยเคมี ในปีที่ผ่านมา นอกจากทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูก ในนาข้าวแล้ว ยัง มี ก ารทดลองในกระป๋อง
พลาสติก ๒ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนล้วน พบว่าข้าวแตกกอดี ใบไม่เขียวมาก แต่ไม่มีเชื้อราที่ใบข้าว และ
ทดลองในกระป๋องพลาสติก ๓ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ พบว่าใบเขียวมากกว่าแต่พบว่า
มีเชื้อราที่ใบข้าว”๘

๘

นายสมศรี แสนทวี สุ ข บ้ านเลขที่ ๑๒ บ้ านเค็ ง หมู่ ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อาเภอเมื องฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูลวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๖๒
ภาพที่ ๓.๘ ภาพแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนและกากชูรสอินทรีย์

ทดลองปลูกต้นกล้าใช้ปุ๋ยไส้เดือน (ไม่เสริมด้วยกากชูรส)

๖๓
ทดลองปลูกต้นกล้าใช้ปุ๋ยไส้เดือน (เสริมด้วยกากชูรส)

ผลจากการใช้ปุ๋ยไส้เดือน สภาพดินทีร่ ่วนขึ้น รากข้าวฟูขึ้นลอยตัวขึ้น

การเรียนรูท้ ี่ได้จากการใช้ปุ๋ยไส้เดือน
สภาพดินที่ร่วนฟูไม่เกาะตัวแข็ง (มีความร่วนขึ้น)
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป ควรนาปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือดา
จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดิน จะทาให้มปี ุ๋ยทั่วถึงและได้ผลดีกว่า

๖๔

หลังจากใช้ปุ๋ยไส้เดือน ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป (มีสาหร่ายน้าจืดเป็นอาหาร มีหอยปูปลาในนาข้าว)

แปลงที่ ๒, ๓ และ ๔นายสมพร ทองเทพ บ้านเลขที่ ๖ นางบุญมี คาเติม บ้านเลขที่ ๑๘
และนางสมร ตริณรัตน์ บ้านเลขที่ ๑๐๔หมู่ที่ ๕ ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน ผสมกับปุ๋ยเคมี
ในสัดส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ ยไส้เดือน
และกากชูรสอินทรีย์

๖๕
ประสบการณ์ จ ากแปลงที่ ๔ ได้ห ว่านปุ๋ยขณะน้าหลาก ท าให้ปุ๋ยลอยไปกระจุก ตั ว
เฉพาะที่ ทาให้ต้นข้าวเติบโตเป็นหย่อมๆ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือนแต่ควรทา
เป็นเม็ด (อัดปุ๋ยเป็นเม็ด) ให้มีน้าหนักหรือคลุกก่อนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก
ภาพที่ ๓.๙ ภาพแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี

เปรียบเทียบทุนที่ใช้ในการซื้อปุ๋ย
ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือน ปุ๋ยจากกากชูรส และปุ๋ยเคมี คิดเป็นกิโลกรัมละ ๘ บาท
๑๒ บาท และ ๑๓ บาท ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ในระดับต่าสุด และ
หากเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนได้เอง จะทาให้ต้นทุนการทาการเกษตรลดลงไปอีกมาก
เปรียบเทียบระยะข้าวออกดอก
ภาพที่ ๓.๑๐ แปลงทดลองใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ ากไส้เดือน

๖๖

แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี

ระยะข้าวแตกรวง
ภาพที่ ๓.๑๑ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ ากไส้เดือน

๖๗
ภาพที่ ๓.๑๒ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ ากไส้เดือน

๖๘
ภาพที่ ๓.๑๒ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียผ์ สมเคมี

ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน

๖๙
ภาพที่ ๓.๑๓ ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรียจ์ ากไส้เดือน

๗๐
ภาพที่ ๓.๑๔ ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรียจ์ ากไส้เดือน

ภาพผลผลิตนาข้าวปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี

๗๑
สรุปข้อเปรียบเทียบ
จากการสัม ภาษณ์ นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่า “ในปีแรกที่ ทดลอง นาข้าวที่ ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนาข้าวที่ใช้
ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมากขึ้น นาข้าวที่
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่า
ทั้ ง ในลัก ษณะของความเจริญ เติบ โตของต้ นข้ า วและมี ค่ าใช้จ่ ายที่ ป ระหยัดกว่ าปุ๋ยเคมี และหาก
ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุ นทานาลดต่าลงมากขึ้น ”๙แต่
อย่างไรก็ตาม นางบุญมี คาเติม เห็นว่า “ตนเองไม่สามารถรอผลการทดลองจากปุ๋ยไส้เดือนได้ ยอมรับ
ว่า ตนเองไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการทานาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้
ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่านาข้าวที่ทดลองด้วย
ปุ๋ยไส้เดือน”๑๐
จากการสัมภาษณ์ นายชาลี ทองเทพ ประธานสหกรณ์ชุมชน ให้ความเห็นว่า “ตนเอง
เคยได้รับการชักนาแบบมีผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทปุ๋ยเคมีให้เปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร
จ านวนหลายตั น พบว่ า คุ ณ ภาพปุ๋ ย ไม่ ดี ป ระชาชนหยุด การใช้ ปุ๋ ยเคมี ข องบริษั ท นั้ น ตนเองต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมีใช้
ในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน สาหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน หลังจาก
เห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผักก่อนเสวนาเกษตรอินทรีย์และติดตามดูการทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีขึ้น และราคายังถูกกว่าปุ๋ยเคมี ตนเองจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะ
ปุ๋ยไส้เดือนในการทาการเกษตรทั้งนาข้าวและแปลงพืชผักในฤดูกาลต่อๆ ไปนอกจากนี้ โครงการเลี้ยง
โคและโครงการทาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองกิจกรรมจะเกื้อกูลกัน”๑๑

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ นาองค์ความรู้ใหม่จากการทดลองไปขยายผลในชุมชน
กลุ่ ม ทดลองท านาเกษตรอิ น ทรี ย์ จ ากไส้ เ ดื อ น ได้ เ ผยแพร่ ผ ลการทดลองในชุ ม ชน
โดยเฉพาะแก่กลุ่ม ๔ ครอบครัวที่จะทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการปลูก พืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ใน

๙

นายสมศรี แสนทวี สุ ข บ้ านเลขที่ ๑๒ บ้ านเค็ ง หมู่ ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อาเภอเมื องฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูลวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๐ นางบุญมี คาเติม บ้านเลขที่ ๑๘บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ข้อมูลวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ นายชาลี ทองเทพ บ้ า นเลขที่ ๔๖ บ้ า นเค็ ง หมู่ ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗๒
วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และได้ร่วมกันทดลองปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒
กลุ่มทดลอง ๔ ครอบครัว ประกอบด้วย
๑. นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข บ้านเลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๕ (พืชสวน)
๒. นางรัชนี ลีนาม บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ (ไร่ข้าวโพด)
๓. นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๕ (ปลูกผัก)
๔. นายจันทร์ ลีนาม บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ (ปลูกฟักทองและแตงกวา)
ติดตามผลการทดลอง
๑. นายสมบูรณ์ แสนทวีสุขทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในพืชสวนให้ความเห็นว่า “ตนเองนิยม
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์อยู่แล้ว ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนได้ทาให้ต้นมะนาวในสวนของตนซึ่งมีมากกว่า
๑๐ ต้น มีใบเขียว ลาต้นแข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตที่ดี”๑๒
ภาพที่ ๓.๑๕ ต้นมะนาวก่อนใช้ปุ๋ยไส้เดือน

๑๒

นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข บ้านเลขที่ ๔๖ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๗๓
ภาพที่ ๓.๑๖ สวนมะนาวหลังใช้ปุ๋ยไส้เดือน (ระยะเวลา ๑ เดือน)

๒. นางรัชนี ลีนาม ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ความเห็นว่า “ในปี
แรกที่ดินปรับตัวใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้
ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วน
แปลงพืชผักอื่นได้ผลดีมาก ได้แบ่ง ปุ๋ยไส้เดือนบางส่วนให้พี่สาวไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและ
กะหล่าปลี ได้ผลดีมาก สามารถนาผลผลิตไปขายได้ ตนเองประทับใจจากการที่ได้ติดตามการทดลอง
ปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ ของครอบครัว นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่า
ได้ผลดี ทาให้มีความเชื่อมั่นที่จะทาเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป”๑๓

๑๓

นางรัชนี ลีนามบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๔
ภาพที่ ๓.๑๗ ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

๗๕
๓. นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ ปลูก แตงกวาโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอกให้
ความเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอก ได้ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมา
ต่อไปจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร การปลูกแตงกวาในปีนี้ได้ผลดี สามารถนา
ผลผลิตไปขายเป็นรายได้”๑๔

๑๔

นายชาลี ทองเทพ บ้ านเลขที่ ๔๖ บ้ านเค็ ง หมู่ ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อาเภอเมื องฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๖

๔. นายจันทร์ ลีนามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ใช้
ปุ๋ยไส้เดือนปลูกฟักทองและแตงกวา มีความเห็นว่า “ทดลองปลูกฟักทอง ๑ แปลง และแตงกวา ๑
แปลง ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกผัก เพราะประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ได้นาผล
ฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน”๑๕

๑๕

นายจันทร์ ลีนาม บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านเค็งหมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๗

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การขยายผลในหมู่บ้านอืน่
กลุ่มสนทนาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ได้เปิดโอกาสให้ผู้นาและชุมชน
ในหมู่บ้านอื่นของตาบลกระโสบ จานวน ๓ หมู่บ้าน ร่วมศึกษาและติดตามผลการทดลอง ได้แก่ บ้านนา
งิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านดอน หมู่ที่ ๓ และบ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และนาไปทดลองขยายผล ซึ่งปรากฏผลการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ดังนี้
๑.นางอุษา บุญใหญ่ให้ความเห็นว่า “เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
ให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า”๑๖

๑๖

นางอุษา บุญใหญ่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่๒ บ้านนางิ้ว ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ข้อมูล วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๘

๒. นายเลิศ มูลมั่ง ให้ความเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พืชผักสวนครัวได้ผล
ดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและเขียวทนนานกว่าปุ๋ยเคมี”๑๗

๑๗

นายเลิ ศ มู ล มั่ ง บ้ านเลขที่ ๖ หมู่ ๓ ผู้ ใ หญ่ บ้ าน บ้ านดอน ต.กระโสบ อาเภอเมื องฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๗๙
๓. นางนฤมล เชื้ อสะอาดเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนช่วยให้ผลผลิตดีทั้ง
ต้นหอม ข้าวโพด พืชผักมีผลดก”๑๘

๔. นายอุทัย สงวนทรัพย์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโสบบ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔บ้านกระโสบ
นายอุ ทั ย สงวนทรัพ ย์ เห็นว่า “ได้ไปร่วมกลุ่มสนทนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้านเค็ง และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ณ แหล่งเรียนรู้การผลิตปุย๋

๑๘

นางนฤมล เชื้ อ สะอาด บ้ า นเลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ บ้ า นดอน ต.กระโสบอ าเภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๘๐
ไส้เดือนบ้านหมากมี่ ตาบลกระโสบและได้นาปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกแตงกวา พบว่า แตงกวามีลูก
ใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี”๑๙

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๗ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านเค็ง หมู่
ที่ ๕ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ”
ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกับศึกษา
แปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยจากไส้เดือน (รายละเอียดตามภาคผนวก)
๓.๗.๑ ผู้เข้าร่วมเสวนาผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๕๒ รูป/คน แยกเป็น
(๑) ประชาชนพื้นที่โครงการทดลองเกษตรอินทรีย์จากปุ๋ยไส้เดือน จานวน ๒๐ คน
(๒) นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๒๗ รูป/คน
๑๙

นายอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโสบ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔ บ้านกระโสบต.กระโสบ
อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๘๑
(๓) อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๕ รูป/คน
๓.๗.๒ ประเด็นการเสวนา
(๑) การจัดทาประชาคมหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านเค็ง
หมู่ที่ ๕ ร่วมกับ ส่วนราชการระดับอาเภอและองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(๒) ปัญหาการจัดทาประชาคมหมูบ่ ้าน
(๓) ปัญหาหนีส้ ินและการจัดการปัญหาหนีส้ ินของเกษตรกร
(๔) เกษตรอินทรียก์ ับการลดภาระหนีส้ ินของเกษตรกร
(๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประชาคมหมูบ่ ้านและการทดลองเกษตร
อินทรีย์กบั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
(๖) ศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์

๘๒

๘๓

๓.๗.๓ สภาพปัญหาที่ได้จากการเสวนา
(๑) ที่ผ่านมา การทาประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอ
ชื่อโครงการ หลายๆ โครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑
โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่

๘๔
เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น นอกจากนี้ การทา
ประชาคมหมู่บ้าน ไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนามาประกอบการ
ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
(๒) โครงการประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางโครงการไม่ถูกนามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุย๋
อินทรีย์ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่เคยถูกนามาอัดเม็ดปุ๋ยนับตั้งแต่จัดซื้อมาเป็น
ระยะเวลา ๕ ปีทั้งนี้เพราะไม่มีการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร (ทานา พืชสวน พืชไร่) จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดที่เหมาะสม ระหว่างปุย๋ อินทรีย์ทเี่ ป็นเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชแตกต่างกันอย่างไรจะนาปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีวภาพ มูลสัตว์ หรือการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอื่น) กระบวนการดังกล่าว นับเป็นขั้นตอนสาคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการอย่าง
โปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นาไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน
(๓) ทัศนคติของประชาชนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ประชาชนบางส่วน
เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดินนับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลา
การปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว
(๔) นโยบายของรัฐ เป็นเรื่องสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังหรือไม่มีกระบวนการใดในการดาเนินการผ่านโครงสร้างของชุมชน
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระ
หนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุ นการผลิตและส่ง ผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บ ป่วยที่
ประชาชนได้รับจากสารเคมี
๓.๗.๔ ความร่วมมือในอนาคต
(๑) ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และการทาเกษตรอินทรีย์ และหากเป็นไปได้ ควรหาทางใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อมโยง
กับการขยายผล
(๒) กลุ่ม ที่ ท าการทดลองเกษตรอินทรีย์ควรหาทางผลักดันให้ โครงการเกษตร
อินทรีย์ เป็นวาระหลัก ของการท าประชาคมหมู่ บ้าน โดยเฉพาะในส่วนที่ ขอรับ การสนับสนุนจาก

๘๕
หน่วยงานภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม
(๓) โอกาสขยายการทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ ให้
ความสนใจในการที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยง
ในกะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรกในการซื้อสายพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพื้นบ้ าน ได้แก่
มูลโคพื้นบ้าน กากเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ดเก่าที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอื่นที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับ
สภาพดิน ขี้มะพร้าวบด ไข่ไก่เป็นต้น

๓.๗.๕ ผลการประเมินการเสวนา
(๑) การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดทาประชาคมหมู่บ้านและการทา
เกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในการทาประชาคมหมู่บ้านและเกษตร
อินทรีย์อยู่ในระดับมาก (x̄=3.93) โดยแยกเป็นรายประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจในการประชาคมหมู่บ้าน
อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.0) ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.0) ความเข้าใจในสภาพ
ปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.96) แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่
ในระดับ มาก (x̄=3.81) ความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.74) ความเข้าใจใน
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.88) ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์

๘๖
อยู่ ใ นระดั บ มาก (x̄=3.92) และความพึ ง พอใจในการที ส่ ว นร่ ว มของประชาชน อยู่ ใ นระดั บ
มาก (x̄=4.14)
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตร
อินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน
ตารางที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ S.D. แบบประเมินนิสิต
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ประชาคมหมู่บ้าน
27
3.00
5.00 4.0000
.48038
เกษตรอินทรีย์
27
2.00
5.00 4.0000
.73380
สภาพปัญหาโครงการ
27
3.00
5.00 3.9630
.75862
แนวทางแก้ปัญหาโครงการ
27
2.00
5.00 3.8148
.78628
สภาพปัญหาหนี้
27
2.00
5.00 3.7407
.76423
แนวทางแก้ปัญหาหนี้
27
2.00
5.00 3.8889
.84732
การทดลองเกษตรอินทรีย์
27
3.00
5.00 3.9259
.82862
การมีส่วนร่วม
27
3.00
5.00 4.1481
.60152
โดยรวม
27
3.13
5.00 3.9352
.39585
Valid N (listwise)
27
(๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทาประชาคมหมู่บ้านและ
การทาเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมในการทาประชาคมหมู่บา้ น
และเกษตรอิ นทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.86) โดยแยกเป็นรายประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจในการ
ประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.20) ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.30)
ความเข้าใจในสภาพปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄=3.35) แนวทางการแก้ไข
ปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.80) ความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄=2.85) ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄=3.05)
ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.50) และความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.85)

๘๗
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท า
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกัน ทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน
ตารางที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และS.D. แบบประเมินประชาชน
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum Mean
Std. Deviation
ประชาคมหมู่บ้าน
20
3.00
5.00 4.2000
.61559
เกษตรอินทรีย์
20
3.00
5.00 4.3000
.65695
สภาพปัญหาโครงการ
20
3.00
5.00 3.3500
.67082
แนวทางแก้ปัญหาโครงการ
20
3.00
5.00 3.8000
.76777
สภาพปัญหาหนี้
20
2.00
5.00 2.8500
.87509
แนวทางแก้ปัญหาหนี้
20
2.00
5.00 3.0500
1.05006
การทดลองเกษตรอินทรีย์
20
3.00
5.00 4.5000
.60698
การมีส่วนร่วม
20
4.00
5.00 4.8500
.36635
โดยรวม
20
3.38
4.88 3.8625
.39715
Valid N (listwise)
20
การประเมินความพึงพอใจในการทาประชาคมหมู่บา้ นและการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วน
ของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง ดังได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่านโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตร
เคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุน
หมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นโดยเฉพาะองค์ก ารบริหารส่วนตาบล นโยบายดัง กล่าวจะส่ง ผลต่อการลดภาระหนี้สินของ
เกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิต และส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับ
จากสารเคมี

บทที่ ๔
ผลการบริการวิชาการและอภิปรายผล
๔.๑ ศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนีโครงกำรพัฒ นำ
หมู่บ้ำนที่ผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน ระหว่ำงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของ ๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนดอนหมู่ที่ ๓
บ้ำนกระโสบหมู่ที่ ๔ และบ้ำนเค็งหมู่ที่ ๕ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งเป็นงำน
จ้ ำงเหมำโดยภำคธุรกิจ นอกชุมชนเข้ำมำดำเนินกำร (รำยละเอียดตำมบทที่ ๒) กำรทำประชำคม
หมู่บ้ำนครั้งล่ำสุด “กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ” ในวันที่ ๗ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำประชำคมได้
เสนอและลงมติ (๒๓ เสียง จำก ๘๑ เสียง) เลือกโครงกำรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทำงไปรีสอร์ท
เป็นโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ส่งผลให้โครงกำรที่เหลือ ๗
โครงกำรตกไป ได้แก่ โครงกำรจัดซื้อโต๊ะ เก้ำอี้ เต็นท์ ถังขยะโครงกำรลี้ยงโคโครงกำรส่งเสริมกลุ่ ม
ขนมจีนโครงกำรติดตั้งเครื่องกรองน้ำชุมชนโครงกำรสนับสนุนวัสดุกำรทำปุ๋ยอินทรีย์โครงกำรสนับสนุน
ร้ำนค้ำชุมชน และโครงกำรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทำงไปป่ำช้ำ
กำรทำประชำคมดังกล่ำวดำเนินกำรในวันเดียวกันเริ่มตั้งแต่ตัวแทนจำกส่วนรำชกำรระดับ
อำเภอและตำบลให้ข้อมูลชี้ประเด็นปัญหำสังคมและชุมชนที่ควรแก้ไขจำกนั้นประชำชนร่วมกันเสนอ
รำยชื่อโครงกำรที่ต้องกำรและลงมติด้วยกำรยกมือและนับจำนวนผู้สนับสนุนแต่ละโครงกำรเพียงรอบ
เดียวในวันเดียวกันปัญหำสำคัญที่พบจำกกำรศึกษำกำรทำประชำคมครั้งนี้คือกำรขำดกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรศึกษำหรื อค้ นหำข้อมูลเชิงลึ กในผลได้ผลเสี ยของโครงกำรที่เสนอ ก่อนนำมำ
ประกอบกำรตัดสินใจ สอดคล้องกับ ปธำน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘)๑ ที่ได้ให้หลักกำรมีส่วนร่วมและหลัก
ควำมโปร่งใสว่ำ หมำยถึง กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ให้
โอกำสหรือมิติของเวลำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ยัง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
สมนึก จันทร์โสดำ และคณะ (๒๕๕๙)๒ ที่ ประชำชนและเครือข่ำยประชำสังคมขำดโอกำสมีส่วนร่วมใน
๑ ปธำน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล, (กรุงเทพฯ, สถำบันพระปกเกล้ำ

๒๕๕๘), หน้ำ ๑๘.
๒ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, รวมบทความวิชาการ พระพุทธศาสนา ปรัชญา บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์มหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย, กันยำยน ๒๕๖๐, หน้ำ ๒๘๕

๘๙
กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในกำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำร กำรเสนอโครงกำรในกำรทำประชำคม
ไม่ได้เกิดจำกจิตสำนึกภำยในชุ มชน ส่งผลต่อกำรขำดกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น ได้แก่ กำรดำเนิน
โครงกำรและกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำร และทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร
เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐในบำงครั้ง กำรที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วม ส่งผลให้ประชำชนมองว่ำ
โครงกำรที่หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรไม่ได้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
บทบำทของรัฐและบทบำทของประชำชนในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนเป็นเรื่องสำคัญที่
ต้องได้รับกำรพิจำรณำว่ำขอบเขตของบทบำทของรัฐในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนอยู่ที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
ล้ ำเกิน เลยเข้ำไปในขอบเขตบทบำทของภำคประชำชนในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน โดยไม่ทำให้
ประชำชน ประชำสังคม หรือประชำคมอ่อนแอลงสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
(๒๕๕๕)ที่ชี้ว่ำ ปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังกำรตื่นตัวและกระแสควำมนิยมกำรมีส่วนร่วมและมีสิทธิในกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ได้แก่ กระแสวิชำกำรที่มีผู้นิยมเรียกกัน
ว่ำ “วัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งนักวิชำกำรในสำยนี้มักจะวิพำกษ์บทบำทของรัฐในกำรพัฒนำว่ำยิ่งหน่วยงำน
และองค์กรของรัฐมีควำมเข้มแข็งมำกเท่ำใด ชุมชนก็มีควำมอ่อนแอต้องพึ่งพำโครงกำรพัฒนำจำกรัฐ
มำกขึ้นเท่ำนั้น “ประชำสังคม” หรือ “ประชำคม” จึงเป็นกระแสที่ผู้นิยมแนวกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมโดยภำคประชำชนให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงมำก โดยบทบำทกำรพัฒนำไม่ควรผูกขำดอยู่ที่รัฐแต่
ฝ่ำยเดียว แต่ควรเปิดโอกำสให้ท้องถิ่นและชุมชนในกำรกำหนดวิถีกำรพัฒนำ๓
กำรทำประชำคมในกำรพัฒนำท้องถิ่นปัจจุบัน เป็นกำรทำประชำคมที่ก่อตัวจำกกำรสั่ง
กำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรก่อตัวที่เกิดจำกจิตสำนึก ในสภำพปัญหำ
และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน ประชำชนจึงขำดกำรใฝ่รู้ วิเครำะห์ วิจัย ไม่มีควำมจริงจังจด
จ่อขำดควำมมีจิตสำธำรณะ ทุ่มเท อุทิศตน ขำดควำมอดทนที่จะรอดูผลระยะยำว หำกแต่เห็นแก่ควำม
สะดวกสบำยระยะสั้น ปัญหำเหล่ำนี้ได้ ส่งผลให้ประชำคมขำดควำมต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติ
พึ่งพำ และดำเนินกำรเฉพำะช่วงที่มีนโยบำยและงบประมำณจำกภำครัฐ สอดคล้องกับ Chirije and
Musamba (2013)ที่ว่ำ กระบวนกำรตัดสินใจที่ใช้อำนำจสั่งกำรหรือกำหนดนโยบำยจำกเบื้องบนสู่
เบื้องล่ำง (Top-down decision-making) โดยประชำชนเป็นเพียงผู้ร่วมดำเนินกำรและรับประโยชน์
ถูกมองว่ำเป็นกระบวนกำรที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรที่จะบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้
ชุมชนชนบทจึ งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรซึ่งตนเองมีสิ ทธิในกำรควบคุม จัดกำร และได้รับ
ประโยชน์ จ ำกทรั พยำกรนั้ น นอกจำกนี้ยังส่ งผลให้ ประชำชนมีทัศนคติพึ่ งพำ (dependency) รอ
แผนงำนโครงกำรจำกภำยนอกเข้ ำ มำช่ ว ยซึ่ ง เป็ น กำรบั่ น ทอนควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ แ ละกำรสร้ ำ ง

๓ ซูซูกิ โนริยูกิ และ

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, พลวัตรขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย, ประชาสังคม, โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ๒๕๕๕, หน้ำ ๗-๘, ๑๐-๑๑

๙๐
นวัตกรรมของท้องถิ่ น (Local creativity and innovation)๔และสอดคล้ องกับซูซู กิ โนรุโ ยกิ และ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๕๕) ที่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรก่อตัวและควำมยั่งยืนของประชำคมหมู่บ้ำนว่ำ
ประชำคมที่เกิดจำกกำรก่อร่ำงแบบล่ำงสู่บน (จำกภำคประชำชนสู่ภำครัฐ) นั้นมีแนวโน้มที่จะมีควำม
ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และสำมำรถพัฒนำไปสู่ประชำสังคมได้ในอนำคต ในขณะที่ประชำคมที่เกิดจำกระบบ
รำชกำรที่มีกำรก่อร่ำงแบบบนสู่ล่ำง (จำกภำครัฐสู่ประชำชน) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตำมบริบท
ทำงกำรเมือง (นโยบำย) เป็นสำคัญ หำกรัฐไม่ให้กำรสนับสนุนหรือมีโครงกำรเข้ำมำ ก็จะไม่มี ควำม
ต่อเนื่องของกิจกรรม อีกทั้งกลุ่มยังมีลักษณะอ่อนแอพึ่งพิงภำครัฐเป็นหลัก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ รูปแบบ
ของกำรก่อร่ำงประชำคมมีผลสืบเนื่องอย่ำงมีนัยยะต่อกำรขยำย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และควำม
ยั่งยืนของประชำคม นอกจำกนี้ยังเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำประชำคมจะเป็นควำมพยำยำมในกำรสร้ำงอำนำจ
และควำมเข้มแข็งให้กับประชำชน ในกำรดูแลและแก้ไขปัญหำของชุมชน หรือดำเนินเรื่องต่ำงๆ ด้วย
ตนเอง แต่นโยบำยรัฐและกำรเมืองกลับมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำและแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ของประชำคมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรส่งเสริม หรือกำรเป็นตัวจำกัดกำรดำเนินงำนของ
ประชำคมอีกด้วย๕
ประชำคมจึงเป็นเวทีสำคัญที่จะให้โอกำสประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มชำยขอบ ได้
สร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น เข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และทรัพยำกร และร่วมตัดสินใจ
ซึ่งจะส่งผลต่อควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งควำมเป็นธรรมในสังคม สอดคล้อง
กับ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่กล่ำวถึงสิ่งจำเป็นในสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชำชนกลุ่มคนยำกจนให้มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมและใช้ทรัพยำกร
ทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมำภิบำลทำงเศรษฐกิจ กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประชำชนจะช่วยให้ เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็น
ธรรมและสำมำรถลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำในสังคมได้๖

๔

Chirije, Giliba and Musamba, Local communities’ participation in decision-making
processes through planning and budgeting in African countries, Chinese Journal of Population
Resources and Environment, Volume 11, 2013-Issue 1,
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10042857.2013.777198
๕ พลวัตรขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย, หน้ำ ๓๑-๓๒
๖
Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire, Voice, Empowerment and Accountability
(VEA) Topic Guide, International Development Department, College of Social Sciences University
of Birmingham, B15 2TT, UK, 2014, p9.

๙๑
นอกจำกนี้ กำรทำประชำคมที่ขำดกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนเพื่อควำมโปร่งใสใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวยังไม่สำมำรถตอบโจทย์ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)ซึ่งได้ให้
แนวทำงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสรุปได้ ดังนี้
๑) กำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง ให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเอง
และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม๗
๒) กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล
และควำมเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่ำงกัน ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำร
ให้ทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้๘
๓) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ เพื่อรักษำฐำนรำยได้เดิมและสร้ำงฐำนอนำคตใหม่ที่สร้ำง
รำยได้สูง ทั้งเกษตรอัตลั กษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้สูงขึ้น๙
๔) เกษตรปลอดภัย มุ่งสู่กำรเลิกใช้สำรเคมีในภำคเกษตร กำรเพิ่มพื้นที่และปริมำณ
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรทำเกษตรปลอดสำร
และเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรทำเกษตรอินทรีย์๑๐
๕) กำรดึงเอำพลั งทำงสั งคม ทั้งภำคเอกชน ประชำสั งคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่ว ม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียม
ควำมพร้ อ มของประชำชนให้ เ ป็ น ประชำกรที่ มี คุ ณ ภำพ สำมำรถพึ่ ง ตนเองและท ำประโยชน์ แ ก่
ครอบครัว ชุมชนและสังคม๑๑
๖) พัฒนำกำรเกษตรให้เหมำะสมกับศักยภำพของเกษตรกร ฐำนทรัพยำกรและบริบท
ของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบกำรจัดกำรตนเองของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึงฐำน
ทรัพยำกร กำรวิจัย ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรผลิต เพิ่มโอกำสของ

๗

รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ, ประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐), เล่ม
๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก, ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑๐.
๘ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๐
๙เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๒
๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๓
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๔๕

๙๒
เกษตรกรในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพและภู มิ ปั ญ ญำ
ท้องถิ่น๑๒
๗) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
แผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ เพิ่มทักษะทำงกำรเงินและกำรวำงแผนจัดกำรที่ดิน ที่
อยู่อำศัยและระบบกำรผลิตพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อัน เป็นกำรสร้ำง
กำรเรียนรู้จำกภำยในเพื่อสร้ำงคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตำมแนวทำงหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง๑๓
๘) เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกันเอง โดยสนับสนุน
กำรรวมกลุ่มของสมำชิกในชุมชนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหำรจัดกำรและมีส่วน
ร่วมในกิจกำรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง กำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนแม่บทชุมชนที่ส ะท้ อน
ปัญหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแผนและเชื่อมโยง
แผนชุมชนกับแผนพัฒนำตำบล แผนพัฒนำอำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนำภำค และเชื่อมโยงกับกำรกำหนดกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไก
ควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้มีเป้ำหมำยทิศทำง มีควำมสมดุล มีอิสระและมีอำนำจในกำรตัดสินใจ โดยมี
ระบบกำรติดตำมตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำตัวชี้วัดและระบบกำร
ประเมินควำมเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรยกระดับควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง๑๔
๙) สร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำคส่ ว นต่ ำ งๆ เพื่ อ สร้ ำ งประชำธิ ป ไตยชุ ม ชน โดย
สนับสนุนให้ประชำชนสำมำรถรวมกลุ่มและมีเวทีกลำงเพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อ
ปรึกษำหำรือกิจกำรที่เป็นประเด็นสำธำรณะ สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำบนฐำนกำรมีข้อมูล
และกำรใช้เหตุผล และสร้ำงข้อตกลงร่วมกันที่สำมำรถผูกพันและตรวจสอบกำรทำงำนของภำครัฐและ
ลดควำมขัดแย้งได้ อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงประชำธิปไตยในระดับฐำนรำก และสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ ตลอดจนปรับบทบำทภำครัฐให้เป็นฝ่ำยสนับสนุนให้ชุมชนจัดกำรตนเองได้มำกขึ้น
โดยรัฐเป็นที่ปรึกษำสนับสนุนองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะในกำรบริหำรจัดกำรให้กับชุมชน เพื่อเป็น
พลังของกำรพัฒนำ๑๕

๑๒

รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ, ประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐), เล่ม
๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก, หน้ำ ๔๖
๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๕๑
๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๕๑
๑๕ เริ่องเดียวกัน, หน้ำ ๕๑.

๙๓
๑๐) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำร
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้ง
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอื่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน ๑๖
โดยภำพรวมของอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชำชนขำดควำมมั่นใจในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในประชำคมหมู่บ้ำนที่ผ่ำนมำ คือ กำรกระจำยผลประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรยังไม่เป็นไปด้วยควำม
เป็นธรรมและโปร่งใส ประชำชนบำงส่วนขำดควำมสำมัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรเข้ำ
ประชำคมเฉพำะในส่วนที่กลุ่มของตนได้รับประโยชน์ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีมำ
อย่ำงต่อเนื่องทำให้ประชำชนรู้สึกว่ำหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ใน
กำรจั ด หำบริ ก ำรหรื อ สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกให้ ป ระชำชนโดยประชำชนเป็ น ผู้ รั บ บริ ก ำร กำรที่
หน่วยงำนภำยนอกไม่ได้ค้นหำศักยภำพของประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรโครงกำร
ทำให้หน่วยงำนเหล่ำนั้นมีทัศนคติที่มองว่ำประชำชนไม่มีศักยภำพพอที่จะดำเนินโครงกำร แนวคิด
ดังกล่ำวสอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรยุโรป ที่ได้กล่ำวถึงอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชำชนไม่มั่นใจใน
กำรมีส่วนร่วม ประกำรแรก กำรกระจำยหรือแจกจ่ำยที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงสมำชิกชุมชนทั้งในส่วน
ของงำนและผลประโยชน์ประกำรที่สอง สังคมที่มีควำมเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็นอุปสรรคสำคัญหนึ่งของ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประกำรที่สำม ควำมรู้สึกที่ว่ำรัฐหรือหน่วยงำนภำยนอกมีหน้ำที่จัดหำ
บริ กำรหรื อสิ่ งอำนวยควำมสะดวกให้ ประชำชนแต่ฝ่ ำยเดียว ประกำรที่สี่ ทัศนคติของหน่ว ยงำน
ภำยนอกที่มองประชำชนว่ำไม่มีควำมสำมำรถหรือขำดศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม ๑๗ปัญหำอุปสรรค
เหล่ำนี้ได้สร้ำงทัศนคติกำรพึ่งพำให้เกิดขึ้นในหมู่ประชำชนมำกกว่ำกำรคิด ศึกษำ ค้นคว้ำ และพัฒนำ
เพือ่ พึ่งพำตนเอง

๔.๒ นาผลจากการศึกษาสภาพปัญหาไปสู่การปฏิบัติ
จำกกำรที่ได้ศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำน สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยจึงได้จัดทำแผนบริกำรวิชำกำรสังคมใน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้
๑๖ อ้ำงแล้ว, รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ,ประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ

(๒๕๖๑-

๒๕๘๐), เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก, หน้ำ ๖๖
๑๗ European Commission, Incentives of Community Participation,ec. europa. eu/ echo
/files/ evaluation/ watsan 2005, p 178

๙๔
๔.๒.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปและข้อมูลกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน
และโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของตำบลกระโสบพร้อมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำเร็จและปัญหำอุปสรรคกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
ดำเนินกำรใน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ระหว่ำงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่ำ ปัญหาสาคัญของชุมชน คือปัญหำ
หนี้ สิ น รำยครั ว เรื อน โดยจำกจ ำนวนหลั งคำเรือนที่มีคนอำศัยอยู่จริง ๑๕๐ หลั งคำเรือน มีห นี้สิ น
ประมำณร้อยละ ๗๐ ของจำนวนหลังคำเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จำกภำครัฐ ได้แก่ ธกส. กลุ่มสตรี
พัฒนำชุมชน และเอกชนมีผู้เสนอโครงกำรเพื่อลดรำยจ่ำยและแก้ปัญหำหนี้สินแต่ไม่ สำมำรถผ่ำนมติ
ประชำคม โดยเฉพำะ โครงกำรเกษตรอินทรีย์และโครงกำรเลี้ยงโค ปัญหำหนี้สินจึงยังคงเป็นปัญหำ
สำคัญซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชเคมีและประชำกรกว่ำร้อยละ ๙๐
เป็นเกษตรกร นอกจำกนี้ยังพบว่ำตำบลกระโสบเคยได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรจั ดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หมู่บ้ำนละ ๑ เครื่อง รำคำเครื่องละสองแสนบำท รวมงบประมำณสองล้ำนบำท โดยบ้ำนเค็ง
หมู่ที่ ๕ ได้รับกำรสนับสนุน ๑ เครื่องแต่ตลอดระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่ได้รับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนเค็งไม่เคยนำเครื่องดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์และยั งคงเก็บไว้ที่อำคำรอเนกประสงค์ของหมู่บ้ำน มี
บำงหมู่บ้ำนได้นำเครื่องดังกล่ำวไปอัดเม็ดมูลไก่แต่คุณภำพปุ๋ยไม่ดี ขำดกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
ปุ๋ย ตลอดทั้งประชำชนไม่มีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงกำร ทำให้ปัจจุบันประชำชน
ขำดควำมเชื่อมั่นในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคย
กำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน จึงเป็นแนวทำงสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ประชำชนให้ มีควำมคิดริเริ่ มสร้ ำงสรรค์ ในกำรค้นหำข้อมูล เพื่อกำหนดปัญหำและควำมต้องกำร
สำมำรถร่ ว มคิดและตัดสิ น ใจกำหนดยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดทั้งค้ นหำศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นกำรลดกำรพึ่งพำจำกภำยนอก เพิ่มกำรพึ่งพำตนเอง ลดกำรสั่งกำร
จำกเบื้องบนสู่ล่ำงหรือแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สอดคล้อง
กั บ โครงกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชำชำติ (United Nations Environmental Program: UNEP)
(1996) ที่ว่ำ กำรมีข้อมูลทำงเดียวจำกหน่วยงำนภำยนอกโดยขำดกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในชุมชน ขำด
กำรปรึกษำหำรือหรือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอำจนำไปสู่ช่องว่ำงของควำมไม่เข้ำใจระหว่ำง
ประชำชนกับหน่วยงำนภำยนอกและส่งผลไปถึงกำรขำดควำมโปร่งใสไม่สำมำรถรับผิ ดชอบตรวจสอบ
ได้ ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นในแผนงำนโครงกำร๑๘
๑๘

Lyceum Books, Understanding Community Participation - Lyceum Books,

lyceumbooks.com/pdf/Effective_Community_P_Chapter_02.pdf, p.14

๙๕
กำรดำเนินโครงกำรเชิงนโยบำยแบบบนสู่ล่ำงดังกล่ำวไม่ได้ศึกษำข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อินทรีย์ ว่ำปุ๋ยประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมำอัดเม็ด มี
ปริมำณปุ๋ยเพียงพอที่จะอั ดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่ำวจำเป็นจะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนในกำรร่วมกันศึกษำและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจดำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
สอดคล้องกับ โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ดังนี้ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ที่
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และมำตรฐำน มีกำรรำยงำนผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและถูกต้องหลัก การ
ควบคุมภายใน โดยกำรวัดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนกำรเงิน ตลอดทั้ง
ควำมสอดคล้ องกับ หลั กกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติ หลักการควบคุมดูแลที่มีกำรควบคุมติดตำม
ประเมินผล กำรรำยงำน และหลักความโปร่งใสที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และเข้ำถึงได้
สะดวก มีควำมชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย๑๙
๔.๒.๒ การสารวจชุมชน ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเกี่ยวกับ
กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรสำรวจชุมชนไปพร้อมๆ กับกำรฟังเสียงของประชำชน ให้
ประชำชนสำมำรถแสดงออกถึงปัญหำ ควำมต้องกำรหรือสิ่งที่ตนเองปรำรถนำ ตลอดทั้งศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่ประชำชนมีอยู่กำรแสดงออกดังกล่ำวมีทั้งรูปแบบเป็นทำงกำร (ลำยลักษณ์อักษร) และ
ช่องทำงที่ไม่เป็นทำงกำร (กำรพูดคุย) เสียงของประชำชนไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงเดียวกันของทุกคนใน
ชุมชน แต่อำจเป็นเสียงของกลุ่มชำยขอบที่ขำดโอกำสหรือถูกทอดทิ้งไม่มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นใน
สังคม ในบำงครั้งเสียงและควำมคิดเห็นของกลุ่มคนชำยขอบเหล่ำนี้ อำจกลำยเป็นพลังที่มีอิทธิพลทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสำมำรถกำหนดทำงเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทำงที่ดีที่สุ ดเพื่อ
ควำมอยู่ดีกินดีและควำมสุขของสังคมโดยรวม ซึ่ง Combaz, Emillie and Mcloughlin (2014)เชื่อว่ำ
กระบวนกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้ทุกคนรวมถึงกลุ่มชำยขอบได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเที ยมหรือไม่ก็ใกล้เคียง
กันโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้ำงหลัง (Leave no one behind) ตลอดทั้งสำมำรถค้นหำรำกเหง้ำหรือสำเหตุของ
ปัญหำเพื่อแก้ไขให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะภำครัฐจะ
ทำหน้ ำที่แก้ไขปั ญหำและสนองควำมต้อ งกำรต่ อพลเมื องทุก กลุ่ ม โดยมิได้เลื อกปฏิบัติด้ว ยควำม
แตกต่ำงทำงเชื้อชำติเผ่ำพันธุ์หรือสถำนะทำงสังคมกำรสำรวจชุมชนที่ให้โอกำสแก่คนชำยขอบ เป็นกำร
ลดควำมไม่เสมอภำคและควำมไม่สมดุลแห่งอำนำจในชุมชน ลดกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรกีดกันไม่ให้คน
จนได้มีโอกำสในกำรยกระดับผลผลิตของตนเอง ควำมไม่สมดุลแห่งอำนำจส่งผลให้เกิดกำรปิดกั้นเสียง
ของประชำชนในสังคม ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรเสริมสร้ำงพลังศักยภำพของประชำชนที่ยำกจน จะเป็นกำร
๑๙

United Nations Development Programme, The UNDP accountability system:
Accountability framework and oversight policy, Executive Board of the United Nations
Development Programme and of the United Nations Population Fund, DP/2008/16/Rev.1 (Retrieved
on February 10, 2018).

๙๖
สร้ำงควำมมั่นคงในสิทธิของพลเมืองและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มคนจนได้มีโอกำสเจริญเติบโตใน
สังคม ดังนั้น สิ่งจำเป็นคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชำชนกลุ่มคนยำกจน
ให้ มี ค วำมสำมำรถในกำรควบคุ ม และใช้ ท รัพ ยำกรทั้ ง ของตนและของรั ฐ ให้ เกิ ด ธรรมำภิบ ำลทำง
เศรษฐกิจ กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจ สั งคม และกำรเมืองของ
ประชำชนจะช่วยให้เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็น ธรรมและสำมำรถลดควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคมได้๒๐
กำรสำรวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทำง ได้แก่ แนวทำงแรกโดยวิธีค้นหำปัญหำและ
ควำมต้องกำรจำเป็นของชุมชนซึ่งดำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยนอก และแนวทำงที่สองโดยวิธีค้นหำ
และพัฒนำจำกฐำนศักยภำพ ประสบกำรณ์และทรัพยำกรที่มีอยู่ ในชุมชน ที่ประชุมคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนและอำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ เห็นด้วยกับ กำรค้นหำศักยภำพของ
ชุมชนและร่วมกันพิจำรณำแบบสอบถำมเพื่อค้นหำศักยภำพของชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และควำม
คำดหวั ง โดยมี ป ระเด็ น ค ำถำมรำยครั ว เรื อ นประกอบด้ ว ยกำรค้ น หำทั ก ษะควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
วิสัยทัศน์และควำมคำดหวัง โดยได้แบ่งสำยเพื่อค้นหำศักยภำพชุมชน วิสัยทัศน์และควำมคำดหวัง แยก
ได้ ๖ คุ้ม และในระหว่ำงกำรหำข้อมูลรำยครัวเรือน อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ได้ สอนภำษำอังกฤษ
กลุ่มย่อยตำมควำมสนใจเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศึกษำชุมชนกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของกำรค้นหำศักยภำพรวมถึงประสบกำรณ์หรือทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-Based
Approach) จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับโครงกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง
สหประชำชำติ (United Nations Environmental Program: UNEP)๒๑ที่ ว่ ำ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชำชน เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกำรค้นหำ
ข้อมูลเพื่อกำหนดปัญหำและควำมต้องกำร สำมำรถร่วมคิดและตัดสินใจกำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
แก้ไขปัญหำ ตลอดทั้งค้นหำทรั พยำกรที่จำเป็น อันเป็นกำรลดกำรพึ่งพำจำกภำยนอก เพิ่มกำรพึ่งพำ
ตนเองและสอดคล้องกับ The ABCD Institute๒๒ที่ให้ควำมสำคัญกับรูปแบบผสมผสำนกำรพัฒ นำ
ท้องถิ่นระหว่ำงกำรพัฒนำโดยวิธีค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของชุมชน (Needs-based
community development) และโดยวิ ธี ค้ น หำและพั ฒ นำจำกฐำนทรั พ ยำกร ทั ก ษะและ
ประสบกำรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-based community development) โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
๒๐ Op.Cilt., Voice, Empowerment and
๒๑

Accountability (VEA) Topic Guide, p. 4,9
Op.cilt, Understanding Community Participation, p.8- 9, (Retrieved on February 10,

2018)
๒๒

ABCD Institute, Asset-Based Community Development, School of Education and
Social Policy, Northwestern University, http://www.abcdinstitute.org/ (Retrieved on March 31, 2018)
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ส่งเสริมและยกระดับควำมเข้มแข็งภำยในชุมชนโดยกำรสร้ำงพลังควำมเชื่อมั่นจำกทุนทำงสังคมและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชื่อมั่นว่ำสมำชิกชุมชนทุกคนต่ำงมีควำมสำมำรถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วน
ช่วยทำให้ชุมชนดีขึ้น สมำชิกในชุมชนมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีกำรพั ฒนำอย่ำงยั่งยืน
และโปร่งใสยึดถือสมำชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำท้องถิ่น อยู่ในฐำนะนักพัฒนำไม่ใช่ผู้รอรับ
ผลจำกกำรพัฒนำโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงและจริงจัง ทุกฝ่ำยต้องใส่ใจ
และรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมำชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชำชนให้ควำมสนใจ กำรตัดสินใจจะต้อง
เกิดจำกกำรปรึกษำหำรื อที่ประชำชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำโดยกำรแสวงหำควำม
คิดเห็นจำกสมำชิกชุมชนมำกกว่ำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่กำหนดจำกภำยนอก เป็นกระบวนกำรพัฒนำที่
เกิดจำกภำยใน โดยสมำชิกชุมชนมีบทบำทควบคุมดูแลตลอดกระบวนกำร ซึ่งเป็น กระบวนกำรสร้ำง
พลังควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันระหว่ำงสมำชิกในชุมชนซึ่งส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำง
หรือขยำยทุนทำงสังคม
จำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและสำรวจชุมชนได้พบ
จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคำม และโอกำส ของชุมชนบ้ำนเค็ง ดังนี้ จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ชุมชนมี
ควำมสำมัคคี มีควำมพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมื่อต้องกำรควำมร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้ำนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชำชนผู้นำชุมชนโดยเฉพำะผู้ใหญ่บ้ำนและ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ ำนมีวุฒิ ภ ำวะและควำมเป็นผู้ นำผู้ นำและประชำชนมีควำมพร้อมที่จะร่ว มกัน
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำจุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงกำรที่ผ่ำนประชำคมหมู่บ้ำนส่วนใหญ่
เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนในกำรใช้ศักยภำพหรือพัฒนำศักยภำพของตน
นอกจำกนี้โครงกำรที่ผ่ำนมำไม่สำมำรถแก้ปั ญหำหนี้สินของประชำชนซึ่งมีอยู่กว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
ประชำกรโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยดำเนินกำรในระดับตำบล มี
กำรจ้ำงแรงงำนประชำชนอัดเม็ดปุ๋ยจำกมูลไก่ แต่โครงกำรไม่ประสบผลสำเร็จ ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภำพ
พอที่จะช่วยกำรเจริญเติบโตของพื ชได้ในระยะสั้นประชำชนไม่มีควำมมั่นใจในควำมโปร่งใสของกำร
ดำเนินกำรและหันกลับมำใช้ปุ๋ยเคมี เช่นเดิม สิ่งที่คุกคาม (Threats)ได้แก่ ภำระหนี้สินของประชำชน
จำกกำรลงทุนภำคเกษตรซึ่งมีกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและ
ยำปรำบศัตรูพืชเคมี โอกาส (Opportunities)กำรสร้ำงโอกำสจำกภำยในชุมชนโดยใช้ศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อหำทำงแก้ไขปัญหำภำระหนี้สินจำกกำรสอบถำมกลุ่มคุ้มรำยครัวเรือน
พบว่ำ สมำชิกชุมชนส่ ว นใหญ่ มี ศั ก ยภำพและทั ก ษะในกำรทำนำ ปลู กผั ก ทำสวน และเลี้ ยงสั ต ว์
โดยเฉพำะ โค-กระบือ
๔.๒.๓ ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการ และเติมเต็มความคาดหวัง
จำกกำรที่ชุมชนได้เสนอโครงกำรวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกำร
ประชำคมหมู่ บ้ ำ น บ้ ำ นเค็ ง ประจ ำปี ๒๕๖๑ ด้ ว ยเหตุ ผ ลส ำคั ญ คื อ โครงกำรปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ที่ เ คย
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ด ำเนิ น กำรในบ้ ำ นเค็ ง และหมู่ บ้ ำ นใกล้ เ คี ย งในต ำบลเดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ป ระสบผลส ำเร็ จ เนื่ อ งจำก
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรและกำรเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภำพขำดควำมโปร่งใส และไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จำกควำมล้มเหลวของโครงกำรดังกล่ำวทำให้กำรเสนอโครงกำรปุ๋ย
อินทรีย์บ้ำนเค็ง ในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชน
๔.๒.๔ ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจเลือกโครงการเพื่อแก้ปัญหาและ
ความต้องการที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน
สำขำวิช ำรั ฐศำสตร์ ได้ห ำรือกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรร่วมกันกำหนดให้มีกำร
เสวนำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับประชำชนในชุมชนบ้ำนเค็ง เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งเป็นกำรส่ งเสริมให้ เกิดจิตสำนึกและสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนกำรเสวนำครั้งนี้ได้เชิญวิทยำกรภูมิปัญญำเกษตรอินทรี ย์พื้นถิ่นเข้ำร่วมเสวนำ โดย
ในช่วงเวลำก่อนถึงกำหนดกำรเสวนำ ได้ร่วมกับประชำชนทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ
นำผลกำรทดลองไปนำเสนอในกำรเสวนำ สอดคล้องกับ Chowdhury ที่ตั้งคำถำมสำหรับกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนที่มีควำมหมำยสำมด้ำน ได้แก่ ประกำรแรก พิจำรณำกำรมีส่วนร่วมนั้นว่ำเป็นกำรมี
ส่วนร่วมประเภทใด ประกำรที่สอง มีใครเข้ำร่วม และประกำรที่สำม กำรมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่ำงไร๒๓
และ สอดคล้องกับ ซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข ที่ให้แนวคิดในกำรเปิดเวทีสำธำรณะว่ำ เป็น
แนวคิดหนึ่งที่สำมำรถช่วยในกำรอธิบำยถึงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำคม คือระบบกำร
สื่อสำรที่เป็น “พื้นที่สำธำรณะ” (public sphere) อันเป็นพื้นที่เปิดกว้ำงสำหรับให้ประชำชนพลเมือง
เข้ำถึงได้อย่ำงเสมอหน้ำกัน พื้น ที่สำธำรณะเป็นเวทีสำหรับกำรรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กำร
แสดงควำมคิดเห็ นและอภิป รำยโต้แย้งเพื่อแสดงควำมคิดเห็ นร่วมกันในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นประเด็น
สำธำรณะหลักกำรสำคัญของควำมเป็นพื้นที่สำธำรณะอยู่ที่กำรเปิดพื้นที่อิสระ ปลอดจำกกำรครอบงำ
ของรัฐและระบบตลำด เป็นพื้นที่ของคนหลำกหลำย มีกำรติดต่อกันสม่ำเสมอ ควำมเป็นอิสระของพื้นที่
สำธำรณะจะเป็นระบบสื่อกลำงระหว่ำงรัฐและประชำสังคม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับประชำชนได้เข้ำ
มำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสำธำรณะ ดังนั้น พื้นที่สำธำรณะจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่สำมำรถส่ง เสริม
ให้เกิดจิตสำนึกและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำคม๒๔
ก่อนกำรเสวนำ ได้มีกำรทดลองปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน สำหรับปลูกพืชผัก ๑ ครอบครัว
โดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ำและปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี จำกกำรติดตำมผลกำรใช้ปุ๋ย
ระยะแรกพบว่ำกำรเจริญเติ บโตของพืชผักโดยใช้ปุ๋ยดินไส้เดือน ปุ๋ยน้ำไส้เดือน และปุ๋ยเคมี ทั้งสำม
แปลงมีผลใกล้เคียงกัน กำรติดตำมผลระยะที่สองพบว่ำกำรเจริญเติบโตของพืชผัก ทั้งสำมแปลงมีผล

๒๓

Op.cilt, Understanding Community Participation - Lyceum Books, p. 8-9
๒๔ พลวัตรขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย,ประชำคม,หน้ำ๑๒-๑๓

๙๙
แตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดโดยแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินมีกำรเจริญเติบโตมำกที่สุดแปลงที่ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่เป็นน้ำอยู่ในระดับรองลงมำและแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีระดับกำรเจริญเติบโตน้อยกว่ำมำกผลกำร
ทดลองดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกกำรเลี้ยงไส้เดือนให้ผลผลิตที่ดีกว่ำและคุ้มค่ำกว่ำ
ปุ๋ยเคมีทั้งในด้ำนรำคำที่ปุ๋ยไส้เดือนมีรำคำถูกกว่ำและในด้ำนกำรให้ผลผลิตที่มำกกว่ำ ผลกำรทดลอง
เชิงประจักษ์ดังกล่ำวได้ถูกบันทึกด้วยภำพและนำไปใช้เป็นข้อมูล ในกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กั บ ประชำชน หั ว ข้ อ “เกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ พึ่ ง พำตนเอง” สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ความโปร่ ง ใสของ
Vishwanath and Kaufmann (1999) and Kaufmann (2002) ที่ ว่ ำ เป็ น กำรไหลเวี ย นของข้ อ มู ล
ข่ำวสำรที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้๒๕
๔.๒.๕ เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง”
สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ได้ จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
“เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพำตนเอง” โดยก่อนเสวนำ ได้สอบถำมข้อมูล ทำกำรเกษตรของผู้เข้ำร่วมเสวนำ
พบว่ำผู้เข้ำร่วมเสวนำ ๓๐ คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยทำนำ ๒๘ รำย ทำสวน ๒๔ รำย
และปลูกผัก ๒๔ รำยสำหรับภำวะหนี้สินพบว่ำจำก ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ปลอดหนี้
หรือไม่มีภำวะหนี้สินสำเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรลงทุนภำคเกษตรโดยเฉพำะกำรซื้ อปุ๋ย
พบว่ำทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในกำรทำกำรเกษตรโดยจำก ๓๐ ครัวเรือน มีจำนวน ๒๘
คัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ ยอินทรีย์โดยสัดส่วนกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรทำนำ ทำสวน และปลูกผัก มี
มำกกว่ำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้อมูลในบทที่ ๓)ปัญหำอุปสรรคสำคัญในกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
พบว่ำเกิดจำกควำมไม่ไว้วำงใจที่มีต่อโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จในอดีต ทำให้โครงกำร
ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในลำดับแรกของกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน นอกจำกนี้ยังมีปัญหำเชิงโครงสร้ำง
ของนโยบำยและกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐทำให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรำกลึกในระบบ
กองทุนหมู่บ้ำนและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกันประชำชนให้ควำมสำคัญกับโครงกำรที่หน่วยงำน
ภำยนอกและภำคธุรกิจ ดำเนิน กำรให้ โดยที่ประชำชนเองไม่ต้องรับผิ ดชอบ โครงกำรพัฒ นำที่ผ่ำน
ประชำคมส่วนใหญ่จึงเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน
วิทยำกรได้เสนอภูมิปัญญำเกษตรอินทรีย์กับกำรแก้ไขปัญหำชีวิต ได้แก่ กำรทำกำรเกษตร
แบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อกำรพึ่งพำตนเองศักยภำพของชุมชนในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กำรทำกำรเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนำเสนอผลควำมสำเร็จของกำรทดลองกำรปลูกผักในชุมชนโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จำกกำรเลี้ยงไส้เดือน
๒๕ BAUHR, M. and GRIMES, M., WHAT IS GOVERNMENT TRANSPARENCY? New Measures

and Relevance for Quality of Government, WORKING PAPER SERIES 2012:16 , QOG THE QUALITY
OF GOVERNMENT INSTITUTE , Department of Political Science , University of Gothenburg , Box 711,
SE 405 30 GÖTEBORG , December 2012 , ISSN 1653-891, p.4

๑๐๐
กำรเสวนำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงพลังให้ประชำชนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
ที่ต้องกำรที่จะบรรลุเป้ำประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ตนปรำรถนำนั่นคือกำรทดลองทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลด
ปัญหำหนี้สินและแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อม โดยสนับสนุน ให้ผู้นำท้องถิ่นและประชำชนที่ร่วมเสวนำ
ได้ร่วมคิด ร่วมหำรือ และร่วมตัดสินใจผลจำกกำรเสวนำพบว่ำ ประชำชนผู้เข้ำร่วมเสวนำมีควำมสนใจ
และลงมติ ร่ ว มกั น จั ด ให้ มี โ ครงกำรทดลองเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ ๑) เพื่ อ เลื อ ก
ครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรทำกำรเกษตร ๒) เพื่อนำผลกำรทดลองกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยำย
ผลในกำรทำกำรเกษตรภำยในบ้ำนเค็ง และหมู่บ้ำนใกล้เคียง ๓) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ ในกำรเสนอ
โครงกำรปุ๋ยอินทรีย์ในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ที่ประชุมเสวนำได้ร่วมกันมีมติเลือกครอบครัวอำสำสมัคร รวม ๘ ครอบครัวเพื่อทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนในกำรทำนำจำนวน ๔ ครอบครัว ปลูกผักและพืชไร่จำนวน ๓ ครอบครัว และ
ทำสวนจำนวน ๑ ครอบครัว กำรตัดสินใจคัดเลือ กครอบครัวทดลองร่วมกันดังกล่ำว สอดคล้องกับ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)๒๖ ที่ว่ำปัจจัยประกำรแรก แรงจูงใจให้ประชำชน
รู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งต่อ
ตนเองและต่อชุมชนประกำรที่สองเป็นควำมผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงสังคม ศำสนำและวัฒนธรรม
ประเพณีประกำรที่สำม ประชำชนเห็นคุณค่ำของกำรมีส่วนร่วมว่ำเป็นโอกำสสำคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่ำทั้งในส่วนของตนเองและในภำพรวมของชุมชนประกำรสุดท้ำย ประชำชนอำจเข้ำมำมีส่วน
ร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือเพื่อชุมชนในภำพรวมเงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่งเดียวในกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน นอกจำกนี้กำรเลือกครอบครัวทดลองทั้ง ๘ครอบครัวดังกล่ำว มีลักษณะกระจำยไปตำม
คุ้มต่ำงๆ ของหมู่บ้ำน สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ Bauhr andGrimes (2012) ที่ว่ำด้วยควำม
รับผิดชอบตรวจสอบได้ กำรไม่เลือกปฏิบัติหรือกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย กำรเคำรพในหลักแห่งกฎหมำย
หรือหลักนิติธรรม๒๗
กำรศึกษำและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนของครอบครัวทั้ง ๘ ครอบครัว จึงเป็น
แนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส มีกำรทดลอง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
กระบวนกำรที่ทำให้ประชำชนเชื่อมั่นว่ำ หำกโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชำชนกลับมำมีควำมมั่นใจในกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กระบวนกำรเกษตรอินทรีย์ เพื่อกำรเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชนในระยะยำว

๒๖ Op.cilt, Incentives of Community Participation, p.178
๒๗ Op.cilt, WHAT IS

GOVERNMENT TRANSPARENCY? New Measures and Relevance
for Quality of Government, p.4

๑๐๑
๔.๒.๖ ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และสนทนากลุ่ม
ตั ว แทนชุ ม ชน จ ำนวน ๔ คน ไปศึ ก ษำแหล่ ง ผลิ ต ปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นและได้ ส นทนำกลุ่ ม
(focus group) ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรผลิตปุ๋ยจำก
ไส้ เ ดื อ นวั ส ดุที่ ใ ช้ใ นกำรเลี้ ย ง วิ ธี ก ำรเลี้ ยงไส้ เดื อ น และข้ อ ควรระวัง ในกำรเลี้ ยง นอกจำกนี้ ยั ง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรผลิตหัวเชื้อยูเรีย และวิธีกำรผลิตจุลินทรีย์ตัวเร่งกำรย่อยสลำย
ในกำรผลิตปุ๋ยหมักและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดินEM (Effective Microorganisms)

๔.๓ ทดลองเกษตรอินทรีย์และการขยายผล
๔.๓.๑ ทดลองเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน
ตัวแทนจำนวน ๔ คน ที่ไปศึกษำแหล่งผลิตปุ๋ยไส้เดือนโดยกำรสนทนำกลุ่ม จำกแหล่ ง
เรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง ได้นำควำมรู้มำทำควำมเข้ำใจกับครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์
จำนวน ๘ ครอบครัว โดยกำรสนับสนุนของอำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ชุมชนได้ร่วมกันจัดซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ที่ผลิตจำกไส้เดือนเพื่อใช้ในกำรทดลองทำนำ ปลูกผักและทำสวน พร้อมกับร่วมกันติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ด้วยควำมรับผิดชอบมีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบหรือตอบข้อ
สงสัยได้ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำนใกล้เคียง
ตัวแทนกลุ่มเสวนำเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้ำวโดยกำรหว่ำนลงในที่นำ
๔ แปลงๆ ละ ๑ ไร่ พบผลกำรทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรส
อินทรีย์ (อัตราส่วน ๘ ต่อ ๑) พบว่ำคุณภำพดินดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดินร่วนขึ้น รำกต้นข้ำวฟูขึ้น รำก
ต้นข้ำวลอยตัวขึ้น มีปลำและสัตว์น้ำอื่นในที่นำ มีสำหร่ำยน้ำจืดที่บริโภคได้ โดยที่ไม่เคยมีมำก่อนจำก
กำรทำนำด้วยปุ๋ยเคมีนอกจำกทดลองปลูกในนำข้ำวแล้ว ยังมีกำรทดลองในกระป๋องพลำสติกพบว่ำข้ำว
แตกกอดี ไม่มีเชื้ อรำที่ใบข้ำว ข้ำวออกรวงงำมกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่ทำให้สภำพดินร่วนฟูไม่เกำะตัวแข็ง มีควำมร่วนขึ้น ข้อสังเกตที่พบและควรแก้ไขในกำรเตรียม
ดินก่อนทำนำในฤดูกำลต่อไปคือ ควรนำปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ำกับดินในนำข้ำวก่อนกำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวหรือกำรดำนำ จะทำให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่ำงทั่วถึงและจะทำให้ได้ผลผลิตดีกว่ำไม่ควร
หว่ำนปุ๋ยไส้เดือน ถ้ำจำเป็นต้องหว่ำนควรอัดเม็ดให้มีน้ำหนัก ซึ่งจะไม่ทำให้ปุ๋ยลอยไปตำมน้ำโดยเฉพำะ
ช่วงฤดูน้ำหลำก กำรศึกษำทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่ำวได้ทำให้เกิดนวัตกรรมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกำกชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ำกว่ำปุ๋ยเคมีนอกจำกนี้กำรทดลอง
ดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรนำผลกำรทดลองนี้ไปแลกเปลี่ยนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอื่นใน
ชุมชนในกำรเข้ำถึงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรทำเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
ชุมชนและกำรกระจำยควำมรู้และทรัพยำกรที่เป็นธรรม

๑๐๒
ผลกำรทดลองของ นายสมศรี แสนทวีสุข และนางบุญมี คาเติม (ตำมบทที่ ๓) พบว่ำ ใน
ปีแรก นำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมำณ
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นำที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภำพมำกขึ้น เชื่อมั่นว่ำนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จำกไส้เดือนจะให้ผลผลิตมำกกว่ำนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่ำปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่ำทั้งในลักษณะ
ของควำมเจริญเติบโตของต้นข้ำวและมีค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดกว่ำปุ๋ยเคมี และหำกประชำชนสำมำรถผลิต
ปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทำนำลดต่ำลงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สำหรับกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จำกไส้เดือนในระยะแรกของ นำงบุญมี คำเติม ไม่มีควำมมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิต
จำกกำรทำนำด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวจึงได้ตัดสินใจนำปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำส่วนที่
เท่ำกันสำหรับแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ พบว่ำใบต้นข้ำวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีควำม
สมบูรณ์เท่ำกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์จะเห็นได้ว่ำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยทำให้
ประหยัดในกำรลงทุนพร้อมกับเป็นกำรฟื้นฟูดินและระบบนิเวศในระยะยำว
จำกกำรทดลองเกษตรอินทรีย์ในกำรทำนำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ ปัจจัยภำยนอกที่สำคัญ
คือควำมรอบรู้ทั้งเชิงวิชำกำร ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่จะนำมำศึกษำทดลองและกำรนำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรศึ ก ษำทดลองไปขยำยผล ควำมรู้ เ หล่ ำ นี้ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของกำรทดลอง
ขณะเดียวกันปัจจัยภำยในที่สำคัญที่จะขำดเสียมิได้คือคุณธรรมควำมอดทนอดกลั้นของผู้ทำกำรทดลอง
ที่จะติดตำมเฝ้ำดูผลกำรทดลองอย่ำงต่อเนื่องทั้งควำมรู้และคุณธรรมควำมอดทนอดกลั้นดังกล่ำวเป็น
ปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน
ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในกำรทำกำรเกษตรพื ชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ ย ไส้ เดือนทำกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – มกรำคม ๒๕๖๒ ปรำกฏผล ดังนี้
นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข ซึ่งนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกมูลสัตว์มำก่อนแล้ว ได้นำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนไป
ทดลองปลูกพืชสวนโดยเฉพำะสวนมะนำวพบว่ำ ต้นมะนำวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง และ
น่ำจะให้ผลผลิตดี นางรัชนี ลีนาม ได้นำปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่ำ ในปีแรก
ที่ดินอำจใช้ระยะเวลำปรับตัว ใบข้ำวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่ำง
จำกแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่ำ อำจต้องใช้ระยะเวลำ ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ซึ่งจะทำให้ต้น
ข้ำวโพดสูงขึ้นและใบข้ำวโพดน่ำจะเขียวขึ้น ส่วนกำรนำปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ในแปลงพืชผักอื่นได้ผลดีมำก
โดยเฉพำะส่วนที่นำไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่ำปลี ได้ผลดีมำก สำมำรถนำผลผลิตไป
ขำยได้ตลอดทั้งได้ติดตำมผลกำรศึกษำทดลองทำนำของ นำยสมศรี แสนทวีสุข ที่ได้ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์อื่นผสมกับกำกชูรสอินทรีย์ในอัตรำส่วน ๘ ต่อ ๑ พบว่ำได้ผลดี ทำให้มีควำมเชื่อมั่นที่จะนำ
ผลกำรศึกษำดังกล่ำวไปใช้ในกำรทำนำเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป นายจันทร์ ลีนาม สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลกระโสบได้ทดลองนำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนไปปลูกฟักทองและแตงกวำ พบว่ำได้ผลดี

๑๐๓
มำก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ย อินทรีย์จำกไส้เดือนในกำรปลูกผัก เพรำะประหยัดและปลอดภัยกว่ำใช้ปุ๋ยเคมี
โดยได้น ำผลฟักทองไปฝำกขำยที่ร้ ำนค้ำชุมชนในหมู่บ้ำนมีควำมมั่นใจว่ำ จะร่ว มกับชุมชนผลั กดัน
โครงกำรปุ๋ยอินทรีย์เข้ำประชำคมหมู่บ้ำนในปีต่อไป
จำกผลกำรทดลองของ นำยสมบูรณ์ แสนทวีสุข นำงรัชนี ลีนำม และนำยจันทร์ ลีนำม
เห็นได้ว่ำ ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์อื่น สำมำรถนำไปใช้ในกำรปลูกพืชผัก พืชสวน และพืชไร่ ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ปลูก นอกจำกนี้ สมำชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ยังได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำไปขยำยผลทั้งในด้ำนพืชผัก พืชสวน พืชไร่ และกำรทำนำ ตลอดทั้งมีควำมเชื่อมั่นที่จะทำ
เกษตรอินทรีย์พร้อมกับนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำทดลองไปผลักดันโครงกำรเกษตรอินทรีย์ในกำรทำ
ประชำคมหมู่บ้ำน
จำกผลกำรทดลองของครอบครัว นายชาลี ทองเทพ ประธำนสหกรณ์ชุมชน ได้ทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอกปลูกแตงกวำ ทำให้ได้ผลผลิตดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่ำนมำต่อไป
จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรทำกำรเกษตร กำรปลูกแตงกวำในปีนี้ได้ ผลดี สำมำรถนำ
ผลผลิตไปขำยเป็นรำยได้ปัญหำอุปสรรคสำคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลำยในชุมชนคือกำรได้รับ
กำรชักนำจำกบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร บำงบริษัทได้ส่งปุ๋ยเคมีที่ไม่มีคุณภำพทำให้
ประชำชนไม่รับปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้นไปใช้ในฐำนะผู้นำสหกรณ์ชุมชน นำยชำลี ทองเทพ จำเป็น ต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชำชน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้ำนจัดหำปุ๋ยเคมีใช้ทำ
กำรเกษตรในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหำหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน นำยชำลี ทองเทพมี
ควำมเห็นต่อกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนว่ำ หลังจำกเห็นผลกำรทดลองกำรใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผัก
และในนำข้ำว พบว่ำดินร่วนดีขึ้น รำคำปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนมีรำคำต่ำกว่ำปุ๋ยเคมี ในปีต่อไป
จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์อื่นในกำรทำกำรเกษตรทั้งนำข้ำวและแปลง
พืชผักนอกจำกนี้ มีควำมเป็นไปได้สูงที่กำรเลี้ยงโคและกำรทำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะเกื้อกูลกันและ
สำมำรถเสนอเป็นโครงกำรของชุมชน
ข้อมูลที่ได้จำก นำยชำลี ทองเทพ ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นปัญหำนโยบำยเชิงโครงสร้ำงที่
เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับกำรส่งเสริมจำกภำครัฐอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทำงให้เกษตร
เคมีเข้ำมำมีบทบำทในชุมชน โครงกำรที่ประชำชนเสนอในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนโครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนแต่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรลงมติ ได้แก่ โครงกำร
ลี้ยงโคและโครงกำรสนับสนุนวัสดุกำรทำปุ๋ยอินทรีย์ (ประชำคมหมู่บ้ำนในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๑)
ปัญหำเหล่ำนี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนกำรที่รัฐให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน
ในกำรค้นหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร กำรตัดสินใจดำเนินกำร กำรติดตำมผลและ
ตรวจสอบ ตลอดทั้งกำรได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม

๑๐๔
๔.๓.๒ ขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปยังหมู่บ้านอื่น
ผู้นำชุมชนและประชำชนจำนวน ๔ ครอบครัวพื้นที่ ๓ หมู่บ้ำน ในตำบลกระโสบ ได้แก่
บ้ ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้ ำนดอน หมู่ที่ ๓ และบ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ ได้เข้ำร่ว มกลุ่ มสนทนำ (Focus
group) กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกกำรเลี้ยงไส้เดือน และนำไปขยำยผลโดยปลูกพืชผักใน ๓
หมู่บ้ำน ปรำกฏผล ดังนี้ นำงอุษำ บุญใหญ่บ้ำนเลขที่ 6 หมู่ ๒ บ้ำนนำงิ้ว พบว่ำ เมื่อเทียบกับกำรใช้
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่ำและผลผลิตดีกว่ำนำยเลิศ มูลมั่ง บ้ำนเลขที่ ๖ หมู่
๓ ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนดอนพบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน พืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่ำเคมี ใบพืชผัก
จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีควำมสดและเขียวทนนำนกว่ำปุ๋ยเคมีนำงนฤมล เชื้อสะอำด บ้ำนเลขที่ ๒๔ หมู่
๓ บ้ำนดอน พบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดื อนช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้ำวโพด มะเขือมีผลดก
และ นำยอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนกระโสบบ้ำนเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔ บ้ำนกระโสบ ซึ่งได้ไปร่วม
กลุ่มสนทนำกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้ำนเค็ง และ
อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำ
เขตอุบลรำชธำนี ณ แหล่งเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยไส้เดือนบ้ำนหมำกมี่ ตำบลกระโสบและหลังจำกทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน พบว่ำ แตงกวำมีผลใหญ่กว่ำและมีรสชำติหวำนกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี
โดยภำพรวมกำรทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนในหมู่บ้ำนขยำยผล ๓ หมู่บ้ำน
พบว่ำ ผลผลิตดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี พืชผักที่ได้มีควำมเขียวและมีควำมสดทนนำน พืชให้ผลขนำดใหญ่
กว่ำ ดกกว่ำ รสชำติดีกว่ำ มีผลผลิตที่ดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ประชำชนในหมู่บ้ำนอื่นนอกเหนือจำก
ประชำชนในบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ มีควำมเชื่อมั่นในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

๔.๔ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเค็ง หมู่
ที่ ๕ จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ”
ณ ศำลำประชำคมบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ พร้อมกับศึกษำ
แปลงทดลองเกษตรอิ น ทรี ย์ โ ดยใช้ปุ๋ ยจำกไส้ เ ดื อ น โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มเสวนำ ประกอบด้ ว ย ตั ว แทน
คณะกรรมกำรหมู่ บ้ ำ น ตั ว แทนกลุ่ ม เกษตรอิ นทรี ย์ อำจำรย์ แ ละนิ สิ ต สำขำวิ ช ำรัฐ ศำสตร์แ ละรัฐ
ประศำสนศำสตร์ โดยปรำกฏผลดังนี้
๔.๔.๑ ประเด็นการเสวนาประกอบด้วยกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำนของคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนและประชำชนร่วมกับส่วนรำชกำรระดับอำเภอและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปัญหำกำรจัดทำ
ประชำคมหมู่บ้ำนปัญหำหนี้สินและกำรจัดกำรปัญหำหนี้สินของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์กับกำรลด
ภำระหนี้สินของเกษตรกรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับกำรประชำคมหมู่บ้ำนและกำรทดลองเกษตร

๑๐๕
อินทรีย์ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี และได้ศึกษำแปลง
ทดลองเกษตรอินทรีย์หลังจำกกำรเสวนำ
๔.๔.๒ สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนา
๑) ที่ผ่ำนมำ กำรทำประชำคมเพื่อคัดเลือกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ใช้วิธีกำรเสนอชื่อ
โครงกำรหลำยโครงกำร แล้ ว ให้ ป ระชำชนยกมือสนับสนุ นโครงกำรที่ตนเองเห็ นด้ว ยมำกที่สุ ด ๑
โครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงกำรที่ได้รับเลือกไม่ใช่
เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำโครงกำรอื่น นอกจำกนี้ กำรทำ
ประชำคมหมู่บ้ำน ไม่ได้เปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมำประกอบกำร
ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
๒) โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและองค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงโครงกำรไม่ถูกนำมำใช้ประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ บ้ ำ นเค็ ง หมู่ ที่ ๕ รำคำสองแสนบำท ที่ ไ ม่ เ คยถู ก น ำมำอั ด เม็ ด ปุ๋ ย นั บ ตั้ ง แต่ จั ด ซื้อ มำเป็น
ระยะเวลำ ๕ ปีทั้งนี้เพรำะไม่มีกำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มี
ควำมเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรทำกำรเกษตร (ทำนำ พืชสวน พืชไร่) จะนำปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดมำอัดเม็ด (หมักชีวภำพ มูลสัตว์ หรือกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอื่น) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ด
และเป็นผงส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๓) กระบวนกำรใน(๑) และ (๒) นับเป็นขั้นตอนสำคัญในกำรตัดสินใจเลือกโครงกำร
อย่ำงโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ นำไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
จำกกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพำะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยของท้องถิ่นที่ไม่ได้ถูกนำมำใช้
ประโยชน์ปัญหำลักษณะนี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนกำรที่รัฐ ตระหนักว่ำทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกันที่
จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรไม่ว่ำบุคคลนั้นจะมีสถำนภำพใดและยอมรับควำมสำคัญของทุกคนว่ำมี
ทั ก ษะ ควำมสำมำรถ และควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ โดยให้ ค วำมส ำคั ญกั บ กำรมีส่ ว นร่ว มเชิง ลึ ก ของ
ประชำชนในกำรค้นหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร กำรตัดสินใจดำเนินกำร กำร
ติดตำมผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งกำรได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม
๔) ควำมรู้และควำมอดทนมีผลต่อกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ประชำชนบำงส่วนเห็นว่ำปุ๋ย
อินทรีย์ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชช้ำกว่ำปุ๋ยเคมี ควำมอดทนของประชำชนในกำรใช้ระยะเวลำ
ปรับสภำพดินนับเป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ หำกสำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำกำรปรับ
สภำพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่ำและมีควำมยั่งยืนในระยะยำว
๕) นโยบำยของรัฐ เป็นสิ่งสำคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมำสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง ผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน และเวที

๑๐๖
ประชำคมที่จัดโดยส่วนรำชกำรระดับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล นโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรลดภำระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนกำรผลิตและ
ส่งผลต่อกำรลดรำยจ่ำยจำกควำมเจ็บป่วยที่ประชำชนได้รับจำกสำรเคมี
๔.๔.๓ ความร่วมมือในอนาคต
๑) ร่วมกันศึกษำและขยำยผลเกษตรอินทรีย์ระหว่ำง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนีเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้ำง ทั้งในด้ำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กำรทำเกษตรอินทรีย์โดยร่วมปรึกษำเกษตรกรภูมิปัญญำพื้นถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
๒) ควรหำทำงใช้ประโยชน์จำกเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อมโยงกับกำรขยำยผลตำม (๑)
๓) หำทำงผลักดันให้ โครงกำรเกษตรอินทรีย์ เป็นวำระหลักของกำรทำประชำคม
หมู่บ้ำน ในส่วนที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
๔) โอกำสขยำยกำรทดลองกำรเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชำชนได้ให้ควำม
สนใจในกำรที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ต้ นทุนไม่มำก สำมำรถเลี้ยงใน
กะละมังพลำสติก ลงทุนระยะแรกในกำรซื้อสำยพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหำได้ในพื้นบ้ำน ได้แก่ มูล
โคพื้นบ้ำน กำกเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ดเก่ำที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอื่นที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขำวปรับสภำพ
ดิน ขี้มะพร้ำวบด ไข่ไก่
๔.๔.๔ ผลประเมินการเสวนา
๑) การประเมินความพึงพอใจของนิสิต
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรทำ
เกษตรอินทรีย์ ปรำกฏผล ดังนี้ควำมพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและกำร
ทดลองเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมำก (x̄=3.93) แยกเป็นรำยประเด็นจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
ดังนี้ ควำมพึงพอใจในกำรมีส่ ว นร่ วมของประชำชน อยู่ในระดับ มำก (x̄=4.14)ควำมเข้ำใจในกำร
ประชำคมหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=4.0) ควำมเข้ำใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มำก (x̄=4.0)
ควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=3.96)ควำมพึงพอใจในกำรทดลอง
เกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มำก (x̄=3.92)ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ปัญหำหนี้สิน อยู่ในระดับ
มำก (x̄=3.88) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=3.81) และควำม
เข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สิน อยู่ในระดับ มำก (x̄=3.74)
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีควำมพึงพอใจจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำนและกำรทำเกษตร
อินทรีย์คือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชน

๑๐๗
๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดทำประชำคมหมู่บ้ำนและกำร
ทำเกษตรอินทรีย์ ปรำกฏผล ดังนี้ ควำมพึงพอใจของประชำชนโดยรวมในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและ
เกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมำก (x̄=3.86) โดยแยกเป็นรำยประเด็น จำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้
ควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อยู่ในระดับ มำกที่สุด (x̄=4.85) ควำมพึงพอใจในกำร
ทดลองเกษตรอิ น ทรี ย์ อยู่ ใ นระดั บ มำก (x̄=4.50) ควำมเข้ ำ ใจในเกษตรอิ น ทรี ย์ อยู่ ใ นระดั บ
มำก (x̄=4.30) ควำมเข้ำใจในกำรประชำคมหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=4.20) แนวทำงกำรแก้ ไข
ปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=3.80) ควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน
อยู่ ใ นระดั บ ปำนกลำง (x̄=3.35) ควำมเข้ ำ ใจในแนวทำงกำรแก้ ปั ญ หำหนี้ สิ น อยู่ ใ นระดั บ ปำน
กลำง (x̄=3.05) และ ควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สิน อยู่ในระดับ ปำนกลำง (x̄=2.85)
ค่ำเฉลี่ ย สู งสุ ดที่ป ระชำชนมีควำมพึงพอใจจำกกำรประชำคมหมู่บ้ ำนและกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์คือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชน
กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรทำเกษตรอินทรีย์ทั้งใน
ส่วนของประชำชนและในส่วนของนิสิตมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตรงกัน กล่ำวคือ ค่ำเฉลี่ยที่มีควำมพึง
พอใจมำกที่สุดคือกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอิ นทรีย์ ส่วน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชนซึ่งเป็นปัญหำที่
ต้องได้รับกำรแก้ไขเชิงโครงสร้ำง

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
๔.๕.๑ สังเกตการณ์การทาประชาคมหมู่บ้าน
กำรทำประชำคมเพื่อคัดเลือกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ใช้วิธีกำรให้ประชำชนเสนอชื่อ
โครงกำรหลำยโครงกำร แล้วให้ประชำชนยกมือสนับสนุนโครงกำรที่ตนเองเห็นด้ว ยมำกที่สุ ด หนึ่ง
โครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง โครงกำรที่ได้รับเลือกไม่ใช่
เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำโครงกำรอื่น กำรทำประชำคม
หมู่บ้ำนดังกล่ำวไม่ได้เปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ในควำมเป็นไปได้ตลอดทั้ง
ผลได้ผลเสียของโครงกำรเพื่อนำมำประกอบกำรตัดสินใจนอกจำกนี้ โครงกำรที่ผ่ำนกำรประชำคมส่วน
ใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งเป็นงำนจ้ำงเหมำโดยภำคธุรกิจนอกชุมชนแม้จะมีกำร
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมตรวจรับโครงกำร แต่ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม

๑๐๘
บทบำทของรัฐต่อประชำชนจึงมีควำมสำคัญที่จะทำให้ประชำคมเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอ
ลง ทำให้ประชำชนมีจิตสำนึกสำธำรณะ ใฝ่รู้ วิเครำะห์ วิจัย มีส่วนร่วมในกำรกระทำและอดทนรอผล
ของกำรกระทำ หรือจะทำให้ประชำชนเป็นเพียงผู้มีทัศนคติพึ่งพำควำมช่วยเหลือจำกรัฐหรือหน่วยงำน
ภำยนอก
๔.๕.๒ ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน
ปัญหาสาคัญของชุมชน คือปัญหำหนี้สินรำยครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ประมำณร้อยละ ๗๐ ของ
จำนวนหลังคำเรือน โดยมีแหล่งเงินกู้ที่เป็นกองทุน แหล่งสินเชื่อในระบบและนอกระบบ ส่วนหนึ่งของ
ปัญหำหนี้สินเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชเคมีและประชำกรกว่ำร้อยละ ๙๐ เป็น
เกษตรกร
มีผู้เสนอโครงกำรเพื่อลดรำยจ่ำยและแก้ปัญหำหนี้สิน เช่น โครงกำรเลี้ยงโค และโครงกำร
ส่ งเสริ มเกษตรอิน ทรี ย์ แต่ไม่ส ำมำรถผ่ ำนมติประชำคม ด้ว ยสำเหตุที่ห มู่บ้ำนได้รับกำรสนั บ สนุ น
โครงกำรจั ดซื้อเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ย อินทรีย์ แต่ ไม่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีบำงหมู่บ้ำนได้นำเครื่อง
ดังกล่ำวไปอัดเม็ดมูลไก่แต่ขำดกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ ตลอดทั้งประชำชนไม่มีโอกำสเสนอควำม
คิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงกำร ทำให้ปัจจุบันประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม
กำรดำเนินโครงกำรเชิงนโยบำยแบบบนสู่ล่ำงดังกล่ำวไม่ได้ศึกษำข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อินทรีย์ ว่ำปุ๋ยประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมำอัดเม็ด มี
ปริมำณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่ำวจำเป็นจะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนในกำรร่วมกันศึกษำและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจดำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส
๔.๕.๓ สารวจชุมชนและเสวนาเกษตรอินทรีย์
๑) การสารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทำง ได้แก่ แนวทำงแรกโดยวิธีค้นหำ
ปั ญหำและควำมต้องกำรจำเป็ น ของชุมชน(Need-based approach) ซึ่งดำเนินกำรโดยหน่วยงำน
ภำยนอก และแนวทำงที่สองโดยวิธีค้นหำและพัฒนำจำกฐำนศักยภำพ ประสบกำรณ์และทรัพยำกรที่มี
อยู่ในชุมชน(Asset-based approach) ซึง่ ดำเนินกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
กำรค้นหำจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคำม และโอกำส ของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญในกำร
กำหนดแผนงำนและโครงกำร ในกรณีบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโสบ พบว่ำ จุดแข็ง (Strengths) คือ
ชุมชนมีควำมสำมัคคีร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้ำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และตัวแทนคุ้ม มีวุฒิภำวะควำม
เป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชำชน ตลอดทั้งประชำชนมีควำมพร้อมที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ สิ่ งที่ดีกว่ำ จุ ด อ่อน (Weaknesses) ได้แก่โ ครงกำรที่ผ่ ำนประชำคมหมู่บ้ำนส่ วนใหญ่เป็นกำร
พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน ที่ ป ระชำชนไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นในกำรใช้ศั ก ยภำพหรื อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของตน
โครงกำรบำงประเภทเช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกไม่ประสบ

๑๐๙
ผลสำเร็จ เครื่องอัดเม็ดไม่ได้ถูกนำมำใช้ ขำดกำรติดตำมตรวจสอบ สิ่งคุกคาม (Threats)ที่สำคัญคือ
ภำระหนี้สินของประชำชนจำกกำรลงทุนภำคเกษตรซึ่งประชำชนส่ วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยำปรำบ
ศั ต รู พื ช เคมี โอกาส (Opportunities) จำกภำยในชุ ม ชนคื อ ศั ก ยภำพและทรั พ ยำกรทำงด้ ำ น
กำรเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนที่จะนำมำใช้ลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้
๒) สำเหตุสำคัญของปัญหำหนี้สินของประชำชนส่วนหนึ่งคือกำรลงทุน กำรใช้ปุ๋ยเคมี
ของชุมชนซึ่งเป็ น ปั ญหำเชิงโครงสร้ำงของนโยบำยและกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐ ทำให้ เ กิ ด
เครื อข่ำยธุร กิ จ ปุ๋ ย เคมี ที่ฝั ง ตัว อยู่ ใ นระบบกองทุน หมู่ บ้ำ นและระบบสหกรณ์ชุ มชน ขณะเดี ย วกั น
ประชำชนให้ควำมสำคัญกับโครงกำรที่หน่วยงำนภำยนอกและภำคธุรกิจดำเนินกำรให้โดยที่ประชำชน
เองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงกำรพัฒนำที่ผ่ำนประชำคมส่วนใหญ่จึงเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ชุมชน
๓) กำรเสวนำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับ ชุมชน ได้เปิดพื้นที่สำธำรณะ (public sphere)
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สร้ ำงเสริ มจิ ตส ำนึกและควำมเข้มแข็ง ของชุมชนโดยก่อนถึงกำหนดกำรเสวนำ
ตัวแทนชุมชนได้ร่วมทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและได้นำผลกำรทดลองแลกเปลี่ยนในเวที
เสวนำ ผลกำรทดลองเชิ ง ประจั ก ษ์ จ ำกกำรปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว มี ส่ ว นส ำคั ญ ต่ อ กำรตั ด สิ น ใจของ
ประชำชนในกำรร่วมกันขยำยกำรทดลองเกษตรอินทรีย์ในนำข้ำว พืชสวนและพืชไร่ กระบวนกำรใน
กำรคัดเลือกครอบครัวทดลองเกิดจำกควำมตระหนักว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มี ควำมผูกพัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่ำโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย
๔.๕.๔ ทดลองใช้เกษตรอินทรีย์และการขยายผล
๑) เกิดนวัตกรรมการใช้กากชูรสอินทรีย์ ผสมกับปุ๋ยไส้เดือนในอัตรำส่วนหนึ่งต่อ
แปด พบว่ำคุณภำพดิน ดี และร่ ว นขึ้น รำกต้นข้ำวฟูขึ้นลอยตัว ขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ ยน มีปลำ หอย
สำหร่ำยที่บริโภคได้ ต้นข้ำวออกรวงงำมกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งสำคัญในกำรเตรียมดินก่อนทำนำคือ ควร
นำปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ำกับดินในนำข้ำวก่อนหว่ำนหรือดำ จะทำให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่ำง
ทั่วถึงและได้ผลผลิตดีกว่ำไม่ควรหว่ำนปุ๋ยไส้เดือน ถ้ำจำเป็นต้องหว่ำนควรอัดเม็ดให้มีน้ำหนักไม่ลอยไป
ตำมน้ำกำรศึกษำทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่ำวได้สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรนำไปขยำยผลในชุมชนและ
ต่ำงชุมชน
๒) นวัตกรรมทางการเกษตร มักจะเกิดขึ้นกับประชำชนที่ใฝ่รู้ รักกำรค้นคว้ำทดลอง
และกล้ำที่จะแบกภำระควำมเสี่ยง อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขยำยผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนครั้งนี้ มี
ครอบครั ว ทดลองส่ว นหนึ่งที่ไม่มีควำมมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิ ตจำกกำรทำนำด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวจึงได้ตัดสินใจนำปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำส่วนที่เท่ำกัน พบว่ำใบข้ำวมี
สีเขียวปนเหลือง ไม่มีควำมสมบูรณ์เท่ำกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์

๑๑๐
๓) สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปขยำยผลทั้งในด้ำน
พืชผัก พืชสวน พืชไร่ และกำรทำนำ ตลอดทั้งมีควำมเชื่อมั่นที่จะทำเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนำข้อมูลที่
ได้จำกกำรศึกษำทดลองไปผลักดันโครงกำรเกษตรอินทรีย์ในกำรทำประชำคมหมู่บ้ำนตลอดทั้งควำม
เป็ น ไปได้สู งที่ ก ำรเลี้ ย งโคและกำรทำปุ๋ย อิ น ทรี ย์จ ำกไส้ เ ดื อนจะเกื้ อ กู ล กัน และสำมำรถเสนอเป็ น
โครงกำรของชุมชน
๔.๕.๕ แนวคิดจากการเสวนาระหว่า งอาจารย์ นิสิต และชุมชน เรื่อง “ประชาคม
หมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์”
นโยบำยและกระบวนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนภำยนอกโดยเฉพำะภำครัฐ ที่โ ปร่ ง ใส
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีบทบำทสำคัญต่อกำรจัดทำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่จะช่วย
ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ ทำให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรลดเกษตรเคมี
และหันมำส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชนและ
กำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชำคมหมู่บ้ำน
ร่วมกับส่วนรำชกำรระดับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนดังกล่ำว จึงไม่ควรเป็นไปเพียงเพื่อควำมสำเร็จทำงกำรเมือง
ระดับชำติหรือระดับท้องถิ่นของภำครัฐ หำกแต่เพื่อเป็นกระบวนกำรพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชำชนที่นำไปสู่กำรพึ่งพำตนเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ ควำมไว้วำงใจ และควำม
โปร่งใสของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
ปัญหาสาคัญที่พบจากการศึกษาการทาประชาคมคือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการศึกษาหรื อค้น หาข้อมูล เชิงลึ กในการค้นหาปัญหาและความต้องการ ศึกษาผลได้ผลเสี ย ของ
โครงการที่เสนอ ก่อนนามาประกอบการตัดสินใจด้วยจิตสานึกของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
จาเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือให้โอกาสประชาชนในการค้นหาข้อมูลโดยให้ระยะเวลาพิจารณา
ก่อนการตัดสินใจซึ่งจะสะท้อนถึงความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของโครงการตลอดทั้งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมของชุมชนซึ่งจะเป็นฐานสาคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมชุมชนในการกาหนดวิถีการพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อตัวที่เกิดจากจิตสานึก
ในปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เกิดการวิเคราะห์ วิจัย ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นจริงจังจดจ่อ มีความ
อดทนที่จะรอดูผลในระยะยาว ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายในระยะสั้น มีความร่วมมือ มีจิตสาธารณะ
ประชาคมที่เกิดจากการรวมตัวจากจิตสานึก แบบล่าง (ภาคประชาชน) สู่บน (ภาครัฐ)
จะเป็นประชาคมหรือประชาสังคมที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาคมจึงเป็นเวทีสาคัญที่จะให้
โอกาสประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มชายขอบ ได้สร้างความเข้มแข็งโดยการร่วม
แสดงความคิดเห็น เข้าถึงข้อมูลความรู้และทรัพยากร และร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความโปร่งใส
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมหรือ
เรี ย กว่าธรรมาภิบ าลทางเศรษฐกิจ ด้ว ยเหตุนี้ นโยบายและกระบวนการทางานของภาครัฐ ภาค
การเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอื่น จึงมีส่วนสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคหรือ
เป็นการส่งเสริมพัฒนาประชาคม

๕.๒ การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้าน
๕.๒.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
จากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน พบปัญหาสาคัญของชุมชน คือ ปัญหาหนี้สินราย
ครัวเรือนซึง่ เป็นปัญหาสาคัญโดยส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ยาปราบศัตรูพืชเคมี หมู่บ้าน
เคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่เคยนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มา
ใช้ประโยชน์ มีบางหมู่บ้านได้นาไปใช้ประโยชน์ แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดี ขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ย ตลอดทั้งประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการทาให้ปัจจุบันประชาชน

๑๑๓
ขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคยการดาเนินโครงการเชิง
นโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ ให้โอกาสประชาชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับ พืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จ ะ
อัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมเชิงลึกของประชาชนในการร่วมกัน
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในบรรยากาศที่รัฐหรือหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกันในการร่วมศึกษา ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมควบคุมติดตามการใช้ประโยชน์ และร่วมรับผิ ดชอบการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ โครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ ไม่สามารถผ่านมติประชาคมในระยะ
ต่อมา
๕.๒.๒ การค้นหาศักยภาพ ปัญหาและความคาดหวังของชุมชน
การสารวจชุมชนพร้อมกับการฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนสามารถแสดงออกถึง
ปัญหา ความต้องการหรือสิ่งที่ตนเองปรารถนา ตลอดทั้งค้นหาศักยภาพและทรัพยากรที่ประชาชนมีอยู่
ให้โอกาสแก่ประชาชนทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น เป็นการลดความไม่เสมอภาคและความไม่สมดุล
แห่งอานาจในชุมชนการสารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหา
และความต้องการจาเป็นของชุมชนซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธี
ค้นหาและพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้านและอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์เห็นด้วย
กับการค้นหาศักยภาพ ได้แก่ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และความ
คาดหวัง ที่จ ะช่ว ยให้ ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่า งยั่งยื น การค้นหาข้อมูล ดังกล่ าวจะช่ว ยให้ ประชาชน
สามารถร่วมกันกาหนดปัญหาความต้องการ ร่วมคิดและตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งภายในชุมชนโดยการสร้างพลังความเชื่อมั่นจากทุน
ทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
การทีส่ มาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
โปร่งใสยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้อ งถิ่น อยู่ในฐานะนักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผล
จากการพัฒนา ทุกฝ่ายต้องใส่ใจและรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชาชนให้
ความสนใจ การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาความคิดเห็นจากสมาชิกชุ มชนมากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่กาหนดจาก
ภายนอก เป็ น กระบวนการพัฒนาที่เกิดจากภายใน โดยสมาชิกชุมชนมีบทบาทควบคุมดูแลตลอด
กระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเชื่อมั่นและความไว้ว างใจซึ่งกันและกันระหว่ าง
สมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม

๑๑๔
๕.๒.๓ ปัญหา ความต้องการ และการเติมเต็มความคาดหวัง
แม้ว่าชุมชนจะได้รับข่าวสารข้อมูลจากหลายแหล่งว่าเกษตรอินทรีย์ช่วยลดภาระหนี้สิน
และเพิ่มรายได้ แต่การที่โครงการวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้าน
มีเหตุเนื่องมาจากโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคยดาเนินการไม่ประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ที่ไม่เคยถูกนามาใช้ประโยชน์นับแต่มีการจัดซื้อ ทาให้ประชาชนเห็นว่าโครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่มี
ประสิทธิผลและขาดความโปร่งใส และไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จากการร่วมสารวจชุมชนในข้อ ๕.๒.๑-๕.๒.๓ ได้พบ จุดแข็งของชุมชน ทีม่ ีความสามัคคี
พร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน มีวุฒิ
ภาวะและความเป็นผู้น าผู้นาและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่ อน
สาคัญที่พบ ได้แก่โ ครงการที่ผ่ านประชาคมหมู่บ้านส่ ว นใหญ่เป็นการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ที่
ประชาชนไม่ ไ ด้ มีส่ ว นในการใช้ ศั ก ยภาพหรื อ พั ฒ นาศั กยภาพของตน โครงการที่ผ่ า นมาแม้ มี บ าง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นโครงการปุ๋ยอัดเม็ด แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน
สิ่งคุกคามที่สาคัญของชุมชนคือ ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร โอกาสที่สาคัญ
ของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะภาคเกษตรเพื่อหาทางออกในการ
ลดภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้
๕.๒.๔ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้หารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดให้
มีการเสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อเปิดเวทีหรือพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยก่อนการเสวนา ได้มีการทดลองปุ๋ยอินทรีย์จาก
ไส้เดือนสาหรับปลูกพืชผักในชุมชน และนาข้อมูลจากการทดลองไปประกอบการเสวนาเกษตรอินทรีย์
เพื่อพึ่งพาตนเอง จึงนับเป็นการไหลเวียนของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้และใช้ได้ทันกับการเสวนา
๕.๒.๕ การจัดเวทีเสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง
จากการสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๓๐ คน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน
สาเหตุส่วนหนึ่งของหนี้สินเกิดจากการซื้อปุ๋ยซึ่ง พบว่าทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูล ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร
ปัญหาอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรี ย์ในชุมชน พบว่า เกิดจากความไม่ไว้วางใจที่มีต่ อ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลสาเร็จในอดีต ทาให้โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในลาดับแรกของ
การทาประชาคมหมู่บ้าน นอกจากนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างของนโยบายและกระบวนการทางานของ
ภาครัฐทาให้เกิดเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมี ที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน
ขณะเดียวกันประชาชนให้ความสาคัญกับโครงการที่หน่วยงานภายนอกและภาคธุรกิจดาเนินการให้ โดย
ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบการเสวนาเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์กับ
การแก้ไขปัญหาชีวิต ได้แก่ การทาการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง

๑๑๕
ศักยภาพของชุมชนในการผลิ ตปุ๋ ย อินทรีย์และการทาการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนาเสนอผลการ
ทดลองเชิงประจักษ์จากการปลูกผักในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน
การเสวนาดังกล่าวได้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรารถนาที่จะทดลองทาเกษตรอินทรีย์
เพื่อลดปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม โดยลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตร
อิน ทรี ย์ โดยเลื อกครอบครั ว ทดลองการใช้ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ เ พื่ อน าผลการทดลองไปขยายผลในการท า
การเกษตรในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์
สาหรับการทาประชาคมหมู่บ้านในโอกาสต่อไป การเสวนาครั้งนี้ได้สร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าร่วมเสวนาใน
ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม เป็นความผูกพันช่วยเหลือ เกื้อกูลกันทางสังคมและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็น
โอกาสสาคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งของตนเองและชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวมิได้มุ่งเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อชุมชน
ด้วย การคัดเลือกครอบครัวทดลองเกษตรอินทรีย์จึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย
การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้ เดือนของครอบครัวอาสาสมัคร จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส
นับตั้งแต่การเลือกครอบครัวทดลอง การติดตามผลการทดลอง การติดตามความก้าวหน้าและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และ
เกษตรอินทรีย์เป็น ไปด้ว ยความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชนกลับมามีความมั่นใจใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชน
๕.๒.๖ การดาเนินโครงการและการติดตามผล
ก่อนดาเนิ น โครงการ ตัว แทนชุมชนได้เ ดิน ทางไปสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษาการผลิ ต ปุ๋ ย
อินทรีย์จากไส้เดือน และได้นาความรู้และข้อมูลมาถ่ายทอดทาความเข้าใจกับครอบครัวตัวแทนทดลอง
เกษตรอินทรีย์และร่วมกันวางแผนทดลอง ร่วมกัน จัดซื้อและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนในการ
ทดลองทานา ปลูกผักและทาสวน พร้อมกับ มีความรับผิดชอบในการร่วมกันติดตามความก้าวหน้า มี
การเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินการ สามารถตรวจสอบหรือตอบข้อสงสัยได้ สอดคล้องกับ ปธาน
สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติ
ของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความโปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการ

๑๑๖
ตั ด สิ น ใจที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มรวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ และการ
ดาเนินการร่วมกัน๑
นอกจากนี้ ความโปร่ งใสและความรับผิ ดชอบตรวจสอบได้ ในการการทดลองเกษตร
อินทรีย์ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือ
ในการด าเนิ น การร่ ว มกั น ของประชาชน รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม อื่ น ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรและผลที่ได้ทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงสอดคล้องกับ Combaz,
Emillie and Mcloughlin, Claire (2014)๒ ที่ได้กล่าวถึงตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อความโปร่งใส ได้แก่
การกระทาการร่วมกัน (Collective action) ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ร่วมกัน (Willingness) และ
ห่วงโซ่หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในการดาเนินการ (Implementation chains) ตลอดทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลนับตั้งแต่ทรัพยากรที่ใช้หรือปัจจัยนาเข้า(inputs) และผลที่ได้ (outputs) จากการใช้ทรัพยากร๓
ผลการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ ในการทานา พบว่าคุณภาพดินดีขึ้น
ร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูและลอยตัวขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง มีปลาและสัตว์น้าอื่นในที่นา มีสาหร่าย
น้าจืดที่บริโภคได้ ข้อควรแก้ไขในการเตรียมดินก่อนทานาในฤดูกาลต่อไปคือ ควรนาปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้
เข้ากับดินในนาข้าวก่อนการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือการดานา จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่าง
ทั่วถึงและทาให้ได้ผลผลิตดีกว่า ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้าหนัก ซึ่งจะไม่ทาให้
ปุ๋ยลอยไปตามน้าโดยเฉพาะช่วงฤดูน้าหลาก การศึกษาทดลองดังกล่าวได้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์
และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดื อนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ากว่าปุ๋ยเคมี
สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมของกาญจนาแสงลิ้มสุวรรณ (๒๕๕๕)ว่าเป็นแนวความคิดและ
การกระท าที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คมและมี จุ ด ประสงค์ ที่ พั ฒ นาทางสั ง คมไปในทางที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้
ผลประโยชน์ของนวัตกรรมทางสังคมนอกจากจะสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กรหรือชุมชนนั้นๆแล้วยัง
ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศในด้านอื่นเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อมซึ่งสามารถเห็นได้จาก
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์๔
ครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ได้นาผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอื่นในชุมชนในการทาการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนต่อสภาพความ
๑
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๓
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๔
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๑๑๗
อุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยผูกพัน
และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่ ตลอดทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกัน
ของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM: 2005) ได้
ให้คาจากัดความของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นระบบการผลิตที่ให้ความยั่งยืนต่อสุขภาวะของ ดิน ระบบ
นิ เ วศ และมนุ ษ ย์ เป็ น ระบบที่ อ าศั ย ความหลากหลายทางชีว ภาพ เป็ น การผสมผสานวัฒ นธรรม
นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง ๕
แม้ว่าในปีแรกผลผลิตนาข้าวที่ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับ
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่มูลค่าการลงทุนต่ากว่า และผู้ทดลองเชื่อมั่นว่าในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมาก
ขึ้น นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี อย่างไรก็ตาม ผู้ทดลอง
ส่วนหนึ่งยอมรับว่าไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการทานาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่าง
เดียวจึงได้ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ผลการทดลองพบว่าให้ผลผลิตที่
ต่ากว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ การทดลองเกษตรอินทรีย์ในการทานาดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า ปัจจัยภายนอกที่สาคัญคือความรอบรู้ข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่จะศึกษาทดลองและการ
นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สาคัญคือ ความศรัทธา
คุณธรรม ความอดทนอดกลั้นของผู้ทาการทดลองที่จะติดตามเฝ้าดูผลการทดลองอย่างต่ อเนื่อง ทั้ง
ความรู้และความศรัทธา คุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวช่วยให้ผู้ทดลองมีสติหรือความระลึกรู้ใน
การกระทาทุกเรื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสามารถพิจารณาด้วยเหตุผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรชนก ทองลาด และคณะ (๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงปัจจัยเชิงเหตุผลของการพัฒนาธุ รกิจตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม คุณธรรมเป็นสาเหตุภายในประกอบด้วยความ
เพียรความอดทนและความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง ความรู้ เป็นสาเหตุภายนอกที่เป็น
ความรอบรู้ในเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีสติหรื อความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่อง
กากับพฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่องทั้งระยะสั้นระยะยาวและเน้นความรู้ชัดที่เกิดจาก

๕

International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM, Definition of
Organic Agriculture, Adelaide, Australia, September 2005, https://www.ifoam.bio/en/organiclandmarks/definition-organic-agriculture(retrieved on March 6, 2019)

๑๑๘
ความฉลาดสามารถพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผลทาให้เห็นและเข้าใจทุกอย่างได้อย่าง
กระจ่างชัด๖
ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในการทาการเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ ย ไส้ เดือนทาการเกษตร พืช สวนได้แก่ต้นมะนาวพบว่า ต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสี เขียวเข้ม ล าต้น
แข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตดี ครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่า ในปีแรกดินอาจใช้ระยะเวลา
ปรับตัว ใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่
มีใบสีเขียวเข้มกว่า หลังจากดินปรับตัว ต้นข้าวโพดจะสูงขึ้นและใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนการนา
ปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่าปลี ได้ผลดีมาก สามารถนาผลผลิตไปขายได้
ครอบครัวที่ป ลูกฟักทองและแตงกวา พบว่าได้ผลดีมาก ดินร่วนขึ้น ประหยัดและปลอดภัยกว่ าใช้
ปุ๋ยเคมี ได้นาผลฟักทองไปขายที่ร้านค้าชุมชนที่น่าสนใจคือ ผู้ทดลองได้ติดตามผลการทดลองทานาโดย
ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรสอินทรีย์พบว่าได้ผลดี
ปัญหาอุปสรรคสาคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชักนา
จากบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์
ชุมชนจัดหาปุ๋ยเคมีใช้ทาการเกษตรในชุมชน อย่างไรก็ตามทุกครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือน มีความ
เชื่อมั่นที่จะใช้เกษตรอินทรีย์ในการทานา ทาสวนและปลูกผักในปีต่อไปในอนาคตครอบครัวทดลองจะ
ร่วมกับชุมชนผลักดันโครงการปุ๋ยอินทรีย์เข้าประชาคมหมู่บ้านโดยเฉพาะการเลี้ยงโคและการทาปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกื้อกูลกันและสามารถเสนอเป็นโครงการของชุมชน จาก
ความเห็นของผู้ทดลองดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบ ทบาทในชุมชน
สอดคล้องกับ กรีนพีซประเทศไทย (Green Peace Thailand) (๒๕๕๓) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบเชิง
นิเวศ ว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมา ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรมถือเป็นมรดกชิ้นสาคัญของชาติที่ตก
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรไทยเรียนรู้วิธีการทาเกษตรที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งชาญฉลาด อย่ า งไรก็ ต าม การเกษตรเคมี ที่ เ น้ น ผลิ ต เพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรมกาลังกลืนกินมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีเกษตรและ
เทคโนโลยีนาเข้าต่าง ๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยีหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้กาหนด โดยมิได้คานึงถึง

๖

พรชนก ทองลาด และคณะ, แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปางลาพูนและเชียงใหม่, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ ๒๑
ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙, หน้า ๘๕

๑๑๙
ความส าคั ญ ของบริ บ ทชุ ม ชนตลอดทั้ ง ระบบนิ เ วศที่ ช่ ว ยเกื้ อ หนุ น ภาคเกษตร จึ ง ท าให้ เ กษตร
อุตสาหกรรมไม่ใช่หนทางแห่งความยั่งยืน๗
ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจดาเนินการ การ
ติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม

๕.๓ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและและการขยายผล
ผู้นาชุมชนและประชาชนหมู่บ้านอื่นจานวน ๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลกระโสบ ได้เข้าร่วม
กลุ่มสนทนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนและนาไปขยายผลโดยปลูกพืชผักใน ๓
หมู่บ้าน พบว่าเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิต
ดีกว่าพืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและเขียวทนนานกว่า
ปุ๋ยเคมีช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือมีผลดก แตงกวามีผลใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
จั ด เสวนาประชาคมหมู่บ้า นและการทาเกษตรอิน ทรี ย์ สาขาวิช ารัฐ ศาสตร์และรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทา
ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย
จากไส้เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนกลุ่ มเกษตร
อินทรีย์ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตและประชาชนได้ประเมิน
ความพึงพอใจในการทาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
การประเมินความพึงพอใจของนิสิต ความพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในการทาประชาคม
หมู่บ้านและการทดลองเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายประเด็นจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด ดังนี้ ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในการประชาคม
หมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก ความเข้าใจในสภาพปัญหา
โครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความ
เข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่
ในระดับมาก และความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีความพึง
พอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
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กรี น พี ซ ประเทศไทย, องค์ ป ระกอบเกษตรเชิ ง นิ เวศ, ๒๕๕๓.http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/gmos/eco-farm/eco-element/ (วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๒๐
ประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพ
ปัญหาหนี้สินของประชาชน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทา
ประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมใน
การทาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายประเด็นจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด ดังนี้ ความพึงพอใจในการทีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจใน
การทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจ
ในการประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ
มาก ความเข้าใจในสภาพปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง และ ความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตร
อินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน
จะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจในการทาประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตร
อินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์
ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง
ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น นโยบายและกระบวนการทางานของหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทสาคัญต่อการจัดทาแผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยลดเกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชนและการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับ
อาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและความเป็นประชาธิปไตยแบบ
อภิปรายไตร่ตรองร่ว มกัน สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๐)ที่
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอน
แรกประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

๑๒๑
ตัดสินใจขั้นตอนที่สี่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าประชาชน
มีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ๘

๕.๔ ข้อเสนอแนะ
สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนา พบว่าที่ผ่านมา การทา
ประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการ หลายๆ โครงการ แล้วให้
ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือก
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคม
เพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทาประชาคมหมู่บ้านควรมีกระบวนการดังนี้
๕.๔.๑ ไม่ควรตัดสินใจเลือกโครงการจากการทาประชาคมเพียงครั้งเดียว แต่ควรเปิด
โอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยนา
โครงการที่ได้คะแนนในลาดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในประชาคมด้วย
๕.๔.๒ โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐและจาเป็นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจ
ดาเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการสืบค้นว่า ปุ๋ยประเภทใด
เหมาะสมกับพืชชนิดใด ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรพอเพียงต่อการผลิต
ตามความต้องการหรือไม่
๕.๔.๓ ควรปลู กฝั งทัศนคติใฝ่ รู้ และความอดทนของทุ กฝ่ ายโดยเฉพาะประชาชน ใน
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ การทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ผู้ทาการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่า
ปุ๋ยเคมี จึงตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดิน จึง นับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่ านพ้น
ช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว
๕.๔.๔ นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน
และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ

๘

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, ๒๕๕๐,
https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=708

๑๒๒
บริหารส่วนตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุ นการ
ผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี
๕.๔.๕ ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการทาประชาคมหมู่บ้าน ใน
ส่ ว นที่ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกให้ เป็น ไปด้ว ยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๕.๔.๖ ควรสานต่อความร่ว มมือระหว่างชุมชนกับ มหาวิทยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีศึกษาและขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์เห็นได้ว่าประชาชนได้ให้
ความสนใจติดตามผลการทดลองการใช้ปุ๋ย และให้ความสนใจที่จะทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

๕.๕ สรุป
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ได้สร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ในการศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในการใช้ศักยภาพของตนและ
พร้อมที่จะผลักดันการเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ในการทาประชาคมหมู่บ้าน
และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการวิชาการครั้งนี้ยังได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดึงเอาพลังภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการ
รวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การกาหนดโครงการและกิจกรรมการทดลองเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ลดรายจ่ายและสร้างมูลค่า
จากฐานรายได้เดิมให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ประชาชนร่วมสร้างนวัตกรรม (ปุ๋ย
ไส้เดือนหรือมูลสัตว์อื่นผสมกากชูรส)ที่เป็นเกษตรชีวภาพที่ปลอดภัย โดยการลดหรือเลิกใช้สารเคมีใน
การทาการเกษตร
คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ร่วมกัน ดึงภูมิปัญญาพื้นถิ่น พลังสังคมและภาคเอกชน
ด้านเกษตรอินทรีย์ มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
และพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและ
บริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าถึงองค์
ความรู้ตลอดทั้งการทดลองและสร้างนวัตกรรมในการเกษตรอันเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการผลงาน

๑๒๓
วิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ยังได้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในโดยสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง การสนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สะท้อน
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เป็นการสร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชน
รวมกลุ่มเพื่อสร้ างกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน สามารถพัฒนาบนฐานของการใช้ ข้อมูลด้วยความมี
เหตุผ ล การส่ งเสริ มโครงการกิจ กรรมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางโดยประชาชนร่ว มกั นทดลอง
ติดตามผล ตรวจสอบความก้าวหน้าร่วมกัน
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บทคัดย่อ
งานบริการวิช าการรับใช้สังคมครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) ศึกษา
ปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(๒) นาผลและปัญหาที่ได้จากการศึกษาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การการปฏิบัติจริงโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (๓) ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลการจัด ทา
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล การดาเนินการทั้ง ๓
ขั้ น ตอน ใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชนจากฐานของทุ น ทางสั ง คม (Asset-Based Community
Development: ABCD)
ผลการดาเนินการ
๑. การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาได้ให้ประชาชนเสนอโครงการและลงมติโดย
การยกมือเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงรอบเดียว โดยประชาชนไม่มีโอกาสศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ของโครงการก่อนลงมติ และโครงการที่ผ่านมติส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นงาน
รับเหมาจากภายนอกโดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ กระบวนการดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อความโปร่งใสของโครงการ

๑๓๐
๒. นาปัญหาที่พบจากกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาหารือกับ คณะกรรมการ
หมู่บ้านและได้ร่วมกับประชาชนสารวจข้อมูลเชิงลึก พบว่าสิ่งคุกคามที่ประชาชนกาลังประสบคือภาระ
หนี้สินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีทาการเกษตร และพบว่าชุมชนมีศักยภาพและทรัพยากร
ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการทาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนได้ร่วมกันเสวนาเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการทานา เกิดนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ที่ทาให้ผล
ผลิต ตลอดทั้งคุณภาพดินและระบบนิเวศน์ดีขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ได้นาผลการทดลองไป
ขยายผลในการปลูกพืชสวนและพืชไร่
๓. นาผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปขยายผลในหมู่บ้านอื่น และได้จัดเสวนาประชาคม
หมู่บ้านพบว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมากที่สุด ที่ได้มีส่วนร่วมในการทดลอง มีการเปิดเผยข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทาให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะนาผลการเรียนรู้ไป
แสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: ประชาคมหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมเชิงลึก ความโปร่งใส การพัฒนาท้องถิ่น

ABSTRACT
This academic work for servicing society was implemented through the
following objectives: 1) Studying problems of village community meeting in
TambonKrasobe, Muang District, Ubonratchathani Province; 2) Bringing problems found
in studying village community meeting to take action through people’s participation; 3)
Extending the knowledge acquired from village community meeting to other
communities at village and sub-district levels. Implementation of the three stages was
based on asset-based community development introduced by ABCD Institute.
The results of this academic work for servicing society are as the following:
1. The former village community meetings allowed the people to propose
the projects and vote by raising hands in one round. The people, therefore, lacked
opportunity for in-depth information study of the projects before voting. Projects
passed the voting were mainly infrastructure development contracted by outsiders
without people’s participation in implementation. Such process has affected the
transparency of the projects.

๑๓๑
2. The problems found in the process of village community meetings were
discussed with the village committee and together with the people made in-depth
survey. It was found that threats being faced by the people were the indebtedness
partly caused by chemical fertilizer investment in agriculture. It was also found that the
community has potentials and resources to cooperate with external agencies in organic
farming. The community then organized a seminar on organic farming and tried out rice
farming by using earthworm vermicompost. The mixture of vermicompost and
monosodium glutamate was innovatively found and helped improving rice produce,
soil quality and environment better than chemical fertilizer. In addition, the results
were extended in horticulture and other farm crops.
3. The results of organic farming trials were extended to other villages. A
seminar on village community meeting was organized and found that the people’s
highest satisfaction was the participation of the people in the trials. Information of the
trials was transparently opened and shared that made the people feel confident in
bringing the results of the trials to mobilize support in organic farming project in village
community meeting with related agencies.
Keywords: village community; in-depth participation; transparency; local development

บทนา
การทาประชาคมหมู่บ้าน เป็นเวทีเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการเพื่อ จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในระดับชุมชน มี
การจัดทาแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้ง
จัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้ ให้มีการปรับกระบวนการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการกากั บดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน ตลอดทั้งสร้างความโปร่งใสในการจัดทาและ
บริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

๑๓๒
การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กั บ ศั ก ยภาพและข้ อ จ ากั ด ของชุ ม ชนเพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หา ความต้ อ งการและก าหนดเป็ น แผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนยังคงเป็นข้อจากัด
หนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น ดังปรากฏในงานวิจัยของ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในปี 2559 เรื่อง จิตสานึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิ บ าลท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองค์ ก ร
ภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาสาคัญที่ พบโดยเฉพาะในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความต้องการ การเสนอโครงการในการทาประชาคมไม่ได้เกิดจาก
จิตสานึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่น เช่น การพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณ การดาเนินโครงการและการติดตามตรวจสอบโครงการ
ความโปร่ ง ใสในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ลึ ก ของ
ประชาชนในการค้นหาข้อมูล ร่วมรับรู้ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการร่วมกันตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ความโปร่งใสยังคงเป็นข้อจากัดของการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่
ได้ ชี้ให้ เห็ น ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริห ารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่ าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่ างเต็มที่ ขาดระบบการทางานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจการใช้ ง บประมาณยั ง ไม่ เ พี ย งพอ รวมทั้ ง การติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณท้องถิ่นยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้ จัดทาโครงการประชาคมหมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปฏิบัติจริงระหว่างผู้นาชุมชน ประชาชน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิ สิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เพื่อ
ความโปร่ ง ใสในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี

๑๓๓
๒. เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓. เพื่อให้ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และผลการดาเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

ขอบเขตการบริการวิชาการรับใช้สังคม
๑. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาผู้ น าท้ อ งถิ่ น และประชาชน มี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ลึ ก ในการค้ น หา
ศักยภาพและทรั พยากรของท้องถิ่นร่ว มกันวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาปัญหาและความต้องการร่ว มกัน
ตัดสินใจดาเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนผู้นา
ท้องถิ่น และประชาชนนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการทาประชาคมทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน และระดับตาบล
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่ และประชากร บ้านเค็งหมู่ที่ 5มีจานวนครัวเรือน 179 ครัวเรือน
ประชากร ๗๕๗ คน เป็นหมู่บ้านขนาดกลางของตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

ความหมายของคาสาคัญ
๑. ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุ ม ของคณะกรรมการหมู่ บ้า น พ.ศ. 2551 ที่ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความว่า ประชาคมหมู่บ้าน
หมายถึ ง การประชุ ม ราษฎรในหมู่ บ้ า นผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู้ ใ หญ่ บ้ า น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พู ด คุ ย
ปรึ กษาหารื อ โดยมีจุ ดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒ นาประเด็นใดประเด็นหนึ่ งร่ว มกัน ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านหรื อ
เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดวันประชุมประชาคมหมู่ บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุม
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ดาเนินการประชาคมท้องถิ่นภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ

๑๓๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต
โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ
๒. การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็นการรวมตัว กันของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อร่ว มกั น
ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
ท้องถิ่นแล้ว การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดปั ญ หาและความต้ อ งการตลอดทั้ ง ร่ ว มคิ ด และตั ด สิ น ใจก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน (Asset-based approach)และ
ทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น จากภายนอก (Needs-based approach) (ABCD Institute, Northwestern
University)
ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน และเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้โอกาสหรือมิติของเวลาในการตัดสินใจ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจึงมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักใน
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ หากแต่ เ กิ ด จากแรงจู ง ใจที่ โ น้ ม น้ า วให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แก่
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น และตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะทางานเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น มีความรู้สึกผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและ
ในภาพรวมของชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ในการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน และลดการพึ่งพาหรือการสั่งการจากภายนอก
๔. ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น
Bauhr and Grimes ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กับการป้องกันการทุจริต รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย Hood (๒๐๐๖) (อ้างใน Bauhr and Grimes, 2012, p.4) ได้โยงความโปร่งใสว่าเป็นหลักความ
เชื่อว่าด้วยความเปิดเผย มีการกระทาตามหลักการที่ได้กาหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่ง
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
และหลั กความเป็ น ประชาธิป ไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน นอกจากนี้ โครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme, 2008) ได้ให้ความหมายของความ
โปร่งใส ว่าหมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันเวลา โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก เห็นได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย

๑๓๕
ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักความโปร่งใส ได้แก่ ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของการ
ตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยประชาชน
ได้รับรู้การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมปทาน
ประชาชน สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการทางานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชน จาเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมนับตั้งแต่ การร่วมรับรู้ว่ากาลังเกิดปัญหาใดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ปัญหานั้นมาจากสาเหตุใด ใน
ฐานะที่ประชาชนเป็นผู้รู้ดีที่สุดในทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ประชาชนจึงควรมีส่วน
ร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ทั้งนี้โดยเป็นไปตามหลักความเป็น
ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน ยินยอมพร้อมใจในกระบวนการตัดสินใจโดยไม่เลือก
ปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย ประชาชนควรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ว มในการดาเนิน งานและติ ดตาม
ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นอันเป็นผลที่ได้มาจากการร่วมตัดสินใจของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นหลักพื้นฐาน
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มี
ศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วดาเนินไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาร่วมกันของทุก
ฝ่าย
๕. ปรากฏการณ์ประชาคมหมู่บ้านในบริบทของตาบลกระโสบ
ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน
การบริการวิชาการครั้งนี้ได้เลือกหมู่บ้านขนาดกลาง ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ จานวนครัวเรือน ๑๗๙
ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คนในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา โครงการที่ได้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านทั้งหมด
เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างและขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้า จัดระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จัดซื้อครุภัณฑ์
อานวยความสะดวกในงานพิธี ทาป้ายสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้าและสวนสาธารณธ
ความสาเร็จของการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน คือ การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการพัฒ นาหมู่บ้าน ได้รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของแต่ล ะพื้นที่และรับฟังความ
คิดเห็นที่หลากหลายประชาชนได้คัดเลือกและจัดลาดับโครงการเข้าแผนพัฒนาระยะยาวขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและประชาชนได้สิ่งที่ต้องการตามที่ประชาคมไว้
ข้อจากัดในการทาประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่ ประชาชนเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมสาเหตุ
ส าคัญคือ ประชาชนบางส่ ว นไม่ส นใจเข้าร่ว มกาหนดการประชาคมตามนโยบายบางครั้งเร่ง ด่วน
ประชาชนไม่พร้อม ขาดการสารวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมแต่
ละฝ่ ายต่างเสนอโครงการที่กลุ่ม หรือคุ้มของตนเองต้องการโครงการที่ประชาชนมีศักยภาพที่จะ

๑๓๖
ดาเนินการไม่สามารถผ่านมติประชาคมเช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการเลี้ยงโค (การประชุม
ประชาคมไทยนิยมยั่งยืน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕, ๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาให้เกิดช่องว่างความไม่มั่นใจต่อความ
โปร่งใสในการดาเนินการ

ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
๑. การศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปัญหาสาคัญที่พบจากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา
คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งกาหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยกาหนดวันให้ประชาชนเสนอ
โครงการตามที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาและความต้องการ และในวันเดียวกันได้กาหนดให้มีการลงมติ
โดยการยกมือเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงรอบเดี ยว โดยประชาชนไม่มีโอกาสร่วมกันศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพ ข้อจากัด ปัญหาและความต้องการ ตลอดทั้งผลได้ผลเสียของโครงการ
ก่อนการตัดสินใจลงมติ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนในการค้นหา
ข้อมูลเชิงลึกก่อนการตัดสินใจ ทาให้การลงมติเลือกโครงการเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ขาดการวิเคราะห์
วิจัย ใฝ่รู้ หรือการทดลอง ดังปรากฏในโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่ผ่านมติ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านของตาบลกระโสบ โดยเฉพาะ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และ
บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ส่วนใหญ่จึงเป็ นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นงานรับเหมาจากเอกชน
ภายนอก โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่ว มเป็นผู้จั ดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน กระบวนการประชุมประชาคม
หมู่บ้านในตาบลกระโสบดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความโปร่งใสของโครงการตลอด
ทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสาหรับกรณีการประชุมประชาคมไทยนิยมยั่งยืน
ของบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ประชาชนได้เสนอโครงการที่ประชาชนมี
ศักยภาพดาเนินการโดยขอรับการสนับสนุนวัสดุที่จาเป็น โดยเฉพาะโครงการเลี้ยงโคและโครงการวัสดุ
เกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอและผลการลงมติอยู่ในลาดับที่ ๓ และ ๖ ตามลาดับ
๒. การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้าน
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้นาปัญหาที่พบจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มาร่วมหารือกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่าสาเหตุที่โครงการสนับสนุน
วัสดุทาปุ๋ยอินทรีย์ไม่ผ่านมติประชาคม เพราะบางหมู่บ้านเคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (SML)เช่น บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และ บ้าน
ดอนหมู่ที่ ๓ ได้ตั้งกลุ่ มและใช้เครื่ องทาปุ๋ยอัดเม็ดจากมูล ไก่ เนื่องจากขาดการติดตามตรวจสอบ

๑๓๗
คุณภาพปุ๋ย พร้อมกับปัญหาการบริหารจัดการทาให้กิจการปุ๋ยอัดเม็ดต้องล้มเลิก สาหรับบ้านเค็ง หมู่ที่
๕ ได้รับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่เคยนาไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่ อมั่นต่อ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม การดาเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่าง
ดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสประชาชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เช่น ปุ๋ยประเภทใด
เหมาะสมกับพืชชนิดใดจะนาปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มีปริมาณปุ๋ยเพีย งพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ การ
บริหารจัดการการผลิตจะดาเนินการอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการร่วมกันศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส การ
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่ าวได้ส่งผลให้โครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถ
ผ่านมติประชาคมไทยนิยมยั่งยืนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดการมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ลึ ก ของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหาและความ
ต้องการจาเป็นของชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธีค้นหา
และพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และที่ประชุมได้ตกลงร่วมกัน
ดาเนินการตามแนวทางที่สอง ซึ่งปรากฏผล ดังนี้
๒.๑ ค้ น หาศั ก ยภาพ ทรั พ ยากร ปั ญ หาและความคาดหวั ง ของชุ ม ชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาจารย์และนิสิต ได้ร่วมกับประชาชนดาเนินการ ค้นหาศักยภาพ ทรัพยากร
ตลอดทั้งปัญหาและความคาดหวังของชุมชน โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนบ้านเค็งทั้ง 6 คุ้ม
ผลการสอบถามความคิดเห็น ได้พบจุดแข็งของชุมชนที่มีความสามัคคีพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นา
ผู้นาและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่อนสาคัญที่พบได้แก่โครงการที่
ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้
ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตน แม้ว่าจะมีบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะ
โครงการปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ แต่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้
สิ่ ง คุ ก คามที่ ส าคั ญ ของชุ ม ชนคื อ ภาระหนี้ สิ น ของประชาชนจากการลงทุ น ซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ใ นการท า
การเกษตร โอกาสที่สาคัญของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะภาค
เกษตรเพื่อหาทางออกในการลดภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้
๒.๒ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านได้
ร่วมกับประชาชนจั ดเวที เสวนาเกษตรอินทรีย์ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ มีประสบการณ์
เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยก่อนการเสวนา ได้มีการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนปลูก
พืชผักในชุมชน และนาผลการทดลองเชิงประจักษ์ไปนาเสนอในการเสวนา จากการสอบถามข้อมูล

๑๓๘
ผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สินสาเหตุส่วนหนึ่ง ของหนี้สินเกิด
จากการซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งพบว่าทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร ปัญหาอุปสรรคสาคัญเกิด
จากความไม่ไว้วางใจต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดที่ไม่ประสบผลสาเร็จในอดีต โครงการวัสดุทาปุ๋ย
อินทรีย์จึงไม่ได้รับเลือกเป็นลาดับแรกจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมไทยนิยมยั่งยืนในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังมี เครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝั งรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบ
สหกรณ์ชุมชน การเสวนาเกษตรอินทรีย์ครั้งนี้ วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอิ นทรีย์กับการแก้ไข
ปัญหาชีวิต ได้แก่ การทาการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองศักยภาพ
ของชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการทาการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนาเสนอผลการทดลองเชิง
ประจักษ์จากการปลู กผั กในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ ยงไส้เดือนการเสวนาครั้งนี้ได้ ส ร้ าง
แรงจูงใจให้ประชาชนต้องการที่จะทดลองทาเกษตรอินทรีย์ โดยลงมติร่วมกันเลือกครอบครัวทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในการทานาเพื่อนาผลการทดลองไปขยายผลในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดทั้งเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์สาหรับการทาประชาคมหมู่บ้านในโอกาสต่อไป
๒.๓ ทดลองเกษตรอินทรีย์และติดตามผลตัวแทนชุมชนได้เดินทางไปสนทนากลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน และได้นาผลการสนทนามาแลกเปลี่ยนกับครอบครัวตัวแทนทดลองทานา
จานวน ๔ ครอบครัว คณะกรรมการหมู่บ้านโดยการสนับสนุนของสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ร่วมกับครอบครัวทดลองจัดซื้อและใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนมาทดลองทานา ปลูกผัก
และทาสวน และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินการให้ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับ ปธาน
สุวรรณมงคล ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างสม่าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติของเวลา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความโปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการตัดสินใจที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อและการดาเนินการร่วมกัน
นอกจากนี้ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ในการการทดลองเกษตร
อินทรีย์ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือ
ในการด าเนิ น การร่ ว มกั น ของประชาชน รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม อื่ น ในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท รั พ ยากรและผลที่ ไ ด้ ทั้ ง ภายในหมู่ บ้ า นและหมู่ บ้ า นใกล้ เ คี ย งสอดคล้ อ งกั บ
Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014, p.12) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความโปร่งใส ได้แก่ การกระทาการร่วมกัน ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ร่วมกันและห่วงโซ่หรือเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการดาเนินการ ตลอดทั้งการเปิดเผยข้อมูลนับตั้งแต่ทรัพยากรที่ใช้และผลที่ได้จากการ
ใช้ทรัพยากร
ค้นพบนวัตกรรมปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ (อัตราส่วนแปดต่อหนึ่ง) ระหว่าง
การทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการทานา ได้ค้นพบนวัตกรรมการนากากชูรสอินทรีย์ม าเสริม

๑๓๙
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พบว่าดินในนาข้าวร่วนขึ้น มีปลาสัตว์น้าอื่นและสาหร่ายน้าจืดที่บริโภคได้ ข้อ
ควรแก้ไขในการเตรียมดินในฤดูกาลต่อไปคือ ควรนาปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์
ข้าวหรือดานา จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินได้ทั่วถึง ไม่ควรหว่านปุ๋ยหรือหากหว่านควรอัดเม็ดให้
มีน้าหนักไม่ลอยไปตามน้าในช่วงน้าหลาก ผลการศึกษาทดลองทาให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์และ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ากว่าปุ๋ยเคมี
สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมของ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพ
แก่องค์กรหรือชุมชนและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงประจักษ์
ครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ย อินทรีย์จากไส้เดือน ได้นาผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอื่นในชุมชนในการทาการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนต่อสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคย
ผูกพันและใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่ ตลอดทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่
เกื้อกูลกันของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสหพันธ์เกษตร
อิ น ทรี ย์ น านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM,
2005) ที่ได้ให้คาจากัดความของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นระบบการผลิตที่ให้ความยั่งยืนต่อสุขภาวะของ
ดิ น ระบบนิ เ วศ และมนุ ษ ย์ เป็ น ระบบที่ อ าศั ย ความหลากหลายทางชีว ภาพ เป็ น การผสมผสาน
วัฒนธรรม นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวทดลองทานาจานวน ๒ ครอบครัว ยอมรับว่าไม่มั่นใจและไม่
อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการทานาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ผลการทดลองพบว่าให้ผลผลิตที่ต่ากว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกาก
ชูรสอินทรีย์ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายในที่สาคัญคือ ความศรัทธา คุณธรรม ความอดทนอดกลั้นของผู้ทา
การทดลองที่จ ะช่ว ยให้ ผู้ ทดลองมีสติห รือความระลึ กรู้ส ามารถพิจารณาด้ว ยเหตุผ ลสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา ที่กล่าวถึงปัจจัยการพัฒนาธุรกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคุณธรรมเป็นสาเหตุภายในประกอบด้วยความเพียรความอดทนและ
ความซื่อสั ตย์ ซึ่งเป็ น พฤติ กรรมที่ควรปลู กฝั ง ความรู้ เป็นสาเหตุภ ายนอกที่เป็ น ความรอบรู้ ใ นเชิ ง
ข้อเท็จ จริ งเกี่ ย วกับ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีส ติห รือความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่องกากับ
พฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่อง
ขยายผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ชุมชนได้ขยายผล
การทดลองปุ๋ ย ไส้ เดือนในการทาการเกษตรพืช สวน แปลงผั ก และพืช ไร่ ภายในชุมชนจานวน ๔
ครอบครัว และในหมู่บ้านใกล้เคียงจานวน ๔ ครอบครัว พบว่าต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ลา
ต้น แข็งแรง ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์มีสี เขียวอ่อนกว่า แปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีต้นหอมกะหล่ าปลี ฟักทองและ

๑๔๐
แตงกวา ได้ผ ลดีมาก สามารถน าผลผลิ ตไปขายที่ร้านค้าชุมชนได้ นอกจากนี้ยังพบว่าดิ นร่ว นขึ้ น
ประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี
ทุกครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยจากไส้เดือนมีความเชื่อมั่นที่จะใช้เกษตรอินทรีย์ในการ
ทานา ทาสวนและปลูกผักในปีต่อไป และในอนาคตครอบครัวทดลองจะร่วมกับชุมชนผลักดันโครงการ
ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ เข้าประชาคมหมู่ บ้ า นโดยเฉพาะการเลี้ ย งโคเกื้อ กูล กั บ การทาปุ๋ย อิน ทรี ย์จากไส้ เ ดื อ น
อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงได้รับการชักนาจากบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์
ชุมชน สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง หากแต่เปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบทบาทในชุมชนสอดคล้องกับ กรีนพีซ
ประเทศไทย ที่กล่าวว่าเกษตรเคมีที่เน้นผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกาลังกลืนกินมรดกทางภูมิ
ปั ญญาโดยการใช้ส ารเคมีเ กษตรและเทคโนโลยีนาเข้า ต่า ง ๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยี ห รื อ
บุคคลภายนอกเป็นผู้กาหนด
๒.๔ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและและการขยายผล
ผู้นาชุมชนและตัวแทนประชาชนหมู่บ้านอื่นจานวน ๓ หมู่บ้าน ในพื้นทีต่ าบลกระโสบ
ได้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนและนาไปขยายผลโดยปลู ก
พืชผักใน ๓ หมู่บ้าน พบว่าเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวทน
นานกว่าและผลผลิตดีกว่า ทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือ แตงกวาทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
จัดเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทา
ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย
จากไส้เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนกลุ่มเกษตร
อิน ทรี ย์ อาจารย์ และนิ สิ ตสาขาวิช ารัฐ ศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์ โดยประชาชนได้ประเมิน
ความสาเร็จในการทาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยรวมในการทาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็น
รายประเด็นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ความพึงพอใจในการทีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในเกษตร
อินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในการประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก แนวทางการแก้ไข
ปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในสภาพปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง และ ความเข้าใจใน
สภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง

๑๔๑
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดที่ป ระชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทา
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นโยบายและกระบวนการทางานของหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทสาคัญต่อการจัดทาแผนงาน
โครงการพัฒ นาท้องถิ่น โดยจ าเป็ นต้องอาศัย โครงสร้ างของชุมชนและการมี ส่ ว นร่ว มเชิ งลึ ก ของ
ประชาชนในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของสาธารณชนและความเป็ น ประชาธิ ป ไตยแบบอภิ ป รายไตร่ ต รอง
ร่วมกัน สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนแรกประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือก
และเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่
ประชาชนมีส่ว นร่ วมในการดาเนิน งานติดตามตรวจสอบและขั้ นตอนที่ห้ าประชาชนมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ
๑. การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ใช้
วิธีการให้ประชาชนเสนอรายชื่อโครงการที่ต้องการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเอง
เห็นด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่งโครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่า
โครงการอื่นดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลือกปฏิบัติ การตัดสินใจลงมติเลือก
โครงการดังกล่าวจึงไม่ควรดาเนินการโดยการยกมือเพียงครั้งเดียวในวันเดียวกัน แต่ควรเปิดโอกาสหรือ
ให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกันนั้น ควรจะนาโครงการที่ได้คะแนนในลาดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในการสืบค้นข้อมูลเชิง
ลึกและนามาเสนอให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้ลงมติอีกรอบหนึ่งด้วย
๒. โครงการตามนโยบายของรัฐที่จาเป็นต้องผ่านการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูล
เชิงลึกก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ประชาชน
ร่วมสืบค้นข้อมูลว่า ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใดในท้องถิ่น ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ย

๑๔๒
อินทรีย์ประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิตตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ และ
ชุมชนจะมีการบริหารจัดการอย่างไร
๓. คณะกรรมการหมู่ บ้ า นและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเปิ ด โอกาสหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาทดลองในการบริการวิชาการรับใช้
สังคมครั้งนี้ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์ที่มีนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนและกากชูรส
อินทรีย์ นาไปเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสนอโครงการให้
ชุมชนตัดสินใจและนาไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ตาบลหรือระดับอื่น การเปิด
โอกาสดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรักการใฝ่รู้ ศึกษาทดลอง สร้างนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้วยความโปร่งใส
๔. ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และความอดทนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน ในการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาทดลองก่อนตัดสิ นใจเลือกโครงการ การทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ครั้งนี้ผู้ทาการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี
จึงตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้ระยะเวลา
ปรับสภาพดินจึงนับเป็นหัวใจสาคัญของการพั ฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการ
ปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว
๕. นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุ นหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน
และเวทีป ระชาคมที่จั ดโดยส่ ว นราชการระดับอาเภอหรือ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี
๖. ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการทาประชาคมหมู่บ้าน ในส่วน
ที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

สรุป
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรื่องประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนเพื่อความโปร่ งใสในการพัฒ นาท้องถิ่นครั้ง นี้ ได้ค้นพบปัญหาส าคัญของการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านคือ การที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจลงมติเลือกโครงการ หากแต่เป็นการตัดสินใจเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่ง
โครงการโดยการยกมือเพีย งรอบเดียวในวันเดีย วกันกับการเสนอโครงการ การตัดสิ นใจโดยขาด
การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียดังกล่าว ได้ส่งผลให้โครงการที่ผ่านมติประชาคมส่วน

๑๔๓
ใหญ่ เ ป็ น โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานซึ่ ง ประชาชนไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น โครงการ
ขณะเดียวกันการดาเนินโครงการโดยการรับเหมาจากภายนอกได้ส่งผลให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจใน
ความโปร่งใสของโครงการ สาหรับโครงการที่ไม่ผ่านมติประชุมประชาคมโดยได้คะแนนในลาดับรองลง
ไป เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุม ชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่าปัญหาที่คุกคาม
ประชาชนคือหนี้สินจากการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในภาคเกษตร จึงได้ร่วมกันเสวนาเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองทานา ปลูกพืชไร่และพืชสวน โดยทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากดินไส้เดือน พบว่าผู้ทาการทดลองได้
ค้นพบนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ใ นอัตราส่วนแปดต่อหนึ่ง ซึ่งทาให้ผลผลิตในนาข้าว
ได้ผลดีกว่าปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพดินและระบบนิเวศน์ตลอดทั้งลดต้นทุนในการทานา
ส่ ว นการปลู กพืช สวนพืช ไร่ ปุ๋ ย ไส้ เดือนได้ให้ ผ ลผลิ ตดีกว่าปุ๋ยเคมี การทดลองดังกล่ าวได้ส่ งผลให้
ประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ไ ด้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนร่วมในการทดลอง เปิดเผยข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทดลองด้วยความโปร่งใส และมีความมั่นใจที่จะนาโครงการเกษตรอินทรีย์เข้า
สู่การประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและตาบล
การประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น นอกจากจะให้ประชาชนเสนอโครงการที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการแล้ว
การตัดสินใจเลือกโครงการไม่ควรดาเนินการในวันเดียวกันกับวันที่เสนอโครงการ แต่ประชาคมหมู่บ้าน
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ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ ก่อนที่จะตัดสินใจลงมติร่วมกันในการเลือกโครงการ การสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกไม่ควรดาเนินการเฉพาะโครงการที่ผ่านมติในลาดับแรกเท่านั้น หากแต่ควรนาโครงการที่
ได้คะแนนในลาดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและนามาเปรียบเทียบเสนอให้ที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้ลงมติอีกรอบหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อโครงการได้ผ่านมติประชาคมหมู่บ้าน
และบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและความโปร่งใสใน
การพัฒ นาท้องถิ่น การดาเนิ น โครงการควรยึดหลักการมีส่ว นร่วมของประชาชนทั้งในการดาเนิน
โครงการ การติดตามผล การประเมินผล ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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๑.๑ ผู้นำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ ี่ ๓ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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(๕) นำงบังอร มูลมัง่
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๔. สาระสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔.๑ กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดทำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ ใช้
วิธีกำรให้ประชำชนเสนอรำยชื่อโครงกำรที่ต้องกำร แล้วให้ประชำชนยกมือสนับสนุนโครงกำรที่ตนเอง
เห็นด้วยมำกที่สุดเพียงหนึ่งโครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง
โครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำ
โครงกำรอื่นดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยเลือกปฏิบัติ กำรตัดสินใจลงมติเลือก
โครงกำรดังกล่ำวจึงไม่ควรดำเนินกำรโดยกำรยกมือเพียงครัง้ เดียวในวันเดียวกัน แต่ควรเปิดโอกำสหรือ
ให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูล เชิงลึกเพื่อนำมำประกอบกำรตัดสินใจร่วมกันของชุม ชนอีก ครั้ง หนึ่ง
พร้อมกันนั้น ควรจะนำโครงกำรที่ได้คะแนนในลำดับรองลงไปมำร่วมพิจำรณำในกำรสืบค้นข้อมูลเชิง
ลึกและนำมำเสนอให้ที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนได้ลงมติอีกรอบหนึ่งด้วย
๔.๒ โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐที่จำเป็นต้องผ่ำนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพื่อให้
โครงกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ควรให้โอกำสประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบค้นข้อมูล
เชิงลึกก่อนตัดสินใจดำเนินโครงกำร เช่น หำกรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ประชำชน
ร่วมสืบค้นข้อมูลว่ำ ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใดในท้องถิ่น ชุมชนสำมำรถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยำกรเพียงพอต่อกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของชุมชนหรือไม่ และ
ชุมชนจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร
๔.๓ คณะกรรมกำรหมู่ บ้ ำนและหน่ วยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งควรเปิด โอกำสหรือส่ง เสริม ให้
ประชำชนได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จำกประสบกำรณ์ตรงโดยกำรศึกษำทดลองในกำรบริกำรวิชำกำรรับใช้
สัง คมครั้งนี้ โดยเฉพำะโครงกำรเกษตรอินทรีย์ที่ มีนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนและกำกชูรส
อินทรีย์ นำไปเสนอในกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรเสนอโครงกำรให้
ชุมชนตัดสินใจและนำไปบรรจุลงในแผนพัฒนำท้องถิ่นในระดับหมู่บ้ำน ตำบลหรือระดับอื่น กำรเปิด
โอกำสดังกล่ำวจะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ประชำชนรักกำรใฝ่รู้ ศึกษำทดลอง สร้ำงนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้วยควำมโปร่งใส
๔.๔ ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และควำมอดทนของทุกฝ่ำยโดยเฉพำะประชำชน ในกำรศึกษำ
ข้อมูลเชิงลึกของประชำชนโดยเฉพำะกำรศึกษำทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงกำร กำรทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรียค์ รั้งนี้ผู้ทำกำรทดลองบำงส่วนเห็นว่ำปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชช้ำกว่ำปุ๋ยเคมี
จึงตัดสินใจนำปุ๋ยเคมีมำผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้ ควำมอดทนของประชำชนในกำรใช้ระยะเวลำ
ปรับสภำพดินจึงนับเป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ หำกสำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำกำร
ปรับสภำพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่ำและมีควำมยั่งยืนในระยะยำว
๔.๕ นโยบำยของรัฐ เป็นสิ่งสำคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมำสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ให้
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน

๑๕๐
และเวที ป ระชำคมที่ จัดโดยส่วนรำชกำรระดับอำเภอหรือองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นโดย เฉพำะ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล นโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรลดภำระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนกำรผลิตและส่งผลต่อกำรลดรำยจ่ำยจำกควำมเจ็บป่วยที่ประชำชนได้รับจำกสำรเคมี
๔.๖ ควรหำทำงส่งเสริมให้ประชำชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จำกเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หำทำงผลักดันให้ โครงกำรเกษตรอินทรีย์ เป็นวำระหลักของกำรทำประชำคมหมู่บ้ำน ในส่วน
ที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชำชน
ได้รับประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม

สรุปสาระสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรบริกำรผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมเรื่องประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนเพื่ อ ควำมโปร่งใสในกำรพัฒ นำท้ องถิ่นครั้ง นี้ ได้ค้นพบปัญ หำส ำคัญ ของกำรจัดประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนคือ กำรที่ไม่ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมเชิงลึกในกำรค้นหำข้อมูลก่อนกำร
ตัดสินใจลงมติเลือกโครงกำร หำกแต่เป็นกำรตัดสินใจเลือกโครงกำรที่เห็นด้วยมำกที่สุดเพียงหนึ่ง
โครงกำรโดยกำรยกมื อเพียงรอบเดียวในวันเดียวกั นกั บกำรเสนอโครงกำร กำรตัดสินใจโดยขำด
กำรศึกษำ วิเครำะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียดังกล่ำว ได้ส่งผลให้โครงกำรที่ผ่ำนมติประชำคมส่วน
ใหญ่ เ ป็น โครงกำรพั ฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนซึ่ ง ประชำชนไม่ ได้ มี ส่ว นร่ว มในกำรด ำเนินโครงกำร
ขณะเดียวกันกำรดำเนินโครงกำรโดยกำรรับเหมำจำกภำยนอกได้ส่งผลให้ประชำชนไม่มีควำมมั่นใจใน
ควำมโปร่งใสของโครงกำร สำหรับโครงกำรที่ไม่ผ่ำนมติประชุมประชำคมโดยได้คะแนนในลำดับรองลง
ไป เช่น โครงกำรเกษตรอินทรีย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ได้ร่วมกับชุมชนศึกษำข้อมูลเชิงลึกพบว่ำปัญหำที่คุกคำม
ประชำชนคือหนี้สิน จำกกำรลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในภำคเกษตร จึง ได้ร่วมกันเสวนำเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองทำนำ ปลูกพืชไร่และพืชสวน โดยทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกดินไส้เดือน พบว่ำผู้ทำกำรทดลองได้
ค้นพบนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์ในอัตรำส่วนแปดต่อหนึ่ง ซึ่งทำให้ผลผลิตในนำข้ำว
ได้ผลดีกว่ำปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังเป็นกำรฟื้นฟูสภำพดินและระบบนิเวศน์ตลอดทั้งลดต้นทุนในกำรท ำนำ
ส่วนกำรปลูก พื ชสวนพื ชไร่ ปุ๋ยไส้เ ดือนได้ให้ผ ลผลิตดีก ว่ำปุ๋ยเคมี กำรทดลองดัง กล่ำวได้ส่งผลให้
ประชำชนมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนร่วมในกำรทดลอง เปิดเผยข้อมู ล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรทดลองด้วยควำมโปร่งใส และมีควำมมั่นใจที่จะนำโครงกำรเกษตรอินทรีย์เข้ำ
สู่กำรประชุมประชำคมเพื่อจัดทำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในระดับหมู่บ้ำนและตำบล
กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนเพื่อควำมโปร่งใสใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น นอกจำกจะให้ประชำชนเสนอโครงกำรที่ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรแล้ว
กำรตัดสินใจเลือกโครงกำรไม่ควรดำเนินกำรในวันเดียวกันกับวันที่เสนอโครงกำร แต่ประชำคมหมูบ่ ำ้ น

๑๕๑
ควรเปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนร่วมกันสืบค้นและศึกษำข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมำวิเครำะห์ผลได้
ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงกำร ก่อนที่จะตัดสินใจลงมติร่วมกันในกำรเลือกโครงกำร กำรสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกไม่ควรดำเนินกำรเฉพำะโครงกำรที่ผ่ำนมติในลำดับแรกเท่ำนั้น หำกแต่ควรนำโครงกำรที่
ได้คะแนนในลำดับรองลงไปมำร่วมพิจำรณำในกำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและนำมำเปรียบเทียบเสนอให้ที่
ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนได้ลงมติอีกรอบหนึ่ง นอกจำกนี้ เมื่อโครงกำรได้ผ่ำนมติประชำคมหมู่บ้ำน
และบรรจุลงในแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนและควำมโปร่งใสใน
กำรพั ฒ นำท้อ งถิ่น กำรดำเนินโครงกำรควรยึดหลัก กำรมี ส่วนร่วมของประชำชนทั้งในกำรดำเนิน
โครงกำร กำรติดตำมผล กำรประเมินผล ตลอดทั้งกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๕. ภาพผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕.๑ ผู้นำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ ี่ ๓ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี
๕.๒ ผู้นำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการเผยแพร่
-ผู้นำชุมชนบ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี
-ผู้นำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี
วันและเวลาดาเนินการเผยแพร่
-วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโสบ
-วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
บ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโสบ

๑๕๒

รายชื่อผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้นำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ ี่ ๓
๑) นำยเลิศ มูลมัง่
๒) นำงนฤมล เชื้อสะอำด
๓) นำงชม นำมเกศ
๔) นำงสมคิด ดอนน้อย
๕) นำงบังอร มูลมั่ง
๖) นำงเสถียรศรี ชินวงศ์
๗) นำงจันทร์เพ็ญ นำมเกศ
ผู้นำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒
๑) นำยณัฐพงศ์ ผลพันธ์
๒) นำยบุญยิ่ง นำมกุล
๓) นำงอินทวำ ทองดำ
๔) นำงจำเนียร งำมพงศ์
๕) นำงกองศรี สุภำภรณ์
๖) นำงวัฒนำ โกษำพันธุ์
๗) นำงสีดำ สุคติ
อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์
๑) พระสิริชัย ธมฺมจำโร
๒) ผศ. สมนึก จันทร์โสดำ
๓) นำยศรำวุธ ขันธวิชัย

๑๕๓

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้
และกิจกรรมที่ดาเนินการมาและผลที่ได้รบั ของโครงการวิจัย

๑๕๔

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้
และกิจกรรมที่ดาเนินการมาและผลที่ได้รบั ของโครงการวิจัย
บรรลุ
วัตถุประสงค์
๑.ศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมภู มิ / การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
ข้อที่ ๑
ทุ ติยภูมิ และจากเอกสาร เข้าด้วยกัน ทาให้เข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร จั ด
ประชาคมหมู่บ้านโดยการ
มี ส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เป็นสาคัญ
กิจกรรม

๒ . ก า ร ส า ร ว จ พื้ น ที่
เป้าหมาย การเก็ บ ข้อ มู ล
ด้ ว ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง
อุ บ ล ร า ช ธ า นี จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี
๓.สรุป อภิป รายผล และ
รายงานผลการวิจัย

ผลที่ได้รับ

โดยทาให้

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ
ประชาชนในพื้นที่ ท าให้
ทราบถึ ง ความต้ อ งการ
ของประชาชนและทราบ
ถึ ง ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด
ต่างๆ

ข้อที่ ๒

ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า ก า ร จั ด
ประชาคมหมู่บ้านโดยการมี
ส่ ว น ร่ ว ม เ ชิ ง ลึ ก ข อ ง
ประชาชน เพื่อความโปร่งใส
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
พื้นที่ ตาบลกระโสบ อาเภอ
เมื อ งอุบ ลราชธานี จั ง หวัด
อุบลราชธานี
น าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
ปั ญ หาการจั ด ประชาคม
หมู่ บ้านไปสู่ก ารปฏิบัติจ ริง
ใ น พื้ น ที่ ต า บ ล ก ร ะ โ ส บ
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี

เกิ ด ความรู้ ใ หม่ มี ค วาม
เข้าใจที่ถูกต้อง และทราบ
ถึ ง ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ใน
พื้ น ที่ ต า บ ล ก ร ะ โ ส บ
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี

ข้อที่ ๓

ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาปั ญ หา
การจั ด ประชาคมหมู่ บ้ า น
และผลการดาเนินโครงการ
ที่ ป ฏิบัติจ ริง ไปขยายผลใน
การจัดทาประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทาแผนงานโครงการ
ระดั บ หมู่ บ้ า นและระดั บ
ตาบลต่อไป

๑๕๕

แบบสรุปโครงการวิจัย
สัญญาเลขที่ :
ชื่อโครงการ :

ว.๓๔๘/๒๕๖๑
ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการ
พัฒนาท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี ๒๕๕๙ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ได้ทาการวิจัยเรื่อง จิตสานึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลองค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาสาคัญที่พบโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประชาชน
และเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่ วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและ
ความต้องการ ปัญหาช่องว่างการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนเป็น
ส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและทาให้ประชาชนเข้าใจว่าตน
เป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์ ขาดการร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการและร่วมตรวจสอบ
ติดตามผล และส่งผลให้ประชาชนเห็นว่าการทางานขององค์การบริห ารส่วนตาบลบางส่วนไม่ ได้
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น
ระยะเริ่มแรกของการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขาดระบบการ
ทางานที่เชื่อมโยงกัน เป็ น เครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยัง
ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
ใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นยังขาด
ระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริห าร
จั ดการและให้ บ ริ การแก่ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

๑๕๖
เป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในระดับชุมชน มีการจัดทา
แผนชุมชนที่ใช้ข้อมูล และการมีส่ว นร่วมของประชาชน ผ่ านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทา
ข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้ ให้มีการปรับกระบวนการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับ ภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
การกากับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน ตลอดทั้งสร้างความโปร่งใสในการจัดทาและบริหาร
งบประมาณของท้องถิ่น ด้ว ยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย
วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้เสนอโครงการประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน
เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงระหว่างผู้นา
ชุมชน ประชาชน อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิ ตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และ
ภาคประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อ
ความโปร่ ง ใสในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
๒ เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันสารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาและลาดับความสาคัญของปัญหาเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และดาเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล
๓ เพื่อให้ประชาชนนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และผลการดาเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
(๑) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาศักยภาพและทรัพยากร
ของท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการค้นหาปัญหาและความต้องการผสมผสานกับ
การค้นหาศักยภาพของชุมชน
(๒) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจจัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาและความต้องการหรือโครงการพัฒนาอื่นที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน
(๓) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันวางโครงการ ตามข้อ

๑๕๗
(๔) ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการ
ทาประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตาบลและระดับอื่น

๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
๑) ขอบเขตด้านพื้นที
พื้นที่ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน
การจัดเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างผู้นาท้องถิ่น
ประชาชน อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
๒) ขอบเขตด้านประชากร
คัดเลือกหมู่บ้านในตาบลกระโสบจากกลุ่มหมู่บ้านที่มีจานวนครัวเรือนและประชากร
ขนาดกลาง ได้แก่บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ จานวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คน เพื่อขยาย
ผลไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่น

๔. ความหมายของประชาคมหมู่บ้าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
หน้ าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ คาจากัดความว่าประชาคม
หมู่บ้านหมายถึงการประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุย
ปรึกษาหารื อ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จ ะแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน
หรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านกาหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุมกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่ อ งแนวทางและ
หลักเกณฑ์จัดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ดาเนินการ
ประชาคมท้องถิ่นภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทาให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ
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๕. การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการรวมตัว กันของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อร่ ว มกัน
ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนแล้ว
การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาและความต้องการตลอดทั้งร่วมคิดและตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน(Asset-based approach) และทรัพยากรที่จาเป็นจาก
ภายนอก (Needs-based approach)
ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้โอกาสหรือมิติของเวลาในการตัดสินใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักในผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากแต่เกิดจากแรงจูงใจที่โน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะทางานเพื่อชุมชนมีความรู้สึ กผู กพันช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกันในสังคม เพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและในภาพรวมของชุมชนนอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนลดการ
พึ่งพาหรือการสั่งการจากภายนอก

๖. หลักความโปร่งใส
Bauhr and Grimes ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสว่ า เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กับการป้องกันการทุจริต รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย Hood (2006) ได้โยงความโปร่งใสว่าเป็นหลักความเชื่อว่าด้วยความเปิดเผย มีการกระทาตาม
หลักการที่ได้กาหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และหลักความเป็นประชาธิปไตยแบบ
อภิปรายไตร่ตรองร่วมกันโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ให้ความหมายของความ
โปร่งใส ว่าหมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันเวลา โดยข้อมูลข่าวสารเหล่ านี้
จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก เห็นได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักความโปร่งใส ได้แก่ ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของการ
ตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดย ประชาชน
ได้ รั บ รู้ ก ารท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สัมปทาน ประชาชน สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วม
ตรวจสอบ

๑๕๙
การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส จึงเป็นหลักพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสั งคม
ประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วดาเนินไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาร่วมกันของทุกฝ่าย

๗. ขั้นตอนการดาเนินการบริการวิชาการ
โครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมในด้านประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนเพื่อความโปร่ งใสในการพัฒ นาท้องถิ่ น ได้คัดเลื อกหมู่บ้านขนาดกลาง จานวน ๑
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
พื้นที่ปฏิบัติการการทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนที่ ๑ ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ และผู้แทนส่วน
ราชการระดับอาเภอร่วมประชุม มีประชาชนเข้าร่วม ๘๑ คน จาก ๑๗๙ ครัวเรือน (มีผู้อยู่อาศัยจริง
๑๕๐ หลังคาเรือน) ผู้เข้าร่วมประชาคม ๘๑ คน เสนอปัญหาความต้องการ ๑๑ โครงการที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ ๑ และลงมติโดยการยกมือ (รอบเดียว) ได้คะแนนตามลาดับ ดังนี้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปรีสอร์ต (๒๓ คะแนน)จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ สาหรับกิจกรรมชุมชน (๒๑ คะแนน)เลี้ยงโคพื้นเมือง
(๑๒ คะแนน)กลุ่มขนมจีน (๑๑ คะแนน)จัดหาเครื่องกรองน้า (๖ คะแนน)สนับสนุนวัสดุทาปุ๋ยอินทรีย์
(๕ คะแนน)ร้านค้าชุมชน (๒ คะแนน)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปสุสานชุมชน (๑ คะแนน)
ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
อาจารย์ ส าขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาหนี้สินราย
ครัวเรือน จากจานวนหลังคาเรือนที่มีคนอาศัยอยู่จริง ๑๕๐ หลังคาเรือน มีหนี้สินประมาณร้อยละ
๗๐ ของจานวนหลังคาเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จากภาครัฐ โครงการประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ระบบน้าโครงการที่ประชาชนเสนอแต่ไม่สามารถ
ผ่านมติประชาคม ได้แก่ โครงการเกษตรอินทรีย์ แม้ว่าปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีปราบศัตรูพืชและประชากรกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา
ต าบลกระโสบได้ รั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งอั ด เม็ ด ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จ ากภาครั ฐ ในหลายหมู่ บ้ า น รวม
งบประมาณ ๒ ล้านบาท บางหมู่บ้านได้รวมกลุ่มอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่จาหน่าย แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีไม่มี
การติดตามไม่มีการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและกลุ่ มได้ยุติ กิ จกรรมขณะเดียวกันเครื่องอัดเม็ ด ปุ๋ ย
อินทรีย์ในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคยถูกนาไปใช้ประโยชน์นับตั้งแต่จัดซื้อปัญหา
เหล่านี้ ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ทาให้ปัจจุบันประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์และกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม

๑๖๐
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาความคาดหวัง ศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕
๑) ทบทวนหลักการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
วิธีการ ทบทวนผู้นาชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการ
พั ฒ นาโดยวิ ธี ค้ น หาปั ญ หาและความต้ อ งการจ าเป็ น ของชุ ม ชน (Needs-based community
development) และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชน (Asset-based community development)
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับประชาชน
ค้น หาทรั พยากรและศั กยภาพของชุ มชนโดยแยกข้ อมูล ออกเป็ น ด้านทักษะความสามารถหรื อ
พรสวรรค์ของสมาชิกชุมชนรายบุคคลและครัวเรือนความสนใจและประสบการณ์ด้านการอาชีพหรือ
วิ ส าหกิ จ ของแต่ ล ะครั ว เรื อ นข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนการเกษตร การอาชี พ ภาวะหนี้ สิ น มรดก
วัฒนธรรมของชุมชนผู้นาที่จะสามารถเป็นแกนหลักในการเชื่ อมโยงศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น
โดยสรุ ป เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น ในด้ า น วั ฒ นธรรม ทรั พ ยากร ทั ก ษะ และ
กระบวนการความสัมพันธ์เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนที่เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม
๒) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคามและโอกาส
จากการที่ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และสารวจชุมชน
ในเบื้องต้นและได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส พบว่าจุดแข็ง (Strengths)ชุมชนมี
ความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมื่อต้องการความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับประชาชนผู้นาชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นาและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่าจุดอ่อน (Weaknesses)โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพตลอดทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน
นอกจากนี้โครงการที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ ๗๐ ของ
ประชากรมีบางโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายในการลงทุนภาคเกษตร เช่น โครงการจัดหาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ที่ดาเนินการโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งตาบลกระโสบได้ใช้งบประมาณกว่า ๒ ล้านบาท
มีการจ้างแรงงานประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภาพ
พอที่จะช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้น และบางหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคย
นาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์นับแต่วันที่จัดซื้อด้วยเหตุดังกล่าวทาให้ประชาชนไม่มีความ
มั่นใจในประสิทธิผลและความโปร่งใสของการดาเนินการและหันกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิมสิ่งที่คุกคาม
(Threats)ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร กว่าร้อยละ ๗๐ ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช ขณะเดียวกันสารเคมียังส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยของประชาชนซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งทาให้ประชาชนตกอยู่ในวังวนหนี้สิน

๑๖๑
โอกาส (Opportunities)จากการสารวจชุมชน พบว่า ประชาชนมีศักยภาพและทรัพยากรภาคเกษตร
ที่มีอยู่ในชุมชนที่จะสามารถช่วยหาทางออกในการลดภาระหนี้สินตามที่ชุมชนแสดงความคาดหวัง
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความคาดหวังเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษา
ปั ญ หาการจั ด ประชาคมหมู่ บ้ านไปสู่ ก ารปฏิ บัติ จ ริง เนื่ อ งจากโครงการ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ไม่ ผ่ า นการ
ประชาคมหมู่ บ้ า น บ้ า นเค็ ง ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้ ว ยเหตุ ผ ลส าคั ญ คื อ โครงการปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ที่ เคย
ดาเนินการในตาบล ที่เคยใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท แต่ไม่ประสบผลสาเร็จเนื่องจากกระบวนการ
บริหารและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความโปร่งใส และโครงการปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่
สามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ผลของความล้มเหลวของโครงการดังกล่าวทาให้การเสนอ
โครงการปุ๋ ย อิน ทรี ย์ บ้ านเค็ ง ในการทาประชาคมหมู่ บ้า น ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนั บสนุ น จาก
ประชาชน โดยผลการลงมติโครงการอยู่ในอันดับที่ ๖ มีผู้สนับสนุนเพียง ๕ คน ตามรายงานผลการลง
มติโครงการประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีลาดับโครงการ ดังนี้ ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จัดซื้อสิ่งอานวยความสะดวกชุมชน (โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์) กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทา
ขนมจีน เครื่องกรองน้าชุมชน และสนับสนุนวัสดุทาปุ๋ยอินทรีย์
การลงมติเลือกโครงการประชาคมหมู่ บ้านดังกล่าวดาเนินการเพียงรอบเดียว ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอกและผู้รับเหมาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินโครงการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตร
เลือกครอบครัวทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนระหว่างการสารวจชุมชน
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับครอบครัวในชุมชนนางแวว กลิ่นกุหลาบ
บ้านเลขที่ ๒ คุ้มโรงเรียน ทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
นาผลที่ได้จากการทดลองไปนาเสนอการเสวนาเกษตรอินทรีย์อาจารย์สาขาวิช า
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน
หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง” เพื่อขยายผลเกษตรอินทรีย์ในการทานาและปลูกพืชผักใน
เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามลาดับ (หนังสือเชิญและการตอบรับในภาคผนวก)
เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง”วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนเข้าร่วม ๓๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็งหมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ โดยมี ดร.สมชาย ฐาน
เจริญ ครูภูมิปัญญาไทย เป็นวิทยากรประเด็นการจัดเวทีเสวนา
(๑) สถานการณ์ภาคการเกษตรของชุมชน ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในการ
ทาการเกษตรและภาวะหนี้สินผู้ให้ข้อมูล จานวน ๓๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยทา
นา ๒๘ ราย ทาสวน ๒๔ ราย และปลู กผั ก ๒๔ ราย ภาวะหนี้สิ นของผู้ ให้ข้อมูล พบว่า จาก ๓๐
ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ปลอดหนี้หรือไม่มีภาวะหนี้สินสาเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการ

๑๖๒
ลงทุนภาคเกษตรโดยเฉพาะการซื้อปุ๋ย พบว่าทุกครัวเรือนลงทุนซื้อปุ๋ยในการทาการเกษตรโดยทุก
ครัวเรือนที่ให้ข้อมูลล้วนใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร โดยมีจานวน ๒๘ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ย
อินทรีย์
(๒) ปัญหาการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่อยู่ในลาดับแรกของ
ผลการทาประชาคมหมู่บ้าน เนื่องมาจากความไม่ไว้วางใจที่มีต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบ
ผลสาเร็จในอดีต ที่สาคัญคือเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีและผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้ฝังรากลึ กใน
ระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า
(๓) ลงมติให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ จากการเสวนา ประชาชนผู้เข้าร่วม
เสวนามีความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร (๒) เพื่อนาผลการทดลองการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยายผลในการทาการเกษตรภายในบ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง(๓) เพื่อสร้างความ
มั่นใจ ในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้คัดเลือกครอบครัวทดลองทานาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยไส้เดือน)
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ครอบครัวในหมู่บ้านจานวน ๔ ครอบครัวร่วมโครงการทดลองทานา และอีก
๔ ครอบครัวทดลองทาสวน ปลูกผัก และปลูกพืชไร่
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง
ตัว แทนที่กลุ่ มเสวนาเกษตรอินทรีย์คัดเลื อกในการทดลองทานา ๔ ราย ได้ร่ว ม
สนทนากลุ่ม (focus group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนจากแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยโดยการเลี้ยง
ไส้เดือน บ้านหมากมี่ หมู่ที่ ๑ ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๑โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทาปุ๋ยไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงการเตรีย มดินข้อควร
ระวังในการเลี้ยงข้อห้าม อัตราการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการทานา
ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการทดลองโครงการทานาเกษตรอินทรีย์ (ด้วยปุ๋ยไส้เดือน)ตัวแทน
กลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในที่นาปลูกข้าว ๔ แปลง แปลงละ ๑ ไร่ นาหว่านลง
ในแปลงปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผลการทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้
แปลงทดลองที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือน (เสริมโดยกากชูรสอินทรีย์) นายสมศรี แสนทวี
สุข ใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นหลัก ๔๐๐ กิโลกรัม และใช้กากชูรสอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรัม (วัสดุปรับปรุงดินที่ทา
จากแกลบดา ราข้าว น้ารมควันต้นยูคาลิปตัส กากผงชูรสที่ทาจากมันสาปะหลัง) “พบว่าคุณภาพดินดี
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูและลอยตัวขึ้น มีปลาและสัตว์น้าอื่นในที่นา มีสาหร่ายน้า
จืดที่บริโภคได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในการทานาด้วยปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมา นอกจากทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนปลูกในนาข้าวแล้ว ยังมีการทดลองในกระป๋องพลาสติก ๒ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนล้วน พบว่า
ข้าวแตกกอดี ใบไม่เขียวมาก แต่ไม่มีเชื้อราที่ใบข้าว และทดลองในกระป๋องพลาสติก ๓ กอ ที่ใช้ปุ๋ย

๑๖๓
ไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ พบว่าใบเขียวมากกว่าแต่พบว่ามีเชื้อราที่ใบข้าว” การเรียนรู้ที่ได้จาก
การใช้ปุ๋ยไส้เดือน สภาพดินที่ร่วนฟูไม่เกาะตัวแข็ง (มีความร่วนขึ้น)ข้อเสนอแนะในปีต่อไป ควรนาปุ๋ย
ไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือดา จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดิน จะทาให้มีปุ๋ย
ทั่วถึงและได้ผลดีกว่า หลังจากใช้ปุ๋ยไส้เดือน ระบบนิ เวศเปลี่ยนแปลงไป (มีสาหร่ายน้าจืดเป็นอาหาร
มีหอยปูปลาในนาข้าว)
แปลงที่ ๒, ๓ และ ๔ นายสมพร ทองเทพ นางบุญมี คาเติม และนางสมร ตริณรัตน์
ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน ผสมกับปุ๋ยเคมี ในสัดส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปน
เหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนและกากชูรสอินทรีย์
ประสบการณ์จากแปลงที่ ๔ ได้หว่านปุ๋ยขณะน้าหลาก ทาให้ปุ๋ยลอยไปกระจุกตัว
เฉพาะที่ ทาให้ต้นข้าวเติบโตเป็นหย่อมๆ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือนแต่ควรทา
เป็นเม็ด (อัดปุ๋ยเป็นเม็ด) ให้มีน้าหนักหรือคลุกก่อนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูกเปรียบเทียบทุนที่ใช้ใน
การซื้อปุ๋ยราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือน ปุ๋ยจากกากชูรส และปุ๋ยเคมี คิดเป็นกิโลกรัมละ ๘ บาท ๑๒
บาท และ ๑๓ บาท ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ในระดับต่าสุด และหาก
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนได้เอง จะทาให้ต้นทุนการทาการเกษตรลดลงไปอีก
มาก
สรุปข้อเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ์ นายสมศรี แสนทวีสุขพบว่า “ในปีแรกที่ทดลอง
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียง
กับนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพ
มากขึ้น นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้ าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ย
ไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่าทั้งในลักษณะของความเจริญเติบโตของต้นข้าวและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า
ปุ๋ยเคมี และหากประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทานาลดต่าลง
มากขึ้น” แต่อย่างไรก็ตาม นางบุญมี คาเติม เห็ นว่า “ตนเองไม่สามารถรอผลการทดลองจากปุ๋ ย
ไส้เดือนได้ ยอมรับว่า ตนเองไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการทานาด้วยปุ๋ยอินทรีย์
เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่า
นาข้าวที่ทดลองด้วยปุ๋ยไส้เดือน” นายชาลี ทองเทพ ประธานสหกรณ์ชุมชน ให้ความเห็นว่า “ตนเอง
เคยได้รับการชักนาแบบมีผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทปุ๋ยเคมีให้เปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร
จ านวนหลายตั น พบว่ า คุ ณ ภาพปุ๋ ย ไม่ ดี ป ระชาชนหยุ ด การใช้ปุ๋ ย เคมี ข องบริ ษั ท นั้ น ตนเองต้ อ ง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่ างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมี
ใช้ในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน สาหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน หลังจาก
เห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผักก่อนเสวนาเกษตรอินทรีย์และติดตามดูการทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีขึ้น และราคายังถูกกว่าปุ๋ยเคมี ตนเองจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะ

๑๖๔
ปุ๋ยไส้เดือนในการทาการเกษตรทั้งนาข้าวและแปลงพืชผักในฤดูกาลต่อๆ ไปนอกจากนี้ โครงการเลี้ยง
โคและโครงการทาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองกิจกรรมจะเกื้อกูลกัน”
ขั้นตอนที่ ๕ นาองค์ความรู้ใหม่จากการทดลองไปขยายผลในชุมชน
กลุ่ ม ทดลองท านาเกษตรอิ น ทรี ย์ จ ากไส้ เ ดื อ น ได้ เ ผยแพร่ ผ ลการทดลองในชุ ม ชน
โดยเฉพาะแก่กลุ่ม ๔ ครอบครัวที่จะทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการปลูก พืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ใน
วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๑ และได้ร่ ว มกันทดลองปลูก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม
๒๕๖๒ กลุ่มทดลอง ๔ ครอบครัว ประกอบด้วย ๑. นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข บ้านเลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๕
(พืชสวน) ๒. นางรัชนี ลีนาม บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ (ไร่ข้าวโพด) ๓. นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่
๔๖ หมู่ที่ ๕ (ปลูกผัก) ๔. นายจันทร์ ลีนาม บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ (ปลูกฟักทองและแตงกวา)
ติ ด ตามผลการทดลองนายสมบู ร ณ์ แสนทวี สุ ข ทดลองใช้ ปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นในพื ช สวนให้
ความเห็นว่า “ตนเองนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์อยู่แล้ว ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนได้ทาให้ต้นมะนาว
ในสวนของตนซึ่งมีมากกว่า ๑๐ ต้น มีใบเขียว ลาต้นแข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตที่ดี ” นางรัชนี ลี
นามทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ความเห็นว่า “ในปีแรกที่ดินปรับตัวใบข้าวโพดใน
แปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า
อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนแปลงพืชผักอื่นได้ผลดีมาก
ได้แบ่งปุ๋ยไส้เดือนบางส่วนให้พี่สาวไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่าปลี ได้ผลดีมาก สามารถ
นาผลผลิตไปขายได้ ตนเองประทับใจจากการที่ได้ติดตามการทดลองปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรส
อินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ ของครอบครัว นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่าได้ผลดี ทาให้มีความเชื่อมั่น
ที่จะทาเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป” นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ ปลูกแตงกวาโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ผสมปุ๋ยคอกให้ความเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอก ได้ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสม
ปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมาต่อไปจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร การปลูกแตงกวาใน
ปีนี้ได้ผลดี สามารถนาผลผลิตไปขายเป็นรายได้ ” นายจันทร์ ลีนามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
กระโสบบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกฟักทองและแตงกวา มีความเห็ นว่า “ทดลองปลูก
ฟักทอง ๑ แปลง และแตงกวา ๑ แปลง ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกผัก เพราะประหยัด
และปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ได้นาผลฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน”
ขั้นตอนที่ ๖ การขยายผลในหมู่บ้านอื่น
กลุ่มสนทนาการใช้ปุ๋ย อินทรีย์จากไส้เดือนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ได้เปิดโอกาสให้ผู้ น าและ
ชุมชนในหมู่บ้านอื่นของตาบลกระโสบ จานวน ๓ หมู่บ้าน นาไปทดลองขยายผล ซึ่งปรากฏผลการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้ เดือน ดังนี้ นางอุษา บุญใหญ่ให้ความเห็ นว่า “เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า” นายเลิศ มูลมั่ง ให้ความเห็นว่า “การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและ
เขีย วทนนานกว่าปุ๋ ยเคมี ” นางนฤมล เชื้อสะอาดเห็ นว่า “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้ เดือนช่วยให้

๑๖๕
ผลผลิตดีทั้งต้นหอม ข้าวโพด พืชผักมีผลดก” นายอุทัย สงวนทรัพย์เห็นว่า “ได้ไปร่วมกลุ่มสนทนา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ ากไส้ เดือน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้านเค็ง และอาจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ณ แหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยไส้เดือนบ้านหมากมี่ ตาบลกระโสบและได้นาปุ๋ยไส้เดือนไป
ทดลองปลูกแตงกวา พบว่า แตงกวามีลูกใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี”
ขั้นตอนที่ ๗ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง
หมู่ที่ ๕ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์” ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยจากไส้เดือนผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๕๒ รูป/คน
แยกเป็นประชาชนพื้นที่โครงการทดลองเกษตรอินทรีย์จากปุ๋ยไส้เดือน จานวน ๒๐ คนนิสิตสาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ จานวน ๒๗ รูป/คน และอาจารย์ส าขาวิช ารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จานวน ๕ รูป/คน (๑) ประเด็นการเสวนาประกอบด้วย (๑) การจัดทาประชาคม
หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ร่วมกับ ส่วนราชการระดับอาเภอ
และองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี( ๒) ปัญหาการ
จั ดทาประชาคมหมู่บ้ าน(๓) ปั ญหาหนี้สิ นและการจัดการปัญหาหนี้สินของเกษตรกร(๔) เกษตร
อินทรีย์กับการลดภาระหนี้สินของเกษตรกร(๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประชาคมหมู่บ้าน
และการทดลองเกษตรอินทรีย์กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน
(๖) ศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ (๒) สภาพปัญหาที่ได้จากการเสวนา พบว่า(๑) ที่ผ่านมา การ
ทาประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการ หลายๆ โครงการ แล้ว
ให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือก
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคม
เพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น นอกจากนี้ การทาประชาคมหมู่บ้าน ไม่ได้เปิดโอกาสหรือ
ให้ เ วลาประชาชนสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ น ามาประกอบการตั ด สิ น ใจอี ก ครั้ง หนึ่ ง(๒) โครงการ
ประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตาบลบางโครงการไม่
ถูกนามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ราคา
๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่เคยถูกนามาอัดเม็ดปุ๋ยนับตั้งแต่จัดซื้อมาเป็นระยะเวลา ๕ ปีทั้งนี้เพราะไม่มีการ
สืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในการทาการเกษตร (ทานา พืชสวน พืชไร่) จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดที่เหมาะสม ระหว่าง
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันอย่างไรจะ
น าปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ป ระเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีว ภาพ มูล สั ตว์ หรือการผลิ ตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอื่ น )
กระบวนการดังกล่ าว นั บ เป็ น ขั้น ตอนส าคัญในการตัดสิ นใจเลื อกโครงการอย่างโปร่งใส มีความ

๑๖๖
รับผิดชอบตรวจสอบได้ นาไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน(๓) ทัศนคติของประชาชนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนเห็นว่าปุ๋ย
อินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทนของประชาชนในการใช้ระยะเวลา
ปรับสภาพดินนับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการปรับ
สภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว(๔) นโยบายของรัฐ เป็นเรื่อง
ส าคั ญ ที่ จ ะลดเกษตรเคมี แ ละหั น มาสนั บ สนุ น เกษตรอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง หรื อ ไม่ มี
กระบวนการใดในการดาเนินการผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และ
เวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการ
ผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี (๓) ความร่วมมือใน
อนาคตระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (๑)
ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิ ตปุ๋ย
อินทรีย์และการทาเกษตรอินทรีย์ และหากเป็นไปได้ ควรหาทางใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อมโยง
กับการขยายผล (๒) กลุ่มที่ทาการทดลองเกษตรอินทรีย์ควรหาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์
เป็นวาระหลักของการทาประชาคมหมู่บ้าน โดยเฉพาะในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม (๓) โอกาสขยายการทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ ให้ความ
สนใจในการที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยงใน
กะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรกในการซื้อสายพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพื้นบ้าน ได้แก่ มูล
โคพื้นบ้าน กากเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ดเก่าที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอื่นที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับ
สภาพดิน ขี้มะพร้าวบด ไข่ไก่เป็นต้น (๔) ผลการประเมินการเสวนาความพึงพอใจของนิสิตความพึง
พอใจของนิสิตโดยรวมในการทาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก (x̄=3.93) โดย
แยกเป็นรายประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจในการประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.0) ความ
เข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.0) ความเข้าใจในสภาพปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่
ในระดับ มาก (x̄=3.96) แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.81)
ความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.74) ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหา
หนี้สิน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.88) ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก
(x̄=3.92) และความพึงพอใจในการทีส่วนร่ว มของประชาชน อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.14) ค่าเฉลี่ ย
สูงสุดที่นิสิตมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจ
ในสภาพปั ญหาหนี้ สิ น ของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนความพึงพอใจของประชาชน

๑๖๗
โดยรวมในการทาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก (x̄=3.86) โดยแยกเป็นราย
ประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจในการประชาคมหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.20) ความเข้าใจใน
เกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก (x̄=4.30) ความเข้าใจในสภาพปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̄=3.35) แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄=3.80) ความ
เข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄=2.85) ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหา
หนี้สิน อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄=3.05) ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก
(x̄=4.50) และความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.85) ค่าเฉลี่ย
สูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ
ความเข้าใจในสภาพปั ญหาหนี้สิน ของประชาชน การประเมินความพึ งพอใจในการทาประชาคม
หมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การทาประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้ อยที่สุดคือความเข้าใจใน
สภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง ดังได้กล่าวไว้ใน
ข้างต้นว่านโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคม
ที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิต และ
ส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี

๘. ผลการบริการวิชาการและอภิปรายผล
๘.๑ ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
การทาประชาคมหมู่บ้านครั้งล่าสุด ได้ดาเนินการในวันเดียวเริ่มตั้งแต่ตัวแทนจากส่วน
ราชการระดับอาเภอและตาบลให้ข้อมูลชี้ประเด็นปัญหาสังคมและชุมชนที่ควรแก้ไขจากนั้นประชาชน
ร่วมกันเสนอรายชื่อโครงการที่ต้องการและลงมติด้วยการยกมือและนับจานวนผู้ส นับสนุน แต่ล ะ
โครงการเพียงรอบเดียวในวันเดียวกันปัญหาสาคั ญที่พบจากการศึกษาการทาประชาคมครั้งนี้คือการ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึกในผลได้ผลเสียของโครงการที่
เสนอ ก่อนนามาประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ที่ได้ให้หลักการมี
ส่วนร่วมและหลักความโปร่งใสว่า หมายถึง การให้ข้ อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ให้โอกาสหรือมิติของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ (๒๕๕๙) ที่ ประชาชนและเครือข่ายประชา
สังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความต้องการ การเสนอ

๑๖๘
โครงการในการทาประชาคมไม่ได้เกิดจากจิตสานึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนอื่น ได้แก่ การดาเนินโครงการและการติดตามตรวจสอบโครงการ และทาให้ประชาชนเข้าใจ
ว่า ขั้นตอนการดาเนินโครงการเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วม ส่งผลให้ประชาชนมองว่าโครงการที่หน่วยงานภาครัฐดาเนินการไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ
บทบาทของรัฐและบทบาทของประชาชนในการทาประชาคมหมู่บ้านเป็นเรื่องสาคัญที่
ต้องได้รับการพิจารณาว่าขอบเขตของบทบาทของรัฐในการทาประชาคมหมู่บ้านอยู่ที่ใด ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้ล้าเกินเลยเข้าไปในขอบเขตบทบาทของภาคประชาชนในการทาประชาคมหมู่บ้าน โดยไม่ทาให้
ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมอ่อนแอลงสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
(๒๕๕๕)ที่ชี้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการตื่ นตัวและกระแสความนิยมการมีส่วนร่วมและมีสิทธิใน
การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ได้แก่ กระแสวิชาการที่มีผู้นิยม
เรียกกันว่า “วัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งนักวิชาการในสายนี้มักจะวิพากษ์บทบาทของรัฐในการพัฒนาว่ายิ่ง
หน่วยงานและองค์กรของรัฐมีความเข้มแข็งมากเท่าใด ชุมชนก็มีความอ่อนแอต้องพึ่งพาโครงการ
พัฒ นาจากรั ฐ มากขึ้น เท่านั้ น “ประชาสั งคม” หรือ “ประชาคม” จึงเป็นกระแสที่ผู้ นิยมแนวการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยภาคประชาชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยบทบาทการพัฒนาไม่
ควรผู ก ขาดอยู่ ที่ รั ฐ แต่ ฝ่ า ยเดี ย ว แต่ ค วรเปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนในการก าหนดวิ ถี ก าร
พัฒนาการทาประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน เป็นการทาประชาคมที่ก่อตัวจากการสั่งการจาก
หน่วยงานภายนอก ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตัวที่เกิดจากจิตสานึกในสภาพปัญหาและการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ประชาชนจึงขาดการใฝ่ รู้ วิเคราะห์ วิจัย ไม่มีความจริงจังจดจ่อขาด
ความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเท อุทิศตน ขาดความอดทนที่จะรอดูผลระยะยาว หากแต่เห็นแก่ความ
สะดวกสบายระยะสั้น ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้ประชาคมขาดความต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติ
พึ่งพา และดาเนินการเฉพาะช่วงที่มีนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ สอดคล้องกับ Chirije and
Musamba (2013) ที่ว่า กระบวนการตัดสินใจที่ใช้อานาจสั่งการหรือกาหนดนโยบายจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง (Top-down decision-making) โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ร่วมดาเนินการและรับประโยชน์
ถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้
ชุมชนชนบทจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรซึ่งตนเองมีสิทธิในการควบคุม จัดการ และได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรนั้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติพึ่งพา (dependency) รอ
แผนงานโครงการจากภายนอกเข้ามาช่ว ยซึ่ง เป็น การบั่น ทอนความคิ ดสร้างสรรค์และการสร้ า ง
นวัตกรรมของท้องถิ่น (Local creativity and innovation) และสอดคล้องกับซูซูกิ โนรุโยกิ และ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๕๕) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการก่อตัวและความยั่งยืนของประชาคมหมู่บ้าน
ว่า ประชาคมที่เกิดจากการก่อร่างแบบล่างสู่บน (จากภาคประชาชนสู่ภาครัฐ) นั้นมีแนวโน้มที่จะมี
ความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาไปสู่ประชาสังคมได้ในอนาคต ในขณะที่ประชาคมที่เกิด

๑๖๙
จากระบบราชการที่มีการก่อร่างแบบบนสู่ล่าง (จากภาครัฐสู่ประชาชน) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ตามบริบททางการเมือง (นโยบาย) เป็นสาคัญ หากรัฐไม่ให้การสนับสนุนหรือมีโครงการเข้ามา ก็จะไม่
มีความต่อเนื่องของกิจกรรม อีกทั้งกลุ่มยังมีลักษณะอ่อนแอพึ่งพิงภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
รูปแบบของการก่อร่างประชาคมมีผลสืบเนื่องอย่างมีนัยยะต่อการขยาย การสร้างความเข้มแข็ง และ
ความยั่งยืนของประชาคม นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า แม้ว่าประชาคมจะเป็นความพยายามในการสร้าง
อานาจและความเข้มแข็งให้กับประชาชน ในการดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือดาเนินเรื่อง
ต่างๆ ด้วยตนเอง แต่นโยบายรัฐและการเมืองกลับมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและแนวทางในการ
ดาเนิ น งานของประชาคมต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่ องของการส่ งเสริ ม หรือการเป็นตัว จากั ด การ
ดาเนินงานของประชาคมอีกด้วย
ประชาคมจึงเป็นเวทีสาคัญที่จะให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ ได้
สร้ างความเข้มแข็งโดยการร่ ว มแสดงความคิดเห็ น เข้าถึงข้อมูล ความรู้และทรั พยากร และร่ว ม
ตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งความเป็นธรรมในสังคม
สอดคล้ อ งกั บ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง จ าเป็ น ในสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชาชนกลุ่มคนยากจนให้มีความสามารถในการควบคุม
และใช้ทรัพยากรทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ การผสมผสานระหว่างการ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชนจะช่วยให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถลดความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคมได้
โดยภาพรวมของอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา คือ การกระจายผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยังไม่เป็นไปด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส ประชาชนบางส่วนขาดความสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่ายสนับสนุนโครงการเข้า
ประชาคมเฉพาะในส่วนที่กลุ่มของตนได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมา
อย่างต่อเนื่องทาให้ประชาชนรู้สึกว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดหาบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกให้ประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้รับบริการ การที่
หน่วยงานภายนอกไม่ได้ค้นหาศักยภาพของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ
ทาให้หน่วยงานเหล่านั้นมีทัศนคติที่มองว่าประชาชนไม่มีศักยภาพพอที่จะดาเนินโครงการ แนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการยุโรป ที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ประชาชนไม่มั่นใจใน
การมีส่วนร่วม ประการแรก การกระจายหรือแจกจ่ายที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนทั้งในส่วน
ของงานและผลประโยชน์ประการที่สอง สังคมที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็นอุปสรรคสาคัญหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สาม ความรู้สึกที่ว่ารัฐหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่
จัดหาบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ฝ่ายเดียว ประการที่สี่ ทัศนคติของหน่วยงาน
ภายนอกที่มองประชาชนว่าไม่มีความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วมปัญหาอุปสรรค

๑๗๐
เหล่านี้ได้สร้างทัศนคติการพึ่งพาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนมากกว่าการคิด ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
เพื่อพึ่งพาตนเอง
๘.๒ ผลจากการนาสภาพปัญหาที่ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
๘.๒.๑ ผลจากการร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการหมู่ บ้ าน บ้ า นเค็ ง หมู่ ที่ ๕ ต าบล
กระโสบ พบว่า ปัญหาสาคัญของชุมชน คือปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
และการใช้ยาปราบศัตรู พืช เคมี นอกจากนี้ยังพบว่าเคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่ อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ประชาชนไม่เคยนาเครื่องดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยประชาชนไม่มีโอกาส
เสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ทาให้ปัจจุบันประชาชนขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคย
การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน จึงเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการค้นหาข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาและความต้องการ
สามารถร่วมคิดและตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหาศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก เพิ่มการพึ่งพาตนเอง ลดการสั่งการ
จากเบื้องบนสู่ล่างหรือแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้อง
กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program: UNEP)
(1996) ที่ว่า การมีข้อมูลทางเดียวจากหน่วยงานภายนอกโดยขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในชุมชน
ขาดการปรึกษาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจนาไปสู่ช่องว่างของความไม่เข้าใจ
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภายนอกและส่ งผลไปถึงการขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในแผนงานโครงการ
การดาเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อน
จัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด
มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการร่วมกันศึกษาและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดังนี้ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐาน มีการรายงานผลงานด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องหลักการ
ควบคุมภายใน โดยการวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน ตลอดทั้ง
ความสอดคล้องกับหลั กกฎหมายและระเบียบปฏิบัติหลั กการควบคุมดูแลที่มีการควบคุมติ ดตาม
ประเมินผล การรายงาน และหลักความโปร่งใสที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และเข้าถึงได้
สะดวก มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
๘.๒.๒ ผลการสารวจชุมชนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการสารวจชุมชนไป
พร้อมๆ กับการฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนสามารถแสดงออกถึงปัญหา ความต้องการหรือสิ่ง
ที่ตนเองปรารถนา ตลอดทั้งศักยภาพและทรัพยากรที่ประชาชนมีอยู่การแสดงออกดังกล่าวมี ทั้ง

๑๗๑
รู ป แบบเป็ น ทางการ (ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร) และช่ อ งทางที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ (การพู ด คุ ย ) เสี ย งของ
ประชาชนไม่จาเป็นต้องเป็นเสียงเดียวกันของทุกคนในชุมชน แต่อาจเป็นเสียงของกลุ่มชายขอบที่ขาด
โอกาสหรือถูกทอดทิ้งไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในสังคม ในบางครั้งเสียงและความคิดเห็นของ
กลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ อาจกลายเป็นพลังที่มีอิทธิพลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสามารถ
กาหนดทางเลื อกและตัดสิ น ใจเลื อ กแนวทางที่ดี ที่สุ ดเพื่ อความอยู่ดี กิน ดี และความสุ ขของสั ง คม
โดยรวมซึ่ง Combaz, Emillie and Mcloughlin (2014) เชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคน
รวมถึงกลุ่มชายขอบได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง (Leave
no one behind) ตลอดทั้งสามารถค้นหารากเหง้าหรือสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขให้สังคมโดยรวม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐจะทาหน้าที่แก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการต่อพลเมืองทุกกลุ่ม โดยมิได้เลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือ
สถานะทางสังคมการสารวจชุมชนที่ให้โอกาสแก่ คนชายขอบ เป็นการลดความไม่เสมอภาคและความ
ไม่สมดุลแห่งอานาจในชุมชน ลดการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันไม่ให้คนจนได้มีโอกาสในการยกระดับ
ผลผลิตของตนเอง ความไม่สมดุลแห่งอานาจส่งผลให้เกิดการปิดกั้นเสียงของประชาชนในสังคม ใน
อีกด้านหนึ่ง การเสริมสร้างพลังศักยภาพของประชาชนที่ยากจน จะเป็นการสร้างความมั่นคงในสิทธิ
ของพลเมืองและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มคนจนได้มีโอกาสเจริญเติบโตในสังคม ดังนั้น สิ่งจาเป็นคือ
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชาชนกลุ่มคนยากจนให้มีความสามารถในการ
ควบคุมและใช้ทรั พยากรทั้งของตนและของรั ฐ ให้ เกิดธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ระหว่างการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชนจะช่วยให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถลดความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคมได้
การสารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหา
และความต้องการจาเป็นของชุมชนซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธี
ค้ น หาและพั ฒ นาจากฐานศั ก ยภาพ ประสบการณ์ แ ละทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการหมู่บ้านและอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เห็นด้วยกับ การค้นหา
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและร่ ว มกั น พิ จ ารณาแบบสอบถามเพื่ อ ค้ น หาศั ก ยภาพของชุ ม ชนตลอดทั้ ง
วิสัยทัศน์และความคาดหวังโดยมีประเด็นคาถามรายครัวเรือนประกอบด้วยการค้นหาทักษะความรู้
ความสามารถ วิสัยทัศน์และความคาดหวัง การทาประชาคมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการค้นหา
ศักยภาพรวมถึงประสบการณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-Based Approach) จะมีส่วน
ช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Environmental Program: UNEP) ที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการค้นหาข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาและ
ความต้องการ สามารถร่วมคิดและตัดสินใจกาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหา
ทรัพยากรที่จาเป็น อันเป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก เพิ่มการพึ่งพาตนเองและสอดคล้องกับ The
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ABCD Institute ที่ให้ความสาคัญกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการพัฒนาโดยวิธี
ค้ น หาปั ญ หาและความต้ อ งการจ าเป็ นของชุม ชน (Needs-based community development)
และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ในชุมชน (Assetbased community development) โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็ง
ภายในชุมชนโดยการสร้างพลังความเชื่อมั่นจากทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชื่อมั่น
ว่าสมาชิกชุมชนทุกคนต่างมีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วนช่วยทาให้ชุมชนดีขึ้น สมาชิกใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้ สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโปร่งใสยึดถือสมาชิกใน
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะนักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนาโดยเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้า งขวางและจริง จั ง ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งใส่ ใ จและรั บ ฟั ง สิ่ ง ที่ เ ป็น
ผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่ง ที่ประชาชนให้ความสนใจ การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการ
ปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความคิดเห็นจาก
สมาชิกชุมชนมากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่กาหนดจากภายนอก เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจาก
ภายใน โดยสมาชิกชุมชนมีบทบาทควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชนซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือ
ขยายทุนทางสังคม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและสารวจชุมชน
ได้พบจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส ของชุมชนบ้านเค็ง ดังนี้จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่
ชุมชนมีความสามัคคี มีความพร้ อมเพรียง ร่ว มแรงร่ว มใจเมื่อต้องการความร่ว มมื อ ผู้ ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่ บ้ า น และตั ว แทนคุ้ ม มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ดี กั บ ประชาชนผู้ น าชุ ม ชนโดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นาผู้นาและประชาชนมีความพร้อมที่
จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐาน ที่ ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือ พัฒ นา
ศักยภาพของตน นอกจากนี้โครงการที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก โดยดาเนินการในระดับตาบล มีการจ้างแรงงาน
ประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภาพพอที่จะช่วยการ
เจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้นประชาชนไม่มีความมั่นใจในความโปร่งใสของการดาเนินการและหัน
กลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิมสิ่งที่คุกคาม (Threats)ได้แก่ ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาค
เกษตรโดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชเคมีโอกาส (Opportunities)การสร้างโอกาสจาก
ภายในชุมชนโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินจาก
การสอบถามกลุ่มคุ้มรายครัวเรือน พบว่า สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพและทักษะในการทานา
ปลูกผัก ทาสวน และเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ โค-กระบือ
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๘.๒.๓ ผลการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการ และเติมเต็ม
ความคาดหวัง การที่ชุมชนได้เสนอโครงการวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชาคมหมู่ บ้ า น บ้ า นเค็ ง ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้ ว ยเหตุ ผ ลส าคั ญ คื อ โครงการปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ที่ เคย
ด าเนิ น การในบ้ า นเค็ ง และหมู่ บ้ า นใกล้ เ คี ย งในต าบลเดี ย วกั น แต่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ เนื่ อ งจาก
กระบวนการบริหารโครงการและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความโปร่งใส และไม่สามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากความล้มเหลวของโครงการดังกล่าวทาให้การเสนอโครงการปุ๋ย
อินทรีย์บ้านเค็ง ในการทาประชาคมหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
๘.๒.๔ ผลการร่วมกันตัดสินใจเลือกโครงการเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการที่ใช้
ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน การเสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ดาเนินการร่วมกับประชาชนในชุมชน
บ้านเค็ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการเสวนาครั้งนี้โดยมีวิทยากรภูมิ
ปัญญาเกษตรอินทรี ย์ พื้น ถิ่นเข้าร่วมเสวนา โดยก่อนการเสวนาประชาชนได้ร่วมกันทดลองใช้ ปุ๋ย
อินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและนาผลการทดลองไปนาเสนอในการเสวนาสอดคล้องกับ Chowdhury
(1996) ที่ตั้งคาถามสาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายสามด้าน ได้แก่ ประการแรก
พิจารณาการมีส่วนร่วมนั้นว่าเป็นการมีส่วนร่วมประเภทใด ประการที่สอง มีใครเข้าร่วม และประการ
ที่สาม การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไรและสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข(๒๕๕๕)
ที่ให้แนวคิดในการเปิดเวทีสาธารณะว่า เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถช่วยในการอธิบายถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาคม คือระบบการสื่อสารที่เป็น “พื้นที่สาธารณะ”(public sphere) อันเป็น
พื้นที่เปิดกว้างสาหรับให้ประชาชนพลเมืองเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ากัน พื้นที่สาธารณะเป็นเวทีสาหรับ
การรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายโต้แย้งเพื่อแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะหลักการสาคัญของความเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ที่
การเปิดพื้นที่อิสระ ปลอดจากการครอบงาของรัฐและระบบตลาด เป็นพื้นที่ของคนหลากหลาย มีการ
ติดต่อกันสม่าเสมอ ความเป็นอิสระของพื้นที่สาธารณะจะเป็นระบบสื่อกลางระหว่างรัฐและประชา
สังคม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาหรับประชาชนได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสาธารณะ ดังนั้น
พื้น ที่ส าธารณะจึ งเป็ น พื้น ที่ห นึ่ ง ที่ส ามารถส่ งเสริ มให้ เ กิดจิ ตส านึ กและสร้า งความเข้ม แข็ ง ให้ กั บ
ประชาคม
ผลจากการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้าและปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินเปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี ที่พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนให้ผ ลผลิตที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าปุ๋ยเคมีทั้งในด้าน
ราคาที่ปุ๋ยไส้เดือนมีราคาถูกกว่าและในด้านการให้ผลผลิตที่มากกว่า ผลการทดลองเชิงประจักษ์
ดังกล่ าวได้ถูกบั น ทึก ด้ว ยภาพและนาไปใช้ เป็น ข้ อมูล ในการเสวนาแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น กั บ
ประชาชน หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง”สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ Vishwanath
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and Kaufmann (1999) and Kaufmann (2002) ที่ว่า เป็นการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือ
ได้และทันต่อเวลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
๘.๒.๕ ผลการเสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเองพบว่าทุก ครัวเรือนที่ให้ ข้อมูล
ลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตร และส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์โดยสัดส่วนการใช้
ปุ๋ยเคมีในการทานา ทาสวน และปลูกผัก มีมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคสาคัญในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน พบว่าเกิดจากความไม่ไว้วางใจที่มี ต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบ
ผลสาเร็จในอดีต ทาให้โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในลาดับแรกของการทาประชาคมหมู่บ้าน
นอกจากนี้ ยั ง มี ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งของนโยบายและกระบวนการท างานของภาครั ฐ ท าให้ เ กิ ด
เครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกัน
ประชาชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงการที่ ห น่ ว ยงานภายนอกและภาคธุ ร กิ จ ด าเนิ น การให้ โ ดยที่
ประชาชนเองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงการพัฒนาที่ผ่านประชาคมส่วนใหญ่จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน การเสวนาครั้งนี้ วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์กับการแก้ไขปัญหาชีวิต
ได้แก่ การทาการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองศักยภาพของชุมชนใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการทาการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนาเสนอผลความสาเร็จของการทดลองการ
ปลูกผักในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน
การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังให้ประชาชนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่มที่ต้องการที่จะบรรลุเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ตนปรารถนานั่นคือการทดลองทาเกษตรอินทรีย์
เพื่อลดปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนที่ร่วม
เสวนา ได้ร่วมคิด ร่วมหารือ และร่วมตัดสินใจผลจากการเสวนาพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนามี
ความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อ
เลือกครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร ๒) เพื่อนาผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ไปขยายผลในการทาการเกษตรภายในบ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง ๓) เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการ
เสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ประชุมเสวนาได้ร่วมกัน
มีมติเลือกครอบครัวอาสาสมัคร รวม ๘ ครอบครัวเพื่อทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการทานา
จานวน ๔ ครอบครัว ปลูกผักและพืชไร่จานวน ๓ ครอบครัว และ ทาสวนจานวน ๑ ครอบครัว การ
ตัดสินใจคัดเลือกครอบครัวทดลองร่วมกันดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ที่ว่าปัจจัยประการแรก แรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
และตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเองและต่อชุมชนประการที่ส อง
เป็ น ความผู ก พั น ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ทางสั ง คม ศาสนาและวั ฒ นธรรมประเพณี ป ระการที่ ส าม
ประชาชนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วน
ของตนเองและในภาพรวมของชุมชนประการสุ ดท้าย ประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเกียรติ
ศักดิ์ศรีหรือเพื่อชุมชนในภาพรวมเงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่งเดียวในการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๗๕
นอกจากนีก้ ารเลือกครอบครัวทดลองทั้ง ๘ครอบครัวดังกล่าว มีลักษณะกระจายไปตามคุ้มต่างๆ ของ
หมู่บ้าน สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ BauhrandGrimes (2012) ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ การไม่เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การเคารพในหลักแห่งกฎหมายหรือหลักนิติ
ธรรม
การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนของครอบครัวทั้ง ๘ ครอบครัว จึง
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส มีการทดลอง การติดตามความก้าวหน้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชนกลับมามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว
๘.๒.๖ ผลการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และสนทนากลุ่มตัวแทนชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งผลิต
ปุ๋ยไส้เดือนโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยง วิธีการเลี้ยง
ไส้เดือน และข้อควรระวังในการเลี้ยง

๘.๓ ผลการทดลองเกษตรอินทรีย์และการขยายผล
๘.๓.๑ ผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านตัวแทนชุมชน ที่ได้ไปศึกษาแหล่งผลิตปุ๋ย
ไส้เดือนโดยการสนทนากลุ่มจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง ได้นาความรู้มาทาความเข้าใจกับ
ครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชุมชนได้
ร่วมกันจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนเพื่อใช้ในการทดลองทานา ปลูกผักและทาสวน พร้อมกับ
ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
หรือตอบข้อสงสัยได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงตัวแทนกลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโดยการหว่านลงในที่นา ๔
แปลงๆ ละ ๑ ไร่ พบผลการทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรส
อินทรีย์ (อัตราส่วน ๘ ต่อ ๑) พบว่าคุณภาพดินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูขึ้น ราก
ต้นข้าวลอยตัวขึ้น มีปลาและสัตว์น้าอื่นในที่นา มีสาหร่ายน้าจืดที่บริโภคได้ โดยที่ไม่เคยมีมาก่อนจาก
การทานาด้วยปุ๋ยเคมีนอกจากทดลองปลูกในนาข้าวแล้ว ยังมีการทดลองในกระป๋องพลาสติกพบว่า
ข้าวแตกกอดี ไม่มีเชื้อราที่ใบข้าว ข้าวออกรวงงามกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่ทาให้สภาพดินร่วนฟูไม่เกาะตัวแข็ง มีความร่วนขึ้น ข้อสังเกตที่พบและควรแก้ไขในการ
เตรียมดินก่อนทานาในฤดูกาลต่อไปคือ ควรนาปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนการหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือการดานา จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดิ นอย่างทั่วถึงและจะทาให้ได้ผลผลิต
ดีกว่าไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าจาเป็นต้องหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้าหนัก ซึ่งจะไม่ทาให้ปุ๋ยลอยไป
ตามน้าโดยเฉพาะช่วงฤดูน้าหลาก การศึกษาทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่าวได้ทาให้เกิดนวัตกรรมและ

๑๗๖
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ากว่าปุ๋ยเคมี
นอกจากนี้ การทดลองดังกล่ าวส่งผลให้ เกิดการนาผลการทดลองนี้ไปแลกเปลี่ยนและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับครอบครัวอื่นในชุมชนในการเข้าถึงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้ง
สามารถสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและการกระจายความรู้และทรัพยากรที่เป็นธรรมผลการทดลอง
ของ นายสมศรี แสนทวีสุข และนางบุญมี คาเติมพบว่า ในปีแรก นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปี
ต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมากขึ้น เชื่อมั่นว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่า
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่าทั้งในลักษณะของความเจริญเติบโตของต้น
ข้าวและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าปุ๋ยเคมี และหากประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งทา ให้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทานาลดต่าลงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สาหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนใน
ระยะแรกของ นางบุญมี คาเติม ไม่มีความมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการทานาด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่ เท่ากันสาหรับแปลง
ทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลง
ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยทาให้ประหยัดในการลงทุน
พร้อมกับเป็นการฟื้นฟูดินและระบบนิเวศในระยะยาวจากการทดลองเกษตรอินทรีย์ในการทานา
ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส าคั ญ คื อ ความรอบรู้ ทั้ ง เชิ ง วิ ช าการ ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
สถานการณ์ที่จะนามาศึกษาทดลองและการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ความรู้
เหล่านี้มีความสาคัญต่อประสิทธิผลของการทดลอง ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สาคัญที่จะขาดเสีย
มิได้คือคุณธรรมความอดทนอดกลั้นของผู้ทาการทดลองที่จะติดตามเฝ้าดูผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งความรู้และคุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน
ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในการทาการเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนทาการเกษตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ ปรากฏผล ดังนี้นาย
สมบูรณ์ แสนทวีสุขซึ่งนิยมใช้ปุ๋ย อินทรีย์จากมูลสั ตว์มาก่อนแล้ ว ได้นาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดื อนไป
ทดลองปลูกพืชสวนโดยเฉพาะสวนมะนาวพบว่า ต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ลาต้นแข็งแรง
และน่าจะให้ผลผลิตดีนางรัชนี ลีนามได้นาปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่า ในปีแรก
ที่ดินอาจใช้ระยะเวลาปรับตัว ใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่าง
จากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ซึ่งจะทาให้ต้น
ข้าวโพดสูงขึ้นและใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนการนาปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ในแปลงพืชผักอื่นได้ผลดีมาก
โดยเฉพาะส่วนที่นาไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่าปลี ได้ผลดีมาก สามารถนาผลผลิตไป
ขายได้ตลอดทั้งได้ติดตามผลการศึกษาทดลองทานาของ นายสมศรี แสนทวีสุข ที่ได้ใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือ

๑๗๗
ปุ๋ยอินทรีย์อื่นผสมกับกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ พบว่าได้ผลดี ทาให้มีความเชื่อมั่นที่จะนา
ผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการทานาเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไปนายจันทร์ ลีนาม สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกระโสบได้ทดลองนาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนไปปลูกฟักทองและแตงกวา พบว่า
ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการปลูกผัก เพราะประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้
ปุ๋ยเคมี โดยได้นาผลฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านมีความมั่นใจว่าจะร่วมกับชุมชน
ผลักดันโครงการปุ๋ยอินทรีย์เข้าประชาคมหมู่บ้านในปีต่อไปนายชาลี ทองเทพได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ผสมปุ๋ยคอกปลูกแตงกวา ทาให้ได้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมาต่อไปจะไม่ใ ช้
ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร การปลูกแตงกวาในปีนี้ได้ผลดี สามารถนาผลผลิตไป
ขายเป็นรายได้ปัญหาอุปสรรคสาคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชัก
น าจากบริ ษัทปุ๋ ย เคมีเปิ ดสิ น เชื่อปุ๋ ยเคมีให้ เกษตรกร บางบริษัทได้ส่ งปุ๋ยเคมีที่ไ ม่มีคุณภาพท าให้
ประชาชนไม่รับปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้นไปใช้ในฐานะผู้นาสหกรณ์ชุมชน นายชาลี ทองเทพ จาเป็นต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมีใช้
ทาการเกษตรในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินต่อเนื่อ งของชุมชน นายชาลี ทองเทพมี
ความเห็นต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนว่า หลังจากเห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลง
ผักและในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีขึ้น ราคาปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยไส้เดือนมีราคาต่ากว่าปุ๋ยเคมี ในปี
ต่อไปจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยไส้เดือนควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์อื่นในการทาการเกษตรทั้งนาข้าวและ
แปลงพืชผักนอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่การเลี้ยงโคและการทาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะเกื้อกูล
กันและสามารถเสนอเป็นโครงการของชุมชน
ข้อมูลที่ได้จาก นายชาลี ทองเทพ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่
เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตร
เคมี เ ข้ า มามี บ ทบาทในชุ ม ชน โครงการที่ ป ระชาชนเสนอในการท าประชาคมหมู่ บ้ า นโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการลงมติ
ได้แก่ โครงการลี้ยงโคและโครงการสนับสนุนวัสดุการทาปุ๋ยอินทรีย์ (ประชาคมหมู่บ้านในวันที่ ๗
มีนาคม ๒๕๖๑) ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
เชิ ง ลึ ก ของประชาชนในการค้ น หาข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความต้ อ งการ การตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการ การติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม
๘.๓.๒ ขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปยังหมู่บ้านอื่นผู้นาชุมชนและประชาชน
จานวน ๔ ครอบครัวพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ในตาบลกระโสบพบว่า เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พืชผักสวนครัว
ได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและเขียวทนนานกว่าปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือมีผลดก แตงกวามีผลใหญ่กว่าและมี

๑๗๘
รสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีทาให้ประชาชนในหมู่บ้านอื่นนอกเหนือจากประชาชนในบ้านเค็ง หมู่ที่

๕ มีความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
๘.๔ ผลการเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
๘.๔.๑ สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนาพบว่า (๑) ที่
ผ่ านมา การทาประชาคมเพื่อคัดเลื อกโครงการพัฒ นาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการหลาย
โครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ โครงการ จากนั้นที่
ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลื อกไม่ใช่เสียงข้างมากของ
ผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น นอกจากนี้ การทาประชาคมหมู่บ้าน
ไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
(๒) โครงการประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่ว นราชการและองค์การบริหารส่วนตาบล
บางโครงการไม่ถูกนามาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ที่ไม่เคยถูก
นามาอัดเม็ดปุ๋ยทั้งนี้เพราะไม่มีการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทาการเกษตร (ทานา พืชสวน พืชไร่) จะนาปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีวภาพ มูลสัตว์ หรือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอื่น) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ด
และเป็นผงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันอย่างไร (๓) กระบวนการใน (๑) และ (๒)
นับเป็นขั้นตอนสาคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
นาไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจากการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์โดยเฉพาะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยของท้องถิ่นที่ไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ปัญหาลักษณะนี้จะแก้ไข
ได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการไม่
ว่าบุ คคลนั้ น จะมีส ถานภาพใดและยอมรับความส าคัญของทุกคนว่ามีทักษะ ความสามารถ และ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจดาเนินการ การติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้ง
การได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม (๔) ความรู้และความอดทนมีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทน
ของประชาชนในการใช้ระยะเวลาปรับสภาพดินนับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หาก
สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะ
ยาว (๕) นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคม
ที่จัดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิตและ
ส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี

๑๗๙
๘.๔.๒ข้อเสนอความร่วมมือในอนาคต ชุมชนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีควรที่จะ (๑) ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดผล
ต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรี ย์และการทาเกษตรอินทรีย์โดยร่วมปรึกษาเกษตรกร
ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง(๒) ควรหาทางใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ (๓) หาทาง
ผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการทาประชาคมหมู่บ้าน ในส่วนที่ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๔) โอกาสขยายการ
ทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ให้ความสนใจในการที่จะร่วมกันทดลอง
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยงในกะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรก
ในการซื้อสายพันธุ์ไส้เดือน วัส ดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพื้นบ้าน ได้แก่ มูลโคพื้นบ้าน กากเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ด
เก่าที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอื่นที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับสภาพดิน ขี้มะพร้าวบด ไข่ไก่
๘.๔.๓ ผลประเมินการเสวนา ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดทา
ประชาคมหมู่บ้ านและการทาเกษตรอินทรี ย์พบว่า ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่นิสิ ต มีความพึ งพอใจจากการ
ประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและ
ทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทาประชาคมหมู่บ้านและการทา
เกษตรอินทรีย์พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการทา
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน การประเมิน
ความพึงพอใจในการทาประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและใน
ส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อย
ที่สุ ดคือความเข้า ใจในสภาพปั ญหาหนี้สิ น ของประชาชนซึ่ งเป็นปั ญหาที่ต้ อ งได้ รับ การแก้ ไ ขเชิ ง
โครงสร้าง

๙. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
๙.๑ สังเกตการณ์การทาประชาคมหมู่บ้านการทาประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน ใช้วิธีการให้ประชาชนเสนอชื่อโครงการหลายโครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุน
โครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุดหนึ่งโครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุ ด
มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสี ยง
มากกว่าโครงการอื่น การทาประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกในความเป็นไปได้ตลอดทั้งผลได้ผลเสียของโครงการเพื่อนามาประกอบการตั ดสิ นใจ
นอกจากนี้ โครงการที่ผ่านการประชาคมส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นงาน

๑๘๐
จ้ า งเหมาโดยภาคธุ ร กิ จ นอกชุ ม ชนแม้ จ ะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนชุ ม ชนร่ ว มตรวจรั บ โครงการ แต่
ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการติดตามและตรวจสอบให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
บทบาทของรัฐต่อประชาชนจึงมีความสาคัญที่จะทาให้ประชาคมเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอ
ลง ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกสาธารณะ ใฝ่รู้ วิเคราะห์ วิจัย มีส่วนร่วมในการกระทาและอดทนรอผล
ของการกระท า หรื อ จะท าให้ ป ระชาชนเป็ น เพี ย งผู้ มี ทั ศ นคติ พึ่ ง พาความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ หรื อ
หน่วยงานภายนอก
๙.๒ ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนปัญหาสาคัญของชุมชน คือปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน
ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของจานวนหลังคาเรือน โดยมีแหล่งเงินกู้ที่เป็นกองทุน แหล่งสินเชื่อใน
ระบบและนอกระบบ ส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ ยาปราบศัตรูพืชเคมี
และประชากรกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร มีผู้เสนอโครงการเพื่อลดรายจ่ายและแก้ปัญหาหนี้สิน
เช่น โครงการเลี้ยงโค และโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่สามารถผ่านมติประชาคม ด้วยสาเหตุ
ที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่เคยถูกนาไปใช้ประโยชน์ มี
บางหมู่บ้ านได้น าเครื่ องดังกล่ าวไปอัดเม็ดมูล ไก่แต่ขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตลอดทั้ง
ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ทาให้ปัจจุบันประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม
การดาเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มี
ปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจาเป็นจะต้องอาศัยการมีส่ วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการร่วมกันศึกษาและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
๙.๓ สารวจชุมชนและเสวนาเกษตรอินทรีย์
(๑) การสารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหา
ปัญหาและความต้องการจาเป็นของชุมชน(Need-based approach) ซึ่งดาเนินการโดยหน่ว ยงาน
ภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชน(Asset-based approach) ซึ่งดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การค้นหา
จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน สิ่ งคุกคาม และโอกาส ของชุมชนเป็นปัจจัยส าคั ญในการก าหนดแผนงานและ
โครงการ ในกรณีบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตาบลกระโสบ พบว่าจุดแข็ง (Strengths) คือ ชุมชนมีความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ นาและมี
มนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน ตลอดทั้งประชาชนมีความพร้อมที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตน โครงการบางประเภท
เช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่ประสบผลสาเร็จ เครื่องอัดเม็ด

๑๘๑
ไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ ขาดการติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง คุ ก คาม (Threats)ที่ ส าคั ญ คื อ ภาระหนี้ สิ น ของ
ประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตรซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรู พืชเคมีโอกาส
(Opportunities) จากภายในชุมชนคือศักยภาพและทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนที่
จะนามาใช้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
(๒) สาเหตุส าคัญของปัญหาหนี้สินของประชาชนส่ วนหนึ่งคือการลงทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีของชุมชนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของนโยบายและกระบวนการทางานของภาครัฐทาให้
เกิดเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังตัวอยู่ในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกัน
ประชาชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงการที่ ห น่ ว ยงานภายนอกและภาคธุ ร กิ จ ด าเนิ น การให้ โ ดยที่
ประชาชนเองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงการพัฒนาที่ผ่านประชาคมส่วนใหญ่จึงเป็ นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน
(๓) การเสวนาเกษตรอิ น ทรี ย์ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ได้ เ ปิ ด พื้ น ที่ ส าธารณะ (public
sphere) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมจิตสานึกและความเข้มแข็งของชุมชนโดยก่อนถึงกาหนดการ
เสวนา ตั ว แทนชุ ม ชนได้ ร่ ว มทดลองใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ป ลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว และได้ น าผลการทดลอง
แลกเปลี่ยนในเวทีเสวนา ผลการทดลองเชิงประจักษ์จากการปลูกพืชผักสวนครัวมีส่วนสาคัญต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในการร่วมกันขยายการทดลองเกษตรอินทรีย์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่
กระบวนการในการคัดเลือกครอบครัวทดลองเกิดจากความตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
มีความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
๙.๔ ทดลองใช้เกษตรอินทรีย์และการขยายผล
(๑) เกิดนวัตกรรมการใช้กากชูรสอินทรีย์ ผสมกับปุ๋ยไส้เดือนในอัตราส่วนหนึ่งต่อแปด
พบว่าคุณภาพดินดีและร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูขึ้นลอยตัวขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยน มีปลา หอย สาหร่ายที่
บริโภคได้ ต้นข้าวออกรวงงามกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งสาคัญในการเตรียมดินก่อนทานาคือ ควรนาปุ๋ย
ไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือดา จะทาให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่างทั่วถึง
และได้ผลผลิตดีกว่าไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าจาเป็นต้องหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้าหนักไม่ลอยไปตาม
น้าการศึกษาทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นในการนาไปขยายผลในชุมชนและต่าง
ชุมชน
(๒) นวัตกรรมทางการเกษตร มักจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใฝ่รู้ รักการค้นคว้าทดลอง
และกล้าที่จะแบกภาระความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในการขยายผลการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนครั้งนี้ มี
ครอบครัวทดลองส่วนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิ ตจากการทานาด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบข้าว
มีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์
(๓) สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาไปขยายผลทั้งในด้านพืชผัก
พืชสวน พืชไร่ และการทานา ตลอดทั้งมีความเชื่อมั่นที่จะทาเกษตรอินทรีย์พร้อมกับนาข้อมูลที่ได้

๑๘๒
จากการศึกษาทดลองไปผลักดันโครงการเกษตรอินทรีย์ในการทาประชาคมหมู่บ้านตลอดทั้งความ
เป็ น ไปได้สู งที่การเลี้ ย งโคและการทาปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะเกื้อ กูล กันและสามารถเสนอเป็น
โครงการของชุมชน
๙.๕ แนวคิดจากการเสวนาระหว่างอาจารย์ นิสิต และชุมชน เรื่อง “ประชาคมหมู่บ้าน
และเกษตรอินทรีย์”
นโยบายและกระบวนการทางานของหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาครัฐ ที่โปร่ ง ใส
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีบทบาทสาคัญต่อการจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะ
ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ทาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลด
เกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของ
ชุ ม ชนและการมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ลึ ก ของประชาชน ได้ แ ก่ กองทุ น หมู่ บ้ า น สหกรณ์ ชุ ม ชน และเวที
ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนตาบล
การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว จึงไม่ควรเป็นไปเพียงเพื่อความสาเร็จทางการเมือง
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นของภาครัฐ หากแต่เพื่อเป็นกระบวนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนที่นาไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และ
ความโปร่งใสของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๑๐. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ การให้ โ อกาสประชาชนในการจั ด ประชาคมหมู่ บ้ า นหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนหรื อ ให้ โ อกาสประชาชนในการค้ นหาข้ อ มู ล โดยให้ ระยะเวลา
พิจารณาก่อนการตัดสินใจซึ่งจะสะท้อนถึงความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของโครงการตลอด
ทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมของชุมชน
๑๐.๒ การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้านในการร่วมกันศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสิน ใจดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในบรรยากาศที่รัฐ หรือหน่ว ยงาน
ภายนอกและประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกันในการร่วมศึกษา ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมควบคุมติดตามการใช้ประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ
๑๐.๓ ความจาเป็นในการค้นหาศักยภาพ ปัญหาและความคาดหวังของชุมชนการสารวจ
ชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหาและความต้องการจาเป็นของ
ชุมชนซึ่งดาเนิ น การโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่ส องโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐาน
ศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และความคาดหวังที่จะช่วยให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน การที่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและโปร่งใสยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะ

๑๘๓
นักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากภายใน โดยสมาชิกชุมชนมี
บทบาทควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม
๑๐.๔ ประชาชนจาเป็นต้องร่วมค้นปัญหา ความต้องการ และแนวทางเติมเต็มความ
คาดหวัง โดยการสารวจชุมชนเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส และหาแนวทางการ
ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเติมเต็มความคาดหวังอย่างไรก็ตามในกรณีปัญหาชุมชนที่เป็น
ปั ญหาเชิงโครงสร้ าง เช่น การส่ งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ย เคมี จาเป็นต้องอาศั ย
นโยบายและกระบวนการทางานของภาครัฐควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน
พร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรารถนาที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัยหรือทาการทดลองการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทั้งเพื่อตนเองและ
ส่วนรวม เป็นความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคมและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่ว มว่าเป็น
โอกาสสาคัญที่จะร่วมมือกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งของตนเองและชุมชน
๑๐.๕ ประชาชนต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนดาเนินโครงการ ประชาชนต้อง
เข้าถึงข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจก่อนตัดสินใจร่วมกันวางแผนดาเนินการและ
ติดตามความก้าวหน้าร่วมกันมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินการ สามารถตรวจสอบหรือตอบข้อ
สงสัยได้ สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่ าเป็นการเปิด
ช่องทางให้ ป ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความ
โปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อและการดาเนินการร่วมกัน
๑๐.๖ เครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของ
ชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือในการดาเนินการร่วมกันของประชาชน รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรและผลที่ได้ทั้งภายในหมู่บ้าน
และหมู่ บ้ า นใกล้ เ คี ย งสอดคล้ อ งกั บ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่ ไ ด้
กล่าวถึงตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อ ความโปร่งใส ได้แก่ การกระทาการร่วมกัน (Collective action)
ความตั้งใจหรื อเจตนารมณ์ร่ ว มกัน (Willingness) และห่ ว งโซ่ห รือเครือข่ายความสั มพันธ์ในการ
ดาเนิ น การ (Implementation chains) ตลอดทั้งการเปิดเผยข้ อมูล นับ ตั้งแต่ทรั พยากรที่ใ ช้ ห รื อ
ปัจจัยนาเข้า(inputs) และผลที่ได้ (outputs) จากการใช้ทรัพยากร
๑๐.๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมกันศึกษาทดลองได้ทาให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์และสร้ างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน เช่น กรณีปุ๋ยดินไส้เดือนกับกากชูรสในการทานาข้าว สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรม

๑๘๔
ทางสังคมของกาญจนาแสงลิ้มสุวรรณ (๒๕๕๕)ว่าเป็นแนวความคิดและการกระทาที่เป็นที่ต้องการ
ของสังคมและมีจุดประสงค์ที่พัฒนาทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ผลประโยชน์ ของนวัตกรรมทาง
สังคมนอกจากจะสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กรหรือชุมชนนั้นๆแล้วยังส่งผลถึงการพัฒนาประเทศใน
ด้านอื่นเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถเห็นได้จากผลการศึกษาเชิงประจักษ์
๑๐.๘ ความศรัทธา ความอดทนอดกลั้นและความมีคุณธรรม เป็นปัจจัยสาคัญในการมี
ส่วนร่วมเชิงลึก ปัจจัยภายนอกที่สาคัญคือความรอบรู้ข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่จะศึกษาทดลอง
และการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สาคัญคือความ
ศรั ทธา คุณธรรม ความอดทนอดกลั้ นของผู้ ทาการทดลองที่จะติดตามเฝ้ าดูผ ลการทดลองอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งความรู้และความศรัทธา คุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวช่วยให้ผู้ทดลองมีสติหรือ
ความระลึกรู้ในการกระทาทุกเรื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสามารถพิจารณาด้วยเหตุผลสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรชนก ทองลาด และคณะ (๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงปัจจัยเชิงเหตุผลของการพัฒนาธุรกิจ
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งว่าประกอบด้ว ยความรู้และคุณธรรม คุณธรรมเป็นสาเหตุภ ายใน
ประกอบด้วยความเพียรความอดทนและความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง ความรู้เป็น
สาเหตุภายนอกที่เป็นความรอบรู้ในเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีสติหรือ
ความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่องกากับพฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่องทั้งระยะสั้นระยะยาวและ
เน้นความรู้ชัดที่เกิดจากความฉลาดสามารถพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผลทาให้เห็นและ
เข้าใจทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด
๑๐.๙ นโยบายและบทบาทของรัฐเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริ มการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัญหาอุปสรรคสาคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชักนาจากบริษัท
ปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์ชุมชนจัดหา
ปุ๋ยเคมีใช้ทาการเกษตรในชุมชน สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิ งโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชนสอดคล้องกับ กรีนพีซประเทศไทย (Green Peace Thailand) (๒๕๕๓) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
เชิงนิเวศ ว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมา ภูมิปัญญาทางด้ านเกษตรกรรมถือเป็นมรดกชิ้นสาคัญของชาติที่
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรไทยเรียนรู้วิธีการทาเกษตรที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อ มและ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การเกษตรเคมีที่เน้นผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมกาลังกลืนกินมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีเกษตรและ
เทคโนโลยีนาเข้าต่าง ๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยีหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้กาหนด โดยมิได้
คานึงถึงความสาคัญของบริบทชุมชนตลอดทั้งระบบนิเวศที่ช่วยเกื้อหนุนภาคเกษตร จึงทาให้เกษตร
อุตสาหกรรมไม่ใช่หนทางแห่งความยั่งยืน

๑๘๕
ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจดาเนินการ การ
ติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม
๑๑. เสวนาประชาคมหมู่ บ้ า น และและการขยายผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการท า
ประชาคมหมู่บ้านและการทาเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจใน
สภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างด้วยเหตุนี้นโยบาย
และกระบวนการทางานของหน่ วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิ ดชอบ
ตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทสาคัญต่อการจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะช่วยลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ โดยลดเกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย
ผ่านโครงสร้างของชุมชนและการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์
ชุมชน และเวทีประชาคมหมู่ บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ โดย
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน สอดคล้อง
กับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๐) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนแรกประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอ
แนวทางเพื่อตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าประชาชนมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และ
เป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะข้อเสนอแนะสภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ
เสวนา พบว่าการทาประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนยกมือสนับสนุน
โครงการหนึ่งครั้ง แล้วที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือก
ไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว การทาประชาคมหมู่บ้านควรมีกระบวนการดังนี้
(๑) ไม่ควรตัดสินใจเลือกโครงการจากการทาประชาคมเพียงครั้งเดียว แต่ควรเปิดโอกาส
หรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยนาโครงการ
ที่ได้คะแนนในลาดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในประชาคมด้วย
(๒) โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐและจาเป็นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้
โครงการเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส ควรให้ โ อกาสประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการสื บค้น ข้อ มูล เชิงลึ ก ก่ อ น
ตัดสินใจดาเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการสืบค้นว่า ปุ๋ย

๑๘๖
ประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรพอเพียง
ต่อการผลิตตามความต้องการหรือไม่
(๓) ควรปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ใ ฝ่ รู้ แ ละความอดทนของทุ ก ฝ่ า ยโดยเฉพาะประชาชน ใน
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ การทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ผู้ทาการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่า
ปุ๋ยเคมี จึงตัดสินใจนาปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดินจึงนับเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้น
ช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว
(๔) นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน
และเวทีประชาคมที่จั ดโดยส่วนราชการระดับอาเภอหรือองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี
(๕) ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการทาประชาคมหมู่บ้าน ใน
ส่วนที่ขอรับการสนั บสนุ นจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้ว ยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๖) ควรสานต่อความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานีศึกษาและขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์เห็นได้ว่าประชาชนได้ให้ ความ
สนใจติดตามผลการทดลองการใช้ปุ๋ย และให้ความสนใจที่จะทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

๑๒. สรุป
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ได้สร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมเชิง
ลึกในการศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในการใช้ศักยภาพของตนและ
พร้ อมที่จ ะผลั กดัน การเสนอโครงการส่ งเสริมเกษตรอิน ทรีย์ห รือปุ๋ย อินทรีย์ในการท าประชาคม
หมู่บ้ านและการจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น นอกจากนี้ การบริการวิช าการครั้ งนี้ ยัง ได้ต อบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดึงเอาพลังภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยื นทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดย
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดโครงการและกิจกรรมการทดลองเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ลด
รายจ่ายและสร้างมูลค่าจากฐานรายได้เดิมให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ประชาชน

๑๘๗
ร่วมสร้างนวัตกรรม (ปุ๋ยไส้เดือนหรือมูลสัตว์อื่นผสมกากชูรส)ที่เป็นเกษตรชีวภาพที่ปลอดภัย โดยการ
ลดหรือเลิกใช้สารเคมีในการทาการเกษตร คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้ านโดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ร่วมกันดึงภูมิปัญญา
พื้นถิ่น พลังสังคมและภาคเอกชนด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการและพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกั บศักยภาพ
ของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบการจัดการตนเอง
ของเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ตลอดทั้งการทดลองและสร้างนวัตกรรมในการเกษตรอัน
เป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ยังได้ส่ งเสริมและพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในโดยสร้างคนที่มีระบบ
คิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้ม แข็งของ
ชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง การ
สนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เป็นการ
สร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกั น
สามารถพั ฒ นาบนฐานของการใช้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยความมี เ หตุ ผ ล การส่ ง เสริ ม โครงการกิ จ กรรมที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยประชาชนร่วมกันทดลอง ติดตามผล ตรวจสอบความก้าวหน้าร่วมกัน
การประชาสัมพันธ์
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต http://ubon.mcu.ac.th/
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างดาเนินการ

๑๘๙
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๒๕๒๐-๒๕๕๑)
งานวิจัย :
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “จิตสานึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒ นธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี ” พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจั ยจากมหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย MCU RS 610759190

********************************************

๑๙๐

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๑)
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล: พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสิงห์)
Phra Sirichai Thammacharo
เลขประจาตัวประชาชน:
วัน/เดือน/ปีเกิด:
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ที่อยู่ปัจจุบัน:
๒๘๓ หมู่ที่ ๗ ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี :
พธบ. (การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ปริญญาโท :
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖)
การงานบริการการศึกษา:
อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปี ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)
งานวิจัย:
ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “จิตสานึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี ” พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจั ยจากมหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย MCU RS 610759190
ความชานาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Word, Excel, Power Point, SPSS
หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ตาบลกระโสบ อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๔๙๘๔๗ Email-sirising2520@hotmail.com
********************************************

๑๙๑

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๒)
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล :

พระสมพล สมาจาโร (ชัญถาวร)
Phra Sompon Smacharo (Chanthaworn)
หน่วยงานที่ติดต่อได้ : คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
มือถือ ๐๘-๕๔๙๗-๕๖๐๔
(E-mail) sompom2009@hotmail.com
ประวัติการศึกษา :
๒๕๔๙
พธ.บ.(การสอนภาษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๓
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ความชานาญพิเศษ :
งานวิจัย :

Word, Excel, Power Point และ SPSS
ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “จิตสานึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒ นธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี ” พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจั ยจากมหาวิท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย MCU RS 610759190
********************************************

๑๙๒

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๓)
ชื่อ/นามสกุล :

นายศราวุธ นามสกุล ขันธวิชัย

Mr. Sarawut Khanthawichai
เลขประจาตัวประชาชน :
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๒
วัน/เดือน/ปีเกิด :
หน่วยงานที่ติดต่อได้ : คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
มือถือ ๐-๙๕-๖๔๙-๒๕๕-๒
(E-mail) sarawut2522@hotmail.com
ประวัติการศึกษา :
๒๕๕๑
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๔
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ความชานาญพิเศษ : Word, Power Point
********************************************

๑๙๓

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๔)
ชื่อ/นามสกุล: นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ}
Mr.chaiyasit udomchokenamorn
เลขประจาตัวประชาชน:
วัน/เดือน/ปีเกิด:
ที่อยู่ปัจจุบัน:

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
บ้านทุ่งเกษม เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี๓๔๑๙๐
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖, ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘
Email-chaiyasit_ae@hotmail.com
ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาโท : รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท : พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาเอก : (ศึกษาอยู่) รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การงานบริการการศึกษา:
- ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาถิ่น (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ
- วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป
- ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.)อ่านภาษาบาลีและอักษรธรรม ในช่วงปลาย
- พิมพ์ อ่าน เอกสาร ตาราเรียนอักษรธรรมอีสานและอื่นๆ
-อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาภาษาถิ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปัจจุบัน)
- อาจารย์ผู้สอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

๑๙๔
การบริหารงานวิจัย:
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน.๒๕๕๙. “รูปแบบการใช้อานาจทางการปกครองรัฐที่ปรากฏในวรรณกรรม
อี ส า น เ รื่ อ ง เ สี ย ว ส ว า ส ดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan
Literature of Siewsawasdi)”วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๑ (๑) :มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙
ไชยสิ ท ธิ์ อุ ด มโชคนามอ่ อ น.๒๕๕๙. “การบริ ห ารการพั ฒ นาเชิ ง พุ ท ธ (The administrative
developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๑ (๒) :กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่
มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจาหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี . (งบประมาณประจาปี ๒๕๕๖:
แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิ ทธิ์ อุดมโชคนามอ่ อน. ๒๕๕๘. โครงการวิ จั ย ศึก ษาวิ เ คราะห์ น วั ตกรรมอั ก ษรธรรมอีสาน.
(งบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ :แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมวิจัย ๒๕๕๓ เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ อักษรธรรม
อีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ ปรากฏในคัมภีร์ปฐม
สมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี"ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิ จัย "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพล
ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)
ความชานาญพิเศษ: ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Word, Excel, Power Point, SPSS
********************************************

