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บทคัดย่อ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน ดังนี้        
(๑) ศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (๒) น าผลที่ได้
จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง โดยร่วมกับประชาชนส ารวจข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาปัญหา ด าเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหารวมถึงการควบคุมติดตามและขยายผล   
(๓) ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

ผลการด าเนินการ 
๑. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน  พบว่าโครงการที่ผ่านประชาคม

ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการเสนอโครงการวัสดุจัดท าปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ผ่านมติ
ปัญหาส าคัญที่พบคือ การตัดสินใจเลือกโครงการในวันเดียว ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกในผลได้ผลเสียของโครงการก่อนลงมติเลือกโครงการ 

๒. น าปัญหาที่พบจากการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน  พบปัญหาส าคัญคือหนี้สินรายครัวเรือนจากการซื้อปุ๋ยเคมีแม้ว่าชุมชนจะเคย
ได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์จากรัฐแต่ไม่เคยน าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ 
มีบางหมู่บ้านได้น าไปใช้ประโยชน์แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคยแม้ว่าระยะต่อมามีผู้เสนอโครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์แต่ก็ไม่
สามารถผ่านมติประชาคม ร่วมกับชุมชนส ารวจ ปัญหาความต้องการค้นหาศักยภาพ ประสบการณ์
และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนพบว่า จุดแข็งของชุมชน คือมีความสามัคคีคณะกรรมการหมู่บ้านมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่อนส าคัญที่พบ คือ
ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตนจากโครงการที่ผ่านการลงมติ
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ประชาคมสิ่งที่คุกคามที่ส าคัญ คือภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร โอกาสที่
ส าคัญ ของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนโดยเฉพาะภาคเกษตรเพ่ือหาทางออกใน
การลดภาระหนี้สินและเพ่ิมรายได้ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน ได้หารือกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดให้มีการเสวนาเกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเองโดยก่อนการเสวนา ได้
ทดลองปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนปลูกพืชผักในชุมชน และน าข้อมูลจากการทดลองไปประกอบการเสวนา 
ในการเสวนาพบว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาเกือบทั้งหมดมีหนี้สินจากการซื้อปุ๋ยเคมีโดยมีเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมี
ที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน การเสวนาครั้งนี้ได้สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนต้องการที่จะมีโครงการทดลองท าเกษตรอินทรีย์โดยลงมติเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือขยายผลทั้งในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วม การด าเนินโครงการและการติดตามผล 
ตัวแทนชุมชนร่วมสนทนากลุ่มศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน และได้น าความรู้มาท าความ
เข้าใจกับครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกันทดลองท านา ปลูกผักและท าสวน ผลการ
ทดลองเกิดนวัตกรรมปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ (๘:๑) ในการท านาที่ท าให้คุณภาพดินดีขึ้นและมี
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในนาข้าว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทดลองไปใช้ในการปลูก
พืชไร่ พืชสวน และผัก ทั้งในชุมชนและในหมู่บ้านอ่ืน พบว่าให้ผลผลิตดีกว่าปุ๋ยเคมีและค่าใช้จ่ายต่ า
กว่า นอกจากนี้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนเองได้ด้วยต้นทุนต่ าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสิ่ง
ส าคัญคือปัจจัยภายในของประชาชนทีจ่ะต้องมีความศรัทธา มีความอดทนอดกลั้นที่จะติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. การเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ
ชุมชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบจัดเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยมี
อาจารย์นิสิตและประชาชนเข้าร่วม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการท าประชาคมหมู่บ้าน
และการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีระดับความพึงพอใจตรงกัน 
กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและ
ทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของ
ประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับการลดใช้
ปุ๋ยเคมีและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างไรก็ตามประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเสนอ
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
ประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ                   
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ค าปรึกษาในการท าวิจัยผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ และที่ส าคัญคือ ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ ที่ร่วมกันเสียสละเวลาศึกษาการ
ท าประชาคมหมู่บ้านและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทดลองเกษตรอินทรีย์ จนท าให้งานวิจัย
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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บทท่ี ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำของโครงกำรและสถำนกำรณ์ของปัญหำ 

ในปี ๒๕๕๙ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ได้ท าการวิจัยเรื่อง จิตส านึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรม
มาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลองค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาส าคัญที่พบโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประชาชน
และเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ การเสนอโครงการในการท าประชาคมไม่ได้เกิดจากจิตส านึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาด
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน เช่น การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการและการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ นอกจากนี้ปัญหาช่องว่างการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับประชาชนเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าให้
ประชาชนเข้าใจว่า ขั้นตอนทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนประชาชนตระหนักแต่
เพียงว่าตนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์ นอกจากนี้ การที่ประชาชนขาดโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลเป็นสาเหตุส าคัญที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในการระดมความคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการและร่วมตรวจสอบติดตามผล และส่งผลให้ประชาชนเห็นว่าการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ๑ 

สถานการณ์ของปัญหาที่พบจากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ที่
ผ่านมา ว่า การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชัน
เป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคม
จึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง ประกอบกับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนัก
ถึง ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ในส่วนขององค์กรปกครอง

 
๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวมบทควำมวิชำกำร พระพุทธศำสนำ ปรัชญำ บูรณำ

กำรกับศำสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, กันยายน ๒๕๖๐, หน้า ๒๘๕. 



๒ 

ส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าท่ีควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขาดระบบการท างาน
ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้
งบประมาณยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท้องถิ่นยังขาดระบบที่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทยในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนา
ประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน
มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้๓โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ 
ตลอดทั้งเปิดเวทีประชาคมระดับต าบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน เข้ามาเป็นกลไก
ในการให้ค าปรึกษาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล และเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภาท้องถิ่นระดับต าบล นอกจากนี้ ให้มีการปรับกระบวนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการ
ก ากับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน ตลอดทั้งสร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหาร
งบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่๔ 

 
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำ ติ  ฉบับที่  ๑๒ พ.ศ .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ , สืบค้นจากอินเตอร์ เน็ต  สืบค้นที่   
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 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422


๓ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธานี จึงได้เสนอโครงการประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือ
ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงระหว่างผู้น าชุมชน 
ประชาชน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาค
ประชาชน 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน

เพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑.๒.๒ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันส ารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและล าดับความส าคัญของปัญหาเขียนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา และด าเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล 

๑.๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคม
หมู่บ้านและผลการด าเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

 

๑.๓ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

๑) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาศักยภาพและทรัพยากร
ของท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการค้นหาปัญหาและความต้องการผสมผสานกับการ
ค้นหาศักยภาพของชุมชน 

๒) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาและความต้องการหรือโครงการพัฒนาอ่ืนที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน 

๓) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันวางโครงการ ตามข้อ ๑.๓.๑ (๒) 
๔) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลใน

การท าประชาคมท้ังในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลและระดับอื่น 
 
 

 



๔ 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนพื้นที่และประชำกร 
๑) ขอบเขตด้ำนพื้นที  พ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการจัดเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นระหว่างผู้น าท้องถิ่น ประชาชน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตสาขาวิ ชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

๒) ขอบเขตด้ำนประชำกร  คัดเลือกหมู่บ้านในต าบลกระโสบจากกลุ่มหมู่บ้านที่มี
จ านวนครัวเรือนและประชากรมากที่สุด ปานกลางและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
กระโสบ หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจ านวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชากรจ านวน ๑,๐๔๓ คน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ 
จ านวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คนและบ้านดอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีจ านวนครัวเรือน ๓๕ 
ครัวเรือนและประชากรจ านวน ๑๕๙ คน  
 

๑.๔ ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

๑.๔.๑ ทบทวนทฤษฎีกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน 
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของประชาชนมักจะถูกน าไปอ้างเพ่ือความชอบ

ธรรมในการก าหนดนโยบายตลอดทั้งการวางแผนงานโครงการว่าได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่าประชาชนมีความเป็นเจ้าของแผนงานและโครงการนับตั้งแต่การวางแผนงานและโครงการ 
การปฏิบัติการโครงการ การได้รับประโยชน์จากโครงการตลอดทั้งการติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผล 

๑) ควำมหมำยและควำมส ำคัญของประชำคมหมู่บ้ำน 
ประชาคม ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน๕ การประชุมประชาคม ตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Community Meeting” ตามความหมายในพจนานุกรม Collins English 
Dictionary (1980) “Community” หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง (locality) 
ที่มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน (common ownership)  และการมีส่วนร่วม (participation) ในท้องถิ่น
นั้น และค าว่า “Meeting” หมายถึง การมารวมตัวกัน(coming together)  หรือประชุมร่วมกัน
(assembly/formal meeting)๖รวมความแล้วหมายถึงการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือ
ร่วมกันปรึกษาหารือหรือประชุมในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน  

 
๕ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒,ประชำคม,นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์,๒๕๔๖,หน้า ๖๕๖. 
๖ Collins English Dictionary, Community, Meeting, Rand McNally & Company, 1980, USA, 

for William Collins Sons & Co. Ltd., PO Box, Glasgow G40NB pp306, 918. 



๕ 

๒) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในประชำคมคณะกรรมำธิกำรยุโรป (European 
Commission)  

ได้กล่าวถึงเหตุผลของความตั้งใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยประการแรก
ได้แก่ แรงจูงใจในการท างานร่วมกันที่ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
ตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเองและต่อชุมชน ประการที่สองเป็น
ความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ประการที่สาม ประชาชน
เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะร่วมมือกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเอง
และในภาพรวมของชุมชน และประการสุดท้าย ประชาชนมุ่งหวังที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินหรือเป็น
วัตถ๗ุ 

ประชาชนมีเหตุผลส าคัญในการเข้าร่วมแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งผู้น าความ
ช่วยเหลือจากภายนอกมักมองข้ามและส่วนใหญ่จะคิดว่าประชาชนตัดสินใจเข้าร่วมเพราะความอยาก
ได้เงินหรือวัตถุ โดยมิได้ค านึงว่าประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือเพ่ือชุมชนใน
ภาพรวม ความคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเป็นเพียงการหว่านเงินลงไปใน
ชุมชนโดยปราศจากการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความหมาย เงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่ง
เดียวในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้กล่าวถึงอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่
มั่นใจในการมีส่วนร่วม ประการแรก การกระจายหรือแจกจ่ายที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนทั้งใน
ส่วนของงานและผลประโยชน์ประการที่สอง สังคมที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็นอุปสรรคส าคัญ
หนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สาม ความรู้สึกที่ว่ารัฐหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่
จัดหาบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ฝ่ายเดียว ประการที่สี่ ทัศนคติของหน่วยงาน
ภายนอกที่มองประชาชนว่าไม่มีความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วม  

โดยทั่วไปแล้ว ประชาชนมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม หากแต่
ทัศนคติและวิธีการท างานของหน่วยงานภายนอกกลับเป็นอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญคือ
การปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ฟังเสียงของประชาชน เรียนรู้จาก
ประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินแผนงานและโครงการที่ประสบผลส าเร็จ เป็นการใช้เวลาและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว ตลอดทั้งท าให้แผนงานและโครงการด าเนินต่อไป
อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้การด าเนินแผนงานโครงการเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิผล (effectiveness) และมีประสิทธิภาพ (efficiency) ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก หากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพใน

 
๗ European Commission, Incentives of Community articipation,ec. europa. eu/echo/ 
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๖ 

เกียรติและศักดิ์ศรี หรือหากหน่วยงานภายนอกเหล่านั้นล าเอียงหรือให้ความชื่นชอบต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชน ย่อมท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบในการมีส่วนร่วม๘ 

Chowdhury (1996) ได้ตั้งค าถามส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมาย 
(meaningful participation) สามด้าน ได้แก่ ประการแรก พิจารณาการมีส่วนร่วมนั้นว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมประเภทใด ประการที่สอง มีใครเข้าร่วม และประการที่สาม การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร 
นอกจากนี้ Evens (1974) ได้ให้แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วม ดังนี้ ประการแรก มีใครเข้าร่วม 
ประการที่สอง ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องใด อย่างไร ประการที่สาม ท าไมประชาชนจึงเข้าร่วม เข้า
ร่วมด้วยเหตุปัจจัยใด ได้แก่ ชุมชนมีบริบททางวัฒนธรรมอย่างไร เช่น ค่านิยม บรรทัดฐาน (ปทัสถาน) 
และบทบาท เป็นต้น ความรู้และทักษะของประชาชนในการเข้าร่วม โครงสร้างและสภาพของชุมชน 
เช่น ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรที่มีอยู่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจะสนองตอบต่อความคาดหวังเพียงใด๙ 

๓) ปัญหำอุปสรรคของประชำคม Kaufman and Alfanso (1997) ได้ชี้ให้เห็น
ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของประชาคม ได้แก่ อ านาจของระบบราชการแบบรวมศูนย์และการเมืองแบบ
ยึดผู้น า ประกอบกับประชาชนในท้องถิ่นขาดประสบการณ์และทักษะในการจัดระบบการมีส่วนร่วม 
การแบ่งแยกหรือแตกแยกในสังคม ตลอดทั้งผลกระทบจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ๑๐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการค้นหาข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาและความต้องการ  สามารถร่วมคิดและ
ตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหาทรัพยากรที่จ าเป็นอันเป็นการลดการ
พ่ึงพาจากภายนอก  เพ่ิมการพ่ึงพาตนเอง ลดการสั่งการจากเบื้องบนสู่ล่าง (top-down approach) 
แบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีข้อมูลทางเดียวจาก
หน่วยงานภายนอกโดยขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในชุมชน ขาดการปรึกษาหารือหรือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอาจน าไปสู่ช่องว่างของความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภายนอก
และส่งผลไปถึงการขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบตรวจสอบได้ ท าให้ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในแผนงานโครงการ (UNEP 1996)๑๑ 

 

 
๘ Ibid, p. 179 
๙ Lyceum Books, Understanding Community Participation - Lyceum Books, 

lyceumbooks.com/pdf/Effective_Community_P_Chapter_02.pdf,pp8-9 
๑๐ Ibid, p.12 
๑๑ Ibid, p.14 
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๗ 

๔) กระบวนกำรประชำคมหมู่บ้ำนในประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ๑๒ และ มาตรา ๔๓ บุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  นอกจากนี้ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติสิทธิของบุคคลและชุมชนดังกล่าว หมายความ
รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย๑๓ ทั้งนี้ใน
มาตรา ๒๕๓ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ๑๔ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ค าจ ากัดความว่าประชาคมหมู่บ้าน
หมายถึงการประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพูดคุย 
ปรึกษาหารือ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านหรือ
เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุม๑๕ 

การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเป็นรากฐานส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการด าเนินโครงการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ 

ก, ๖ เมษายน ๒๕๖๐, หน้า ๑๑ 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒ 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำน กำร

ปฏิบัติหน้ำที่และกำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๖, ๑๗ เล่ม ๑๒๕ 
ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



๘ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส าหรับโครงการพัฒนาหมายถึงโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้๑๖ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ก าหนดใหค้ณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มี
หนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการประชาคมท้องถิ่น
ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และคุณภาพ๑๗ 

๕) สรุปภำพรวมของกำรมสี่วนร่วมของประชำชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกัน

ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนแล้ว 
การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาและความต้องการตลอดทั้งร่วมคิดและตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไข

 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง

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) และทรัพยากรที่จ าเป็นจากภายนอก
(Needs-based approach) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักในผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากแต่เกิดจากแรงจูงใจที่โน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะท างานเพ่ือชุมชนมีความรู้สึกผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในสังคม เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและในภาพรวมของชุมชนนอกจากนี้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนลดการพ่ึงพาหรือ
การสั่งการจากภายนอก   

อุปสรรคส าคัญของการมีส่วนร่วมคือโครงสร้างของอ านาจในการตัดสินใจกล่าวคือใคร
เป็นผู้ตัดสินใจการจัดสรรและใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนนอกจากนี้
ทัศนคติที่ว่ารัฐหรือหน่วยงานภายนอกมีอ านาจหน้าที่จัดหาบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนแต่ฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันทัศนคติของหน่วยงานภายนอกที่มองประชาชนว่าไม่มี
ความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วม ทั้งสองส่วนได้เป็นอุปสรรคส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ส่งผลให้เกิดอ านาจของระบบราชการแบบรวมศูนย์และการเมืองแบบยึดผู้น าขาดการปรึกษาหารือหรือ
รับฟังความคิดเห็นเชิงลึกจากประชาชน การขาดปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลไปถึงการ
ขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบตรวจสอบได้ของโครงการและกิจกรรมในชุมชน 

ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ฟังเสียงของ
ประชาชน เรียนรู้จากประชาชนปราศจากอคติความล าเอียงหรือให้ความชื่นชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชนถือเป็นหลักส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑.๔.๒ หลักควำมโปร่งใส 
Bauhr andGrimes ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใส (transparency) ว่า เป็นแนวคิด

ที่มีความหมายในหลายด้าน ซึ่ ง เป็นการเชื่ อมโยงระหว่างความรับผิดชอบตรวจสอบได้  
(accountability) กับการป้องกันการทุจริต (corruption) นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงการไม่
เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย (impartiality) ตลอดทั้งการเคารพในหลักแห่งกฎหมายหรือหลัก
นิติธรรม (Rule of law)๑๘ 

นอกจากนี้ Hood (2006) ยังได้โยงความเป็นมาของความโปร่งใสว่าเป็นหลักความเชื่อว่า
ด้วยความเปิดเผย (openness) ซึ่ งหมายถึงการกระท าที่คาดการณ์ได้ว่าจะท าอะไรอย่างไร 

 
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) โดยจะด าเนินการตามหลักการที่ได้ก าหนดไว้ (Published rules) ให้เป็นไปตามบรรทัด
ฐานหรือมาตรฐานเดียวกันซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of law) หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (accountability) หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public participation) และหลัก
ความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน (Deliberative democracy)๑๙ 

Vishwanath and Kaufmann (1999) และ Kaufmann (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของความโปร่งใส (transparency) ว่า หมายถึงการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันต่อ
เวลาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
ได้ ๒๐ค าจ ากัดความนี้ไม่เพียงแต่การมีพร้อมของข้อมูลข่าวสาร (availability) หากแต่ยังต้องเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อถือได้ (reliability) และสามารถเข้าถึงได้ (accessibility) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ได้ให้ความส าคัญต่อความโปร่งใสว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยได้แยกอธิบาย ดังนี้ 

๑) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) หมายถึงข้อผูกพันที่จะต้อง
แสดงให้เห็นว่างานได้ด าเนินไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้ (agreed rules and 
standards) และจะต้องรายงานผลงานด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องโดยเป็นไปตามบทบาทและแผน
ที่ก าหนดไว้ 

๒) การควบคุมภายใน (Internal control) เป็นกระบวนการที่ออกแบบเพ่ือให้
หลักประกันที่สมเหตุสมผลว่าการด าเนินการนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และด้านความสอดคล้องกับ
หลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

๓) การควบคุมดูแล (oversight) หมายถึงกระบวนการทั่วไปที่ใช้ในการ ทบทวน 
ควบคุมติดตาม ประเมินผล การบังคับบัญชา การรายงาน และการตรวจสอบบัญชีโครงการ กิจกรรม 
การด าเนินตามนโยบาย และผลการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจใน ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ในด้านการจัดองค์กร การเงิน ความรับผิดชอบทั้งในด้านการปฏิบัติการและใน
ด้านจริยธรรม ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ  

๔) ความโปร่งใส (transparency) หมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้
และทันเวลา เกี่ยวกับ สภาวะหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจและการลงมือท าที่เกี่ยวข้องกับ

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



๑๑ 

กิจกรรมขององค์การ โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก (accessible) เห็นได้ชัดเจน 
(visible) และเข้าใจได้ง่าย (understandable) ๒๑ 

ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักการมีส่วนร่วมและหลักความโปร่งใส โดยแยกเป็น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

๑) หลักกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
๑.๑ มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยการใช้สื่อในการให้ข้อมูล ความถี่

หรือความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูล และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
๑.๒ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

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 ประชาชนได้รับรู้การท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมปทาน ประชาชน สื่อ องค์กร
พัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ๒๒ 

หลักการบริหารราชการแบบมีส่ วนร่ วม (Participatory Governance)ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือ
Participative Democracy เป็นยุคสมัยของประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และ
น าไปสู่การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนเริ่มตั้งค าถามกับนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยผู้ที่อยู่ในภาค

 
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 แต่บางครั้งไม่ได้รับค าตอบ เมื่อไม่ได้รับค าตอบก็น าไปสู่ความ
ขัดแย้ง ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศมองว่า การบริหารราชการ
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 

ความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหา
แนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 

หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลวในการ
พัฒนาชุมชนชนบทที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับกระแส
ความคิดของนักวิชาการท้ังในประเทศและในระดับสากล เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท าให้การพัฒนาในยุคหลัง ๆ ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เป็นการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคม
ประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจใน
การด าเนินการ และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนซึ่งหาก
ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดย 5 ขั้นตอนนั้น ประกอบด้วย ขั้นตอนแรก การมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองการมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทาง
เพ่ือตัดสินใจขั้นตอนที่สามการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบาย
สาธารณะ๒๓ 

สรุปภำพรวมของหลักควำมโปร่งใส 
ความโปร่งใสในการท างานร่วมกับประชาชน จ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนับตั้งแต่ 

การร่วมรับรู้ว่าก าลังเกิดปัญหาใดขึ้นในชุมชนเพราะเหตุใดการคิดจะแก้ปัญหานั้นเป็นไปตามหลักแห่ง
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมหรือไม่ ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้รู้ดีที่สุดในทรัพยากรและศักยภาพของ
ชมุชน ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้โดยเป็นไปตาม
หลักความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน หลังจากการไตร่ตรองร่วมกันแล้ว 

 
๒๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม, ๒๕๕๐ 

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



๑๓ 

ประชาชนจะมีความรู้สึกยินยอมพร้อมใจในกระบวนการตัดสินใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ
ตัดสินใจดังกล่าวไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความโปร่งใสด้านโครงสร้างและ
กระบวนการการตัดสินใจที่ประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นผลที่
ได้มาจากการร่วมตัดสินใจของประชาชน ประชาชนควรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ร่วมติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบและการป้องกันการทุจริตโดยการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นต้องเป็นไปด้วยความเปิดเผยคาดการณ์ได้ว่าจะท าอะไรอย่างไร
ด าเนินการตามหลักการที่ได้ตกลงไว้และเป็นไปตามบรรทัดฐานหรือมาตรฐานหรือไม่ทั้งนี้รวมถึงความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อถือได้และทันต่อเวลาและข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องมีพร้อมที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้
สะดวกโดยมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส จึงเป็นหลักพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าร่วมกันของทุกฝ่าย 

๑.๔.๓ กำรประยุกต์ใช้ผลกำรศึกษำวิจัยในกำรบริกำรวิชำกำร  ผลกำรศึกษำเรื่อง 
จิตส ำนึกโอกำสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น: กรณีศึกษำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กรภำคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลรำชธำนี  
โดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า 

๑) ด้านจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะอยู่ในขั้นตอนการจัดท าประชาคมหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการมี
ส่วนร่วมเพียงการตัดสินใจล าดับโครงการ ไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในวงจร
โครงการ กระบวนการดังกล่าวมิได้เป็นการมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษา รวบรวม
และใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้จิตส านึกในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปราศจากอคติ และใช้ปัญญาแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลในการค้นหาปัญหาความ
ต้องการ โดยผ่านการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการสนทนา ถกเถียงและร่วมมือกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความปีติปราโมทย์หรือความเคารพศรัทธาเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน และเป็นการ
สร้างความตระหนักตื่นรู้ในสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนตลอดทั้งตระหนักถึงปัญหาของสังคมใน
ฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง การที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ ท าให้ประชาชนขาดจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ แม้องค์การบริหารส่ วนต าบลจะเปิดโอกาสให้



๑๔ 

ประชาชนเข้าร่วมติดตามความโปร่งใสในการตัดสินใจบรรจุโครงการที่เสนอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ยังขาดวิธีการสื่อสารที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรู้ช่องทางโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่สนใจที่จะเข้าร่วม คิดว่าไปร่วมแล้วตนเองไม่ได้อะไร มอบให้คนที่
มีเงินเดือนหรือมีค่าตอบแทนไปท าหน้าที่ ส่วนในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการด าเนินการโครงการ 
กรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดซึ่งมีจ านวนจ ากัด แต่ไม่ได้
เปิดโอกาสหรือมอบหมายให้ประชาชนในพื้นท่ีโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

๒) ด้านจิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการท าประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให้ครบ
กระบวนการตามที่ทางราชการก าหนด ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมไม่ได้มีส่ วนร่วมในการ
วางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิงลึก รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน 
ได้แก่ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการ และการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการดั งกล่าวเกิดจาก
ช่องว่างที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ และร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน ไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังท าให้ประชาชนเข้าใจว่า กระบวนการทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนประชาชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์ 

๓) ข้อเสนอแนะต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๑. ควรสร้างจิตส านึกของประชาชน โดยเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลเชิงลึก 
ร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น ตลอดทั้งตระหนักในความเป็นเจ้าของโครงการและกิจกรรม โดยมี
ส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจตลอดวงจรโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

๒. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานพัฒนาต าบลและ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือร่วมติดตามการจัดสรรทรัพยากร และเพ่ิมความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โดยมีการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน ควรพัฒนาการสื่อสารกับประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และโปร่งใส 

๓. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเปิดเผย ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและประชาชน ก่อนท าประชาคมและระหว่างการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ตลอดทั้ง
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 



๑๕ 

๔. ควรให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีบทบาทร่วมติดตามตรวจสอบ
โครงการ 

๕. ควรส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมให้มีส่วนสนับสนุนการ
เปิดโอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๒๔ 

๑.๔.๔ กำรประยุกต์ใช้ผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำประชำคม
ในประเทศอื่น 

๑) รำยงำนวิจัยเรื่องผลของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงกำรพัฒนำชุมชนที่
ยั่งยืนในประเทศเคนยำ  

(Wasilwa, 2015)  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation) 
หมายถึง กระบวนการที่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว หรือชุมชนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของ
ตน และพัฒนาศักยภาพของตนในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการ
ตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมายและประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตน เช่น ทิศทางในการให้บริการ
ของรัฐและการจัดสรรงบประมาณกำรพัฒนำ(development) หมายถึง การระดมหรือสั่งสมทั้ง
ทางด้านกายภาพและศักยภาพที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืน (sustenance) ความมีอิสระจาก
ความเป็นทาส (freedom from servitude) และความมีเกียรติศักดิ์ศรี (self-esteem) ของสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน ควำมย่ังยืน (sustainability) หมายถึง ความสามารถของโครงการที่สามารถคง
อยู่และด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ห้วงเวลาด าเนินโครงการสิ้นสุดลง กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable development)หมายถึง การพัฒนาที่สนองความต้องการจ าเป็นของคนในยุค
ปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลที่เป็นอุปสรรคต่อการสนองความต้องการจ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป 

การมีส่วนร่วมมีความหมายที่หลากหลาย แต่ในรายงานวิจัยนี้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหมายถึงกระบวนการที่ผู้ได้รับประโยชน์มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางและอ านวยการโครงการ
พัฒนา มากกว่าที่จะเป็นผู้รอรับผลประโยชน์จากโครงการ (Paul, in Bamberger, 1986) การมีส่วน
ร่วมมิได้บังเกิดผลดีต่อความส าเร็จ (success) ของโครงการเท่านั้น หากแต่ท าให้โครงการมี
ประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) มากยิ่งขึ้น (McGee, 2002) การสร้างพลัง
อ านาจ (empowerment) ในบริบทนี้ หมายถึงการให้โอกาสประชาชนที่อยู่ชายขอบ (marginalized) 
หรือผู้ด้อยโอกาส (vulnerable) ตลอดทั้งผู้ที่ถูกสังคมละเลย (excluded) จากการพัฒนา โดยให้กลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ได้สามารถพ่ึงพาตนเอง (self-reliant) ที่จะจัดการทรัพยากรของตนเอง มีความเชื่อว่า 

 
๒๔ รวมบทควำมวิชำกำร พระพุทธศำสนำ ปรัชญำ บูรณำกำรกับศำสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบ

สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๙๓-๒๙๗ 



๑๖ 

การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การสร้างพลังในการพัฒนาสมรรถนะ (capacity building) ทักษะ (skills) 
และการฝึกอบรม (Lyons et al, 2001) 

จุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการระดับชุมชน (Community 
based projects) ไม่เพียงแต่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของอ านาจ (power relations) แบบเดิมที่มี
การสั่งการจากบนสู่ล่าง  ไปเป็นความสัมพันธ์ของอ านาจในแนวนอนที่ให้ความส าคัญในการสร้างเสริม
สมรรถนะขององค์กรประชาชนและฟังเสียงของประชาชนที่ยากจน เพ่ือให้ประชาชนที่ยากจนสามารถ
ควบคุมโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

วิวัฒนาการของยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเทศเคนยา เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์
ในการสร้างพลังชุมชน เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นจึงเน้นความส าคัญในกระบวนการล าดับความส าคัญของการพัฒนา (Determining 
development priorities)  ตลอดทั้ งความโปร่งใส (transparency)  ในการจัดสรรทรัพยากร 
(resource allocation) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศเคนยาจึงเปลี่ยนจาก การยึดนักวิชาการ
เป็นหลัก (technocratic) และการก าหนดยุทธศาสตร์จากเบื้องบนสู่ เบื้องล่าง (Trickle-down 
strategies) ไปเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แม้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะเปลี่ยนไป การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมด าเนินการและจัดการ ยังคงอยู่
ในวงจ ากัด 

การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกระบวนการให้การศึกษาชุมชนในการแก้ไขความ
ขั ดแย้ ง  (Resolve conflict)  และ เปิ ด โอกาส ให้ แนวคิ ดที่ แตกต่ า งหลากหลาย  (Different 
perspectives) ได้แสดงออกและได้รับการรับฟัง นับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และท าให้ประชาชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ชุมชนสามารถศึกษาและประเมินสถานการณ์หรือสภาวะของตนเอง รวมกลุ่ม
กันเองให้เป็นกลุ่มที่มีพลังในการท างานอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง สมรรถนะที่
เพ่ิมขึ้นของปัจเจกบุคคลเหล่านี้จะท าให้ชุมชนสามารถระดมทรัพยากรช่วยเหลือตนเอง และลดการ
พ่ึงพาภาครัฐอันจะน าไปสู่วิธีการตัดสินใจจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up approach) (Nampila, 
2005)  

งานวิจัยนี้ได้ตั้งค าถามการมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงการที่ยั่งยืนในประเทศเคนยา 
ได้แก่ (๑) มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา           (๒) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลลัพธ์โครงการเป็นอย่างไร (๓) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ส่งผลอย่างไรต่อความยั่งยืนของโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
(๑) ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา (๒) ค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ของโครงการในโครงการระดับชุมชนที่ศึกษา 
(๓) ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนได้น าไปสู่ความยั่งยืนของโครงการหรือไม่ เพียงใด 



๑๗ 

ส่วนส าคัญของงานวิจัยนี้ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนตลอดทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลลัพธ์ของ
โครงการในประเทศเคนยา ส าหรับรัฐบาลเคนยา ผลจากการศึกษาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาและ
การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาระดับชุมชน นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะ
ต่อประเทศที่ร่วมมือในการพัฒนากับประเทศเคนยาได้มีความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิผล ในส่วนของชุมชนและประชาสังคม (Civil society) งานวิจัยนี้ได้จุดประกายความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ของโครงการพัฒนา ส าหรับนักวิจัยที่สนใจการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้ได้ช่วยค้นหาและตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการวิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับความยั่งยืน
ของโครงการพัฒนาระดับชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ที่ใดที่มีการระดม (mobilization) การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม
หรือองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มุ่งมั่นทุ่มเท ตลอดทั้งความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
การวางแผนและการด าเนินโครงการ ผลงานและประโยชน์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนจะ
ปรากฏภายในระยะเวลาสองปี ผลงานและผลประโยชน์เหล่านี้รวมถึง การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
การเกิดวิสาหกิจที่หลากหลายในชุมชน การลดการท าลายทรัพยากร การปรับปรุงระบบการท างานของ
กลุ่มและองค์กรท้องถิ่น และความเป็นอิสระลดการพ่ึงพาของชุมชน สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยไม่ต้องได้รับการอุดหนุนจากภายนอก นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังได้รายงานเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกที่เข้าไปร่วมมือกับชุมชน ว่าเป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) (Martson, Renedo, McGown, Portela, 2013)๒๕ 

๒) รำยงำนวิจัยเรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนกำรตัดสินใจกำร
วำงแผนและงบประมำณในกลุ่มประเทศแอฟริกำ (Chirenje, Giliba and Musamba, 2013) 
ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการในระดับชุมชน เป็นประเด็นส าคัญที่ปรากฏใน
กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้ให้การยอมรับความ
จ าเป็นในการกระจายอ านาจการควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนท้องถิ่น แต่
ประชาชนยังคงเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเป็นเพียงองค์ประกอบที่ไม่ได้รับความส าคัญในการวางแผนและ
การจัดท างบประมาณซึ่งเป็นเรื่องหลักของการตัดสินใจ ชุมชนถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินแผนงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดบทบาทในความเป็นเจ้าของโครงการ 

 
๒๕ Wasilwa, Caleb, Effect of Community Participation on Sustainability of 

Community Based DevelopmentProjects in Kenya, https: / / www. linkedin. com/ pulse/ effect-
community-participation-sustainability-based-calebwasilwa, 2015. 

https://www.linkedin.com/pulse/effect-community-participation-sustainability-based-calebwasilwa
https://www.linkedin.com/pulse/effect-community-participation-sustainability-based-calebwasilwa


๑๘ 

ท าให้ประชาชนขาดความผูกพันและความมุ่งมั่นในแผนงานโครงการ และหลายครั้งที่มีปฏิกิริยาเชิงลบ
จากชุมชน ชุมชนจึงมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับผลการด าเนินแผนงานโครงการ ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชากรในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดย
ไม่เป็นเพียงผู้ร่วมปฏิบัติการและใช้ทรัพยากร แต่จะต้องเป็นผู้ร่วมจัดการทรัพยากรหรือเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรเอง 

ในปัจจุบัน ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตั้ง
ข้อสังเกตว่า นโยบายและการพัฒนาที่ใช้กระบวนการจากเบื้องล่างสู่ เบื้องบน (Bottom-up 
framework) ที่ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดี
ยิ่งขึ้น กระบวนการตัดสินใจที่ใช้อ านาจสั่งการหรือก าหนดนโยบายจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (Top-
down decision-making) โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ร่วมด าเนินการและรับประโยชน์ จึงถูกมองว่าเป็น
กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ชุมชนชนบทจึง
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรซึ่งตนเองมีสิทธิในการควบคุม (control) จัดการ (manage) และ
ได้รับประโยชน์ (benefit) จากทรัพยากรนั้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติ พ่ึงพา 
(dependency) รอแผนงานโครงการจากภายนอกเข้ามาช่วยซึ่งเป็นการบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างนวัตกรรมของท้องถิ่น (Local creativity and innovation) 

การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Participatory planning) เป็นกระบวนการที่ชุมชนมุ่ง
ประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ตนเองได้ตระหนักในปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา (FAO, 2003) ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจึงท าหน้าที่เพียงผู้เอ้ืออ านวยให้
บังเกิดผล ส าหรับการวางแผนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกไม่ว่าจะมีหลักวิชาการที่ดีเพียงใดก็ตาม ไม่
สามารถที่จะระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรโดยกระบวนการการ
ปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างในหลายๆ ประเทศแสดงให้เห็นว่า การกระจายอ านาจในการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมจะเป็นเส้นทางน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย หรืออย่างน้อยก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน (People’s participation) มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (accountability) และเกิด
ความเป็นธรรม (equity) ในการจัดสรรทรัพยากรมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะในการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณ 
หากแต่เป็นเพียงการมีส่วนร่วมตามการสั่งการ (Passive participation) หรือการมีส่วนร่วมที่มีลักษณะ
เป็นเพียงการขอค าปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก (consultation) หรือการมีส่วนร่วมเฉพาะใน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Functional participation) 



๑๙ 

ในกระบวนการจัดการทรัพยากรระดับชุมชนในแอฟริกา (Africa’s community-
based natural resource management) (CBNRM) ได้ให้ความส าคัญต่อมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
รัฐบาลท้องถ่ินฟังเสียงของประชาชนอันเป็นการสร้างพลังให้ท้องถิ่นทางหนึ่ง (Local empowerment
) การกระจายอ านาจให้ชุมชนมีอ านาจมากขึ้นในการควบคุม จัดสรรและใช้ทรัพยากร เป็นการ
เปลี่ยนแปลงและย้ายฐานอ านาจการตัดสินใจจากศูนย์กลาง (center) ไปสู่ประชาชนชายขอบ 
(periphery) ยุทธศาสตร์สามด้านของ CBNRM ในการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย การที่ชุมชน
ได้รับประโยชน์ (benefit) การสร้างพลังชุมชน (empowerment) และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(conservation) ยุทธศาสตร์นี้ได้สร้างผลประโยชน์ (benefits) ให้ประชาชนและชุมชนที่ยากจนตลอด
ทั้งการปรับปรุงการด ารงชีวิตได้ดีขึ้น ผลประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่การสร้างงาน สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากร และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรุ่นต่อไปในระยะยาว ผลกระทบ (impact) ของ
นโยบายป่าชุมชนที่มีต่อการด ารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยสร้างพลังให้สมาชิกชุมชนกลุ่มที่
ยากจนที่สุดได้มีบทบาทเต็มที่ในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง
และประชาสังคมได้ก่อให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการของรัฐดีขึ้นและเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ 
(accountability) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดท านโยบาย ตลอดทั้งการน า
นโยบายแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นมิติที่ส าคัญของธรรมาภิบาล จาก
ประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่า เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรับผิดชอบ 
(responsibility) และสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย (legally secured rights) ในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้พร้อมกับได้รับประโยชน์จากทรัพยากร ท าให้อัตราการท าลายป่า (Forest degradation) ลดลง
อย่างมาก และในหลายประเทศพ้ืนที่ป่าได้ฟ้ืนกลับมาปกคลุมอย่างเห็นได้ชัด ทางเลือกที่จูงใจมากท่ีสุด
ของการจัดการทรัพยากรคือการกลับไปศึกษาภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น CBNRM ได้ด าเนินวิธีการที่
มีประสิทธิผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้จากประสบการณ์การ
ลองผิดลองถูกของชุมชน (Trials and errors) หลายโครงการได้ประสบผลส าเร็จ (success) ส่งผล
กระทบ (impact) เชิงบวกที่น าไปสู่การปรับนโยบาย กฎหมาย และวาระแห่งชาติในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในหลายประเทศ ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการแสดงให้เห็นว่า ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพพร้อมกับความรับผิดชอบและสิทธิในการจัดการทรัพยากรรวมถึงการได้รับประโยชน์ 
ชุมชนให้การยอมรับและตระหนักในความส าคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
เคารพในกฎระเบียบการจัดการป่าไม้ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนาจะเปิดโอกาส
ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนและการจัดท างบประมาณ กระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการวางนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ
พร้อมกับสร้างหลักประกันการตัดสินใจจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up approach) ทั้งในด้าน
ธรรมาภิบาลและการจัดการ การจัดท านโยบาย (Policy formulation) สามารถบูรณาการการมีส่วน
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ร่วมของชุมชน ให้สิทธิชุมชนสามารถระงับยับยั้งแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เห็นว่าไม่เหมาะสม 
กระบวนการเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ (Community ownership) ทรัพยากร
และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากการศึกษานี้ CBNRM จะเกิดประสิทธิผลได้ก็
ต่อเมื่อประชากรในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม มิใช่ในฐานะผู้ร่วมปฏิบัติการและใช้ทรัพยากร หากแต่เป็น
ผู้จัดการทรัพยากรหรือแม้แต่เป็นเจ้าของทรัพยากรตามสิทธิของตน๒๖ 

๓) รำยงำนวิจัยเรื่อง กำรส ำรวจกำรเมืองของกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นใน
โครงกำรพัฒนำชนบท กรณีกำรบูรณะเขื่อนขนำดเล็กในประเทศซิมบับเว  

(Tagarirofa J. and Chazovachii B., 2013) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบทในประเทศซิมบับเว เป็นการทดสอบ
ความเชื่อในสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนที่จะให้เกิด
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าให้ความ
พยายามในการพัฒนาชนบทเกิดสัมฤทธิผลการวิจัยนี้ได้ใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเปิด (Unstructured interviews)  การอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย (Focus group discussions) และการใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 
ของการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Development: PCD) ผลการศึกษา
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่เพียงแต่อยู่ในระดับต่ าเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบการสั่งการจาก
เบื้องบนสู่เบื้องล่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไข โดยเฉพาะแนวคิดเชิงลบของ เจ้าหน้าที่จาก
ภายนอก 

โดยการอ านวยให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปรับทัศนคติในการมองประชาชนในท้องถิ่นจากผู้
คอยรับประโยชน์จากรูปแบบการพัฒนาที่ก าหนดจากภายนอกนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืน เช่น พลวัตร
ของอ านาจทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับภาคส่วนเกี่ยวข้องงานวิจัยยังพบอีกว่ า มีการเลือก
ปฏิบัติ (preferential treatment) เฉพาะกลุ่มชน การเอ้ืออ านวยประโยชน์เฉพาะกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ภายนอก ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน นอกจากนี้อิทธิพลของระบบราชการและการเมืองยังเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล จากการค้นพบในการศึกษานี้ประกอบกับผลการศึกษา
งานวิจัยอื่น การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าว ควรตั้งอยู่บนหลักการของความร่วมมือหรือหุ้นส่วนที่เท่า
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เทียมกันระหว่างประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเต็ม
รูปแบบและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล (Effective participation)  สิ่งท้าทายและ
จ าเป็นต้องแก้ไขในการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีประสิทธิผล ได้แก่  

กำรครอบง ำของเจ้ำหน้ำที่พัฒนำ (Domineering development agent) เกิดจาก
เจ้าหน้าที่ภายนอกมีลักษณะผูกขาดอ านาจไม่ยอมรับความคิดที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ (grassroots) การไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นน าไปสู่
ความล้มเหลวของการริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาจะต้องเปิดใจยอมรับภูมิปัญญาของ
ประชาชนในท้องถิ่น (Local knowledge) ตลอดทั้งเข้าใจความต้องการจากมุมมองของประชาชนการ
วิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาได้ครอบง าทุกขั้นตอนของวงจรโครงการ (Project cycle) โดยไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในขั้นตอนอื่นๆ ของโครงการ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการก าหนด
โครงการจะเป็นขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในวงจรโครงการที่ประชาชนในชุมชนเกือบทั้งหมดได้เข้า
ร่วม แต่ในขั้นตอนอ่ืนๆ เช่น การวางแผน (planning) การด าเนินโครงการ (implementation) การ
ติดตามโครงการ (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) มีประชาชนเข้าร่วมในสัดส่วน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าโครงการพัฒนาส่วนใหญ่ริเริ่มจากบุคคลภายนอก (outsiders) 
มากกว่าจากภายในชุมชน (insiders) ประชาชนในชุมชนเป็นเพียงผู้ถูกใช้ให้รับรองแผนงานโครงการที่
ออกแบบมาแล้วล่วงหน้า ลักษณะนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเพียงการให้การยอมรับ (consent) 
ต่อแผนงานโครงการนั้นๆบางครั้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาได้ใช้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้แต่ขาด
ข้อมูลข้อเท็จจริงและคนกลุ่มนี้มองว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนอ่ืนในชุมชน ความคิดเห็น
ของผู้น ากลุ่มนี้ได้ถูกน าไปเป็นข้อมูลแทนความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนโดยข้อมูลนั้นอาจไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมให้ข้อมูลในการวิจัยกล่าวว่า “องค์กรที่เข้ามา
ท างานได้ท าตัวว่าเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง แต่งตั้งคณะท างานของตนเองในการส ารวจชุมชน (Baseline 
surveys) และถือเอาข้อมูลที่ ได้ เป็นข้อมูลที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ” นอกจากนี้ มีบ่อยครั้งที่
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาครอบง าการตัดสินใจแทนที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่
แท้จริง 

ควำมไม่เท่ำเทียมกันในควำมร่วมมือ(Unequal partnership) การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ตระหนักในการยอมรับความส าคัญของทุกคนว่ามีทักษะ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 
และทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานภาพใด ดังนั้น
ในกระบวนการสื่อสารสองทาง (two way process) กับประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นสิ่งที่มองข้ามมิได้ 
และควรที่จะสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันโดยตลอด กระบวนการพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญต่อความรู้
ที่หลากหลายโดยเฉพาะจากชุมชนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความล้มเหลวของโครงการ
การมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิผล จะน ามาซึ่งการลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมผลิตภาพ และที่



๒๒ 

ส าคัญที่สุดคือความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้ นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหากชุมชนได้รับโอกาสในการใช้
ทักษะในงานพัฒนาชุมชน จะส่งผลให้เกิดศักยภาพท าให้เกิดความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานพัฒนาในอนาคต แม้กระทั่งในยามที่ไม่มีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภายนอก ทั้งนี้เป็นผลจากการเสียสละทุ่มเท (dedication) ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
ร่วมมือที่เท่าเทียมกันจึงเป็นรากฐานส าคัญในการระดมการมีส่วนร่วมของชุมชนชนที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีความรับผิดชอบและขจัดอุปสรรคต่อความโปร่งใส (transparency) หรือ
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (trust) 

ควำมล ำเอียง (Favoritism) การเลือกปฏิบัติในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
อุปสรรคหรือความล้มเหลวต่อการระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในระดับที่แตกต่างกันในการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วนการเข้าร่วมระหว่างชายหญิงแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลือกปฏิบัติ
ให้ชายมีบทบาทมากกว่าหญิงในการด าเนินโครงการตามค่านิยมของสังคมที่ยึดชายเป็นผู้น 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) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าร่วมกับกลุ่มคนยากจน
ในชนบท การขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอในการระดมชุมชนคนยากจนให้มีประสิทธิผล ท าให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาจากภายนอกรู้สึกว่าตนเองรู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ท าให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ตรงข้ามกับกระบวนการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมองว่าประชาชนเป็นผู้ขาดประสบการณ์และเป็นเพียงผู้รอรับผลจากแผนงานโครงการ
พัฒนาที่เตรียมมาจากภายนอก ในบริบทดังกล่าว หน่วยงานภายนอกจึงมีลักษณะเป็นผู้อุปถัมภ์ 
(patronizing) และใช้อ านาจในการสั่งการ (authoritarian) ส าหรับประเด็นอิทธิพลทางการเมือง การ
สื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางผู้น าท้องถิ่น (Local leaders) ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ทาง
การเมือง (political patrons) หรือคนกลางที่เป็นมืออาชีพสื่อกลางกับนักการเมือง (Professional 
middle-men) ด้วยเหตุนี้ คนยากจนและคนชายขอบในชนบทจึงเก็บตัวเงียบไม่กล้าแสดงออก และ
ผู้น าท้องถิ่นจะท าการตัดสินใจในประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคนยากจนและคนชายขอบ โดยที่
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่
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สอดคล้องหรือความขัดแย้งเพราะต่างกลุ่มต่างมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น รัฐต้องการความส าเร็จ
ทางการเมือง องค์กรภาคเอกชนต้องการให้ผู้บริจาคขยายทุนและความช่วยเหลือ แต่ชุมชนต้องการ
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ แต่ละภาคส่วนจึงไม่ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันหรือใช้อ านาจในการตัดสินใจร่วมกัน๒๗ 
 

๑.๕ กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินกำรที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
๑.๕.๑ ทบทวนหลักการการท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ทบทวน

ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการพัฒนาโดยวิธีค้นหาปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของชุมชน (Needs-based community development) และโดยวิธีค้นหาและ
พัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-based community 
development) รวบรวมความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคการท าประชาคมหมู่บ้านและโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหารือร่วมกับผู้น าท้องถิ่น   

๑.๕.๒ ค้นหาวิสัยทัศน์และความคาดหวัง การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย
ประชาชนร่วมแสดงความคาดหวังต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในระยะ ๕ปี จัดหมวดหมู่และจัดล าดับ
ความส าคัญของความคาดหวัง 

๑.๕.๓ ค้นหาแนวทางการเติมเต็มความคาดหวัง และการสนองปัญหาและความต้องการ
ผู้น าชุมชนและประชาชนน าข้อมูลผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ๓ ปีมาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง 
พร้อมกับค้นหาช่องว่างระหว่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินไปแล้วกับการเติมเต็มความคาดหวัง 

๑.๕.๔ ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน  ประชาชนร่วมกันปฏิบัติการ จัดท าแผนที่
ข้อมูล ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนที่จะช่วยเติมเต็มความคาดหวัง รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยศักยภาพความสามารถของสมาชิกชุมชนความสนใจและประสบการณ์ด้านการ
อาชีพหรือวิสาหกิจครัวเรือนงานชุมชนหรือสมาคมที่สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมสถาบันที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนข้อมูลทางกายภาพที่เป็นฐานทรัพยากรในชุมชนข้อมูลเศรษฐกิจ
ชุมชนการเกษตร การอาชีพ รายรับ รายจ่ายข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชุมชนตลอดทั้งค้นหาผู้น าที่จะ
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Tagarirofa J. and ChazovachiiB., Exploring the Politics of Local Participation in Rural 
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/N/EXPLORING-THE-POLITICS-OF-LOCAL-PARTICIPATION-IN-RURAL-DEVELOPMENT-PROJECTS-SMALL-
DAMS-REHABILITATION-PROJECT-IN-ZIMBABWE. 
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สามารถเป็นหลักสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนทั้งในรูปกลุ่ม สมาคม และสถาบันที่
เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม 

๑.๕.๕ วิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางเติมเต็มความคาดหวัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น) โดย
ประชาชนร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางในการเติมเต็มความคาดหวัง(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) โดยเลือกแนวทางการเลือกใช้ทรัพยากร วิธีการด าเนินการ และสรุปจัดท าเป็นแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑.๕.๖ เตรียมโครงการประชาชนระดมสมองในการ คัดเลือกโครงการที่มีความเป็นไปได้
โดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชนได้แก่ทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ ภายในและนอกชุมชน 
ร่วมพิจารณาองค์ประกอบส าคัญของโครงการและเขียนโครงการ 

๑.๕.๗ ด าเนินโครงการและการตรวจสอบติดตามผลโดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินโครงการ คณะกรรมการออกแบบบันทึก
ข้อมูลและการบันทึกข้อมูลสถิติความก้าวหน้าของโครงการ ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ และรายรับรายจ่าย
โครงการ ฯลฯ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการรวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือ
สถาบันอื่นทั้งในและนอกชุมชน 

๑.๕.๘ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน โดยน าประสบการณ์และข้อมูลที่ได้ 
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกลุ่มหรือสถาบันอ่ืนทั้งในและนอกชุมชน 
 

๑.๖ กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของสังคมเป้ำหมำย 
๑.๖.๑ การบริการวิชาการครั้งนี้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือว่าประชาชน

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ได้แก่ การแสดงวิสัยทัศน์
และความคาดหวัง การส ารวจศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาปัญหา
และความต้องการ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวางโครงการและการปฏิบัติการโครงการที่บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม 

๑.๖.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และ
ผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นวิทยากรบริการ (Facilitators) ในการให้การสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออก
โดยการปฏิบัติจริง 

๑.๖.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดโครงการที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในและนอกชุมชนที่สามารถสนองปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดทั้งสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปขยาย
ผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินในหมู่บ้านอื่นในต าบลและในพื้นที่อื่น 



๒๕ 

๑.๗ กำรคำดกำรณ์และกำรประเมินผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๑.๗.๑ ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าประชาคมหมู่บ้านโดยการมี

ส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๗.๒ ผู้น าชุมชนและประชาชนมีบทบาทในการปฏิบัติจริงและเกิดผลเป็นรูปธรรมในด้าน 

การส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการควบคู่กับการค้นหาศักยภาพและทรัพยากรใน
ชุมชน สามารถวางโครงการ ด าเนินโครงการ ติดตามและขยายผลการด าเนินโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถขยายผลไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่นภายในต าบล ระหว่างต าบลและระดับอื่น 

๑.๗.๓ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับประสบการณ์
ตรงและน าไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 



บทท่ี ๒ 

 

บริบทของพื้นท่ีก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป๑ 

๒.๑.๑ สภาพพ้ืนท่ี 
ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันออกของอ ำเภอเมือง

อุบลรำชธำนี โดยมีทำงหลวง ๒ สำยหลัก ได้แก่ ทำงหลวงอุบลรำชธำนี -ตระกำรพืชผล และ
อุบลรำชธำนี-ตำลสุม สภำพพื้นที่รำบเรียบมีควำมลำดชันน้อย มีหนองน้ ำกระจำยอยู่ทั่วไป ลักษณะ
ของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นรำบเหมำะแก่กำรปลูกข้ำว 

๒.๑.๒ ประชากร 
ต ำบลกระโสบประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้ำน ๑,๗๑๒ หลังคำเรือน ประชำกร ๖,๒๑๔ คน 

หรือเฉลี่ยหมู่บ้ำนละ ๑๕๖ หลังคำเรือน เฉลี่ยประชำกรหมู่บ้ำนละ ๕๖๕ คน โครงกำรได้คัดเลือก
หมู่บ้ำนเพื่อศึกษำกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง
จำกกลุ่มหมู่บ้ำนที่มีจ ำนวนครัวเรือนและประชำกรมำกที่สุด ปำนกลำงและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑ 
หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจ ำนวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชำกรจ ำนวน ๑,๐๔๓ 
คน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ จ ำนวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชำกร ๗๕๗ คนและบ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมี
จ ำนวนครัวเรือน ๓๕ ครัวเรือนและประชำกรจ ำนวน ๑๕๙ คน 

๒.๑.๓ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำนทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำน 
๒.๑.๔ ระบบเศรษฐกิจ 

(๑) ประชำชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท ำนำ ปลูกผัก บำงพื้นที่ปลูกยำงพำรำ สวนสมุนไพร และมีบำงส่วนประกอบอำชีพส่วนตัวหรือ
รับจ้ำง 

(๒) ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้เสริมจำกกำรท ำประมงตำมห้วย หนอง คลอง บ่อ
เลี้ยงปลำ แหล่งน้ ำชลประทำน 

(๓) มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค และกำรเลี้ยงสุกรในทุกหมู่บ้ำน 

                                                        
๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 



๒๗ 

(๔) มีงำนบริกำร ได้แก่ กลุ่มนวดแผนไทย บริกำรท ำผมเสรมิสวย มีเรือนพักรสีอรท์
โรงสีข้ำวขนำดเล็กวิสำหกิจชุมชนสถำนีจ ำหน่ำยน้ ำมัน 

๒.๑.๕ กลุ่มและประชาสังคม  
กลุ่มประชำสังคมที่มีบทบำทในชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์กำรเกษตร กลุ่มท ำขนมจีน กลุ่ม
เพำะเห็ด กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ปลูกข้ำว) 

๒.๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้ำนนับถือศำสนำพุธ โดยมีวัดในเขตพื้นที่ต ำบลกระโสบ จ ำนวน ๑๑ วัด 

วัฒนธรรมประเพณีที่ส ำคัญ ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรำนต์ 
๒.๑.๗ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญำท้องถ่ินที่โดดเด่นและผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ได้แก่ กลุ่มจักสำน กลุ่มเพำะเห็ดและ

แปรรูป กลุ่มท ำขนมจีน 
 

๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการท าประชาคมหมู่บ้าน๒ 
จำกกำรศึกษำกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มหมู่บ้ำนที่มีจ ำนวน

ครัวเรือนและประชำกรมำกที่สุด ปำนกลำงและน้อยที่สุด ประเภทละ ๑ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนกระโสบ 
หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีจ ำนวนครัวเรือน ๓๐๗ ครัวเรือน ประชำกรจ ำนวน ๑,๐๔๓ คน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ จ ำนวน
ครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชำกร ๗๕๗ คนและบ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีจ ำนวนครัวเรือน ๓๕ 
ครัวเรือนและประชำกรจ ำนวน ๑๕๙ คน 

ในรอบ ๓ ปีที่ผ่ำนมำ (๒๕๕๘-๒๕๖๐)ทั้ง ๓ หมู่บ้ำน ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินที่ผ่ำนกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน แยกได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ บ้านดอน หมู่ท่ี ๓ 
(๑) ปี ๒๕๕๘ 

- โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
- โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต ำบล 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) งบประมำณ ๓๓๓,๘๐๐ บำท 
 

                                                        
๒ แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ และบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 



๒๘ 

(๒) ปี ๒๕๕๙ 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
- โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลเสริมควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ขยำยถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)๒๕๐,๐๐๐ บำท 
(๓) ปี ๒๕๖๐ 

- โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ๙๙,๘๐๐ บำท 
- โครงกำรศักยภำพหมู่บ้ำนเพื่อควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำม

แนวทำงประชำรัฐ โดยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์อ ำนวยควำมสะดวกในงำนพิธี ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
๒.๒.๒ บ้านกระโสบ หมู่ท่ี ๔ 

(๑) ปี ๒๕๕๘ 
 - โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยสวนสำธำรณะ ๕๐,๐๐๐ บำท 

 - โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
- โครงกำรปรับปรงุภูมิทัศน์หนองกระโสบ ๕๐,๐๐๐  บำท 
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำพร้อมอปุกรณ์ครบชุด ๙๙,๘๐๐ บำท 

(๒) ปี ๒๕๕๙ 
 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 - โครงกำรปรับปรงุถนนลูกรัง ๕๐,๐๐๐ บำท 
 - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 - โครงกำรขยำยเขตประปำ ๒๒,๒๐๐ บำท 

(๓) ปี ๒๕๖๐ 
 - โครงกำรขยำยเขตประปำหมูบ่้ำน ๓๙,๖๐๐ บำท 
 - โครงกำรกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ๔๓,๔๐๐ บำท 
 - โครงกำรจัดซื้ออปุกรณ์ติดตั้งขยำยเขตระบบเสียงตำมสำย ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

๒.๒.๓ บ้านเค็ง หมู่ท่ี ๕ 
(๑) ปี ๒๕๕๘ 

 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 - โครงกำรจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ ำพร้อมอุปกรณ์ ๙๙,๘๐๐ บำท 

(๒) ปี ๒๕๕๙ 
 - โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

 
 



๒๙ 

(๓) ปี ๒๕๖๐ 
 - โครงกำรก่อสร้ำงหอถังประปำและจัดระบบน้ ำประปำภำยในหมู่บ้ำน 
๔๓๒,๐๐๐ บำท 

๒.๒.๔  ภาพรวมประเภทโครงการท่ีผ่านการท าประชาคมหมู่บ้านในรอบ ๓ ปี 
โครงกำรที่ได้ผ่ำนเวทีประชำคมหมู่บ้ำนทั้งหมดเป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมถนนลูกรัง โครงกำรก่อสร้ำงและขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยสวนสำธำรณะ โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ ำและสวนสำธำรณะ 
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ โครงกำรสร้ำงหอถังประปำ เครื่องกรองน้ ำ และจัดระบบประปำหมู่บ้ำน 
โครงกำรติดตั้งขยำยเขตระบบเสียงตำมสำย โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์อ ำนวยควำมสะดวกในงำนพิธี  
 

๒.๓ ความส าเร็จและสภาพปัญหาการจัดท าประชาคม 
๒.๓.๑ ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีได้จากการท าประชาคมหมู่บ้าน 

(๑) บ้านดอน หมู่ท่ี ๓ 
- ให้โอกำสประชำชนมีส่วนร่วม 
- เป็นกำรพฒันำหมูบ่้ำนโดยใช้เสียงข้ำงมำก 
- น ำผลกำรตัดสินใจมำปฏิบัติใหเ้กิดกำรพัฒนำ 

(๒) บ้านกระโสบ หมู่ท่ี ๔ 
- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรท ำประชำคม 
- สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่ประชำชน 
- รับฟังควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย 
- รับรู้ปญัหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
- ได้จัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรตำมควำมเร่งด่วน 
- จัดเข้ำแผนพัฒนำระยะยำวขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

(๓) บ้านเค็ง หมู่ท่ี ๕ 
- ประชำชนได้สิ่งที่ต้องกำรตำมที่ประชำคมไว้ 
- ประชำชนเห็นควำมส ำคัญในกำรประชำคม 
- ประชำชนไดร้่วมคัดเลือกจัดล ำดับโครงกำร 
- ประชำชนไดม้ีโอกำสแสดงควำมเห็นต่ำง 
- เกิดควำมสำมัคคีของประชำชน 

 
 



๓๐ 

๒.๓.๒  ภาพรวมประโยชน์และความส าเร็จในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
ประชำชนในหมู่บ้ำนเห็นควำมส ำคัญในกำรประชำคมประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอ

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโดยใช้หลักเสียงข้ำงมำก โดยได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนทุกครั้งได้เห็น
ควำมสำมัคคีของชุมชนได้รับรู้ปัญหำควำมเดือดร้อนของแต่ละพื้นที่และรับฟังควำมคิดเห็นที่
หลำกหลำยประชำชนได้แสดงควำมเห็นต่ำงได้รู้ปัญหำของประชำชนได้มีกำรคัดเลือกและจัดล ำดับ
โครงกำรได้จัดเข้ำแผนพัฒนำระยะยำวขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประชำชนได้สิ่งที่ต้องกำร
ตำมที่ประชำคมไว้ 

๒.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญในการท าประชาคมหมู่บ้าน 
(๑) บ้านดอน หมู่ท่ี ๓ 
บำงครัง้ประชำชนผู้มสีิทธิมำร่วมประชำคมไม่ถึงกึ่งหนึ่งท ำให้ประชำคมไม่ผ่ำน

จ ำเป็นต้องจัดประชำคมครั้งทีส่องจงึจะได้ข้อสรปุในกำรเสนอโครงกำร 
(๒) บ้านกระโสบ หมู่ท่ี ๔ 

- ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประชำคม 
- ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจเท่ำที่ควรในกำรจัดประชำคม 
- แต่ละกลุ่มต่ำงเสนอโครงกำรซึ่งรวมแล้วเกินกว่ำงบประมำณ 
- บำงโครงกำรผ่ำนประชำคมแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัตปิระชำชนจึงไม่อยำกเข้ำร่วม

ประชำคมอีก 
- บำงโครงกำรประชำชนไม่ได้ประโยชนเ์ท่ำที่ควร 
- ประชำชนยังไม่มีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดกำรขำดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร 
- บำงครั้งต้องท ำประชำคมมำกกว่ำหนึ่งครัง้ในปีเดียวกัน 

(๓) บ้านเค็ง หมู่ท่ี ๕ 
- ประชำชนไม่มำแสดงควำมเห็นในกำรจัดท ำประชำคม บำงครั้งผู้เข้ำร่วม

ประชำคมมีจ ำนวนน้อยไม่สำมำรถท ำประชำคมได้ 
- กำรก ำหนดวันเวลำในกำรประชำคมบำงครั้งเร่งด่วนซึ่งประชำชนไม่พร้อมท่ีจะเข้ำร่วม 
- โครงกำรทีผ่่ำนประชำคมบำงครั้งไม่ได้รับกำรสนบัสนนุในระดับต ำบล 
- ประชำชนบำงส่วนไม่สนใจในกำรเข้ำร่วมประชำคม 

 
 
 
 
 



๓๑ 

๒.๓.๔  ปัญหาอุปสรรคและสาเหตุส าคัญในการท าประชาคมหมู่บ้าน 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลโครงกำรที่ด ำเนินกำรในชุมชนบ้ำนดอนหมู่ที่ ๓ บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ 

๔ และบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕๓และกำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕๔พบว่ำปัญหำอุปสรรค
ที่ส ำคัญในกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน ดังนี้ 

(๑) ประชาชนเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม 
มีกำรประชุมประชำคมหลำยครั้งที่จ ำนวนประชำชนเข้ำร่วมประชำคมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยมีสำเหตุส ำคัญคือ ประชำชนบำงส่วนไม่สนใจเข้ำร่วมประชำคมไม่มำ
แสดงควำมเห็นหรือร่วมจัดท ำประชำคมกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรประชำคมบำงครั้งด่วนซึ่ง
ประชำชนไม่พร้อม ท ำให้กำรประชำคมในครั้งนั้นไม่บรรลุผลจ ำเป็นต้องนัดประชุมเกินหนึ่งครั้งจึงจะได้
ข้อสรุปและเสนอโครงกำรได ้

(๒)ขาดการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคม 
ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดประชำคม แต่ละฝ่ำยต่ำงเสนอ

โครงกำรที่กลุ่มคุ้มของตนเองต้องกำร เป็นเหตุให้กำรเสนอโครงกำรเกินกว่ำงบประมำณของแต่ละปี 
นอกจำกนี้โครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำโดยประชำชน 

(๓) โครงการท่ีประชาชนมีศักยภาพท่ีจะด าเนินการบางโครงการไม่สามารถผ่าน
มตปิระชาคม 

โครงกำรที่ผ่ำนประชำคมเกือบทั้งหมดเป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน มี
หลำยโครงกำรที่ประชำชนมีศักยภำพด ำเนินโครงกำรและสำมำรถแก้ปัญหำหนี้สินและเพิ่มรำยได้ เช่น 
โครงกำรเกษตรอินทรีย์ โครงกำรเลี้ยงโค ได้เสนอเข้ำประชำคมแต่กำรออกเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ 
จึงท ำให้โครงกำรเหล่ำน้ีตกไป๕ 

(๔) โครงการท่ีผ่านประชาคมบางโครงการไม่ได้รับอนุมัติในระดับต าบล 
โครงกำรบำงโครงกำรได้ผ่ำนกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและได้เสนอไปในระดับ

ต ำบลไม่ได้รับอนุมัติจึงท ำให้ประชำชนที่เสนอโครงกำรไม่อยำกเข้ำร่วมประชำคมในครั้งต่อไป 
(๕) การขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
โครงกำรที่เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนใหญ่ ประชำชนไม่มีส่วนร่วมใน

กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรท ำให้เกิดช่องว่ำงควำมเข้ำใจในควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร 

                                                        
๓ แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
๔ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลกระโสบ วันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕ การประชุมประชาคมไทยนิยมย่ังยืน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



๓๒ 

(๖)ผลการด าเนินโครงการบางโครงการไม่มีประสิทธิผลชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ 
ระยะ ๕ ปี ที่ผ่ำนมำ ต ำบลกระโสบเคยได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรจัดซื้อเครื่อง

อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ หมู่บ้ำนละสองแสนบำทบำงหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔ ได้ตั้งกลุ่มและใช้
เครื่องท ำปุ๋ยอัดเม็ดจำกมูลไก่ แต่คุณภำพปุ๋ยไม่ดี ไม่มีกำรติดตำม ไม่มีกำรตรวจสอบคุณภำพปุ๋ย 
ปัจจุบันได้ล้มเลิกกิจกรรมขณะเดียวกัน บำงหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ได้รับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์เช่นกันแต่ไม่เคยถูกน ำไปใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งไว้ที่ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนสภำพปัญหำเหล่ำน้ี 
ประชำชนไม่มีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นสะท้อนกลับต่อท้องถ่ิน ท ำให้ปัจจุบันประชำชนขำดควำม
เช่ือมั่นในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม 

กำรที่ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมได้ส่งผลให้เกิดกำรขำดควำมร่วมมือในโครงกำร
พัฒนำท้องถ่ินสอดคล้องกับงำนวิจัยสำขำวิชำรัฐศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตอุบลรำชธำนีปี ๒๕๕๙ เรื่อง จิตส ำนึกโอกำสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำร
ธรรมำภิบำลท้องถ่ิน: กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลองค์กรภำคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลรำชธำนี ปัญหำส ำคัญที่พบโดยเฉพำะในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ ประชำชน
และเครือข่ำยประชำสังคมขำดโอกำสมีส่วนร่วมในกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในกำรค้นหำปัญหำและควำม
ต้องกำร กำรเสนอโครงกำรในกำรท ำประชำคมไม่ได้เกิดจำกจิตส ำนึกภำยในชุมชน ส่งผลต่อกำรขำด
กำรมีส่วนร่วมในข้ันตอนอื่น เช่น กำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรด ำเนินโครงกำรกำรติดตำม
ตรวจสอบโครงกำร ตลอดทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร นอกจำกนี้ปัญหำช่องว่ำงกำรสื่อสำรข้อมูล
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชนเป็นส่วนส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรขำดจิตส ำนึกในกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ ข้ันตอนทั้งหมดเป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ส่วนประชำชนตระหนักแต่เพียงว่ำตนเปน็ผู้เรียกรอ้งสทิธิหรอืผูร้อรบัประโยชน์ นอกจำกนี้ กำรที่
ประชำชนขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นสำเหตุส ำคัญที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกำรระดมควำมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด ำเนินกำรและร่วมตรวจสอบติดตำมกำรใช้ประโยชน์ส่งผลให้ประชำชนเห็นว่ำกำร
ท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ๖ 
 
 

 

                                                        
๖ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, รวมบทความวิชาการ พระพุทธศาสนา ปรัชญา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่, ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , โรงพิมพ์
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, กันยำยน ๒๕๖๐, หน้ำ ๒๘๕ 



๓๓ 

๒.๔ ภาพพืน้ที่โครงการก่อนด าเนนิโครงการ 

 

ปลูกข้าวโพดและพืชผักหลังการท านา 

(ส่วนใหญ่ใช้สำรเคมีในกำรท ำนำและปลกูพืชผัก บำงส่วนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคม)ี 

   

 
 

 
 

ปลูกยางพารา (ใช้สารเคมี) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนลูกรัง 
 

 

 
 
 



๓๕ 

 
 

โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ 

 

 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 

  
 

 
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ า 

 
 

  
 

 
 

ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านและสถานีจ าหน่ายน้ ามันชุมชน 
 

 
 



๓๗ 

 
 

โครงการก่อสร้างหอถังประปาและจัดระบบน้ าประปาภายในหมู่บ้าน 

 
 

 



บทท่ี ๓ 
 

กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

โครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมในด้านประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถ่ิน ได้คัดเลือกหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน ๑ หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่
ปฏิบัติการการท าประชาคมหมู่บา้นเพื่อการพัฒนาแบบมีสว่นร่วม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 

๑) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อ
ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถ่ิน ในพื้นที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

๒) เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พื้นที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันส ารวจข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาและล าดับความส าคัญของปัญหา เขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และด าเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล 

๓) เพื่อให้ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และผลการด าเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาพื้นที่โครงการ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานีด าเนินโครงการ

ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถ่ินโดยมี
หนังสือประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ และคัดเลือกพื้นที่ศึกษาการจัดท าแผนและ
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน ประกอบด้วย บ้านดอน หมู่ที่ ๓ เป็น
หมู่บ้านขนาดเล็ก บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ เป็นหมู่บ้านขนาด
กลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี๑โดยมีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

                                                        
๑ หนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ ศธ ๖๑๓๙/๘ ลงวันที่ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, (ภาคผนวก).  



๓๙ 

๓.๑.๑ รวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลทั่วไป
ของต าบลกระโสบ จากองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ ดังผลปรากฏในบทที่ ๒ ข้อ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
และได้รวบรวมข้อมูลการท าประชาคมหมู่บา้นและโครงการพัฒนาท้องถ่ินรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
พร้อมกับรวบรวมความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคการท าประชาคมหมู่บ้านและโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
ดังผลปรากฏในบทที่ ๒ ข้อ ๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยผ่านการท าประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างปี 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ และสรุปความส าเร็จและปัญหาการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ดังปรากฏผลในบทที่ ๒ 
ข้อ ๒.๓๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ ทราบผลการคัดเลือก บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง
เป็นหมู่บ้านน าร่อง๓ โดยอาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนศึกษาพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

๓.๑.๒ ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบวันที่ ๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ และผู้แทนส่วนราชการ
ระดับอ าเภอร่วมประชุม มีประชาชนเข้าร่วม ๘๑ คน จาก ๑๗๙ ครัวเรือน (มีผู้อยู่อาศัยจริง ๑๕๐ 
หลังคาเรือน)แยกข้ันตอนได้ ดังนี้ 

 

 
 

                                                        
๒ แบบสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘- 

๒๕๖๐ (ภาคผนวก). 
๓ หนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่ ศธ ๖๑๓๙/๒๗ ลงวันที่ 

๕ มีนาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น (ภาคผนวก). 



๔๐ 

 
 

 
 

๓.๑.๒.๑ ตัวแทนส่วนราชการได้ระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชาคมเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน แยกออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ 

๑) โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตไฟฟ้า จัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้เต็นท์ชุมชน เครื่องกรองน้ า 

๒) ด้านการเกษตร ได้แก่ สนับสนุนการท าปุ๋ยอินทรีย์ แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การเลี้ยงโค กลุ่มท า

ขนมจีน กลุ่มร้านค้าชุมชน 



๔๑ 

๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการเสนอปัญหาและความ
ต้องการ) 

๕) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ปัญหาภาวะโภชนาการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแล
สุขภาวะของประชาชน 

๖) ด้านความมั่นคง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน 
๓.๑.๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชาคม ๘๑ คน เสนอปัญหาความต้องการ ๑๑ โครงการที่ได้จาก

ข้ันตอนที่ ๑ และลงมติโดยการยกมือ (รอบเดียว) ได้คะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
๑) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปรีสอร์ต (๒๓ คะแนน) 
๒) จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ส าหรับกิจกรรมชุมชน (๒๑ คะแนน) 
๓) เลี้ยงโคพื้นเมือง (๑๒ คะแนน) 
๔) กลุ่มขนมจีน (๑๑ คะแนน) 
๕) จัดหาเครื่องกรองน้ า (๖ คะแนน) 
๖) สนับสนุนวัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ (๕ คะแนน) 
๗) ร้านค้าชุมชน (๒ คะแนน) 
๘) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปสุสานชุมชน (๑ คะแนน) 
๙) พัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร (๐ คะแนน) 
๑๐) ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (๐ คะแนน) 
๑๑) ปลุกจิตส านึกต้านยาเสพติด (๐ คะแนน) 

 

 



๔๒ 

 
 

๓.๑.๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ท่ี ๕ 
 

 
 

 



๔๓ 

 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕๔ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญ 
ดังนี ้

(๑) แนะน าตัวคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม 

(๒) อธิบายความเป็นมาของโครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรื่องประชาคม
หมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓) เสนอผลการรวบรวมข้อมูลการท าประชาคมหมู่บ้านและโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) พร้อมกับรวบรวมความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคการท าประชาคม
หมู่บ้านและโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๔) หารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน แนวทางการพัฒนาชุมชน และการค้นหา
ศักยภาพของชุมชน 

๑) สภาพปัญหาของชุมชนท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน จากจ านวนหลังคาเรือนที่มีคนอาศัยอยู่จริง ๑๕๐ 

หลังคาเรือน มีหนี้สินประมาณร้อยละ ๗๐ ของจ านวนหลังคาเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จากภาครัฐ 
ได้แก่ ธกส. กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน  

โครงการประชาคมหมู่บ้าน โดยหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ระบบน้ า 

โครงการที่ประชาชนเสนอแต่ไม่สามารถผ่านมติประชาคม ได้แก่ โครงการเกษตร
อินทรีย์ แม้ว่าปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชและประชากรกว่า
ร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา ต าบลกระโสบได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดเมด็ปุย๋
อินทรียจ์ากภาครัฐในหลายหมู่บ้าน รวมงบประมาณ ๒ ล้านบาท บางหมู่บ้านได้รวมกลุ่มอัดเมด็ปุ๋ยจาก
มูลไก่จ าหน่าย แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีไม่มีการติดตามไม่มีการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและกลุ่มได้ยุติกิจกรรม
ขณะเดียวกันเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคยถูกน าไปใช้
ประโยชน์นับตั้งแต่จัดซื้อปัญหาเหล่าน้ี ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะทอ้นกลบัต่อโครงการ 
ท าให้ปัจจุบันประชาชนขาดความเช่ือมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์และกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิ 

                                                        
๔ บันทึกการเข้าร่วมประชุมและรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ วันที่ 

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคผนวก). 
 



๔๔ 

๒) แนวทางการพัฒนาชุมชน 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ท าความเข้าใจกับ

ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางการพัฒนาตามสภาพปัญหา
และความต้องการที่ชุมชนเสนอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกและแนวทางการพัฒนาโดย
การศึกษาศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนว่าชุมชนมีทรัพยากรใด และจะท าโครงการใดที่ใช้ศักยภาพ
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนน้ัน 

๓) การค้นหาศักยภาพของชุมชน 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ น าเสนอและอธิบาย

แบบสอบถามเพื่อค้นหาศักยภาพและความคาดหวังของชุมชน โดยมีประเด็นค าถามรายครัวเรือน
ประกอบด้วยการค้นหาทักษะความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ตามแบบค้นหาศักยภาพชุมชน (ภาคผนวก) 

ส าหรับการแบ่งสายค้นหาศักยภาพชุมชนผู้ใหญ่บ้านเสนอให้แบ่งสายค้นหาข้อมูล
เป็นรายคุ้ม แยกได้ ๖ คุ้ม ประกอบด้วย 

 

ตารางท่ี ๓.๑ การแบง่สายค้นหาศักยภาพชุมชน 
 

ล าดับท่ี ชื่อคุ้ม ชื่อผู้ประสานงาน 
๑ คุ้มโรงเรียน น.ส.รุ่งนภา ค าประภา 
๒ คุ้มโรงครก นางไพบูลย์ ศรทีา 
๓ คุ้มประปา นางค าง่าย ขยายวงศ์ 
๔ คุ้มหนองอีแปะ นายพรมมา วาจาสัตย์ 
๕ คุ้มหัววัด นายสมศรี แสนทวีสุข 
๖ คุ้มผู้ใหญ่บ้าน นายไสว กอบัว 

 

๔) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศึกษาชุมชน  อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์สร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับชุมชน โดยสอนเสริมภาษาอังกฤษให้เด็กและผู้ใหญ่ จ านวน ๕ ครัง้ๆ 
ละ ๒ ช่ัวโมง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม, ๙ เมษายน, ๑๖ เมษายน, ๒๓ เมษายน และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 



๔๕ 

 
 

 

 



๔๖ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



๔๗ 

(๕) ส ารวจชุมชน 
 

ปลูกพืชผัก 
 

  
 

  
 

  
 
 
 



๔๘ 

เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลี้ยงโค-กระบือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ 



๔๙ 

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาความคาดหวัง ศกัยภาพและข้อจ ากดัของชุมชนบ้านเคง็ หมู่ที่ ๕ 
๓.๒.๑ ทบทวนหลักการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
วิธีการ ทบทวนผู้น าชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถ่ินระหว่างการ

พัฒนาโดยวิธีค้นหาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของชุมชน (Needs-based community 
development) และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชน (Asset-based community development) 

การพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของชุมชนจะให้ความส าคัญกับ
ปัญหาความขาดแคลนของท้องถ่ินโดยแสวงหาการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส่วนการพัฒนา
จากฐานทรัพยากรในชุมชนจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งภายในชุมชน
โดยการสร้างพลังความเช่ือมั่นจากทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยมีหลักการด าเนินการ 
ดังนี ้

๑) เช่ือมั่นว่าสมาชิกชุมชนทุกคนต่างมีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วนช่วย
ท าให้ชุมชนดีข้ึน 

๒) ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของสมาชิกในชุมชนจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและโปร่งใส 

๓) ยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถ่ิน อยู่ในฐานะนักพัฒนา
ไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนา 

๔) ผู้น าชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจริงจัง 
๕) ใส่ใจและรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชาชนให้

ความสนใจ 
๖) การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
๗) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชน

มากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก าหนดจากภายนอก 
๘) เป็นกระบวนการพัฒนาที่ เกิดจากภายใน โดยสมาชิกชุมชนมีบทบาท

ควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ 
๙) ผู้น าสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนจะสร้างโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม โดย

ตนเองจะลดบทบาทมาเป็นผู้สังเกตการณ์หรือเอื้ออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
๑๐) เป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ระหว่างสมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม 
 
 



๕๐ 

๓.๒.๒ ค้นหาวิสัยทัศน์และความคาดหวัง 
วิธีการ การส ารวจชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยประชาชนร่วมแสดงความคาดหวังต่อสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนในชุมชนในระยะ ๕ ปี จัดหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญของความคาดหวัง 
หลักการ ให้โอกาสประชาชนแสดงออกทั้งความคาดหวังในเชิงการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก และในเชิงความคาดหวังจากการใช้ฐานศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
โดยถือว่าทุกความคิดมีคุณค่า ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งครอบง าการตัดสินใจ ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือละเลย
ความคิดของผู้ใดผู้หนึ่ง น าความคิดทุกความคิดมาร่วมกันปรึกษาหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน 

การศึกษาชุมชน เป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน โดย
การค้นหาศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน (Asset-Based Community Development: ABCD) 
ขณะเดียวกันก็มีการ ศึกษาปัญหาความต้องการที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง (Need-Based 
Community Development: NBCD)๕การพัฒนาบนฐานของสองแนวทางดังกล่าวเปรียบได้กับน้ าทีม่ี
อยูแ่นวทางละครึ่งแก้วซึ่งมีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน 

ฐานความคิดที่เป็นทุนทางสังคมมองว่าชุมชนมีศักยภาพและทรัพยากรที่สามารถเติมเต็ม
ความคาดหวังของชุมชนชุมชนจะสามารถท าอะไรจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ทรัพยากร หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสามารถเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนให้บังเกิดผลดีต่อชุมชน 
ศักยภาพและทรัพยากรชุมชน (Community asset) หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สามารถถูกน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยสมาชิกชุมชนสามารถได้รับการสร้างเสริมศักยภาพให้ตระหนักและ
ใช้ความสามารถในการสร้างและเปลี่ยนแปลงชุมชน สมาชิกชุมชนทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
จ าเป็นจะต้องค้นหาพรสวรรค์ ทักษะ ทรัพยากรของแต่ละคน พรจากสมอง “รู้อะไร” พรจากใจ 
“ปรารถนาจะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในเรื่องใด” พรจากมือหรือทักษะ “มีความสามารถในด้านใด 
และสามารถสอนผู้อื่นให้ท าอะไร” พรจากทักษะความสัมพันธ์ “เคยติดต่อกับใคร อย่างไร โดยวิธีใด”  

ศักยภาพของปัจเจกบุคคล ได้แก่ ภูมิปัญญา ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ การ
ฝึกอบรม ทักษะ เครือข่ายเช่ือมโยง ทรัพย์สิน แรงขับและความปรารถนาของแต่ละคน ทุกคนในชุมชน
จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีทักษะหรือความสามารถเฉพาะตัว สรุปได้ว่า ทุกคนในชุมชน
เป็นพลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนและปรับปรุงชุมชนให้ดีข้ึน นอกจากการค้นหาศักยภาพของปัจเจก
บุคคล ยังจ าเป็นต้องค้นหาศักยภาพและทรัพยากรตลอดทั้งการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของ
เครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่เช่ือมโยงคนที่มีความปรารถนาเดียวกันให้มาร่วมกันลงมือกระท า
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) 

http://www.abcdinstitute.org/


๕๑ 

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับประชาชนค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนโดยแยกข้อมูลออกเป็น ด้านทักษะความสามารถหรือพรสวรรค์ของ
สมาชิกชุมชนรายบุคคลและครัวเรือนความสนใจและประสบการณ์ด้านการอาชีพหรือวิสาหกิจของแต่
ละครัวเรือนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนการเกษตร การอาชีพ ภาวะหนี้สิน มรดกวัฒนธรรมของชุมชนผู้น าที่
จะสามารถเป็นแกนหลักในการเช่ือมโยงศักยภาพและทรัพยากรท้องถ่ิน โดยสรุป เป็นการรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับท้องถ่ินในด้าน วัฒนธรรม ทรัพยากร ทักษะ และกระบวนการความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ทรัพยากรในชุมชนที่เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม (แบบค้นหาศักยภาพชุมชนดูภาคผนวก) 

จากการสอบถามกลุ่มคุ้มรายครัวเรือนจ านวน ๖๕ ครัวเรือน สมาชิกชุมชนมีทักษะ
ความสามารถในด้านต่างๆ แยกได้ดังนี้๖ 

 

ตารางท่ี ๓.๒ มาชิกชุมชนมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ 
 

ล าดับท่ี ทักษะ/ความสามารถ จ านวนครัวเรือน 
๑ ท านา ๕๓ 
๒ ปลูกผัก/ท าสวน ๔๑ 
๓ เลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ) ๒๔ 
๔ เย็บผ้า/เย็บปักถักร้อย (ท าเสื้อไหล) ๑๔ 
๕ จักสาน/สานตะกร้า  ๑๑ 
๖ ท าไร่ (ข้าวโพด มันส าปะหลัง)  ๑๐ 
๗ ค้าขาย  ๖ 
๘ ท าอาหารไทย-ฝรัง่ ท าขนม  ๔ 
๙ ช่างก่อสร้าง  ๔ 

๑๐ ท าขนมจีน  ๓ 
๑๑ สานแห/ตาข่ายดักปลา  ๓ 
๑๒ เลี้ยงปลาดุก  ๓ 
๑๓ กรรมกร-รับจ้าง  ๓ 
๑๔ ประมง (หาปลา)  ๒ 
๑๕ ซ่อมเครื่องยนต์  ๒ 
๑๖ ขับรถรบัจ้าง  ๒ 
๑๗ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน  ๒ 

                                                        
๖ แบบค้นหาศักยภาพสมาชิกชุมชน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ (ภาคผนวก). 



๕๒ 

ตารางท่ี ๓.๒ มาชิกชุมชนมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ (ต่อ) 
  

๑๘ เลี้ยงกบ  ๑ 
๑๙ เพาะเห็ด  ๑ 
๒๐ ทอผ้า  ๑ 
๒๑ ทอเสื่อ  ๑ 
๒๒ แกะสลักไม้  ๑ 
๒๓ ท ากลองยาว   ๑ 
๒๔ ท าถ่าน  ๑ 
๒๕ ช่างไฟฟ้า  ๑ 
๒๖ เครื่องปั้นดินเผา ๑ 
๒๗ มวยไทย ๑ 

 

หมายเหตุ บางครัวเรือนมีมากกว่า ๑ ทักษะ 
 

๓.๒.๓ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคามและโอกาส 
จากการที่ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และส ารวจชุมชนใน

เบื้องต้น๗และได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส พบว่า 
จุดแข็ง (Strengths) 
ชุมชนมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมือ่ต้องการความร่วมมือ 
ผู้ใหญบ่้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มมีนุษยสัมพันธ์ดีกบัประชาชน 
ผู้น าชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญบ่้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้น า

และประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งที่ดีกว่า 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชน

ไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพตลอดทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน นอกจากนี้โครงการที่
ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากร 

มีบางโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายในการลงทุนภาคเกษตร เช่น โครงการจัดหาเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ด าเนินการโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งต าบลกระโสบได้ใช้งบประมาณกว่า ๒ ล้าน

                                                        
๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑. 



๕๓ 

บาท มีการจ้างแรงงานประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ  ปุ๋ยที่ใช้ไม่มี
คุณภาพพอที่จะช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้น และบางหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ 
ไม่เคยน าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์นับแต่วันที่จัดซื้อด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ประชาชนไม่มี
ความมั่นใจในประสิทธิผลและความโปร่งใสของการด าเนินการและหันกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม 

สิ่งท่ีคุกคาม (Threats) 
ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร กว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนครัวเรือน

ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช ขณะเดียวกันสารเคมียังส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยของประชาชนซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งท าให้ประชาชนตกอยู่ในวังวนหนี้สิน  

โอกาส (Opportunities) 
จากการส ารวจชุมชน พบว่า ประชาชนมี ศักยภาพและทรัพยากรภาคเกษตรที่มีอยู่ใน

ชุมชนที่จะสามารถช่วยหาทางออกในการลดภาระหนี้สินตามที่ชุมชนแสดงความคาดหวัง 
 

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความคาดหวัง  
เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง  
เนื่องจากโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน บ้านเค็ง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคยด าเนินการในต าบล ที่เคยใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากกระบวนการบริหารและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความ
โปร่งใส และโครงการปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ผลของความ
ล้มเหลวของโครงการดังกล่าวท าให้การเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์บ้านเค็ง ในการท าประชาคมหมู่บ้าน 
ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน โดยผลการลงมติโครงการอยู่ในอันดับที่ ๖ มีผู้สนับสนนุ
เพียง ๕ คน ตามรายงานผลการลงมติโครงการประชาคมหมู่บา้นเมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีล าดับโครงการ ดังนี้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกชุมชน (โต๊ะ เก้าอี้ 
เต็นท์) กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มท าขนมจีน เครื่องกรองน้ าชุมชน และสนับสนุนวัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ 

การลงมติเลือกโครงการประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวด าเนินการเพียงรอบเดียว ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอกและผู้รับเหมาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตร 

๓.๓.๑ เลือกครอบครัวทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน 
ระหว่างการส ารวจชุมชน อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ

ครอบครัวในชุมชนนางแวว กลิ่นกุหลาบ บ้านเลขที่ ๒ คุ้มโรงเรียน ทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จาก



๕๔ 

ไส้เดือน โดยได้มอบปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ าและปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อ
ทดลองปลูกผัก 

ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งท่ี ๑วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่ ๑ กับ
ครอบครัวปลูกพืชผัก พบว่า ครอบครัวทดลองได้แบ่งแปลงทดลองออกเป็น ๓ แปลง แปลงท่ี ๑ ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่เป็นดิน แปลงท่ี ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ า และแปลงท่ี ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี  พบการเจริญเติบโตของ
พืชผักสวนครัว (ใบโหระพา) ดังนี้ แปลงที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน และแปลงที่ ๓ ที่ใช้ปุ๋ยเคมี มี
ความเจริญเติบโตและความสดได้ผลดีมากใกล้เคียงกัน  ส่วนแปลงที่ ๒ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ า พืชผัก
มีความเจริญเติบโตและความสดน้อยกว่าแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น 
 

ภาพท่ี ๓.๑ แปลงที่ ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดอืนที่เป็นดิน 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

ภาพท่ี ๓.๒ แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดอืนที่เป็นน้ าภาพแปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งท่ีสอง 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดตามผลการใช้ปุ๋ยครั้งที่สอง พบว่าการเจรญิเติบโตของพืช 

ทั้งสามแปลงมผีลแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
แปลงท่ี ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน มกีารเจริญเตบิโต ความสด (ความเขียว) มากทีสุ่ด 
แปลงท่ี ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ า มีการเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) ในระดับมาก

แต่ต่ ากว่าแปลงที่ ๑  
แปลงท่ี ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี มรีะดับการเจริญเตบิโตที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด ความสด (ความ

เขียว) มีน้อยกว่ามาก 
 

ภาพท่ี ๓.๓ แปลงที่ ๒ ใช้ปุ๋ยไส้เดอืนที่เป็นน้ าภาพแปลงที่ ๓ ใช้ปุ๋ยเคมี แปลงท่ี ๑ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็น
ดิน มีการเจรญิเติบโต ความสด (ความเขียว) มากทีสุ่ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๖ 

ภาพท่ี ๓.๔ แปลงที่ ๒ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ า มีการเจริญเติบโต ความสด (ความเขียว) ของใบ
โหระพา ในระดับมากโดยต่ ากว่าแปลงที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดิน แต่มากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓.๕ แปลงที่ ๓ ที่ใช้ปุ๋ยเคมี มีระดับการเจริญเติบโตของใบโหระพาที่ได้ผลช้าและน้อยที่สุด ทั้ง
ในด้านความสด (ความเขียว) โดยมีผลผลิตต่ ากว่าแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนให้ผลที่คุ้มค่า

กว่าปุ๋ยเคมี ทั้งในด้านราคาที่ปุ๋ยไส้เดือนมีราคาถูกกว่าและในด้านการให้ผลผลิตที่มากกว่า 
 
 



๕๗ 

๓.๓.๒ น าผลท่ีได้จากการทดลองไปน าเสนอการเสวนาเกษตรอินทรีย์ 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้เชิญวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับประชาชน หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง” เพื่อขยายผลเกษตรอินทรีย์ในการ
ท านาและปลูกพืชผักในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามล าดับ (หนังสือเชิญและการตอบ
รับในภาคผนวก) 

เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพ่ึงพาตนเอง” 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อ

พึ่งพาตนเอง” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วม ๓๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง
หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ โดยมี ดร.สมชาย ฐานเจริญ ครูภูมิปัญญาไทย เป็นวิทยากร (รายช่ือผู้เข้าร่วม
เสวนา ภาคผนวก) 

ภาพท่ี ๓.๖ ผูร้่วมเสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพือ่พึ่งพาตนเอง” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

ประเด็นการจัดเวทีเสวนา 
สถานการณ์ภาคการเกษตรของชุมชน ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในการท า

การเกษตรและภาวะหนี้สิน (แบบสอบถามข้อมูลก่อนเข้าร่วมเสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง
ภาคผนวก) 

ตารางท่ี ๓.๒ ข้อมูลการเกษตรของผูเ้ข้าร่วมเสวนา 
 

ท านา ท าสวน ปลูกผัก มีหน้ีสิน ลงทุนซื้อ
ปุ๋ย 

ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

๒๘ ๒๔ ๒๔ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๒๘ 
 

ผู้ให้ข้อมูล จ านวน ๓๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยท านา ๒๘ ราย ท า
สวน ๒๔ ราย และปลูกผัก ๒๔ ราย ภาวะหนี้สินของผู้ให้ข้อมูลพบว่า จาก ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑ 
ครัวเรือนที่ปลอดหนี้หรือไม่มีภาวะหนี้สินสาเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการลงทุนภาคเกษตร
โดยเฉพาะการซื้อปุ๋ย พบว่าทุกครัวเรือนลงทุนซื้อปุ๋ยในการท าการเกษตรโดยทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูล
ล้วนใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร โดยมีจ านวน ๒๘ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย ์

ปัญหาการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่อยู่ในล าดับแรกของผลการท าประชาคมหมู่บ้าน เนื่องมาจากความ

ไม่ไว้วางใจที่มีต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จในอดีต ที่ส าคัญคือเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมี
และผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้ฝังรากลกึในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน นอกจากนี้
ประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมากกว่า 

สถานการณ์การใช้ปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน 
 

ตารางท่ี ๓.๓ ข้อมูลสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตร 
 

สัดส่วนปุ๋ยเคมีร้อยละ  ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ รวม 
ท านา (จ านวนราย)   ๕ ๕ ๗ ๑ ๖ ๒  ๒ ๒๘ 
ท าสวน (จ านวนราย)  ๒ ๔ ๕ ๒ ๒ ๕ ๑  ๓ ๒๔ 
ปลูกผัก (จ านวนราย)  ๑ ๘ ๓ ๕ ๑ ๔   ๒ ๒๔ 

 

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน ๓๐ คน ทุกครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวนและ
ปลูกผัก โดยมีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีแยกได้ ดังนี ้

๑) จ านวนผู้ใช้ปุ๋ยเคมีท านา ๒๘ ราย ล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตามล าดับ 
ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๕๐ จ านวน ๗ ราย, ร้อยละ ๗๐ จ านวน ๖ ราย, ร้อยละ ๓๐ จ านวน ๕ ราย, 



๕๙ 

ร้อยละ ๔๐ จ านวน ๕ ราย, ร้อยละ ๘๐ จ านวน ๒ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๒ ราย, และร้อยละ ๖๐ 
จ านวน ๑ ราย โดยมีจ านวน ๒ ราย ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการท านา 

๒) จ านวนผู้ใช้ปุ๋ยเคมีท าสวน ๒๔ ราย ล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ตามล าดับ ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๗๐ จ านวน ๕ ราย, ร้อยละ ๔๐ จ านวน ๕ ราย, ร้อยละ ๓๐ จ านวน 
๔ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๓ ราย, ร้อยละ ๒๐ จ านวน ๒ รายร้อยละ ๕๐ จ านวน ๒ ราย, ร้อยละ 
๖๐ จ านวน ๒ ราย และร้อยละ ๘๐ จ านวน ๑ ราย 

๓) จ านวนผู้ใช้ปุ๋ยเคมีปลูกผัก ๒๔ ราย ล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ตามล าดับ ดังนี้ ใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ ๓๐ จ านวน ๘ ราย, ร้อยละ ๕๐ จ านวน ๕ ราย, ร้อยละ ๗๐ จ านวน 
๔ ราย, ร้อยละ ๔๐ จ านวน ๓ ราย, ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๒ รายร้อยละ ๒๐ จ านวน ๑ ราย และร้อย
ละ ๖๐ จ านวน ๑ ราย 

หัวข้อวิทยากรน าเสวนา 
การเกษตรกับการแก้ไขปัญหาชีวิตการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพื่อการ

พึ่งพาตนเองศักยภาพของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์น าผลการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (จากการเลี้ยง
ไส้เดือน) ในการปลูกผัก น าเสนอในการเสวนา 

ผู้ร่วมเสวนาลงมติให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์  
จากการเสวนา ประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนามีความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการ

ทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑) เพื่อเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร  
๒) เพื่อน าผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยายผลในการท าการเกษตรภายใน

บ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง 
๓) เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคม

หมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้คัดเลือกครอบครัวทดลองท านาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยไส้เดือน)โดยมีมติ

เป็นเอกฉันท์ให้ครอบครัวในหมู่บ้านจ านวน ๔ ครอบครัวร่วมโครงการทดลองท านา และอีก ๔ 
ครอบครัวทดลองท าสวน ปลูกผัก และปลูกพืชไร่ 
  

๓.๓.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพ่ึงพาตนเอง 
การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการทดลอง มีการ
บันทึกความก้าวหน้าและเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนเช่ือมั่นว่า 
หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชน



๖๐ 

กลับมามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรที่
ยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว 

ตัวแทนที่กลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์คัดเลือกในการทดลองท านา ๔ ราย ได้ร่วมสนทนา
กลุ่ม (focus group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนจากแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยโดยการเลี้ยงไส้เดือน 
บ้านหมากมี่ หมู่ที่ ๑ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยง(ไส้เดือน มูลวัวนม มูลวัว
พื้นบ้าน ข้ีเช้ือเห็ดเก่า ร าอ่อน ปูนขาว ข้ีมะพร้าวบด ไข่ขาว ไข่แดงโรงเรือนหรือกะละมังที่มีช้ันวาง) 
การเตรียมดิน(ความหนาของดิน ความหนาแน่นของไส้เดือน การใช้ดินบนพื้นซีเมนต์ การใช้ดินใน
กะละมัง) ข้อควรระวังในการเลี้ยง(ดินช้ืนได้แต่อย่าแฉะ ไม่มีแสงแดดรบกวน หาแนวทางป้องกันไม่ให้
มดกัดกินไส้เดือน)ข้อห้าม(ไม่เลี้ยงด้วยสับปะรด ไม่ล้างคอกด้วยกรดหรือน้ ายาที่เป็นกรด) การใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนในการท านาอัตรากิโลกรัมต่อไร่ (ปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม ในอัตรา ๕๐๐, ๓๐๐ และ 
๒๐๐ กิโลกรัม ตามล าดับ) 

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้จากการสนทนากลุ่ม วัสดุที่ใช้ผลิตหัวเช้ือยูเรีย(ไข่ดิบ น้ าปลา กะปิ ผง
ชูรส น าผลที่ได้ ๒ ช้อนไปละลายลงในน้ า ๑.๕ ลิตร ใช้เป็นหัวเช้ือยูเรีย) วัสดุที่ใช้ผลิตจุลินทรีย์คุณภาพ 
EM (Effective Microorganisms) (น้ ามะพร้าว นมเปรี้ยว แป้งข้าวหมาก น้ าข้าวหมาก ก้อนเช้ือยีสต์   
น้ าซีอิ้ว) 

 

ภาพท่ี ๓.๗ การสนทนากลุ่ม (Focus group) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการทดลองโครงการท านาเกษตรอินทรีย์ (ด้วยปุ๋ยไส้เดือน) 
 

วิธีการ  ด าเนินการในรูปคณะท างาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
โครงการ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การ
ติดตามตรวจสอบโครงการรวมถึงการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับกลุ่มเกษตรกรอื่นในชุมชนใกล้เคียง 

ติดตามผลการทดลองของกลุ่มในการท านา 
ตัวแทนกลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในที่นาปลูกข้าว ๔ แปลง แปลง

ละ ๑ ไร่ น าหว่านลงในแปลงปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผลการทดลองเปรียบเทียบ
ได้ ดังนี้ 

แปลงทดลองท่ี ๑ ท่ีใช้ปุ๋ยไส้เดือน (เสริมโดยกากชูรสอินทรีย์) นายสมศรี แสนทวี
สุข บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๕ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นหลัก ๔๐๐ กิโลกรัม และใช้กากชูรสอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรมั 
(วัสดุปรับปรุงดินที่ท าจากแกลบด า ร าข้าว น้ ารมควันต้นยูคาลิปตัส กากผงชูรสที่ท าจากมันส าปะหลัง) 

“พบว่าคุณภาพดินดีข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนข้ึน รากต้นข้าวฟูและลอยตัวข้ึน มี
ปลาและสัตว์น้ าอื่นในที่นา มีสาหร่ายน้ าจืดที่บริโภคได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดข้ึนในการท านาด้วย
ปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมา นอกจากทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกในนาข้าวแล้ว ยังมีการทดลองในกระป๋อง
พลาสติก ๒ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนล้วน พบว่าข้าวแตกกอดี ใบไม่เขียวมาก แต่ไม่มีเช้ือราที่ใบข้าว และ
ทดลองในกระป๋องพลาสติก ๓ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ พบว่าใบเขียวมากกว่าแต่พบว่า
มีเช้ือราที่ใบข้าว”๘ 

 
 
 

                                                        
๘ นายสมศรี แสนทวีสุขบ้านเลขที่ ๑๒  บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูลวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 



๖๒ 

ภาพท่ี ๓.๘ ภาพแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดอืนและกากชูรสอนิทรีย ์
 

 
 

 

ทดลองปลูกต้นกล้าใช้ปุ๋ยไส้เดอืน (ไม่เสรมิด้วยกากชูรส) 
 

 
 

 
 
 
 



๖๓ 

ทดลองปลูกต้นกล้าใช้ปุ๋ยไส้เดอืน (เสริมด้วยกากชูรส) 
 

 
 

 
ผลจากการใช้ปุ๋ยไสเ้ดือน สภาพดินทีร่่วนข้ึน รากข้าวฟูข้ึนลอยตัวข้ึน 

 

 
 
การเรียนรูท้ี่ได้จากการใชปุ้๋ยไส้เดือน  

สภาพดินที่ร่วนฟูไมเ่กาะตัวแข็ง (มีความร่วนข้ึน) 
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป ควรน าปุ๋ยไสเ้ดือนคลกุใหเ้ข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือด า 

จะท าใหปุ้๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดิน จะท าให้มปีุ๋ยทั่วถึงและไดผ้ลดีกว่า  



๖๔ 

 
 
หลงัจากใช้ปุ๋ยไส้เดือน ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป (มีสาหร่ายน้ าจืดเป็นอาหาร มีหอยปูปลาในนาข้าว) 
 

 
 
แปลงท่ี ๒, ๓ และ ๔นายสมพร ทองเทพ บ้านเลขที่ ๖  นางบุญมี ค าเติม บ้านเลขที่ ๑๘  

และนางสมร ตริณรัตน์ บ้านเลขที่ ๑๐๔หมู่ที่ ๕ ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน ผสมกับปุ๋ยเคมี 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ ยไส้เดือน
และกากชูรสอินทรีย์ 



๖๕ 

ประสบการณ์จากแปลงท่ี ๔ ได้หว่านปุ๋ยขณะน้ าหลาก ท าให้ปุ๋ยลอยไปกระจุกตัว
เฉพาะที่ ท าให้ต้นข้าวเติบโตเป็นหย่อมๆ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือนแต่ควรท า
เป็นเม็ด (อัดปุ๋ยเป็นเม็ด)     ให้มีน้ าหนักหรือคลุกก่อนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก 
 

ภาพท่ี ๓.๙ ภาพแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคม ี

 
 

เปรียบเทียบทุนท่ีใช้ในการซื้อปุ๋ย 
ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือน ปุ๋ยจากกากชูรส และปุ๋ยเคมี คิดเป็นกิโลกรัมละ ๘ บาท 

๑๒ บาท และ ๑๓ บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ในระดับต่ าสุด และ
หากเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยจากการเล้ียงไส้เดือนได้เอง จะท าให้ต้นทุนการท าการเกษตรลดลงไปอีกมาก 
เปรียบเทียบระยะข้าวออกดอก 

ภาพท่ี ๓.๑๐ แปลงทดลองใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ากไสเ้ดือน 
 

 



๖๖ 

 

 
 

แปลงทดลองท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี 
 

 
 

ระยะขา้วแตกรวง 
 

ภาพท่ี ๓.๑๑ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ากไส้เดือน 

 



๖๗ 

ภาพท่ี ๓.๑๒ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ากไส้เดือน 
 

 
 

 
 

 
 



๖๘ 

ภาพท่ี ๓.๑๒ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรียผ์สมเคม ี
 

 
 

 

 
 

ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน 
 

 



๖๙ 

ภาพท่ี ๓.๑๓ ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรียจ์ากไสเ้ดือน 
 

 

 

 



๗๐ 

ภาพท่ี ๓.๑๔ ผลผลิตนาข้าวจากปุ๋ยอินทรียจ์ากไสเ้ดือน 
 

 
 

 
 

ภาพผลผลิตนาข้าวปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี 
 

 



๗๑ 

สรุปข้อเปรียบเทียบ 
จากการสัมภาษณ์ นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่า “ในปีแรกที่ทดลอง นาข้าวที่ใช้ปุ๋ย

อินทรีย์จากไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนาข้าวที่ใช้
ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมากข้ึน นาข้าวที่
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่า
ทั้งในลักษณะของความเจริญเติบโตของต้นข้าวและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าปุ๋ยเคมี และหาก
ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท านาลดต่ าลงมากข้ึน”๙แต่
อย่างไรก็ตาม นางบุญมี ค าเติม เหน็ว่า “ตนเองไม่สามารถรอผลการทดลองจากปุ๋ยไส้เดือนได้ ยอมรบั
ว่า ตนเองไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้
ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่านาข้าวที่ทดลองด้วย
ปุ๋ยไส้เดือน”๑๐ 

จากการสัมภาษณ์ นายชาลี ทองเทพ ประธานสหกรณ์ชุมชน ให้ความเห็นว่า “ตนเอง
เคยได้รับการชักน าแบบมีผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทปุ๋ยเคมีให้เปิดสินเช่ือปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร
จ านวนหลายตัน พบว่าคุณภาพปุ๋ยไม่ดีประชาชนหยุดการใช้ปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้น ตนเองต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมีใช้
ในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน ส าหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน หลังจาก
เห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผักก่อนเสวนาเกษตรอินทรีย์และติดตามดูการทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีข้ึน และราคายังถูกกว่าปุ๋ยเคมี ตนเองจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะ
ปุ๋ยไส้เดือนในการท าการเกษตรทั้งนาข้าวและแปลงพืชผักในฤดูกาลต่อๆ ไปนอกจากนี้ โครงการเลี้ยง
โคและโครงการท าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองกิจกรรมจะเกื้อกูลกัน”๑๑ 

 

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ น าองค์ความรู้ใหม่จากการทดลองไปขยายผลในชุมชน 
กลุ่มทดลองท านาเกษตรอินทรีย์จากไส้เดือน ได้เผยแพร่ผลการทดลองในชุมชน 

โดยเฉพาะแก่กลุ่ม ๔ ครอบครัวที่จะทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการปลูก พืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ใน

                                                        
๙ นายสมศรี แสนทวีสุขบ้านเลขที่ ๑๒ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูลวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๐ นางบุญมี ค าเติม บ้านเลขที่ ๑๘บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้ข้อมูลวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๑๑ นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่  ๔๖ บ้านเค็ง หมู่ที่  ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

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 ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนได้ท าให้ต้นมะนาวในสวนของตนซึ่งมีมากกว่า 
๑๐ ต้น มีใบเขียว ล าต้นแข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตที่ดี”๑๒ 
 

ภาพท่ี ๓.๑๕ ต้นมะนาวก่อนใช้ปุ๋ยไสเ้ดือน 
 

 

                                                        
๑๒ นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข บ้านเลขที่ ๔๖ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๗๓ 

ภาพท่ี ๓.๑๖ สวนมะนาวหลังใช้ปุ๋ยไส้เดือน (ระยะเวลา ๑ เดือน) 
 

 
 

๒. นางรัชนี ลีนาม  ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ความเห็นว่า “ในปี
แรกที่ดินปรับตัวใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้
ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ใบข้าวโพดน่าจะเขียวข้ึน ส่วน
แปลงพืชผักอื่นได้ผลดีมาก ได้แบ่งปุ๋ยไส้เดือนบางส่วนให้พี่สาวไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและ
กะหล่ าปลี ได้ผลดีมาก สามารถน าผลผลิตไปขายได้ ตนเองประทับใจจากการที่ได้ติดตามการทดลอง
ปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ ของครอบครัว นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่า
ได้ผลดี ท าให้มีความเช่ือมั่นที่จะท าเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป”๑๓ 

 

 
                                                        

๑๓ นางรัชนี ลีนามบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   



๗๔ 

ภาพท่ี ๓.๑๗ ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดอืนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

๓. นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ ปลูกแตงกวาโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอกให้
ความเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอก ได้ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมา
ต่อไปจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร การปลูกแตงกวาในปีนี้ได้ผลดี สามารถน า
ผลผลิตไปขายเป็นรายได้”๑๔ 

 
 

 
 

 
                                                        

๑๔ นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



๗๖ 

 

 
 

๔. นายจันทร์ ลีนามสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ใช้
ปุ๋ยไส้เดือนปลูกฟักทองและแตงกวา มีความเห็นว่า “ทดลองปลูกฟักทอง ๑ แปลง และแตงกวา ๑ 
แปลง ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลกูผกั เพราะประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ได้น าผล
ฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน”๑๕ 

 

   
 
 

                                                        
๑๕ นายจันทร์ ลีนาม บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านเค็งหมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้ข้อมูล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



๗๗ 

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การขยายผลในหมู่บ้านอืน่ 
กลุ่มสนทนาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าและชุมชน

ในหมู่บ้านอื่นของต าบลกระโสบ จ านวน ๓ หมู่บ้าน ร่วมศึกษาและติดตามผลการทดลอง ได้แก่ บ้านนา
งิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้านดอน หมู่ที่ ๓ และบ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และน าไปทดลองขยายผล ซึ่งปรากฏผลการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ดังนี้  

๑.นางอุษา  บุญใหญ่ให้ความเห็นว่า “เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
ให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า”๑๖ 

 
 

 

                                                        
๑๖ นางอุษา  บุญใหญ่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่๒ บ้านนางิ้ว ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

ให้ข้อมูล วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 



๗๘ 

 
 

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

 

 
 

  
 

                                                        
๑๗ นายเลิศ มูลม่ัง บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๓ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอน ต.กระโสบ  อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   



๗๙ 

๓. นางนฤมล  เชื้อสะอาดเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนช่วยให้ผลผลิตดีทั้ง
ต้นหอม ข้าวโพด พืชผักมีผลดก”๑๘ 

 
 

 
 

๔. นายอุทัย สงวนทรัพย์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโสบบ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔บ้านกระโสบ 
นายอุทัย สงวนทรัพย์ เห็นว่า “ได้ไปร่วมกลุ่มสนทนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน 

ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้านเค็ง และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ณ แหล่งเรียนรู้การผลิตปุย๋

                                                        
๑๘ นางนฤมล  เชื้อสะอาด บ้านเลขที่  ๒๔ หมู่ ๓ บ้านดอน ต.กระโสบอ าเภอเมืองฯ จังหวัด

อุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   



๘๐ 

ไส้เดือนบ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบและได้น าปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกแตงกวา พบว่า แตงกวามีลูก
ใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี”๑๙ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๗ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอนิทรีย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บา้น บ้านเค็ง หมู่

ที่ ๕ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การท าประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” 
ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกับศึกษา
แปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยจากไส้เดือน (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

๓.๗.๑ ผู้เข้าร่วมเสวนาผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๕๒ รูป/คน แยกเป็น 
(๑) ประชาชนพื้นที่โครงการทดลองเกษตรอินทรีย์จากปุ๋ยไส้เดือน จ านวน ๒๐ คน 
(๒) นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๒๗ รูป/คน 

                                                        
๑๙ นายอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโสบ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔ บ้านกระโสบต.กระโสบ 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูล วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   



๘๑ 

(๓) อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๕ รูป/คน 
๓.๗.๒ ประเด็นการเสวนา 

(๑) การจัดท าประชาคมหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านเค็ง 
หมู่ที่ ๕ ร่วมกบั ส่วนราชการระดบัอ าเภอและองค์การบรหิารส่วนต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

(๒) ปัญหาการจัดท าประชาคมหมูบ่้าน 
(๓) ปัญหาหนีส้ินและการจัดการปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
(๔) เกษตรอินทรียก์ับการลดภาระหนีส้ินของเกษตรกร 
(๕) การมสี่วนร่วมของประชาชนกับการประชาคมหมูบ่้านและการทดลองเกษตร

อินทรีย์กบัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
(๖) ศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย ์

 

 
 

 



๘๒ 

 
 

 
 

 



๘๓ 

 

 
 

 
 

๓.๗.๓ สภาพปัญหาท่ีได้จากการเสวนา 
(๑) ที่ผ่านมา การท าประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอ

ช่ือโครงการ หลายๆ โครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ 
โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่



๘๔ 

เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น นอกจากนี้ การท า
ประชาคมหมู่บ้าน ไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อน ามาประกอบการ
ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

(๒) โครงการประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโครงการไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเมด็ปุย๋
อินทรีย์ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่เคยถูกน ามาอัดเม็ดปุ๋ยนับตั้งแต่จัดซื้อมาเป็น
ระยะเวลา ๕ ปีทั้งนี้เพราะไม่มีการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น  มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร (ท านา พืชสวน พืชไร่) จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดที่เหมาะสม ระหว่างปุย๋อินทรีย์ทีเ่ป็นเม็ดและปุ๋ยอินทรยี์ที่เปน็ผงจะสง่ผลต่อการเจริญเตบิโต
ของพืชแตกต่างกันอย่างไรจะน าปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีวภาพ  มูลสัตว์ หรือการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอื่น) กระบวนการดังกล่าว นับเป็นข้ันตอนส าคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการอย่าง
โปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ น าไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน 

(๓) ทัศนคติของประชาชนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ประชาชนบางส่วน
เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดินนับเป็นหวัใจส าคัญของการพฒันาเกษตรอินทรยี์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลา
การปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว 

(๔) นโยบายของรัฐ เป็นเรื่องส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตร
อินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังหรือไม่มีกระบวนการใดในการด าเนินการผ่านโครงสร้างของชุมชน 
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระ
หนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่
ประชาชนได้รับจากสารเคมี 

๓.๗.๔ ความร่วมมือในอนาคต 
(๑) ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และการท าเกษตรอินทรีย์ และหากเป็นไปได้ ควรหาทางใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่ือมโยง
กับการขยายผล 

(๒) กลุ่มที่ท าการทดลองเกษตรอินทรีย์ควรหาทางผลักดันให้ โครงการเกษตร
อินทรีย์ เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน โดยเฉพาะในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจาก



๘๕ 

หน่วยงานภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม 

(๓) โอกาสขยายการทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ ให้
ความสนใจในการที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยง
ในกะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรกในการซื้อสายพันธ์ุไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพื้นบ้าน ได้แก่ 
มูลโคพื้นบ้าน กากเช้ือเห็ด (เช้ือเห็ดเก่าที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอื่นที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับ
สภาพดิน ข้ีมะพร้าวบด ไข่ไก่เป็นต้น 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๗.๕ ผลการประเมินการเสวนา 
(๑) การประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและการท า

เกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในการท าประชาคมหมู่บ้านและเกษตร

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 ในระดับ มาก (x̄=3.92) และความพึงพอใจในการทีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ ในระดับ 

มาก (x̄=4.14) 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตร

อินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน      
 

 

ตารางท่ี ๓.๓ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ S.D. แบบประเมินนิสิต  
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ประชาคมหมู่บ้าน 27 3.00 5.00 4.0000 .48038 
เกษตรอินทรีย ์ 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 
สภาพปัญหาหนี ้ 27 2.00 5.00 3.7407 .76423 
แนวทางแก้ปัญหาหนี ้ 27 2.00 5.00 3.8889 .84732 
การทดลองเกษตรอินทรีย ์ 27 3.00 5.00 3.9259 .82862 
การมสี่วนร่วม 27 3.00 5.00 4.1481 .60152 
โดยรวม 27 3.13 5.00 3.9352 .39585 
Valid N (listwise) 27     
 

(๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและ

การท าเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมในการท าประชาคมหมู่บา้น

และเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก  (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
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน      
 

ตารางท่ี ๓.๔ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และS.D. แบบประเมินประชาชน 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ประชาคมหมู่บ้าน 20 3.00 5.00 4.2000 .61559 
เกษตรอินทรีย ์ 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 
สภาพปัญหาหนี ้ 20 2.00 5.00 2.8500 .87509 
แนวทางแก้ปัญหาหนี ้ 20 2.00 5.00 3.0500 1.05006 
การทดลองเกษตรอินทรีย ์ 20 3.00 5.00 4.5000 .60698 
การมสี่วนร่วม 20 4.00 5.00 4.8500 .36635 
โดยรวม 20 3.38 4.88 3.8625 .39715 
Valid N (listwise) 20     

 

การประเมินความพึงพอใจในการท าประชาคมหมู่บา้นและการท าเกษตรอินทรยี์ทั้งในสว่น
ของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง ดังได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่านโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตร
เคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรยี์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทนุ
หมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของ
เกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิต และส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับ
จากสารเคมี 
 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการบริการวิชาการและอภิปรายผล 
 

๔.๑ ศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนีโครงกำรพัฒนำ

หมู่บ้ำนที่ผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน ระหว่ำงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของ ๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนดอนหมู่ที่ ๓ 
บ้ำนกระโสบหมู่ที่ ๔ และบ้ำนเค็งหมู่ที่ ๕ ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซึ่งเป็นงำน
จ้ำงเหมำโดยภำคธุรกิจนอกชุมชนเข้ำมำด ำเนินกำร (รำยละเอียดตำมบทที่ ๒) กำรท ำประชำคม
หมู่บ้ำนครั้งล่ำสุด “กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน” ในวันที่ ๗ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี  พบว่ำประชำคมได้
เสนอและลงมติ (๒๓ เสียง จำก ๘๑ เสียง) เลือกโครงกำรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทำงไปรีสอร์ท
เป็นโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ส่งผลให้โครงกำรที่เหลือ ๗ 
โครงกำรตกไป ได้แก่ โครงกำรจัดซื้อโต๊ะ เก้ำอ้ี เต็นท์ ถังขยะโครงกำรลี้ยงโคโครงกำรส่งเสริมกลุ่ ม
ขนมจีนโครงกำรติดตั้งเครื่องกรองน้ ำชุมชนโครงกำรสนับสนุนวัสดุกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์โครงกำรสนับสนุน
ร้ำนค้ำชุมชน และโครงกำรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทำงไปป่ำช้ำ 

กำรท ำประชำคมดังกล่ำวด ำเนินกำรในวันเดียวกันเริ่มตั้งแต่ตัวแทนจำกส่วนรำชกำรระดับ
อ ำเภอและต ำบลให้ข้อมูลชี้ประเด็นปัญหำสังคมและชุมชนที่ควรแก้ไขจำกนั้นประชำชนร่วมกันเสนอ
รำยชื่อโครงกำรที่ต้องกำรและลงมติด้วยกำรยกมือและนับจ ำนวนผู้สนับสนุนแต่ละโครงกำรเพียงรอบ
เดียวในวันเดียวกันปัญหำส ำคัญที่พบจำกกำรศึกษำกำรท ำประชำคมครั้งนี้คือกำรขำดกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรศึกษำหรือค้นหำข้อมูลเชิงลึกในผลได้ผลเสียของโครงกำรที่เสนอ ก่อนน ำมำ
ประกอบกำรตัดสินใจ สอดคล้องกับ ปธำน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘)๑ ที่ได้ให้หลักกำรมีส่วนร่วมและหลัก
ควำมโปร่งใสว่ำ หมำยถึง กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ให้
โอกำสหรือมิติของเวลำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
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 กำรเสนอโครงกำรในกำรท ำประชำคม
ไม่ได้เกิดจำกจิตส ำนึกภำยในชุมชน ส่งผลต่อกำรขำดกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน ได้แก่ กำรด ำเนิน
โครงกำรและกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำร และท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร
เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐในบำงครั้งกำรที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วม ส่งผลให้ประชำชนมองว่ำ
โครงกำรที่หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรไม่ได้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

บทบำทของรัฐและบทบำทของประชำชนในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนเป็นเรื่องส ำคัญที่
ต้องได้รับกำรพิจำรณำว่ำขอบเขตของบทบำทของรัฐในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนอยู่ที่ใด ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้
ล้ ำเกินเลยเข้ำไปในขอบเขตบทบำทของภำคประชำชนในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน โดยไม่ท ำให้
ประชำชน ประชำสังคม หรือประชำคมอ่อนแอลงสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
(๒๕๕๕)ที่ชี้ว่ำ ปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังกำรตื่นตัวและกระแสควำมนิยมกำรมีส่วนร่วมและมีสิทธิในกำร
จัดกำรทรัพยำกรชุมชนโดยชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ได้แก่ กระแสวิชำกำรที่มีผู้นิยมเรียกกัน
ว่ำ “วัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งนักวิชำกำรในสำยนี้มักจะวิพำกษ์บทบำทของรัฐในกำรพัฒนำว่ำยิ่งหน่วยงำน
และองค์กรของรัฐมีควำมเข้มแข็งมำกเท่ำใด ชุมชนก็มีควำมอ่อนแอต้องพ่ึงพำโครงกำรพัฒนำจำกรัฐ
มำกขึ้นเท่ำนั้น “ประชำสังคม” หรือ “ประชำคม” จึงเป็นกระแสที่ผู้นิยมแนวกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมโดยภำคประชำชนให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงมำก โดยบทบำทกำรพัฒนำไม่ควรผูกขำดอยู่ที่รัฐแต่
ฝ่ำยเดียว  แต่ควรเปิดโอกำสให้ท้องถิ่นและชุมชนในกำรก ำหนดวิถีกำรพัฒนำ๓ 

กำรท ำประชำคมในกำรพัฒนำท้องถิ่นปัจจุบัน เป็นกำรท ำประชำคมที่ก่อตัวจำกกำรสั่ง
กำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรก่อตัวที่เกิดจำกจิตส ำนึก ในสภำพปัญหำ
และกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน ประชำชนจึงขำดกำรใฝ่รู้ วิเครำะห์ วิจัย ไม่มีควำมจริงจังจด
จ่อขำดควำมมีจิตสำธำรณะ ทุ่มเท อุทิศตน ขำดควำมอดทนที่จะรอดูผลระยะยำว หำกแตเ่ห็นแก่ควำม
สะดวกสบำยระยะสั้น ปัญหำเหล่ำนี้ได้ส่งผลให้ประชำคมขำดควำมต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติ
พ่ึงพำ และด ำเนินกำรเฉพำะช่วงที่มีนโยบำยและงบประมำณจำกภำครัฐ สอดคล้องกับ Chirije and 
Musamba (2013)ที่ว่ำ กระบวนกำรตัดสินใจที่ใช้อ ำนำจสั่งกำรหรือก ำหนดนโยบำยจำกเบื้องบนสู่
เบื้องล่ำง (Top-down decision-making) โดยประชำชนเป็นเพียงผู้ร่วมด ำเนินกำรและรับประโยชน์ 
ถูกมองว่ำเป็นกระบวนกำรที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรที่จะบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ 
ชุมชนชนบทจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรซึ่งตนเองมีสิทธิในกำรควบคุม จัดกำร และได้รับ
ประโยชน์จำกทรัพยำกรนั้น นอกจำกนี้ยังส่งผลให้ประชำชนมีทัศนคติพ่ึงพำ (dependency) รอ
แผนงำนโครงกำรจำกภำยนอกเข้ำมำช่วยซึ่งเป็นกำรบั่นทอนควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำง

 
๓ ซูซูกิ โนริยูกิ และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, พลวัตรขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย, ประชาสังคม, โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ๒๕๕๕, หน้ำ ๗-๘, ๑๐-๑๑ 



๙๐ 

นวัตกรรมของท้องถิ่น (Local creativity and innovation)๔และสอดคล้องกับซูซูกิ โนรุโยกิ และ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๕๕) ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก่อตัวและควำมยั่งยืนของประชำคมหมู่บ้ำนว่ำ 
ประชำคมที่เกิดจำกกำรก่อร่ำงแบบล่ำงสู่บน (จำกภำคประชำชนสู่ภำครัฐ) นั้นมีแนวโน้มที่จะมีควำม
ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และสำมำรถพัฒนำไปสู่ประชำสังคมได้ในอนำคต ในขณะที่ประชำคมที่เกิดจำกระบบ
รำชกำรที่มีกำรก่อร่ำงแบบบนสู่ล่ำง (จำกภำครัฐสู่ประชำชน) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตำมบริบท
ทำงกำรเมือง (นโยบำย) เป็นส ำคัญ หำกรัฐไม่ให้กำรสนับสนุนหรือมีโครงกำรเข้ำมำ ก็จะไม่มี ควำม
ต่อเนื่องของกิจกรรม อีกทั้งกลุ่มยังมีลักษณะอ่อนแอพ่ึงพิงภำครัฐเป็นหลัก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ รูปแบบ
ของกำรก่อร่ำงประชำคมมีผลสืบเนื่องอย่ำงมีนัยยะต่อกำรขยำย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และควำม
ยั่งยืนของประชำคม นอกจำกนี้ยังเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำประชำคมจะเป็นควำมพยำยำมในกำรสร้ำงอ ำนำจ
และควำมเข้มแข็งให้กับประชำชน ในกำรดูแลและแก้ไขปัญหำของชุมชน หรือด ำเนินเรื่องต่ำงๆ ด้วย
ตนเอง แต่นโยบำยรัฐและกำรเมืองกลับมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ของประชำคมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรส่งเสริม หรือกำรเป็นตัวจ ำกัดกำรด ำ เนินงำนของ
ประชำคมอีกด้วย๕ 

ประชำคมจึงเป็นเวทีส ำคัญที่จะให้โอกำสประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะกลุ่มชำยขอบ ได้
สร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น เข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และทรัพยำกร และร่วมตัดสินใจ 
ซึ่งจะส่งผลต่อควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งควำมเป็นธรรมในสังคม สอดคล้อง
กับ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่กล่ำวถึงสิ่งจ ำเป็นในสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชำชนกลุ่มคนยำกจนให้มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมและใช้ทรัพยำกร
ทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมำภิบำลทำงเศรษฐกิจ กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประชำชนจะช่วยให้ เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็น
ธรรมและสำมำรถลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมได้๖ 

 
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. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10042857.2013.777198


๙๑ 

นอกจำกนี้ กำรท ำประชำคมที่ขำดกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนเพ่ือควำมโปร่งใสใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวยังไม่สำมำรถตอบโจทย์ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)ซึ่งได้ให้
แนวทำงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนสรุปได้ ดังนี้ 

๑) กำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง ให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเอง 
และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม๗ 

๒) กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่ำงกัน ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำร
ให้ทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้๘ 

๓) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ เพ่ือรักษำฐำนรำยได้เดิมและสร้ำงฐำนอนำคตใหม่ที่สร้ำง
รำยได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรำยได้สูงขึ้น๙ 

๔) เกษตรปลอดภัย มุ่งสู่กำรเลิกใช้สำรเคมีในภำคเกษตร กำรเพ่ิมพ้ืนที่และปริมำณ
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรท ำเกษตรปลอดสำร 
และเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรท ำเกษตรอินทรีย์๑๐ 

๕) กำรดึงเอำพลังทำงสังคม ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของประชำชนให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชนและสังคม๑๑ 

๖) พัฒนำกำรเกษตรให้เหมำะสมกับศักยภำพของเกษตรกร ฐำนทรัพยำกรและบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบกำรจัดกำรตนเองของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรเข้ำถึงฐำน
ทรัพยำกร กำรวิจัย ควำมรู้ ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรผลิต เพ่ิมโอกำสของ

 
๗ รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ,ประกาศ เร่ืองยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐), เล่ม 

๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก, ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑, หน้ำ ๑๐. 
๘ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๐ 
๙เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๒ 
๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๓ 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๔๕ 



๙๒ 

เกษตรกรในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น๑๒ 

๗) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
แผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ เพ่ิมทักษะทำงกำรเงินและกำรวำงแผนจัดกำรที่ดิน ที่
อยู่อำศัยและระบบกำรผลิตพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อัน เป็นกำรสร้ำง
กำรเรียนรู้จำกภำยในเพ่ือสร้ำงคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ ตำมแนวทำงหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง๑๓ 

๘) เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองและกำรพ่ึงพำกันเอง โดยสนับสนุน
กำรรวมกลุ่มของสมำชิกในชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหำรจัดกำรและมีส่วน
ร่วมในกิจกำรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง กำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อน
ปัญหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนและเชื่อมโยง
แผนชุมชนกับแผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนำภำค และเชื่อมโยงกับกำรก ำหนดกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไก
ควำมร่วมมือทุกภำคส่วนให้มีเป้ำหมำยทิศทำง มีควำมสมดุล มีอิสระและมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ โดยมี
ระบบกำรติดตำมตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำตัวชี้วัดและระบบกำร
ประเมินควำมเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรยกระดับควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง๑๔ 

๙) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน โดย
สนับสนุนให้ประชำชนสำมำรถรวมกลุ่มและมีเวทีกลำงเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือ
ปรึกษำหำรือกิจกำรที่เป็นประเด็นสำธำรณะ สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำบนฐำนกำรมีข้อมูล
และกำรใช้เหตุผล และสร้ำงข้อตกลงร่วมกันที่สำมำรถผูกพันและตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐและ
ลดควำมขัดแย้งได้ อันจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงประชำธิปไตยในระดับฐำนรำก และสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ ตลอดจนปรับบทบำทภำครัฐให้เป็นฝ่ำยสนับสนุนให้ชุมชนจัดกำรตนเองได้มำกขึ้น 
โดยรัฐเป็นที่ปรึกษำสนับสนุนองค์ควำมรู้และพัฒนำทักษะในกำรบริหำรจัดกำรให้กับชุมชน เพ่ือเป็น
พลังของกำรพัฒนำ๑๕ 

 
๑๒ รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ,ประกาศ เร่ืองยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐), เล่ม 

๑๓๕ ตอนท่ี 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 และงำนของรัฐอย่ำง อ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน ๑๖ 

โดยภำพรวมของอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมมั่นใจในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในประชำคมหมู่บ้ำนที่ผ่ำนมำ คือ กำรกระจำยผลประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรยังไม่เป็นไปด้วยควำม
เป็นธรรมและโปร่งใส ประชำชนบำงส่วนขำดควำมสำมัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรเข้ำ
ประชำคมเฉพำะในส่วนที่กลุ่มของตนได้รับประโยชน์ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีมำ
อย่ำงต่อเนื่องท ำให้ประชำชนรู้สึกว่ำหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ใน
กำรจัดหำบริกำรหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนโดยประชำชนเป็นผู้รับบริกำร กำรที่
หน่วยงำนภำยนอกไม่ได้ค้นหำศักยภำพของประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
ท ำให้หน่วยงำนเหล่ำนั้นมีทัศนคติที่มองว่ำประชำชนไม่มีศักยภำพพอที่จะด ำเนินโครงกำร แนวคิด
ดังกล่ำวสอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรยุโรป ที่ได้กล่ำวถึงอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้ประชำชนไม่มั่นใจใน
กำรมีส่วนร่วม ประกำรแรก กำรกระจำยหรือแจกจ่ำยที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำงสมำชิกชุมชนทั้งในส่วน
ของงำนและผลประโยชน์ประกำรที่สอง สังคมท่ีมีควำมเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็นอุปสรรคส ำคัญหนึ่งของ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประกำรที่สำม ควำมรู้สึกที่ว่ำรัฐหรือหน่วยงำนภำยนอกมีหน้ำที่จัดหำ
บริกำรหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนแต่ฝ่ำยเดียว ประกำรที่สี่ ทัศนคติของหน่วยงำน
ภำยนอกที่มองประชำชนว่ำไม่มีควำมสำมำรถหรือขำดศักยภำพในกำรมีส่วนร่วม๑๗ปัญหำอุปสรรค
เหล่ำนี้ได้สร้ำงทัศนคติกำรพ่ึงพำให้เกิดขึ้นในหมู่ประชำชนมำกกว่ำกำรคิด ศึกษำ ค้นคว้ำ และพัฒนำ
เพ่ือพ่ึงพำตนเอง 
 

๔.๒ น าผลจากการศึกษาสภาพปัญหาไปสู่การปฏิบัติ 
จำกกำรที่ได้ศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำน สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐ

ประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยจึงได้จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรสังคมใน
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้ 

 
๑๖ อ้ำงแล้ว, รำชกิจจำนุเบกษำว่ำด้วยยุทธศำสตร์ชำติ,ประกาศ เร่ืองยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-

๒๕๘๐), เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก, หน้ำ ๖๖ 
๑๗ European Commission, Incentives of Community Participation,ec. europa.eu/echo 

/files/ evaluation/ watsan 2005, p 178 
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๔.๒.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ 
อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง

กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ได้น ำเสนอข้อมูลทั่วไปและข้อมูลกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน
และโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นรอบ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของต ำบลกระโสบพร้อมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
ด ำเนินกำรใน บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ระหว่ำงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่ำ ปัญหาส าคัญของชุมชน คือปัญหำ
หนี้สินรำยครัวเรือน โดยจำกจ ำนวนหลังคำเรือนที่มีคนอำศัยอยู่จริง ๑๕๐ หลังคำเรือน มีหนี้สิน
ประมำณร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนหลังคำเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จำกภำครัฐ ได้แก่ ธกส. กลุ่มสตรี
พัฒนำชุมชน และเอกชนมีผู้เสนอโครงกำรเพ่ือลดรำยจ่ำยและแก้ปัญหำหนี้สินแต่ไม่ สำมำรถผ่ำนมติ
ประชำคม โดยเฉพำะ โครงกำรเกษตรอินทรีย์และโครงกำรเลี้ยงโค ปัญหำหนี้สินจึงยังคงเป็นปัญหำ
ส ำคัญซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชเคมีและประชำกรกว่ำร้อยละ ๙๐ 
เป็นเกษตรกร นอกจำกนี้ยังพบว่ำต ำบลกระโสบเคยได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หมู่บ้ำนละ ๑ เครื่อง รำคำเครื่องละสองแสนบำท รวมงบประมำณสองล้ำนบำท โดยบ้ำนเค็ง 
หมู่ที่ ๕ ได้รับกำรสนับสนุน ๑ เครื่องแต่ตลอดระยะเวลำ ๕ ปี นับแต่ได้รับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 
บ้ำนเค็งไม่เคยน ำเครื่องดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์และยังคงเก็บไว้ที่อำคำรอเนกประสงค์ของหมู่บ้ำน มี
บำงหมู่บ้ำนได้น ำเครื่องดังกล่ำวไปอัดเม็ดมูลไก่แต่คุณภำพปุ๋ยไม่ดี ขำดกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
ปุ๋ย ตลอดทั้งประชำชนไม่มีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงกำร ท ำให้ปัจจุบันประชำชน
ขำดควำมเชื่อม่ันในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคย 

กำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน  จึงเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ประชำชนให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ในกำรค้นหำข้อมูลเพ่ือก ำหนดปัญหำและควำมต้องกำร  
สำมำรถร่วมคิดและตัดสินใจก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดทั้งค้นหำศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นกำรลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอก  เพ่ิมกำรพ่ึงพำตนเอง ลดกำรสั่งกำร
จำกเบื้องบนสู่ล่ำงหรือแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สอดคล้อง
กับโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Environmental Program: UNEP) 
(1996) ที่ว่ำ กำรมีข้อมูลทำงเดียวจำกหน่วยงำนภำยนอกโดยขำดกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในชุมชน ขำด
กำรปรึกษำหำรือหรือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอำจน ำไปสู่ช่องว่ำงของควำมไม่เข้ำใจระหว่ำง
ประชำชนกับหน่วยงำนภำยนอกและส่งผลไปถึงกำรขำดควำมโปร่งใสไม่สำมำรถรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อม่ันในแผนงำนโครงกำร๑๘ 

 
๑๘  Lyceum Books, Understanding Community Participation -  Lyceum Books, 

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

http://lyceumbooks.com/pdf/Effective_Community_P_Chapter_02.pdf


๙๕ 

กำรด ำเนินโครงกำรเชิงนโยบำยแบบบนสู่ล่ำงดังกล่ำวไม่ได้ศึกษำข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่ำปุ๋ยประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมำอัดเม็ด มี
ปริมำณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่ำวจ ำเป็นจะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนในกำรร่วมกันศึกษำและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
สอดคล้องกับ โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ดังนี้ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ที่
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และมำตรฐำน มีกำรรำยงำนผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและถูกต้องหลักการ
ควบคุมภายใน โดยกำรวัดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนกำรเงิน ตลอดทั้ง
ควำมสอดคล้องกับหลักกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติหลักการควบคุมดูแลที่มีกำรควบคุมติดตำม 
ประเมินผล กำรรำยงำน และหลักความโปร่งใสที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ และเข้ำถึงได้
สะดวก มีควำมชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย๑๙ 

๔.๒.๒ การส ารวจชุมชน  ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเกี่ยวกับ
กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรส ำรวจชุมชนไปพร้อมๆ กับกำรฟังเสียงของประชำชน ให้
ประชำชนสำมำรถแสดงออกถึงปัญหำ ควำมต้องกำรหรือสิ่งที่ตนเองปรำรถนำ ตลอดทั้งศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่ประชำชนมีอยู่กำรแสดงออกดังกล่ำวมีทั้งรูปแบบเป็นทำงกำร (ลำยลักษณ์อักษร) และ
ช่องทำงที่ไม่เป็นทำงกำร (กำรพูดคุย) เสียงของประชำชนไม่จ ำเป็นต้องเป็นเสียงเดียวกันของทุกคนใน
ชุมชน แต่อำจเป็นเสียงของกลุ่มชำยขอบที่ขำดโอกำสหรือถูกทอดทิ้งไม่มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นใน
สังคม ในบำงครั้งเสียงและควำมคิดเห็นของกลุ่มคนชำยขอบเหล่ำนี้ อำจกลำยเป็นพลังที่มีอิทธิพลท ำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสำมำรถก ำหนดทำงเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทำงที่ดีที่สุดเพ่ือ
ควำมอยู่ดีกินดีและควำมสุขของสังคมโดยรวมซึ่ง Combaz, Emillie and Mcloughlin (2014)เช่ือว่ำ

กระบวนกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้ทุกคนรวมถึงกลุ่มชำยขอบได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมหรือไม่ก็ใกล้เคียง
กันโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้ำงหลัง (Leave no one behind) ตลอดทั้งสำมำรถค้นหำรำกเหง้ำหรือสำเหตุของ
ปัญหำเพ่ือแก้ไขให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะภำครัฐจะ
ท ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรต่อพลเมืองทุกกลุ่ม โดยมิได้เลือกปฏิบัติด้วยควำม
แตกต่ำงทำงเชื้อชำติเผ่ำพันธุ์หรือสถำนะทำงสังคมกำรส ำรวจชุมชนที่ให้โอกำสแก่คนชำยขอบ เป็นกำร
ลดควำมไม่เสมอภำคและควำมไม่สมดุลแห่งอ ำนำจในชุมชน ลดกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรกีดกันไม่ให้คน
จนได้มีโอกำสในกำรยกระดับผลผลิตของตนเอง  ควำมไม่สมดุลแห่งอ ำนำจส่งผลให้เกิดกำรปิดกั้นเสียง
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). 
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สร้ำงควำมมั่นคงในสิทธิของพลเมืองและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มคนจนได้มีโอกำสเจริญเติบโตใน
สังคม ดังนั้น สิ่งจ ำเป็นคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชำชนกลุ่มคนยำกจน
ให้มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมและใช้ทรัพยำกรทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมำภิบำลทำง
เศรษฐกิจ กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของ
ประชำชนจะช่วยให้เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสำมำรถลดควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมได้๒๐ 

กำรส ำรวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทำง ได้แก่ แนวทำงแรกโดยวิธีค้นหำปัญหำและ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของชุมชนซึ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยนอก และแนวทำงที่สองโดยวิธีค้นหำ
และพัฒนำจำกฐำนศักยภำพ ประสบกำรณ์และทรัพยำกรที่มีอยู่ ในชุมชน ที่ประชุมคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนและอำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เห็นด้วยกับ กำรค้นหำศักยภำพของ
ชุมชนและร่วมกันพิจำรณำแบบสอบถำมเพ่ือค้นหำศักยภำพของชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และควำม
คำดหวังโดยมีประเด็นค ำถำมรำยครัวเรือนประกอบด้วยกำรค้นหำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ 
วิสัยทัศน์และควำมคำดหวัง โดยได้แบ่งสำยเพ่ือค้นหำศักยภำพชุมชน วิสัยทัศน์และควำมคำดหวัง แยก
ได้ ๖ คุ้ม และในระหว่ำงกำรหำข้อมูลรำยครัวเรือน อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ได้สอนภำษำอังกฤษ
กลุ่มย่อยตำมควำมสนใจเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศึกษำชุมชนกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรค้นหำศักยภำพรวมถึงประสบกำรณ์หรือทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-Based 
Approach) จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชำชำติ(United Nations Environmental Program: UNEP)๒๑ที่ว่ำกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกำรค้นหำ
ข้อมูลเพ่ือก ำหนดปัญหำและควำมต้องกำร สำมำรถร่วมคิดและตัดสินใจก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
แก้ไขปัญหำ ตลอดทั้งค้นหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น อันเป็นกำรลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอก เพ่ิมกำรพ่ึงพำ
ตนเองและสอดคล้องกับ The ABCD Institute๒๒ที่ให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบผสมผสำนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นระหว่ำงกำรพัฒนำโดยวิธีค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของชุมชน (Needs-based 
community development) และโดยวิ ธี ค้นหำและพัฒนำจำกฐำนทรัพยำกร ทักษะและ
ประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน (Asset-based community development) โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร

 
๒๐ Op.Cilt., Voice, Empowerment and Accountability (VEA) Topic Guide, p. 4,9 
๒๑ 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) 
 

http://www.abcdinstitute.org/
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ส่งเสริมและยกระดับควำมเข้มแข็งภำยในชุมชนโดยกำรสร้ำงพลังควำมเชื่อมั่นจำกทุนทำงสังคมและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชื่อมั่นว่ำสมำชิกชุมชนทุกคนต่ำงมีควำมสำมำรถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วน
ช่วยท ำให้ชุมชนดีขึ้น สมำชิกในชุมชนมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
และโปร่งใสยึดถือสมำชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำท้องถิ่น อยู่ในฐำนะนักพัฒนำไม่ใช่ผู้รอรับ
ผลจำกกำรพัฒนำโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงและจริงจัง ทุกฝ่ำยต้องใส่ใจ
และรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมำชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชำชนให้ควำมสนใจ กำรตัดสินใจจะต้อง
เกิดจำกกำรปรึกษำหำรือที่ประชำชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำโดยกำรแสวงหำควำม
คิดเห็นจำกสมำชิกชุมชนมำกกว่ำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ก ำหนดจำกภำยนอก เป็นกระบวนกำรพัฒนำที่
เกิดจำกภำยใน โดยสมำชิกชุมชนมีบทบำทควบคุมดูแลตลอดกระบวนกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรสร้ำง
พลังควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันระหว่ำงสมำชิกในชุมชนซึ่งส่งผลต่อกำรเสริมสร้ำง
หรือขยำยทุนทำงสังคม 

จำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและส ำรวจชุมชนได้พบ
จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคำม และโอกำส ของชุมชนบ้ำนเค็ง ดังนี้ จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ชุมชนมี
ควำมสำมัคคี มีควำมพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมื่อต้องกำรควำมร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้ำนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชำชนผู้น ำชุมชนโดยเฉพำะผู้ใหญ่บ้ำนและ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนมีวุฒิภำวะและควำมเป็นผู้น ำผู้น ำและประชำชนมีควำมพร้อมที่จะร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำจุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงกำรที่ผ่ำนประชำคมหมู่บ้ำนส่วนใหญ่
เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนในกำรใช้ศักยภำพหรือพัฒนำศักยภำพของตน 
นอกจำกนี้โครงกำรที่ผ่ำนมำไม่สำมำรถแก้ปัญหำหนี้สินของประชำชนซึ่งมีอยู่กว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
ประชำกรโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยด ำเนินกำรในระดับต ำบล มี
กำรจ้ำงแรงงำนประชำชนอัดเม็ดปุ๋ยจำกมูลไก่ แต่โครงกำรไม่ประสบผลส ำเร็จ  ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภำพ
พอที่จะช่วยกำรเจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้นประชำชนไม่มีควำมมั่นใจในควำมโปร่งใสของกำร
ด ำเนินกำรและหันกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม สิ่งที่คุกคาม (Threats)ได้แก่ ภำระหนี้สินของประชำชน
จำกกำรลงทุนภำคเกษตรซึ่งมีกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและ
ยำปรำบศัตรูพืชเคมี โอกาส (Opportunities)กำรสร้ำงโอกำสจำกภำยในชุมชนโดยใช้ศักยภำพและ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำภำระหนี้สินจำกกำรสอบถำมกลุ่มคุ้มรำยครัวเรือน 
พบว่ำ สมำชิกชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภำพและทักษะในกำรท ำนำ ปลูกผัก ท ำสวน และเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพำะ โค-กระบือ  

๔.๒.๓ ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการ และเติมเต็มความคาดหวัง 
จำกกำรที่ชุมชนได้เสนอโครงกำรวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกำร

ประชำคมหมู่บ้ำน บ้ำนเค็ง ประจ ำปี ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลส ำคัญ คือ โครงกำรปุ๋ยอินทรีย์ที่ เคย
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ด ำเนินกำรในบ้ำนเค็งและหมู่บ้ำนใกล้เคียงในต ำบลเดียวกัน แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จเนื่องจำก
กระบวนกำรบริหำรโครงกำรและกำรเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภำพขำดควำมโปร่งใส และไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จำกควำมล้มเหลวของโครงกำรดังกล่ำวท ำให้กำรเสนอโครงกำรปุ๋ย
อินทรีย์บ้ำนเค็ง ในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชน 

๔.๒.๔ ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจเลือกโครงการเพื่อแก้ปัญหาและ
ความต้องการที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน  

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ได้หำรือกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรร่วมกันก ำหนดให้มีกำร
เสวนำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับประชำชนในชุมชนบ้ำนเค็ง เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดจิตส ำนึกและสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนกำรเสวนำครั้งนี้ได้เชิญวิทยำกรภูมิปัญญำเกษตรอินทรีย์พ้ืนถิ่นเข้ำร่วมเสวนำ โดย
ในช่วงเวลำก่อนถึงก ำหนดกำรเสวนำ ได้ร่วมกับประชำชนทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือ
น ำผลกำรทดลองไปน ำเสนอในกำรเสวนำ สอดคล้องกับ Chowdhury ที่ตั้งค ำถำมส ำหรับกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนที่มีควำมหมำยสำมด้ำน ได้แก่ ประกำรแรก พิจำรณำกำรมีส่วนร่วมนั้นว่ำเป็นกำรมี
ส่วนร่วมประเภทใด ประกำรที่สอง มีใครเข้ำร่วม และประกำรที่สำม กำรมีส่วนร่วมนั้นเกิดข้ึนอย่ำงไร๒๓

และ สอดคล้องกับ ซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข ที่ให้แนวคิดในกำรเปิดเวทีสำธำรณะว่ำ เป็น
แนวคิดหนึ่งที่สำมำรถช่วยในกำรอธิบำยถึงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของประชำคม คือระบบกำร
สื่อสำรที่เป็น “พ้ืนที่สำธำรณะ” (public sphere) อันเป็นพ้ืนที่เปิดกว้ำงส ำหรับให้ประชำชนพลเมือง
เข้ำถึงได้อย่ำงเสมอหน้ำกัน พ้ืนที่สำธำรณะเป็นเวทีส ำหรับกำรรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กำร
แสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยโต้แย้งเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นประเด็น
สำธำรณะหลักกำรส ำคัญของควำมเป็นพ้ืนที่สำธำรณะอยู่ที่กำรเปิดพ้ืนที่อิสระ ปลอดจำกกำรครอบง ำ
ของรัฐและระบบตลำด เป็นพื้นที่ของคนหลำกหลำย มีกำรติดต่อกันสม่ ำเสมอ ควำมเป็นอิสระของพ้ืนที่
สำธำรณะจะเป็นระบบสื่อกลำงระหว่ำงรัฐและประชำสังคม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส ำหรับประชำชนได้เข้ำ
มำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสำธำรณะ ดังนั้น พ้ืนที่สำธำรณะจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สำมำรถส่งเสริม
ให้เกิดจิตส ำนึกและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำคม๒๔ 

ก่อนกำรเสวนำ ได้มีกำรทดลองปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน ส ำหรับปลูกพืชผัก ๑ ครอบครัว 
โดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ ำและปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี จำกกำรติดตำมผลกำรใช้ปุ๋ย
ระยะแรกพบว่ำกำรเจริญเติบโตของพืชผักโดยใช้ปุ๋ยดินไส้เดือน ปุ๋ยน้ ำไส้เดือน และปุ๋ยเคมี ทั้งสำม
แปลงมีผลใกล้เคียงกัน กำรติดตำมผลระยะที่สองพบว่ำกำรเจริญเติบโตของพืชผัก ทั้งสำมแปลงมีผล

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

http://lyceumbooks.com/pdf/Effective_Community_P_Chapter_02.pdf


๙๙ 

แตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดโดยแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินมีกำรเจริญเติบโตมำกที่สุดแปลงที่ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่เป็นน้ ำอยู่ในระดับรองลงมำและแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีระดับกำรเจริญเติบโตน้อยกว่ำมำกผลกำร
ทดลองดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกกำรเลี้ยงไส้เดือนให้ผลผลิตที่ดีกว่ำและคุ้มค่ำกว่ำ
ปุ๋ยเคมีทั้งในด้ำนรำคำที่ปุ๋ยไส้เดือนมีรำคำถูกกว่ำและในด้ำนกำรให้ผลผลิตที่มำกกว่ำ ผลกำรทดลอง
เชิงประจักษด์ังกล่ำวได้ถูกบันทึกด้วยภำพและน ำไปใช้เป็นข้อมูล ในกำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กับประชำชน หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพำตนเอง” สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ 
Vishwanath and Kaufmann (1999) and Kaufmann (2002) ที่ว่ำ เป็นกำรไหลเวียนของข้อมูล
ข่ำวสำรที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้๒๕ 

๔.๒.๕ เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง” 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ได้จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 

“เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพำตนเอง” โดยก่อนเสวนำ ได้สอบถำมข้อมูลท ำกำรเกษตรของผู้เข้ำร่วมเสวนำ 
พบว่ำผู้เข้ำร่วมเสวนำ ๓๐ คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยท ำนำ ๒๘ รำย ท ำสวน ๒๔ รำย 
และปลูกผัก ๒๔ รำยส ำหรับภำวะหนี้สินพบว่ำจำก ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ปลอดหนี้
หรือไม่มีภำวะหนี้สินสำเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรลงทุนภำคเกษตรโดยเฉพำะกำรซื้อปุ๋ย 
พบว่ำทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในกำรท ำกำรเกษตรโดยจำก ๓๐ ครัวเรือน มีจ ำนวน ๒๘ 
คัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์โดยสัดส่วนกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรท ำนำ ท ำสวน และปลูกผัก มี
มำกกว่ำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้อมูลในบทที่ ๓)ปัญหำอุปสรรคส ำคัญในกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 
พบว่ำเกิดจำกควำมไม่ไว้วำงใจที่มีต่อโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลส ำเร็จในอดีต ท ำให้โครงกำร
ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในล ำดับแรกของกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน นอกจำกนี้ยังมีปัญหำเชิงโครงสร้ำง
ของนโยบำยและกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐท ำให้เกิดเครือข่ำยธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรำกลึกในระบบ
กองทุนหมู่บ้ำนและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกันประชำชนให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรที่หน่วยงำน
ภำยนอกและภำคธุรกิจด ำเนินกำรให้โดยที่ประชำชนเองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงกำรพัฒนำที่ผ่ำน
ประชำคมส่วนใหญ่จึงเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน 

วิทยำกรได้เสนอภูมิปัญญำเกษตรอินทรีย์กับกำรแก้ไขปัญหำชีวิต ได้แก่ กำรท ำกำรเกษตร
แบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองศักยภำพของชุมชนในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน ำเสนอผลควำมส ำเร็จของกำรทดลองกำรปลูกผักในชุมชนโดยใช้
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
ที่ต้องกำรที่จะบรรลุเป้ำประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ตนปรำรถนำนั่นคือกำรทดลองท ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือลด
ปัญหำหนี้สินและแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนที่ร่วมเสวนำ 
ได้ร่วมคิด ร่วมหำรือ และร่วมตัดสินใจผลจำกกำรเสวนำพบว่ำ ประชำชนผู้เข้ำร่วมเสวนำมีควำมสนใจ
และลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงกำรทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือเลือก
ครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรท ำกำรเกษตร ๒) เพ่ือน ำผลกำรทดลองกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยำย
ผลในกำรท ำกำรเกษตรภำยในบ้ำนเค็ง และหมู่บ้ำนใกล้เคียง ๓) เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ ในกำรเสนอ
โครงกำรปุ๋ยอนิทรีย์ในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ที่ประชุมเสวนำได้ร่วมกันมีมติเลือกครอบครัวอำสำสมัคร รวม ๘ ครอบครัวเพ่ือทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนในกำรท ำนำจ ำนวน ๔ ครอบครัว ปลูกผักและพืชไร่จ ำนวน ๓ ครอบครัว และ 
ท ำสวนจ ำนวน ๑ ครอบครัว กำรตัดสินใจคัดเลือกครอบครัวทดลองร่วมกันดังกล่ำว สอดคล้องกับ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)๒๖ ที่ว่ำปัจจัยประกำรแรก แรงจูงใจให้ประชำชน
รู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีส่วนร่วมทั้งต่อ
ตนเองและต่อชุมชนประกำรที่สองเป็นควำมผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงสังคม ศำสนำและวัฒนธรรม
ประเพณีประกำรที่สำม ประชำชนเห็นคุณค่ำของกำรมีส่วนร่วมว่ำเป็นโอกำสส ำคัญที่จะร่วมมือกันเพ่ือ
ชีวิตที่ดีกว่ำทั้งในส่วนของตนเองและในภำพรวมของชุมชนประกำรสุดท้ำย ประชำชนอำจเข้ำมำมีส่วน
ร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีหรือเพ่ือชุมชนในภำพรวมเงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่งเดียวในกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน นอกจำกนี้กำรเลือกครอบครัวทดลองทั้ง ๘ครอบครัวดังกล่ำว มีลักษณะกระจำยไปตำม
คุ้มต่ำงๆ ของหมู่บ้ำน สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ Bauhr andGrimes (2012) ที่ว่ำด้วยควำม
รับผิดชอบตรวจสอบได้ กำรไม่เลือกปฏิบัติหรือกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย กำรเคำรพในหลักแห่งกฎหมำย
หรือหลักนิติธรรม๒๗ 

กำรศึกษำและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนของครอบครัวทั้ง ๘ ครอบครัว จึงเป็น
แนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใส มีกำรทดลอง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
กระบวนกำรที่ท ำให้ประชำชนเชื่อมั่นว่ำ หำกโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชำชนกลับมำมีควำมมั่นใจในกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กระบวนกำรเกษตรอินทรีย์ เพ่ือกำรเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชนในระยะยำว 

 
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 
ตัวแทนชุมชน จ ำนวน ๔ คน ไปศึกษำแหล่งผลิตปุ๋ยไส้ เดือนและได้สนทนำกลุ่ม      

(focus group) ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรผลิตปุ๋ยจำก
ไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในกำรเลี้ยง วิธีกำรเลี้ยงไส้เดือน และข้อควรระวังในกำรเลี้ยง นอกจำกนี้ยังได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีกำรผลิตหัวเชื้อยูเรีย และวิธีกำรผลิตจุลินทรีย์ตัวเร่งกำรย่อยสลำย
ในกำรผลิตปุ๋ยหมักและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดินEM (Effective Microorganisms)  
 

๔.๓ ทดลองเกษตรอินทรีย์และการขยายผล 
๔.๓.๑ ทดลองเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน 
ตัวแทนจ ำนวน ๔ คน ที่ไปศึกษำแหล่งผลิตปุ๋ยไส้เดือนโดยกำรสนทนำกลุ่มจำกแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง ได้น ำควำมรู้มำท ำควำมเข้ำใจกับครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์
จ ำนวน ๘ ครอบครัว โดยกำรสนับสนุนของอำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ชุมชนได้ร่วมกันจัดซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ที่ผลิตจำกไส้เดือนเพ่ือใช้ในกำรทดลองท ำนำ ปลูกผักและท ำสวน พร้อมกับร่วมกันติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ด้วยควำมรับผิดชอบมีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบหรือตอบข้อ
สงสัยได้ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำนใกล้เคียง 

ตัวแทนกลุ่มเสวนำเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้ำวโดยกำรหว่ำนลงในที่นำ 
๔ แปลงๆ ละ ๑ ไร่ พบผลกำรทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้ แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรส
อินทรีย์ (อัตราส่วน ๘ ต่อ ๑) พบว่ำคุณภำพดินดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ดินร่วนขึ้น รำกต้นข้ำวฟูขึ้น รำก
ต้นข้ำวลอยตัวขึ้น มีปลำและสัตว์น้ ำอ่ืนในที่นำ มีสำหร่ำยน้ ำจืดที่บริโภคได้ โดยที่ไม่เคยมีมำก่อนจำก
กำรท ำนำด้วยปุ๋ยเคมีนอกจำกทดลองปลูกในนำข้ำวแล้ว ยังมีกำรทดลองในกระป๋องพลำสติกพบว่ำข้ำว
แตกกอดี ไม่มีเชื้อรำที่ใบข้ำว ข้ำวออกรวงงำมกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่ท ำให้สภำพดินร่วนฟูไม่เกำะตัวแข็ง มีควำมร่วนขึ้น ข้อสังเกตที่พบและควรแก้ไขในกำรเตรียม
ดินก่อนท ำนำในฤดูกำลต่อไปคือ ควรน ำปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ำกับดินในนำข้ำวก่อนกำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์
ข้ำวหรือกำรด ำนำ จะท ำให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่ำงทั่วถึงและจะท ำให้ได้ผลผลิตดีกว่ำไม่ควร
หว่ำนปุ๋ยไส้เดือน ถ้ำจ ำเป็นต้องหว่ำนควรอัดเม็ดให้มีน้ ำหนัก ซึ่งจะไม่ท ำให้ปุ๋ยลอยไปตำมน้ ำโดยเฉพำะ
ช่วงฤดูน้ ำหลำก กำรศึกษำทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่ำวได้ท ำให้เกิดนวัตกรรมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกำกชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ ำกว่ำปุ๋ยเคมีนอกจำกนี้กำรทดลอง
ดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรน ำผลกำรทดลองนี้ไปแลกเปลี่ยนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอ่ืนใน
ชุมชนในกำรเข้ำถึงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
ชุมชนและกำรกระจำยควำมรู้และทรัพยำกรที่เป็นธรรม 



๑๐๒ 

ผลกำรทดลองของ นายสมศรี แสนทวีสุข และนางบุญมี ค าเติม (ตำมบทที่ ๓) พบว่ำ ใน
ปีแรก นำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมำณ 
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นำที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภำพมำกขึ้น เชื่อมั่นว่ำนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จำกไส้เดือนจะให้ผลผลิตมำกกว่ำนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่ำปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่ำทั้งในลักษณะ
ของควำมเจริญเติบโตของต้นข้ำวและมีค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดกว่ำปุ๋ยเคมี และหำกประชำชนสำมำรถผลิต
ปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนท ำนำลดต่ ำลงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จำกไส้เดือนในระยะแรกของ นำงบุญมี ค ำเติม ไม่มีควำมมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิต
จำกกำรท ำนำด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวจึงได้ตัดสินใจน ำปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำส่วนที่
เท่ำกันส ำหรับแปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ พบว่ำใบต้นข้ำวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีควำม
สมบูรณ์เท่ำกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์จะเห็นได้ว่ำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยท ำให้
ประหยัดในกำรลงทุนพร้อมกับเป็นกำรฟื้นฟูดินและระบบนิเวศในระยะยำว 

จำกกำรทดลองเกษตรอินทรีย์ในกำรท ำนำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ ปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญ
คือควำมรอบรู้ทั้งเชิงวิชำกำร ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่ีจะน ำมำศึกษำทดลองและกำรน ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรศึกษำทดลองไปขยำยผล ควำมรู้ เหล่ำนี้มีควำมส ำคัญต่อประสิทธิผลของกำรทดลอง 
ขณะเดียวกันปัจจัยภำยในที่ส ำคัญที่จะขำดเสียมิได้คือคุณธรรมควำมอดทนอดกลั้นของผู้ท ำกำรทดลอง
ที่จะติดตำมเฝ้ำดูผลกำรทดลองอย่ำงต่อเนื่องทั้งควำมรู้และคุณธรรมควำมอดทนอดกลั้นดังกล่ำวเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน 

ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในกำรท ำกำรเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนท ำกำรเกษตร ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – มกรำคม ๒๕๖๒ ปรำกฏผล ดังนี้       
นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข ซึ่งนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกมูลสัตว์มำก่อนแล้ว ได้น ำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนไป
ทดลองปลูกพืชสวนโดยเฉพำะสวนมะนำวพบว่ำ ต้นมะนำวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ล ำต้นแข็งแรง และ
น่ำจะให้ผลผลิตดี นางรัชนี ลีนาม ได้น ำปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่ำ ในปีแรก
ที่ดินอำจใช้ระยะเวลำปรับตัว ใบข้ำวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่ำง
จำกแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่ำ อำจต้องใช้ระยะเวลำ ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ซึ่งจะท ำให้ต้น
ข้ำวโพดสูงขึ้นและใบข้ำวโพดน่ำจะเขียวขึ้น ส่วนกำรน ำปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ในแปลงพืชผักอ่ืนได้ผลดีมำก
โดยเฉพำะส่วนที่น ำไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่ ำปลี ได้ผลดีมำก สำมำรถน ำผลผลิตไป
ขำยได้ตลอดทั้งได้ติดตำมผลกำรศึกษำทดลองท ำนำของ นำยสมศรี แสนทวีสุข ที่ได้ใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์อ่ืนผสมกับกำกชูรสอินทรีย์ในอัตรำส่วน ๘ ต่อ ๑ พบว่ำได้ผลดี ท ำให้มีควำมเชื่อมั่นที่จะน ำ
ผลกำรศึกษำดังกล่ำวไปใช้ในกำรท ำนำเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป นายจันทร์ ลีนาม สมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระโสบไดท้ดลองน ำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนไปปลูกฟักทองและแตงกวำ พบว่ำได้ผลดี
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มำก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนในกำรปลูกผัก เพรำะประหยัดและปลอดภัยกว่ำใช้ปุ๋ยเคมี 
โดยได้น ำผลฟักทองไปฝำกขำยที่ร้ำนค้ำชุมชนในหมู่บ้ำนมีควำมมั่นใจว่ำจะร่วมกับชุมชนผลักดัน
โครงกำรปุ๋ยอินทรีย์เข้ำประชำคมหมู่บ้ำนในปีต่อไป 

จำกผลกำรทดลองของ นำยสมบูรณ์ แสนทวีสุข นำงรัชนี ลีนำม และนำยจันทร์ ลีนำม 
เห็นได้ว่ำ ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปลูกพืชผัก พืชสวน และพืชไร่ ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ปลูก นอกจำกนี้ สมำชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ยังได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน ำไปขยำยผลทั้งในด้ำนพืชผัก พืชสวน พืชไร่ และกำรท ำนำ ตลอดทั้งมีควำมเชื่อมั่นที่จะท ำ
เกษตรอินทรีย์พร้อมกับน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำทดลองไปผลักดันโครงกำรเกษตรอินทรีย์ในกำรท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำน 

จำกผลกำรทดลองของครอบครัว นายชาลี ทองเทพ ประธำนสหกรณ์ชุมชน ได้ทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอกปลูกแตงกวำ ท ำให้ไดผ้ลผลิตดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่ำนมำต่อไป
จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรท ำกำรเกษตร กำรปลูกแตงกวำในปีนี้ได้ ผลดี สำมำรถน ำ
ผลผลิตไปขำยเป็นรำยได้ปัญหำอุปสรรคส ำคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลำยในชุมชนคือกำรได้รับ
กำรชักน ำจำกบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร บำงบริษัทได้ส่งปุ๋ยเคมีที่ไม่มีคุณภำพท ำให้
ประชำชนไม่รับปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้นไปใช้ในฐำนะผู้น ำสหกรณ์ชุมชน นำยชำลี ทองเทพ จ ำเป็นต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชำชน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้ำนจัดหำปุ๋ยเคมีใช้ท ำ
กำรเกษตรในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหำหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน นำยชำลี ทองเทพมี
ควำมเห็นต่อกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนว่ำ หลังจำกเห็นผลกำรทดลองกำรใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผัก
และในนำข้ำว พบว่ำดินร่วนดีขึ้น รำคำปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนมีรำคำต่ ำกว่ำปุ๋ยเคมี ในปีต่อไป
จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์อ่ืนในกำรท ำกำรเกษตรทั้งนำข้ำวและแปลง
พืชผักนอกจำกนี้ มีควำมเป็นไปได้สูงที่กำรเลี้ยงโคและกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะเกื้อกูลกันและ
สำมำรถเสนอเป็นโครงกำรของชุมชน 

ข้อมูลที่ได้จำก นำยชำลี ทองเทพ ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นปัญหำนโยบำยเชิงโครงสร้ำงที่
เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับกำรส่งเสริมจำกภำครัฐอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทำงให้เกษตร
เคมีเข้ำมำมีบทบำทในชุมชน โครงกำรที่ประชำชนเสนอในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนโครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศ ตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืนแต่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรลงมติ ได้แก่ โครงกำร
ลี้ยงโคและโครงกำรสนับสนุนวัสดุกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์  (ประชำคมหมู่บ้ำนในวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๑) 
ปัญหำเหล่ำนี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนกำรที่รัฐให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน
ในกำรค้นหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร กำรตัดสินใจด ำเนินกำร กำรติดตำมผลและ
ตรวจสอบ ตลอดทั้งกำรได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม  

 



๑๐๔ 

๔.๓.๒ ขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปยังหมู่บ้านอ่ืน 
ผู้น ำชุมชนและประชำชนจ ำนวน ๔ ครอบครัวพ้ืนที่ ๓ หมู่บ้ำน ในต ำบลกระโสบ ได้แก่ 

บ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ และบ้ำนกระโสบ หมู่ที่ ๔  ได้เข้ำร่วมกลุ่มสนทนำ (Focus 
group) กำรผลิตและกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกกำรเลี้ยงไส้เดือน และน ำไปขยำยผลโดยปลูกพืชผักใน ๓ 
หมู่บ้ำน ปรำกฏผล ดังนี้    นำงอุษำ  บุญใหญ่บ้ำนเลขที่ 6 หมู่ ๒ บ้ำนนำงิ้ว พบว่ำ เมื่อเทียบกับกำรใช้
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่ำและผลผลิตดีกว่ำนำยเลิศ มูลมั่ง บ้ำนเลขท่ี ๖ หมู่ 
๓ ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนดอนพบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน พืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่ำเคมี ใบพืชผัก
จำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีควำมสดและเขียวทนนำนกว่ำปุ๋ยเคมีนำงนฤมล เชื้อสะอำด บ้ำนเลขที่ ๒๔ หมู่ 
๓ บ้ำนดอน พบว่ำ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้ำวโพด มะเขือมีผลดก 
และ นำยอุทัย สงวนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนกระโสบบ้ำนเลขที่ ๕๒ หมู่ ๔  บ้ำนกระโสบ ซึ่งได้ไปร่วม
กลุ่มสนทนำกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้ำนเค็ง และ
อำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำ
เขตอุบลรำชธำนี ณ แหล่งเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยไส้เดือนบ้ำนหมำกม่ี ต ำบลกระโสบและหลังจำกทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือน พบว่ำ แตงกวำมผีลใหญ่กว่ำและมีรสชำติหวำนกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี 

โดยภำพรวมกำรทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพำะปุ๋ยไส้เดือนในหมู่บ้ำนขยำยผล ๓ หมู่บ้ำน 
พบว่ำ ผลผลิตดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี พืชผักที่ได้มีควำมเขียวและมีควำมสดทนนำน พืชให้ผลขนำดใหญ่
กว่ำ ดกกว่ำ รสชำติดีกว่ำ มีผลผลิตที่ดีกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี ท ำให้ประชำชนในหมู่บ้ำนอ่ืนนอกเหนือจำก
ประชำชนในบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ มีควำมเชื่อม่ันในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน  
 

๔.๔ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน บ้ำนเค็ง หมู่

ที่ ๕ จัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์” 
ณ ศำลำประชำคมบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ พร้อมกับศึกษำ
แปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยจำกไส้เดือน โดยมีผู้เข้ำร่วมเสวนำ ประกอบด้วย ตัวแทน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำจำรย์และนิสิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ โดยปรำกฏผลดังนี้ 

๔.๔.๑ ประเด็นการเสวนาประกอบด้วยกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนของคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนและประชำชนร่วมกับส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปัญหำกำรจัดท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำนปัญหำหนี้สินและกำรจัดกำรปัญหำหนี้สินของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์กับกำรลด
ภำระหนี้สินของเกษตรกรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับกำรประชำคมหมู่บ้ำนและกำรทดลองเกษตร



๑๐๕ 

อินทรีย์ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนีและได้ศึกษำแปลง
ทดลองเกษตรอินทรีย์หลังจำกกำรเสวนำ 

๔.๔.๒ สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนา 
๑) ที่ผ่ำนมำ กำรท ำประชำคมเพ่ือคัดเลือกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ใช้วิธีกำรเสนอชื่อ

โครงกำรหลำยโครงกำร แล้วให้ประชำชนยกมือสนับสนุนโครงกำรที่ตนเองเห็นด้วยมำกที่สุด ๑ 
โครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงกำรที่ได้รับเลือกไม่ใช่
เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำโครงกำรอ่ืน นอกจำกนี้ กำรท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำน ไม่ได้เปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ำมำประกอบกำร
ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 

๒) โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงโครงกำรไม่ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ บ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ รำคำสองแสนบำท ที่ไม่เคยถูกน ำมำอัดเม็ดปุ๋ยนับตั้งแต่จัดซื้อมำเป็น
ระยะเวลำ ๕ ปีทั้งนี้เพรำะไม่มีกำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์  เช่น มี
ควำมเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรท ำกำรเกษตร (ท ำนำ พืชสวน พืชไร่) จะน ำปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดมำอัดเม็ด (หมักชีวภำพ  มูลสัตว์ หรือกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอ่ืน) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ด
และเป็นผงส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

๓) กระบวนกำรใน(๑) และ (๒) นับเป็นขั้นตอนส ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกโครงกำร
อย่ำงโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบตรวจสอบได้ น ำไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

จำกกำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพำะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยของท้องถิ่นที่ไม่ได้ถูกน ำมำใช้
ประโยชน์ปัญหำลักษณะนี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนกำรที่รัฐตระหนักว่ำทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกันที่
จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรไม่ว่ำบุคคลนั้นจะมีสถำนภำพใดและยอมรับควำมส ำคัญของทุกคนว่ำมี
ทักษะ ควำมสำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค์  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนในกำรค้นหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร กำรตัดสินใจด ำเนินกำร กำร
ติดตำมผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งกำรได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม 

๔) ควำมรู้และควำมอดทนมีผลต่อกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ประชำชนบำงส่วนเห็นว่ำปุ๋ย
อินทรีย์ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชช้ำกว่ำปุ๋ยเคมี ควำมอดทนของประชำชนในกำรใช้ระยะเวลำ
ปรับสภำพดินนับเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ หำกสำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำกำรปรับ
สภำพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่ำและมีควำมยั่งยืนในระยะยำว 

๕) นโยบำยของรัฐ เป็นสิ่งส ำคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมำสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง ผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน และเวที



๑๐๖ 

ประชำคมที่จัดโดยส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล นโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรลดภำระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนกำรผลิตและ
ส่งผลต่อกำรลดรำยจ่ำยจำกควำมเจ็บป่วยที่ประชำชนได้รับจำกสำรเคมี 

๔.๔.๓ ความร่วมมือในอนาคต 
๑) ร่วมกันศึกษำและขยำยผลเกษตรอินทรีย์ระหว่ำง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนีเพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้ำง ทั้งในด้ำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
กำรท ำเกษตรอินทรีย์โดยร่วมปรึกษำเกษตรกรภูมิปัญญำพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๒) ควรหำทำงใช้ประโยชน์จำกเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อมโยงกับกำรขยำยผลตำม (๑) 
๓) หำทำงผลักดันให้ โครงกำรเกษตรอินทรีย์ เป็นวำระหลักของกำรท ำประชำคม

หมู่บ้ำน ในส่วนที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔) โอกำสขยำยกำรทดลองกำรเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชำชนได้ให้ควำม

สนใจในกำรที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ต้นทุนไม่มำก สำมำรถเลี้ยงใน
กะละมังพลำสติก ลงทุนระยะแรกในกำรซื้อสำยพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหำได้ในพ้ืนบ้ำน ได้แก่ มูล
โคพ้ืนบ้ำน กำกเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ดเก่ำที่ท้ิงแล้ว) เศษพืชผักอ่ืนที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขำวปรับสภำพ
ดิน ขี้มะพร้ำวบด ไข่ไก่ 

๔.๔.๔ ผลประเมินการเสวนา 
๑) การประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรท ำ

เกษตรอินทรีย์ ปรำกฏผล ดังนี้ควำมพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและกำร

ทดลองเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมำก (x̄=3.93) แยกเป็นรำยประเด็นจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด 

ดังนี้ ควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 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)  
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีควำมพึงพอใจจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำนและกำรท ำเกษตร

อินทรีย์คือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชน 

 
      



๑๐๗ 

๒) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดท ำประชำคมหมู่บ้ำนและกำร

ท ำเกษตรอินทรีย์ ปรำกฏผล ดังนี้ ควำมพึงพอใจของประชำชนโดยรวมในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและ

เกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมำก (x̄=3.86) โดยแยกเป็นรำยประเด็นจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ดังนี้ 

ควำมพึงพอใจในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อยู่ในระดับ มำกที่สุด (x̄=4.85) ควำมพึงพอใจในกำร

ทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ ในระดับ มำก (x̄=4.50) ควำมเข้ำใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ ในระดับ 

มำก (x̄=4.30) ควำมเข้ำใจในกำรประชำคมหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̄=4.20) แนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน อยู่ในระดับ มำก  (x̄=3.80) ควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำโครงกำรในหมู่บ้ำน 

อยู่ในระดับ ปำนกลำง (x̄=3.35) ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ปัญหำหนี้สิน อยู่ในระดับ ปำน

กลำง  (x̄=3.05) และ ควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สิน อยู่ในระดับ ปำนกลำง (x̄=2.85)  
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดที่ประชำชนมีควำมพึงพอใจจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำนและกำรท ำ

เกษตรอินทรีย์คือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชน  

กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนและกำรท ำเกษตรอินทรีย์ทั้งใน
ส่วนของประชำชนและในส่วนของนิสิตมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตรงกัน กล่ำวคือค่ำเฉลี่ยที่มีควำมพึง
พอใจมำกที่สุดคือกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมประชำคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือควำมเข้ำใจในสภำพปัญหำหนี้สินของประชำชนซึ่งเป็นปัญหำที่
ต้องได้รับกำรแก้ไขเชิงโครงสร้ำง 

 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยงานบริการวิชาการรับใช้สังคม 
๔.๕.๑ สังเกตการณ์การท าประชาคมหมู่บ้าน 
กำรท ำประชำคมเพ่ือคัดเลือกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ใช้วิธีกำรให้ประชำชนเสนอชื่อ

โครงกำรหลำยโครงกำร แล้วให้ประชำชนยกมือสนับสนุนโครงกำรที่ตนเองเห็นด้วยมำกที่สุดหนึ่ง
โครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง โครงกำรที่ได้รับเลือกไม่ใช่
เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำโครงกำรอ่ืน กำรท ำประชำคม
หมู่บ้ำนดังกล่ำวไม่ได้เปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกในควำมเป็นไปได้ตลอดทั้ง
ผลได้ผลเสียของโครงกำรเพ่ือน ำมำประกอบกำรตัดสินใจนอกจำกนี้ โครงกำรที่ผ่ำนกำรประชำคมส่วน
ใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซึ่งเป็นงำนจ้ำงเหมำโดยภำคธุรกิจนอกชุมชนแม้จะมีกำร
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมตรวจรับโครงกำร แต่ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม 



๑๐๘ 

บทบำทของรัฐต่อประชำชนจึงมีควำมส ำคัญที่จะท ำให้ประชำคมเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอ
ลง ท ำให้ประชำชนมีจิตส ำนึกสำธำรณะ ใฝ่รู้ วิเครำะห์ วิจัย มีส่วนร่วมในกำรกระท ำและอดทนรอผล
ของกำรกระท ำ หรือจะท ำให้ประชำชนเป็นเพียงผู้มีทัศนคติพ่ึงพำควำมช่วยเหลือจำกรัฐหรือหน่วยงำน
ภำยนอก 

๔.๕.๒ ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน 
ปัญหาส าคัญของชุมชน คือปัญหำหนี้สินรำยครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ประมำณร้อยละ ๗๐ ของ

จ ำนวนหลังคำเรือน โดยมีแหล่งเงินกู้ที่เป็นกองทุน แหล่งสินเชื่อในระบบและนอกระบบ ส่วนหนึ่งของ
ปัญหำหนี้สินเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและกำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชเคมีและประชำกรกว่ำร้อยละ ๙๐ เป็น
เกษตรกร  

มีผู้เสนอโครงกำรเพ่ือลดรำยจ่ำยและแก้ปัญหำหนี้สิน เช่น โครงกำรเลี้ยงโค และโครงกำร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่สำมำรถผ่ำนมติประชำคม ด้วยสำเหตุที่หมู่บ้ำนได้รับกำรสนับสนุน
โครงกำรจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่เคยถูกน ำไปใช้ประโยชน์ มีบำงหมู่บ้ำนได้น ำเครื่อง
ดังกล่ำวไปอัดเม็ดมูลไก่แต่ขำดกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ ตลอดทั้งประชำชนไม่มีโอกำสเสนอควำม
คิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงกำร ท ำให้ปัจจุบันประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นในโครงกำรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และกลับมำใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม 

กำรด ำเนินโครงกำรเชิงนโยบำยแบบบนสู่ล่ำงดังกล่ำวไม่ได้ศึกษำข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่ำปุ๋ยประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมำอัดเม็ด มี
ปริมำณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่ำวจ ำเป็นจะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชำชนในกำรร่วมกันศึกษำและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

๔.๕.๓ ส ารวจชุมชนและเสวนาเกษตรอินทรีย์ 
๑) การส ารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทำง ได้แก่ แนวทำงแรกโดยวิธีค้นหำ

ปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของชุมชน(Need-based approach) ซึ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำน
ภำยนอก และแนวทำงท่ีสองโดยวิธีค้นหำและพัฒนำจำกฐำนศักยภำพ ประสบกำรณ์และทรัพยำกรที่มี
อยู่ในชุมชน(Asset-based approach) ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

กำรค้นหำจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคำม และโอกำส ของชุมชนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำร
ก ำหนดแผนงำนและโครงกำร ในกรณีบ้ำนเค็ง หมู่ที่ ๕ ต ำบลกระโสบ พบว่ำ จุดแข็ง (Strengths) คือ 
ชุมชนมีควำมสำมัคคีร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้ำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และตัวแทนคุ้ม มีวุฒิภำวะควำม
เป็นผู้น ำและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชำชน ตลอดทั้งประชำชนมีควำมพร้อมที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำ จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงกำรที่ผ่ำนประชำคมหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนในกำรใช้ศักยภำพหรือพัฒนำศักยภำพของตน 
โครงกำรบำงประเภทเช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกไม่ประสบ



๑๐๙ 

ผลส ำเร็จ เครื่องอัดเม็ดไม่ได้ถูกน ำมำใช้ ขำดกำรติดตำมตรวจสอบ สิ่งคุกคาม (Threats)ที่ส ำคัญคือ 
ภำระหนี้สินของประชำชนจำกกำรลงทุนภำคเกษตรซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยำปรำบ
ศัตรูพืชเคมี โอกาส (Opportunities) จำกภำยในชุมชนคือศักยภำพและทรัพยำกรทำงด้ำน
กำรเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนที่จะน ำมำใช้ลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ 

๒) สำเหตุส ำคัญของปัญหำหนี้สินของประชำชนส่วนหนึ่งคือกำรลงทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี
ของชุมชนซึ่งเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงของนโยบำยและกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐท ำให้เกิด
เครือข่ำยธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังตัวอยู่ในระบบกองทุนหมู่บ้ำนและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกัน
ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรที่หน่วยงำนภำยนอกและภำคธุรกิจด ำเนินกำรให้โดยที่ประชำชน
เองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงกำรพัฒนำที่ผ่ำนประชำคมส่วนใหญ่จึงเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ชุมชน 

๓) กำรเสวนำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับชุมชน ได้เปิดพ้ืนที่สำธำรณะ (public sphere) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยก่อนถึงก ำหนดกำรเสวนำ 
ตัวแทนชุมชนได้ร่วมทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและได้น ำผลกำรทดลองแลกเปลี่ยนในเวที
เสวนำ ผลกำรทดลองเชิงประจักษ์จำกกำรปลูกพืชผักสวนครัวมีส่วนส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของ
ประชำชนในกำรร่วมกันขยำยกำรทดลองเกษตรอินทรีย์ในนำข้ำว พืชสวนและพืชไร่ กระบวนกำรใน
กำรคัดเลือกครอบครัวทดลองเกิดจำกควำมตระหนักว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มี ควำมผูกพัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่ำโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ำย  

๔.๕.๔  ทดลองใช้เกษตรอินทรีย์และการขยายผล 
๑) เกิดนวัตกรรมการใช้กากชูรสอินทรีย์ ผสมกับปุ๋ยไส้เดือนในอัตรำส่วนหนึ่งต่อ

แปด พบว่ำคุณภำพดินดีและร่วนขึ้น รำกต้นข้ำวฟูขึ้นลอยตัวขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยน มีปลำ หอย 
สำหร่ำยที่บริโภคได้ ต้นข้ำวออกรวงงำมกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งส ำคัญในกำรเตรียมดินก่อนท ำนำคือ ควร
น ำปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ำกับดินในนำข้ำวก่อนหว่ำนหรือด ำ จะท ำให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่ำง
ทั่วถึงและได้ผลผลิตดีกว่ำไม่ควรหว่ำนปุ๋ยไส้เดือน ถ้ำจ ำเป็นต้องหว่ำนควรอัดเม็ดให้มีน้ ำหนักไม่ลอยไป
ตำมน้ ำกำรศึกษำทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่ำวได้สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรน ำไปขยำยผลในชุมชนและ
ต่ำงชุมชน  

๒) นวัตกรรมทางการเกษตร มักจะเกิดขึ้นกับประชำชนที่ใฝ่รู้ รักกำรค้นคว้ำทดลอง 
และกล้ำที่จะแบกภำระควำมเสี่ยง อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขยำยผลกำรทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนครั้งนี้ มี
ครอบครัวทดลองส่วนหนึ่งที่ไม่มีควำมมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจำกกำรท ำนำด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวจึงได้ตัดสินใจน ำปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำส่วนที่เท่ำกัน พบว่ำใบข้ำวมี
สีเขียวปนเหลือง ไม่มีควำมสมบูรณ์เท่ำกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์ 



๑๑๐ 

๓) สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำไปขยำยผลทั้งในด้ำน
พืชผัก พืชสวน พืชไร่ และกำรท ำนำ ตลอดทั้งมีควำมเชื่อมั่นที่จะท ำเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน ำข้อมูลที่
ได้จำกกำรศึกษำทดลองไปผลักดันโครงกำรเกษตรอินทรีย์ในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนตลอดทั้งควำม
เป็นไปได้สูงที่กำรเลี้ยงโคและกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนจะเกื้อกูลกันและสำมำรถเสนอเป็น
โครงกำรของชุมชน  

๔.๕.๕ แนวคิดจากการเสวนาระหว่างอาจารย์ นิสิต และชุมชน เรื่อง “ประชาคม
หมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์” 

นโยบำยและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยนอกโดยเฉพำะภำครัฐที่โปร่งใส 
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีบทบำทส ำคัญต่อกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่จะช่วย
ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรลดเกษตรเคมี
และหันมำส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชนและ
กำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชำคมหมู่บ้ำน
ร่วมกับส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนดังกล่ำว จึงไม่ควรเป็นไปเพียงเพ่ือควำมส ำเร็จทำงกำรเมือง
ระดับชำติหรือระดับท้องถิ่นของภำครัฐ หำกแต่เพ่ือเป็นกระบวนกำรพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชำชนที่น ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ ควำมไว้วำงใจ และควำม
โปร่งใสของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
 



บทท่ี ๕ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
ปัญหาส าคัญท่ีพบจากการศึกษาการท าประชาคมคือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความต้องการ ศึกษาผลได้ผลเสียของ
โครงการที่เสนอ ก่อนน ามาประกอบการตัดสินใจด้วยจิตส านึกของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือให้โอกาสประชาชนในการค้นหาข้อมูลโดยให้ระยะเวลาพิจารณา
ก่อนการตัดสินใจซึ่งจะสะท้อนถึงความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของโครงการตลอดทั้งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมของชุมชนซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมชุมชนในการก าหนดวิถีการพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อตัวที่เกิดจากจิตส านึก
ในปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เกิดการวิเคราะห์ วิจัย ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นจริงจังจดจ่อ มีความ
อดทนที่จะรอดูผลในระยะยาว ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายในระยะสั้น มีความร่วมมือ มีจิตสาธารณะ  

ประชาคมที่เกิดจากการรวมตัวจากจิตส านึกแบบล่าง (ภาคประชาชน) สู่บน (ภาครัฐ)   
จะเป็นประชาคมหรือประชาสังคมที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน  ประชาคมจึงเป็นเวทีส าคัญที่จะให้
โอกาสประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มชายขอบ ได้สร้างความเข้มแข็งโดยการร่วม
แสดงความคิดเห็น เข้าถึงข้อมูลความรู้และทรัพยากร และร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมหรือ
เรียกว่าธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ นโยบายและกระบวนการท างานของภาครัฐ ภาค
การเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอ่ืน จึงมีส่วนส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคหรือ
เป็นการส่งเสริมพัฒนาประชาคม 

 

๕.๒ การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้าน 
๕.๒.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน พบปัญหาส าคัญของชุมชน คือ ปัญหาหนี้สินราย

ครัวเรือนซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญโดยส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ยาปราบศัตรูพืชเคมี หมู่บ้าน
เคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่เคยน าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มา
ใช้ประโยชน์ มีบางหมู่บ้านได้น าไปใช้ประโยชน์ แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดี ขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ย ตลอดทั้งประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการท าให้ปัจจุบันประชาชน



๑๑๓ 

ขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคยการด าเนินโครงการเชิง
นโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสประชาชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 
ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะ
อัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการร่วมกัน
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในบรรยากาศที่รัฐหรือหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกันในการร่วมศึกษา ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมควบคุมติดตามการใช้ประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวได้ส่งผลให้โครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถผ่านมติประชาคมในระยะ
ต่อมา 

๕.๒.๒ การค้นหาศักยภาพ ปัญหาและความคาดหวังของชุมชน 
การส ารวจชุมชนพร้อมกับการฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนสามารถแสดงออกถึง

ปัญหา ความต้องการหรือสิ่งที่ตนเองปรารถนา ตลอดทั้งค้นหาศักยภาพและทรัพยากรที่ประชาชนมีอยู่ 
ให้โอกาสแก่ประชาชนทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น เป็นการลดความไม่เสมอภาคและความไม่สมดุล
แห่งอ านาจในชุมชนการส ารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของชุมชนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธี
ค้นหาและพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  

คณะกรรมการหมู่บ้านและอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เห็นด้วย
กับการค้นหาศักยภาพ ได้แก่ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และความ
คาดหวังที่จะช่วยให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน การค้นหาข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชน
สามารถร่วมกันก าหนดปัญหาความต้องการ ร่วมคิดและตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งภายในชุมชนโดยการสร้างพลังความเชื่อมั่นจากทุน
ทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  

การทีส่มาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
โปร่งใสยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะนักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผล
จากการพัฒนา ทุกฝ่ายต้องใส่ใจและรับฟังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชาชนให้
ความสนใจ การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนมากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก าหนดจาก
ภายนอก เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากภายใน โดยสมาชิกชุมชนมีบทบาทควบคุมดูแลตลอด
กระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม            

 



๑๑๔ 

๕.๒.๓ ปัญหา ความต้องการ และการเติมเต็มความคาดหวัง  
แม้ว่าชุมชนจะได้รับข่าวสารข้อมูลจากหลายแหล่งว่าเกษตรอินทรีย์ช่วยลดภาระหนี้สิน

และเพ่ิมรายได้ แต่การที่โครงการวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้าน
มีเหตุเนื่องมาจากโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคยด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ที่ไม่เคยถูกน ามาใช้ประโยชน์นับแต่มีการจัดซื้อ ท าให้ประชาชนเห็นว่าโครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่มี
ประสิทธิผลและขาดความโปร่งใส และไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

จากการร่วมส ารวจชุมชนในข้อ ๕.๒.๑-๕.๒.๓ ได้พบ จุดแข็งของชุมชน ทีม่ีความสามัคคี
พร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน มีวุฒิ
ภาวะและความเป็นผู้น าผู้น าและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่อน
ส าคัญที่พบ ได้แก่โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่
ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตน โครงการที่ผ่านมาแม้มีบาง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นโครงการปุ๋ยอัดเม็ด แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน 
สิ่งคุกคามที่ส าคัญของชุมชนคือ ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร โอกาสที่ส าคัญ 
ของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะภาคเกษตรเพ่ือหาทางออกในการ
ลดภาระหนี้สินและเพ่ิมรายได ้

๕.๒.๔ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน  
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้หารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดให้

มีการเสวนาเกษตรอินทรีย์เพ่ือเปิดเวทีหรือพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยก่อนการเสวนา ได้มีการทดลองปุ๋ยอินทรีย์จาก
ไส้เดือนส าหรับปลูกพืชผักในชุมชน และน าข้อมูลจากการทดลองไปประกอบการเสวนาเกษตรอินทรีย์
เพ่ือพ่ึงพาตนเอง จึงนับเป็นการไหลเวียนของข้อมูลเชิงประจักษท์ี่เชื่อถือได้และใช้ได้ทันกับการเสวนา 

๕.๒.๕ การจัดเวทเีสวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อพึ่งพาตนเอง 
จากการสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๓๐ คน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน

สาเหตุส่วนหนึ่งของหนี้สินเกิดจากการซื้อปุ๋ยซึ่งพบว่าทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร 
ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน พบว่า เกิดจากความไม่ไว้วางใจที่มีต่อ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จในอดีต ท าให้โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในล าดับแรกของ
การท าประชาคมหมู่บ้าน นอกจากนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างของนโยบายและกระบวนการท างานของ
ภาครัฐท าให้เกิดเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน 
ขณะเดียวกันประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการที่หน่วยงานภายนอกและภาคธุรกิจด าเนินการให้โดย
ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบการเสวนาเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์กับ
การแก้ไขปัญหาชีวิต ได้แก่ การท าการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง



๑๑๕ 

ศักยภาพของชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการท าการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน าเสนอผลการ
ทดลองเชิงประจักษ์จากการปลูกผักในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน 

การเสวนาดังกล่าวได้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรารถนาที่จะทดลองท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ือลดปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม โดยลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตร
อินทรีย์ โดยเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือน าผลการทดลองไปขยายผลในการท า
การเกษตรในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์
ส าหรับการท าประชาคมหมู่บ้านในโอกาสต่อไป การเสวนาครั้งนี้ได้สร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าร่วมเสวนาใน
ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม เป็นความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคมและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็น
โอกาสส าคัญที่จะร่วมมือกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าทั้งของตนเองและชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวมิได้มุ่งเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีเพ่ือชุมชน
ด้วย การคัดเลือกครอบครัวทดลองเกษตรอินทรีย์จึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย 

การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนของครอบครัวอาสาสมัคร จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
นับตั้งแต่การเลือกครอบครัวทดลอง การติดตามผลการทดลอง การติดตามความก้าวหน้าและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และ
เกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชนกลับมามีความมั่นใจใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชน 

๕.๒.๖ การด าเนินโครงการและการติดตามผล 
ก่อนด าเนินโครงการ ตัวแทนชุมชนได้เดินทางไปสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์จากไส้เดือน และได้น าความรู้และข้อมูลมาถ่ายทอดท าความเข้าใจกับครอบครัวตัวแทนทดลอง
เกษตรอินทรีย์และร่วมกันวางแผนทดลอง ร่วมกันจัดซื้อและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนในการ
ทดลองท านา ปลูกผักและท าสวน พร้อมกับมีความรับผิดชอบในการร่วมกันติดตามความก้าวหน้า มี
การเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินการ สามารถตรวจสอบหรือตอบข้อสงสัยได้ สอดคล้องกับ ปธาน 
สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติ
ของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความโปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการ



๑๑๖ 

ตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อและการ
ด าเนินการร่วมกัน๑ 

นอกจากนี้ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ในการการทดลองเกษตร
อินทรีย์ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือ
ในการด าเนินการร่วมกันของประชาชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรและผลที่ไดท้ั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงสอดคล้องกับ Combaz, 
Emillie and Mcloughlin, Claire (2014)๒ ที่ได้กล่าวถึงตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความโปร่งใส ได้แก่ 
การกระท าการร่วมกัน (Collective action) ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ร่วมกัน (Willingness) และ
ห่วงโซ่หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในการด าเนินการ (Implementation chains) ตลอดทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลนับตั้งแต่ทรัพยากรที่ใช้หรือปัจจัยน าเข้า(inputs) และผลที่ได้ (outputs) จากการใช้ทรัพยากร๓ 

ผลการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในการท านา  พบว่าคุณภาพดินดีขึ้น
ร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูและลอยตัวขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง มีปลาและสัตว์น้ าอ่ืนในที่นา มีสาหร่าย
น้ าจืดที่บริโภคได้ ข้อควรแก้ไขในการเตรียมดินก่อนท านาในฤดูกาลต่อไปคือ ควรน าปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้
เข้ากับดินในนาข้าวก่อนการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือการด านา จะท าให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่าง
ทั่วถึงและท าให้ได้ผลผลิตดีกว่า ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้ าหนัก ซึ่งจะไม่ท าให้
ปุ๋ยลอยไปตามน้ าโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ าหลาก การศึกษาทดลองดังกล่าวได้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์
และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ ากว่าปุ๋ยเคมี 
สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมของกาญจนาแสงลิ้มสุวรรณ (๒๕๕๕)ว่าเป็นแนวความคิดและ
การกระท าที่เป็นที่ต้องการของสังคมและมีจุดประสงค์ที่พัฒนาทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนี้
ผลประโยชน์ของนวัตกรรมทางสังคมนอกจากจะสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กรหรือชุมชนนั้นๆแล้วยัง
ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศในด้านอื่นเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถเห็นได้จาก
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์๔ 

ครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ได้น าผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอ่ืนในชุมชนในการท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ือความยั่งยืนต่อสภาพความ

 
๑ ปธาน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล, (กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า 

๒๕๕๘), หน้า ๑๖-๑๘. 
๒ Op.cilt, Empowerment and Accountability (VEA) Topic Guide, p.12 
๓ Op.cilt, Voice, Empowerment and Accountability (VEA) Topic Guide, p.12 
๔ กาญจนาแสงลิ้มสุวรรณ, นวัตกรรมทางสังคม: ประโยชน์ที่มีมากกว่าที่คิด, Executive Journal, 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๕https://www.bu.ac.th/knowledgecenter 
/executive_journal/july_sep_12/.../aw02.pdf (๗ มีนาคม ๒๕๖๒) 

https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/.../aw02.pdf%20(๗%20มีนาคม%20๒๕๖๒)
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/.../aw02.pdf%20(๗%20มีนาคม%20๒๕๖๒)


๑๑๗ 

อุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยผูกพัน
และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่ตลอดทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกัน
ของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM: 2005) ได้
ให้ค าจ ากัดความของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นระบบการผลิตที่ให้ความยั่งยืนต่อสุขภาวะของ ดิน ระบบ
นิเวศ และมนุษย์ เป็นระบบที่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการผสมผสานวัฒนธรรม 
นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกส่วนของสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ๕ 

แม้ว่าในปีแรกผลผลิตนาข้าวที่ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับ
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่มูลค่าการลงทุนต่ ากว่า และผู้ทดลองเชื่อมั่นว่าในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมาก
ขึ้น นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี อย่างไรก็ตาม ผู้ทดลอง
ส่วนหนึ่งยอมรับว่าไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่าง
เดียวจึงได้ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากันผลการทดลองพบว่าให้ผลผลิตที่
ต่ ากว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ การทดลองเกษตรอินทรีย์ในการท านาดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือความรอบรู้ข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่จะศึกษาทดลองและการ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่ส าคัญคือความศรัทธา 
คุณธรรม ความอดทนอดกลั้นของผู้ท าการทดลองที่จะติดตามเฝ้าดูผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ความรู้และความศรัทธา คุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวช่วยให้ผู้ทดลองมีสติหรือความระลึกรู้ใน
การกระท าทุกเรื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสามารถพิจารณาด้วยเหตุผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรชนก ทองลาด และคณะ (๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงปัจจัยเชิงเหตุผลของการพัฒนาธุรกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม คุณธรรมเป็นสาเหตุภายในประกอบด้วยความ
เพียรความอดทนและความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง ความรู้ เป็นสาเหตุภายนอกที่เป็น
ความรอบรู้ในเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีสติหรือความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่อง
ก ากับพฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่องทั้งระยะสั้นระยะยาวและเน้นความรู้ชัดที่เกิดจาก

 
๕  International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM, Definition of 

Organic Agriculture, Adelaide, Australia, September 2005, https://www.ifoam.bio/en/organic-
landmarks/definition-organic-agriculture(retrieved on March 6, 2019) 

https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture


๑๑๘ 

ความฉลาดสามารถพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผลท าให้เห็นและเข้าใจทุกอย่างได้อย่าง
กระจ่างชัด๖ 

ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในการท าการเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนท าการเกษตร พืชสวนได้แก่ต้นมะนาวพบว่าต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ล าต้น
แข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตดีครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่า ในปีแรกดินอาจใช้ระยะเวลา
ปรับตัว ใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่
มีใบสีเขียวเข้มกว่า หลังจากดินปรับตัว ต้นข้าวโพดจะสูงขึ้นและใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนการน า
ปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่ าปลี ได้ผลดีมาก สามารถน าผลผลิตไปขายได้ 
ครอบครัวที่ปลูกฟักทองและแตงกวา พบว่าได้ผลดีมาก ดินร่วนขึ้น ประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้
ปุ๋ยเคมี ได้น าผลฟักทองไปขายที่ร้านค้าชุมชนที่น่าสนใจคือผู้ทดลองได้ติดตามผลการทดลองท านาโดย
ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรสอินทรีย์พบว่าได้ผลดี  

ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชักน า
จากบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์
ชุมชนจัดหาปุ๋ยเคมีใช้ท าการเกษตรในชุมชน อย่างไรก็ตามทุกครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือน มีความ
เชื่อมั่นที่จะใช้เกษตรอินทรีย์ในการท านา ท าสวนและปลูกผักในปีต่อไปในอนาคตครอบครัวทดลองจะ
ร่วมกับชุมชนผลักดันโครงการปุ๋ยอินทรีย์เข้าประชาคมหมู่บ้านโดยเฉพาะการเลี้ยงโคและการท าปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกื้อกูลกันและสามารถเสนอเป็นโครงการของชุมชนจาก
ความเห็นของผู้ทดลองดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบทบาทในชุมชน
สอดคล้องกับ กรีนพีซประเทศไทย (Green Peace Thailand) (๒๕๕๓) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบเชิง
นิเวศ ว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมา ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรมถือเป็นมรดกชิ้นส าคัญของชาติที่ตก
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรไทยเรียนรู้วิธีการท าเกษตรที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
ที่ เปลี่ ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การเกษตรเคมีที่ เน้นผลิตเ พ่ือป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมก าลังกลืนกินมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีเกษตรและ
เทคโนโลยีน าเข้าต่าง ๆ ตามแบบท่ีเจ้าของเทคโนโลยีหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ก าหนด โดยมิได้ค านึงถึง

 
๖ พรชนก ทองลาด และคณะ, แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดล าปางล าพูนและเชียงใหม่, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีท่ี ๒๑ 
ฉบับท่ี ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙, หน้า ๘๕ 



๑๑๙ 

ความส าคัญของบริบทชุมชนตลอดทั้งระบบนิเวศที่ช่วยเกื้อหนุนภาคเกษตร จึงท าให้เกษตร
อุตสาหกรรมไม่ใช่หนทางแห่งความยั่งยืน๗ 

ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจด าเนินการ การ
ติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม  

 

๕.๓ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและและการขยายผล 
ผู้น าชุมชนและประชาชนหมู่บ้านอื่นจ านวน ๓ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ ได้เข้าร่วม

กลุ่มสนทนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนและน าไปขยายผลโดยปลูกพืชผักใน ๓ 
หมู่บ้าน พบว่าเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิต
ดีกว่าพืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและเขียวทนนานกว่า
ปุ๋ยเคมีช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือมีผลดก แตงกวามีผลใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน  

จัดเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์   สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การท า
ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย
จากไส้เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนกลุ่ มเกษตร
อินทรีย์ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตและประชาชนได้ประเมิน
ความพึงพอใจในการท าประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  

การประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ความพึงพอใจของนิสิตโดยรวมในการท าประชาคม
หมู่บ้านและการทดลองเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายประเด็นจากมากท่ีสุดไปหาน้อย
ที่สุด ดังนี้ ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในการประชาคม
หมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ความเข้าใจในเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับ มาก ความเข้าใจในสภาพปัญหา
โครงการในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการทดลองเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ความ
เข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการในหมู่บ้าน อยู่
ในระดับมาก  และความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีความพึง
พอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม

 
๗ กรีนพีซ ประเทศไทย, องค์ประกอบเกษตรเชิงนิเวศ , ๒๕๕๓.http://www.greenpeace.org- 

/seasia/th/campaigns/gmos/eco-farm/eco-element/ (วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒) 
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ประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพ
ปัญหาหนี้สินของประชาชน      

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมใน
การท าประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ 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  

ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตร
อินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน  

จะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจในการท าประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตร
อินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ 
ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นโยบายและกระบวนการท างานของหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทส าคัญต่อการจัดท าแผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ โดยลดเกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชนและการมีส่วนร่วม เชิงลึกของ
ประชาชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับ
อ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและความเป็นประชาธิปไตยแบบ
อภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๐)ที่
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอน
แรกประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
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ตัดสินใจขั้นตอนที่สี่ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าประชาชน
มีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ๘ 

 

  ๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนา พบว่าที่ผ่านมา การท า

ประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการ หลายๆ โครงการ แล้วให้
ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือก
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคม
เพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอื่น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว การท าประชาคมหมู่บ้านควรมีกระบวนการดังนี้ 
๕.๔.๑ ไม่ควรตัดสินใจเลือกโครงการจากการท าประชาคมเพียงครั้งเดียว แต่ควรเปิด

โอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยน า
โครงการที่ได้คะแนนในล าดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในประชาคมด้วย 

๕.๔.๒ โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐและจ าเป็นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจ
ด าเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการสืบค้นว่า ปุ๋ยประเภทใด
เหมาะสมกับพืชชนิดใด ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรพอเพียงต่อการผลิต
ตามความต้องการหรือไม่ 

๕.๔.๓ ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และความอดทนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน ใน
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ การทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ผู้ท าการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่า
ปุ๋ยเคมี จึงตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดินจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้น
ช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว  

๕.๔.๔ นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน 
และเวทีประชาคมท่ีจัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ

 
๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, ๒๕๕๐, 

https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=708 
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บริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการ
ผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี  

๕.๔.๕ ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน ใน
ส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

๕.๔.๖ ควรสานต่อความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีศึกษาและขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์เห็นได้ว่าประชาชนได้ให้
ความสนใจติดตามผลการทดลองการใช้ปุ๋ย และให้ความสนใจที่จะทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  

 

๕.๕ สรุป 
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ได้สร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมเชิงลึก

ในการศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในการใช้ศักยภาพของตนและ
พร้อมที่จะผลักดันการเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคมหมู่บ้าน
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการวิชาการครั้งนี้ยังได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดึงเอาพลังภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการ
รวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งใน
การก าหนดโครงการและกิจกรรมการทดลองเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ลดรายจ่ายและสร้างมูลค่า
จากฐานรายได้เดิมให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่ประชาชนร่วมสร้างนวัตกรรม (ปุ๋ย
ไส้เดือนหรือมูลสัตว์อ่ืนผสมกากชูรส)ที่เป็นเกษตรชีวภาพที่ปลอดภัย โดยการลดหรือเลิกใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตร  

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ร่วมกันดึงภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น พลังสังคมและภาคเอกชน
ด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
และพ่ึงพาตนเอง โดยการพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและ
บริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าถึงองค์
ความรู้ตลอดทั้งการทดลองและสร้างนวัตกรรมในการเกษตรอันเป็นการเพ่ิมโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการผลงาน



๑๒๓ 

วิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง
เป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในโดยสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง การสนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สะท้อน
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เป็นการสร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชน
รวมกลุ่มเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถพัฒนาบนฐานของการใช้ข้อมูลด้วยความมี
เหตุผล การส่งเสริมโครงการกิจกรรมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยประชาชนร่วมกันทดลอง 
ติดตามผล ตรวจสอบความก้าวหน้าร่วมกัน  
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บทคัดย่อ 

งานบริการวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) ศึกษา
ปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
(๒) น าผลและปัญหาที่ได้จากการศึกษาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การการปฏิบัติจริงโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (๓) ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล การด าเนินการทั้ง ๓ 
ขั้นตอน ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนจากฐานของทุนทางสังคม (Asset-Based Community 
Development: ABCD)  

ผลการด าเนินการ 
๑. การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมาได้ให้ประชาชนเสนอโครงการและลงมติโดย

การยกมือเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงรอบเดียว โดยประชาชนไม่มีโอกาสศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ของโครงการก่อนลงมติ และโครงการที่ผ่านมติส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นงาน
รับเหมาจากภายนอกโดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ กระบวนการดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อความโปร่งใสของโครงการ 
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หนี้สินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีท าการเกษตร และพบว่าชุมชนมีศักยภาพและทรัพยากร
ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการท าเกษตรอินทรีย์ ชุมชนได้ร่วมกันเสวนาเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการท านา เกิดนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ที่ท าให้ผล
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๓. น าผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปขยายผลในหมู่บ้านอ่ืน และได้จัดเสวนาประชาคม
หมู่บ้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ได้มีส่วนร่วมในการทดลอง มีการเปิดเผยข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ท าให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะน าผลการเรียนรู้ไป
แสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าส าคัญ: 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  

 
บทน า 

การท าประชาคมหมู่บ้าน เป็นเวทีเสนอโครงการที่ชุมชนต้องการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนใน
พ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับชุมชน มี
การจัดท าแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้ง
จัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้ ให้มีการปรับกระบวนการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการก ากับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน ตลอดทั้งสร้างความโปร่งใสในการจัดท าและ
บริหารงบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
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การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับศักยภาพและข้อจ ากัดของชุมชนเพ่ือสะท้อนปัญหา ความต้องการและก าหนดเป็นแผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนยังคงเป็นข้อจ ากัด
หนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น ดังปรากฏในงานวิจัยของ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในปี 2559 เรื่อง จิตส านึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลองค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาส าคัญที่พบโดยเฉพาะในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความต้องการ การเสนอโครงการในการท าประชาคมไม่ได้เกิดจาก
จิตส านึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน เช่น การ พิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณ การด าเนินโครงการและการติดตามตรวจสอบโครงการ 

ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการค้นหาข้อมูล ร่วมรับรู้ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการร่วมกันตัดสินใจเพ่ือ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ความโปร่งใสยังคงเป็นข้อจ ากัดของการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ที่
ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเต็มที่ ขาดระบบการท างานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณท้องถิ่นยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้จัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้านโดยการมี
ส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปฏิบัติจริงระหว่างผู้น าชุมชน ประชาชน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เพ่ือ

ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 
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๒. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

๓. เพ่ือให้ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
และผลการด าเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

ขอบเขตการบริการวิชาการรับใช้สังคม 
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้น าท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหา

ศักยภาพและทรัพยากรของท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาปัญหาและความต้องการร่วมกัน
ตัดสินใจด าเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนผู้น า
ท้องถิ่น และประชาชนน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการท าประชาคมทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล 

๒. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และประชากร บ้านเค็งหมู่ที่ 5มีจ านวนครัวเรือน 179 ครัวเรือน 
ประชากร ๗๕๗ คน เป็นหมู่บ้านขนาดกลางของต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

ความหมายของค าส าคัญ 
๑. ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่

และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ที่ให้ค าจ ากัดความว่าประชาคมหมู่บ้าน 
หมายถึง การประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพูดคุย 
ปรึกษาหารือ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องท่ีจะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านหรือ
เป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุม  

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการประชาคมท้องถิ่นภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต 
โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ  

๒. การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกัน

ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
ท้องถิ่นแล้ว การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาและความต้องการตลอดทั้งร่วมคิดและตัดสินใจก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชน (Asset-based approach)และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นจากภายนอก (Needs-based approach) (ABCD Institute, Northwestern 
University)  

ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน และเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้โอกาสหรือมิติของเวลาในการตัดสินใจ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจึงมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักใน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากแต่เกิดจากแรงจูงใจที่โน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้ แก่
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น และตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะท างานเพ่ือชุมชน
ท้องถิ่น มีความรู้สึกผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและ
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 มีการกระท าตามหลักการที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่ง
ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
และหลักความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme, 2008) ได้ให้ความหมายของความ
โปร่งใส ว่าหมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันเวลา โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก เห็นได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย 
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ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักความโปร่งใส ได้แก่  ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของการ
ตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยประชาชน
ได้รับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมปทาน 
ประชาชน สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ 

ความโปร่งใสในการท างานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชน จ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมนับตั้งแต่ การร่วมรับรู้ว่าก าลังเกิดปัญหาใดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ปัญหานั้นมาจากสาเหตุใด ใน
ฐานะที่ประชาชนเป็นผู้รู้ดีที่สุดในทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ประชาชนจึงควรมีส่วน
ร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ทั้งนี้โดยเป็นไปตามหลักความเป็น
ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน ยินยอมพร้อมใจในกระบวนการตัดสินใจโดยไม่เลือก
ปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนควรมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตาม
ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นอันเป็นผลที่ได้มาจากการร่วมตัดสินใจของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นหลักพ้ืนฐาน
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  มี
ศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าร่วมกันของทุก
ฝ่าย 

๕. ปรากฏการณ์ประชาคมหมู่บ้านในบริบทของต าบลกระโสบ 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน 

การบริการวิชาการครั้งนี้ได้เลือกหมู่บ้านขนาดกลาง ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ จ านวนครัวเรือน ๑๗๙ 
ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คนในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา โครงการที่ได้ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านทั้งหมด
เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง ก่อสร้างและขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ า จัดระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จัดซื้อครุภัณฑ์
อ านวยความสะดวกในงานพิธี ท าป้ายสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ าและสวนสาธารณธ 

ความส าเร็จของการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ได้รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละพ้ืนที่และรับฟังความ
คิดเห็นที่หลากหลายประชาชนได้คัดเลือกและจัดล าดับโครงการเข้าแผนพัฒนาระยะยาวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและประชาชนได้สิ่งที่ต้องการตามที่ประชาคมไว้ 

ข้อจ ากัดในการท าประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่ ประชาชนเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมสาเหตุ
ส าคัญคือ ประชาชนบางส่วนไม่สนใจเข้าร่วมก าหนดการประชาคมตามนโยบายบางครั้งเร่งด่วน
ประชาชนไม่พร้อม ขาดการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมแต่
ละฝ่ายต่างเสนอโครงการที่กลุ่มหรือคุ้มของตนเองต้องการโครงการที่ประชาชนมีศักยภาพที่จะ
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ด าเนินการไม่สามารถผ่านมติประชาคมเช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการเลี้ยงโค (การประชุม
ประชาคมไทยนิยมยั่งยืน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕, ๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้เกิดช่องว่างความไม่มั่นใจต่อความ
โปร่งใสในการด าเนินการ 

ผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม 

๑. การศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาส าคัญที่พบจากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งก าหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยก าหนดวันให้ประชาชนเสนอ
โครงการตามที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาและความต้องการ และในวันเดียวกันได้ก าหนดให้มีการลงมติ
โดยการยกมือเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงรอบเดียว โดยประชาชนไม่มีโอกาสร่วมกันศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพ ข้อจ ากัด ปัญหาและความต้องการ ตลอดทั้งผลได้ผลเสียของโครงการ
ก่อนการตัดสินใจลงมติ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนในการค้นหา
ข้อมูลเชิงลึกก่อนการตัดสินใจ ท าให้การลงมติเลือกโครงการเป็นไปด้วยความเร่งรีบ ขาดการวิเคราะห์ 
วิจัย ใฝ่รู้ หรือการทดลอง ดังปรากฏในโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่ผ่านมติ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านของต าบลกระโสบ โดยเฉพาะ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และ
บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นงานรับเหมาจากเอกชน
ภายนอก โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ ที่ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการประชุมประชาคม
หมู่บ้านในต าบลกระโสบดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและความโปร่งใสของโครงการตลอด
ทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนส าหรับกรณีการประชุมประชาคมไทยนิยมยั่งยืน
ของบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ประชาชนได้เสนอโครงการที่ประชาชนมี
ศักยภาพด าเนินการโดยขอรับการสนับสนุนวัสดุที่จ าเป็น โดยเฉพาะโครงการเลี้ยงโคและโครงการวัสดุ
เกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอและผลการลงมติอยู่ในล าดับที่ ๓ และ ๖ ตามล าดับ  

๒. การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้าน 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้น าปัญหาที่พบจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มาร่วมหารือกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่าสาเหตุที่โครงการสนับสนุน
วัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ผ่านมติประชาคม เพราะบางหมู่บ้านเคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (SML)เช่น บ้านกระโสบ หมู่ที่ ๔ และ บ้าน
ดอนหมู่ที่ ๓ ได้ตั้งกลุ่มและใช้เครื่องท าปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลไก่ เนื่องจากขาดการติดตามตรวจสอบ
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คุณภาพปุ๋ย พร้อมกับปัญหาการบริหารจัดการท าให้กิจการปุ๋ยอัดเม็ดต้องล้มเลิก ส าหรับบ้านเค็ง หมู่ที่ 
๕ ได้รับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่เคยน าไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิมการด าเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่าง
ดังกล่าวไม่ได้ให้โอกาสประชาชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เช่น ปุ๋ยประเภทใด
เหมาะสมกับพืชชนิดใดจะน าปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ การ
บริหารจัดการการผลิตจะด าเนินการอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการร่วมกันศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  การ
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวได้ส่งผลให้โครงการวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถ
ผ่านมติประชาคมไทยนิยมยั่งยืนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และแนวทางท่ีสองโดยวิธีค้นหา
และพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และท่ีประชุมได้ตกลงร่วมกัน
ด าเนินการตามแนวทางที่สอง ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๒.๑  ค้นหาศักยภาพ ทรัพยากร ปัญหาและความคาดหวังของชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาจารย์และนิสิต ได้ร่วมกับประชาชนด าเนินการ ค้นหาศักยภาพ ทรัพยากร 
ตลอดทั้งปัญหาและความคาดหวังของชุมชน โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนบ้านเค็งทั้ง 6 คุ้ม 
ผลการสอบถามความคิดเห็นได้พบจุดแข็งของชุมชนที่มีความสามัคคีพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ 
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้น า
ผู้น าและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จุดอ่อนส าคัญที่พบได้แก่โครงการที่
ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้
ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตน แม้ว่าจะมีบางโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะ
โครงการปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ 
สิ่งคุกคามที่ส าคัญของชุมชนคือภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในการท า
การเกษตร โอกาสที่ส าคัญของชุมชนคือการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะภาค
เกษตรเพ่ือหาทางออกในการลดภาระหนี้สินและเพ่ิมรายได้ 

๒.๒ หาแนวทางการใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านได้
ร่วมกับประชาชนจัดเวทีเสวนาเกษตรอินทรีย์ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์
เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น โดยก่อนการเสวนา ได้มีการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนปลูก
พืชผักในชุมชน และน าผลการทดลองเชิงประจักษ์ไปน าเสนอในการเสวนา จากการสอบถามข้อมูล
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ผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๓๐ ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สินสาเหตุส่วนหนึ่งของหนี้สินเกิด
จากการซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งพบว่าทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร ปัญหาอุปสรรคส าคัญเกิด
จากความไม่ไว้วางใจต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดที่ไม่ประสบผลส าเร็จในอดีต โครงการวัสดุท าปุ๋ย
อินทรีย์จึงไม่ได้รับเลือกเป็นล าดับแรกจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมไทยนิยมยั่งยืนในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบ
สหกรณ์ชุมชน การเสวนาเกษตรอินทรีย์ครั้งนี้วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์กับการแก้ไข
ปัญหาชีวิต ได้แก่ การท าการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองศักยภาพ
ของชุมชนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการท าการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน าเสนอผลการทดลอง เชิง
ประจักษ์จากการปลูกผักในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนการเสวนาครั้งนี้ได้สร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนต้องการที่จะทดลองท าเกษตรอินทรีย์ โดยลงมติร่วมกันเลือกครอบครัวทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในการท านาเพ่ือน าผลการทดลองไปขยายผลในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดทั้งเพ่ือ
สร้างความม่ันใจในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับการท าประชาคมหมู่บ้านในโอกาสต่อไป  

๒.๓ ทดลองเกษตรอินทรีย์และติดตามผลตัวแทนชุมชนได้เดินทางไปสนทนากลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน และได้น าผลการสนทนามาแลกเปลี่ยนกับครอบครัวตัวแทนทดลองท านา
จ านวน ๔ ครอบครัว คณะกรรมการหมู่บ้านโดยการสนับสนุนของสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ร่วมกับครอบครัวทดลองจัดซื้อและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนมาทดลองท านา ปลูกผัก
และท าสวน และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินการให้ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอดคล้องกับ ปธาน 
สุวรรณมงคล ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติของเวลา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความโปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการตัดสินใจที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อและการด าเนินการร่วมกัน 

นอกจากนี้ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ในการการทดลองเกษตร
อินทรีย์ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือ
ในการด าเนินการร่วมกันของประชาชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรและผลที่ได้ทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงสอดคล้องกับ 
Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014, p.12) ที่ได้กล่าวถึงตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความโปร่งใส ได้แก่ การกระท าการร่วมกัน ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ร่วมกันและห่วงโซ่หรือเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการด าเนินการ ตลอดทั้งการเปิดเผยข้อมูลนับตั้งแต่ทรัพยากรที่ใช้และผลที่ได้จากการ
ใช้ทรัพยากร 

ค้นพบนวัตกรรมปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ (อัตราส่วนแปดต่อหนึ่ง) ระหว่าง
การทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการท านา ได้ค้นพบนวัตกรรมการน ากากชูรสอินทรีย์มาเสริม
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ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พบว่าดินในนาข้าวร่วนขึ้น มีปลาสัตว์น้ าอ่ืนและสาหร่ายน้ าจืดที่บริโภคได้ ข้อ
ควรแก้ไขในการเตรียมดินในฤดูกาลต่อไปคือ ควรน าปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์
ข้าวหรือด านา จะท าให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินได้ทั่วถึง ไม่ควรหว่านปุ๋ยหรือหากหว่านควรอัดเม็ดให้
มีน้ าหนักไม่ลอยไปตามน้ าในช่วงน้ าหลาก ผลการศึกษาทดลองท าให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์และ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ ากว่าปุ๋ยเคมี 
สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมของ กาญจนา  แสงลิ้มสุวรรณว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพ
แก่องค์กรหรือชุมชนและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงประจักษ์ 

ครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ได้น าผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวอ่ืนในชุมชนในการท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ือความยั่งยืนต่อสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคย
ผูกพันและใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่ตลอดทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่
เกื้อกูลกันของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ  ( International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM, 
2005) ที่ได้ให้ค าจ ากัดความของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็นระบบการผลิตที่ให้ความยั่งยืนต่อสุขภาวะของ 
ดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ เป็นระบบที่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการผสมผสาน
วัฒนธรรม นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกส่วนของสังคมที่เก่ียวข้อง  

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวทดลองท านาจ านวน ๒ ครอบครัว ยอมรับว่าไม่ม่ันใจและไม่
อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ผลการทดลองพบว่าให้ผลผลิตที่ต่ ากว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกาก
ชูรสอินทรีย์ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายในที่ส าคัญคือความศรัทธา คุณธรรม ความอดทนอดกลั้นของผู้ท า
การทดลองที่จะช่วยให้ผู้ทดลองมีสติหรือความระลึกรู้สามารถพิจารณาด้วยเหตุผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรชนก ทองลาด, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา ที่กล่าวถึงปัจจัยการพัฒนาธุรกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคุณธรรมเป็นสาเหตุภายในประกอบด้วยความเพียรความอดทนและ
ความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง ความรู้ เป็นสาเหตุภายนอกที่เป็นความรอบรู้ในเชิง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรมีสติหรือความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่องก ากับ
พฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่อง 

ขยายผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ชุมชนได้ขยายผล
การทดลองปุ๋ยไส้เดือนในการท าการเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่  ภายในชุมชนจ านวน ๔ 
ครอบครัว และในหมู่บ้านใกล้เคียงจ านวน ๔ ครอบครัว พบว่าต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ล า
ต้นแข็งแรง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสีเขียวอ่อนกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีต้นหอมกะหล่ าปลี ฟักทองและ
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แตงกวา ได้ผลดีมาก สามารถน าผลผลิตไปขายที่ร้านค้าชุมชนได้ นอกจากนี้ยังพบว่าดินร่วนขึ้น 
ประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี  

ทุกครอบครัวที่ทดลองใช้ปุ๋ยจากไส้เดือนมีความเชื่อมั่นที่จะใช้เกษตรอินทรีย์ในการ
ท านา ท าสวนและปลูกผักในปีต่อไป และในอนาคตครอบครัวทดลองจะร่วมกับชุมชนผลักดันโครงการ
ปุ๋ยอินทรีย์เข้าประชาคมหมู่บ้านโดยเฉพาะการเลี้ยงโคเกื้อกูลกับการท าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน  
อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงได้รับการชักน าจากบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์
ชุมชน สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง หากแต่เปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบทบาทในชุมชนสอดคล้องกับ กรีนพีซ
ประเทศไทย ที่กล่าวว่าเกษตรเคมีที่เน้นผลิตเพ่ือป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมก าลังกลืนกินมรดกทางภูมิ
ปัญญาโดยการใช้สารเคมีเกษตรและเทคโนโลยีน าเข้าต่าง ๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยีหรือ
บุคคลภายนอกเป็นผู้ก าหนด 

๒.๔ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและและการขยายผล 
ผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชนหมู่บ้านอื่นจ านวน ๓ หมู่บ้าน ในพ้ืนทีต่ าบลกระโสบ 

ได้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือนและน าไปขยายผลโดยปลูก
พืชผักใน ๓ หมู่บ้าน พบว่าเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวทน
นานกว่าและผลผลิตดีกว่า ทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือ แตงกวาท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  

จัดเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การท า
ประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย
จากไส้เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยประชาชนได้ประเมิน
ความส าเร็จในการท าประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปรากฏผล ดังนี้ ความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยรวมในการท าประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ 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  
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท า
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นโยบายและกระบวนการท างานของหน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทส าคัญต่อการจัดท าแผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยจ าเป็นต้องอาศัยโครงสร้างของชุมชนและการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ โดยการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง
ร่วมกัน สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนแรกประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือก
และเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าประชาชนมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ  

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ใช้

วิธีการให้ประชาชนเสนอรายชื่อโครงการที่ต้องการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเอง
เห็นด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่งโครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่า
โครงการอ่ืนดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลือกปฏิบัติ การตัดสินใจลงมติเลือก
โครงการดังกล่าวจึงไม่ควรด าเนินการโดยการยกมือเพียงครั้งเดียวในวันเดียวกัน แต่ควรเปิดโอกาสหรือ
ให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมกันนั้น ควรจะน าโครงการที่ได้คะแนนในล าดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในการสืบค้นข้อมูลเชิง
ลึกและน ามาเสนอให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้ลงมติอีกรอบหนึ่งด้วย 

๒. โครงการตามนโยบายของรัฐที่จ าเป็นต้องผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูล
เชิงลึกก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ประชาชน
ร่วมสืบค้นข้อมูลว่า ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใดในท้องถิ่น ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ย
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อินทรีย์ประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิตตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ และ
ชุมชนจะมีการบริหารจัดการอย่างไร 

๓. คณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาทดลองในการบริการวิชาการรับใช้
สังคมครั้งนี้  โดยเฉพาะโครงการเกษตรอินทรีย์ที่มีนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนและกากชูรส
อินทรีย์ น าไปเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสนอโครงการให้
ชุมชนตัดสินใจและน าไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน ต าบลหรือระดับอ่ืน การเปิด
โอกาสดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรักการใฝ่รู้ ศึกษาทดลอง สร้างนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้วยความโปร่งใส 

๔. ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และความอดทนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน ในการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ การทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ครั้งนี้ผู้ท าการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี 
จึงตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้ระยะเวลา
ปรับสภาพดินจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการ
ปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว 

๕. นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน 
และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี  

๖. ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน ในส่วน
ที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

สรุป 
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมเรื่องประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ

ประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ได้ค้นพบปัญหาส าคัญของการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านคือ การที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจลงมติเลือกโครงการ หากแต่เป็นการตัดสินใจเลือกโครงการที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่ง
โครงการโดยการยกมือเพียงรอบเดียวในวันเดียวกันกับการเสนอโครงการ การตัดสินใจโดยขาด
การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียดังกล่าว ได้ส่งผลให้โครงการที่ผ่านมติประชาคมส่วน
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ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
ขณะเดียวกันการด าเนินโครงการโดยการรับเหมาจากภายนอกได้ส่งผลให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจใน
ความโปร่งใสของโครงการ ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านมติประชุมประชาคมโดยได้คะแนนในล าดับรองลง
ไป เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุมชนศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่าปัญหาที่คุกคาม
ประชาชนคือหนี้สินจากการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในภาคเกษตร จึงได้ร่วมกันเสวนาเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองท านา ปลูกพืชไร่และพืชสวน โดยทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากดินไส้เดือน พบว่าผู้ท าการทดลองได้
ค้นพบนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วนแปดต่อหนึ่ง ซึ่งท าให้ผลผลิตในนาข้าว
ได้ผลดีกว่าปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังเป็นการฟ้ืนฟูสภาพดินและระบบนิเวศน์ตลอดทั้งลดต้นทุนในการท านา 
ส่วนการปลูกพืชสวนพืชไร่ ปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลผลิตดีกว่าปุ๋ยเคมี การทดลองดังกล่าวได้ส่งผลให้
ประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนร่วมในการทดลอง เปิดเผยข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทดลองด้วยความโปร่งใส และมีความมั่นใจที่จะน าโครงการเกษตรอินทรีย์เข้า
สู่การประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและต าบล 

การประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น นอกจากจะให้ประชาชนเสนอโครงการที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการแล้ว 
การตัดสินใจเลือกโครงการไม่ควรด าเนินการในวันเดียวกันกับวันที่เสนอโครงการ แต่ประชาคมหมู่บ้าน
ควรเปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนร่วมกันสืบค้นและศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลได้ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ ก่อนที่จะตัดสินใจลงมติร่วมกันในการเลือกโครงการ การสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกไม่ควรด าเนินการเฉพาะโครงการที่ผ่านมติในล าดับแรกเท่านั้น หากแต่ควรน าโครงการที่
ได้คะแนนในล าดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและน ามาเปรียบเทียบเสนอให้ที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้ลงมติอีกรอบหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อโครงการได้ผ่านมติประชาคมหมู่บ้าน
และบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและความโปร่งใสใน
การพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินโครงการควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในการด าเนิน
โครงการ การติดตามผล การประเมินผล ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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๑. ภาษาไทย 
๑.๑ หนังสือ 

ปธาน สุวรรณมงคล. การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. (กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า 
๒๕๕๘). ISBN 978-974-449-798-7. 
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ราชกิจจานุเบกษา. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙. 

_________. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ
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ตอนที่ ๘๒ ก ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี . แผนพัฒนา
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รวมบทความวิชาการพระพุทธศาสนาปรัชญาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่. ๑๓๐ ปี ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/.../aw02.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(๗%20มีนาคม%20๒๕๖๒)
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
--------------------------------------------------------------------- 

๑. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการเผยแพร่ 
๑.๑ ผู้น ำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ี่ ๓ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดอบุลรำชธำนี 
๑.๒ ผู้น ำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมอืงฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

๒. วันและเวลาด าเนนิการเผยแพร่ 
วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ต ำบลกระโสบ 
วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต ำบลกระโสบ 

 

๓. รายช่ือผูร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.๑ ผู้น ำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ี่ ๓ 

(๑) นำยเลิศ    มูลมั่ง 
(๒) นำงนฤมล  เช้ือสะอำด 
(๓) นำงชม      นำมเกศ 
(๔) นำงสมคิด  ดอนน้อย 
(๕) นำงบงัอร   มูลมัง่ 
(๖) นำงเสถียรศรี   ชินวงศ์ 
(๗) นำงจันทรเ์พ็ญ  นำมเกศ 

๓.๒ ผู้น ำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ 
  (๑) นำยณัฐพงศ์  ผลพันธ์ 
  (๒) นำยบุญยิง่   นำมกุล 
  (๓) นำงอินทวำ  ทองดำ 
  (๔) นำงจ ำเนียร  งำมพงศ์ 
  (๕) นำงกองศรี   สุภำภรณ์ 
 (๖) นำงวัฒนำ   โกษำพันธ์ุ 
  (๗) นำงสีดำ     สุคติ 

๓.๓ อำจำรยส์ำขำวิชำรัฐศำสตร ์
 (๑) พระสิริชัย   ธมฺมจำโร 
 (๒) ผศ. สมนึก  จันทรโ์สดำ 
  (๓) นำยศรำวุธ  ขันธวิชัย 
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๔. สาระส าคญัของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.๑ กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินที่ผ่ำนมำ ใช้

วิธีกำรให้ประชำชนเสนอรำยช่ือโครงกำรที่ต้องกำร แล้วให้ประชำชนยกมือสนับสนุนโครงกำรที่ตนเอง
เห็นด้วยมำกที่สุดเพียงหนึ่งโครงกำร จำกนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้ง
โครงกำรที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่เสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชำคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมำกกว่ำ
โครงกำรอื่นดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยเลือกปฏิบัติ กำรตัดสินใจลงมติเลือก
โครงกำรดังกล่ำวจึงไม่ควรด ำเนินกำรโดยกำรยกมือเพียงครัง้เดียวในวันเดียวกัน แต่ควรเปิดโอกำสหรอื
ให้เวลำประชำชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อน ำมำประกอบกำรตัดสินใจร่วมกันของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมกันนั้น ควรจะน ำโครงกำรที่ได้คะแนนในล ำดับรองลงไปมำร่วมพิจำรณำในกำรสืบค้นข้อมูลเชิง
ลึกและน ำมำเสนอให้ที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนได้ลงมติอีกรอบหนึ่งด้วย 

๔.๒ โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐที่จ ำเป็นต้องผ่ำนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพื่อให้
โครงกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ควรให้โอกำสประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบค้นข้อมูล
เชิงลึกก่อนตัดสินใจด ำเนินโครงกำร เช่น หำกรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ประชำชน
ร่วมสืบค้นข้อมูลว่ำ ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดเหมำะสมกับพืชชนิดใดในท้องถ่ิน ชุมชนสำมำรถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยำกรเพียงพอต่อกำรผลติตำมควำมต้องกำรของชุมชนหรือไม่ และ
ชุมชนจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 

๔.๓ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องควรเปิดโอกำสหรือส่งเสริมให้
ประชำชนได้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จำกประสบกำรณ์ตรงโดยกำรศึกษำทดลองในกำรบริกำรวิชำกำรรับใช้
สังคมครั้งนี้  โดยเฉพำะโครงกำรเกษตรอินทรีย์ที่มีนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์จำกไส้เดือนและกำกชูรส
อินทรีย์ น ำไปเสนอในกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรเสนอโครงกำรให้
ชุมชนตัดสินใจและน ำไปบรรจุลงในแผนพัฒนำท้องถ่ินในระดับหมู่บ้ำน ต ำบลหรือระดับอื่น กำรเปิด
โอกำสดังกล่ำวจะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้ประชำชนรักกำรใฝ่รู้ ศึกษำทดลอง สร้ำงนวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้วยควำมโปร่งใส 

๔.๔ ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และควำมอดทนของทุกฝ่ำยโดยเฉพำะประชำชน ในกำรศึกษำ
ข้อมูลเชิงลึกของประชำชนโดยเฉพำะกำรศึกษำทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงกำร กำรทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรียค์รั้งนี้ผู้ท ำกำรทดลองบำงส่วนเห็นว่ำปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชช้ำกว่ำปุ๋ยเคมี 
จึงตัดสินใจน ำปุ๋ยเคมีมำผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้ ควำมอดทนของประชำชนในกำรใช้ระยะเวลำ
ปรับสภำพดินจึงนับเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ หำกสำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำกำร
ปรับสภำพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่ำและมีควำมยั่งยืนในระยะยำว 

๔.๕ นโยบำยของรัฐ เป็นสิ่งส ำคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมำสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่ำนโครงสร้ำงของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์ชุมชน 



๑๕๐ 
 

และเวทีประชำคมที่จัดโดยส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย เฉพำะ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นโยบำยดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรลดภำระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนกำรผลิตและส่งผลต่อกำรลดรำยจ่ำยจำกควำมเจ็บป่วยที่ประชำชนได้รับจำกสำรเคมี  

๔.๖ ควรหำทำงส่งเสริมให้ประชำชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จำกเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หำทำงผลักดันให้ โครงกำรเกษตรอินทรีย์ เป็นวำระหลักของกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน ในส่วน
ที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชำชน
ได้รับประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

สรุปสาระส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรบริกำรผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมเรื่องประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของ

ประชำชนเพื่อควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำท้องถ่ินครั้งนี้ ได้ค้นพบปัญหำส ำคัญของกำรจัดประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนคือ กำรที่ไม่ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมเชิงลึกในกำรค้นหำข้อมูลก่อนกำร
ตัดสินใจลงมติเลือกโครงกำร หำกแต่เป็นกำรตัดสินใจเลือกโครงกำรที่เห็นด้วยมำกที่สุดเพียงหนึ่ง
โครงกำรโดยกำรยกมือเพียงรอบเดียวในวันเดียวกันกับกำรเสนอโครงกำร กำรตัดสินใจโดยขำด
กำรศึกษำ วิเครำะห์ เปรียบเทียบผลได้ผลเสียดังกล่ำว ได้ส่งผลให้โครงกำรที่ผ่ำนมติประชำคมส่วน
ใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร 
ขณะเดียวกันกำรด ำเนินโครงกำรโดยกำรรับเหมำจำกภำยนอกได้ส่งผลให้ประชำชนไม่มีควำมมั่นใจใน
ควำมโปร่งใสของโครงกำร ส ำหรับโครงกำรที่ไม่ผ่ำนมติประชุมประชำคมโดยได้คะแนนในล ำดับรองลง
ไป เช่น โครงกำรเกษตรอินทรีย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี ได้ร่วมกับชุมชนศึกษำข้อมูลเชิงลึกพบว่ำปัญหำที่คุกคำม
ประชำชนคือหนี้สินจำกกำรลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในภำคเกษตร จึงได้ร่วมกันเสวนำเกษตรอินทรีย์และ
ทดลองท ำนำ ปลูกพืชไร่และพืชสวน โดยทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกดินไส้เดือน พบว่ำผู้ท ำกำรทดลองได้
ค้นพบนวัตกรรมดินไส้เดือนผสมกำกชูรสอินทรีย์ในอัตรำส่วนแปดต่อหนึ่ง ซึ่งท ำให้ผลผลิตในนำข้ำว
ได้ผลดีกว่ำปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังเป็นกำรฟื้นฟูสภำพดินและระบบนิเวศน์ตลอดทั้งลดต้นทุนในกำรท ำนำ 
ส่วนกำรปลูกพืชสวนพืชไร่ ปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลผลิตดีกว่ำปุ๋ยเคมี กำรทดลองดังกล่ำวได้ส่งผลให้
ประชำชนมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนร่วมในกำรทดลอง เปิดเผยข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรทดลองด้วยควำมโปร่งใส และมีควำมมั่นใจที่จะน ำโครงกำรเกษตรอินทรยี์เข้ำ
สู่กำรประชุมประชำคมเพื่อจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินในระดับหมู่บ้ำนและต ำบล 

กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชำชนเพื่อควำมโปร่งใสใน
กำรพัฒนำท้องถ่ิน นอกจำกจะให้ประชำชนเสนอโครงกำรที่ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรแล้ว 
กำรตัดสินใจเลือกโครงกำรไม่ควรด ำเนินกำรในวันเดียวกันกับวันที่เสนอโครงกำร แต่ประชำคมหมูบ่ำ้น



๑๕๑ 
 

ควรเปิดโอกำสหรือให้เวลำประชำชนร่วมกันสืบค้นและศึกษำข้อมูลเชิงลึกเพื่อน ำมำวิเครำะห์ผลได้ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงกำร ก่อนที่จะตัดสินใจลงมติร่วมกันในกำรเลือกโครงกำร กำรสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกไม่ควรด ำเนินกำรเฉพำะโครงกำรที่ผ่ำนมติในล ำดับแรกเท่ำน้ัน หำกแต่ควรน ำโครงกำรที่
ได้คะแนนในล ำดับรองลงไปมำร่วมพิจำรณำในกำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและน ำมำเปรียบเทียบเสนอใหท้ี่
ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนได้ลงมติอีกรอบหนึ่ง นอกจำกนี้ เมื่อโครงกำรได้ผ่ำนมติประชำคมหมู่บ้ำน
และบรรจุลงในแผนพัฒนำท้องถ่ินแล้ว เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนและควำมโปร่งใสใน
กำรพัฒนำท้องถ่ิน กำรด ำเนินโครงกำรควรยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งในกำรด ำเนิน
โครงกำร กำรติดตำมผล กำรประเมินผล ตลอดทั้งกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 
๕. ภาพผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๕.๑ ผู้น ำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ี่ ๓ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 
๕.๒ ผู้น ำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 

 
 

กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีด าเนินการเผยแพร่ 
-ผู้น ำชุมชนบ้ำนดอน  หมู่ที่ ๓ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดอบุลรำชธำนี 
-ผู้น ำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต ำบลกระโสบ อ ำเภอเมอืงฯ จังหวัดอบุลรำชธำนี 

วันและเวลาด าเนินการเผยแพร่ 
-วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
บ้ำนดอน หมู่ที่ ๓ ต ำบลกระโสบ 
-วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
 บ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ ต ำบลกระโสบ 



๑๕๒ 
 

 

รายชื่อผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผู้น ำชุมชนบ้ำนดอน หมูท่ี่ ๓ 

๑) นำยเลิศ  มูลมัง่  ๒) นำงนฤมล  เช้ือสะอำด 
๓) นำงชม  นำมเกศ  ๔) นำงสมคิด  ดอนน้อย 
๕) นำงบังอร   มูลมั่ง  ๖) นำงเสถียรศรี ชินวงศ์ 
๗) นำงจันทร์เพญ็ นำมเกศ 

ผู้น ำชุมชนบ้ำนนำงิ้ว หมู่ที่ ๒ 
๑) นำยณัฐพงศ์  ผลพันธ์ ๒) นำยบุญยิ่ง  นำมกลุ 
๓) นำงอินทวำ  ทองดำ  ๔) นำงจ ำเนียร  งำมพงศ์ 
๕) นำงกองศรี  สุภำภรณ์ ๖) นำงวัฒนำ  โกษำพันธ์ุ 
๗) นำงสีดำ  สุคต ิ

อำจำรยส์ำขำวิชำรัฐศำสตร ์
๑) พระสิริชัย    ธมฺมจำโร 
๒) ผศ. สมนึก   จันทร์โสดำ 
๓) นำยศรำวุธ   ขันธวิชัย 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ด าเนนิการมาและผลที่ได้รบัของโครงการวิจัย 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ด าเนนิการมาและผลที่ได้รบัของโครงการวิจัย 

 

กิจกรรม 
 

ผลท่ีได้รับ 
บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

 

โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ/
ทุติยภูมิ และจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

การเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ท าให้เข้าใจถึง
บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร จั ด
ประชาคมหมู่บ้านโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพื้นที่เป็นส าคัญ 

ข้อที่ ๑ 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
ในการพัฒนาท้อง ถ่ิน ใน
พื้นที่ต าบลกระโสบ อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

๒ . ก า ร ส า ร ว จ พื้ น ที่
เป้าหมาย การเก็บข้อมูล
ด้ ว ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
กลุ่ ม เป้ าหมายในพื้นที่  
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง
อุ บ ล ร า ช ธ านี  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ
ประชาชนในพื้นที่ ท าให้
ทราบถึงความต้องการ
ของประชาชนและทราบ
ถึงปัญหาและข้อจ ากัด
ต่างๆ 

ข้อที่ ๒ น าผลที่ ได้จากการศึกษา
ปัญหาการจัดประชาคม
หมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง 
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 

๓.สรุป อภิปรายผล และ
รายงานผลการวิจัย 

เกิดความรู้ใหม่ มีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และทราบ
ถึงปัญหาที่ แท้จริ 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 ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่
ที่ ได้จากการศึกษาปัญหา
การจัดประชาคมหมู่บ้าน 
และผลการด าเนินโครงการ
ที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลใน
การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดท าแผนงานโครงการ
ระดับหมู่บ้ านและระดับ
ต าบลต่อไป 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่:      ว.๓๔๘/๒๕๖๑  
ชื่อโครงการ :      ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปี ๒๕๕๙ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ได้ท าการวิจัยเรื่อง จิตส านึกโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลองค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาส าคัญท่ีพบโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประชาชน
และเครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและ
ความต้องการ ปัญหาช่องว่างการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนเป็น
ส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าให้ประชาชนเข้าใจว่าตน
เป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์ ขาดการร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบ
ติดตามผล และส่งผลให้ประชาชนเห็นว่าการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนไม่ได้
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น
ระยะเริ่มแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขาดระบบการ
ท างานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยัง
ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
ใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นยังขาด
ระบบที่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม
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เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับชุมชน มีการจัดท า
แผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ นอกจากนี้ ให้มีการปรับกระบวนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอ่ืนๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบ
การก ากับดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน ตลอดทั้งสร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหาร
งบประมาณของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้เสนอโครงการประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน
เพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงระหว่างผู้น า
ชุมชน ประชาชน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และ
ภาคประชาชน 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑ เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนเพ่ือ

ความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

๒ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
พ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนร่วมกันส ารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและล าดับความส าคัญของปัญหาเขียนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา และด าเนิน
โครงการ รวมถึงการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และขยายผล 

๓ เพ่ือให้ประชาชนน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน
และผลการด าเนินโครงการที่ปฏิบัติจริง ไปขยายผลในการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนงาน
โครงการระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
(๑) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมเชิงลึกในการค้นหาศักยภาพและทรัพยากร

ของท้องถิ่นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการค้นหาปัญหาและความต้องการผสมผสานกับ
การค้นหาศักยภาพของชุมชน 

(๒) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาและความต้องการหรือโครงการพัฒนาอ่ืนที่ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน 

(๓) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันวางโครงการ ตามข้อ  
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(๔) ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการ
ท าประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลและระดับอ่ืน 

๓.๒ ขอบเขตด้านพ้ืนที่และประชากร 
๑) ขอบเขตด้านพื้นที 
พ้ืนที่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน
การจัดเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

๒) ขอบเขตด้านประชากร 
คัดเลือกหมู่บ้านในต าบลกระโสบจากกลุ่มหมู่บ้านที่มีจ านวนครัวเรือนและประชากร

ขนาดกลาง ได้แก่บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ จ านวนครัวเรือน ๑๗๙ ครัวเรือน ประชากร ๗๕๗ คน เพ่ือขยาย
ผลไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่น   

๔. ความหมายของประชาคมหมู่บ้าน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ

หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ค าจ ากัดความว่าประชาคม
หมู่บ้านหมายถึงการประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพูดคุย 
ปรึกษาหารือ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ในการ
พิจารณาลงมติเรื่องใด หากที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน
หรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้ เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุมกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ประชาคมท้องถิ่นภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพ 
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๕. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกัน

ปรึกษาหารือในเรื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนแล้ว 
การมีส่วนร่วมยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาและความต้องการตลอดทั้งร่วมคิดและตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน(Asset-based approach) และทรัพยากรที่จ าเป็นจาก
ภายนอก (Needs-based approach) 

ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้โอกาสหรือมิติของเวลาในการตัดสินใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมิได้เกิดเฉพาะจากความตระหนักในผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหากแต่เกิดจากแรงจูงใจที่โน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและตนเองมีเกียรติศักดิ์ศรีที่จะท างานเพ่ือชุมชนมีความรู้สึกผูกพันช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคม เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วนของตนเองและในภาพรวมของชุมชนนอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนลดการ
พ่ึงพาหรือการสั่งการจากภายนอก 

๖. หลักความโปร่งใส 
Bauhr and Grimes ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง

ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กับการป้องกันการทุจริต รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย  Hood (2006) ได้โยงความโปร่งใสว่าเป็นหลักความเชื่อว่าด้วยความเปิดเผย มีการกระท าตาม
หลักการที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และหลักความเป็นประชาธิปไตยแบบ
อภิปรายไตร่ตรองร่วมกันโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) ได้ให้ความหมายของความ
โปร่งใส ว่าหมายถึง กระบวนการข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และทันเวลา โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
จะต้อง เข้าถึงได้สะดวก เห็นได้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย 

ปธาน สุวรรณมงคล ได้ให้หลักความโปร่งใส ได้แก่  ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของการ
ตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดย ประชาชน
ได้รับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สัมปทาน ประชาชน สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วม
ตรวจสอบ 
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การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส จึงเป็นหลักพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ประชาธิปไตย ที่ถือว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
และให้สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผลการกระท าร่วมกันของทุกฝ่าย 

๗. ขั้นตอนการด าเนินการบริการวิชาการ 

โครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคมในด้านประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น ได้คัดเลือกหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน ๑ 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
พ้ืนที่ปฏิบัติการการท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๑ ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีปลัดอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ และผู้แทนส่วน
ราชการระดับอ าเภอร่วมประชุม มีประชาชนเข้าร่วม ๘๑ คน จาก ๑๗๙ ครัวเรือน (มีผู้อยู่อาศัยจริง 
๑๕๐ หลังคาเรือน) ผู้เข้าร่วมประชาคม ๘๑ คน เสนอปัญหาความต้องการ ๑๑ โครงการที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ ๑ และลงมติโดยการยกมือ (รอบเดียว) ได้คะแนนตามล าดับ ดังนี้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปรีสอร์ต (๒๓ คะแนน)จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ ส าหรับกิจกรรมชุมชน (๒๑ คะแนน)เลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
(๑๒ คะแนน)กลุ่มขนมจีน (๑๑ คะแนน)จัดหาเครื่องกรองน้ า (๖ คะแนน)สนับสนุนวัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ 
(๕ คะแนน)ร้านค้าชุมชน (๒ คะแนน)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปสุสานชุมชน (๑ คะแนน) 

ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาหนี้สินราย
ครัวเรือน จากจ านวนหลังคาเรือนที่มีคนอาศัยอยู่จริง ๑๕๐ หลังคาเรือน มีหนี้สินประมาณร้อยละ 
๗๐ ของจ านวนหลังคาเรือน แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จากภาครัฐ โครงการประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ระบบน้ าโครงการที่ประชาชนเสนอแต่ไม่สามารถ
ผ่านมติประชาคม ได้แก่ โครงการเกษตรอินทรีย์ แม้ว่าปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีปราบศัตรูพืชและประชากรกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา 
ต าบลกระโสบได้รับการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์จากภาครัฐในหลายหมู่บ้าน รวม
งบประมาณ ๒ ล้านบาท บางหมู่บ้านได้รวมกลุ่มอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่จ าหน่าย แต่คุณภาพปุ๋ยไม่ดีไม่มี
การติดตามไม่มีการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและกลุ่มได้ยุติกิจกรรมขณะเดียวกันเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ในบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์นับตั้งแต่จัดซื้อปัญหา
เหล่านี้ ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ท าให้ปัจจุบันประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์และกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม 
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ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาความคาดหวัง ศักยภาพและข้อจ ากัดของชุมชนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ 
๑) ทบทวนหลักการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
วิธีการ ทบทวนผู้น าชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการ

พัฒนาโดยวิธีค้นหาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของชุมชน (Needs-based community 
development) และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชน (Asset-based community development) 

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับประชาชน
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนโดยแยกข้อมูลออกเป็น ด้านทักษะความสามารถหรือ
พรสวรรค์ของสมาชิกชุมชนรายบุคคลและครัวเรือนความสนใจและประสบการณ์ด้านการอาชีพหรือ
วิสาหกิจของแต่ละครัวเรือนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนการเกษตร การอาชีพ ภาวะหนี้สิน มรดก
วัฒนธรรมของชุมชนผู้น าที่จะสามารถเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น 
โดยสรุป เป็นการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้าน วัฒนธรรม ทรัพยากร ทักษะ และ
กระบวนการความสัมพันธ์เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนที่เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม 

๒) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคามและโอกาส 
จากการที่ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และส ารวจชุมชน

ในเบื้องต้นและได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส พบว่าจุดแข็ง  (Strengths)ชุมชนมี
ความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมื่อต้องการความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ๖ คุ้ม มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับประชาชนผู้น าชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้น าและประชาชนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่าจุดอ่อน (Weaknesses)โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพตลอดทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน 
นอกจากนี้โครงการที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ ๗๐ ของ
ประชากรมีบางโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายในการลงทุนภาคเกษตร เช่น โครงการจัดหาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ที่ด าเนินการโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งต าบลกระโสบได้ใช้งบประมาณกว่า ๒ ล้านบาท 
มีการจ้างแรงงานประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ  ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภาพ
พอที่จะช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้น และบางหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ไม่เคย
น าเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์นับแต่วันที่จัดซื้อด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ประชาชนไม่มีความ
มั่นใจในประสิทธิผลและความโปร่งใสของการด าเนินการและหันกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิมสิ่งที่คุกคาม
(Threats)ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตร กว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืช ขณะเดียวกันสารเคมียังส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยของประชาชนซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งท าให้ประชาชนตกอยู่ในวังวนหนี้สิน 
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โอกาส (Opportunities)จากการส ารวจชุมชน พบว่า ประชาชนมีศักยภาพและทรัพยากรภาคเกษตร
ที่มีอยู่ในชุมชนที่จะสามารถช่วยหาทางออกในการลดภาระหนี้สินตามที่ชุมชนแสดงความคาดหวัง 

ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเติมเต็มความคาดหวังเพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษา
ปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้านไปสู่การปฏิบัติจริง เนื่องจากโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านเค็ง ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคย
ด าเนินการในต าบล ที่เคยใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากกระบวนการ
บริหารและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความโปร่งใส และโครงการปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ ผลของความล้มเหลวของโครงการดังกล่าวท าให้การเสนอ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์บ้านเค็ง ในการท าประชาคมหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน โดยผลการลงมติโครงการอยู่ในอันดับที่ ๖ มีผู้สนับสนุนเพียง ๕ คน ตามรายงานผลการลง
มติโครงการประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีล าดับโครงการ ดังนี้ ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกชุมชน (โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์) กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มท า
ขนมจีน เครื่องกรองน้ าชุมชน และสนับสนุนวัสดุท าปุ๋ยอินทรีย์ 

การลงมติเลือกโครงการประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวด าเนินการเพียงรอบเดียว ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอกและผู้รับเหมาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่เกิดจากการลงทุนในภาคเกษตร 

เลือกครอบครัวทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนระหว่างการส ารวจชุมชน 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับครอบครัวในชุมชนนางแวว กลิ่นกุหลาบ 
บ้านเลขท่ี ๒ คุ้มโรงเรียน ทดลองปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน  

น าผลที่ได้จากการทดลองไปน าเสนอการเสวนาเกษตรอินทรีย์อาจารย์สาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน 
หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเอง” เพ่ือขยายผลเกษตรอินทรีย์ในการท านาและปลูกพืชผักใน
เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามล าดับ (หนังสือเชิญและการตอบรับในภาคผนวก) 

เสวนาหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเอง”วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเอง” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนเข้าร่วม ๓๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็งหมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ โดยมี ดร.สมชาย ฐาน
เจริญ ครูภูมิปัญญาไทย เป็นวิทยากรประเด็นการจัดเวทีเสวนา 

(๑) สถานการณ์ภาคการเกษตรของชุมชน ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในการ
ท าการเกษตรและภาวะหนี้สินผู้ให้ข้อมูล จ านวน ๓๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยท า
นา ๒๘ ราย ท าสวน ๒๔ ราย และปลูกผัก ๒๔ ราย ภาวะหนี้สินของผู้ให้ข้อมูลพบว่า จาก ๓๐ 
ครัวเรือน มีเพียง ๑ ครัวเรือนที่ปลอดหนี้หรือไม่มีภาวะหนี้สินสาเหตุของหนี้สินส่วนหนึ่งเกิดจากการ
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ลงทุนภาคเกษตรโดยเฉพาะการซื้อปุ๋ย พบว่าทุกครัวเรือนลงทุนซื้อปุ๋ยในการท าการเกษตรโดยทุก
ครัวเรือนที่ให้ข้อมูลล้วนใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร โดยมีจ านวน ๒๘ ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ย
อินทรีย์ 

(๒) ปัญหาการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่อยู่ในล าดับแรกของ
ผลการท าประชาคมหมู่บ้าน เนื่องมาจากความไม่ไว้วางใจที่มีต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จในอดีต ที่ส าคัญคือเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีและผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้ฝังรากลึกใน
ระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน นอกจากนี้ประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนมากกว่า 

(๓) ลงมติให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ จากการเสวนา ประชาชนผู้เข้าร่วม
เสวนามีความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพ่ือเลือกครอบครัวทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร (๒) เพ่ือน าผลการทดลองการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ไปขยายผลในการท าการเกษตรภายในบ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง(๓) เพ่ือสร้างความ
มั่นใจ ในการเสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้เข้าร่วมเสวนาได้คัดเลือกครอบครัวทดลองท านาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยไส้เดือน)
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ครอบครัวในหมู่บ้านจ านวน ๔ ครอบครัวร่วมโครงการทดลองท านา และอีก 
๔ ครอบครัวทดลองท าสวน ปลูกผัก และปลูกพืชไร่ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเอง  
ตัวแทนที่กลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์คัดเลือกในการทดลองท านา ๔ ราย ได้ร่วม

สนทนากลุ่ม (focus group) ศึกษาการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนจากแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยโดยการเลี้ยง
ไส้เดือน บ้านหมากมี่ หมู่ที่ ๑ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงการเตรียมดินข้อควร
ระวังในการเลี้ยงข้อห้าม อัตราการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการท านา 

ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการทดลองโครงการท านาเกษตรอินทรีย์ (ด้วยปุ๋ยไส้เดือน)ตัวแทน
กลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในที่นาปลูกข้าว ๔ แปลง แปลงละ ๑ ไร่ น าหว่านลง
ในแปลงปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผลการทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

แปลงทดลองที่ ๑ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือน (เสริมโดยกากชูรสอินทรีย์) นายสมศรี แสนทวี
สุข ใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นหลัก ๔๐๐ กิโลกรัม และใช้กากชูรสอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรัม (วัสดุปรับปรุงดินที่ท า
จากแกลบด า ร าข้าว น้ ารมควันต้นยูคาลิปตัส กากผงชูรสที่ท าจากมันส าปะหลัง) “พบว่าคุณภาพดินดี
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูและลอยตัวขึ้น มีปลาและสัตว์น้ าอ่ืนในที่นา มีสาหร่ายน้ า
จืดที่บริโภคได้ ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในการท านาด้วยปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมา นอกจากทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนปลูกในนาข้าวแล้ว ยังมีการทดลองในกระป๋องพลาสติก ๒ กอ ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนล้วน พบว่า
ข้าวแตกกอดี ใบไม่เขียวมาก แต่ไม่มีเชื้อราที่ใบข้าว และทดลองในกระป๋องพลาสติก ๓ กอ ที่ใช้ปุ๋ย
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ไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ พบว่าใบเขียวมากกว่าแต่พบว่ามีเชื้อราที่ใบข้าว” การเรียนรู้ที่ได้จาก
การใช้ปุ๋ยไส้เดือน สภาพดินที่ร่วนฟูไม่เกาะตัวแข็ง (มีความร่วนขึ้น)ข้อเสนอแนะในปีต่อไป ควรน าปุ๋ย
ไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือด า จะท าให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดิน จะท าให้มีปุ๋ย
ทั่วถึงและได้ผลดีกว่า หลังจากใช้ปุ๋ยไส้เดือน ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป (มีสาหร่ายน้ าจืดเป็นอาหาร 
มีหอยปูปลาในนาข้าว) 

แปลงที่ ๒, ๓ และ ๔ นายสมพร ทองเทพ นางบุญมี ค าเติม และนางสมร ตริณรัตน์ 
ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน ผสมกับปุ๋ยเคมี ในสัดส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปน
เหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนและกากชูรสอินทรีย์ 

ประสบการณ์จากแปลงที่ ๔ ได้หว่านปุ๋ยขณะน้ าหลาก ท าให้ปุ๋ยลอยไปกระจุกตัว
เฉพาะที่ ท าให้ต้นข้าวเติบโตเป็นหย่อมๆ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป ไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือนแต่ควรท า
เป็นเม็ด (อัดปุ๋ยเป็นเม็ด) ให้มีน้ าหนักหรือคลุกก่อนในช่วงเตรียมดินก่อนปลูกเปรียบเทียบทุนที่ใช้ใน
การซื้อปุ๋ยราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือน ปุ๋ยจากกากชูรส และปุ๋ยเคมี คิดเป็นกิโลกรัมละ ๘ บาท ๑๒ 
บาท และ ๑๓ บาท ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ราคาปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ในระดับต่ าสุด และหาก
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนได้เอง จะท าให้ต้นทุนการท าการเกษตรลดลงไปอีก
มาก 

สรุปข้อเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ์ นายสมศรี แสนทวีสุขพบว่า “ในปีแรกที่ทดลอง 
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียง
กับนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปีต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพ
มากขึ้น นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ย
ไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่าทั้งในลักษณะของความเจริญเติบโตของต้นข้าวและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า
ปุ๋ยเคมี และหากประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท านาลดต่ าลง
มากขึ้น” แต่อย่างไรก็ตาม นางบุญมี ค าเติม เห็นว่า “ตนเองไม่สามารถรอผลการทดลองจากปุ๋ย
ไส้เดือนได้ ยอมรับว่า ตนเองไม่มั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ยอินทรีย์
เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่า
นาข้าวที่ทดลองด้วยปุ๋ยไส้เดือน” นายชาลี ทองเทพ ประธานสหกรณ์ชุมชน ให้ความเห็นว่า “ตนเอง
เคยได้รับการชักน าแบบมีผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทปุ๋ยเคมีให้เปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร
จ านวนหลายตัน พบว่าคุณภาพปุ๋ยไม่ดีประชาชนหยุดการใช้ปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้น ตนเองต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมี
ใช้ในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน ส าหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน หลังจาก
เห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลงผักก่อนเสวนาเกษตรอินทรีย์และติดตามดูการทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีขึ้น และราคายังถูกกว่าปุ๋ยเคมี ตนเองจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะ
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ปุ๋ยไส้เดือนในการท าการเกษตรทั้งนาข้าวและแปลงพืชผักในฤดูกาลต่อๆ ไปนอกจากนี้ โครงการเลี้ยง
โคและโครงการท าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่ท้ังสองกิจกรรมจะเกื้อกูลกัน” 

ขั้นตอนที่ ๕ น าองค์ความรู้ใหม่จากการทดลองไปขยายผลในชุมชน 
กลุ่มทดลองท านาเกษตรอินทรีย์จากไส้เดือน ได้เผยแพร่ผลการทดลองในชุมชน 

โดยเฉพาะแก่กลุ่ม ๔ ครอบครัวที่จะทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในการปลูก พืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ใน
วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และได้ร่วมกันทดลองปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม 
๒๕๖๒ กลุ่มทดลอง ๔ ครอบครัว ประกอบด้วย ๑. นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข บ้านเลขท่ี ๑๖๐ หมู่ที่ ๕ 
(พืชสวน) ๒. นางรัชนี ลีนาม บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ (ไร่ข้าวโพด) ๓. นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ 
๔๖ หมู่ที่ ๕ (ปลูกผัก) ๔. นายจันทร์ ลีนาม บ้านเลขท่ี ๑๑ หมู่ที่ ๕ (ปลูกฟักทองและแตงกวา)  

ติดตามผลการทดลองนายสมบูรณ์ แสนทวีสุขทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนในพืชสวนให้
ความเห็นว่า “ตนเองนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์อยู่แล้ว ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนได้ท าให้ต้นมะนาว
ในสวนของตนซึ่งมีมากกว่า ๑๐ ต้น มีใบเขียว ล าต้นแข็งแรง และน่าจะให้ผลผลิตที่ดี” นางรัชนี ลี
นามทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ความเห็นว่า “ในปีแรกที่ดินปรับตัวใบข้าวโพดใน
แปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า 
อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนแปลงพืชผักอ่ืนได้ผลดีมาก 
ได้แบ่งปุ๋ยไส้เดือนบางส่วนให้พี่สาวไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่ าปลี ได้ผลดีมาก สามารถ
น าผลผลิตไปขายได้ ตนเองประทับใจจากการที่ได้ติดตามการทดลองปุ๋ยไส้เดือนผสมกับกากชูรส
อินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ ของครอบครัว นายสมศรี แสนทวีสุข พบว่าได้ผลดี ท าให้มีความเชื่อมั่น
ที่จะท าเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไป” นายชาลี ทองเทพ บ้านเลขที่ ๔๖ ปลูกแตงกวาโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ผสมปุ๋ยคอกให้ความเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมปุ๋ยคอก ได้ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสม
ปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมาต่อไปจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร การปลูกแตงกวาใน
ปีนี้ได้ผลดี สามารถน าผลผลิตไปขายเป็นรายได้” นายจันทร์ ลีนามสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
กระโสบบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกฟักทองและแตงกวา มีความเห็นว่า “ทดลองปลูก
ฟักทอง ๑ แปลง และแตงกวา ๑ แปลง ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกผัก เพราะประหยัด
และปลอดภัยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ได้น าผลฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน” 

ขั้นตอนที่ ๖ การขยายผลในหมู่บ้านอ่ืน 
กลุ่มสนทนาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าและ

ชุมชนในหมู่บ้านอ่ืนของต าบลกระโสบ จ านวน ๓ หมู่บ้าน น าไปทดลองขยายผล ซึ่งปรากฏผลการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ดังนี้ นางอุษา  บุญใหญ่ให้ความเห็นว่า “เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า” นายเลิศ มูลมั่ง ให้ความเห็นว่า “การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พืชผักสวนครัวได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและ
เขียวทนนานกว่าปุ๋ยเคมี” นางนฤมล  เชื้อสะอาดเห็นว่า “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนช่วยให้
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ผลผลิตดีทั้งต้นหอม ข้าวโพด พืชผักมีผลดก” นายอุทัย สงวนทรัพย์เห็นว่า “ได้ไปร่วมกลุ่มสนทนา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทดลองเกษตรอินทรีย์บ้านเค็ง และอาจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี  ณ แหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยไส้เดือนบ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบและได้น าปุ๋ยไส้เดือนไป
ทดลองปลูกแตงกวา พบว่า แตงกวามีลูกใหญ่กว่าและมีรสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี” 

ขั้นตอนที่ ๗ เสวนาประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง 

หมู่ที่ ๕ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การท าประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์” ณ ศาลาประชาคมบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
พร้อมกับศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยจากไส้เดือนผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด ๕๒ รูป/คน 
แยกเป็นประชาชนพ้ืนที่โครงการทดลองเกษตรอินทรีย์จากปุ๋ยไส้เดือน จ านวน ๒๐ คนนิสิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๒๗ รูป/คน และอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน ๕ รูป/คน (๑) ประเด็นการเสวนาประกอบด้วย (๑) การจัดท าประชาคม
หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ร่วมกับ ส่วนราชการระดับอ าเภอ
และองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี(๒) ปัญหาการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้าน(๓) ปัญหาหนี้สินและการจัดการปัญหาหนี้สินของเกษตรกร(๔) เกษตร
อินทรีย์กับการลดภาระหนี้สินของเกษตรกร(๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประชาคมหมู่บ้าน
และการทดลองเกษตรอินทรีย์กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน 
(๖) ศึกษาแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ (๒) สภาพปัญหาที่ได้จากการเสวนา พบว่า(๑) ที่ผ่านมา การ
ท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการ หลายๆ โครงการ แล้ว
ให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากท่ีสุด ๑ โครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือก
โครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคม
เพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอ่ืน นอกจากนี้ การท าประชาคมหมู่บ้าน ไม่ได้เปิดโอกาสหรือ
ให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ ง(๒) โครงการ
ประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลบางโครงการไม่
ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ราคา 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่เคยถูกน ามาอัดเม็ดปุ๋ยนับตั้งแต่จัดซื้อมาเป็นระยะเวลา ๕ ปีทั้งนี้เพราะไม่มีการ
สืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น  มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในการท าการเกษตร (ท านา พืชสวน พืชไร่) จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดที่เหมาะสม ระหว่าง
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันอย่างไรจะ
น าปุ๋ยอินทรีย์ประเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีวภาพ  มูลสัตว์ หรือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอ่ืน) 
กระบวนการดังกล่าว นับเป็นขั้นตอนส าคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการอย่างโปร่งใส มีความ
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รับผิดชอบตรวจสอบได้ น าไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน(๓) ทัศนคติของประชาชนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนเห็นว่าปุ๋ย
อินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทนของประชาชนในการใช้ระยะเวลา
ปรับสภาพดินนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการปรับ
สภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว(๔) นโยบายของรัฐ เป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังหรือไม่มี
กระบวนการใดในการด าเนินการผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และ
เวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการ
ผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี (๓) ความร่วมมือใน
อนาคตระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (๑) 
ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และการท าเกษตรอินทรีย์ และหากเป็นไปได้ ควรหาทางใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เชื่อมโยง
กับการขยายผล (๒) กลุ่มท่ีท าการทดลองเกษตรอินทรีย์ควรหาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ 
เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน โดยเฉพาะในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม (๓) โอกาสขยายการทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ ให้ความ
สนใจในการที่จะร่วมกันทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยงใน
กะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรกในการซื้อสายพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพื้นบ้าน ได้แก่ มูล
โคพ้ืนบ้าน กากเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ดเก่าที่ทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอ่ืนที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับ
สภาพดิน ขี้มะพร้าวบด ไข่ไก่เป็นต้น (๔) ผลการประเมินการเสวนาความพึงพอใจของนิสิตความพึง

พอใจของนิสิตโดยรวมในการท าประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับมาก  (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) และความพึงพอใจในการทีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับ มาก  (x̄=4.14) ค่าเฉลี่ย
สูงสุดที่นิสิตมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจ
ในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนความพึงพอใจของประชาชน
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โดยรวมในการท าประชาคมหมู่บ้านและเกษตรอินทรีย์ 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
สูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมกันทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ
ความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน การประเมินความพึงพอใจในการท าประชาคม
หมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท าประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจใน
สภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง ดังได้กล่าวไว้ใน
ข้างต้นว่านโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคม
ที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิต และ
ส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี 

๘. ผลการบริการวิชาการและอภิปรายผล 
๘.๑ ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
การท าประชาคมหมู่บ้านครั้งล่าสุด ได้ด าเนินการในวันเดียวเริ่มตั้งแต่ตัวแทนจากส่วน

ราชการระดับอ าเภอและต าบลให้ข้อมูลชี้ประเด็นปัญหาสังคมและชุมชนที่ควรแก้ไขจากนั้นประชาชน
ร่วมกันเสนอรายชื่อโครงการที่ต้องการและลงมติด้วยการยกมือและนับจ านวนผู้สนับสนุนแต่ละ
โครงการเพียงรอบเดียวในวันเดียวกันปัญหาส าคัญที่พบจากการศึกษาการท าประชาคมครั้งนี้คือการ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลเชิงลึกในผลได้ผลเสียของโครงการที่
เสนอ ก่อนน ามาประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ที่ได้ให้หลักการมี
ส่วนร่วมและหลักความโปร่งใสว่า หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ให้โอกาสหรือมิติของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก จันทร์โสดา และคณะ (๒๕๕๙) ที่ ประชาชนและเครือข่ายประชา
สังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความต้องการ การเสนอ
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โครงการในการท าประชาคมไม่ได้เกิดจากจิตส านึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาดการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนอ่ืน ได้แก่ การด าเนินโครงการและการติดตามตรวจสอบโครงการ และท าให้ประชาชนเข้าใจ
ว่า ขั้นตอนการด าเนินโครงการเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วม ส่งผลให้ประชาชนมองว่าโครงการที่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ 

บทบาทของรัฐและบทบาทของประชาชนในการท าประชาคมหมู่บ้านเป็นเรื่องส าคัญที่
ต้องได้รับการพิจารณาว่าขอบเขตของบทบาทของรัฐในการท าประชาคมหมู่บ้านอยู่ที่ใด ทั้งนี้เพ่ือ
ไม่ให้ล้ าเกินเลยเข้าไปในขอบเขตบทบาทของภาคประชาชนในการท าประชาคมหมู่บ้าน โดยไม่ท าให้
ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมอ่อนแอลงสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
(๒๕๕๕)ที่ชี้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการตื่นตัวและกระแสความนิยมการมีส่วนร่วมและมีสิทธิใน
การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ได้แก่ กระแสวิชาการที่มีผู้นิยม
เรียกกันว่า “วัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งนักวิชาการในสายนี้มักจะวิพากษ์บทบาทของรัฐในการพัฒนาว่ายิ่ง
หน่วยงานและองค์กรของรัฐมีความเข้มแข็งมากเท่าใด ชุมชนก็มีความอ่อนแอต้องพ่ึงพาโครงการ
พัฒนาจากรัฐมากขึ้นเท่านั้น “ประชาสังคม” หรือ “ประชาคม” จึงเป็นกระแสที่ผู้นิยมแนวการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยภาคประชาชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยบทบาทการพัฒนาไม่
ควรผูกขาดอยู่ที่รัฐแต่ฝ่ายเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและชุมชนในการก าหนดวิถีการ
พัฒนาการท าประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน เป็นการท าประชาคมที่ก่อตัวจากการสั่งการจาก
หน่วยงานภายนอก ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตัวที่เกิดจากจิตส านึกในสภาพปัญหาและการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ประชาชนจึงขาดการใฝ่รู้ วิเคราะห์ วิจัย ไม่มีความจริงจังจดจ่อขาด
ความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเท อุทิศตน ขาดความอดทนที่จะรอดูผลระยะยาว หากแต่เห็นแก่ความ
สะดวกสบายระยะสั้น ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้ประชาคมขาดความต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืน ปลูกฝังทัศนคติ
พ่ึงพา และด าเนินการเฉพาะช่วงที่มีนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ สอดคล้องกับ Chirije and 
Musamba (2013) ที่ว่า กระบวนการตัดสินใจที่ใช้อ านาจสั่งการหรือก าหนดนโยบายจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง (Top-down decision-making) โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ร่วมด าเนินการและรับประโยชน์ 
ถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ 
ชุมชนชนบทจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรซึ่งตนเองมีสิทธิในการควบคุม จัดการ และได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรนั้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติพ่ึงพา (dependency) รอ
แผนงานโครงการจากภายนอกเข้ามาช่วยซึ่งเป็นการบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรมของท้องถิ่น (Local creativity and innovation) และสอดคล้องกับซูซูกิ โนรุโยกิ และ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๕๕) ที่ได้ให้ความส าคัญกับการก่อตัวและความยั่งยืนของประชาคมหมู่บ้าน
ว่า ประชาคมที่เกิดจากการก่อร่างแบบล่างสู่บน (จากภาคประชาชนสู่ภาครัฐ) นั้นมีแนวโน้มที่จะมี
ความต่อเนื่อง เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาไปสู่ประชาสังคมได้ในอนาคต ในขณะที่ประชาคมที่เกิด
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จากระบบราชการที่มีการก่อร่างแบบบนสู่ล่าง (จากภาครัฐสู่ประชาชน) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ตามบริบททางการเมือง (นโยบาย) เป็นส าคัญ หากรัฐไม่ให้การสนับสนุนหรือมีโครงการเข้ามา ก็จะไม่
มีความต่อเนื่องของกิจกรรม อีกทั้งกลุ่มยังมีลักษณะอ่อนแอพ่ึงพิงภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
รูปแบบของการก่อร่างประชาคมมีผลสืบเนื่องอย่างมีนัยยะต่อการขยาย การสร้างความเข้มแข็ง และ
ความยั่งยืนของประชาคม นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า แม้ว่าประชาคมจะเป็นความพยายามในการสร้าง
อ านาจและความเข้มแข็งให้กับประชาชน ในการดูแลและแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือด าเนินเรื่อง
ต่างๆ ด้วยตนเอง แต่นโยบายรัฐและการเมืองกลับมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและแนวทางในการ
ด าเนินงานของประชาคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม หรือการเป็นตัวจ ากัดการ
ด าเนินงานของประชาคมอีกด้วย 

ประชาคมจึงเป็นเวทีส าคัญที่จะให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ ได้
สร้างความเข้มแข็งโดยการร่วมแสดงความคิดเห็น เข้าถึงข้อมูลความรู้และทรัพยากร และร่วม
ตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดทั้งความเป็นธรรมในสังคม 
สอดคล้องกับ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่กล่าวถึงสิ่งจ าเป็นในสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชาชนกลุ่มคนยากจนให้มีความสามารถในการควบคุม
และใช้ทรัพยากรทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ การผสมผสานระหว่างการ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชนจะช่วยให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

โดยภาพรวมของอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา คือ การกระจายผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยังไม่เป็นไปด้วยความ
เป็นธรรมและโปร่งใส ประชาชนบางส่วนขาดความสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่ายสนับสนุนโครงการเข้า
ประชาคมเฉพาะในส่วนที่กลุ่มของตนได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมา
อย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนรู้สึกว่าหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดหาบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้ประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้รับบริการ การที่
หน่วยงานภายนอกไม่ได้ค้นหาศักยภาพของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ 
ท าให้หน่วยงานเหล่านั้นมีทัศนคติที่มองว่าประชาชนไม่มีศักยภาพพอที่จะด าเนินโครงการ แนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการยุโรป ที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่มั่นใจใน
การมีส่วนร่วม ประการแรก การกระจายหรือแจกจ่ายที่ไม่เป็นธรรมระหว่างสมาชิกชุมชนทั้งในส่วน
ของงานและผลประโยชน์ประการที่สอง สังคมที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเป็นอุปสรรคส าคัญหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สาม ความรู้สึกที่ว่ารัฐหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่
จัดหาบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ฝ่ายเดียว ประการที่สี่ ทัศนคติของหน่วยงาน
ภายนอกที่มองประชาชนว่าไม่มีความสามารถหรือขาดศักยภาพในการมีส่วนร่วมปัญหาอุปสรรค
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เหล่านี้ได้สร้างทัศนคติการพ่ึงพาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนมากกว่าการคิด ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

๘.๒ ผลจากการน าสภาพปัญหาที่ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๘.๒.๑ ผลจากการร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบล

กระโสบ พบว่า ปัญหาส าคัญของชุมชน คือปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
และการใช้ยาปราบศัตรูพืชเคมี นอกจากนี้ยังพบว่าเคยได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ประชาชนไม่เคยน าเครื่องดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยประชาชนไม่มีโอกาส
เสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ท าให้ปัจจุบันประชาชนขาดความเชื่อมั่นในโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเคย 

การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน  จึงเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาและความต้องการ  
สามารถร่วมคิดและตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหาศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นการลดการพ่ึงพาจากภายนอก  เพ่ิมการพ่ึงพาตนเอง ลดการสั่งการ
จากเบื้องบนสู่ล่างหรือแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้อง
กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program: UNEP) 
(1996) ที่ว่า การมีข้อมูลทางเดียวจากหน่วยงานภายนอกโดยขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในชุมชน 
ขาดการปรึกษาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจน าไปสู่ช่องว่างของความไม่เข้าใจ
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภายนอกและส่งผลไปถึงการขาดความโปร่งใสไม่สามารถรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในแผนงานโครงการ 

การด าเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อน
จัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด 
มีปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการร่วมกันศึกษาและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดังนี้ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐาน มีการรายงานผลงานด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องหลักการ
ควบคุมภายใน โดยการวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน ตลอดทั้ง
ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติหลักการควบคุมดูแลที่มีการควบคุมติดตาม 
ประเมินผล การรายงาน และหลักความโปร่งใสที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และเข้าถึงได้
สะดวก มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

๘.๒.๒ ผลการส ารวจชุมชนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการส ารวจชุมชนไป
พร้อมๆ กับการฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนสามารถแสดงออกถึงปัญหา ความต้องการหรือสิ่ง
ที่ตนเองปรารถนา ตลอดทั้งศักยภาพและทรัพยากรที่ประชาชนมีอยู่การแสดงออกดังกล่าวมีทั้ง
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รูปแบบเป็นทางการ (ลายลักษณ์อักษร) และช่องทางที่ไม่เป็นทางการ (การพูดคุย) เสียงของ
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องเป็นเสียงเดียวกันของทุกคนในชุมชน แต่อาจเป็นเสียงของกลุ่มชายขอบที่ขาด
โอกาสหรือถูกทอดทิ้งไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในสังคม ในบางครั้งเสียงและความคิดเห็นของ
กลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ อาจกลายเป็นพลังที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสามารถ
ก าหนดทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพ่ือความอยู่ดีกินดีและความสุขของสังคม
โดยรวมซึ่ง Combaz, Emillie and Mcloughlin (2014) เชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคน
รวมถึงกลุ่มชายขอบได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง (Leave 
no one behind) ตลอดทั้งสามารถค้นหารากเหง้าหรือสาเหตุของปัญหาเพ่ือแก้ไขให้สังคมโดยรวม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐจะท าหน้าที่แก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการต่อพลเมืองทุกกลุ่ม โดยมิได้เลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือ
สถานะทางสังคมการส ารวจชุมชนที่ให้โอกาสแก่คนชายขอบ เป็นการลดความไม่เสมอภาคและความ
ไม่สมดุลแห่งอ านาจในชุมชน ลดการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันไม่ให้คนจนได้มีโอกาสในการยกระดับ
ผลผลิตของตนเอง  ความไม่สมดุลแห่งอ านาจส่งผลให้เกิดการปิดกั้นเสียงของประชาชนในสังคม ใน
อีกด้านหนึ่ง การเสริมสร้างพลังศักยภาพของประชาชนที่ยากจน จะเป็นการสร้างความมั่นคงในสิทธิ
ของพลเมืองและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มคนจนได้มีโอกาสเจริญเติบโตในสังคม ดังนั้น สิ่งจ าเป็นคือ
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่ขององค์กรประชาชนกลุ่มคนยากจนให้มีความสามารถในการ
ควบคุมและใช้ทรัพยากรทั้งของตนและของรัฐให้เกิดธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ การผสมผสาน
ระหว่างการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชนจะช่วยให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

การส ารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของชุมชนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธี
ค้นหาและพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชน ที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านและอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เห็นด้วยกับ การค้นหา
ศักยภาพของชุมชนและร่วมกันพิจารณาแบบสอบถามเพ่ือค้นหาศักยภาพของชุมชนตลอดทั้ง
วิสัยทัศน์และความคาดหวังโดยมีประเด็นค าถามรายครัวเรือนประกอบด้วยการค้นหาทักษะความรู้
ความสามารถ วิสัยทัศน์และความคาดหวัง การท าประชาคมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค้นหา
ศักยภาพรวมถึงประสบการณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-Based Approach) จะมีส่วน
ช่วยให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environmental Program: UNEP) ที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการค้นหาข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาและ
ความต้องการ สามารถร่วมคิดและตัดสินใจก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งค้นหา
ทรัพยากรที่จ าเป็น อันเป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก เพ่ิมการพึ่งพาตนเองและสอดคล้องกับThe 
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ABCD Institute ที่ให้ความส าคัญกับรูปแบบผสมผสานการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างการพัฒนาโดยวิธี
ค้นหาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของชุมชน (Needs-based community development) 
และโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่ในชุมชน (Asset-
based community development) โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็ง
ภายในชุมชนโดยการสร้างพลังความเชื่อม่ันจากทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชื่อมั่น
ว่าสมาชิกชุมชนทุกคนต่างมีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่จะมีส่วนช่วยท าให้ชุมชนดีขึ้น สมาชิกใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโปร่งใสยึดถือสมาชิกใน
ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะนักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนาโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจริงจัง ทุกฝ่ายต้องใส่ใจและรับฟังสิ่งที่เป็น
ผลประโยชน์ของสมาชิกชุมชนหรือสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ การตัดสินใจจะต้องเกิดจากการ
ปรึกษาหารือที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความคิดเห็นจาก
สมาชิกชุมชนมากกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ก าหนดจากภายนอก เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจาก
ภายใน โดยสมาชิกชุมชนมีบทบาทควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชนซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือ
ขยายทุนทางสังคม 

จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและส ารวจชุมชน
ได้พบจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส ของชุมชนบ้านเค็ง ดังนี้จุดแข็ง  (Strengths) ได้แก่ 
ชุมชนมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจเมื่อต้องการความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม มีมนุษย์สั มพันธ์ดีกับประชาชนผู้น าชุมชนโดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้น าผู้น าและประชาชนมีความพร้อมที่
จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนา
ศักยภาพของตน นอกจากนี้โครงการที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนโครงการปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก โดยด าเนินการในระดับต าบล มีการจ้างแรงงาน
ประชาชนอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลไก่ แต่โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ  ปุ๋ยที่ใช้ไม่มีคุณภาพพอที่จะช่วยการ
เจริญเติบโตของพืชได้ในระยะสั้นประชาชนไม่มีความม่ันใจในความโปร่งใสของการด าเนินการและหัน
กลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิมสิ่งที่คุกคาม (Threats)ได้แก่ ภาระหนี้สินของประชาชนจากการลงทุนภาค
เกษตรโดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชเคมีโอกาส (Opportunities)การสร้างโอกาสจาก
ภายในชุมชนโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินจาก
การสอบถามกลุ่มคุ้มรายครัวเรือน พบว่า สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพและทักษะในการท านา 
ปลูกผัก ท าสวน และเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ โค-กระบือ  
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๘.๒.๓ ผลการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการ และเติมเต็ม
ความคาดหวัง การที่ชุมชนได้เสนอโครงการวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านเค็ง ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลส าคัญ คือ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่เคย
ด าเนินการในบ้านเค็งและหมู่บ้านใกล้เคียงในต าบลเดียวกัน แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก
กระบวนการบริหารโครงการและการเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีคุณภาพขาดความโปร่งใส และไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากความล้มเหลวของโครงการดังกล่าวท าให้การเสนอโครงการปุ๋ย
อินทรีย์บ้านเคง็ ในการท าประชาคมหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 

๘.๒.๔ ผลการร่วมกันตัดสินใจเลือกโครงการเพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการที่ใช้
ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชน การเสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ด าเนินการร่วมกับประชาชนในชุมชน
บ้านเค็ง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการเสวนาครั้งนี้โดยมีวิทยากรภูมิ
ปัญญาเกษตรอินทรีย์พ้ืนถิ่นเข้าร่วมเสวนา โดยก่อนการเสวนาประชาชนได้ร่วมกันทดลองใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและน าผลการทดลองไปน าเสนอในการเสวนาสอดคล้องกับ Chowdhury 
(1996) ที่ตั้งค าถามส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายสามด้าน ได้แก่ ประการแรก 
พิจารณาการมีส่วนร่วมนั้นว่าเป็นการมีส่วนร่วมประเภทใด ประการที่สอง มีใครเข้าร่วม และประการ
ที่สาม การมีส่วนร่วมนั้นเกิดข้ึนอย่างไรและสอดคล้องกับซูซูกิ โนริยูกิ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข(๒๕๕๕) 
ที่ให้แนวคิดในการเปิดเวทีสาธารณะว่า เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถช่วยในการอธิบายถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาคม คือระบบการสื่อสารที่เป็น “พ้ืนที่สาธารณะ”(public sphere) อันเป็น
พ้ืนที่เปิดกว้างส าหรับให้ประชาชนพลเมืองเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ากัน พ้ืนที่สาธารณะเป็นเวทีส าหรับ
การรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายโต้แย้งเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะหลักการส าคัญของความเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ที่
การเปิดพ้ืนที่อิสระ ปลอดจากการครอบง าของรัฐและระบบตลาด เป็นพื้นที่ของคนหลากหลาย มีการ
ติดต่อกันสม่ าเสมอ ความเป็นอิสระของพ้ืนที่สาธารณะจะเป็นระบบสื่อกลางระหว่างรัฐและประชา
สังคม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับประชาชนได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสาธารณะ ดังนั้น 
พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาคม 

ผลจากการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นน้ าและปุ๋ยไส้เดือนที่เป็นดินเปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี ที่พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนให้ผลผลิตที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าปุ๋ยเคมีทั้งในด้าน
ราคาที่ปุ๋ยไส้เดือนมีราคาถูกกว่าและในด้านการให้ผลผลิตที่มากกว่า ผลการทดลองเชิงประจักษ์
ดังกล่าวได้ถูกบันทึกด้วยภาพและน าไปใช้เป็นข้อมูล ในการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเอง”สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ Vishwanath 
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and Kaufmann (1999) and Kaufmann (2002) ที่ว่า เป็นการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือ
ได้และทันต่อเวลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 

๘.๒.๕ ผลการเสวนาเกษตรอินทรีย์เพ่ือพ่ึงพาตนเองพบว่าทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูล
ลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร และส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์โดยสัดส่วนการใช้
ปุ๋ยเคมีในการท านา ท าสวน และปลูกผัก มีมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในชุมชน พบว่าเกิดจากความไม่ไว้วางใจที่มีต่อโครงการปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จในอดีต ท าให้โครงการปุ๋ยอินทรีย์ไม่ถูกจัดอยู่ในล าดับแรกของการท าประชาคมหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของนโยบายและกระบวนการท างานของภาครัฐท าให้เกิด
เครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังรากลึกในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกัน
ประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการที่หน่วยงานภายนอกและภาคธุรกิจด าเนินการให้โดยที่
ประชาชนเองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงการพัฒนาที่ผ่านประชาคมส่วนใหญ่จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของชุมชน การเสวนาครั้งนี้ วิทยากรได้เสนอภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์กับการแก้ไขปัญหาชีวิต 
ได้แก่ การท าการเกษตรแบบสมดุลเชิงพุทธเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพึ่งพาตนเองศักยภาพของชุมชนใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการท าการเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน าเสนอผลความส าเร็จของการทดลองการ
ปลูกผักในชุมชนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการเลี้ยงไส้เดือน 

การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังให้ประชาชนทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่มที่ต้องการที่จะบรรลุเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ตนปรารถนานั่นคือการทดลองท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ือลดปัญหาหนี้สินและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนที่ร่วม
เสวนา ได้ร่วมคิด ร่วมหารือ และร่วมตัดสินใจผลจากการเสวนาพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนามี
ความสนใจและลงมติร่วมกันจัดให้มีโครงการทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือ
เลือกครอบครัวทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร ๒) เพ่ือน าผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ไปขยายผลในการท าการเกษตรภายในบ้านเค็ง และหมู่บ้านใกล้เคียง ๓) เพ่ือสร้างความมั่นใจ ในการ
เสนอโครงการปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ประชุมเสวนาได้ร่วมกัน
มีมติเลือกครอบครัวอาสาสมัคร รวม ๘ ครอบครัวเพ่ือทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการท านา
จ านวน ๔ ครอบครัว ปลูกผักและพืชไร่จ านวน ๓ ครอบครัว และ ท าสวนจ านวน ๑ ครอบครัว การ
ตัดสินใจคัดเลือกครอบครัวทดลองร่วมกันดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) ที่ว่าปัจจัยประการแรก แรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
และตระหนักในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเองและต่อชุมชนประการที่สอง
เป็นความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีประการที่สาม 
ประชาชนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะร่วมมือกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าทั้งในส่วน
ของตนเองและในภาพรวมของชุมชนประการสุดท้าย ประชาชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเกียรติ
ศักดิ์ศรีหรือเพ่ือชุมชนในภาพรวมเงินและวัตถุจึงมิใช่แรงจูงใจสิ่งเดียวในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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นอกจากนีก้ารเลือกครอบครัวทดลองทั้ง ๘ครอบครัวดังกล่าว มีลักษณะกระจายไปตามคุ้มต่างๆ ของ
หมู่บ้าน สอดคล้องกับหลักความโปร่งใสของ BauhrandGrimes (2012) ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ การไม่เลือกปฏิบัติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การเคารพในหลักแห่งกฎหมายหรือหลักนิติ
ธรรม 

การศึกษาและทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนของครอบครัวทั้ง ๘ ครอบครัว จึง
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส มีการทดลอง การติดตามความก้าวหน้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า หากโครงการปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะช่วยให้ประชาชนกลับมามีความมั่นใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และกระบวนการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว 
๘.๒.๖ ผลการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์และสนทนากลุ่มตัวแทนชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งผลิต
ปุ๋ยไส้เดือนโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยง วิธีการเลี้ยง
ไส้เดือน และข้อควรระวังในการเลี้ยง  

๘.๓ ผลการทดลองเกษตรอินทรีย์และการขยายผล 
๘.๓.๑ ผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านตัวแทนชุมชน ที่ได้ไปศึกษาแหล่งผลิตปุ๋ย

ไส้เดือนโดยการสนทนากลุ่มจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง ได้น าความรู้มาท าความเข้าใจกับ
ครอบครัวตัวแทนทดลองเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนของอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชุมชนได้
ร่วมกันจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากไส้เดือนเพ่ือใช้ในการทดลองท านา ปลูกผักและท าสวน พร้อมกับ
ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
หรือตอบข้อสงสัยได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงตัวแทนกลุ่มเสวนาเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนปลูกข้าวโดยการหว่านลงในที่นา ๔ 
แปลงๆ ละ ๑ ไร่ พบผลการทดลองเปรียบเทียบได้ ดังนี้แปลงทดลองที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรส
อินทรีย์ (อัตราส่วน ๘ ต่อ ๑) พบว่าคุณภาพดินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดินร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูขึ้น ราก
ต้นข้าวลอยตัวขึ้น มีปลาและสัตว์น้ าอ่ืนในที่นา มีสาหร่ายน้ าจืดที่บริโภคได้ โดยที่ไม่เคยมีมาก่อนจาก
การท านาด้วยปุ๋ยเคมีนอกจากทดลองปลูกในนาข้าวแล้ว ยังมีการทดลองในกระป๋องพลาสติกพบว่า
ข้าวแตกกอดี ไม่มีเชื้อราที่ใบข้าว ข้าวออกรวงงามกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ผลการเรียนรู้ ที่ได้จากการใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนที่ท าให้สภาพดินร่วนฟูไม่เกาะตัวแข็ง มีความร่วนขึ้น ข้อสังเกตที่พบและควรแก้ไขในการ
เตรียมดินก่อนท านาในฤดูกาลต่อไปคือ ควรน าปุ๋ยไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนการหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือการด านา จะท าให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่างทั่วถึงและจะท าให้ได้ผลผลิต
ดีกว่าไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าจ าเป็นต้องหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้ าหนัก ซึ่งจะไม่ท าให้ปุ๋ยลอยไป
ตามน้ าโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ าหลาก การศึกษาทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่าวได้ท าให้เกิดนวัตกรรมและ
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สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยอินทรีย์ผสมกากชูรสอินทรีย์ซึ่งต้นทุนต่ ากว่าปุ๋ยเคมี
นอกจากนี้การทดลองดังกล่าวส่งผลให้เกิดการน าผลการทดลองนี้ไปแลกเปลี่ยนและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับครอบครัวอ่ืนในชุมชนในการเข้าถึงและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้ง
สามารถสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและการกระจายความรู้และทรัพยากรที่เป็นธรรมผลการทดลอง
ของ นายสมศรี แสนทวีสุข และนางบุญมี ค าเติมพบว่า ในปีแรก นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน
จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับนาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี คือประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ (นาที่สูง) แต่ในปี
ต่อไปเมื่อดินได้ปรับสภาพมากขึ้น เชื่อมั่นว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะให้ผลผลิตมากกว่า
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี จะเห็นได้ว่าปุ๋ยไส้เดือนได้ให้ผลดีกว่าทั้งในลักษณะของความเจริญเติบโตของต้น
ข้าวและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าปุ๋ยเคมี และหากประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยไส้เดือนได้จะยิ่งท า ให้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท านาลดต่ าลงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนใน
ระยะแรกของ นางบุญมี ค าเติม ไม่มีความมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่ เท่ากันส าหรับแปลง
ทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าใบต้นข้าวมีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลง
ที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยท าให้ประหยัดในการลงทุน
พร้อมกับเป็นการฟ้ืนฟูดินและระบบนิเวศในระยะยาวจากการทดลองเกษตรอินทรีย์ในการท านา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือความรอบรู้ทั้งเชิงวิชาการ ข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่จะน ามาศึกษาทดลองและการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ความรู้
เหล่านี้มีความส าคัญต่อประสิทธิผลของการทดลอง ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่ส าคัญที่จะขาดเสีย
มิได้คือคุณธรรมความอดทนอดกลั้นของผู้ท าการทดลองที่จะติดตามเฝ้าดูผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งความรู้และคุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน 

ผลการทดลองปุ๋ยไส้เดือนในพืชไร่ พืชสวนและแปลงผัก ครอบครัวที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้คัดเลือกให้ทดลองปุ๋ยไส้เดือนในการท าการเกษตรพืชสวน แปลงผัก และพืชไร่ ได้ร่วมกันทดลองใช้
ปุ๋ยไส้เดือนท าการเกษตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ ปรากฏผล ดังนี้นาย
สมบูรณ์ แสนทวีสุขซึ่งนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์มาก่อนแล้ว ได้น าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนไป
ทดลองปลูกพืชสวนโดยเฉพาะสวนมะนาวพบว่า ต้นมะนาวแตกพุ่ม มีใบสีเขียวเข้ม ล าต้นแข็งแรง 
และน่าจะให้ผลผลิตดีนางรัชนี ลีนามได้น าปุ๋ยไส้เดือนไปทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบว่า ในปีแรก
ที่ดินอาจใช้ระยะเวลาปรับตัว ใบข้าวโพดในแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะมีสีเขียวอ่อน แตกต่าง
จากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีใบสีเขียวเข้มกว่า อาจต้องใช้ระยะเวลา ๑-๒ ปี ให้ดินปรับตัว ซึ่งจะท าให้ต้น
ข้าวโพดสูงขึ้นและใบข้าวโพดน่าจะเขียวขึ้น ส่วนการน าปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ในแปลงพืชผักอ่ืนได้ผลดีมาก
โดยเฉพาะส่วนที่น าไปทดลองปลูกผักเช่น ต้นหอมและกะหล่ าปลี ได้ผลดีมาก สามารถน าผลผลิตไป
ขายได้ตลอดทั้งได้ติดตามผลการศึกษาทดลองท านาของ นายสมศรี แสนทวีสุข ที่ได้ใช้ปุ๋ยไส้เดือนหรือ
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ปุ๋ยอินทรีย์อ่ืนผสมกับกากชูรสอินทรีย์ในอัตราส่วน ๘ ต่อ ๑ พบว่าได้ผลดี ท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะน า
ผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการท านาเกษตรอินทรีย์ในปีต่อไปนายจันทร์ ลีนาม สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโสบได้ทดลองน าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนไปปลูกฟักทองและแตงกวา พบว่า
ได้ผลดีมาก ปีต่อไปจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนในการปลูกผัก เพราะประหยัดและปลอดภัยกว่าใช้
ปุ๋ยเคมี โดยได้น าผลฟักทองไปฝากขายที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านมีความมั่นใจว่าจะร่วมกับชุมชน
ผลักดันโครงการปุ๋ยอินทรีย์เข้าประชาคมหมู่บ้านในปีต่อไปนายชาลี ทองเทพได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ผสมปุ๋ยคอกปลูกแตงกวา ท าให้ได้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีในปีที่ผ่านมาต่อไปจะไม่ใ ช้
ปุ๋ยเคมีแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร การปลูกแตงกวาในปีนี้ได้ผลดี สามารถน าผลผลิตไป
ขายเป็นรายได้ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชัก
น าจากบริษัทปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกร บางบริษัทได้ส่งปุ๋ยเคมีที่ไม่มีคุณภาพท าให้
ประชาชนไม่รับปุ๋ยเคมีของบริษัทนั้นไปใช้ในฐานะผู้น าสหกรณ์ชุมชน นายชาลี ทองเทพ จ าเป็นต้อง
รับผิดชอบใช้หนี้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านจัดหาปุ๋ยเคมีใช้
ท าการเกษตรในชุมชน ซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินต่อเนื่องของชุมชน นายชาลี ทองเทพมี
ความเห็นต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนว่า หลังจากเห็นผลการทดลองการใช้ปุ๋ยไส้เดือนในแปลง
ผักและในนาข้าว พบว่าดินร่วนดีขึ้น ราคาปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยไส้เดือนมีราคาต่ ากว่าปุ๋ยเคมี ในปี
ต่อไปจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยไส้เดือนควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์อ่ืนในการท าการเกษตรทั้งนาข้าวและ
แปลงพืชผักนอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่การเลี้ยงโคและการท าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะเกื้อกูล
กันและสามารถเสนอเป็นโครงการของชุมชน 

ข้อมูลที่ได้จาก นายชาลี ทองเทพ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่
เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตร
เคมีเข้ามามีบทบาทในชุมชน โครงการที่ประชาชนเสนอในการท าประชาคมหมู่บ้านโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการลงมติ 
ได้แก่ โครงการลี้ยงโคและโครงการสนับสนุนวัสดุการท าปุ๋ยอินทรีย์ (ประชาคมหมู่บ้านในวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑) ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
เชิงลึกของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจ
ด าเนินการ การติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม  

๘.๓.๒ ขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์ไปยังหมู่บ้านอ่ืนผู้น าชุมชนและประชาชน
จ านวน ๔ ครอบครัวพ้ืนที่ ๓ หมู่บ้าน ในต าบลกระโสบพบว่า เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
จากไส้เดือนให้ใบพืชผักที่เขียวกว่าและผลผลิตดีกว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน พืชผักสวนครัว
ได้ผลดีกว่าเคมี ใบพืชผักจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความสดและเขียวทนนานกว่าปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จากไส้เดือนช่วยให้ผลผลิตดีทั้งต้นหอมข้าวโพด มะเขือมีผลดก แตงกวามีผลใหญ่กว่าและมี
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รสชาติหวานกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ประชาชนในหมู่บ้านอ่ืนนอกเหนือจากประชาชนในบ้านเค็ง หมู่ที่ 

๕ มีความเชื่อมั่นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  
๘.๔ ผลการเสวนาประชาคมหมู่บ้านและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

๘.๔.๑ สภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการเสวนาพบว่า (๑) ที่
ผ่านมา การท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเสนอชื่อโครงการหลาย
โครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุนโครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด ๑ โครงการ จากนั้นที่
ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลื อกไม่ใช่เสียงข้างมากของ
ผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอ่ืน นอกจากนี้ การท าประชาคมหมู่บ้าน 
ไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง 
(๒) โครงการประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนต าบล
บางโครงการไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ที่ไม่เคยถูก
น ามาอัดเม็ดปุ๋ยทั้งนี้เพราะไม่มีการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตร (ท านา พืชสวน พืชไร่) จะน าปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทใดมาอัดเม็ด (หมักชีวภาพ  มูลสัตว์ หรือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์รูปแบบอ่ืน) ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเม็ด
และเป็นผงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันอย่างไร (๓) กระบวนการใน (๑) และ (๒) 
นับเป็นขั้นตอนส าคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
น าไปใช้ประโยชน์จริงและส่งผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจากการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์โดยเฉพาะเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยของท้องถิ่นที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ปัญหาลักษณะนี้จะแก้ไข
ได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการไม่
ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานภาพใดและยอมรับความส าคัญของทุกคนว่ามีทักษะ ความสามารถ และ
ความคิดสร้างสรรค์  โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจด าเนินการ การติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้ง
การได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม   (๔) ความรู้และความอดทนมีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี ความอดทน
ของประชาชนในการใช้ระยะเวลาปรับสภาพดินนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หาก
สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะ
ยาว (๕) นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน และเวทีประชาคม
ที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของต้นทุนการผลิตและ
ส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี 
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๘.๔.๒ข้อเสนอความร่วมมือในอนาคต ชุมชนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีควรที่จะ (๑) ร่วมกันศึกษาและขยายผลเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดผล
ต่อเนื่องในวงกว้าง ทั้งในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการท าเกษตรอินทรีย์โดยร่วมปรึกษาเกษตรกร
ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง(๒) ควรหาทางใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ (๓) หาทาง
ผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน ในส่วนที่ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๔) โอกาสขยายการ
ทดลองการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประชาชนได้ให้ความสนใจในการที่จะร่วมกันทดลอง
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยงในกะละมังพลาสติก ลงทุนระยะแรก
ในการซื้อสายพันธุ์ไส้เดือน วัสดุที่ใช้เลี้ยงหาได้ในพ้ืนบ้าน ได้แก่ มูลโคพ้ืนบ้าน กากเชื้อเห็ด (เชื้อเห็ด
เก่าท่ีทิ้งแล้ว) เศษพืชผักอ่ืนที่ไม่เป็นกรดและไม่เค็ม ปูนขาวปรับสภาพดิน ขี้มะพร้าวบด ไข่ไก่ 

๘.๔.๓ ผลประเมินการเสวนา ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่นิสิตมีความพึงพอใจจากการ
ประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและ
ทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและการท า
เกษตรอินทรีย์พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ประชาชนมีความพึงพอใจจากการประชาคมหมู่บ้านและการท า
เกษตรอินทรีย์คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชน  การประเมิน
ความพึงพอใจในการท าประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและใน
ส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อย
ที่สุดคือความเข้าใจในสภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิง
โครงสร้าง 

๙. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยงานบริการวิชาการรับใช้สังคม 
๙.๑ สังเกตการณ์การท าประชาคมหมู่บ้านการท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการพัฒนา

หมู่บ้าน ใช้วิธีการให้ประชาชนเสนอชื่อโครงการหลายโครงการ แล้วให้ประชาชนยกมือสนับสนุน
โครงการที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุดหนึ่งโครงการ จากนั้นที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด 
มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือกไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียง
มากกว่าโครงการอ่ืน การท าประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสหรือให้เวลาประชาชนสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกในความเป็นไปได้ตลอดทั้งผลได้ผลเสียของโครงการเพ่ือน ามาประกอบการตั ดสินใจ
นอกจากนี้ โครงการที่ผ่านการประชาคมส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นงาน
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จ้างเหมาโดยภาคธุรกิจนอกชุมชนแม้จะมีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนร่วมตรวจรับโครงการ แต่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

บทบาทของรัฐต่อประชาชนจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ประชาคมเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอ
ลง ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ใฝ่รู้ วิเคราะห์ วิจัย มีส่วนร่วมในการกระท าและอดทนรอผล
ของการกระท า หรือจะท าให้ประชาชนเป็นเพียงผู้มีทัศนคติพ่ึงพาความช่วยเหลือจากรัฐหรือ
หน่วยงานภายนอก 

๙.๒ ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนปัญหาส าคัญของชุมชน คือปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน 
ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของจ านวนหลังคาเรือน โดยมีแหล่งเงินกู้ที่เป็นกองทุน แหล่งสินเชื่อใน
ระบบและนอกระบบ ส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ยาปราบศัตรูพืชเคมี
และประชากรกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นเกษตรกร มีผู้เสนอโครงการเพ่ือลดรายจ่ายและแก้ปัญหาหนี้สิน 
เช่น โครงการเลี้ยงโค และโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่สามารถผ่านมติประชาคม ด้วยสาเหตุ
ที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ แต่ไม่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ มี
บางหมู่บ้านได้น าเครื่องดังกล่าวไปอัดเม็ดมูลไก่แต่ขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตลอดทั้ง
ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นสะท้อนกลับต่อโครงการ ท าให้ปัจจุบันประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในโครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม 

การด าเนินโครงการเชิงนโยบายแบบบนสู่ล่างดังกล่าวไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนจัดซื้อ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ว่าปุ๋ยประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด จะใช้ปุ๋ยประเภทใดมาอัดเม็ด มี
ปริมาณปุ๋ยเพียงพอที่จะอัดเม็ดหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยการมีส่ วนร่วมเชิงลึกของ
ประชาชนในการร่วมกันศึกษาและให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

๙.๓ ส ารวจชุมชนและเสวนาเกษตรอินทรีย์ 
(๑) การส ารวจชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหา

ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของชุมชน(Need-based approach) ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงาน
ภายนอก และแนวทางท่ีสองโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐานศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชน(Asset-based approach) ซึ่งด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส ของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานและ
โครงการ ในกรณีบ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกระโสบ พบว่าจุดแข็ง (Strengths) คือ ชุมชนมีความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจ ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ น าและมี
มนุษย์สัมพันธ์ดีกับประชาชน ตลอดทั้งประชาชนมีความพร้อมที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่โครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้ศักยภาพหรือพัฒนาศักยภาพของตน โครงการบางประเภท
เช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่ประสบผลส าเร็จ เครื่องอัดเม็ด
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ไม่ได้ถูกน ามาใช้ ขาดการติดตามตรวจสอบสิ่งคุกคาม  (Threats)ที่ส าคัญคือ ภาระหนี้สินของ
ประชาชนจากการลงทุนภาคเกษตรซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรู พืชเคมีโอกาส 
(Opportunities) จากภายในชุมชนคือศักยภาพและทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนที่
จะน ามาใช้ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 

(๒) สาเหตุส าคัญของปัญหาหนี้สินของประชาชนส่วนหนึ่งคือการลงทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีของชุมชนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของนโยบายและกระบวนการท างานของภาครัฐท าให้
เกิดเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยเคมีที่ฝังตัวอยู่ในระบบกองทุนหมู่บ้านและระบบสหกรณ์ชุมชน ขณะเดียวกัน
ประชาชนให้ความส าคัญกับโครงการที่หน่วยงานภายนอกและภาคธุรกิจด าเนินการให้โดยที่
ประชาชนเองไม่ต้องรับผิดชอบ โครงการพัฒนาที่ผ่านประชาคมส่วนใหญ่จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของชุมชน 

(๓) การเสวนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับชุมชน ได้เปิดพ้ืนที่สาธารณะ (public 
sphere) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมจิตส านึกและความเข้มแข็งของชุมชนโดยก่อนถึงก าหนดการ
เสวนา ตัวแทนชุมชนได้ร่วมทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและได้น าผลการทดลอง
แลกเปลี่ยนในเวทีเสวนา ผลการทดลองเชิงประจักษ์จากการปลูกพืชผักสวนครัวมีส่วนส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในการร่วมกันขยายการทดลองเกษตรอินทรีย์ในนาข้าว พืชสวนและพืชไร่ 
กระบวนการในการคัดเลือกครอบครัวทดลองเกิดจากความตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
มีความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  

๙.๔ ทดลองใช้เกษตรอินทรีย์และการขยายผล 
(๑) เกิดนวัตกรรมการใช้กากชูรสอินทรีย์ ผสมกับปุ๋ยไส้เดือนในอัตราส่วนหนึ่งต่อแปด 

พบว่าคุณภาพดินดีและร่วนขึ้น รากต้นข้าวฟูขึ้นลอยตัวขึ้น ระบบนิเวศเปลี่ยน มีปลา หอย สาหร่ายที่
บริโภคได้ ต้นข้าวออกรวงงามกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งส าคัญในการเตรียมดินก่อนท านาคือ ควรน าปุ๋ย
ไส้เดือนคลุกให้เข้ากับดินในนาข้าวก่อนหว่านหรือด า จะท าให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่กับเนื้อดินอย่างทั่วถึง
และได้ผลผลิตดีกว่าไม่ควรหว่านปุ๋ยไส้เดือน ถ้าจ าเป็นต้องหว่านควรอัดเม็ดให้มีน้ าหนักไม่ลอยไปตาม
น้ าการศึกษาทดลองเชิงประจักษ์ดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นในการน าไปขยายผลในชุมชนและต่าง
ชุมชน  

(๒) นวัตกรรมทางการเกษตร มักจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใฝ่รู้ รักการค้นคว้าทดลอง 
และกล้าที่จะแบกภาระความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในการขยายผลการทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนครั้งนี้ มี
ครอบครัวทดลองส่วนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจและไม่อดทนพอที่จะรอผลผลิตจากการท านาด้วยปุ๋ย
อินทรีย์เพียงอย่างเดียวจึงได้ตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน พบว่าใบข้าว
มีสีเขียวปนเหลือง ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับแปลงที่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนผสมกากชูรสอินทรีย์ 

(๓) สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปขยายผลทั้งในด้านพืชผัก 
พืชสวน พืชไร่ และการท านา ตลอดทั้งมีความเชื่อมั่นที่จะท าเกษตรอินทรีย์พร้อมกับน าข้อมูลที่ได้



๑๘๒ 

 

จากการศึกษาทดลองไปผลักดันโครงการเกษตรอินทรีย์ในการท าประชาคมหมู่บ้านตลอดทั้งความ
เป็นไปได้สูงที่การเลี้ยงโคและการท าปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนจะเกื้อกูลกันและสามารถเสนอเป็น
โครงการของชุมชน  

๙.๕ แนวคิดจากการเสวนาระหว่างอาจารย์ นิสิต และชุมชน เรื่อง “ประชาคมหมู่บ้าน
และเกษตรอินทรีย์” 

นโยบายและกระบวนการท างานของหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส 
เปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีบทบาทส าคัญต่อการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะ
ช่วยลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลด
เกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ าน สหกรณ์ชุมชน และเวที
ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว จึงไม่ควรเป็นไปเพียงเพ่ือความส าเร็จทางการเมือง
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นของภาครัฐ หากแต่เพ่ือเป็นกระบวนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนที่น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และ
ความโปร่งใสของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๑๐. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
๑๐.๑ การให้โอกาสประชาชนในการจัดประชาคมหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ าเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือให้โอกาสประชาชนในการค้นหาข้อมูลโดยให้ระยะเวลา
พิจารณาก่อนการตัดสินใจซึ่งจะสะท้อนถึงความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของโครงการตลอด
ทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ประชาสังคม หรือประชาคมของชุมชน  

๑๐.๒ การมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชนในการประชาคมหมู่บ้านในการร่วมกันศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในบรรยากาศที่รัฐหรือหน่วยงาน
ภายนอกและประชาชนอยู่ในระนาบเดียวกันในการร่วมศึกษา ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมควบคุมติดตามการใช้ประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ 

๑๐.๓ ความจ าเป็นในการค้นหาศักยภาพ ปัญหาและความคาดหวังของชุมชนการส ารวจ
ชุมชน ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกโดยวิธีค้นหาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
ชุมชนซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และแนวทางที่สองโดยวิธีค้นหาและพัฒนาจากฐาน
ศักยภาพ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตลอดทั้งวิสัยทัศน์และความคาดหวังที่จะช่วยให้
ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน การที่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจะช่วยให้สังคมมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและโปร่งใสยึดถือสมาชิกในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในฐานะ



๑๘๓ 

 

นักพัฒนาไม่ใช่ผู้รอรับผลจากการพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากภายใน โดยสมาชิกชุมชนมี
บทบาทควบคุมดูแลตลอดกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างพลัง ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือขยายทุนทางสังคม            

๑๐.๔ ประชาชนจ าเป็นต้องร่วมค้นปัญหา ความต้องการ และแนวทางเติมเต็มความ
คาดหวัง โดยการส ารวจชุมชนเพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส และหาแนวทางการ
ใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเติมเต็มความคาดหวังอย่างไรก็ตามในกรณีปัญหาชุมชนที่เป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมี จ าเป็นต้องอาศัย
นโยบายและกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 
พร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรารถนาที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัยหรือท าการทดลองการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทั้งเพ่ือตนเองและ
ส่วนรวม เป็นความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางสังคมและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมว่าเป็น
โอกาสส าคัญที่จะร่วมมือกันเพ่ือชีวิตที่ดีกว่าทั้งของตนเองและชุมชน  

๑๐.๕ ประชาชนต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนด าเนินโครงการ ประชาชนต้อง
เข้าถึงข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจก่อนตัดสินใจร่วมกันวางแผนด าเนินการและ
ติดตามความก้าวหน้าร่วมกันมีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินการ สามารถตรวจสอบหรือตอบข้อ
สงสัยได้ สอดคล้องกับ ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๕๘) ได้กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิด
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอพร้อมกับเห็นคุณค่าในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนให้โอกาสหรือมิติของเวลาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหลักความ
โปร่งใสว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อและการด าเนินการร่วมกัน 

๑๐.๖ เครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ส่วนหนึ่งเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีของ
ชุมชนที่มีอยู่เดิม ประกอบกับความตั้งใจร่วมมือในการด าเนินการร่วมกันของประชาชน รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรและผลที่ได้ทั้งภายในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้ เคียงสอดคล้องกับ Combaz, Emillie and Mcloughlin, Claire (2014) ที่ ได้
กล่าวถึงตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความโปร่งใส ได้แก่ การกระท าการร่วมกัน (Collective action) 
ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ร่วมกัน (Willingness) และห่วงโซ่หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในการ
ด าเนินการ (Implementation chains) ตลอดทั้งการเปิดเผยข้อมูลนับตั้งแต่ทรัพยากรที่ใช้หรือ
ปัจจัยน าเข้า(inputs) และผลที่ได้ (outputs) จากการใช้ทรัพยากร 

๑๐.๗ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมกันศึกษาทดลองได้ท าให้เกิดนวัตกรรมเชิงประจักษ์และสร้ างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน เช่น กรณีปุ๋ยดินไส้เดือนกับกากชูรสในการท านาข้าว สอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรม



๑๘๔ 

 

ทางสังคมของกาญจนาแสงลิ้มสุวรรณ (๒๕๕๕)ว่าเป็นแนวความคิดและการกระท าที่เป็นที่ต้องการ
ของสังคมและมีจุดประสงค์ที่พัฒนาทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ผลประโยชน์ของนวัตกรรมทาง
สังคมนอกจากจะสร้างประสิทธิภาพแก่องค์กรหรือชุมชนนั้นๆแล้วยังส่งผลถึงการพัฒนาประเทศใน
ด้านอื่นเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถเห็นได้จากผลการศึกษาเชิงประจักษ์ 

๑๐.๘ ความศรัทธา ความอดทนอดกลั้นและความมีคุณธรรม เป็นปัจจัยส าคัญในการมี
ส่วนร่วมเชิงลึก ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือความรอบรู้ข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่จะศึกษาทดลอง
และการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองไปขยายผล ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่ส าคัญคือความ
ศรัทธา คุณธรรม ความอดทนอดกลั้นของผู้ท าการทดลองที่จะติดตามเฝ้าดูผลการทดลองอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งความรู้และความศรัทธา คุณธรรมความอดทนอดกลั้นดังกล่าวช่วยให้ผู้ทดลองมีสติหรือ
ความระลึกรู้ในการกระท าทุกเรื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสามารถพิจารณาด้วยเหตุผลสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรชนก ทองลาด และคณะ (๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงปัจจัยเชิงเหตุผลของการพัฒนาธุรกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม คุณธรรมเป็นสาเหตุภายใน
ประกอบด้วยความเพียรความอดทนและความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง ความรู้เป็น
สาเหตุภายนอกที่เป็นความรอบรู้ในเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีสติหรือ
ความระลึกรู้ซึ่งเป็นเครื่องก ากับพฤติกรรมทางธุรกิจหรือวางแผนในทุกเรื่องทั้งระยะสั้นระยะยาวและ
เน้นความรู้ชัดที่เกิดจากความฉลาดสามารถพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผลท าให้เห็นและ
เข้าใจทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด 

๑๐.๙ นโยบายและบทบาทของรัฐเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่เกษตรอินทรีย์ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนคือการได้รับการชักน าจากบริษัท
ปุ๋ยเคมีเปิดสินเชื่อปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรปัจจุบันชุมชนยังคงใช้กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์ชุมชนจัดหา
ปุ๋ยเคมีใช้ท าการเกษตรในชุมชน สะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายเชิงโครงสร้างที่เกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับ
การส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่กลับเปิดช่องทางให้เกษตรเคมีเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชนสอดคล้องกับ กรีนพีซประเทศไทย (Green Peace Thailand) (๒๕๕๓) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ
เชิงนิเวศ ว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมา ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรมถือเป็นมรดกชิ้นส าคัญของชาติที่
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรไทยเรียนรู้วิธีการท าเกษตรที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การเกษตรเคมีที่เน้นผลิตเพ่ือป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมก าลังกลืนกินมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีเกษตรและ
เทคโนโลยีน าเข้าต่าง ๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยีหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ก าหนด โดยมิได้
ค านึงถึงความส าคัญของบริบทชุมชนตลอดทั้งระบบนิเวศที่ช่วยเกื้อหนุนภาคเกษตร จึงท าให้เกษตร
อุตสาหกรรมไม่ใช่หนทางแห่งความยั่งยืน 



๑๘๕ 

 

ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ก็แต่โดยกระบวนการที่รัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเชิงลึก
ของประชาชนในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การตัดสินใจด าเนินการ การ
ติดตามผลและตรวจสอบ ตลอดทั้งการได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงและเป็นธรรม  

 ๑๑. เสวนาประชาคมหมู่บ้านและและการขยายผลการประเมินความพึงพอใจในการท า
ประชาคมหมู่บ้านและการท าเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของประชาชนและในส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจตรงกัน กล่าวคือค่าเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมประชาคมและทดลองเกษตรอินทรีย์ ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือความเข้าใจใน
สภาพปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างด้วยเหตุนี้นโยบาย
และกระบวนการท างานของหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาครัฐที่โปร่งใส เปิดเผย รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ จึงมีบทบาทส าคัญต่อการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะช่วยลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ โดยลดเกษตรเคมีและหันมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย
ผ่านโครงสร้างของชุมชนและการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์
ชุมชน และเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผย รับผิดชอบตรวจสอบได้ โดย
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและความเป็นประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองร่วมกัน  สอดคล้อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๐) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนแรกประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สองประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอ
แนวทางเพ่ือตัดสินใจขั้นตอนที่สามประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่สี่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและขั้นตอนที่ห้าประชาชนมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และ
เป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะข้อเสนอแนะสภาพปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ
เสวนา พบว่าการท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนยกมือสนับสนุน
โครงการหนึ่งครั้ง แล้วที่ประชุมจะเลือกโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด มีบ่อยครั้งโครงการที่ได้รับเลือก
ไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงแต่มีคะแนนเสียงมากกว่าโครงการอ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว การท าประชาคมหมู่บ้านควรมีกระบวนการดังนี้ 

(๑) ไม่ควรตัดสินใจเลือกโครงการจากการท าประชาคมเพียงครั้งเดียว แต่ควรเปิดโอกาส
หรือให้เวลาประชาชนสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยน าโครงการ
ที่ได้คะแนนในล าดับรองลงไปมาร่วมพิจารณาในประชาคมด้วย 

(๒) โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐและจ าเป็นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้
โครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกก่อน
ตัดสินใจด าเนินโครงการ เช่น หากรัฐจะส่งเสริมเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการสืบค้นว่า ปุ๋ย



๑๘๖ 

 

ประเภทใดเหมาะสมกับพืชชนิดใด ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยประเภทนั้นได้หรือไม่ มีทรัพยากรพอเพียง
ต่อการผลิตตามความต้องการหรือไม่ 

(๓) ควรปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้และความอดทนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชน ใน
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประชาชนโดยเฉพาะการทดลองก่อนตัดสินใจเลือกโครงการ การทดลองใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ผู้ท าการทดลองบางส่วนเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช้ากว่า
ปุ๋ยเคมี จึงตัดสินใจน าปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเหตุนี้ ความอดทนของประชาชนในการใช้
ระยะเวลาปรับสภาพดินจึงนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หากสามารถผ่านพ้น
ช่วงเวลาการปรับสภาพดินได้ เกษตรอินทรีย์จะส่งผลดีกว่าและมีความยั่งยืนในระยะยาว  

(๔) นโยบายของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญที่จะลดเกษตรเคมีและหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน 
และเวทีประชาคมที่จัดโดยส่วนราชการระดับอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในส่วนของ
ต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อการลดรายจ่ายจากความเจ็บป่วยที่ประชาชนได้รับจากสารเคมี  

(๕) ควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ หาทางผลักดันให้ โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นวาระหลักของการท าประชาคมหมู่บ้าน ใน
ส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

(๖) ควรสานต่อความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานีศึกษาและขยายผลการทดลองเกษตรอินทรีย์เห็นได้ว่าประชาชนได้ให้ความ
สนใจติดตามผลการทดลองการใช้ปุ๋ย และให้ความสนใจที่จะทดลองเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

๑๒. สรุป 
การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ได้สร้างศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมเชิง

ลึกในการศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในการใช้ศักยภาพของตนและ
พร้อมที่จะผลักดันการเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ในการท าประชาคม
หมู่บ้านและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการวิชาการครั้งนี้ยังได้ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดึงเอาพลังภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดย
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดโครงการและกิจกรรมการทดลองเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรที่ลด
รายจ่ายและสร้างมูลค่าจากฐานรายได้เดิมให้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่ประชาชน



๑๘๗

ร่วมสร้างนวัตกรรม (ปุ๋ยไส้เดือนหรือมูลสัตว์อ่ืนผสมกากชูรส)ที่เป็นเกษตรชีวภาพที่ปลอดภัย โดยการ
ลดหรือเลิกใช้สารเคมีในการท าการเกษตร คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้ านโดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ร่วมกันดึงภูมิปัญญา
พ้ืนถิ่น พลังสังคมและภาคเอกชนด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการและพ่ึงพาตนเอง โดยการพัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบการจัดการตนเอง
ของเกษตรกรให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ตลอดทั้งการทดลองและสร้างนวัตกรรมในการเกษตรอัน
เป็นการเพ่ิมโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นอกจากนี้ การบริการผลงานวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายในโดยสร้างคนที่มีระบบ
คิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง การ
สนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เป็นการ
สร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถพัฒนาบนฐานของการใช้ข้อมูลด้วยความมีเหตุผล การส่งเสริมโครงการกิจกรรมที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยประชาชนร่วมกันทดลอง ติดตามผล ตรวจสอบความก้าวหน้าร่วมกัน  

การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต http://ubon.mcu.ac.th/ 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

http://ubon.mcu.ac.th/


๑๘๙

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

ชื่อ/นามสกุล : นายสมนึก  จันทร์โสดา 
MR.SOMNOOK CHANDSODA 

ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หน่วยงานที่ติดต่อได้ : คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
มือถือ ๐๘๐-๗๓๓๘๒๘๘ (E-mail) somnook_ch@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา : 
๒๕๑๕ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

จังหวัดขอนแก่น 
๒๕๑๘ รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๒๕ M.A. Rural Social Development, University of Reading, United

Kingdom (under the British Council Scholarship)
ความช านาญพิเศษ : ประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กร

เอกชนและภาคประชาชน ในกลุ่มประเทศอาเซียนและแอฟริกา (พ.ศ. 
๒๕๒๐-๒๕๕๑) 

งานวิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี” พ.ศ. 
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย MCU RS 610759190 

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



๑๙๐

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๑) 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล: พระสิริชัย  ธมฺมจาโร (สายสิงห์) 
 Phra Sirichai  Thammacharo 
เลขประจ าตัวประชาชน:  

วัน/เดือน/ปีเกิด:  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน:    ๒๘๓ หมู่ที่ ๗ ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
ประวัติการศึกษา: 

ปริญญาตรี :  พธบ. (การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑) 

ปริญญาโท :  ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
 มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

การงานบริการการศึกษา: 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 

 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปี ๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 
งานวิจัย:    ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒนธรรม     ในจังหวัดอุบลราชธานี” พ.ศ. 
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  MCU RS 610759190  

ความช านาญพิเศษ :  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point, SPSS 
หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก :  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๘๖-๔๕๔๙๘๔๗  Email-sirising2520@hotmail.com 

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

mailto:Email-sirising2520@hotmail.com


๑๙๑

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๒) 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล :  พระสมพล  สมาจาโร (ชัญถาวร) 
 Phra Sompon Smacharo  (Chanthaworn)  

หน่วยงานที่ติดต่อได้ :  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
มือถือ ๐๘-๕๔๙๗-๕๖๐๔  
(E-mail) sompom2009@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา : 
๒๕๔๙ พธ.บ.(การสอนภาษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๓ ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ความช านาญพิเศษ : Word, Excel, Power Point และ SPSS 
งานวิจัย :  ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กร วัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี” พ.ศ. 
๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    MCU RS 610759190 

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



๑๙๒

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๓)

ชื่อ/นามสกุล :        นายศราวุธ  นามสกุล  ขันธวิชัย    
Mr. Sarawut  Khanthawichai 

เลขประจ าตัวประชาชน :  
วัน/เดือน/ปีเกิด : ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๒๒ 
หน่วยงานที่ติดต่อได้ :    คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
มือถือ ๐-๙๕-๖๔๙-๒๕๕-๒ 
(E-mail) sarawut2522@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา : 
๒๕๕๑ พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๕๔ ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ความช านาญพิเศษ :  Word, Power Point 

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



๑๙๓

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (๔) 

ชื่อ/นามสกุล:   นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ}            
Mr.chaiyasit udomchokenamorn 
เลขประจ าตัวประชาชน:  

วัน/เดือน/ปีเกิด:  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน:  บ้านทุ่งเกษม เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ 

 จังหวัดอุบลราชธานี๓๔๑๙๐ 
หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก:  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
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: 
- ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาถ่ิน (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ
- วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป
- ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.)อ่านภาษาบาลีและอักษรธรรม ในช่วงปลาย
- พิมพ์ อ่าน เอกสาร ต าราเรียนอักษรธรรมอีสานและอ่ืนๆ
-อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาภาษาถ่ิน (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปัจจุบัน)
- อาจารย์ผู้สอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

mailto:Email-chaiyasit_ae@hotmail.com


๑๙๔ 

 

การบริหารงานวิจัย: 
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน.๒๕๕๙. “รูปแบบการใช้อ านาจทางการปกครองรัฐท่ีปรากฏในวรรณกรรม

อี ส า น เ รื่ อ ง เ สี ย ว สว า สดิ์  (The Political Power Using Forms on the Isan 
Literature of Siewsawasdi)”วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๑ (๑) :มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ไชยสิทธิ์  อุดมโชคนามอ่อน.๒๕๕๙ . “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ  (The administrative 
developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๑ (๒) :กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่
มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี . (งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖:
แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน . 
(งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ :แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมวิจัย ๒๕๕๓  เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ อักษรธรรม
อีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐม
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 อุดมโชคนามอ่อนผู้ร่วมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพล

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
ความช านาญพิเศษ:   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point, SPSS 
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