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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร 

(Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน ใน
ประเด็นศึกษา (๑) ศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย (๒) ศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย และ (๓) พัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย  

ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย ได้แก่ (๑) หน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคาย) (๒) หน่วยงาน อบต./ผู้น าชุมชน (๓) องค์กรเอกชน (องค์กรหอการค้า) (๔) องค์กรสงฆ์
และ (๕) ประชาชนในพ้ืนที่ บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย ได้แก่  (๑) บทบาทด้านการพัฒนาสังคมแบ่งออกเป็นการ
พัฒนาทางด้านจิตใจโดยใช้หลักธรรมศีล ๕ ในการกล่อมเกลาและพัฒนาทางด้านวัตถุใช้หลักธรรม สัป
ปายะ ๗ ในการพัฒนาวัด (๒) บทบาทการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมใช้การเผยแผ่ธรรมะ โดยการ
เทศก์และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และมีการจัดให้มีกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมตามฮี
ตสิบสอง และรูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย พบว่ารูปแบบของเครือข่ายของพระสงฆ์มีโครงสร้าง
เครือข่ายแบบไล่ล าดับชั้นตามระบบการปกครองคณะสงฆ์โดยมีการท างานแบบเครือข่ายใยแมงมุม
ได้แก่ (๑) รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ  (๒) รูปแบบการมี
ส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน  (๓) รูปแบบการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชน (๔) รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
เครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับองค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ และ (๕)รูปแบบการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพื้นที่ 
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Abstract 

This research was the qualitative research aiming to study the roles of 
Sangha’s network who participated in developing the special economic region in the 
border territory in Nongkhai Province in these aspects, that is, 1) to study the 
components of participation of organizations in developing the special economic 
region in the border territory of Nongkhai Province 2) to study the roles of Sangha’s 
network in participation of developing the special economic region in the border 
territory of Nongkhai Province and 3) to develop the forms in participation and 
recreation of Sangha’ network and to develop the special economic region in the 
border territory of Nongkhai Province. The results of a study were found that the 
components of participation of organizations in developing the special economic 
region in the border territory of Nongkhai Province were; 1) the state sectors (the 
Office of Nongkhai Provincial Communication) 2) the Office of Sub-district Administra 
tive Organization/ the Communication Leaders 3)The Private Sectors (the Commercial 
Organization) 4) The Sangha’s Organization and 5) the Local Population, the roles of 
the Sangha’s network in participation of developing the special economic region in 
the border territory of Nongkhai Province, that is, 1) The roles in the aspect of the 
social development divided into the mental development by using the principle of 
the Five Precepts for refinement and the material aspect for applying the 7 things 
Favorable to the Mental Development in developing the temples 2) the roles of 
developing the traditions, culture by propagating Dhamma by teaching and to be  
lecturers preaching knowledge to people and organizing the traditional and cultural 
activities in accordance with Heet Sibshong (Twelve month traditions) and the forms 
in participating and creating the Sangha’s network and developing the special 
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economic region in the border territory of Nongkhai Proince were found that the 
forms of Sangha’s network having the ordinal steps in according to the systems of 
the Sangha’s administration by working similar to the spiders’ waves, namely, (1) the 
forms of participation and creation of the Sangha’s network of Organization with the 
state sector (2) the forms of participation and creation of Sangha’s network of 
Organiation with the private sector (3) the forms of participation and creation 
ofSangha’s network of Organization with the Office of Sub-district administrative 
Organization / Community Leaders (4) the forms of participation and creation of 
Sangha’s network of Organization with Sangha in the location and (5) the forms of 
participation and creation of Samgha’s network of Organization in the local 
population. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย และน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย 

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณะผู้วิจัย คณะ
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ให้ข้อมูล  เจ้าอาวาสวัด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัยที่อนุเคราะห์
ข้อมูลและความสะดวกในการด าเนินการจัดท าวิจัย จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ในโอกาสนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  
ที่ผู้คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าและน ามาอ้างอิงในการท าวิจัย  จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
       การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายท าให้ชุมชนบางแห่งที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขัดแย้งทางสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันกับความต้องการ ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือด าเนินการและเสริมสร้างศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนของไทยคู่ขนานไปกับ
การรักษาผลประโยชน์และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย การจัดการด่านพรมแดนของ
ประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดประเด็นแรก คือ คนไทยต้องมีวินัย ประเด็นที่สอง คือ ต้องมีทิศทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนการบริหารจัดการเมือง
ชายแดนของประเทศไทย๑ ดังนั้น การบริหารจัดการกับความหลากหลายของเมืองชายแดนเป็นอีก
เรื่องท่ีถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและท้าทายทั้งเรื่องการจัดการคุณภาพชีวิต เรื่องการท ามาหากิน
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ระบบบริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่อ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวและที่ส าคัญ เรื่องระบบการจัดการคน การเตรียมคนท างานที่มองภาพรวมของพ้ืนที่และ
คานึงถึงประโยชน์ที่จะตกอยู่กับพ้ืนที่และประเทศในระยะยาวซึ่งในแต่ละประเทศ แต่ละพ้ืนที่จะมีค า
เรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษแตกต่างกันออกไป เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความส าคัญกับ
การประกอบกิจกรรมประเภทใด และที่ส าคัญเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเภทของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยวหรือการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ไม่เหมือนกัน มีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับปกติ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-
stop-service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าวและการท าธุรกรรมเงินต่างประเทศ การลงทุน การ
ผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบทและรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าสู่
ตลาดระดับภาคและประเทศ น าไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงานและเพ่ิมรายได้และการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จะช่วยท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้นซึ่ง
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษเอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” หมายถึง พ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย และการ
บริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้นจะมีการปรับปรุงลักษณะ
                                                           
๑ เชียรช่วง กัลยาณมิตร, เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคำย, ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดหนองคำย, พ.ศ. 
๒๕๕๘ หน้า ๑. 
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ทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น 
การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการและบริการขั้นพ้ืนฐาน
ต่างๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการ
ต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น 
ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น๒ 
สอดคล้องกับ ด ารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช. (๒๕๔๕) ที่กล่าวว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
เป็นที่รู้จักของคนไทยมานานพอสมควร แต่หากถามว่าลักษณะใดจึงเรียกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะ
ได้รับค าตอบที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป สิ่งที่เรียกว่า พิเศษในที่นี้หมายถึง การได้รับสิทธิ
พิเศษทางด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุน 
ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกรรมและบริการพ้ืนฐานต่าง  
ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และจะมีค าเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing 
Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special 
Border Economic Zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความส าคัญกับ การประกอบกิจกรรมประเภทใด 
หรือค าใดจะเป็นที่น่าดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด๓ จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทั่วไป 
หมายถึง การก าหนดให้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะแห่งสามารถบริหารจัดการด้วยกฎหมายการค้าการ
ลงทุนที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักลงทุนตลอดจนมีการยกเว้นข้อจ ากัดต่างๆ ที่ไม่เอ้ือต่อบรรยากาศ
การค้าและการลงทุน เช่น การจัดสรรแปลงที่ดินหรือโรงงานในราคาถูกเพ่ือดึงดูดการลงทุน การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคการสร้างคลังเก็บและกระจายสินค้า การมีระบบศุลกากร
ที่ลดความซับซ้อนและให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ตลอดจนการสร้างแรงจู งใจด้านภาษีให้กับนัก
ลงทุน เป็นต้น ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงถือว่าเป็นเครื่องมือของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นเขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ใน
การส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการศึกษาท าความเข้าใจการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิจารณาภายใต้กรอบคิดส าคัญ ๒ 
ประการ ประการแรก ได้แก่การรวมตัวกันในระดับอนุภูมิภาค และประการที่สอง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการ
รวมตัวกันในระดับอนุภูมิภาคที่เรียกว่า “กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
(Greater Mekong Sub-Region: GMS) ที่ได้รับการผลักดันโดยธนาคารเพ่ือพัฒนาเอเชีย (Asian 
                                                           
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค : ฉบับ
สมบูรณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๑), หน้า ๑๒. 
๓ ด ารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช. (๒๕๔๕). เขตเศรษฐกิจพิเศษ : แนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะ. 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี ๓๙ (๒) ๔๒-๔๓. 
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Development Bank : ADB) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือต้องการสร้างเงื่อนไขเชิงสถาบันที่เอ้ือต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองในอนุภูมิภาค นี่คือกลไกขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้เกิด
การขยายตัวทางการค้าและการลงทุนอย่างเสรีในห้วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมากรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้ผนวกรวมอนุภูมิภาคนี้เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก โดย
ประเทศสมาชิกพยายามแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน รวมทั้งพยายามส่งเสริม
การค้าการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้ามแดนดังเห็นได้จากการน าเสนอแนวทางพัฒนา 
“ระเบียงเศรษฐกิจ” ในการประชุมรัฐมนตรีเพ่ือวางกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งส่งผลให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก อาทิ ประเทศ
ไทยและเมียนมาต่างมีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกอย่างแข็งขัน 
โดยประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มุ่งเชื่อมต่อพรมแดนระหว่างสองประเทศหลายโครงการ 
ทั้งการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา การขยายและปรับปรุงถนนภายในประเทศหลายเส้นทาง 
เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
และการเงินในการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ชายแดนฝั่งเมียนมา รวมทั้งยังมีการปรับขั้นตอนทางศุลกากร
และการตรวจคนเข้าเมืองให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของเมียนมา ภายหลังการเปิด
ประเทศและเข้าสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย รัฐบาลเมียนมาได้ยกเลิกข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ
หลายประการที่ออกมาในยุครัฐบาลทหาร ทั้งยกเลิกการควบคุมการน าเข้าที่เข้มงวดและท าให้การขอ
อนุญาตน าเข้าสินค้าท าได้ง่ายขึ้น การพัฒนาระบบด าเนินงานของด่านข้ามแดน การยกเลิกระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเมียนมาที่ไม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด ตลอดจนการออกกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เป็นต้น๔ ดังนั้น การให้ความส าคัญกับมิติประวัติศาสตร์พ้ืนที่ชายแดนจะช่วย
ในการพิจารณา “อาณาบริเวณชายแดน” ในฐานะระบบสังคมวัฒนธรรมที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอ านาจการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละบริบท แม้ว่า 
“ชายแดน” จะกลายเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆ ที่เป็นเสมือนกลไกก ากับควบคุม
การด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเส้นเขตแดนซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนระหว่าง
รัฐชาติ การอพยพข้ามพรมแดน การค้าชายแดน ฯลฯ แม้ว่าการปรับตัว การต่อรอง หรือการใช้ชีวิต
ของผู้คนในแต่ละอาณาบริเวณชายแดนภายใต้เงื่อนไขที่มีการก ากับควบคุมเชิงโครงสร้ างเช่นนี้ก็มี
รูปแบบที่หลากหลายที่เป็นเงื่อนไขกลไกเชิงโครงสร้างที่ผลักดันให้ผู้คนในพ้ืนที่ชายแดนนั้น ๆ พัฒนา
ชุมชนร่วมกันภายใต้กรอบภูมิศาสตร์การเมืองของรัฐชาติสมัยใหม่ ความแตกต่างในนโยบายระดับชาติ 
ทั้งในด้านการเงินการคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ เงื่อนไขส าคัญ
ที่ท าให้พ้ืนที่ชายแดนกลายเป็น “ท าเลทอง” ทางด้านการค้า การแลกเปลี่ยนและการท่องเที่ยว ที่
โดยทั่วไปมักจะพัวพันไปกับกลไกการแลกเปลี่ยนนอกระบบ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการปรับตัวทาง

                                                           
๔
 พิมลพรรณ ไชยนันท์, จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, โครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษกับกำรเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่

ชำยแดน : บทส ำรวจเบ้ืองต้นในบริบทพ้ืนที่ตำกและเชียงรำย, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ๓๖(๑): มกราคม 
- มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑๑๒-๑๑๓. 
 



๔ 

 

เศรษฐกิจและการด ารงชีพของผู้คนที่ชายแดน กิจกรรมทางสังคม-เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้า
ชายแดน การแลกเปลี่ยน รวมทั้งการท่องเที่ยว คือส่วนส าคัญและเป็นรากฐานของ “เศรษฐกิจ
ชายแดน” (Border economy) ที่ผู้คนชนชายแดนร่วมกันประกอบสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์ร่วมในอาณาบริเวณชายแดน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มีการริเริ่มด าเนินงานในประเทศ
ไทยมายาวนานกว่า ๑๐ ปี โดยเริ่มแรกของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่มี
ศักยภาพของไทยเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
อย่างไรก็ดี การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วงที่ผ่านมายังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนัก 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็นด้าน
ความต่อเนื่องของงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินส าหรับจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากในการด าเนินงานในช่วงปี ๒๕๕๖-
๒๕๕๗ ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งส่งผลให้
พ้ืนที่ชายแดนมีบทบาทสาคัญในการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค โดยต้องเร่ง
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้สามารถรองรับการลงทุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากการพัฒนา และ
บริหารจัดการผลกระทบอันอาจเกิดจากการพัฒนา อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้านการลักลอบน าเข้า-ส่งออกสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเข้าสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศประกอบกับ
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการลงทุนจะช่วยลดการ
กระจุกตัวของการลงทุนในพ้ืนที่ภาคกลางและสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นาทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ และ
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ หน.คสช. ได้มีด าริให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน
ทุกภาค/ช่องทางที่ส าคัญ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ดึงดูด
การลงทุน เพ่ิมการจ้างงานและการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยรวม โดยแม้ว่าจุดมุ่งเน้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละประเทศจะ
มีความหลากหลายเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน อาจสรุปได้เบื้องต้นว่า
องค์ประกอบหลักท่ีท าให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 



๕ 

 

(๑) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของการ
พัฒนาประเทศ (๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับจุดแข็งและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ (๓) ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าคัญเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลัก ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ (๔) กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษต้องมีความคล่องตัว (๕) มาตรการและสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนสามารถแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่ง และ (๖) การบังคับใช้กฎระเบียบต้องมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการอ านวยความ
สะดวกในการลงทุน นอกจากนี้การขับเคลื่อนและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศใช้
กลไกในส่วนกลางประสานงานกับกลไกในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก แต่มีการก าหนดบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ในระดับที่แตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของแต่ละประเทศ 
ส าหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเสริมสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือใช้
ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุนในส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน โดยมีองค์ประกอบหลักของ
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ (๑) การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (๒) การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน (๓) การจัดตั้งศูนย์บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน (๔) การบริหารจัดการด้านแรงงานและ
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคง และ (๕) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและด่านศุลกากร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดนจึงหมายถึ งบริ เวณพ้ืนที่ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จ าเป็น 
นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรชายแดนโดยสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่  สนับสนุนให้มีการ
รวบรวมและรับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพหรือแปรรูปใช้เป็น
วัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรและผลกระทบต่อตลาดสินค้า
เกษตรในประเทศกลไกการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย กนพ. โดยมี
คณะอนุกรรมการ ๖ ชุดเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้าน และน านโยบายสู่
การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็วบนพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอย่างมีสมดุล 
ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสให้
ประชาชนและประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุด กนพ.จึงได้วางหลักการด าเนินงาน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนี้ (๑) การด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน 
โดยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว (๒) 
การก าหนดบทบาทภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างชัดเจน โดยภาครัฐเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ 
จัดเตรียมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุงกฎระเบียบ ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา (๓) การพัฒนาต้องไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีการรักษา
พ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้การพัฒนาเป็นที่ยอมรับและเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน (๔) การ
ด าเนินการพัฒนาต้องมีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๕) การก าหนดพ้ืนที่พัฒนาตาม
เขตปกครอง เช่น อ าเภอ หรือต าบล เพื่อให้มีจุดยึดโยงทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างสอดคล้องตรงกันซึ่งท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงการก าหนดให้พื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาจะท าให้การเพ่ิมขึ้นของผลิต
ภาพผลผลิต ผลิตภาพแรงงาน และผลิตภาพทุน มีแนวโน้มสูงกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ นโยบายของรัฐที่ก าหนด
พ้ืนที่พิเศษด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดนี้ โดยพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะช่วยใน ๓ เรื่องที่
สาคัญคือ (๑) การกระจายโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการสะสมทุนในพื้นที่ สร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือ
เป็นแหล่งรองรับการเติบโตของประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต (๒) เพ่ือแก้ปัญหาแรงงาน ต่างด้าวจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น และ (๓) 
สร้างงานและโอกาสให้ SME ไทยในการขยายตลาดและการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้
นอกเหนือจากการให้ความสาคัญกับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยมาตรการด้านภาษีและ
มาตรการด้านแรงงานแล้ว คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ยังมีแนวทางใน
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างรวดเร็ว อาทิ การสร้างศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ การใช้กฎหมายพิเศษในการจัดการปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งการยกเว้นกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ในการประมูล เพ่ือให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วขึ้น ในการจัดการ
และการพัฒนาแรงงานในอนาคตจะต้องอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี โดยความสาคัญอยู่ในช่วงต่างๆ ช่วงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล ช่วงที่ ๒ Innovative 
Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นประชาชนของ
โลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพ
ได้ ช่วงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ การทางาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืน 
และช่วงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการทางานแห่งปัญญา โดยการ
เพ่ิมจานวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถ และสติปัญญาในการทางานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High 
Income) และประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) 
ทั้งนี้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น จะพบว่า ณ ปัจจุบัน การใช้พ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ในระยะที่ ๑ และระยะท่ี ๒ เป็นหนึ่งในแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในช่วงที่ ๑ นั่นเอง 

ในแง่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการบูรณา
การ แผนทั้งหมดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนของ คชส. แผนงานของ
รัฐบาล เพ่ือให้โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ 
(Thailand ๔.๐) ในการบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งความต้องการจ้าง
แรงงาน กาลังแรงงาน ที่จะรองรับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายของในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ (๑) พ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าการเงิน การ
ท่องเที่ยวท่าเทียบเรือระดับนานาชาติ ศูนย์โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และการแปรรูปสินค้า
เกษตร เช่น ศูนย์แสดงสินค้าและวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและสินค้า
ศูนย์บริการสุขภาพ/ศูนย์การแพทย์/การศึกษานานาชาติ เป็นต้น โดยโครงสร้างพ้ืนฐานที่สาคัญ
ดังกล่าว มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เตรียมพ้ืนที่
จัดตั้งท่าเรือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายและคลังสินค้า พาณิชยกรรม สานักงานและศุลกากร ในส่วนของแผน
แม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบด้วย ๒ ประการหลัก คือ การสร้างงานและ
ยกระดับรายได้ และ การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (๒) พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี มีศักยภาพในการเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” สามารถเชื่อมโยงการค้าและการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงตอนใต้ (ทวาย–กาญจนบุรี–กรุงเทพฯ–พนมเปญ–โฮจิมินห์) 
เพ่ือกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี โดยโครงการ
ท่าเรือน้ าลึกจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งประเทศไทยและเมียนมาได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากรัฐบาลทั้งสองประเทศ และมีจุดผ่านแดนถาวรและกฎระเบียบ ที่เอ้ืออานวย รวมถึงมีบริการทาง
ธุรกิจและระบบโลจิสติกส์รองรับจังหวัดกาญจนบุรีกาลังเร่งผลักดันทางนโยบายให้คณะกรรมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ด าเนินการประกาศให้พ้ืนที่อาเภอสังขละบุรี เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษด้วย เพราะนอกจากจะทาให้รัฐสามารถพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจชายแดน
ไทย-เมียนมา ได้อย่างเป็นจริงได้ ยังเป็นการแสวงหาโอกาสในการใช้แรงงานต่างด้าวแบบไป -กลับได้
ด้วย การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางด่านเจดีย์สามองค์–พญาตองซู–ทันพยูไซ
ยัด ความยาว ๑๐๓ กิโลเมตร จะทาให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังย่างกุ้ง มีระยะทางเพียง 
๘๕๓ กิโลเมตร น้อยกว่าการเดินทางผ่านจังหวัดตากท่ีมีระยะทาง ๙๕๑ กิโลเมตร จะช่วยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมาได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาในเขตพ้ืนที่อาเภอสังขละบุรี 
เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ที่เน้นการปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่ งเสริมด้านการค้าและการ
ลงทุนในพ้ืนที่จากธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจริง (๓) พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย มียุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการ
บริการ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่ อนที่สาคัญ คือ พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรกร สู่ SME การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ



๘ 

 

ผลิต การค้า การท่องเที่ยวและการบริการ และ การพัฒนาด้านแรงงานทางจังหวัดได้ดาเนินการ
สารวจแรงงานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรองรับความต้องการแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน เพ่ือรองรับแรงงาน
ต่างด้าวมาเช้ากลับเย็น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทา MOU กับ สปป.ลาว (๔) พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีกลยุทธ์หลักในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ (ก) ให้นครพนมเป็นเมืองต้นแบบด้านการร่วมมือจัดการปฏิรูปการศึกษาแห่งจังหวัด
เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ข) จัดตั้งและพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Institute of Innovative 
Learning ; NPU) เป็นศูนย์กลางการให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
อาเซียนและจีนตอนใต้ (ค) เสริมสร้างพลังอานาจชุมชนในการแข่งขันเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้ (Community Empowerment)  (๔) พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางการพัฒนา คือ (ก) ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ระบบโลจิสติกส์ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ข) พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน
และส่งเสริมให้เกิดการค้าบริเวณนี้ (ค) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มี
ประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ๔) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (ง) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ก าหนดให้จังหวัดหนองคาย จ านวน ๑๓ 
ต าบล ๒ อ าเภอ เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ 
ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบล
หนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ ต าบล๕ เพ่ือส่งเสริมการบูรณา
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
การท่องเที่ยว และการขนส่งเนื่องจากเป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) ได้ทั้งทางถนน และทางรถไฟ จึงมีโครงข่ายการขนส่ง ทั้งทางถนน 
รถไฟ และทางอากาศ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ โดยได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ) คอยก ากับดูแลขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ มีการ
อ้างอิงข้อมูล การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและยุทธศาสตร์พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่เชื่อมโยง
ภูมิภาค แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งข้อมูลที่ได้

                                                           
๕ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ 
๒๕๕๗ หน้า ๒  



๙ 

 

ประมวลในเบื้องต้นท าให้ทราบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก าลังถูกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นมี
ความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวมายืนในระดับแถวหน้าของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้ ทั้งนี้ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่กลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะต้องมี
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งจะต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ 

จังหวัดหนองคาย มี เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๒๖.๕๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๑,๘๙๑,๕๘๓ ไร่ (นับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กของภาคอีสาน โดยพื้นที่ท้ังหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬจะ
แยกตัวไป มีประมาณ ๗,๓๓๒ ตารางกิโลเมตร) ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็น
เส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น ๑๙๕ กิโลเมตร ความกว้างของพ้ืนที่ที่ทอดขนานไป
ตาม ล าน้ าโขงโดยเฉลี่ย ๒๐-๒๕ กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุดอยู่ที่อ าเภอเฝ้าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยู่ที่
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีอ าเภอ ที่อยู่ติดกับ ล าน้ าโขง ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอสังคม อ าเภอท่า
บ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอเมือง อ าเภอโพนพิสัย และอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๒๗ ของประเทศ เป็นจังหวัดชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขง ที่ส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่ง สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก เพราะเป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ 
แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
แขวงบอลิค าไซ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรก ที่เชื่อมโยงประเทศไทย-ลาว เข้า
ด้วยกัน ท าให้หนองคายในวันนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ ส าคัญเมืองหนึ่ง มีวัดวาอารามและ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาที่มีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก และด้วยความที่เป็นเมืองสงบเงียบ เรียบง่าย เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและ
ประมงน้ าจืด มีเสน่ห์ ทั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ หลากหลาย ไปด้วยอาหารการกินและ
สินค้านานาชนิด มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒ (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ ๖๑๕ กิโลเมตร เมืองริมโขงแห่งนี้ จึงเป็นอีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมา
เยือนเมืองริมโขงแห่งนี้ ดังนั้นจังหวัดหนองคายจึงได้รับการเสนอ ให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการจัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเมื่อมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและศักยภาพ การพัฒนาจังหวัดหนองคาย
พบว่าจังหวัดหนองคายมีความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีศักยภาพส าคัญ 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม การสร้างคุณค่าและยกระดับ 
มาตรฐาน สินค้าเกษตร การสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การสร้างความมั่นคงชายแดนและการพัฒนา
คุณภาพระบบการให้บริการ ซึ่งทั้ง ๖ ด้านครอบคลุมทุกมิติ ของจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมส าหรับ การลงทุนขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตร ความสามารถใน
การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและการค้า (ขายส่ง-ขายปลีก) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พบว่าหนองคาย มีสภาพ



๑๐ 

 

ภูมิศาสตร์มีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และใกล้กับ 
นครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการของ สปป. ลาว เมืองศูนย์กลางการบริหาร และศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
ของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) มี
ความได้เปรียบด้านการลงทุนและการค้าชายแดน กระแสนิยมสินค้าไทยของประเทศเพ่ือนบ้ าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเวียดนามซึ่งมีความคุ้นเคยและนิยมสินค้า
ไทย นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เอ้ือต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด นโยบายการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ด้านการผลิตเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone) เอ้ือต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
กลุ่มจังหวัด 

ในส่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ 
GMS ซึ่งสรุปได้ว่าประเทศสมาชิก GMS เป็นสมาชิกอาเซียน (ยกเว้นจีน) มีพันธกรณีที่จะต้องลดเลิก
มาตรการต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษีศุลกากร (NTB) ตามก าหนดเวลา ดังนั้นการ
อ านวยความสะดวก ทางการค้าภายใต้ GMS เป็นความร่วมมือที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเหล่านี้ลด
เลิกมาตรการ NTB ได้ แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) EWEC มีจุดที่เชื่อมต่อกับเส้นทางในแนวเหนือ ใต้ (NSEC) หลายเส้นทาง ใน
หลายประเทศ ได้แก่ ย่างกุ้ง ดาไว ในสหภาพพม่า, เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และ หนองคาย กรุงเทพฯ ใน
ประเทศไทย, เส้นทางหมายเลข ๑๓ ใน สปป.ลาว, ทางด่วน ๑A ในเวียดนาม มีการขยายโอกาสใน
การลงทุน โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โอกาสที่จะขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงาน ป่าไม้ 
และแร่ธาตุ เป็นต้น การขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นประตู่สู่ประเทศที่สาม เพ่ือการ
พ่ึงพาตลาดในภูมิภาคอ่ืน สิ่งเหล่านี้จึงเอื้อประโยชน์แก่จังหวัดหนองคายเป็นอย่างยิ่ง๖ 

นอกจากนี้ความเป็นเมืองน่าอยู่ของหนองคายจะสามารถดึงดูดให้พัฒนาเป็น ที่พักอาศัยและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคนไทยและต่างชาติ๗ โดยการจะบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของ
ท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่
ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการ
เข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียวเพราะการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการ
ส าคัญ ๓ ประการ คือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท า

                                                           
๖ เชียรช่วง กัลยาณมิตร, เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคำย, ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดหนองคำย, พ.ศ. 
๒๕๕๘ หน้า ๑๖-๓๓. 
๗ กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า, พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑๑ 

 

ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ กระบวนการมีส่วน
ร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมการมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มี
การมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่
เหนือกว่า๘ และจะต้องเกิดขึ้นจากจิตส านึกของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มใจ
เต็มก าลังตามความรู้ความสามารถของตนเองในการเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยร่วมกัน
วางแผน จัดรูปแบบวางเป้าหมายรวมถึงการจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง
ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งองค์กรทางศาสนาและ
พระสงฆ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทมากในฐานะผู้น าด้านความคิดและระดมความร่วมมือของ
ชาวบ้านในการพัฒนาต่าง ๆ ในชนบทมาอย่างช้านานคู่กับสังคมไทย๙ ซึ่งในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคายมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแง่ของการ
ประกอบธุรกิจการค้าและบริการสูงมาก มีศักยภาพในการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วยสะพาน
มิตรภาพไทย–ลาว และการขนส่งระบบราง ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
กอปรกับความพร้อมของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเศรษฐกิจก าลังเติบโตสูง ท าให้หนองคายเป็นประตู
เชื่อมและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบขององค์กร บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์และพัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการน าองค์ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุได้ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและเอกชน 

  
๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
         ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๑.๒.๓ เพ่ือพัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

 
                                                           
๘ อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส ำหรับนักบริหำรท้องถิ่น, (กรุงเทพมหา นคร : จรัญสนิท
วงศ์การพิมพ,์ พ.ศ. ๒๕๕๒), ๑๗-๑๙. 
๙ พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์,พระสงฆ์กับบทบำทกำรพัฒนำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย , วารสาร มจร. กับ
การพัฒนาสังคม ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 



๑๒ 

 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
๑.๓.๑ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่

ชายแดน จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่

ชายแดน จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓ รูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
        ๑.๔.๑  ขอบเขตวิธีกำรวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  
ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสี
กาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ ต าบล เพ่ือให้ได้
รูปแบบการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการปฎิบัติงานที่ช่วยให้หน่วยงานมีความสะดวกในการเข้าถึงและน า
องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วประกอบด้วย 

        ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
๑.๔.๒.๑  ศึกษาเอกสารองค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
๑.๔.๒.๒ ศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
๑.๔.๒.๓  ศึกษาและพัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของ

พระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

        ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 
ศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่

ชายแดน จังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบก
หวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย 
ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค า ต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ 
อ าเภอ         
 

๑.๔.๔ ขอบเขตประชำกร 
         ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๕ รูป/คน 
ประกอบด้วย  



๑๓ 

 

         ๑.๔.๔.๑ พระสงฆ์     จ านวน ๘ รูป 
๑.๔.๔.๒ ผู้บริหารเทศบาลต าบล   จ านวน ๔ คน 
๑.๔.๔.๓ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน   จ านวย ๔ คน 
๑.๔.๔.๔ ผู้น าชุมชน    จ านวน ๕ คน   
๑.๔.๔.๕ หอการค้าจังหวัดหนองคาย  จ านวน ๒ คน 
๑.๔.๔.๖ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย   จ านวน ๑ คน 
๑.๔.๔.๗ พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  จ านวน ๑ คน 

รวมทั้งหมด   จ านวน ๒๕ รูป/คน 
 
        ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
          การวิจัยครั้งนี้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย คือ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  วันที่สิ้นสุด  ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ 

๑.๕ นิยำมศัพท์ในกำรวิจัย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดน จังหวัดหนองคำย คือ พ้ืนที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ 

อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ 
ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบล
หนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ อ าเภอ 

เครือข่ำยพระสงฆ์  คือ เครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่าย
บกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมี
ชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระ
ใคร ๑ อ าเภอ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual framework) 

งำนวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัยไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
         ๑.๗.๑ ได้ทราบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย  

๑.๗.๒  ได้ทราบถึงบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย 

๑.๗.๓ ได้รูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย ซึ่งสามารถน าเอาผลการวิจัยไปใช้ในการในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

รูปแบบของเครือข่ำยพระสงฆ์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดน 
จังหวัดหนองคำย 

 

เครือข่ำยพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมกับองค์กร
ในกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชำยแดน จังหวัดหนองคำย 

๑. องค์ประกอบขององค์กรที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดน จั งหวัดหนองคายในบริบท
ปัจจุบัน  

๒. เครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคายในบริบทปัจจุบัน 

๓. ความสัมพันธ์ขององค์กรและเครือข่าย
ของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย 



๑๕ 

 

บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 
  ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม 

  ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๕ ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม 
๒.๖ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่
พ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนาซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่
ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พ้ืนที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้
กฎหมายและการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการและ
บริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิ จการ
สนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าวนั้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นให้มีความเจริญ
มากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุน
ภายในประเทศโดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
กฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับปกติ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพ้ืนที่โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่อน



๑๖ 

 

คลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและปรับปรุงกฎหมายนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One Stop 
Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนใน
ฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและ
ประเทศ น าไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดี๑๑ 

ส าหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization 
for Economic Cooperationand Development) ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือ
ประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะเน้น “การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบ” โดยการลด
กฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้บริการในลักษณะของ
ศูนย์บริการร่วม (Service Center) รวมทั้งมีการน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการต่าง ๆซึ่งท าให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส าหรับกรณีสหภาพ
ยุโรป (European Union) นั้นถือหลัก Free Trans-bordering of goods, labor and capital 
ประเทศสมาชิกจึงไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เน้นการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทั้งระบบเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม OECD หากประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่มีการตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เดิมก็ต้องยกเลิก ประเทศที่น าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือประโยชน์ใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจมาปรับใช้นั้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งสิ้น เนื่องจากโครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองของประเทศเหล่านี้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบในคราว
เดียวกัน หรือหากจะท าให้ส าเร็จต้องใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนานซึ่งไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคไร้พรมแดน ประเทศเหล่านี้จึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะก่อน อันจะท าให้การพัฒนาระบบการให้บริการกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศในระยะเวลาต่อไป (สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกท่ีพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิด
เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดยการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่รัฐจะลงทุนด้านการจัดท าผังเมืองที่เหมาะสม 
การจัดหาสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อการประกอบกิจการและที่อยู่อาศัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้ง
น าระบบการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของประเทศตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยเน้นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดนอกจากนี้ ยังสร้างเงื่อนไขอ่ืน
ที่กระตุ้นให้นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายด้วย 
เช่น การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีอากร การส่งเงินตราต่างประเทศเข้าออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้
สิทธิพิเศษในการเข้ามาท างานของแรงงานผู้มีประสบการณ์เป็นต้น แม้ในปัจจุบันอินเดียและเกาหลีใต้
ซึ่งเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยก็ได้น าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไปประยุกต์ใช้แล้ว แต่อาจเรียกชื่อ

                                                           
๑๑ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, คู่มือนักลงทุน Thailand Special Economic Zone. พ.ศ. 
๒๕๕๘. หน้า ๓-๕. 



๑๗ 

 

แตกต่างกันไป เช่น Special Economic Zone, Free Economic Zone, Free Zone เป็นต้น 
ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีก็มี เช่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา ในมณฑลกวางตุ้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน-เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เมียนมาร์ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่า การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มีทั้งการก าหนด
พ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะมีความได้เปรียบในเรื่องพ้ืนที่ที่ติดต่อกับอีก
ประเทศหนึ่งอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนและการจ้างแรงงาน 
ในต่างประเทศการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเริ่มด าเนินการครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโก
และสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่ามาควิลาดอร่า (Maquiladora) หรือ
เขตการผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในเมืองชายแดน 
มาควิลาดอร่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่ รู้จักกันในชื่อ “Zona Libre” 
หรือเขตเสรีซึ่งประกอบด้วยรัฐบาจา แคลิฟฟอเนียและบางเมืองในรัฐโซโนร่าที่มีบทบาทเป็นเมืองท่า
เสรีซึ่งการค้าและการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาในเขตนี้เป็นไปอย่างเสรี อุตสาหกรรมหลักในเขต
เศรษฐกิจชายแดนเหล่านี้ประกอบด้วยสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยหากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พบว่าแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
ประเทศไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรม 
(Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก
(Export Processing Zone: EPZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน 
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) 
และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone : FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็น
รูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic 
Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่ตามแนวชายแดน๑๒ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้ เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด 
(Eastern Seaboard Development Program)ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ครอบคลุมพ้ืนที่
การพัฒนาระยะแรก ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็นแกน
หลักของการพัฒนาประเทศที่เป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือและภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะใน

                                                           
๑๒ เชียรช่วง กัลยาณมติร, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย, ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย, พ.ศ. 
๒๕๕๘. 



๑๘ 

 

ประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้มีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคมอุตสาหกรรม
แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจ านวนนิคมอุตสาหกรรมก็เพ่ิมมากขึ้นโดย
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุก
แห่ง และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก แต่การด าเนินการ
ของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน ได้แก่ 

๑. ขอบเขตของกิจกรรม ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
๒. ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
๓. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งหรือขยายพ้ืนที่นิคม 
๔. ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอื่น ๆ  
แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วง

ที่ผ่านมาแต่แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ ๒ ประการ 
ได้แก่ประการที่หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกจ ากัดประเภทธุรกิจไว้เฉพาะ 
“อุตสาหกรรม” “อุตสาหกรรมส่งออก” และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรมหรือ
อุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ท าให้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่สามารถรองรับ
ธุรกิจอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการ
บริการ เป็นต้น 

ประการที่สอง องค์กรที่ท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกไม่มีอ านาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
ตามท่ีควรจะเป็นข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” (Special Economic Zone) ขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าว โดยเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีสาระส าคัญ ๆ ๓ ประการ คือ 

๑. เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจ ากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการอุตสาหกรรมแล้ว 
ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง 
การท่องเที่ยว การขนส่งการเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 

๒. ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
๓. องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอ านาจอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้

ประกอบธุรกิจและผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสาระส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่
ใกล้เคียงด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มี



๑๙ 

 

ศักยภาพพอที่จะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทยได้เปิดประเทศและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเจริญให้ประเทศ 
และให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจึงเริ่มได้รับ
ความสนใจ ประกอบกับพ้ืนที่ชายแดนของไทยเองได้มีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งทางด้าน
อุตสาหกรรม การค้า และบริการ โดยบางพ้ืนที่มีสภาพทางกายภาพและศักยภาพเหมาะสมที่จะ
พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก๑๓ 

การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงมีความได้เปรียบและเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน 
การพัฒนาการค้าชายแดนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ ได้แก่ เมียนมาร์ 
สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทางประมาณ ๕,๖๕๖ กิโลเมตร มีด่านการค้า
ชายแดนจ านวน ๙๑ จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร ๓๘ จุด จุดผ่อนปรนการค้า ๕๓ จุด นอกจากนี้การ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศมหาอ านาจหลายประเทศมีก าลังซื้อ
ลดลง ดังนั้น ประเทศไทย จึงหันมาให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่ม
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น  

๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : 
GMS เป็นความร่วมมือของ ๖ ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูน
นาน)  

๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee – 
Chaopraya - Mekong Economic Coorperation : ACMECS) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้าน
ธุรกิจระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ  

๓) โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดนมีบทบาท
ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน  มูลค่าการค้าชายแดนของไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง ๔ ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ที่ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนมาด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวม
ไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
กลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย 
โดยประมาณ ๘๐% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในรูปการค้า
ชายแดน (Border trade) ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะมีสัดส่วนเพียงแค่ราว ๓-๕%ของมูลค่าการค้า

                                                           
๑๓ เรื่องเดียวกัน 



๒๐ 

 

ระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
พรมแดนติดต่อกับไทยทั้ง ๔ ประเทศแล้วพบว่า มากถึงราว ๘๐% ของธุรกรรมทางการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งหมดอยู่ในรูปของ Border trade ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร
บางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ เป็นต้น โดยพบว่าปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง ๔ ประเทศ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อน
ปรนทางการค้า (ภาพรวมของ ๓๑ จังหวัดชายแดนของไทย มีมูลค่า GPP รวมในปี ๒๕๕๕ เท่ากับ 
๑.๘๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๕ ของ GDP รวมของประเทศ และมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๕) เท่ากับร้อยละ๒.๙ การค้าชายแดน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๖ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๖) โดยในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าสูงถึง ๙.๒๔ แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๕๑ ร้อยละ ๒๘.๕ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๕.๐๘ ต่อปี รวมถึงมีสัดส่วนส าคัญในการค้า
ระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอดบทบาทของเมืองชายแดน ส่วนใหญ่เป็น
ด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่ยังไม่มีฐาน
การผลิตหลักในพื้นที่เมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค จึงควรส่งเสริมการ
พัฒนาในลักษณะของคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ตอนในหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างกิจกรรมที่มี
มูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยไม่เป็นเพียง
ทางผ่าน รวมถึงกระจายประโยชน์ในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า เมืองชายแดนก็ยังคงมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่
และการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงตามแนวเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนปัญหาด้าน
สังคมข้ามพรมแดน การขาดกลไกบูรณาการ การท างานเรื่องชายแดนเป้าหมาย แนวคิด (Concept) 
และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค 
สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง รวมถึงตั้งเป้าหมายการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดนของไทยให้เท่ากับร้อยละ ๑๕ ต่อปี
จึงเป็นที่น่าสนใจว่า พ้ืนที่เมืองชายแดนถือว่ามีความส าคัญในเชิงการค้า  การลงทุน การค้าบริเวณ
ชายแดนจึงควรมีการพัฒนาให้เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องด าเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนของ
ไทยและเพ่ือนบ้านพร้อม ๆ ไปกับการรักษาผลประโยชน์และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพ้ืนที่การ
พัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
หลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการส่งเสริม
กิจกรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ดีขึ้น มี
การจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแลผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหาข้อจากัดเดิมในพ้ืนที่
และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 



๒๑ 

 

หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพ้ืนที่ล าดับความส าคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
งบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่ง
ของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ และการติดตาม
ประเมินผล เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพ้ืนที่พิเศษหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการลงทุน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียน ซึ่งประโยชน์ของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือจะเป็นพ้ืนที่มีการผ่อนปรนในเรื่อง
กฎระเบียบการลงทุน และมีการให้สิทธิพิเศษหลายประการแก่นักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมบริการ
พ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้นซึ่งศักยภาพด้านการจัดการด่านพรมแดนไทยในการพัฒนา 
“ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น คือ 

(๑) เมืองชายแดนต้องมีระบบการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างกรณีเมืองชายแดนอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากได้มีการวางแนวทางการพัฒนาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
แต่ความคืบหน้าก็เป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งตรงข้ามกับเมืองเมียวดีของพม่าที่เปรียบเสมือนเมืองคู่แฝดกับ
แม่สอด ที่ขณะนี้ถูกยกระดับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เพ่ือเตรียมพร้อมรับการลงทุนจากนัก
ลงทุนต่างชาติแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 

(๒) เมืองชายแดนต้องมีระบบกระจายความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่เพียงพอให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายแล้วจะท าให้องค์กรท้องถิ่นสามารถพัฒนาพ้ืนที่เองได้ สิ่งที่ส าคัญ
คือ องค์กรท้องถิ่นนั้นจะต้องมีองค์ความรู้และน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ และเอ้ือ
ให้กับภาคเอกชนที่เขามีเงินทุนอยู่แล้วสามารถพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมืองได้โอกาส
และผลกระทบในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะน ามาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน ปัจจัยที่ท า
ให้ประสบความส าเร็จจะต้องผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในการ
พัฒนานั้นแม้จะน ามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็น ามาซึ่งผลกระทบใน
หลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จ าต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น 
จ าต้องมีการศึกษาและวางแผนการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้กับของประเทศไทย การสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อมซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
น ามาซึ่งโอกาส ดังนี้ 

๑. ท าให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single 
Window ซึ่งจะสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากข้ึน 



๒๒ 

 

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้
สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

๓. รายได้จากการเก็บภาษีจะเพ่ิมขึ้น ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท า มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านภาษา ทักษะ และองค์ความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

๕. เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะท าให้การพัฒนา
ทางด้านอ่ืน ๆ ตามมา 

๖. ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้าเมืองอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใด
ก่อนหลัง ความละเอียดอ่อนผลกระทบด้านบวกและลบในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน นอกจาก
เรื่องผลดีต่อภาคเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยหลักแล้วจ าเป็นที่จะต้องหารูปแบบที่เหมาะสมในระเบียบ
กฎเกณฑ์ การเห็นพ้องต้องกันของคนในพ้ืนที่ การรับรู้ที่เท่าเทียมกันในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจน ามาซึ่งผลกระทบ 
ดังนี้ 

ผลกระทบ 
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษการประกาศเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ใด ๆ อาจมีผลกระทบกับคนในท้องถิ่นในอ านาจและสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการทรัพยากรทั้งหมดใน
พ้ืนที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินการจัดระบบชลประทานการจัดการป่าไม้และ
ทะเล ซึ่งอาจมีผลให้เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่นอ่อนแอลง 

๒. ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยหรือท ามาหากิน
ในพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจได้รับผลกระทบในการสูญเสียอาชีพถิ่นฐานบ้านเกิดวิถี
ชีวิตการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะด าเนินการตามกฎหมายให้มี
กรรมสิทธิ์เหนือท่ีดินของชุมชน เพ่ือด าเนินการใช้พื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเที่ยว
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

๓. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจการด าเนินการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้าง
รายได้และผลก าไรจากสิทธิพิเศษต่าง ๆที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษีการจ้างแรงงานราคา
ถูกและการได้รับการละเว้นข้อบังคับทางกฎหมายรวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่รายได้
เหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มขณะที่ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมีรายได้
จากเพียงค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้เลยหากเจ้าของกิจการเลือกจ้างแรงงาน
ต่างด้าวซึ่งค่าแรงถูกกว่า 

๔. การจ้างงานและการกระจายรายได้การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ใด อาจน ามา
ซึ่งการย้ายถิ่นฐานอพยพแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการน าคนต่างด้าวเข้ามา



๒๓ 

 

ท างานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแทนคนในท้องถิ่นเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่า คนใน
ท้องถิ่นอาจว่างงานและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการผลิตของคนในท้องถิ่น  การ
ด าเนินการของภาครัฐ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และการจัดตั้ง “ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”เป็นเรื่องที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เห็นความส าคัญและได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยทาง สศช. มีประสบการณ์เชิง
พ้ืนที่จากการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และการฟ้ืนฟูพ้ืนเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัยที่
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดเขตการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนภายในตัวเอง อันเป็นภารกิจที่ สศช. 
ด าเนินการและขับเคลื่อนภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหาร โดยก่อนหน้านั้น ในปี ๒๕๔๖คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว
ของ ๓ หน่วยงานหลัก ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมศุลกากร และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เพ่ือจัดให้มีเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป (กฎหมาย 
กนอ.) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์แบบเขตปลอดอากร (กฎหมายกรมศุลกากร)  พร้อมสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีเงินได้ (กฎหมาย สกท.) ให้ด าเนินการในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One-
Stop Services : OSS) โดยในระยะแรก กนอ. เป็นเจ้าภาพด าเนินการ ส่วนระยะยาวให้ กนอ. ศึกษา
เพ่ือจัดการบริหารในลักษณะพ้ืนที่เฉพาะแบบเบ็ดเสร็จมีความเป็นเอกภาพในการก ากับดูแล ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียว และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ประธานกรรมการในส่วนการพัฒนากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ
เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และให้ไป
ศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติมโดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยว่าการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน ควรต้องพิจารณาด าเนินการในลักษณะชุมชนที่ไร้พรมแดนระหว่างกัน (cross 
border community) เพ่ือให้ประชาชนไทยและประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนเดินทางไปมาหาสู่
และติดต่อค้าขายกันได้อย่างสะดวกและคล่องตัว อันจะท าให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และการด าเนินชีวิตของประชาชน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่
ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะมีการให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก
ได้รับการคัดค้านและต่อต้านจากภาคประชาชน ซึ่งต่อมาก็สิ้นสุดวาระของรัฐบาลลงก่อน (เรวดี แก้ว
มณี, ๒๕๕๖) ในปี ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยความ
เหมาะสม จ านวน ๕๐ ล้านบาท อนุมัติให้ สศช. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วภายในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา



๒๔ 

 

ฯ ท าการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ สศช. ท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตาม
ขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ประเด็นการน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือหารือเรื่อง
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
มีสาระส าคัญดังนี้๑๔  

๑. สศช. รายงานสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิด รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยทั่วไป การ
สังเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศ และพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งกลไกและกระบวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๓. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๓.๑ ให้ สศช. เร่งรัดพิจารณาแนวทางการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติเป็นผู้ท าการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เป้าหมายหลัก ภายใน
กรอบงบประมาณต่อกลุ่มพ้ืนที่กลุ่มพ้ืนที่ละ ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ เดือน 

๓.๒ สาระส าคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องต้นให้
ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามขอบเขตและระดับของการเป็นพื้นที่พิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย 

๒) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ 

รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จ

ในการพัฒนาพื้นท่ีทั้งนี้ โดยระบุให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม
ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การส ารวจความต้องการของประชาชน
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่รวมทั้งการประมาณการอุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

๓.๓ กรอบการศึกษาด้านพ้ืนที่ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเบื้องต้น ก าหนดให้เป็นการศึกษาใน ๕ กลุ่มพ้ืนที่หลัก ดังนี้ 

๑) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสนอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนม 
และจังหวัดหนองคาย 

                                                           
๑๔ ส านักนายกรัฐมนตร,ี การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ. พ.ศ.๒๕๕๖. 



๒๕ 

 

๓) ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
๔) ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก 
๕) ภาคใต้ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด 

นราธิวาส 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่มี

การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมา โดยระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเวลาด าเนินการจริงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะครอบคลุมและคาบ
เกี่ยวกับเขตบริหารการปกครองด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีหน้าที่ศึกษา ก าหนดแนวนโยบาย หลักเกณฑ์ และค าจ ากัดความของค าว่า “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรม” รวมถึง “เขตพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ” ส่วนพ้ืนที่ใดจะ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ ต้องดูความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะเป็นบางส่วนของอ าเภอ ทั้ง
อ าเภอหรือทั้งจังหวัด ซึ่งการเห็นชอบให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นผู้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ส่วนบทบาทของ สศช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ท างานในเชิง
วิชาการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น เรื่องมาตรการภาษี มาตรการทางการ
เงินและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
(สพท.) เป็นแกนประสานในเรื่องนี้  เมื่อมีการเข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้
ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ 
กรอบอาเซียน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการและมีกรรมการ ที่ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงในสายเศรษฐกิจ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย มีเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ล าดับของการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงนับตั้งแต่การแต่งตั้ง“คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ” ที่มีภารกิจในการท าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ ตาม
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ใน
ฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่



๒๖ 

 

มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พ้ืนที่ชายแดน 
เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 

๑. ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับประเทศพม่า ซึ่งมีมูลค่าการค้า ๔๖,๓๐๙ ล้าน
บาท 

๒. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้า 
๕๙,๖๕๒ ล้านบาท 

๓. ด่านศุลกากรอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดกับประเทศกัมพูชา มีมูลค่าการค้า 
๒๖,๘๒๖ ล้านบาท 

๔. ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) มูลค่าการค้า ๓๐,๔๔๒ ล้านบาท และ 

๕. ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยด่าน
สะเดามีมูลค่าการค้า ๓๓๐,๐๒๓ ล้านบาท และปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้า ๑๖๓,๓๐๐ ล้านบาท 
(ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๕๗) 

โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้
ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้า
เกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน โดยให้ สศช. 
ท าการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนที่ (ตุลาคม ๒๕๕๗- 
ธันวาคม ๒๕๕๘) ในลักษณะก่อนและหลัง ในประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคง ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพ่ือการปฏิบัติ
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบในการ
พัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมุ่งหวังที่จะพัฒนาพ้ืนที่พ้ืนที่หนึ่งขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนจากต่างชาติ และภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีกฎหมายที่ค่อนข้างเป็นเสรี
และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่ากฎหมายปกติทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่
ภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส าหรับประเทศไทยแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพัฒนาการที่ส่งต่อมาจาก
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)กล่าวคือจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแม้ว่าจะสามารถสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้เกิดการลงทุนในประเทศมูลค่ามหาศาล 
แต่กิจกรรมบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตามกระแสของเศรษฐกิจโลกกลับยังอยู่นอกขอบเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมจะเข้าไปควบคุมจัดการได้ ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษจึง
มีที่มาจากความคิดที่ว่ารัฐมีหน้าที่ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จัดท า
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และต้องพัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่โดย
ที่แต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาแตกต่างกัน การพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย แต่ทั้งนี้พระราชบัญญัติ



๒๗ 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนที่เฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น อีกทั้งบทบัญญัติบางประการของกฎหมายดังกล่าวไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น  

โดยทั่วไปเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการลงทุน โดยให้นักลงทุน
ในเขตได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีและด้านอ่ืนที่มิใช่
ภาษี รวมทั้งการได้รับประโยชน์ในการประกอบธุรกิจด้านความพร้อมของปัจจัยการผลิต การบริการ
พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรคมนาคม และอ่ืนๆ ตลอดจนได้รับการผ่อน
ปรนกฎระเบียบบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลด
ขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเก่ียวกับการขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งท า
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการต่างๆ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
ได้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีพัฒนาการเริ่มมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือ Industrial Zone ก่อน 
ต่อมาก็มี Export processing Zone หรือ Custom Free Zone หรือเขตปลอดอากร (Duty Free 
Shops) เขตท่าเรือปลอดภาษี (Duty Free Port) ซึ่งจะเน้นให้เป็นเขตอุสาหกรรมเพ่ือการส่งออกเป็น
หลัก โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะเขตพ้ืนที่ รวมทั้งการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ของการก่อตั้ง
อุสาหกรรม และเรียกชื่อให้ชัดเจนขึ้นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ประเทศต่างๆ ที่มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone) ขึ้นอยู่กับว่าจะ
ให้ความส าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด และประเทศใดจะเน้นสร้างถ้อยค าใดให้เป็น
แรงจูงใจนักลงทุนมากที่สุด เช่น ใช้ค าว่าเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกส าหรับการประกอบกิจกรรม
ในลักษณะของการน าชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูปมาประกอบแล้วส่งออก หรือใช้ค าว่าคลังสินค้าทัณฑ์บน
ส าหรับการน าผลิตภัณฑ์มาบรรจุกล่องแล้วส่งออก เป็นต้น 

ดังนั้น ประเภทของธุรกิจที่สามารถลงทุนประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจนั้นจึงมิได้จ ากัด
เฉพาะการลงทุนในภาคอุสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง
อาทิเช่น ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดกว้าง
ส าหรับนักลงทุนในการเลือกประเภทกิจการที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ให้มีการเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศ๑๕  

                                                           
๑๕ ส านักนายกรัฐมนตร,ี การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ. พ.ศ.๒๕๕๖. 



๒๘ 

 

สุมาลี วงษ์วิทิต และคณะ (๒๕๕๐) ได้อธิบายถึงความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่า 
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งที่เป็นโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนา
ประเทศ ท าให้ต้องปรับทิศทางการพัฒนาของตัวเองเพ่ือให้สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและให้แข่งขันได้ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลแข่งขันได้และการ
ก าหนดนโยบายต่างประเทศให้เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศอ่ืนในโลก จึงเป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศที่ส าคัญในยุคนี้ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความส าคัญกับ
การก าหนดแผนและวางกลยุทธ์การพัฒนาออกมาในแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและความ
พร้อมของประเทศตน และแนวทางหนึ่งที่ส าคัญน่าสนใจของหลายประเทศคือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น เพราะต่างเห็นถึงความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายประการ เช่น 

๑. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมาตรการที่เป็นการเอ้ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่

นักลงทุน โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในเขตอ่ืนที่มิใช่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการลงทุนอีกทางหนึ่ง เพราะนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนของ
ประเทศย่อมจะตัดสินใจเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจเพ่ือสร้างโอกาสท าก าไรได้มากกว่า และนอกจาก
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ จะเป็นการดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน
ประเทศแล้ว ยังเป็นการฉุดดึงนักลงทุนของประเทศตนเองไม่ให้ย้ายการลงทุนไปประเทศอ่ืนด้วย ซึ่ง
แน่นอนว่าเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นในประเทศใด ประเทศนั้นก็ย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมา
หลายประการรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีรายได้
ประชาชาติของประเทศเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลของการจัดทั้งเขตเศรษฐกิจ 

๒. เป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน 
ผลของการลงทุนทั้งจากต่างชาติและการลงทุนในประเทศย่อมก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน

จ านวนมาก เพราะการจัดตั้งอุตสาหกรรมย่อมต้องการแรงงานสร้างผลผลิต โอกาสของการจ้างงานจึง
มีสูงมากขึ้นตามจ านวนของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การสร้างอาชีพหรือวิชาชีพของคนในชาติ
ย่อมหมายถึงการสร้างรายได้ ขจัดปัญหาการว่างงานหรือความยากจน และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สูงขึ้น เท่ากับเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน การจ้าง
งานมากขึน้ก็ท าให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

๓. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากการเคลื่อนย้ายการลงทุนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
นักลงทุนต่างชาติด้วยการน าเข้าเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิตหรือการประกอบธุรกิจของนัก
ลงทุน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าประเทศที่ได้จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย 
หรือ Know-how หรือขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ก็จะเห็นความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นแนวทางส าคัญในการเร่งการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีและเป็น
เครื่องมือเสริมการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน 



๒๙ 

 

๔. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในประเทศ

เท่ากับเป็นการเปิดประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี การเข้ามาของบุคคลากรและวิชาชีพ ทุน วัตถุดิบ
และแรงงานจากประเทศต่างๆ จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักลงทุนและ
ประเทศที่เปิดให้ลงทุนไปในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศนั้นได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ก็
ย่อมต้องมีการประชาสัมพันธ์นโยบายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ท าให้ต้องมีการเจรจาระหว่างรัฐ
ต่อรัฐและต่อหลายรัฐเพ่ิมมากขึ้น การติดต่อประสานงานและร่วมมือกันในด้านต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น
ตามมาด้วย 

๕. ส่งเสริมการส่งออกและสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เพ่ิมการผลิตสินค้าหรือบริการ
มากขึ้น และเป็นการลดอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อมีสินค้าและ
บริการเพียงพอ รัฐก็สามารถผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวนั้นออกสู่ตลาดโลกได้  ซึ่งเมื่อนัก
ลงทุนหรือผู้ประกอบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต 
สินค้าหรือบริการนั้นๆ ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่สู้กับตลาดของประเทศอ่ืนๆ ได้ส่งผลให้เกิด
ความพร้อมในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาชาติในการค้าระดับโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
ระบบการค้าเสรีแพร่ขยายไปทั่วโลกโดยผลของการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization – WTO) และท่ัวภูมิภาคในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASEAN ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศก าลังพัฒนา และแต่ละประเทศเริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการ
ลงทุนและการส่งออกสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างในระดับการพัฒนาและโครงสร้าง
การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจของประเทศ บางประเทศจึงประสบกับความยากล าบากใน
การด าเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าว ดังนั้น ทางเลือกที่ส าคัญที่ประเทศเหล่านั้นน ามาใช้ก็คือการ
พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะก่อนด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วจึงค่อยๆ ขยายกระจายการพัฒนาไป
ตามส่วนต่างๆ ของประเทศในระยะเวลาต่อไป 

๖. เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษาเขตพ้ืนที่ที่สมควรจัดตั้งขึ้น

และเม่ือมีการก าหนดเขตพ้ืนที่แล้ว ก็ย่อมต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการรองรับการ
จัดตั้งเขตพิเศษนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน น้ าประปา หรือไฟฟ้ารวมทั้งระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
ซึ่งล้วนแต่ท าให้เขตพ้ืนที่นั้นมีความเจริญและมีการพัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมนอกจากนั้น เมื่อมีก่อตั้ง
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งๆ ก็เกิดการจ้างงานขึ้นในเขตนั้นๆ คนในเขตพ้ืนที่
หรือภูมิภาคนั้นหรือเขตใกล้เคียงก็มีโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงเป็นการช่วยในการกระจายรายได้และขยายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ ได้ในภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ใกล้เคียง๑๖  

                                                           
๑๖ สุมาลี วงษ์วิทติ และคณะ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง:กรุงเทพฯ. พ.ศ. ๒๕๕๐. 



๓๐ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ 
 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area – based Approach) เป็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม “คน” เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับครัวเรือน ชุมชน ก่อนที่จะขยายไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนมุมมองการพัฒนามาให้ความส้าคัญกับ“การพัฒนา
เชิงพ้ืนที่” ถือเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญของกระบวนการผลักดันการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใช้
ความรู้ในการหาวิธีจัดการหรือแก้ไขปัญหาของตัวเอง ครัวเรือน ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน ใน
ส่วนของการขยายแนวความคิดหรือแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เป็นการพัฒนาที่มาจากการริเริ่ม
ของพ้ืนที่ (ชุมชน) อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีการก าหนดประเด็น ปัญหาหรือความต้องการของพ้ืนที่ มี
การสร้างเครื่องมือในการหาข้อมูล ความรู้  สร้างกลไกความร่วมมือ เพ่ือสามารถจัดการกับประเด็น
ปัญหาหรือความต้องการของพ้ืนที่ได้จริง๑๗ 

๑. ความเป็นมาของโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าร ิ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้น าปรัชญาและแนวทางการท างาน ของมูลนิธิปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชด าริ บรรจุไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายใต้ชื่อ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ” 
เป็นการน้าเอาแนวพระราชด าริและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา ๖ มิติ ได้แก่ ดิน น้ า การเกษตร ป่าไม้ 
พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการพัฒนายึดพ้ืนที่เป็นหลัก บูรณการการท้างาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในด้านการปฏิบัติงานนั้นได้ยึดถือหลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หลักการทรง
งาน ๒๓ ประการ ยังสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
โดยประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของ ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงใจความส าคัญของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-
based Approach) แบบองค์รวมมีวิธีการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทางเหล่านี้ 

๑.๑ เข้าใจเป้าหมายโครงการพระราชด าริ เพ่ือให้ชาวบ้านพ้นจากความอดอยาก หมดหนี้สิน 
พ้นจากปัญหาความยากจนและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท 

๑.๒ วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ข้าราชการต้องไม่ชี้นิ้วสั่งไม่คิดว่าเป็นนายชาวบ้าน เพ่ือลด
ช่องว่างในการท้างานของราชการกับชาวบ้าน ท างานแบบบูรณาการเชื่อมโยงงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ไม่ท างานเป็นแท่ง ลงท างานร่วมกันในพื้นท่ีชุมชน 

                                                           
๑๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน. พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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๑.๓ แนวทางการท้างานที่ส าคัญ หน่วยงานราชการต้องเข้าไปเรียนรู้ รับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน 

๑.๔ การท างานพัฒนาต้องมีความพร้อมทั้งราชการและชาวบ้าน ไม่พร้อมไม่ท า 
๒. แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
๒.๑ เตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ท างานในหมู่บ้าน เริ่มจากการแต่งตั้งคณะอ านวยการระดับ

จังหวัด คณะท างานระดับอ้าเภอ และให้คณะท้างานทั้งหมดศึกษาข้อมูลเบื้องต้นร่วมกัน 
๒.๒ ก่อนประชุมชาวบ้าน ให้มีการจัดประชุมระดับจังหวัดเพ่ือให้คณะท้างานทั้งหมดร่วม

ประชุมท้าความเข้าใจปัญหาและความต้องการในการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
๒.๓ ประชุมชาวบ้านครั้งแรกโดยคณะท้างานระดับอ้าเภอ จัดประชุมเพ่ือเรียนรู้ร่วมกับ

ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ ร่วมคิด ร่วมท้า มีความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของ เมื่อชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ หรือผลกระทบร่วมกัน เพ่ือให้ชาวบ้านเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะท้าโครงการนั้นหรือไม่ และถ้าท้า ชาวบ้านมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ยินดีเสียสละ
เวลา แรงงานหรือทุนหรือไม่ ถ้าไม่พร้อม ไม่ท า 

๒.๔ นัดหมายผู้น้าชุมชน และ อสพ. (อาสาพัฒนา) เพ่ือเตรียมการส้ารวจข้อมูล โดยต้องมี
แผนการเดินกายภาพเพ่ือส้ารวจปัญหาชุมชน จะต้องมีการปรับแผนร่วมกันเพ่ือให้การส้ารวจได้ข้อมูล
ที่เป็นจริงของพ้ืนที่นั้นๆ 

๒.๕ ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม โดยใช้แบบส้ารวจที่ปรับแล้ว และวิธีการเดินกายภาพ 
๒.๖ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดรูปแบบเพ่ือการน้าเสนอข้อมูลให้ชุมชน 
๒.๗ คืนข้อมูล ระดมความคิด ความต้องการ แล้วจัดล้าดับความส าคัญ 
๒.๘ จัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ 
อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จี

ดีพี หรือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) คือผลรวมสุดท้าย
ทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ และเป็นตัววัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด
ที่ส้าคัญที่สุดของเศรษฐกิจระบบตลาด ผลรวมของจีดีพีจะเป็นตัวบ่งชี้ให้แก่นักเศรษฐศาสตร์และนั ก
ลงทุนให้เห็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และส้าหรับรัฐบาลเกือบทุกประเทศทั่วโลกได้ถืออัตราการ
เติบโตของจีดีพีเป็นเป้าหมายการบริหารแผ่นดินและตัวชี้วัดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประเทศจีดีพี 
ได้กลายเป็นมาตรวัดผลิตภาพที่บ่งชี้ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จีดีพี ไม่สามารถ
สะท้อนภาพความจริงที่ให้ปรากฏ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. ทรัพยากรธรรมชาติหมด : จีดีพีเพ่ิม 
จีดีพี ถือเอาการสูญเสียทุนทรัพยากรธรรมชาติเป็นรายได้ การขุดเจาะเหมือง แร่ธาตุ น้้ามัน

และก๊ าซต่ า งๆ ล้ วนไปเ พ่ิมให้กั บรายได้หรื อจี ดี พี โดย ไม่ ได้ คิ ดค้ านวณการหมดไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ไม่อาจน้ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้้ามัน จีดีพียังไม่ได้คิดค้านวณถึง
การฟ้ืนฟูธรรมชาติที่ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีอย่างป่าไม้ให้คืนสภาพ ดังนั้น ค่าตัวเลขจีดีพีที่เพ่ิมพูน
ขึ้น จึงย่อมหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน 

๒. มลภาวะเพ่ิม : จีดีพีเพ่ิม 



๓๒ 

 

การเพ่ิมขึ้นของจีดีพียังหมายถึง การเพ่ิมขึ้นของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วย กล่าวคือ 
มลภาวะที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของจีดีพี ไม่เคยถูกตรวจนับให้หักออกจากค่า จีดีพี แต่ กลับบวก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขมลภาวะเป็นพิษเพ่ิมเข้าไปให้กับจีดีพีอีกทอดหนึ่ง ในกรณี
ผู้ประสบภัยจากสารเคมีที่ตกค้างในอาหาร อากาศ น้้าดื่ม เหล่านี้จนเป็นเหตุให้ต้องรับการบ้าบัด 
รักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยและอ่ืนใด ล้วนถือเป็นการที่ต้องบวกเพ่ิมให้กับจีดีพีทั้งสิ้น แทนที่จะต้อง
ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องหักออก 

๓. การกระจายรายได้ 
จีดีพีไม่ได้ค้านึงถึงการกระจายรายได้ มิได้สะท้อนถึงความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศ ถ้า

ประเทศนั้นมีความแตกต่างในการกระจายรายได้ การเติบโตของจีดีพี ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อคนส่วน
น้อยที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ ดังเช่นจากสถิติที่มีการส้ารวจในปี ๒๐๐๗ คนที่รวยที่สุดในโลก 
๒๐๐ คนแรก มีทรัพย์สินอยู่กว่า ๑ ล้านล้านเหรียญฯ และทรัพย์สินของมหาเศรษฐีที่ร่้ารวยที่สุด ๓ 
คนแรก ก็มีมูลค่ามากกว่าจีดีพีของประเทศท่ียากจนที่สุด ซึ่งมีประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน อีกนัยหนึ่ง 
คนที่ร่ ารวยที่สุด ๓ คนแรกนั้น มีรายได้ทรัพย์สินมากกว่าจีดีพีของประเทศที่ยากจนที่สุด ๔๘ ประเทศ
รวมกัน นอกจากนี้มีตัวเลขที่ระบุว่า คนที่ร่้ารวยที่สุดในโลก ๒๒๕ คน แต่มีความมั่งคั่งเท่ากับรายได้
ของประชากรโลกที่ยากจน ซึ่งมีอยู่ ๔๗% ของประชากรโลก 

๔. กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม 
จีดีพี ไม่ถือเอากิจกรรมทางครอบครัว ชุมชน สังคม อันมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและ

อ้อมมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการใช้ชีวิตร่วมกันภายในครอบครัว ชุมชน หน่วย
ของสังคมวิชาชีพต่าง ๆ การอาสาสมัครร่วมไม้ร่วมมือในชุมชน อย่างการลงแขก งานบุญต่างๆ 
ขณะเดียวกัน เมื่อแต่ละสมาชิกในครอบครัว ในชุมชนที่ทุ่มเวลาแทบทั้งหมดของตน ไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรือชาย สามีหรือภรรยา พ่อหรือแม่ มอบเวลาทั้งหมดของพวกเขาไปกับงานการผลิตบริการทั้ง
กลางวันและกลางคืนเพ่ือกระตุ้นจีดีพีโดยไม่รู้ตัว ผลก็คือ เวลาว่างในการเอาใจใส่ต่อกันและกันเพ่ือ
กิจกรรมสร้างสรรค์ของหมู่เหล่าต้องสูญเสียไป การห่างเหิน การไม่เข้าใจกัน การแตกร้าว การหย่าร้าง 
การแตกแยกในหน่วยชุมชน ไปจนกระทั่งการฆ่าตัวตายจากสภาพกดดันของภาวะสังคม มันกลับไม่น้า
เอาความสูญเสียเหล่านี้ไปหักออกจากจีดีพี 

๕. จดีีพีเพ่ิม : ความสุขลด 
จีดีพี วัดความสุขของคนผ่านความร่้ารวย โดยเชื่อว่า ถ้าจีดีพีมีอัตราเพ่ิมสูงมาก ประเทศ

จะร่้ารวยและคนจะมีความสุข เพราะคิดว่าการกินดีอยู่ดีจะท้าให้คนมีความสุข ซึ่งไม่เป็นจริง เพราะ
คนมีความสุขหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับความรวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ยั่งยืน จีดีพีจึงไม่สามารถวัด
ความสุขที่แท้จริงของคนได้ประเทศร่ ารวยมาก ๆ และมีจีดีพีสูง ๆ ใช่ว่าประชาชนของประเทศ
เหล่านั้น จะมีความสุข หลายประเทศที่มุ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพ่ือการก้าวเข้าสู่สถานะของการ
เป็นประเทศกินดีอยู่ดี ท้าให้ประชาชนต้องท้างานกันอย่างเคร่งเครียด สุดท้ายก็ต้องไปบรรเทา
ความเครียดกันด้วยยาคลายเครียด ยานอนหลับหรือเข้าหาอบายมุข ซึ่งก็จะได้เพียงแค่ความสุข
ชั่วคราวแล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่แถมบางครั้งทุกข์มากกว่าเดิม กลับกลายเป็นว่าการมุ่งสร้างจีดีพีสูงๆ 
แทนที่ประชาชนจะมีความสุข กลับกลายเป็นตัวเร่งให้ประชาชนมีความกดดันและความทุกข์มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก 



๓๓ 

 

จากข้อเท็จจริงทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า จีดีพีได้ละเมิดสามัญส้านึกธรรมดาๆ 
ของคนทั่วไป โดยแท้จริงมันน้ารวมเอาตัวเลขทั้งผลรับและผลจ่าย (ซึ่งควรหักออก) มาบวกรวมไว้
ด้วยกัน มันรวมเอาตัวเลขทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน (ซึ่งควรหักออก) มารวมเข้าด้วยกันหมด และจาก
รากของจีดีพีท่ีรัฐบาลใช้ยึดกุมเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศนี้เอง เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง 
ความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนมากมาย และไม่อาจสะท้อนภาพความมั่งคั่งของคนในชาติและยิ่ งไม่ใช่คน
ส่วนใหญ่ในประเทศว่า เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวดีขึ้น มั่งคั่งขึ้นนี้ แท้จริงแล้วเป็นของใครเท่าใดและแลกมา
ด้วยอะไร 

ดังนั้นการน าจีดีพีมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาจเป็น
แนวคิดท่ีผิดพลาด ท้าให้เกิดการเร่งรัดการใช้ทรัพยากรจนน้าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ไม่ยั่งยืนในที่สุด 
ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาของประเทศภูฐานโดยยึดหลักความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นการรักษา
ความสมดุลระหว่างวัตถุนิยมและจิตวิญญาณนิยม การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสูญเสียหรือมีต้นทุนทางสังคมให้น้อยที่สุด 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)การพัฒนาในด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี ๒๕๔๓ ประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๙ ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุก
ประเทศจะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย ๘ 
เป้าหมายหลัก คือ  

๑. ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
๒. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
๓. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี  
๔. ลดอัตราการตายของเด็ก  
๕. พัฒนาสุขภาพของสตรี มีครรภ์  
๖. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส้าคัญอ่ืน ๆ  
๗. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ  
๘. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
ระยะเวลา ๑๕ ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง ๘ ข้อ ก้าลังจะสิ้นสุดลง โดย

ประสบความส้าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาติจึงได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไป
ด้วย ๑๗ เป้าหมายโดยเป้าหมาย ๑๗ เป้าหมายนั้น เป็นเพียงวิธีการที่ UN พยายามจะสื่อสารประเด็น



๓๔ 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่หลากหลายและซับซ้อนให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเท่านั้น ในความเป็นจริง SDGs นั้น
เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่บนฐานของแนวคิด ดังนี้๑๘ 

๑. Inclusive Development คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การพัฒนาที่คนยากจน 
คนเปราะบาง คนชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

๒. Universal Development คือ มิใช่การพัฒนามุ่งเน้นที่ประเทศยากจนเท่านั้น แต่ทุก
ประเทศเองก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายนี้เพ่ือสร้างโลกที่
ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง 

๓. Integrated Development คือ การพัฒนาที่บูรณาการ หมายถึงว่า การบรรลุเป้าหมาย 
SDGs จะท้าเพียง ๑ เป้าหมายหรือ ๑ เป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างแนบแน่นในระดับเป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องด าเนินไปพร้อมๆ กันอย่าง
เป็นระบบ 

๔. Locally-focused Development คือ การพัฒนาที่จะต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น หรือ 
Bottom-up ด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คน
ที่สุด และองค์กรที่บริหารจัดการเมืองหรือท้องถิ่นในชนบทเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญที่สุดในการ
ด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในพ้ืนที่ การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน้าไปพิจารณาในระดับ
ท้องถิ่นให้ได้และด าเนินการในระดับท้องถิ่นให้ได้ 

๕. Technology-driven Development คือ การพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ 
ทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพ่ือ
ท้าให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ๑๗ ข้อนี้สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็น ๕ กลุ่ม (แบ่งตามองค์การสหประชาชาติ) 
ประกอบด้วย 

๑. กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน : ประกอบด้วยเป้าหมาย (๑) 
การลดความยากจน (๒) การขจัดความหิวโหย (๓) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (๔) การศึกษาที่มี
คุณภาพ และ (๕) ความเท่าเทียมกันทางเพศ 

๒. กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง : ประกอบด้วยเป้าหมาย (๗) 
พลังงานที่สะอาดและจ่ายซื้อได้  (๘) งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (๙) 
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน (๑๐) ลดความเหลื่อมล้้า และ (๑๑) เมืองและชุมชน
ยั่งยืน 

๓. กลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย เป้าหมาย 
(๖) น้ าและสุขาภิบาล (๑๒) การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (๑๓) การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๑๔) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (๑๕) ระบบนิเวศบนบก 

๔. กลุ่ม Peace หรือกลุ่มด้านสันติภาพ : ประกอบด้วยเป้าหมาย (๑๖) สันติภาพและสถาบัน
ที่เข้มแข็ง 

                                                           
๑๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน. พ.ศ. ๒๕๕๘. 



๓๕ 

 

๕. กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา : ประกอบด้วยเป้าหมาย (๑๗) 
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาซึ่งกลุ่ม People Prosperity และ Planet ก็สอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการท้ากิจกรรมด้านการพัฒนา
ด้านใดก็ตาม จะต้องค้านึงถึงทั้ง ๓ ด้านนี้พร้อม ๆ กัน เช่น หากมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็ต้อง
พิจารณาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย หากจะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องพิจารณา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเป็นต้น ส่วน Peace และ Partnership นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็น
ประเด็น Cross-cutting ที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ ๓ องค์ประกอบข้างต้น 
หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องกับทุกเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การมีสันติภาพในสังคมย่อมเป็น
พ้ืนฐานส้าคัญในการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ และการมีชีวิตที่ดี การมีรัฐที่มีประสิทธิผลและรับผิดชอบ 
และไม่คอรัปชั่น ย่อมส่งผลอย่างส้าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเป้าหมาย๑๙ 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม 

นวัตกรรม (innovation) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์จนแยกกันไม่ออก 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการตลอดจนโครงสร้างทาง
สังคม อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์การ (Lado & Maydeu-Olivares, ๒๐๐๑) และสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน (Hult, Hurley & Knight, ๒๐๐๔) ทั้งนี้ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของนวัตกรรม
เอาไว้อย่างหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

นวัตกรรมเป็นความคิดใหม่ซึ่งถูกค้นพบหรือมีการใช้เป็นครั้งแรก เป็นการรับรู้ถึงความใหม่ของ
ความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน หากสามารถเข้าใจและเข้าถึงนวัตกรรมได้
ก่อนก็จะสามารถเข้าใกล้ความสาเร็จได้เช่นเดียวกัน (Rogers, ๑๙๙๕)  สอดคล้องกับที่ Morton 
(๑๙๙๘) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า เป็นการทาให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง (renewal) ซึ่งหมายถึง 
นวัตกรรมไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถเป็นการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งเก่าที่มีอยู่เดิมก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้  นวัตกรรมยังหมายถึงการ
แก้ไขหรือการประดิษฐ์ความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะได้รับการน าไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
มาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วน Drucker (๑๙๘๕) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า 
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจและ
ความมั่งคั่ง เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการ
ที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือจากการสร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขึ้นจากองค์
ความรู้ใหม่ จากการศึกษาของ Tidd & Bessant (๒๐๐๙) ได้ให้ค าจากัดความว่า นวัตกรรมเป็นผลของ
งานวิจัยและพัฒนาที่ได้มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงเพ่ือนาไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ตามแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งผู้บริหารองค์การได้วางแผนเอาไว้ ส่วน Rogers 
(๑๙๘๓) ก็พูดถึงมุมมองของความใหม่ของนวัตกรรมเช่นเดียวกัน โดยได้อธิบายไว้ว่า นวัตกรรมคือการ
กระท า หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งได้รับการรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆด้วยตัวบุคคลแต่ละคน หรือหน่วยอ่ืน ๆของ

                                                           
๑๙ เรื่องเดียวกัน 



๓๖ 

 

การยอมรับในสังคม การพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่า
สิ่งนั้นๆเป็นสิ่งใหม่หรือไม่ ดังนั้น นวัตกรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคล
กลุ่มอ่ืน ๆ ก็ได้ และนวัตกรรมคือกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีคุณค่าให้อยู่ในรูปแบบมูลค่าเพ่ิม
สาหรับองค์การ (Merx-Chermin & Nijhof, ๒๐๐๔) 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (๒๕๕๓) อธิบายว่า นวัตกรรมหมายถึงแนวความคิด การปฏิบัติ
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความใหม่และมีการนามาประยุกต์ใช้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การ
สร้างตลาดใหมผ่ลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ ซึ่งเป็นการทาในสิ่งที่แตกต่างจากท่ีผู้อ่ืน
ได้สรรค์สร้าง โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวให้เป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่สิ่งใหม่ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

กล่าวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะทาให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและผลกาไร
ให้กับองค์การในระยะยาว๒๐ 

๒.๓.๑ รูปแบบของนวัตกรรม 
รูปแบบของนวัตกรรม (form of innovation) สามารถแบ่งได้อย่างหลายหลากรูปแบบ 

อย่างไรก็ตาม หากจาแนกรูปแบบของนวัตกรรมตามวัตถุประสงค์การนาไปใช้ จะสามารถแบ่งได้เป็น  
๓ รูปแบบ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๓) ดังนี้ 

 (๑) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการดาเนินการปรับเปลี่ยนขนาดเล็ก

จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า (Langley, Pals & Ortt, ๒๐๐๕) ส่วน
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (๒๕๕๓) อธิบายว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ นวัตกรรมในรูปแบบของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรม
ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน รวมถึงสินค้าเดิม
ที่พัฒนาให้มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ในตลาด นอกจากนี้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์การ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นั้น
ได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นองค์การจึงควรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและคู่ค้า  

(๒) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) 
นวัตกรรมบริการ คือ แนวคิดและการพัฒนาการให้บริการขององค์การ (Michel, Brown & 

Gallan, ๒๐๐๗) ซึ่งการพัฒนาการให้บริการใหม่นั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อความสามารถทางการ
แข่งขันในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ (Gallouj & Weinstein, ๑๙๙๗) 
ซึ่งการให้บริการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ตัวลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นสาคัญ (Lee & Chen, ๒๐๐๙) ทั้งนี้ 
นวัตกรรมบริการเป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีลักษณะที่จับต้อง
                                                           
๒๐ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, นวัตกรรม:ความหมาย ประเภท และความส าคัญต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ. วารสารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑๒๘ ตุลาคม-
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. 



๓๗ 

 

ไม่ได้ (intangible) ซึ่งหมายความรวมถึงวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ธุรกิจโดยมักอยู่ในรูปวิธีการใหม่ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เนตมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ เช่น การซื้อขายสินค้าผ่านการ
ประมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๓) และนวัตกรรมบริการสามารถแสดง
ให้เห็นได้ถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในส่วนของการน าเสนอบริการต่อลูกค้า
และการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมต่อองค์การ นอกจากนี้นวัตกรรมบริการควรที่จะส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการสร้างคุณค่าทั้งต่อองค์การและลูกค้า  

(๓) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการ คือกระบวนการ การดาเนินงานใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิม

ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ หรือ ซอฟท์แวร์( software) ต่างๆ 
เพ่ือที่จะช่วยในการลดต้นทุน พัฒนากระบวนการต่างๆในการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(OECD, ๒๐๐๕) สอดคล้องกับที่ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (๒๕๕๓) อธิบายว่า นวัตกรรม
กระบวนการเป็นรูปแบบการใช้นวัตกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ กระบวนการผลิต หรือวิธีการในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น 
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ (B๒B E-Commerce) ที่ช่วยลดความจาเป็นในการจัดทา
เอกสารของภาคธุรกิจ อันส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจอย่างมาก เป็นต้น นอกจากนี้ 
Langley, Pals & Ortt (๒๐๐๕) ให้ค าจากัดความของนวัตกรรมกระบวนการเอาไว้ว่าคือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) และปัจจัยน าออก 
(output) 

๒.๓.๒ ประเภทของนวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (๒๕๕๓) ได้มีการแบ่งประเภทของนวัตกรรมออกเป็น ๔ 

ประเภท ตามระดับความใหม่ขององค์ประกอบ (component) หรือระบบ (system) ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) 
เป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือท าการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

โดยการพัฒนาองค์ประกอบของสิ่งนั้น ๆ แต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใหม่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยนวัตกรรมส่วนมากที่พบเห็นในปัจจุบันนั้น
ส่วนมากจะเป็นนวัตกรรมในลักษณะนี้ กล่าวคือ เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
เป็นล าดับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน (system) โดยรวม เช่น การพัฒนารูปแบบของ
สินค้าที่เดิมมีวางขายในตลาดอยู่แล้ว โดยพัฒนาจากรุ่นที่ ๑ ไปสู่รุ่นที่ ๒ และ ๓ ตามล าดับ เป็นต้น 

(๒) นวัตกรรมที่ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง  ๆ ที่สามารถรวมกันได้  (Modular 
Innovation) 

เป็นนวัตกรรมที่มีการนาองค์ประกอบใหม่มาใช้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน
โดยรวมที่มีอยู่ เดิม กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์ แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมในลักษณะนี้มีความต้องการในการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่ชัดเจน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่เดิมใช้กระแสไฟฟ้าเป็น



๓๘ 

 

แหล่งพลังงาน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานอ่ืนแทน โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน
หรือวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์นั้น เป็นต้น 

 (๓) นวัตกรรมสถาปัตยกรรม (Architectural Innovation) 
เป็นการปรับปรุงหรือน าระบบการทางานรูปแบบใหม่มาใช้โดยอาจเป็นการปรับปรุง

องค์ประกอบต่าง ๆให้ดีขึ้น หรืออาจคงรูปแบบการทางานเป็นลักษณะเดิม ทั้งนี้ คุณลักษณะที่สาคัญ
ของนวัตกรรมประเภทนี้คือ การปรับโครงสร้าง (reconfiguration) ของระบบที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ โดยนวัตกรรมในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความท้า
ทายในการประยุกต์และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือเป็นการรวมระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
โดยนามาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบการดาเนินงานใหม่อีกครั้ง เช่น สาย
การบินต้นทุนต่า (low-cost airlines) เป็นต้น 

(๔) นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) 
เป็นการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการท างานใหม่ทั้งหมด กล่าวคือ ใช้องค์ประกอบใหม่ใน

ระบบการท างานที่ออกแบบขึ้นใหม่ซึ่งแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน เช่น การคิดค้นโทรศัพท์ การ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น 

๒.๓.๓ แหล่งที่มาของนวัตกรรม 
กนกวรรณ ภู่ไหม (๒๕๕๙) ได้แบ่งจุดก าเนิดนวัตกรรมในองค์การธุรกิจมาจาก ๒ แหล่ง คือ 
(๑) การคิดค้นภายในองค์การ 
องค์การมักมีการจัดตั้ งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นภายในองค์การและจัดหาผู้ที่มี

ความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ซึ่งการเกิดนวัตกรรมที่มี
คุณค่าอย่างต่อเนื่องนั้น โดยทั่วไปมักมาจากการกระตุ้นนวัตกรรม โดยการใช้วัฒนธรรม องค์การ เป็น
กลไกผลักดันให้บุคลากรทั้งหมดขององค์การตื่นตัว สร้างความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
ให้กับองค์การ 

(๒) การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับนวัตกรรมจากภายนอก 
คือการเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอก ซึ่งจะท าให้แนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ

หลากหลายมากกว่า รวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าการพัฒนาเองท้ังหมด โดยอาจใช้การจ้าง
หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า หรืออาจจะร่วมมือในเชิงพันธมิตรกับหน่วยงานที่มี
ความพร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมจากความถนัด
ของทั้งคู่ เป็นต้น 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (๒๕๕๖) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่น โดยการริเริ่มหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมจากวัดและพระสงฆ์ใน
ประเทศไทยนั้น พระสงฆ์ด าเนินการพัฒนามาโดยตลอด แต่เป็นการพัฒนาด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ
เพราะเป็นหน้าที่เบื้องต้นที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติ อันเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า 
และหลักการของพระพุทธศาสนาโดยรวม อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 
พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาชนบทนั้น เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมหลังจาก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ซึ่ง



๓๙ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์นั้นกล่าวว่าเมื่อมนุษย์ซึ่งเป็นปัจเจก
บุคคล รวมตัวกันหาที่อยู่อาศัยแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่บางอย่าง และเพ่ือด ารงสังคมมนุษย์ให้คง
อยู่สืบไป เมื่อนานวันเข้าความหลากหลายและความแตกต่างย่อมเกิดขึ้น เพ่ือท าการควบคุมผู้คนใน
สังคมให้เป็นระเบียบ จึงต้องมีการสร้างหน่วยงานขึ้นมาท า หน้าที่ก ากับดูแล ในหน่วยงานนั้นมีปัจเจก
บุคคลเป็นผู้ท าหน้าที่๒๑ การท าอย่างนี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเรียกว่าบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ตามมี
ผู้ศึกษาบทบาทหน้าที่ ไว้หลากหลาย ซึ่ ง ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่ าง  ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า “บทบาท” หมายถึง การท า ตาม
หน้าที่ที่ก าหนดไว้โดยอาจออกเป็น ๒ ความหมาย คือ 

๑) บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างทางสังคม ที่มีมาพร้อมกับต าแหน่ง และแสดงถึงลักษณะ
เฉพ าะและคุณสมบัติที่ควรจะได้รับต าแหน่ง 

๒) บทบาทหน้าที่ที่เกิดจากการกระท าระหว่างกัน หรือการปะทะกันทางสังคมซึ่งผ่าน
ช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร และมีการปรับตัวให้เป็นแบบแผนตามสถานการณ์ที่ปรากฎในปัจจุบัน 

ส่วนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์อย่างไม่เป็นทางการนั้น เป็นการพัฒนาโดยพระสงฆ์เป็น
ผู้ริเริ่มและด าเนินการเองโดยไม่ผ่านการสร้างหรือชี้น าจากรัฐบาล แต่เป็นความคิดของพระเถระผู้ใหญ่
ในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ 
จึงมองเห็นปัญหาและความยากล าบากของชุมชนที่อยู่ตามชนบท พระสงฆ์กลุ่มนี้ทางานด้านพัฒนามา
นานเนื่องมาจากเกิดความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่ด ารงตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ
ในฐานะที่มีหน้าที่ชี้น าความสุข แก่ประชาชนในชุมชนตามพุทธบัญญัติ  นับตั้งแต่มีการร่าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ บทบาทพระสงฆ์เริ่มมีความชัดเจน กล่าวคือ มีอ านาจในการ
ปกครองคณะสงฆ์เอง รวมทั้งอ านาจในการช่วยเหลือชุมชนที่วัดตั้งอยู่ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เกิด
พระสงฆ์ผู้น า ท้องถิ่นขึ้น ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุาาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสงฆ์กลุ่มนี้ได้ออกจาริกช่วยเหลือประชาชนใน
ถิ่นห่างไกลตามชนบท จนกระทั่งได้มีการตั้งศูนย์โรงเรียนราษฎร์ของวัดแห่งประเทศไทยขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานการพระพุทธศาสนาขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทั้งสองศูนย์นี้เป็น
ศูนย์ ใหญ่ที่ คอยดู แลสนับสนุน โครงการ พัฒนาของพระสงฆ์  ทั้ ง ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิ
อาเซียนเรื่อยมา จากระยะเวลาที่ปรากฏดังกล่าว พระสงฆ์ผู้น าการพัฒนาท้องถิ่นของไทยนับว่ามี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบทมาอย่างยาวนาน และได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค์อย่างรอบด้าน 
พระสงฆ์กลุ่มนี้จึงมีความสามารถในการจัดท า โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีรูปแบบหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม 
ความสามารถของพระสงฆ์ และการมองเห็นทิศทางการพัฒนาจากประชาชนหรือผู้น าท้องถิ่น ซึ่งไป
ระกอบด้วยความสัมพันธ์ต่างๆ ในแต่ละระดับดังนี้ 
                                                           
๒๑ พระมหาอนุชา สริิวณโฺณ, การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ พ.ศ. ๒๕๕๖, หน้า ๔๓. 

 



๔๐ 

 

๑. การพัฒนาแบบ “พระสงฆ์-ชาวบ้าน” กล่าวคือ พระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่มงานพัฒนา โดยเข้าไป
อาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้อาศัยกลไกของรัฐ 
คือ ไม่ได้อาศัยผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และข้าราชการอ่ืนๆ 

๒. การพัฒนาแบบ “พระสงฆ์-ผู้ใหญ่บ้าน-ชาวบ้าน” ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่น รูปแบบนี้เกิดขึ้น
จากลักษณะ ๒ ประการดังนี้ 
 ๒.๑ เกิดจากผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นด้านการพัฒนาสอดคล้องกับพระสงฆ์จึงให้ความร่วมมือ
ในการพัฒ นาทุกด้าน 

๒.๒ เกิดจากผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นการพัฒนาของพระสงฆ์ อันเนื่องมาจากตนเองเสีย
ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งต่อมามีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นภายใน
หมู่บ้านนั้นเป็นเรื่องธรรมดา หรืออาจมีความเข้าใจในตัวพระสงฆ์ระดับผู้น ารูปนั้นๆ มีความจริงใจและ
มุ่งมั่นต้องการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านจึงให้การช่วยเหลือพระสงฆ์ โดยชี้น าการพัฒนาท้องถิ่นแก่
ชาวบ้านอีกช่องทางหนึ่ง 

๒.๓ การพัฒนาแบบ “พระสงฆ์-ก านัน-ชาวบ้าน” การพัฒนาในลักษณะนี้เริ่มแรก พระสงฆ์
ด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน โดยที่ก านันจะสังเกตการณ์
อยู่ห่างๆ เนื่องจากยังไม่มีความแน่ใจในทิศทางการพัฒนาว่าจะส าเร็จหรือล้มเหลว เมื่อพระสงฆ์กับ
ชาวบ้านด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก านันจะเข้ามาให้ความร่วมมือร่วมกับพระสงฆ์และ
ชาวบ้านเพราะถ้าไม่เข้าร่วมอาจถูกแย่งชิงบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นจากพระสงฆ์ 

๒.๔ การพัฒนาแบบ “พระสงฆ์-ข้าราชการ-ชาวบ้าน” การพัฒนาในรูปแบบนี้อย่างน้อย
ปรากฏการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี ๑ การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ-์ครูใหญ่-ชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูใหญ่ที่เคย
เป็นภิกษุมาก่อน มีความคุ้นเคยกับพระสงฆ์มาก และรู้งานด้านการพัฒนาเป็นอย่างดี 
 แนวทางที่ ๒ การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์-ข้าราชการฝ่ายปกครอง-ชาวบ้าน การพัฒนา
ท้องถิ่นในรูปแบบนี้ ท า ให้งานด้านการพัฒนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง เพราะได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายปกครองของอ าเภอ 
 แนวทางที่ ๓ การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์-ข้าราชการ-ชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงราชการที่สังกัด
อยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดยมิได้จ ากัดแต่เพียงกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว ผลจากการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีข้าราชการเข้าช่วยท าให้เข้าถึงงบประมาณ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถก าจัด
จุดอ่อนบางประการของพระสงฆ์จากการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ดังได้กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า
ไม่ได้ก าหนดการพัฒนาที่ตายตัว หากแต่พัฒนาตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน การพัฒนาอาจผูกพันกับราชการก็ได้หรือไม่ผูกพันก็ได้ กล่าว คือ ข้าราชการมิใช่
ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาที่มีพระสงฆ์เป็นผู้น า หากแต่ขึ้นอยู่กับการร่างโครงการของพระสงฆ์และ
ความสามารถในการแสวงหางบประมาณ และความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นส าคัญ ซึ่งผลงานการ
พัฒนาของพระสงฆ์สามารถสรุปได้ดังนี ้

๑. การพัฒนาวัด มีการสร้างและซ่อมแซมศาสนวัตถุ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดให้
สะอาดร่มรื่น 
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๒. การพัฒนาชุมชน ได้แก่ “การสร้างและซ่อมแซมถนน สะพาน สระน้ า บ่อบาดาล รวมไป
ถึงการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างอาคารศูนย์พัฒนาประจ าหมู่บ้าน น าประชาชนปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น” 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษาโดยการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือสอนพระภิกษุและ
สามเณรออกสอนและอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนและเปิดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์
ต่อเนื่องถึงการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามสมควร 

๔. การพัฒนาด้านการเผยแผ่และสังคมสังเคราะห์ โดยเริ่มหลักสูตรอบรมประชาชน ผู้ต้องขัง 
บรรยายธรรมทางวิทยุ ตลอดจนแนะน า ประชาชนในด้านต่าง อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ 
รวมทั้งหลักการด ารงตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของ
บุคคล ต่อความเสื่อม ความเจริญของบุคคล ถ้าบุคคลอาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะก่อให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มาก 

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม เรียกว่า สัปปายะ มี ๗ อย่าง
ด้วยกัน 

๑. ที่อยู่ซึ่งเหมาะ : วัด ราวป่า โคนต้นไม้ ส านักปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ อาราม เรือนว่างอันเป็น
ที่สบาย สงบ ปราศจากผู้คนสัญจรพลุกพล่าน ไม่ใกล้หนองน้ า บ่อน้ า หรือแหล่งชุมชนจนเกินไป อัน
อาจจะเกิดความร าคาญ มีรั้วรอบขอบชิด ปลอดภัยต่อความเป็นอยู่ มีที่เหมาะส าหรับ การปฏิบัติ
ธรรม การเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถ 

๒. การเดินทางที่เหมาะ : มีทางโคจร หรือ ทางเดิน ถนนหนทางไปมาได้สะดวก ไม่ใกล้นัก 
ไม่ไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไม่ล าบากนัก เหมาะแก่การจาริก อีกทั้งภายในสถานที่ก็ควรมี
ทางเดินจงกรม ทีเ่หมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม 

๓. การพูดคุยที่เหมาะ : การสนทนา พูดคุยกันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ได้ฟังสิ่งที่
จะท าให้จิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความสงบระงับในการที่จะท าความเพียร และพูดแต่
พอประมาณ 

๔. บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน : มีบุคคลที่ติดต่อคบหาผู้ตั้งมั่นในศีลธรรม มีความสันโดษ มัก
น้อย ชักจูงแนะน าไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเพียร ความสงบ และถ้าเป็นครูบา
อาจารย์ หรือบุคคลที่เคยเจริญกรรมฐานมาแล้ว ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก 

๕. อาหารที่เหมาะกัน : อาหารที่บริโภค ควรเป็นอาหารที่สบายต่อความเป็นอยู่ในอัตภาพ
แห่งตน เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว ไม่ท าให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง ท้องเดิน เป็นอาหารที่จะ
เป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกาย 

๖. ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน : หมายถึงอากาศตามฤดูกาล ความร้อน 
ความเย็น ของอากาศ ที่ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป อันจะท าให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ร่างกาย 

๗. อิริยาที่เหมาะกัน : หมายถึงอิริยาบถทั้ง ๔ หรือ การเคลื่อนไหว ยืน เดิน นั่ง นอน 
อิริยาบถใดทีท าให้จิตสงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถนั้นสบาย 

จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กับชุมชนเป็นการริเริ่ มการพัฒนาและ
พัฒนาร่วมกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดและพระสงฆ์นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเสียสละ
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ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานทั้งเกิดจากความต้องของรัฐและความต้องการของพระสงฆ์เอง 
หากแต่ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ เป็นความต้องการช่วยเหลือชาวบ้ านในชุมชนตาม
พ้ืนที่ชนบท ด้วยความปรารถนาให้มีความสามารถเลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นจุดด้อยของสังคม จาก
บทบาทดังกล่าวพระสงฆ์ส่งเสริมในหลายๆ ด้านต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
จึงนับว่าประสบความส าเร็จทั้งด้านการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และได้รับการยอมรับบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างกว้างขวาง ทั้งยังคาดหวังต่อแนวทางการพัฒนาความรู้ใน
รูปแบบใหม่ ๆ อีกด้วย 
 
๒.๕. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม 

เครือข่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การสร้างเครือข่ายนั้นอาจจะ
แสดงออกหรือพัฒนาแบบแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพและฐานะของคนในเครือข่าย
นั้นๆ เครือข่ายแบบแนวตั้ง คนในเครือข่ายจะเรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า ฝ่ายที่อยู่ในระดับสูงจะมี
ฐานะอุปถัมภ์ การแลกเปลี่ยนระหว่างชั้นมีลักษณะไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่วนเครือข่ายแบบ
แนวนอนสถานภาพและฐานะของคนในกลุ่มที่เข้ามาเป็นเครือข่ายนั้น มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
การแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน บริการ หรือแม้แต่ความรู้ มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
ในกรณีที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องมีตัวกลางคอยประสานงาน แต่ในกรณีที่มีความซับซ้อนหรือมีสมาชิก ใน
เครือข่ายหลายกลุ่มอาจมีแม่ข่ายเป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆ 

สุเทพ สุนทร์เภสัช อธิบายว่า เครือข่ายเป็นรูปแบบทางด้านความสัมพันธ์ขอ’สมาชิกภายใน
สังคม ที่มีแบบแผนสายสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค ในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัย
กันซึ่งมีหลักการว่าสายสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้กระท าต่างๆ ปกติจะมีลักษณะ ควบคู่ขนานกัน ในด้าน
เนื้อหาความเข้มข้นสนองสิ่งต่างให้แก่กันและกัน โดยมีความเข้มข้นมากน้อยต่างกันและมีลักษณะการ
ทอดต่อกัน หรือน าไปสู่เครือข่ายชนิดต่าง ๆ ที่เกิดโดยความจูงใจแต่มีข้อจ ากัดว่าแนวโน้มที่จะเกิด
เครือข่ายต่างๆ ที่มีพรมแดนชัดเจนจะแบ่งกลุ่มออกจากกัน และส่งผลให้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือน าไปสู่
ความร่วมมือกัน๒๒ 

พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ กล่าวถึงเครือข่ายสังคมว่าหมายถึง สายสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ อีกหลายคนในสังคม โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเครื่องใช้ไม้สอย การบริการระหว่างบุคคลทั้งที่เป็นกลุ่มไม่เป็นทางการ 
องค์การทางสังคมต่าง ๆ เปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ 
และขณะเดียวกันบุคคลนั้น ๆ ก็เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอ่ืนๆ ใน
เครือข่ายสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ เช่นกัน๒๓ 

                                                           
๒๒ สุเทพ สุนทร์เภสัช, ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย, (เชียงใหม่ : บริษัท ส านักพิมพ์ โกลบอลวิช่ัน จ ากัด , ๒๕๔๐), 
หน้า ๑๖. 
๒๓ พิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ , การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม , (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยทางสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖), หน้า ๓๔๖ - ๓๔๗. 
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เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย์ ได้อธิบายถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายว่า คือ การที่ปัจเจกบุคคลหรือ
สถาบันมารวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เพียงการ
รวมกลุ่มเท่านั้นยังไม่อาจเป็นเครือข่ายงานได้ หากจะให้เป็นเครือข่ายต้องมีปัจจัยอีกข้อ คือ  ความ
ร่วมมือกันที่จะติดต่อสื่อสาร ความเต็มใจที่จะประสานงานกัน ข้อส าคัญ สมาชิกต้องมีการยอมรับที่จะ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับข้ันตอนของการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย
เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะร่วมมือกันของเครือข่าย ส่วนหลักปฏิบัติในการสร้าง
เครือข่ายได้แก่ 

๑. ระบุกลุ่มหรือบุคคล ที่สามารถท าหน้าที่กระตุ้นหรือท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้ 
๒. การจัดการเครือข่ายที่ดี ต้องมีศิลปะในการสานประโยชน์ ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละ

ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
๓. ในการพัฒนา การปฏิบัติและติดตามผลของกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของเครือข่าย

จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาชิกเครือข่ายผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้ให้ทุน 
๔. จ าเป็นต้องมีความสนใจร่วมกัน วัตถุประสงค์และทัศนะร่วมกัน และมีวิธีการท างาน ที่จะ

อ านวยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network Construct) หมายถึง กิจกรรมในการ

ก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัด
กิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จ ะท า
ความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย เหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคม มีหลายประการ ได้แก่  

(๑) บุคคลต้องการมีเพ่ือนในการท างาน ต้องการมีหมู่ มีพวก  
(๒) บุคคลต้องการทรัพยากรในการท างาน  
(๓) บุคคลต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน  
(๔) บุคคลต้องการความช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา  
(๕) บุคคลต้องการประหยัด และ  
(๖) บุคคลต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็น

เงื่อนไขส าคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม อาจมีสาเหตุจากปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ได้แก่  
(๑) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ซ้ าซ้อน หลากหลาย และขยายตัว จนเกิน

ความสามารถของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ที่จะด าเนินการแก้ไข  
(๒) เครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพื้นที่ทางสังคม และ  
(๓) เพ่ือให้การประสานผลประโยชน์เป็นไปอย่างเท่าเทียม จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้

ว่าเหตุผลส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึ่ง
ไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
ส่งผลให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 



๔๔ 

 

ส่วนประกอบของเครือข่ายทางสังคม (Social Network Components) ส่วนประกอบที่
ส าคัญของความเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย  

(๑) หน่วยชีวิตหรือสมาชิก  
(๒) จุดมุ่งหมาย  
(๓) การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก  
(๔) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน และ (๕) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร๒๔  
ส่วนประกอบของเครือข่าย ในความคิดเห็นของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มี ๗ ประการ 

ประกอบด้วย๒๕  
(๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน  
(๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
(๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  
(๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  
(๕) มีกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  
(๖) มีการพึ่งอิงร่วมกัน และ  
(๗) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน๒๗ 
นอกจากนี้ มีการใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ LINK เพ่ืออธิบายส่วนประกอบของ

เครือข่าย ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ  
(๑) การเรียนรู้ (Learning)  
(๒) การลงทุน (Investing)  
(๓) การดูแล (Nursing) และ  
(๔) การรักษา (Keeping)๒๖๒๘ 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกของเครือข่าย  
(๒) มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย  
(๔) การสื่อสารภายในเครือข่าย (๕) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายจัดเป็นแนวคิดที่ส าคัญและถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการ

อธิบายภาพการเคลื่อนตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการ หรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ จากแนวคิดและความหมายของ

                                                           
๒๔ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, พ.ศ. ๒๕๔๗). 
๒๕ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซัคเซสมีเดีย จ ากัด, ๒๕๔๓). 
๒๖ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธ์, สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา, พ.ศ. ๒๕๔๖). 
 



๔๕ 

 

เครือข่ายทางสังคมของนักวิชาการหลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมหมายถึง 
ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความ
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน รวมตัวขององค์กรในชุมชนต่าง ๆ โดยมีความเท่าเทียมกัน เป็นการ
จัดการที่เกิดจากการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เป็นการรวมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากร เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งกัน ก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแลงรูปแบบต่างๆให้เกิดความ
เหมาะสมในสังคม ซึ่งแนวคิดเครือข่ายทางสังคมเป็นแนวคิดที่จะช่วยในการอธิบายภาพการเคลื่อนตัว
จากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่าง ๆ ในชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายนั้น ควรรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
ประโยชน์อย่างแรกที่จะได้ คือ แทนที่จะต้องท างานคนเดียวหรือกลุ่มย่อย ๆ ก็ให้มาท างานร่วมกลุ่ม 
มาร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับชาติ ซึ่งอาจจะมาจากการ
ประชุมเครือข่าย ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือ การได้รับข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดความเข้าใจ 
รวมทั้งความเชื่อถือซึ่งกันและกันมากขึ้น 

 
๒.๖ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน มีค าศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการหลายค าที่ใช้สื่อ
ความหมายท านองเดียวกัน ได้แก่ People’s Participation, Citizen Involvement, Popular 
Participation, Grass-Roots Participation เป็นต้น 

อรทัย ก๊กผล กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีขอบเขตกว้างข้ึน การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่นเพ่ือผลประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด โดยหลักการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวที
การมีส่วนร่วมครั้งเดียว การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความ
ตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจใน
เรื่องนั้นๆ กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสรภาพที่จะ
ตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจาก
การบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่าเมื่อพิจารณาจากความหมายที่องค์การระหว่างประเทศ บุคคลผู้
มีบทบาททางด้านการพัฒนาสังคมทั้งในและต่างประเทศ๒๗ รวมทั้งนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
                                                           
๒๗ อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนกับริหารท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิท
วงศ์การพิมพ,์ ๒๕๕๒), ๑๗-๑๙. 



๔๖ 

 

ได้กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่วนร่วมหรือได้ให้ความหมายหรือได้ให้นิยามค าว่าการมีส่วนร่วมไว้
หลากหลายข้างต้นแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้นขั้นแรก
จะต้องเกิดขึ้นจากจิตส านึกของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มใจเต็มก าลังตาม
ความรู้ความสามารถของตนเองในการเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยร่วมกันวางแผน 
จัดรูปแบบวางเป้าหมายรวมถึงการจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองตลอดจน
ร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นกระบวนการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและใช้โอกาสที่ได้รับ
แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แก้ไขปัญหาความต้องการของตนโดยการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกน้อยที่สุด๒๘ 

เจริญ ภัสระ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า
หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประชาชน ยอมรับผิดชอบและกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันและยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทรรศนะที่แตกต่าง
กันอีก ๔ ความหมาย คือ๒๙ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการของประชาชน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการ ได้เพ่ิมความสามารถในการควบคุม
ทรัพยากรและสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิก
สังคม และในการมีส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการ
ตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และ
ความช านาญร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและ
ได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งที่เขามี แสดงออกซ่ึงสิ่งที่เขาต้องการ 
แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญและแสดงถึงวิธีแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของ
หน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

ประภาพร ศรีสถิตธรรม ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ในการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาในอนาคต ซึ่งอาจจะถูก
                                                           
๒๘ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้า, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๗๖. 
๒๙ เจริญ ภสัระ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของรัฐ, วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๔๐, พฤษภาคม), หน้า ๑๒, ๑๑-๑๔. 



๔๗ 

 

ก าหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการหรือได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการก็ได้ และจากการส ารวจ
พบว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมจากท่ัวโลก นั้นมี ๖ ขั้นตอน ดังนี้๓๐ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การทราบถึงผลงานการด าเนินการ 
๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
๔. มีการรับรองสิทธิส่วนบุคคล 
๕. มีอิสระในการโต้แย้ง 
๖. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
๒.๖.๑ ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมสามารถสร้างความยอมรับในคุณค่าและวัฒนธรรมในชุมชนและสามารถ

เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่ไม่พึงปรารถนาของชุมชนได้ เป็นวิธีการที่สามารถสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และน าเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นการระดมพลังความคิด พลัง
กาย ก าลังใจและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ออกมาใช้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วิทยาการที่
ซับซ้อนจากภายนอกให้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีการกระจายอ านาจพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ต่างๆ ไปสู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยสอดคล้องกับปรัชญาสังคมและการเมืองที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย การพัฒนา และมีโอกาสเข้ามาก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนนี้เอง เป็นหัวใจส าคัญของงานพัฒนา การพัฒนาใดๆ ก็ตามถ้าขาดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อนงค์ พัฒนจักร ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น
ควรมีสาระส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. การให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้น าความรู้และข้อมูลต่างๆ สื่อ
ระหว่างกันเป็นการลดช่องว่างของการสื่อความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนช่วยให้ประชาชน
สามารถเลียนแบบ ดัดแปลง หรือสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ช่วยจัดโครงการพัฒนา เพื่อให้เป็นแบบจ าลองและแบบฝึกหัดแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาวชนบทให้มองเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมให้
ดีที่สุด 

๓. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของประชาชนให้สอดคล้องกับการท างานร่วมกันใน
รูปแบบและวิธีการที่มีกฎเกณฑ์ มีระบบ และมีความซับซ้อน 

นอกจากนี้ ยังได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ ๓ รูปแบบ คือ 

                                                           
๓๐ ประภาพร ศรีสถิตธรรม, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีของชุมชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา” ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓. หน้า ๑๖. 
 



๔๘ 

 

๑. การมีส่วนร่วมแข็งขัน (Active) หมายถึง การเข้าร่วมตั้งแต่การเริ่มและติดตามใน
กระบวนการ การก าหนดความต้องการแผนกงาน ตลอดจนการเข้าร่วม ในกิจกรรมการด าเนินงาน
และความสนใจในผลงานการพัฒนา 

๒. การมีส่วนร่วมแบบไม่แข็งขัน (Passive) หมายถึง การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยไม่ให้
ความส าคัญของการก าหนดแผนงานและนโยบาย ตลอดจนไม่ให้ความสนใจในผลการด าเนินงาน 

๓. การมีส่วนร่วมแบบเฉื่อยชา (Insert) หมายถึง การเข้าร่วมโดยการถูกชักจูง จ ายอมหรือ
ถูกบังคับบัญชา โดยสภาพแวดล้อมบุคคล ซึ่งการเข้ามีส่วนร่วมประเภทนี้จะแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป๓๑ 

๒.๖.๒ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
สมนึก ปัญญาสิงห์ ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมว่า 
๑. ต้องยึดหลักปัญหาและความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมหาก

กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องใช้เวลากระตุ้น เร่งเร้าสร้างความสนใจ จนเป็นที่ยอมรับต่อกิจกรรมนั้น 
๒. กิจกรรมต้องด าเนินการตามลักษณะกลุ่มเพ่ือสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบสร้าง

ความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก ปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าการเห็นแก่
ตัว 

๓. แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ต้องค านึงถึงขีดความสามารถที่หลีกเลี่ยงการ
พ่ึงพาจากภายนอกให้มากที่สุด โดยเฉพาะในขั้นการเริ่มต้น ต้องท าให้ประชาชนรู้สึกแสดงความเป็น
เจ้าของกิจกรรมนั้น และการเน้นการช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในสังคมด้วยกัน  

๔. กิจกรรมการพัฒนาที่เข้าไปต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพของ
ชุมชนรวมถึงศักยภาพของทรัพยากรในชุมชน และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้น าในชุมชน ได้แก่ ผู้น าตามธรรมชาติที่ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ 

๖. ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกล่าวคือ ร่วมหา
ข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา ร่วมปรึกษาหารือและแนวทางการแก้ไข ตัดสินปัญหา ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติงาน และร่วมติดตามประเมินผล๓๔ 

โดยสรุปนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนที่มุ่ง
กระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เรียนรู้ ตระหนักใน
ปัญหา สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และพ่ึงตนเองได้ในที่สุด การที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจะแตกต่างกันก็แต่ในรูปแบบและวิธีการเท่านั้น การเข้าร่วมพัฒนาของประชาชนอาจท าโดย
บังคับหรือโดยสมัครใจก็ตามแต่ความจ าเป็น อาจกะท าในกรอบนโยบายที่ก าหนด หรือท าตามความ
จ าเป็นที่ผู้อยู่ร่วมในชุมชนถือปฏิบัติ ส่วนจะท าได้มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนกับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย 
 
                                                           
๓๑ อนงค์ พัฒนจักร, การมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยม่วง จังหวัด
ขอนแก่น, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, สาขาการปกครองท้องถิ่น, วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕, หน้า ๔๑. 
 



๔๙ 

 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (๒๕๕๖)๓๒ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมแล้วพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทด้าน
การพัฒนาในท้องถิ่นเสมอมา ด้วยการปรับใช้ภาระหน้าที่ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งได้แก่ (๑) การปกครอง
พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสยังคงท าหน้าที่ดูแลกิจการในวัดเป็นส าคัญ  (๒) การศาสนศึกษา ให้การ
ส่งเสริมการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรในวัด  (๓) การเผยแผ่ตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคมทั้ง
ของรัฐและของท้องถิ่น (๔) การสาธารณูปการ ด าเนินการก่อสร้างศาสนสถานให้เพียงพอต่อพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป (๕) การศึกษาสงเคราะห์ พระสงฆ์ท่ีมีศักยภาพด้านสอนหลักธรรมมีบทบาท
ในการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา และ (๖) การสาธารณสงเคราะห์มีส่วนในการร่วมก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ที่ส าคัญในชุมชน อย่างไรก็ตามหากเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระนักพัฒนาก็ด าเนินการ
พัฒนาไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนด ารงอยู่ บางรูปอยู่ในฐานะผู้ส่งเสริมบทบาท บางรูปอยู่ในฐานะผู้
ปฏิบัติการ แต่หากเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาท่านจะด าเนินการเอง โดยจัดท าในรูปโครงการส่งเสริม
ชุมชน มีทั้งมุ่งพัฒนารายได้ พัฒนาจริยธรรม และพัฒนาการศึกษา ส่วนบทบาทพระสงฆ์วัดเทพ
ปูรณารามยังคงเป็นบทบาทตามลักษณะงานที่คณะสงฆ์ก าหนดให้ โดยความโดดเด่นคือการส่งเสริม
ค่านิยมทางจริยธรรมด้วยกลวิธีเผยแผ่ต่างๆ แต่ที่น่าสนใจคือการยกระดับคุณธรรมด้วยวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน การนี้จึงส่งผลเชิงกระตุ้นเตือนวิธีใหม่ต่อทัศนคติของพุทธศาสนิกชน 
 ๒) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น มีผลมาจากพุทธด ารัสพระ
ธรรมวินัย และวัดที่มีลักษณะเกื้อกูลสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในระบบความสัมพันธ์ ผนวกกับ
กฎระเบียบทางคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พระสงฆ์ควบคุมดูแล ทั้งผู้ใต้ปกครองและ
ประชาชนตามความสามารถ แต่บทบาทที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชุมชนมักมาจากความมุ่งมั่น
เสียสละเฉพาะตัวของพระสงฆ์แต่ละรูป โดยมักมีแรงผลักดันมาจากสภาพปัญหาในชุมชนที่บางครั้ง
หน่วยงานท้องถิ่นก็ตอบสนองต่อรูปแบบการปฏิบัติของพระสงฆ์ 
 ๓) ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการส่งเสริมบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น หากเป็นการด าเนินงานอย่างปกติปัญหาหลักคือระบบคู่สัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภาระงาน ทั้งความสัมพันธ์ของพระสงฆ์แต่ละระดับและความสัมพันธ์กับ
ประชาชนในแต่ละสถานะต าแหน่ง ทั้งนี้พระสงฆ์ระดับผู้ปกครองขาดการก ากับดูแลบริหารสั่งการและ
ติดตามประเมินผล ผนวกกับขาดการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาอย่างสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น 
แม้กระท่ังพระสงฆ์ก็ยังขาดทักษะเชิงลึกทั้งด้านหลักธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ในการทางานการพัฒนา
หลายๆ  รูปแบบส าหรับแนวทางส่งเสริมต้องเริ่มที่องค์กรสงฆ์ควรปรับรูปแบบวิธีการทางานของ
พระสงฆ์ให้สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมใหม่ โดยที่เจ้าคณะผู้ปกครองต้องควบคุมและแก้ไขปัญหา
กระตุ้นให้วัดโดยเจ้าอาวาสต้องจัดกิจกรรมให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและผู้น าของแต่ละหน่วยงาน 

                                                           
๓๒ พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ, การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ต าบลท่า
พระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ๒๕๕๖. 



๕๐ 

 

พร้อมทั้งโน้มน้าวชี้แจงบทบาทพระสงฆ์ต่อสังคมถึงการอิงอาศัยกันต่อการพัฒนาอย่างจริงใจ ด้วยการ
เปิดรับวิสัยทัศน์ระดับองค์กร ผู้น า และชุมชน ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จินดา คูณสมบัติ (๒๕๕๗)๓๓ ได้ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบเพ่ือการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของการ
พัฒนารูปแบบเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติที่มีการน าไปใช้งานจริง ได้แก่ ๑) 
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน ๑๔ ครั้ง ๒) เอกสารที่รวบรวมจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน ๑๖ เรื่อง ๓) คู่มือการดูแลแผลจ านวน ๑ เล่ม และแนวปฏิบัติส าหรับเตรียมให้ผู้ป่วย
เข้ารับการผ่าตัด แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าและแนว
ปฎิบัติการระบุตัวผู้ป่วยอย่างละ ๑ เล่ม ๔) เรื่องเล่าเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีและงานวิจัยจ านวน๑๕ 
เรื่อง ๕) รายงานการประชุมของชุนชนนักปฎิบัติจ านวน  ๙ ครั้ง และ ๖) มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานได้จริง 
 พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) (๒๕๕๘)๓๔ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พระธรรมทายาท : เครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการทางานของเครือข่ายอดีตพระ
ธรรมทายาทว่า ส่วนหนึ่งมีบทบาทส าคัญเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการท างานที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาควบคู่กับการใช้หลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือการประยุกต์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ของสังคมไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้บนหลักการของการพัฒนาทางพุทธ
ศาสนาเพื่อความยั่งยืน  
 พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก (๒๕๕๙)๓๕ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า 
ความเข้มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสามัคคีชุมชนสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาและ
ตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคนในชุมชนมีความรักสามัคคี
ในการอนุรักษ์ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมี
พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
 
                                                           
๓๓ จินดา คูณสมบัต,ิ การพัฒนารูปแบบเพ่ือการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไปแห่ง
หนึ่ง,  วารสารการพยาบาลสารปีท่ี ๔๑  เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๒๖-๓๔,. 
๓๔ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), พระธรรมทายาท: เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพ่ือการพัฒนาสังคม, วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี ๑๘ ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
๓๕ พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, พระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุก
ฝ่ังตะวันตก และฝ่ังตะวันออก, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗๐-๒๘๓, พ.ศ. 
๒๕๕๙.  

 



๕๑ 

 

บทท่ี ๓ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  เก็บข้อมูลภาคสนาม  (Field Work)  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้ผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาศึกษาวิเคราะห์
ร่วมกันกับการเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ การสังเกต และน าองค์ความรู้จากประเด็นที่
ศึกษามาน าเสนอเป็นขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่การศึกษา 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูล 
๓.๔ แผนการด าเนินการวิจัย 
๓.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๗ การรักษาจรรยาบรรณและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
๓.๘ การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
๓.๙ การวิเคราะห ์สรุปและน าเสนอข้อมูล 

  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม  (Field Work)  การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview)  โดยการสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้บริหารเทศบาล/ต าบล ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชน 
ผู้น าชุมชน องค์การหอการค้า พาณิชย์จังหวัด จ านวน ๒๕ รูป/คน ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร เพ่ือค้นคว้าข้อมูลความเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์ คือ แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่  แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม  แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ๓.๑.๒ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในภาคสนามด้วยวิธีการ คือ 
  ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจยัได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ชุมชน ๒ อ าเภอ ได้แก่ ชุมชนอ าเภอเมืองหนองคาย เขตเทศบาลอ าเภอเมืองหนองคาย และชุมชน
เทศบาลต าบลอ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย   



๕๒ 

 

  ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participatory Observation) สังเกตถึง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล อ าเภอเมืองหนองคาย ประกอบด้วย  
ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพน
สว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และ
อ าเภอสระใคร ๑ ต าบล ด้านองค์ประกอบขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
จังหวัดหนองคาย ด้านบทบาท และเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

๓)  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
ของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

๔)  การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือยืนยันข้อมูล
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ที่ผู้วิจัยเสนอ 

 
๓.๒ พื้นที่ในการศึกษา 
      พ้ืนที่ในการศึกษาที่คณะผู้วิจัยเลือกส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย  ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล 
ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย 
ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบล
หินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ ต าบล 
 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การศึกษาวิจัย จ านวน ๒๕ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑. พระสงฆ์     จ านวน ๘ รูป 
๒. ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๔ คน 
๓. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน   จ านวย ๔ คน 
๔. ผู้น าชุมชน    จ านวน ๕ คน   
๕. หอการค้าจังหวัดหนองคาย  จ านวน ๒ คน 
๖. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย  จ านวน ๑ คน 
๗. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  จ านวน ๑ คน 

รวมทั้งหมด  จ านวน ๒๕ รูป/คน 
 
 



๕๓ 

 

ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ 
๑. พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๒. พระครูพิศาลสารบัณฑิต ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 
๓. พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มจร. วิทยาเขต

หนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน 
๔. พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์  เจ้าคณะต าบลพระธาตุบังพวน 
๕. พระอธิการกฤษณะ วรธมฺโม พระสอนศีลธรรม  ต าบลค่ายบกหวาน 
๖. พระอาทร มหาวีโร ต าบลค่ายบกหวาน 
๗. พระอธิการทัดธน กตปุญโญ มจร. วิทยาเขตหนองคาย 
๘. พระครูนิมิต สาธุวัฒน์ จังหวัดหนองคาย 
๙. นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง  องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน 
๑๐. นายสุขสันต์ ชัยทองค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน 
๑๑. จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร 
๑๒. นางบังอร สิงหาพรหม  สอบต. สระใคร 
๑๓. นายสมพร ทองชมพู ก านันต าบลพระธาตุบังพวน 
๑๔. นายวิรัช ไกรยะวงศ์  ก านันต าบลหินโงม 
๑๕. นายภานุวัฒน์ พัสพงษ์ ก านันต าบลสระใคร 
๑๖. นายคารมณ์ อ่อนสิงห์ ก านันต าบลสีกาย 
๑๗. นายจิรายุ สีกะมุท ก านันต าบลโพนสว่าง 
๑๘. นางสาวรัชดา อาภรณ์ศิลป์ ผู้น าชุมชนสระใคร 
๑๙. นางธัญญ์วรัตน์ เหลืองอ่อน  ผู้น าชุมชนโพธิ์ชัย 
๒๐. นางสมพร ทองชมพู ผู้น าชุมชนพระธาตุบังพวน 
๒๑. นายสัญญา โยธยงษ์   ผู้น าชุมชนสีกาย 
๒๒. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์  ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย 
๒๓. นางชยานันท์ มาลี หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
๒๔. นายสุระชัย วิชาชัย  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย  
๒๕. นายภควัตร ค าพวง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔ 

 

๓.๔  แผนการด าเนินการวิจัย 
 
 ใช้เวลาในการวิจัย  ๗ เดือน 

ขั้นตอน 

ที ่

 

               รายละเอียดกิจกรรม 

 

ระยะเวลา 

ม.ค 

๒๕
๖๓ 

ก.
พ. 

๒๕
๖๓ 

มี.ค
. 

๒๕
๖๓ 

เม.
ย 

๒๕
๖๓ 

พ.
ค 

๒๕
๖๓ 

มิ.ย 

๒๕
๖๓ 

ก.ค 

๒๕
๖๓ 

ส.ค 

๒๕
๖๓ 

ก.ย
. 

๒๕
๖๓ 

๑. 

 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากวรรณกรรม             
งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

         

๒. สร้างกรอบและเตรียมเครื่องมือในการวิจัย            

๓. 

 

 

 

การศึกษา รวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 
- การวางแผนการลงพ้ืนที่สนาม 
-  ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือลงพื้นที่                 
   ในการศึกษารวบรวมข้อมูล 

         

๔. วิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลการวิจัย          

๕. จัดท ารายงานการวิจัย       
 

  

 
 
๓.๕ เครื่องมือการวิจัย 

 ก. เครื่องมือการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) ผู้วิจัยก าหนด
เครื่องมือส าหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์เอกสาร โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 



๕๕ 

 

๓.๕.๒ แบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบขององคก์รทีม่ีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดหนองคายในแต่ละประเด็นเปิดกว้างแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลาย และลึกพอที่จะน ามาสรุปประมวลวิเคราะห์ผลได้ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการ
พัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ - 
นามสกุล อายุ ต าแหน่ง  
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลสภาพปัจจุบันขององค์การที่มีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
 ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและเครือข่ายของพระสงฆ์ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
 ๓.๕.๓ แบบบันทึกภาคสนาม/แบบสังเกต  (Non-participatory Observation) แบบไม่มี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย ช้อมูล ชื่อกลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่ที่ท าการสังเกต กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จุดมุ่งหมายในการสังเกต  

 ข. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่  แนวคิด

เกี่ยวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม  แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๔) สร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมเนื้อหาในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ประเด็นศึกษาต่าง ๆ  
 ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข และ
เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติเครื่องมือวิจัย 
 ๖) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูล 
  
๓.๖  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) และการวิจัยจาก
ภาคสนาม  (Field  Work) เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้บริหารเทศบาลต าบล ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หอการค้าจังหวัดหนองคาย พาณิชย์จังหวัดหนองคายและพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคายในเชตอ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  
ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสี
กาย ต าบลหนองอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ ต าบล และน าข้อมูลที่
ได้มาประกอบเนื้อหางานวิจัย โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย  ดังต่อไปนี้ 



๕๖ 

 

๑. การเก็บข้อมูล 
      คณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่ภายในชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอ ได้แก่ ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุ
บังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอมเกาะ 
ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร ๑ ต าบล  โดยเป็นการวิจัยภาคสนาม พร้อมกับ
การสังเกตกิจกรรมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่  พระสงฆ์ ผู้บริหารเทศบาลต าบล ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หอการค้าจังหวัดหนองคาย พาณิชย์จังหวัดหนองคายและพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคาย จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยมีเนื้อหาที่จะศึกษาแนวทางของสภาพปัจจุบันขององค์การที่มีส่วน
ร่วมกับการพัฒนารวมถึงบทบาทและเครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคายโดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ  ได้แก่  หนังสือ  ต ารา วิทยานิพนธ์  สิ่ง
ตีพิมพ์  ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมบทบาทและเครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย วารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๒) รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์กับการวิจัยภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หอการค้าจังหวัดหนองคาย พาณิชย์จังหวัด
หนองคายและพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 
  ๓) รวบรวมข้อมูลจากการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มย่อย ในเนื้อหา
สาระการการมีส่วนร่วมบทบาทและเครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย   

๒. การสัมภาษณ์   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth 

Interview) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ก. ขั้นเตรียมการ ได้แก่ ก าหนดลงพ้ืนที่ในการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้
การสัมภาษณ์ ก าหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์ จากนั้นก าหนดวันเวลาสถานที่กับผู้ ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้
เลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบสังเกต สมุดบันทึก 
และเทปบันทึกเสียง 
  ข. ขั้นด าเนินการ ได้แก่ ลงพื้นที่วิจัยเพ่ือพบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย แนะน าตัวเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมบทบาทและเครือข่าย
ของพระสงฆ์ที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย ชี้แจงความเป็นมา 
และวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาและการสัมภาษณ์ จากนั้นขออนุญาตท าการสัมภาษณ์ เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ค. ขั้นสรุป  ได้แก่ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมสัมมนา ประชุมกลุ่มย่อย 
การสัมภาษณ์ ท าการสรุปโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยน าเสนอการ
บรรยายขั้นตอนหรือวิธีการต่าง ๆ 

 



๕๗ 

 

 ๓. การสังเกต  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกต (Non-participatory Observation) แบบไม่มีส่วนร่วม ท า

การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตประกอบด้วย  
 ๑) ผู้วิจัยจะสังเกตถึงบริบทแวดล้อมที่เป็นสภาพปัจจุบัน สถานการณ์ ความสัมพันธ์ของ
องค์กรเครือข่ายและบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาในบริบทที่เป็นองค์รวมประกอบการสัมภาษณ์ 

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
แบบสังเกต  กล้องถ่ายภาพ และเทปบันทึกเสียง 

 
๓.๗ การรักษาจรรยาบรรณและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
        คณะผู้วิจัยได้ให้ความเคารพในสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ของผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทุกครั้ง คณะผู้วิจัยจะแนะน าตนเอง  อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้เกียรติ  
สร้างความไว้วางใจ และยึดถือความสมัครใจยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นประเด็นส าคัญ 
โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยจะขออนุญาตในการบันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต และในระหว่างการสัมภาษณ์หากผู้ให้ข้อมูลไม่ยินยอมในการให้ข้อมูลหรือขอยุติการสัมภาษณ์
ก็สามารถท่ีจะกระท าได้ในทันที 
 
๓.๘ การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
        เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยสรุปประเด็นค าตอบต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบผล
การบันทึกและการยินยอมในการให้ข้อมูล และขอให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบว่ามีประเด็นหนึ่งประเด็นใด
ที่ต้องการเพ่ิมเติมอีกหรือหรือลดทอนหรือไม่ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้ 

๓.๗.๑ ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้ากับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจดบันทึก การบันทึกเสียง ภาพถ่ายบริบทแวดล้อม และหลักฐานทุกชิ้นว่าไม่บิดเบือนจากความ
เป็นจริง  

๓.๗.๒ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกว่าเป็นความจริงและ
สอดคล้องกัน 

๓.๗.๓ ตรวจสอบด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันข้อมูลว่าเป็นความจริงและสอดคล้องกัน  

๓.๗.๔ ตรวจสอบความครอบคลุมประเด็นการศึกษาของข้อมูลโดยการน าข้อมูลไป
ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์การศึกษา 

 
๓.๙ การวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลจากการวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์เชิงลึกภาคสนามแล้วคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาจัดเรียงแยกย่อยเป็นประเด็นเพ่ือใช้ในการ
ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง



๕๘ 

 

เครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เพ่ือพัฒนา
เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคายแล้วน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 
 
 
 



๕๙ 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
        จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย” สามารถน าเสนอผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้ 

๔.๑ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่  
ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๔.๒ บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๔.๓ รูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
  
๔.๑ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายมีการเพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ (ลาว) โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสระใคร มีความ
ตื่นตัวต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากอ าเภอสระใคร มีโอกาสในการเป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและการประกอบอาชีพที่หลากหลายในอนาคต โดยเฉพาะหมู่บ้านไชยา 
ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร คือ พ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการด าเนินการพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ๓๖ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันอย่างมากและผลลัพธ์ที่ได้ในการพัฒนาภาพรวมมีผลเป็นบวกและมีทิศทางที่ดี๓๗ ดังนี้ 

๔.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐ 
ในส่วนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเมืองหนองคาย ทั้ง ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอ 

หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือการผลิต พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการลงทุน  ด้านการเดินทางและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนความเจริญของเมือง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎระเบียบและความร่วมมือข้ามพรหมแดนและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ จากผลการศึกษาพบว่าใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                           
๓๖ สนทนากลุ่มย่อย ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓๗ สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวดัหนองคาย 



๖๐ 

 

ถนน ไฟฟ้า ประปา และมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เอ้ือต่อการให้บริการในรูปแบบของระบบ
สาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่าง ๆ และมีการจัดการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จากการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ทางด้านภาครัฐ พบว่า ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
พัฒนาซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการประสานงาน ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย คือ  

(๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์รัฐบาล ลงสู่กรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนา
ทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในแต่ละ
ระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่าด้านการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายนั้นมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปรับปรุงพ้ืนที่โครงสร้าง
พ้ืนฐาน คือ มีการสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ หนองคาย-โพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ โพน
พิสัย-บึงกาฬ ตอน ๑  ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ และถนนแยกทาง
หลวงหมายเลข ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แล้วเสร็จ และก าลังด าเนินการสร้างทางหลวงหมายเลข 
๒๑๑ แยกสาย ๒ (บ.หนองสองห้อง)-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน ๒ เพ่ือรองรับการพัฒนาและ
เตรียมเปิดประมูลให้ลงทุน๓๘ 

(๒) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่พัฒนารูปแบบ วิธีการและองค์ความรู้ในการ
พัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่และบริบทแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุน 
ส่งเสริม ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม และเครือข่าย
องค์กรชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพจนถึงการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการทางาน
และการปฏิบัติงานให้กับทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้อง จากผลการศึกษาพบว่า มีการสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่และการประมง การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้
แข้มแข็ง (OTOP) โดยส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการอาชีพ เช่น การจัดตั้งกลุ่มสินค้า OTOP ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
การอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตและยกระดับสินค้า และการจัดกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
จากการศึกษาพบว่ามีการส่งเสริมงานหมู่บ้านท่องเที่ยว เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึริมโขงสี
กายเหนือ ต.สีกาย๓๙ เมืองบาดาลจ าลองและตลาดน้ าพญานาค ต.หาดค า๔๐ และนาคา นาคีนคร 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.หินโงม๔๑ 
                                                           
๓๘ สนทนากลุ่มย่อย ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓๙ สัมภาษณ์ นายสญัญา โยธยงษ์   ผู้น าชุมชนสีกาย 



๖๑ 

 

(๓)  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ 
วิธีการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และชุมชน พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์และแผนการ
พัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาระดับหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) รวมถึงประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้
จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน เครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนน า
ข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาพบว่ามีการจัดระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เครือข่าย
และประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล แบบ On-line และ Off-line โดยใช้เทคโนโลยีทาง
ระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ เช่น การให้ข้อมูลทางเว็บไซด์ การประชุมเครื่อข่าย On-line โดยผ่าน
โปรแกรม Micosoft Team และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศผ่านช่องทาง Youtube๔๒ 

(๔)  ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่บริหารจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชีจัดท าและประสานแผนบริหารงบประมาณ แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพ่ือให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด  และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมการ
พัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่ามีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสรุป
แผนการปฎิบัติงาน ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญในการ
พัฒนาและลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง๔๓ 
 ทัศนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐได้แสดงไว้ อาทิ 
 “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเมืองหนองคาย ทั้ง ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอนั้นการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก การจูงใจด้านการลงทุนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่เราต้องมีความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวเทงเศรษฐกิจในอนาคต”๔๔ 
 “ต้องมีความเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและ
สามารถขายได้ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเราได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการโดยให้ความรู้และสนับเครื่องมือในการผลิตเพ่ือจะยกระดับสินค้าให้ดีขึ้นให้
ได้”๔๕ 

                                                                                                                                                                      
๔๐ สัมภาษณ์ นายคารมณ์ อ่อนสิงห์ ก านันต าบลสีกาย 
๔๑ สัมภาษณ์ นายวิรัช ไกรยะวงศ์  ก านันต าบลหินโงม 
๔๒ สัมภาษณ์ นายภควัตร ค าพวง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 
๔๓ สัมภาษณ์ นายภควัตร ค าพวง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 
๔๔  สัมภาษณ์ นายสรุะชัย วิชาชัย  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย 

๔๕ สัมภาษณ์ ภควัตร ค าพวง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 



๖๒ 

 

 “ทางด้านเครือข่ายการพัฒนาในจังหวัดหนองคายนี่ถือว่าดีมาก ยกตัวอย่างเช่น ระบบ
เทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา ถ้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็จะสามารถขอได้ทันทีและมี
การส่งข้อมูลแบบออนไลน์มาให้ใช้ได้ทันการทางาน”๔๖ 
 สรุปโดยรวมองค์กรภาครัฐมีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือน านโยบายลงสู่
การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดและเป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชน จากการศึกษาพบว่าส านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากในการเป็นตัวกลางใน
การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้น าชุมชน 
เครือข่ายองค์กรในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในพัฒนาการทางานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนา อาทิ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง  ด่านศุลกากร  ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม สรรพากรจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุข และส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 
เป็นต้น”๔๗ 
 

บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบภาครัฐสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
๔๖ สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๔๗ สัมภาษณ์ ภควัตร ค าพวง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 

หน่วยงานภาครัฐ 

แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลลงสู่กรอบ
แนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
พื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถด าเนินการเป็นรูปธรรมได้ 

 
ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการด าเนินการและองค์ความรู้ในการ
พัฒนาให้เหมาะสมรวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่
ชุมชน กลุ่ม และเครือข่ายในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศษษฐกิจพิเศษ 

จัดท าระบบสารสนเทศการพัฒนาชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับพื้นที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้หน่วยงาน
เครือข่ายน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสานงานและบริหารจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการ
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้
เหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 



๖๓ 

 

๔.๑.๒ อบต./ผู้น าชุมชน  
ในส่วนของอบต./ผู้น าชุมชน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

(อบต.)และผู้น าชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและมีการทางานร่วมกันในพ้ืนที่ท้องถิ่นอย่าง
เกี่ยวเนื่องและครอบคลุมกันทุกด้าน อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญมากในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย ให้สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และสนับสนุน
การทางานซึ่งกันและกัน๔๘ ดังนี้ 

(๑) อบต.  
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖๔๙ ดังนี้ 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒) การจัดให้มีเส้นทางคมนาคมและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙) การจัดการศึกษา 
๑๐)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓)  การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔)  การส่งเสริมกีฬา 
๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดให้มี และควบคุม

สุสาน และฌาปนสถาน 
๒๐)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๑)  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 

                                                           
๔๘ สนทนากลุ่มย่อย ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔๙ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๖๔ 

 

๒๒)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่นๆ 

๒๓)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

๒๔)  การผังเมือง 
๒๕)  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
๒๖)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๒๗)  การควบคุมอาคาร 
๒๘)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๙)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
๓๐)  กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
จึงจะเห็นว่าหน่วยงาน อบต. ได้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อย่างมากและครอบคลุมไปในทุก ๆ ด้าน จากการศึกษาพบว่า หน่วยงาน อบต. เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาระดับท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่๕๐  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน มี
การประกาศกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนในพ้ืนที่ สร้างกิจกรรมการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ มีการการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ด้วย๕๑ 
 ทัศนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้แสดงไว้ อาทิ 

 “การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมันเป็นเรื่องพิเศษซึ่งชาวบ้านไม่เข้าใจ ชุมชน และ
ราชการส่วนย่อยก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้ดี คือมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป การประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่ทั่วถึง 
ทางเราก็จะเป็นตัวกลางประสานให้รัฐบาลกับชุมชน รับข้อมูลข่าวสารลงไปบอก ไปแจ้ง ให้ทราบ เพ่ือ
น าไปปฏิบัติ เตรียมรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจและด้านองค์กรต่าง ๆ ที่ทางาน
ร่วมกันตรงนี้ก็เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดปัญหาที่มันจะเกิดข้ึน”๕๒ 

“การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ก็จะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค้าให้แก่ชุมชน เช่น ข้าว ปลานิล มะพร้าว เครื่องจักรสาน ปุ๋ยชีวภาพ ท าให้
ชุมชนเกิดการร่วมตัวในการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการดูแลจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน และกรมชลประทาน ในการให้ความรู้แก่ประชาชน

 
สมาชิก

ภายในชุมชนเอง ก็ให้ความส าคัญต่อการร่วมกลุ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือขายเป็น
                                                           
๕๐ สัมภาษณ์ นายสุขสันต์ ชัยทองค า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน 
๕๑ สัมภาษณ์ จ่าเอกเกยีรติศักดิ์ สีใส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร 
๕๒ สัมภาษณ์ นายสมพร ทองชมพู ก านันต าบลพระธาตุบังพวน 



๖๕ 

 

รายได้ ทางก านันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นแหล่งรวมกลุ่มและประสานงานกับทางราชการให้ในเรื่องต่าง 
ๆ”๕๓ 

(๒) ผู้น าชุมชน 
จากการศึกษาพบว่าในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจเศษจังหวัดหนองคายในชุมชน

ท้องถิ่นนั้น สังคม สิ่งส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาก็คือผู้น าชุมชน เพราะผู้น าชุมชนมี
ภาระหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ สื่อสาร ดูแล และควบคุมให้การทา
งานเป็นไปด้วยความราบรื่นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๕๔ ซ่ึงผู้น าจะต้องเป็นผู้ปฎิบัติภารกิจของ
ชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ต้องรับผิดชอบในกระบวนการทางานด้วยความมั่นคงและเข้าใจ และ
ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม อ านวยความสะดวกให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันด้วยดีเป็นการช่วยให้หน้าที่ผู้น าชุมชนบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนา โดยบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมมีดังนี้  

๑) สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
๒) กระตุ้นให้สมาชิกท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
๓) พัฒนาสมาชิกให้เกิดภาวะผู้น า 
๔) ร่วมกับสมาชิกก าหนดเป้าหมายของชุมชน 
๕) บริหารงาน และประสานงานในชุมชน 
๖) ให้ค าแนะน า และชี้แนวทางให้กับชุมชน 
๗) บ ารุงขวัญก าลังใจสมาชิกในชุมชน 
๘) เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
๙) ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม 
๑๑)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
๑๒)  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
๑๓)  วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๑๔)  จัดการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
๑๕)  การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
๑๖)  การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
๑๗)  การทะนุบ ารุงศาสนา 
๑๘)  การจัดการความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๙)  การจัดท าระบบข้อมูล แผนชุมชน สวัสดิการชุมชน 

                                                           
๕๓ สัมภาษณ์ นางคารมณ์ อ่อนสิงห์ ก านันต าบลสีกาย 
๕๔  สัมภาษณ์ นางสมพร ทองชมพู ผู้น าชุมชนพระธาตุบังพวน 
 



๖๖ 

 

๒๐)  การเสริมสร้างการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยด้านความมั่นคงปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ชุมชน๕๕ 

จะเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับประชาชนหรือคนใน
ชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ จากการศึกษาพบว่าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายนั้น ผู้น าชุมชนได้ท างานร่วมกับ อบต. ในการพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ๕๖ จัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
ประมง จักสาน และแปรรูปอาหารท้องถิ่นในชุมชนให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของ
ตลาด รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ๕๗ 

ทัศนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการของผู้น าชุมชนได้แสดงไว้ อาทิ 
 “ท างานร่วมกับ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรับนโยบายมาแจ้งให้คนในชุมชนช่วยกันปฏิบัติ 
โดยมากเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพ รวมกลุ่มกันท าสินค้า ทาง อบต. จะจัดงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่มาให้เพ่ือพัฒนาให้สินค้าท้องถิ่นมีมาตรฐานขึ้น”๕๘ 
 “มีการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับงบสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการเน้น
สินค้าด้านการเกษตร และประมง เพ่ือรองรับเป้าหมายทางการตลาดของการในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ก าลังเกิดข้ึน”๕๙ 
 สรุปโดยรวมหน่วยงาน อบต. และผู้น าชุมชนมีหน้าที่ในการพัฒนาเพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เก่ียวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในพ้ืนที่ คือ การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้ความรู้ จัดท าแผนพัฒนา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และทางานตามนโยบายของทางภาครัฐที่มอบให้ในระดับของอ าเภอและต าบลในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๕ สนทนากลุ่มย่อย ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางสาวรัชดา อาภรณ์ศิลป์ ผู้น าชุมชนสระใคร 
๕๗ สัมภาษณ์ นางธัญญ์วรัตน์ เหลืองอ่อน  ผู้น าชุมชนโพธิ์ชัย 
๕๘ สัมภาษณ์ นางสมพร ทองชมพู ผู้น าชุมชนพระธาตุบังพวน 
๕๙ สัมภาษณ์ นายสัญญา โยธยงษ์   ผู้น าชุมชนสีกาย 



๖๗ 

 

 
บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบ อบต./ผู้น าชุมชน สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๓ องค์กรภาคเอกชน  
ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนพบว่าหอการค้าจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มี

เข้ามามบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเสริมสร้างด้านการลงทุนโดยท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุนแต่ยังไม่สามารถพัฒนาทางด้านการลงทุนได้มากนักเนื่องจากยังขาดระบบการวางแผน 
ปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดีซึ่งท าให้ความคืบหน้าด้านการทางานด้านการลงทุนทาง

อบต./ผู้น าชุมชน 

อบต. : จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าเส้นทางคมนาคมและ
บ ารุงรักษา ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
จัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ ดรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในชุมชน บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น รักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
จัดระบบการสาธารณสุข การอนามัย การรักษาความปลอดภัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย การขนส่ง การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ผู้น าชุมชน : สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน กระตุ้นให้
สมาชิกท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมต่อชุมชน บริหารงาน 
และประสานงานในชุมชน ให้ค าแนะน า ช้ีแนวทาง บ ารุงขวัญ
สมาชิกในชุมชน เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาพ อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การท านุบ ารุงศาสนา จัดการ
ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดท าระบบข้อมูล แผนชุมชน 
เสริมสร้างการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
 



๖๘ 

 

เศรษฐกิจยังไม่เป็นรูปธรรม๖๐ ในปัจจุบันพบว่าภาคเอกชนยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อยและโดยมากยังเป็น
ด้านนโยบายที่ยังไม่ได้ด าเนินการปฏิบัติ โดยหอการค้ามีนโยบายด้านการส่งเสริมข้อมูลด้านการลงทุน
และส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณ์รวมถึงการจับคู่ธุรกิจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ๖๑ 

ทัศนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขององค์กรด้านเอกชนได้แสดงไว้ อาทิ 
 “จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม ทั้ง

ทางด้านภาษา ด้านอาหาร และด้านการแต่งกายที่บางพ้ืนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จึงเป็นจุดเด่น
ที่สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมสังคม 
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาทางเศษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศษฐกิจ
พิเศษเพราะจะท าให้เกิดการเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ในอนาคตจะมีการการลงทุนเพ่ิมขึ้น นัก
ลงทุนจากจังหวัดหนองคายสามารถข้ามไปลงทุนในประเทศลาว นักลงทุนจากประเทศลาวเดิน
ทางเข้ามาศึกษาดูงานในประเทศไทย เพราะช่องทางการเดินทางต้องเข้ามาทางจังหวัดหนองคาย 
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดหนองคายจึงเป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดี  เพราะมีความใกล้เคียง
กัน”๖๒ 

“ในส่วนงานบริการของหอการค้าที่จะรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะเป็นในเรื่อง
ของการสนับสนุนด้านการแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตร”๖๓  

สรุปโดยรวมองค์กรภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัด
หนองคาย เรื่องการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพ่ือให้ได้มาตรฐาน การสนับสนุนด้าน
การแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ 

 
บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบ องค์กรภาคเอกชน สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๑.๔ องค์กรสงฆ์ 

                                                           
๖๐  สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๖๑  สัมภาษณ์ นางชยานันท์ มาลี หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
๖๒  สัมภาษณ์ วิลาวณัย์ กนกศิลป์ หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
๖๓  สัมภาษณ์ นางชยานันท์ มาลี หอการค้าจังหวัดหนองคาย 

องค์กรเอกชน 

หอการค้า : 
- สนับสนุนการลงทุนในพื้นที ่
- การพัฒนามาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 
- การแสดงสินค้า 
- การจับคู่ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  

 



๖๙ 

 

ในส่วนขององค์กรสงฆ์พบว่าเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคายแทบจะทุกมิติเพราะพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักในการช่วยให้
ชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี เนื่องจากพระสงฆ์เป็นเป็นผู้น าทางจิตใจ ศรัทธาและปัญญาจึงมีผล
ต่อการปฏิบัติตามของคนในชุมชนอย่างมาก๖๔ อีกทั้งมีการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน
เพราะวัดและพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนทั้งความรู้ทางโลกและความรู้
ทางธรรม รวมถึงมีการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวและกล่อมเกลาจิตใจอีกด้วย๖๕ 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรสงฆ์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้๖๖ 
(๑) งานพระธรรมทูต เป็นการแนะน า ชักชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรม 

น าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดย ภาระงานของพระธรรมทูตจึง ได้แก่ การเทศน์ การบร
รายย การสนทนาธรรมีกถา น าพาฝึกสมาธิ น าพาเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียนและพัฒนาท้องถิ่น 
สาธิตและน าจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ 

(๒) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) อันเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ด้วยความตั้งใจที่ต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้าน ซึ่งวิธีการด าเนินการคือดึงพระสงฆ์ในพ้ืนที่เข้าม าเป็นแกนน า 
พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทให้พัฒนาศักยภาพของตนด้วยด้วยการกระท าซึ่งท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนท้องถิ่น 

(๓) งานอบรมจริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน ประชาชนในพ้ืนที่ ข้าราชการโดย
หลังจากการอบรมผ่านพ้นไปพุทธศาสนิกชนแต่ละกลุ่มจะมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 
และสามารถปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยรวม 

(๔) การเผยแผ่ข่าวสารทางสื่อมวลชน เป็นการด าเนินการโดยการเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ 
วารสารเผยแผ่ธรรมะ และการเผยแพร่ตามช่องทางอินเตอร์เน็ต 

(๕) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นการจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน อาทิ การจัด
อุทธยานการศึกษา การพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา การส่งอบรมส่งเสริมอาชีพ 
การจัดสถานที่เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

ทัศนะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขององค์กรด้านเอกชนได้แสดงไว้ อาทิ 
 “เรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนชาวหนองคายของเรามันเกี่ยวเนื่อ งกับพระพุทธศาสนา 

เกี่ยวเนื่องกับฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนเรา ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจก็จะ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจของคนในทุก ๆ  แล้วก็สามารถ
น าหลักธรรมต่างๆ มาบูรณาการเข้ากับชีวิตได้แม้แต่ในครอบครัวของเราก็ต้องมีมีธรรมะ พ่อแม่ลูกก็
ต้องมีธรรมะ พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีการพัฒนาก็มีการพัฒนามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เกษตร การประมงท าให้ประชาชน ชุมชนมีความรู้และมีปัญญาและต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ทางภาครัฐ
                                                           
๖๔  สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๖๕  สนทนากลุ่มย่อย ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสารบัณฑติ ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 



๗๐ 

 

ก็มีมีส่วนที่เข้าไปช่วยให้ความรู้ ทางภาคเอกชนก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจ ในขณะนี้ทางสถาบันสงฆ์พัฒนา
หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจฟ้ืน
เศรษฐกิจพิเศษ คือ ในในส่วนของเครือข่าย วชร  ๗๙๐๘  เป็นเครือข่ายภายในโซนภาคอีสานที่มีการ
เชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพพัฒนาชุมชนฐานรากจนไปถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายและ
มีการพัฒนาร่วมกันทั้งระดับเจ้าคณะต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ส าหรับชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ต าบลพระธาตุบังพวนหมู่ ในหมู่บ้านก็จะมีการประสานงานของ
เครือข่ายที่ทางานร่วมกัน วัดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างรวดเร็ว เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งเครือข่ายได้รับข้อมูลของจังหวัด 
ส่งลงมาอ าเภอ ลงสู่ชุมชน วัด และลงสู่ประชาชน ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางานได้
มาก”๖๗ 

“วัดมีความส าคัญในการการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชนเพราะวัดและพระสงฆ์
ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรม รวมถึงมีการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะช่วย
แก้ไขปัญหาของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบโดยเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวและกล่อมเกลา
จิตใจ”๖๘ 

สรุปโดยรวมองค์กรสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายโดยการเป็น
ศูนย์กลางทางด้านจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ลดปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบจากการพัฒนา โดยเป็นพระธรรมทูต แนะน าชักชวนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติธรรม น าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตผ่านการเทศน์ การบรรยาย การสนทนาธรรม 
และมีการจัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) อันเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ด้วยความตั้งใจที่ต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้านโดยเขา้มาเป็นแกนน าท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่น 
รวมถึงการเผยแผ่ข่าวสารทางสื่อมวลชน เป็นการด าเนินการโดยการเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสาร
เผยแผ่ธรรมะ และการเผยแพร่ตามช่องทางอินเตอร์เน็ต และการเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดซึ่งเป็น
พัฒนาศักยภาพชุมชนในเชตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดอุทธยานการศึกษา การพัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา การส่งอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดสถานที่เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์  เจ้าคณะต าบลพระธาตบุังพวน 
๖๘ สัมภาษณ์ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร. มจร. วิทยาเขตหนองคาย ต าบลค่ายบกหวาน 



๗๑ 

 

บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบ องค์กรสงฆ์ สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๕ ประชาชนในชุมชนพื้นที่ 
 ในส่วนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ต้องพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม แนวคิด
และทัศนคติของชุมชนโดยจากการศึกษาพบว่าประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดหนองคายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายเป็น
รูปแบบเฉพาะของคนหนองคาย ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงในหมู่ประชาชน ถึงแม้ประชาชนในชุมชนอาจมีความคิดเห็นที่
ต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีความรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้น มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน โดยชุมชนในเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายนี้ประกอบด้วย๖๙ 

 ๔.๑.๕.๑ ชุมชนต าบลค่ายบกหวาน 
 ชุมชนต าบลค่ายบกหวานอยู่ในเขตการปกครองของ อ าเภอเมืองหนองคายมีจ านวนหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านนาฮี หมู่ ๒ บ้านบกหวาน หมู่๓ บ้านโพนตาล หมู่๔ บ้านโคก
ส าราญ หมู่๕ บ้านหนองหมื่น หมู่ ๖ บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๗ บ้านค าโป้งเป้ง หมู่๘ บ้านหนองสอง
ห้องน้อย หมู่๙ บ้านดอนกอก หมู่ ๑๐ บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๑ บ้านหนองสองห้องใหญ่ หมู่๑๒ 
บ้านค่ายนคร หมู่ ๑๓ บ้านโพธิ์เงิน หมู่ ๑๔ บ้านอนามัย หมู่๑๕ บ้านบุญเพียง มีอาชีพการเกษตรและ

                                                           
๖๙ เชียรช่วง กัลยาณมติร, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย, ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย, พ.ศ. 
๒๕๕๘. 

องค์กรสงฆ์ 

พระสงฆ์ : 
- การเป็นพระธรรมทูตแนะน าชักชวนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 

น าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
- การจัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็น

การพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้านโดยเข้ามาเป็น
แกนน าท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่น 

- การเผยแผ่ข่าวสารทางสื่อมวลชนโดยการเผยแผ่ทางวิทยุ 
โทรทัศน์ วารสารเผยแผ่ธรรมะ และการเผยแพร่ตาม
ช่องทางอินเตอร์เน็ต  

- การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดซึ่งเป็นพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเชตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดอุทธยานการศึกษา 
การพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา การ
ส่งอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดสถานที่ เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

-  



๗๒ 

 

ท าเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กระติ๊บข้าว กระติ๊บข้าว ข้าวแตน งานประดิษฐ์จาก
ผ้า จักสานจากไม้ไผ่ (กระติบข้าว) จักสานจากไม้ไผ่ (มวยนึ่งข้าว) จานโชว์  ชุ ด แ ต่ ง ก า ย ส ต รี
ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายขิต ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่ลายพญานาค 
มวยนึ่งข้าว หมวกไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่าง ๆ  

 ๔.๑.๕.๒ ชุมชนต าบลในเมือง 
 ชุมชนต าบลในเมืองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๗๘ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาลเมืองหนองคาย มีพ้ืนที่ประมาณ ๔.๕ ตารางกิโลเมตรต่อมาพ้ืนที่ลดลงเหลือ ๓.๒ ตาราง
กิโลเมตร เนื่องจากถูกน้ าโขงและน้ าฝนเกิดกัดเซาะตลิ่ง ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ขอขยายเขตเทศบาล
จากเดิม ๓.๒ ตารางกิโลเมตร เป็น ๓๕.๑๕ ตารางกิโลเมตร อาชีพหลัก ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง 
ท าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ขนมทองม้วน ขาหมูเวียดนาม ข้าวเกรียบงา ผ้าถุง
ส าเร็จ สร้อยแขนกุหลาบ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เสื้อคลุมย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าฝ้าย แหนมเนือง  
โคมไฟติดฝาผนัง ไม้พาย 

 ๔.๑.๕.๓ ชุมชนต าบลบ้านเดื่อ 
ชุมชนต าบลบ้านเดื่อแต่ก่อนขึ้นอยู่กับต าบลหินโงม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓ แยกออกมาเป็น

ต าบลบ้านเดื่อ มี ๖ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านหมากก่อง หมู่ ๒ 
บ้านเดื่อเหนือ หมู่ ๓ บ้านเสริมสุข หมู่ ๔ บ้านหัวหาดใต้ หมู่ ๕ บ้านพวกใต้ หมู่ ๖ บ้านปากสวย หมู่ 
๗ บ้านหัวหาดเหนือ หฒุ่ ๘ บ้านเดื่อใต้ หมู่ ๙ บ้านพวกเหนือ หมู่ ๑๐ บ้านหมากก่อง หมู่ ๑๑ บ้าน
หมากก่อง หมู่ ๑๒ บ้านหมากก่อง หมู่ ๑๓ บ้านหมากก่อง หมู่ ๑๔ บ้านหมากก่อง หมู่ ๑๕ บ้าน
หมากก่อง หมู่ ๑๖ บ้านหมากก่อง อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกผัก ปลูกยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพร มะตูมตากแห้ง มะม่วงแช่อ่ิม 

 ๔.๑.๕.๔ ชุมชนต าบลพระธาตุบังพวน 
 ชุมชนต าบลพระธาตุบังพวนเดิมชื่อต าบลดอนหมู ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อเป็นต าบลพระ
ธาตุบังพวน เนื่องจากตั้งชื่อให้สอดคล้องกับโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง นั้นก็คือ วัดพระธาตุบังพวน ซึ่ง
เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชน ก านันคนแรกชื่อ นายพา แสงสีอ่อน อาชีพหลัก ท านา ท าสวน 
ท าไร่ อาชีพเสริม จักสาน ทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า กล้วย เสื่อ มวยนึ่งข้าว
เหนียว 
 ๔.๑.๕.๕ ชุมชนต าบลโพธิ์ชัย 

ชุมชนต าบลโพธิ์ชัย เป็นต าบลที่มีชุมชนอพยพมาตั้งถิ่นฐานมานาน โดยมีขุนพูน เป็นก านันคน
แรก มีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน ต่อมาเทศบาลเมืองหนองคายได้ขยายพ้ืนที่การปกครอง หมู่บ้านส่วนใหญ่
ของต าบลจึงอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล เหลือเพียง ๒ หมู่บ้านคือบ้านโนนสังข์ และบ้านหนาดที่อยู่
นอกเขตเทศบาล เลยถูกรวมให้ขึ้นกับต าบลมีชัย ต่อมาต าบลมีชัยได้ขยายหมู่บ้านประมาณ ๒๐ 
หมู่บ้าน ในปี ๒๕๑๓ ก็เลยแยกเป็นต าบลโพธิ์ชัยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายผอง อินทรวงศ์ เป็นก านัน 
มีจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล ๔ หมู่บ้าน อยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
๘ หมู่บ้าน อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์มางเศรษฐกิจ ได้แก่ น้ าพริกปลาร้า 



๗๓ 

 

 ๔.๑.๕.๖ ชุมชนต าบลโพนสว่าง 
ชุมชนต าบลโพนสว่าง มีเนื้อที่ ๒๔,๘๙๕ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมือง แบ่งการ

ปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสร้างพอก บ้านนาอ่าง บ้านโพนสว่าง บ้านสวยหลง บ้านดง
เว้น บ้านดาวเรือง บ้านสร้างอ่าง บ้านป่าตอง บ้านสมสะอาด บ้านใหญ่ดงเจริญ 

 
๔.๑.๕.๗ ชุมชนต าบลมีชัย 
ชุมชนต าบลมีชัยในปัจจุบัน ได้รับการขยายเขตเพ่ือรวมเข้ากับทางเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย 

แต่ยังมีโครงสร้างหลักซึ่ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ หมู่๑ คุ้มจอมมณี หมู่๒ คุ้มมีชัย หมู่๓ คุ้ม
ดอนแดงใต้ หมู่๔ คุ้มดอนแดงเหนือ หมู่๕ คุ้มดอนโพธิ์ หมู่๖ คุ้มบ้านเหล่าจอมมณี หมู่ ๗ คุ้มสามัคคี 
หมู่๘ คุ้มบ้านโคกแมงเงา หมู่ ๙ คุ้มดอนกลาง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลากหลายแตกต่างกัน
ออกไป ไม่มีการประกอบการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากการขยายเขตของเทศบาล จึงมีผู้ที่ประกอบ
อาชีพท าธุรกิจและข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงอาชีพพนักงาน
บริการทั่วไป 

 
๔.๑.๕.๘ ชุมชนต าบลเวียงคุก 
ชุมชนต าบลเวียงคุกในต านานอุรังคนิทานได้กล่าวถึง หมื่นกางโฮง(กลางโรง) ได้อพยพผู้คน

มาจากเมืองสาเกตุ(จังหวัดร้อยเอ็ด)เพราะเมืองล่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ปาก "ห้วยคุก" และการบรรจุ
พระธาตุบังพวน(พระธาตุขี่โพนหรือกระเพาะอาหาร) ซึ่งอยู่ใต้เมืองนี้ด้วย และต านานท้องถิ่นว่ามีเจ้า
มหาชีวิตลาวองค์หนึ่งท าคุค า (ครุทองค า) มาตกที่ห้วยนี้ จึงเรียกว่า "ห้วยคุกทองค า" และกร่อนเสียง
เป็น "คุก" จนตั้งเมืองและเวียง (นคร) ขึ้นจึงเรียกชื่อตามว่า "เวียงคุก" มีอาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม 
ท าสวน ประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ท าขนม
ฝอยทอง 

 
๔.๑.๕.๙ ชุมชนต าบลสีกาย 
ชุมชนต าบลสีกายเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของต าบลหินโงม อ าเภอเมืองหนองคาย ในปี 

๒๕๒๕ จึงได้แยกออกมาเป็นต าบลสีกายมี ๘ หมู่บ้าน อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป 
ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไข่เค็ม ตระกร้าทางมะพร้าวรูปทรงหกเหลี่ยม 
 

๔.๑.๕.๑๐ ชุมชนต าบลหนองกอมเกาะ 
ชุมชนต าบลหนองกอมเกาะ เดิมขึ้นอยู่กับต าบลมีชัยต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ได้แยกออกมา

เป็นต าบลหนองกอมเกาะ แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๑ หมู่ บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านดอนดู่ หมู่ ๒ 
บ้านนาไก่ หมู่ ๓ บ้านคุยนางขาว หมู่ ๔ บ้านนาเหลาทอง หมู่ ๕ บ้านนาทา หมู่ ๖ บ้านโนนธาตุ หมู่ 
๗ หนองเดิ่น หมู่ ๘ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ ๙ บ้านหนองกอมเกาะ หมู่ ๑๐ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๑ บ้าน
ศรีเจริญ อาชีพหลัก ท านา รับจ้าง อาชีพเสริม รับจ้าง จักสาน ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรอบ
รูปไม้ หมวกจักสาน 

 



๗๔ 

 

๔.๑.๕.๑๑ ชุมชนต าบลหาดค า 
ชุมชนต าบลหาดค า แต่เดิมขึ้นกับต าบลวัดธาตุ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้แยกออกมาตั้งเป็น

ต าบลหาดค า มีจ านวน ๘ หมู่บ้าน และมีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่เป็น ๑๕ หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกไป
ขึ้นกับเทศบาลเมือง จ านวน ๓ หมู่บ้าน ปัจจุบันต าบลหาดค ามีจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน อาชีพหลัก ท านา 
อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกยาสูบ ปลูกล าใย ปลูกผัก ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลานิลเลี้ยงใน
กระชัง  ล าไย 

 
๔.๑.๕.๑๒ ชุมชนต าบลหินโงม 
ชุมชนต าบลหินโงม เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีที่แล้ว พระวอได้อพยพผู้คนจากเมืองเวียงจันทน์ 

ประเทศลาว โดยการล่องแพตามล าน้ าโขง พอมาถึงบ้านค้อ แพก็ไม่เคลื่อนต่อไป พระวอจึงน าคณะ
ขึ้นตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านค้อ ในบริเวณบ้านค้อมีสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น บุ่งเรือค า สถานที่นี้
เป็นที่หยุดพักของนักแสวงบุญที่เดินทางมากราบไหว้บูชาพระธาตุเมืองหนองคาย เมื่อตั้งบ้านเรือน
แล้วในช่วงว่างจากงานชาวบ้านจะจัดงานประเพณีต่าง ๆ ขึ้น เช่น การแข่งขันเรือก้อม ในการแข่งขัน
เรือก้อม ชาวบ้านจะต้องพายให้ถึงบุ่งเรือค า เมื่อพายถึงบุ่งเรือค าแล้ว เรือทุกล าจะพายไม่ไป พวก
ฝีพายจึงลงงมดู ชาวบ้านริมฝั่งร้องถามว่า เรือเป็นอะไรจึงร้องตอบว่า งมหิน พวกฝีพายบพบว่าเป็น
ก้อนหินในน้ าเป็นลักษณะหินก้อนใหญ่วางทับกันอยู่ในน้ าโขง จากนั้นชาวบ้านจึงเรียกบ้านงมหินและ
กลายเป็นหินโงม ในปัจจุบันประกาศตั้งเป็นต าบล ปี ๒๔๕๗ อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม รับจ้าง
ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กล้วยไม้ ทอเสื่อกก 

 
๔.๑.๕.๑๓ ชุมชนอ าเภอสระใคร 
ต าบลสระใคร ค าว่า "สระใคร" คงจะเพ้ียนมาจากค าว่า "สไกร" หรือ "สร๊อกไกร" ในภาษา

เขมร แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ เก่งกล้า ตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าอายุ ๑๐๘ ปี ว่าชาวสระใครสืบเชื้อสายมา
จากบรรพบุรุษที่อยพยมาจากเมืองยศสุนทร (จังหวัดยโสธร) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๒๐๐ โดยผู้เฒ่าได้
พาคณะบริวารบ่าวไพร่อพยพมาตั้งรกรากและปกครองแบบอย่างเจ้านครสืบทอดกันเรื่อยมา จนได้
สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหนองคายในปี พ.ศ.๒๓๖๕ และในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ขยับขยาย
ชุมชนเป็นต าบลสระใคร จังหวัดหนองคาย อาชีพหลัก ท านา อาชีพเสริม ท าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ทาง
เศรษฐกิจ คือ ที่นอน 

สรุปโดยรวมประชาชนในพื้นท่ีคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน อ าเภอเมืองหนองคาย (๑๒ 
ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย 
หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงม) อ าเภอสระใคร (๑ ต าบล ได้แก่ สระใคร) ตั้งอยู่ใกล้เขต
เศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-โนนทอง และเขตพัฒนาไชยสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในรูปแบบเฉพาะของคนหนองคาย ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันสวยงาม ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงในหมู่
ประชาชน มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมายาวนาน นับถือศาสนาพุทธ มีความ
เชื่อแลศรัทธาในพญานาค ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และอาชีพเสริมคือการท าสวน การ



๗๕ 

 

ประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเครื่องจัก
สาน 

ทัศนะต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตขององค์ประกอบของประชาชนในได้แสดงไว้ อาทิ 
“ชาวบ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดยมากมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประกอบ

อาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทรุนแรง อยู่กันอย่างสันติสุข นับถือ
ศาสนาพุทธและมีความผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนตาย มีขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน”๗๐ 

“โดยทั่วไปก็ท านา ท าไร่ ถ้าว่างจากท านาก็ไปรวมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านท าสินค้าขายใน
ท้องถิ่น ส่วนมากเป็นการแปรรูปอาหารกับเครื่องจักสานจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น”๗๑ 

 
บทบาทและหน้าที่ขององค์ประกอบประชาชนสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่  
ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

ด้านองค์ประกอบทางภาครัฐจากการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับ
การเป็นเขตอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ (ลาว) โดยในเขต
                                                           
๗๐ สัมภาษณ ์นายสุระชัย วิชาชัย  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย 
๗๑ สัมภาษณ์ นางสาวรัชดา อาภรณ์ศิลป์ ผู้น าชุมชนสระใคร 

ประชาชนในพื้นที่ 

คนในชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ : 
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองหนองคาย (๑๒ ต าบล 
ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย 
โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหิน
โงม) อ าเภอสระใคร (๑ ต าบล ได้แก่ สระใคร)  
- มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในรูปแบบเฉพาะของคน
หนองคาย  
- มีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันสวยงาม  
- รักความสงบไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงในชุมชน 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน  
- นับถือศาสนาพุทธและมีความเช่ือแลศรัทธาในพญานาค  
-ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร อาชีพเสริมคือการท าสวน 
การประมง ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป  
- ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และ
เครื่องจักสาน 



๗๖ 

 

เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเมืองหนองคาย ที่ประกอบด้วย ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอ หน่วยงานภาครัฐได้ท า
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือการผลิต พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ลงทุน  ด้านการเดินทางและปัจจัยอื่น ๆ ที่สนับสนุนความเจริญของเมือง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีการก าหนดกฎระเบียบและความร่วมมือข้ามพรหมแดน
และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ จากผลการศึกษาพบว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา และมีการปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ไม่เอ้ือต่อการให้บริการในรูปแบบของระบบสาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่าง ๆ 
และมีการจัดการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่ จากการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทางด้านภาครัฐ พบว่า ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคายเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการประสานงาน ให้
ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลลงสู่การปฏิบัติจริงมี
การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน 
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการท างานเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงาน
เครือข่ายในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ มีการสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ หนองคาย-โพนพิสัย ทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๒ โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน ๑  ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ และถนนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แล้วเสร็จ และก าลัง
ด าเนินการสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แยกสาย ๒ (บ.หนองสองห้อง)-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ 
ตอน ๒ เพ่ือรองรับการพัฒนาและเตรียมเปิดประมูลให้ลงทุน ต่อไปคือกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนกลุ่มนี้จะท าหน้าที่พัฒนารูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอ
ขงแต่ละพ้ืนที่โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าในในการท างานต่อชุมชน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม และเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการท างานซึ่งกลุ่มงานกลุ่มนี้จะลงพ้ืนที่และ
ด าเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่จริงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตร การประมง 
โดยส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการด้านอาชีพ เช่น การจัดตั้งกลุ่มสินค้า OTOP ในพ้ืนที่ต่าง ๆ การอบรมเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการผลิตและยกระดับสินค้า รวมถึงมีการส่งเสริมงานหมู่บ้านท่องเที่ยว เช่น ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึริมโขงสีกายเหนือ ต.สีกาย เมืองบาดาลจ าลองและตลาดน้ าพญานาค ต.หาด
ค า และนาคา นาคีนคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.หินโงม เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ส่วนกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชนนั้นมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประสาน เปยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาทุกภาค
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ส่วน น าข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล แบบ On-line และ Off-line โดยใช้
เทคโนโลยีทางระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ เช่น การให้ข้อมูลทางเว็บไซด์ การประชุมเครื่อข่าย On-line 
โดยผ่านโปรแกรม Micosoft Team และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศผ่านช่องทาง 
Facebook หรือ Youtube ฝ่ายสุดท้านที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมคือฝ่ายอ านวยการท าหน้าที่
หน้าที่บริหารจัดการงานทั่วไป ประสานงานด้านแผนบริหารงบประมาณ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ามีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสรุปแผนการปฎิบัติงาน ลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญในการพัฒนาและลงทุนในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ด้านหน่วยงาน อบต./ผู้น าชุมชน เป็นหน่วยงานระดับย่อยลงมาจากหน่วยงานภาครัฐ 
กล่าวคือ รับนโยบายและยุทธศาสตร์จากหน่วยงานระดับจังหวัดมาปฏิบัติ ในระดับอ าเภอ และระดับ
ต าบล โดย อบต. จะท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าเส้นทางคมนาคมและบ ารุงรักษา 
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ จัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ดรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จัดระบบการ
สาธารณสุข การอนามัย การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย การ
ขนส่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้น าชุมชนท าหน้าที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกท าสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมต่อชุมชน บริหารงาน และประสานงาน
ในชุมชน ให้ค าแนะน า ชี้แนวทาง บ ารุงขวัญสมาชิกในชุมชน เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาพ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การท านุบ ารุงศาสนา จัดการความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดท าระบบข้อมูล แผนชุมชน เสริมสร้างการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชน เห็นได้ว่าทั้ง อบต. และผู้น าชุมชน มีบทบาทหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันและท างานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นคู่ขนาน ซึ่ง อบต. จะเน้นมิติทางด้านนโยบายระดับปฏิบัติการในขณะที่ผู้น าชุมชน
เน้นการจัดการกับคนในพ้ืนที่ ดังนั้นองค์ประกอบข้อนี้จึงเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายเพ่ือตอบสนองตามนโยบายของทางภาครัฐ 
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ด้านองค์กรเอกชนจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทและเป็นเครือข่ายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ได้แก่ องค์กรหอการค้า ที่เข้ามามีบทบาทด้านการลงทุนในพ้ืนที่  การ
พัฒนามาตรฐานสินค้าทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้า OTOP และการจับคู่ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย แต่ในปัจจุบันการท างานของภาคเอกชนยังอยู่ในระดับนโยบายและไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบท าให้ยังไม่เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์ประกอบด้าน
นี้ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้การการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จังหวัดหนองคายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 ด้านองค์กรสงฆ์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นตัวกลางในการสื่อสารพัฒนาจากทุกองค์ประกอบโดยวัดและพระสงฆ์
เป็นผู้น าทางความคิดของประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการพัฒนาลงสู่ระดับหมู่บ้านและมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่โดยพระสงฆ์จะท าหน้าที่เป็นพระธรรมทูตแนะน าชักชวนให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ น าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีการจัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.
ป.ต.) เป็นการพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้านโดยเข้ามาเป็นแกนน าท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนท้องถิ่น ท าการเผยแผ่ข่าวสารทางสื่อมวลชนโดยการเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสารเผยแผ่
ธรรมะ และการเผยแพร่ตามช่องทางอินเตอร์เน็ต และเป็นพัฒนาศักยภาพชุมชนในเชตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยการจัดให้วัดเป็นอุทธยานการศึกษา การพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 
การอบรมส่งเสริมอาชีพ และการจัดสถานที่วัดเพ่ือฝห้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ทีทุ่กคนเข้าถึงได้ 
 ด้านประชาชนในพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบระดับท้องถิ่นที่รอหน่วยงานต่าง ๆ ไปท าการพัฒนา
โดยประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นประกอบไปด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองหนองคาย (๑๒ ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย 
โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงม) อ าเภอสระใคร (๑ ต าบล ได้แก่ 
สระใคร)  โดยรวมมีนิสัยและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในรูปแบบเฉพาะของคนหนองคายที่
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างแน่นแฟ้น และยาวนานมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมอันสวยงาม นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อและศรัทธาในพญานาค การประกอบอาชีพ
หลักทางการเกษตร อาชีพเสริมคือการท าสวน การประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยรวม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สามารถพัฒนาให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายต่อไป 
 
๔.๒ บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่าบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นเครือข่ายของการท างานในระบบการปกครองของ
พระสงฆ์ท่ีไล่ชั้นตั้งแต่ระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญใน



๗๙ 

 

การเป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชา ดูแลและแนะน าให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน กิจการโครงการต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้๗๒  

๔.๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย จากการศึกษาบทหน้าที่ในองค์ประกอบขององค์กรสงฆ์ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างตันใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจหนองคายพบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพระสงฆ์มีบทบาทในมิติต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(๑)  บทบาทด้านการพัฒนาสังคม ซ่ึงการพัฒนาชุมชน โดยพระสงฆม์ุ่งเน้นการพัฒนา  
(๑.๑) การพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในชุมชน เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพของประชากร กา ร
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยี ท าให้สังคมชนบทที่เคยสงบมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้สังคมชุมชนในพ้ืนที่เกิดการเสื่อมถอย พระสงฆ์จึงมี
บทบาทในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพยุงสภาพจิตใจของ
คนในชุมชนไม่ให้เกิดความเครียดอันเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา จากการศึกษาพบว่า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายนี้มีการเผยแพร่ หลักธรรมของ ศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เพ่ือขัดเกลาจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี โดย “ศีล” หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทาง
กาย และวาจาหรือเรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัย
เจตนางดเว้น จึงละบาปได้๗๓  หลัก ศีล ๕ ประกอบด้วย 

(๑) ปาณาติบาต เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือ
การด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วย
เมตตากรุณามีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน 

(๒) อทินนาทานทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียน
ทรัพย์สินและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ด้วยการลักขโมย เป็นต้น  

(๓). กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ซึ่งเป็นความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิดสิทธิ์
ในบุคคลผู้เป็นที่รักของของผู้อื่น รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมี
ใจมั่นคงในคู่ครองของตน  

(๔) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติ
หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง มีความซื่อสัตย์ มี
สัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค ามีประโยชน์คสมานฉันสามัคคี  

(๕) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมา
คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการ

                                                           
๗๒ สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสารบัณฑิต ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 
 



๘๐ 

 

เบียดเบียนตนเอง ด้วยการดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดความ
ประมาทพลาดพลั้ง เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน  

สรุปโดยรวมลักษณะศีล “ศีล” เป็นค าสอนเพ่ือความประพฤติที่ดีงาม เป็นการหา
เลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ปราศจากมิจฉาชีพ เพ่ือมุ่งเน้นให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และการดe
เนินงานเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านมาร่วมกันรักษาศีล ๕ จะต้องมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงกลุ่ม
คนที่สมัครใจจะร่วมกันรักษาศีล ๕ ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ ซึ่งกันและกัน น าไปสู่
เป้าหมายเดียวกันได้ เป็นการร่วมมือของกลุ่มคนในการท ากิจกรรมของส่วนรวมโดยความสมัครใจ 
โดยการขับเคลื่อนเครือข่าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ นี้การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก
ในการที่จะเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ หลักธรรมที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกันและถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา พการด าเนินงานและกลไก
ของการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย พบว่ามีการบริหาร
จัดการในทุกระบบอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น คณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์ และผู้บริหารหน่วยงานราชการระดับจังหวัด  อ าเภอ ต าบล และท้องถิ่น โดยมี
เครือข่ายการให้ข้อมูลและด าเนินการร่วมกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเครือข่ายของพระสงฆ์ในจังหวัด
หนองคายมีการใช้ระบบการบริหารจัดการเชิงระบบ ดังนี้ คือ 

(๑) การน าองค์การ  
(๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(๓) การมุ่งเน้นพุทธบุตร  
(๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(๕) การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน  
(๖) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(๗) การมุ่งสู่ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายสูงสุดคือสัมฤทธิผลอันเป็นเลิศ 
มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสั่งการมอบหมายงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย   โซเชียล

เน็ตเวิร์คและโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Messenger in Facebook และ Line ที่สามารถติดต่อสอบถาม
และประสานงานกันได้ตลอดเวลาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความร่วมมือ และได้สนับสนุนโครงการในทุกด้านอย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดเป็นรูปธรรม๗๔  

(๑.๒)  การพัฒนาชุมชนทางด้านวัตถุ โดยการสร้างการอ านวยความสะดวกในวัดเพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การจัดการวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเดินทางมาประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ จากการศึกษาพบว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายนี้มีการน าหลักธรรม
ของ สัปปายะ ๗ เป็นสิ่งที่เหมาะกัน  สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วย
ให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ประกอบด้วย 

(๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ 

                                                           
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสารบัณฑติ ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 



๘๑ 

 

(๒) โคจรสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชน
ที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  

(๓) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ 
และพูดแต่พอประมาณ  

(๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  

(๕) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่
ยาก  

(๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป 
ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น  

(๗) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับ
นั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี ๗๕ 

มาประยุกต์ใช้พัฒนาวัดและศาสนสถานเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเชิงสนับสนุนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  ๗  ด้านดังนี้ 

(๑) ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่ ศาสนสถาน อาทิ การท าความสะอาดสถานที่ จัด
ให้มีความร่มรื่น และสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ 

(๒) ด้านการเดินทาง อาท ิการจัดความสะดวก สบายในการเดินทางสัญจร 
(๓) ด้านสื่อสาร อาทิ การอธิบาย เผยแพร่หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาและการอยู่

ร่วมกันอย่างผาสุข 
(๔) ด้านบุคลากรทางสงฆ์ อาทิ การจัดให้มีการบุคลากรทางสงฆ์ เช่น พระสงฆ์เพ่ือ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นผู้น าด้านศาสนพิธีต่าง ๆ 
(๕) ด้านโภชนาการ อาทิ การจัดอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือ การปลูกผักปลอด

สารพิษเพ่ือน ามาประกอบอาหารในวัดเพ่ือต้อนรับประชาชน ชาวบ้าน ที่เข้ามาในศาสนสถาน 
(๖) ด้านธรรมชาติแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้เป็นร่มเงาและท าให้อากาศดี 
(๗) ด้านอิริยาบถ อาทิ การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 

เช่น การส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ การปฎิบัติธรรม การจัดอบรมวิชาชีพพุทธเกษตร 
ทัศนะท่ีแสดงเกี่ยวกับการน าหลักสัปายะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามีดังนี้  
“หลักสัปปายะนั้นหมายถึงการร้างสภาพเอ้ือที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการศึกษาปฏิบัติ ปัจจัย

ที่เอ้ือต่อการเป็นอยู่ดีและการที่จะพัฒนาตน ช่วยให้ความเจริญตั้งมั่นไม่เสื่อมถอย เกื้อหนุนสิ่งสถานที่
หรือบุคคลซึ่ ง เป็นที่ สบายเหมาะสมกันเกื้อกูลโดยเฉพาะที่ช่วยเกื้อหนุนการบ าเ พ็ญและ
ประคับประคองรักษาสติปัญญามี ๗ อย่าง คือ อาวาสที่อยู่โคจรที่บิณฑบาต หรือ แหล่งอาหารภัสสะ
เรื่องพูดคุยที่ส่งเสริมการปฏิบัติ บุคคลผู้ที่อยู่ใกล้แล้วจิตผ่องใสสงบมั่นคง โภชนะอาหาร อุตุอุณหภูมิ
และสภาพแวดล้อมอิริยาบถ เพ่ือให้องค์กรเกิดความสงบและสันติสุข แนวทางการจัดการวัดเพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหนองคายตามหลักสัปปายะ ๗ ส าหรับวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์คือจัดการ

                                                           
๗๕ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
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ด้วยหลักสัปปายะ ๗ ให้เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธให้ประชาชนสามารถมาอยู่
ร่วมกันและเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม หรือเที่ยวชมทั้งในด้านอาคารสถานที่ โดยจัดการ 
(๑) ด้านอาคารสถานที่ (อาวาสสัปปายะ) ควรมีแนวทางการด าเนินการ ให้มีการวางแผน อาทิ การ
วางแผนในการสร้างอาคารสถานที่ มีการจัดระบบแผงผัง มีการแบ่งโซนพ้ืนที่เป็นสัดส่วน มีการ
ควบคุมดูแลและสั่งการ อาทิ การมีระบบทะเบียนทรัพย์สินหรือเอกสารเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพ่ือ
เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจ เป็นต้น มีเป้าหมายอาคารสถานที่เป็นไปเพ่ือการปฏิบัติธรรมหรือเผยแผ่ธรรม 
ควรให้ความส าคัญต่ออาคารและสถานที่ที่มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น และสวยงามด้วยธรรมชาติ เป็น
ต้น (๒) ด้านการบริหารจัดการการสัญจรทั้งภายในและภายนอกวัด (โคจรสัปปายะ) มีแนวทางการ
ด าเนินการ คือ มีการวางแผน เช่น การสร้างวัดควรเลือกสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ปฏิบัติ
ธรรม  มีการควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการต้องรับผู้เดินทางมาสู่วัด 
ตลอดถึงคอยให้ข้อมูลข่าวสารภายในวัด เช่น เรื่องขอบเขตขนาดพ้ืนที่ แผนภูมิแผนผังสถานที่ภายใน
วัด ตลอดถึงคอยอธิบายกฎระเบียบข้อห้ามในการเดินทางตามจุดต่าง ๆ ภายในวัด มีการเน้นทางเดิน
เท้าภายในวัดที่ไม่ลื่นล้ม สะอาด ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เดินไปมาได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งเน้นความ
ปลอดภัยจากหรือสัตว์อันตรายต่าง ๆ เป็นต้น (๓) ด้านการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ธรรม (ภัส
สะสัปปายะ) มีแนวทางการด าเนินการ คือ การวางแผน เช่น ควรมีการวางแผนตารางวันเวลาในการ
ปฏิบัติธรรม ตลอดถึงจ านวนของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับความสามารถของทางวัดที่จะ
ให้การอบรมส่วนหนึ่งก็เพ่ือจะได้จัดการบรรยายหรืออบรมได้อย่างทั่ วถึงกัน ควรมีการวางกฎกติกา 
หลักการหรือทิศทาง และรูปแบบการเทศน์ การบรรยายที่ได้มาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ การท าแผน
โครงการการอบรมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ด้านการเผยแผ่หรือการบรรยาย เป็นต้น มีการควบคุมดูแล
และสั่งการ เช่น ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบของการเผยแผ่ตลอดถึง
การน าเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด (๔) ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร (บุคคลสัปปายะ) มีแนวทางการด าเนินการ คือ มีการวางแผนเช่น ควรสร้างอุดมการณ์
และปณิธานต่อพระภิกษุสามเณรรุ่นใหม่ให้มีมีศรัทธาแน่วแน่ตั้งมั่นในธรรมวินัย ผู้รับสนองงานเป็นเจ้า
อาวาสรูปต่อไป ควรมีอุดมการณ์ทัศนคติ มีแนวทางที่สอดคล้องและพัฒนาไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้ 
เป็นต้น มีการควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น เจ้าอาวาสคือผู้น าจะต้องน าด้วยการปฏิบัติให้ดูก่อน ควร
สร้างบุคลากรให้มีความเสียสละทางานอุทิศตนเพ่ือพระศาสนา และรู้หน้าที่ ควรสร้างบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและทักษะประสบการณ์หรือส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ควรมีการก าหนดกติกาที่ทุกคนเห็นพ้องตรงกันที่จะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เป็นต้น มีด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น มุ่งสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลต้นแบบ 
ทางด้านผู้น าทางศาสนา เป็นต้น (๕) ด้านการบริหารจัดการด้านอาหาร (โภชนะสัปปายะ) ควรมีแนว
ทางการด าเนินการ คือ มีการวางแผน เช่น ควรสรรหาหรือหมุนเวียนรูปแบบอาหารที่มีรสชาติที่
เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักโภชนาการคือครบห้าหมู่ สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบง่าย ประหยัด 
พอประมาณ มีการควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรมีจัดการเศษอาหารและขยะ อย่างเป็นระบบ
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เป็นต้น มีเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรจัดให้มีการฉันพร้อมกัน เลิก
พร้อมกันเพ่ือความสามัคคี และความเรียบร้อย ควรสร้างศรัทธาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ญาติโยมได้
เลื่อมใสศรัทธาและอุปถัมภ์อาหารและปัจจัยต่างๆ เป็นต้น (๖) ด้านการบริหารจัดการด้านอากาศและ
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สภาพแวดล้อม (อุตุสัปปายะ) มีแนวทางการด าเนินการ คือ มีการวางแผน เช่น ควรบริหารจัดการวัด
ให้เป็นธรรมชาติที่สุด เช่น มีต้นไม้ แม่น้ า เป็นต้น เพ่ือช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับวัด ควรสร้างวัดในที่ที่
ไม่หนาว ไม่ร้อน เกินไป เพ่ือให้สภาพร่างกายไม่เจ็บป่วย เป็นต้น มีการควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น 
ควรจะมีวิธีเตรียมการป้องกันก่อนที่จะถึงฤดูฝนในแต่ละปี เช่น สร้างเสนาสนะให้มั่นคงแข็งแรงคุ้ม
แดดคุ้มฝนได้เป็นอย่างดี รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นต้น ควรดูแลความสะอาดด้าน
สิ่งแวดล้อม มีการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ ขยะอยู่บ่อยครั้ง เป็นต้น มีเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควร
แนะน าให้ผู้อาศัยหรือผู้เข้ามาที่วัด รู้จักบริหารร่างกายให้แข็งแรง รู้จักอาหาร อากาศที่เหมาะแก่ตน ผู้
ปฏิบัติธรรมควรตระเตรียมผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มให้สอดคล้องกับฤดูกาล หรือพกพายาส่วนตัว หรือ ยา
กันยุงมาด้วย หรือทางส านักงานกลางควรมีเอาไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นต้น (๗) ด้านการบริหาร
จัดการด้านกิจกรรมและโครงการ (อิริยาบถสัปปายะ) มีแนวทางการด าเนินการ คือ มีการวางแผน 
เช่น ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นไปแบบสังฆะสามัคคี ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้อง
หรือส่งเสริมตามหลักของพระธรรมวินัย เป็นต้น มีการควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจัดให้มีการจัด
อบรมส าหรับชาวไทยมีรูปแบบการจัดเน้นคุณภาพ ไม่เอาปริมาณ รับจ านวนจ ากัด ส าหรับ
ชาวต่างชาติ ควรให้มีการฝึกอบรมด้านปริยัติอย่างเพียงพอ ด้านปฏิบัติพอเป็นแนวทาง เพ่ือให้ไปท า
ต่อหลังการอบรม เป็นต้น มีด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น คนพลุกพล่านมีเสียงดัง ควรให้
พระภิกษุสามเณรน าพาผู้ที่เข้ามาจากที่ต่าง ๆ กลุ่มต่าง ๆ เดินชมวัดและอธิบาย เพ่ือให้คนเหล่านั้นได้
ฟังมากกว่าพูด เพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมเติมสติปัญญา ควรอ านวยความสะดวกให้บุคคลที่ไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติตาม โดยให้สมควรแต่ไม่ให้เกินพอดี เช่น คนที่นั่งล าบากให้ใช้ยืนหรือเดินแทน คนที่ยืนล าบาก
ก็ให้นั่งในท่าที่สบาย เป็นต้น ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านอาวาส ควรมีกรอบแนวคิดและทิศทางในการ
ก่อสร้าง ด้านโคจร ควรบริหารจัดการวัดให้ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกแก่การเข้าถึง ด้านภัสสะ ควรมีการ
พูดคุย สนทนาปราศรัยหรือเผยแผ่ธรรมะพอเหมาะ เน้นการปฏิบัติมากกว่าการพูดคุย ด้านบุคคล มี
ปฏิปทาอาจาริยวัตรงดงามน่าเคารพศรัทธาน่าเข้าใกล้พูดคุยสนทนาธรรมะ ด้านโภชนะ เครื่องบริโภค 
ถูกกายถูกใจเกื้อกูลต่อสุขภาพเหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม ด้านอุตุ สภาวะดินฟ้าอากาศเหมาะสม 
และ ด้านอิริยาบถ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรือการเป็นอยู่มีความเหมาะสม การบริหารจัดการวัด
ตามแนวทางสัปปายะดังกล่าวได้ช่วยให้วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ เป็นวัดที่ผู้คนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่ง
ได้เป็นเครื่องยืนยันได้หลักสัปปายะเป็นหลักการที่เกิดสันติสุขภายในวัด ทีจ่ะต้องด าเนินการให้ครบทั้ง 
๗ ข้อ พร้อมทั้งจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะว่าสภาพสังคมการเมือง 
และเศรษฐกิจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัดจึงจ าเป็นต้องตั้งรับให้ทันต่อสภาพปัญหาที่เกิดมี
ขึ้น ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการวัดโดยมีการวางแผน การควบคุมดูแลและการสั่ งการ และมีการก าหนด
เป้าหมายและความคุ้มค่า พร้อมกับการศึกษาเหตุปัจจัยด้านอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างการจัดการวัดให้เกิด
สันติสุขต่อไป”๗๖ 

 
 (๒) บทบาทการพัฒนาด้านประเพณวีัฒนธรรม 

                                                           
๗๖ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธ์ิ  เจ้าคณะต าบลพระธาตุบังพวน 



๘๔ 

 

(๒.๑) การเผยแผ่ธรรมะ โดยการเทศก์ การเป็นวิทยากร การให้ค าแนะน าในการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงประชาชนชน
ทั่วไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๒.๒) การจัดกิจกรรมด้านประเพณวีัฒนธรรมในเทศกาลต่าง ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิมอัน
ได้แก่ ฮีตสิบสองท่ีเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ด ารงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งท าให้เกิดความเชื่อว่าการด าเนินชีวิตสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง
ต้องมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และร่วมท าบุญตามประเพณีทาง
พุทธศาสนาด้วยทุก ๆ เดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพ้ืนบ้านประเพณีพ้ืนเมืองกันเป็นประจ า จึง
ได้ถือเป็นประเพณี ๑๒ เดือนเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มาถึงปัจจุบัน 

ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น ชาวอีสานร่วมกันประกอบพิธีนับแต่
ต้นปี คือ 

(๑)  เดือนอ้าย หรือเดือนเจียง งานบุญเข้ากรรม มีงานบุญดอกผ้า (น าผ้าห่มหนาว
ไปถวายสงฆ์) ประเพณีเส็งกลอง ท าลานตี (ลานนวดข้าว) ท าปลาแดก (ท าปลาร้าไว้เป็นอาหาร) เกี่ยว
ข้าวในนา เล่นว่าว ชักว่าวสนู นิมนต์พระสงฆ์เข้าประวาสกรรมตามประเพณีนั้นมีการท าบุญทาง
ศาสนา เพ่ืออนิสงฆ์ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียม
เก็บสะสมข้าวปลาอาหารไว้กินในยามแล้ง 

(๒)  เดือนยี่ งานบุญคูนลาน ท าบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ท าพิธีปลง
ข้าวในลอมและฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเหลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเชื่อในการบ ารุงขวัญและ
สิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้งท าบุญที่วัดและบางครั้งทกบุญที่ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้วมัก
ไปท าบุญที่วัด 

(๓)  เดือนสาม บุญข้าวจี่ มีพิธีเลี้ยงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนข้าวขึ้นยุ้งแล้ว 
งานเอ้ินขวัญข้าวหรือกู่ขวัญข้าว เพ็ญเดือนสามท าบุญข้าวจี่ตอนเย็นท ามาฆบูชา ลงเข็นฝ้ายหาหลัว
ฟืน (ไม้เชื้อเพลิงล าไม้ไผ่ตายหลัว กิ่งไม้แห้ง-ฟืน) ตามประเพณีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งแล้ว มีการ
ท าบุญเซ่นสรวงบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่าตาแฮก และท าบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ย่าตายาย อัน
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยการท าข้าวจี่(ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนสอดไส้น้ าตาลหรือ
น้ าอ้อยชุบไข่ปิ้งจนเหลือง) น าไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวานอื่น ๆ 

(๔)  เดือนสี่ บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟังเทศน์
มหาชาติ) แห่พระอุปคุตตั้งศาลเพียงตา ท าบุญแจกข้าวอุทิศให้ผู้ตาย (บุญเปตพลี) ประเพณีเทศน์
มหาชาติเหมือนกับประเพณีภาคอ่ืน ๆ ด้วย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติท าบุญถวาย
ภัตตาหารแล้วตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก ตามประเพณีวัดติดต่อกัน ๒-๓ วันแล้วแต่
ก าหนดในช่วงที่จัดงานมีการแห่พระอุปคุตเพ่ือขอให้บันดาลให้ฝนตกด้วย 

(๕)  เดือนห้า บุญสรงน้ า หรือเทศกาลสงกรานต์ ชาวอีสานเรียกกันว่า สังขานต์ตาม
ประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น บางแห่งจัดกัน ๓ วัน บางแห่ง ๗ วัน แล้วแต่ก าหนดมีการท าบุญถวาย
ภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ าพระ รดน้ าผู้ใหญ่ผู้เฒ่า
ก่อเจดีย์ทราย 



๘๕ 

 

(๖)  เดือนหก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้ งไฟ (บุญขอฝน) 
บุญวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก 

เกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแล้วแต่คณะกรรมการ
หมู่บ้านก าหนดถือเป็นการท าบุญบูชาแถน (เทวดา) เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดม
สมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปีต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีส าคัญทางพุทธ
ศาสนา มีการท าบุญฟังเทศน์และเวียนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า 

(๗) เดือนเจ็ด บุญช าฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิก
เมือง งานเข้านาคเพ่ือบวชนาคคติความเชื่อหลังจากหว่านข้าวกล้าด านาเสร็จ มีการท าพิธีเซ่นสรวงเจ้า
ที่นา เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้าในนางงอกงาม บ้านที่กุลบุตรมีงานอุปสบททดแทนบุญคุณบิดา
มารดาและเตรียมเข้ากรรมในพรรษา 

(๘) เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาล
เข้าพรรษาแต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวนแห่เพ่ือนน าไปถวาย
เป็นพุทธบูชา มีการท าบุญถวายภัตตหาร เครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ าฝน เพ่ือพระสงฆ์จะได้น าไปใช้
ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 

(๙) เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๙ นับแต่เช้ามืด 
ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่ใส่กระทงเล็ก ๆ น าไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ข้าง
พระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตอนสายมีการท าบุญที่วัด ฟัง
เทศน์เป็นอานิสงส์ 

(๑๐) เดือนสิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญ
สลากภัตในภาคกลาง จัดงานวันเพ็ญเดือน ๑๐ น าส ารับคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก (กระยาสารท) 
ไปท าบุญที่วัดถวายผ้าอาบน้ าฝนและเครื่องไทยทาน แต่ก่อนที่จะถวายนั้นจะท าสลากติดไว้ พระสงฆ์
องค์ใดจับสลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของส ารับนั้น ตอนบ่ายฟังเทศน์เป็อานิสงส์ 

(๑๑) เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตัก
บาตรเทโว พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีลอยเรือไฟ นับเป็นช่วงที่จัดงานใหญ่กันเกือบตลอดเดือน นับแต่วัน
เพ็ญ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ์ วันแรม ๑ ค่ า งานบุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น 
14 ค่ า มีพิธีกวนข้าวทิพย์ มีงานช่วงเฮือ (แข่งเรือ) ในวันเพ็ญมีงานแห่ปราสาทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟ 
(ไหลเรือไฟ) เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้งงานบุญกุศลและสนุกสนานรื่นเริง 

(๑๒) เดือนสิบสอง บุญกฐิน ท าบุญข้าวเม่าพิธีถวายกฐินเมื่อถึงวันเพ็ญจัดท า
ข้าวเม่า(ข้าวใหม่)น าไปถวายพระ พร้อมส ารับคาวหวานขึ้นตอนบ่ายฟ้งเทศน์เป็นอานิสงส์จัด พิธี
ทอดกฐินตามวัดที่!!จองกฐินไว้ งานบุญในฮีตสิบสองนั้น ตามหมู่ที่เคร่งประเพณียังคงจัดกันอย่าง
ครบถ้วนบางแห่งจัดเฉพาะงานบุญใหญ่ๆตามแต่คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัด บางแห่งเป็นงาน
ใหญ่ประจ าปี งานบุญแห่เทียนพรรษา ชาวจังหวัดอุบลฯจัดเป็นงานใหญ่ทุกปีงานลอยเฮือไฟ ชาว
จังหวัดนครพนมจัดเป็นงานใหญ่ประจ า และงานแห่ปราสาทผึ้งชาวเมืองสกลนคร จัดเป็นงานใหญ่
ประจ า เป็นต้น ปัจจุบันนี้มีการฟ้ืนฟูการจัดงานฮีตสิบสองเป็นงานใหญ่ๆเพ่ือการอนุรักษ์สินมรดกทาง
วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เชตเสรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายด้วย 



๘๖ 

 

๔.๒.๒ เครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคายจากผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ๑๒ ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระ
ธาตุบังพวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงมและ อ าเภอ
สระใคร มีดังนี ้

 
ล าดับ ต าแหน่ง เครือข่าย สถานที่ติดต่อ 
๑. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ. ดร. 

(พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔) 
วัดโพธิ์ชัย 

๒. เลขานุการ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (เดช
ศักดิ์ ป.ธ.๔) 

วัดโพธิ์ชัย 

๓. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
รูปที่ ๑ 

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิต
เสวี ป.ธ.๙) 

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ 

๔. เลขานุการ พระมหากันตพล สญฺญโม ป.ธ.๕ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ 
๕. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 

รูปที่ ๒ 
พระศรีวชิรโมลี (บุญถม สุนฺทร
เมธี ป.ธ.๙) 

วัดชัยพร 

๖. เลขานุการ พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.
๙ 

วัดโพธิ์ชัย 

๗. ที่ ป รึ กษา เจ้ าคณะจั งหวั ด
หนองคาย 

พร ะ เ ทพกิ ต ติ มุ นี  ( ป ร ะทั ย 
วชิรญาโณ ป.ธ.๕) 

วัดศรีษะเกษ 

๘. รอง เ จ้ าคณะอ า เภอ เมื อ ง
หนองคาย 

พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ (ทอง
สินธุ์ ป.ธ.๔) 

วัดศรีสุมังคล์ 

๙. เลขานุการ พระหนูจันทร์ กิตฺติวณฺโณ วัดศรีสุมังคล์ 
๑๐. เจ้าคณะต าบลในเมือง เขต ๑ พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์ วัดมีชัย 
๑๑. เจ้าคณะต าบลในเมือง เขต ๒ พระครูสุวรรณโสตถิธรรม วัดศรีคูณเมือง 
๑๒. เจ้าคณะต าบลในเมือง เขต ๓ พระครู โพธิ สารกิจ  (อ านาจ 

ยโสธโร) 
วัดโพธิ์ศรี 

๑๓. เจ้าคณะต าบลหนองกอมเกาะ พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช วีรญา
โณ) 

วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง 

๑๔. เจ้าคณะต าบลโพธิ์ชัย พระครูสีลาธิคุณ (ถวิล ) วัดมงคลศิลาคุณ 
๑๕. เจ้าคณะต าบลมีชัย พระครูสุตรัตนาภรณ์ (สุดใจ ) วัดจอมมณี 
๑๖. เจ้าคณะต าบลหาดค า พระครูปิยสิริธรรม วัดวาฬุกรมณีทุ่ง 
๑๗. เจ้าคณะต าบลหินโงม พระครูสถิตธรรมานุยุต (ส าราญ 

) 
วัดศิลาธิคุณ 

๑๘. เจ้าคณะต าบลบ้านเดื่อ เขต ๑ พระครูปลัด อารมณ์ ถิรจิตฺโต วัดพุทธไสยาสน์ 
๑๙. เจ้าคณะต าบลบ้านเดือ เขต ๒ พระครูสังฆรักษ์ ถาวร ถาวรธมฺ วัดป่าอุดมคงคานิมิต 



๘๗ 

 

โม 
๒๐. เจ้าคณะต าบลพระธาตุบั ง

พวน เขต ๑ 
พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี 
มหาวีโร) 

วัดพระธาตุบังพวน 

๒๑. เจ้าคณะต าบลพระธาตุบั ง
พวน เขต ๒ 

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ 
โกวิโท) 

วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ 

๒๒. เจ้าคณะต าบลค่ายบกหวาน 
เขต ๑  

พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺท
โชโต ป.ธ.๔) 

วัดโพธิสมภาร 

๒๓. เจ้าคณะต าบลค่ายบกหวาน 
เขต ๒ 

พระครูอรัญกิจจาภรณ์ วัดอรัญญิกาวาส 

๒๔. เจ้าคณะต าบลค่ายบกหวาน 
เขต ๓ 

พระครูปทุมสิริกิจ วัดศรีบัวบาน 

๒๕. เจ้าคณะอ าเภอสระใคร พระครูสิริธรรมาภรณ์ วัดนิเวศคชสาร 
๒๖. เลขานุการ พระปลัด นันทวัฒน์ กนตสาโร วัดนิเวศคชสาร 
๒๗. รองเจ้าคณะอ าเภอสระใคร พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน 

ป.ธ.๕ 
วัดโนนเชียงคูณ 

๒๘. เลขานุการ พระอนุชา อนุชาโต วัดโนนเชียงคูณ 
๒๙. เจ้าคณะต าบลสระใคร เขต ๑ พระครูวิชัยธรรมธัช วัดมฤคทายวัน 
๓๐. เจ้าคณะต าบลสระใคร เขต ๒ เจ้าอธิการตี๋ สิริเทวปุตฺโต วัดโพนงาม 
๓๑. เจ้าคณะต าบลสระใคร เขต ๓ พระปลัด นันทวัฒน์ กนตสาโร วัดป่าส่างค า 
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บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
หนองคายสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่าเครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นเครือข่ายของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่อยู่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ๑๒ ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบัง

เครือข่ายพระสงฆ์ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

บทบาทด้านการพัฒนาสังคม:  
- การพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในชุมชน พระสงฆ์จึงมีบทบาท
ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อพยุง
สภาพจิตใจของคนในชุมชนไม่ ให้ เกิดความเครียด โดยใช้ 
หลักธรรมของ ศีล ๕ มาประยุกต์ใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
- การพัฒนาชุมชนทางด้านวัตถุ โดยการสร้างการอ านวยความ
สะดวกในวัดเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การจัดการวัดให้
เป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน
สามารถเดินทางมาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยมีการน า
หลักธรรมของ สัปปายะ ๗ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

บทบาทการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม: 
-การเผยแผ่ธรรมะ โดยการเทศก์ การเป็นวิทยากร การให้
ค าแนะน าในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงประชาชนชนทั่วไป
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีมา
แต่ดั้งเดิมอันได้แก่ ฮีตสิบสองที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
อีสานที่ด ารงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่แห้งแล้งท าให้เกิดความเช่ือว่าการด าเนินชีวิตสงบ
สุขและเจริญรุ่งเรืองต้องมีการประกอบพิธีกรรม จึงได้ถือเป็น
ประเพณี ๑๒ เดือนเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 



๘๙ 

 

พวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงมและ อ าเภอสระใคร 
เป็นเครือข่ายแบบใยแมงมุมโดยมีเครือข่ายท างานตามระบบการปกครองสงฆ์ไล่ล าดับชั้นจากระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
จังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้า
อาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา รวมถึงพระสงฆ์ที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายงานเฉพาะส่วนด้วย ซึ่งเครือข่ายในการท างานจะท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมและ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายในการพัฒนาโดยมีบทบาทในแต่ละมิติ
ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาสังคมแบ่งออกเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุซึ่งการ
พัฒนาทางด้านจิตใจมีการน าหลักศีล ๕ มาประยุกต์ใช้ในการน้อมน าจิตใจของคนในชุมชนให้อยู่ในศีล 
ในธรรม หลักศึล ๕ ประกอบด้วย  

(๑) ปาณาติบาต เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือ
การด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วย
เมตตากรุณามีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน 

(๒) อทินนาทานทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียน
ทรัพย์สินและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ด้วยการลักขโมย เป็นต้น  

(๓). กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ซึ่งเป็นความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิดสิทธิ์
ในบุคคลผู้เป็นที่รักของของผู้อื่น รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมี
ใจมั่นคงในคู่ครองของตน  

(๔) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติ
หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง มีความซื่อสัตย์ มี
สัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค ามีประโยชน์คสมานฉันสามัคคี  

(๕) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมา
คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการ
เบียดเบียนตนเอง ด้วยการดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดความ
ประมาทพลาดพลั้ง เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน 

จึงท าให้สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นคนดีส่งผลให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดแย้งกันและสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ได้ ส่วนด้านการพัฒนาทางด้านวัตถุเครือข่ายพระสงฆ์ได้น าหลักธรรม คือ หลักสัปปายะ ๗ 
ประกอบด้วย  

(๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ 
(๒) โคจรสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชน

ที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  



๙๐ 

 

(๓) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ 
และพูดแต่พอประมาณ  

(๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ
ปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  

(๕) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่
ยาก  

(๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป 
ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น  

(๗) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับ
นั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี  

มาประยุกต์ใช้พัฒนาวัดและศาสนสถานเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเชิงสนับสนุนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  ๗  ด้านดังนี้ 

(๑) ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่ ศาสนสถาน อาทิ การท าความสะอาดสถานที่ จัด
ให้มีความร่มรื่น และสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ 

(๒) ด้านการเดินทาง อาทิ การจัดความสะดวก สบายในการเดินทางสัญจร 
(๓) ด้านสื่อสาร อาทิ การอธิบาย เผยแพร่หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาและการอยู่

ร่วมกันอย่างผาสุข 
(๔) ด้านบุคลากรทางสงฆ์ อาทิ การจัดให้มีการบุคลากรทางสงฆ์ เช่น พระสงฆ์เพ่ือ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นผู้น าด้านศาสนพิธีต่าง ๆ 
(๕) ด้านโภชนาการ อาทิ การจัดอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือ การปลูกผักปลอด

สารพิษเพ่ือน ามาประกอบอาหารในวัดเพ่ือต้อนรับประชาชน ชาวบ้าน ที่เข้ามาในศาสนสถาน 
(๖) ด้านธรรมชาติแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้เป็นร่มเงาและท าให้อากาศดี 
(๗) ด้านอิริยาบถ อาทิ การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 

เช่น การส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ การปฎิบัติธรรม การจัดอบรมวิชาชีพพุทธเกษตร 
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงพุทธและสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายตามนโยบายการพัฒนา 
ด้านบทบาทการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมเครือข่ายพระสงฆ์มีการการเผยแผ่ธรรมะ โดย

การเทศก์ การเป็นวิทยากรในกิจกรรมหรืองานส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานภาค เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้ค าแนะน าในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จนถึงประชาชนชนทั่วไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมใน
เทศกาลต่าง ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิมอันได้แก่ ฮีตสิบสองที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ด ารงชีพ
อยู่ในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งท าให้เกิดความเชื่อว่าการ
ด าเนินชีวิตสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต้องมีการประกอบพิธีกรรม จึงได้ถือเป็นประเพณี ๑๒ เดือนเรียก
กันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละเดือนภายในเชตเศรษฐกิจพิเศษ 
 



๙๑ 

 

๔.๓ รูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีการพัฒนาแบบ
บูรณาการระหว่าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-อบต./ผู้น าชุมชน-องค์กรสงฆ-์ประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

๔.๓.๑ การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดโดยภาครัฐเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศจากแผนแม่บทต่าง ๆ ลงมาสู่
ระดับจังหวัดและกระจายแผนงานไปยังภาคีเครือข่ายขององค์กรสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้า
คณะจังหวัดเพ่ือสั่งการลงสู่การปกครองและผู้ปฏิบัติการแผนย่อยลงไป การด าเนินการในขั้นนี้องค์กร
สงฆ์จะมีบทบาทในการร่วมท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยองค์กรสงฆ์เข้าไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมของประชาชนในสพ้ืนที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยองค์กรทางศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่งที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยองค์กร
สงฆ์เข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

(๓) ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้ก าหนดยุทธศาสต์
การพัฒนาจังหวัดไว้ดังนี้ 

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน โดยองค์กรสงฆ์เป็น
เครือข่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการ
ด้านการตลาด พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและการบริหารโดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาวัดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

(๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข โดยองค์กร
สงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคนในชุมชนพ้ืนที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

(๓.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓.๒ การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน เป็นการมีส่วน
ร่วมระดับจังหวัดโดยภาคเอกชนเป็นผู้น านโยบายทางด้านการลงทุนและยกระดับมาตรฐานสินค้า ใน
ส่วนนี้จากการศึกษาพบว่าองค์กรสงฆ์และเครือข่ายภาคเอกชนมีการพัฒนาร่วมกันด้านการสร้าง
มาตรฐานสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย 



๙๒ 

 

๔.๓.๓ การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับอ าเภอและต าบล โดยเครือข่ายของเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในการปฎิบัติงานต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้และสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

๔.๓.๔ การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ เป็นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นการ
ร่วมกันพัฒนางานด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ การพัฒนาวัด 
สร้าง ซ่อมแซม สนับสนุนให้วัดเป็นสถานที่รองรับในการจัดงานต่าง ๆ ตามหลักธรรม สัปปายะ ๗ ที่
สามารถรองรับการการจัดงานประจ าปีตามฮีตสิบสองและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้๗๗ 

๔.๓.๕ การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาเชิงรุกของเครือข่ายพระสงฆ์ระดับท้องถิ่นโดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาโดยการเปิดหลักสูตรการอบรมศีลธรรม พุทธ
เกษตร และการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
พ้ืนทีไ่ด้๗๘ 

ทัศนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีดังนี้ 

 “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายจะยึดแผนพัฒนาจังหวัดเป็นหลัก โดน
เน้นการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพ้ืนที่ การพัฒนาคน 
ชุมชน สังคม เป็นสิ่งส าคัญ ตรงนี้ทางภาคองค์กรสงฆ์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
กล่อมเกลาจิตใจประชาชนชาวบ้าน ให้มีความเจริญเติบโตทางด้านจิตใจไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม การสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้
ความรู้ด้านแรงงานเกษตรเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้เตรียมพร้อมที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการประกอบอาชีพได้”๗๙ 

 “ในด้านการพัฒนานั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้ทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น ทางฝ่าย
พระสงฆ์ก็ดี ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีต้องร่วมมือกันอย่างมาก การสนับสนุนให้พัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาก็ดี สามารถท าได้โดยยึดหลักศาสนา เช่น หลักสัปปายะ ๗ นั้นก็สามารถ
ท าได้ และสามารถน ามาใช้ได้ดีด้วย เพราะสถานที่ทางพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อน
ใจสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้”๘๐ 
                                                           
๗๗ สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ,์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวดัหนองคาย 
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสารบัณฑิต ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 
๗๙สัมภาษณ์ นางวิลาวณัย์ กนกศิลป ์หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์  เจ้าคณะต าบลพระธาตบุังพวน 



๙๓ 

 

 “พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีความพร้อมด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในแง่ของการประกอบธุรกิจการค้าและบริการสูงมาก มีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทาง
สะพานมิตรภาพไทย–ลาว ท าให้หนองคายเป็นประตูเชื่อมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท า
ให้ผู้ประกอบการและธุรกิจในท้องถิ่นมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งในขณะนี้เขตอ าเภอ ต าบล
ต่าง ๆ ก็มีความตื่นตัวในด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดหนองคายมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย มีเส้นทางท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี การท่องเที่ยวตามวัดวาอาราม มีวัดที่มี
ชื่อเสียง และมีความเชื่อด้านพญานาค มีแม่น้ าโขงที่สวยงาม การส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจะท าให้มีการสืบทอดในเชิงอนุรักษ์เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงามรวมถึงการจัดงานประจ าปีตามวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีการกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก”๘๑ 

“พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจของประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่น 
คือ บทบาทด้านการศึกษาที่ให้วัดเป็นโรงเรียน และอาคารเรียน พระเป็นผู้สอนและอบรมให้คนรู้
หนังสือ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อนุเคราะห์การจัดตั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
ชักชวนชาวบ้านให้มีการศึกษา การเรียนรู้ ซึ่งพระสงฆ์ทั้งอดีตและปัจจุบันมีบทบาทเกี่ยวกับด้านการ
พัฒนาจิตใจประชาชน พระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรมทานแก่ประชาชน เช่น การสอนปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ก็สามารถช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจได้มากและในด้านการพัฒนาท้องถิ่น พระสงฆ์จะมี
บทบาทมากในฐานะผู้น าด้านความคิดริเริ่มและระดมความร่วมมือของชาวบ้านในการพัฒนาต่าง ๆ 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ยกตัวอย่าง หน่วยงานราชการอย่างพัฒนาชุมชน ที่มีการเชิญพระสงฆ์เข้าไป
มีส่วนร่วมให้พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชน งานพัฒนาต่าง ๆ ต้องอาศัยวัดและพระสงฆ์ วัดเป็นของ
ประชาชน เป็นที่ท าบุญกุศลตามประเพณีของชาวบ้าน พระภิกษุและสามเณรในวัด มีหน้าที่ให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในการท าบุญทั้งท่ีบ้านและที่วัด”๘๒ 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบที่มี
การพัฒนาบูรณาการร่วมกันอย่างรอบด้าน และองค์กรสงฆ์นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีส าคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นมาก เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณที่มีความใกล้ชิดและสามารถช่วย
พัฒนาจิตใจ แก้ไขปัญหาปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนในชุมชนด้วยความปรารถนาให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถเลี้ยงตนเองได้  เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน  

                                                           
๘๑  สัมภาษณ ์นางสาวรัชดา อาภรณศ์ิลป์ ผู้น าชุมชนสระใคร 

๘๒ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสารบัณฑติ ร.ศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ต าบลค่ายบกหวาน 



๙๖ 

 

 
รูปแบบของเครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคายสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรสงฆ์ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

อบต./ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ 

เครือข่ายพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด : 
- ร่วมท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
•ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
•ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
•ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและการบริหาร 
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

เครือข่ายพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด : 
- ร่วมกันดา้นการสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรซ่ึงเป็น
สินค้าเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย 
 

เครือข่ายพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล รอง
เจ้าคณะต าบล: 
- การพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

เครือข่ายพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
- การเผยแผ่หลักธรรม 
- การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
- การเปิดหลักสูตรการอบรมศีลธรรม  
- การเปิดการอบรมอาชีพพุทธเกษตร  

เครือข่ายพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส: 
- แผ่หลักธรรมค าสอน อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕  
- การพัฒนาวัด สร้าง ซ่อมแซม สนับสนุนให้วัดเป็นสถานที่รองรับในการจัดงานต่าง ๆ ตาม
หลักธรรม สัปปายะ ๗  
- การรักษามรดกทางวัฒนธรรมในการจัดงานประจ าปีตามฮีตสิบสอง 
 



๙๗ 

 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบรูปแบบของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของเครือข่ายของพระสงฆ์มีโครงสร้างเครือข่ายแบบไล่ล าดับชั้น
ตามระบบการปกครองคณะสงฆ์โดยมีการท างานแบบเครือข่ายใยแมงมุม ไล่ล าดับชั้นลงมาตั้งแต่
ระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รอง
เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครอง 
บังคับบัญชา มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสั่งการมอบหมายงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย  โซเชียลเน็ตเวิร์ค
และโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Messenger in Facebook และ Line ที่สามารถติดต่อสอบถามและ
ประสานงานกันได้ตลอดเวลาโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแบบแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-อบต./ผู้น าชุมชน-องค์กรสงฆ์-ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประสานงานกันได้ในทุก
มิติ  

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดโดยภาครัฐเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศจากแผนแม่บทต่าง ๆ ลงมาสู่
ระดับจังหวัดและกระจายแผนงานไปยังภาคีเครือข่ายขององค์กรสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้า
คณะจังหวัดเพ่ือสั่งการลงสู่การปกครองและผู้ปฏิบัติการแผนย่อยลงไป การด าเนินการในขั้นนี้องค์กร
สงฆ์จะมีบทบาทในการร่วมท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยองค์กรสงฆ์เข้าไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมของประชาชนในสพ้ืนที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยองค์กรทางศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่งที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยองค์กร
สงฆ์เข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

(๓) ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้ก าหนดยุทธศาสต์
การพัฒนาจังหวัดไว้คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้าน
การตลาด พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหารโดยองค์กรสงฆ์เป็น
เครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคนในชุมชนพ้ืนที่ให้
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการท างานร่วมกับภาครัฐ เครือข่ายพระสงฆ์จะเข้าร่วม
คิด วิเคราะห์ และก าหนดการปฏิบัติในระดับแผนงานเพื่อถ่ายลงในล าชั้นย่อยต่อไป 



๙๘ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดโดยภาคเอกชนเป็นผู้น านโยบายทางด้านการลงทุนและยกระดับมาตรฐานสินค้า ในส่วน
นี้จากการศึกษาพบว่าองค์กรสงฆ์และเครือข่ายภาคเอกชนมีการพัฒนาร่วมกันด้านการสร้างมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  แต่
จากผลการศึกษาพบว่าในการจัดการร่วมกับภาคเอกชนนั้น ภาคเอกชนยังไม่มีความคืบหน้าอย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาซึ่งเป็นจุดด้อยอย่างมากในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเกิดการเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชนเป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับอ าเภอและต าบล โดยเครือข่ายของเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในการปฎิบัติงานต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้และสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ เป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นการร่วมกัน
พัฒนางานด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ การพัฒนาวัด สร้าง 
ซ่อมแซม สนับสนุนให้วัดเป็นสถานที่รองรับในการจัดงานต่าง ๆ ตามหลักธรรม สัปปายะ ๗ ที่
สามารถรองรับการการจัดงานประจ าปีตามฮีตสิบสองและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาเชิงรุกของเครือข่ายพระสงฆ์ระดับท้องถิ่นโดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา การเปิดหลักสูตรการอบรมศีลธรรม การเปิดหลักสูตร
พุทธเกษตร และการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและการสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเครือข่ายขององค์กรสงฆ์มีความส าคัญและมี
บทบาทเด่นชัดในการเป็นตัวกลางในการพัฒนาในทุกด้านและทุกระดับชั้น ซึ่งนอกจากองค์กรสงฆ์จะ
เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ผู้น าทางความคิด แกนน าในการพัฒนาแล้วยังเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
สารสนเทศที่มีความส าคัญในการน าไปใช้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายอีกด้วย 
 



๙๙ 

 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์การศึกษา ๓ ประการ ดังนี้  ๑) 
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย และ ๓) เพ่ือพัฒนารูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
เครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย  ซึ่งจากผล
การศึกษษสามารถน าเสนอข้อสรุปได้ ดังนี้ 
 

๑) สรุปผลการศึกษา 
๒) อภิปรายผลการศึกษา 
๓) ข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผลการศึกษา 

๑.๑ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมขององค์กรในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ (ลาว) โดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเมือง
หนองคาย ที่ประกอบด้วย ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอ หน่วยงานภาครัฐได้ท าการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือการผลิต พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน  ด้านการเดินทาง
และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนความเจริญของเมือง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการก าหนดกฎระเบียบและความร่วมมือข้ามพรหมแดนและสนับสนุนระบบโล
จิสติกส์ จากผลการศึกษาพบว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา และมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เอ้ือต่อการ
ให้บริการในรูปแบบของระบบสาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่าง ๆ และมีการจัดการ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จากการศึกษา
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจทางด้านภาครัฐ พบว่า ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการพัฒนาซึ่งหน่วยงานมีการด าเนินการประสานงาน ให้ค าแนะน าและสนับสนุน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
งาน ๑ ฝ่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลลงสู่การปฏิบัติจริงมีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
ในการท างานเพ่ือประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้



๑๐๐ 

 

สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีการปรับปรุงพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ มีการ
สร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ หนองคาย-โพนพิสัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 
๑  ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ และถนนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ 
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แล้วเสร็จ และก าลังด าเนินการสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ แยกสาย ๒ 
(บ.หนองสองห้อง)-อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน ๒ เพ่ือรองรับการพัฒนาและเตรียมเปิดประมูลให้
ลงทุน ต่อไปคือกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกลุ่มนี้จะท าหน้าที่พัฒนารูปแบบ วิธีการ และองค์
ความรู้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอขงแต่ละพ้ืนที่โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน าในในการท างานต่อชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม และเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการ
ท างานซึ่งกลุ่มงานกลุ่มนี้จะลงพ้ืนที่และด าเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่จริงเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
และยกระดับสินค้าการเกษตร การประมง โดยส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านอาชีพ เช่น การจัดตั้งกลุ่ม
สินค้า OTOP ในพ้ืนที่ต่าง ๆ การอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตและยกระดับสินค้า รวมถึงมีการ
ส่งเสริมงานหมู่บ้านท่องเที่ยว เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึริมโขงสีกายเหนือ ต.สีกาย เมือง
บาดาลจ าลองและตลาดน้ าพญานาค ต.หาดค า และนาคา นาคีนคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.หิน
โงม เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ส่วนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนั้นมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนา
รูปแบบการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสาน เปยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน น าข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่
เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ข้อมูล แบบ On-line และ Off-line โดยใช้เทคโนโลยีทางระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ เช่น 
การให้ข้อมูลทางเว็บไซด์ การประชุมเครื่อข่าย On-line โดยผ่านโปรแกรม Micosoft Team และ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศผ่านช่องทาง Facebook หรือ Youtube ฝ่ายสุดท้านที่เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมคือฝ่ายอ านวยการท าหน้าทีห่น้าที่บริหารจัดการงานทั่วไป ประสานงานด้านแผน
บริหารงบประมาณ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการ
บริหารทุกด้านเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนของจังหวัด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์และ
เผยแพร่ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการ
พัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสรุปแผนการปฎิบัติงาน ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับความส าคัญในการพัฒนาและลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ด้านหน่วยงาน อบต./ผู้น าชุมชน เป็นหน่วยงานระดับย่อยลงมาจากหน่วยงานภาครัฐ 
กล่าวคือ รับนโยบายและยุทธศาสตร์จากหน่วยงานระดับจังหวัดมาปฏิบัติในระดับอ าเภอ และระดับ
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ต าบล โดย อบต. จะท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าเส้นทางคมนาคมและบ ารุงรักษา 
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ จัดท าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ดรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จัดระบบการ
สาธารณสุข การอนามัย การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย การ
ขนส่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้น าชุมชนท าหน้าที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกท าสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมต่อชุมชน บริหารงาน และประสานงาน
ในชุมชน ให้ค าแนะน า ชี้แนวทาง บ ารุงขวัญสมาชิกในชุมชน เป็นตัวแทนชุมชนในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาพ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การท านุบ ารุงศาสนา จัดการความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดท าระบบข้อมูล แผนชุมชน เสริมสร้างการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชน เห็นได้ว่าทั้ง อบต. และผู้น าชุมชน มีบทบาทหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันและท างานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นคู่ขนาน ซึ่ง อบต. จะเน้นมิติทางด้านนโยบายระดับปฏิบัติการในขณะที่ผู้น าชุมชน
เน้นการจัดการกับคนในพ้ืนที่ ดังนั้นองค์ประกอบข้อนี้จึงเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายเพ่ือตอบสนองตามนโยบายของทางภาครัฐ 
ด้านองค์กรเอกชนจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทและเป็นเครือข่ายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ได้แก่ องค์กรหอการค้า ที่เข้ามามีบทบาทด้านการลงทุนในพ้ืนที่  การ
พัฒนามาตรฐานสินค้าทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้า OTOP และการจับคู่ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย แต่ในปัจจุบันการท างานของภาคเอกชนยังอยู่ในระดับนโยบายและไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบท าให้ยังไม่เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์ประกอบด้าน
นี้ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้การการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จังหวัดหนองคายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 ด้านองค์กรสงฆ์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นตัวกลางในการสื่อสารพัฒนาจากทุกองค์ประกอบโดยวัดและพระสงฆ์
เป็นผู้น าทางความคิดของประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการพัฒนาลงสู่ระดับหมู่บ้านและมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่โดยพระสงฆ์จะท าหน้าที่เป็นพระธรรมทูตแนะน าชักชวนให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ น าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีการจัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.
ป.ต.) เป็นการพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้านโดยเข้ามาเป็นแกนน าท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนท้องถิ่น ท าการเผยแผ่ข่าวสารทางสื่อมวลชนโดยการเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วารสารเผยแผ่
ธรรมะ และการเผยแพร่ตามช่องทางอินเตอร์เน็ต และเป็นพัฒนาศักยภาพชุมชนในเชตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยการจัดให้วัดเป็นอุทธยานการศึกษา การพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 
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การอบรมส่งเสริมอาชีพ และการจัดสถานที่วัดเพ่ือฝห้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ที่ทุกคนเข้าถึงได ้
 ด้านประชาชนในพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบระดับท้องถิ่นที่รอหน่วยงานต่าง ๆ ไปท าการพัฒนา
โดยประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นประกอบไปด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองหนองคาย (๑๒ ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย 
โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงม) อ าเภอสระใคร (๑ ต าบล ได้แก่ 
สระใคร)  โดยรวมมีนิสัยและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในรูปแบบเฉพาะของคนหนองคายที่
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างแน่นแฟ้น และยาวนานมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมอันสวยงาม นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อและศรัทธาในพญานาค การประกอบอาชีพ
หลักทางการเกษตร อาชีพเสริมคือการท าสวน การประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยรวม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สามารถพัฒนาให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายต่อไป 
 

๑.๒ บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

จากการศึกษาพบว่าเครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นเครือข่ายของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่อยู่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ๑๒ ต าบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบัง
พวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า และหินโงมและ อ าเภอสระใคร 
เป็นเครือข่ายแบบใยแมงมุมโดยมีเครือข่ายท างานตามระบบการปกครองสงฆ์ไล่ล าดับชั้นจากระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
จังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้า
อาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา  รวมถึงพระสงฆ์ที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายงานเฉพาะส่วนด้วย ซึ่งเครือข่ายในการท างานจะท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมและ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายในการพัฒนาโดยมีบทบาทในแต่ละมิติ
ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาสังคมแบ่งออกเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุซึ่งการ
พัฒนาทางด้านจิตใจมีการน าหลักศีล ๕ มาประยุกต์ใช้ในการน้อมน าจิตใจของคนในชุมชนให้อยู่ในศีล 
ในธรรม หลักศึล ๕ ประกอบด้วย  

(๑) ปาณาติบาต เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือ
การด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วย
เมตตากรุณามีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน 

(๒) อทินนาทานทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียน
ทรัพย์สินและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ด้วยการลักขโมย เป็นต้น  
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(๓). กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ซึ่งเป็นความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิดสิทธิ์
ในบุคคลผู้เป็นที่รักของของผู้อื่น รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมี
ใจมั่นคงในคู่ครองของตน  

(๔) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติ
หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง มีความซื่อสัตย์ มี
สัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค ามีประโยชน์คสมานฉันสามัคคี  

(๕) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมา
คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการ
เบียดเบียนตนเอง ด้วยการดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดความ
ประมาทพลาดพลั้ง เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน 

จึงท าให้สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นคนดีส่งผลให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดแย้งกันและสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ได้ ส่วนด้านการพัฒนาทางด้านวัตถุเครือข่ายพระสงฆ์ได้น าหลักธรรม คือ หลักสัปปายะ ๗ 
ประกอบด้วย  

(๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ 
(๒) โคจรสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชน

ที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  
(๓) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ 

และพูดแต่พอประมาณ  
(๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิ

ปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  
(๕) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่

ยาก  
(๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป 

ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น  
(๗) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับ

นั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี  
มาประยุกต์ใช้พัฒนาวัดและศาสนสถานเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในเชิงสนับสนุนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  ๗  ด้านดังนี้ 
(๑) ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่ ศาสนสถาน อาทิ การท าความสะอาดสถานที่ จัด

ให้มีความร่มรื่น และสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ 
(๒) ด้านการเดินทาง อาทิ การจัดความสะดวก สบายในการเดินทางสัญจร 
(๓) ด้านสื่อสาร อาทิ การอธิบาย เผยแพร่หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาและการอยู่

ร่วมกันอย่างผาสุข 



๑๐๔ 

 

(๔) ด้านบุคลากรทางสงฆ์ อาทิ การจัดให้มีการบุคลากรทางสงฆ์ เช่น พระสงฆ์เพ่ือ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นผู้น าด้านศาสนพิธีต่าง ๆ 

(๕) ด้านโภชนาการ อาทิ การจัดอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือ การปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือน ามาประกอบอาหารในวัดเพ่ือต้อนรับประชาชน ชาวบ้าน ที่เข้ามาในศาสนสถาน 

(๖) ด้านธรรมชาติแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้เป็นร่มเงาและท าให้อากาศดี 
(๗) ด้านอิริยาบถ อาทิ การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 

เช่น การส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ การปฎิบัติธรรม การจัดอบรมวิชาชีพพุทธเกษตร 
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการใช้พื้นที่สาธารณะเชิงพุทธและสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายตามนโยบายการพัฒนา 
ด้านบทบาทการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมเครือข่ายพระสงฆ์มีการการเผยแผ่ธรรมะ โดย

การเทศก์ การเป็นวิทยากรในกิจกรรมหรืองานส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานภาค เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้ค าแนะน าในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จนถึงประชาชนชนทั่วไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมใน
เทศกาลต่าง ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิมอันได้แก่ ฮีตสิบสองที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ด ารงชีพ
อยู่ในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งท าให้เกิดความเชื่อว่าการ
ด าเนินชีวิตสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต้องมีการประกอบพิธีกรรม จึงได้ถือเป็นประเพณี ๑๒ เดือนเรียก
กันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละเดือนภายในเชตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
๑.๓ รูปแบบในการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของเครือข่ายของพระสงฆ์มีโครงสร้างเครือข่ายแบบไล่ล าดับชั้น

ตามระบบการปกครองคณะสงฆ์โดยมีการท างานแบบเครือข่ายใยแมงมุม ไล่ล าดับชั้ นลงมาตั้งแต่
ระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รอง
เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครอง 
บังคับบัญชา มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสั่งการมอบหมายงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย  โซเชียลเน็ตเวิร์ค
และโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Messenger in Facebook และ Line ที่สามารถติดต่อสอบถามและ
ประสานงานกันได้ตลอดเวลาโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแบบแบบบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-อบต./ผู้น าชุมชน-องค์กรสงฆ์-ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประสานงานกันได้ในทุก
มิติ  

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดโดยภาครัฐเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศจากแผนแม่บทต่าง ๆ ลงมาสู่
ระดับจังหวัดและกระจายแผนงานไปยังภาคีเครือข่ายขององค์กรสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้า
คณะจังหวัดเพ่ือสั่งการลงสู่การปกครองและผู้ปฏิบัติการแผนย่อยลงไป การด าเนินการในขั้นนี้องค์กร
สงฆ์จะมีบทบาทในการร่วมท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 



๑๐๕ 

 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยองค์กรสงฆ์เข้าไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมของประชาชนในสพ้ืนที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยองค์กรทางศาสนาถือว่าเป็นสถาบันสังคมสถาบันหนึ่งที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยองค์กร
สงฆ์เข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

(๓) ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้ก าหนดยุทธศาสต์
การพัฒนาจังหวัดไว้คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้าน
การตลาด พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหารโดยองค์กรสงฆ์เป็น
เครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคนในชุมชนพ้ืนที่ให้
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการท างานร่วมกับภาครัฐ เครือข่ายพระสงฆ์จะเข้าร่วม
คิด วิเคราะห์ และก าหนดการปฏิบัติในระดับแผนงานเพื่อถ่ายลงในล าชั้นย่อยต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจงัหวัดโดยภาคเอกชนเป็นผู้น านโยบายทางด้านการลงทุนและยกระดับมาตรฐานสินค้า ในส่วน
นี้จากการศึกษาพบว่าองค์กรสงฆ์และเครือข่ายภาคเอกชนมีการพัฒนาร่วมกันด้านการสร้างมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  แต่
จากผลการศึกษาพบว่าในการจัดการร่วมกับภาคเอกชนนั้น ภาคเอกชนยังไม่มีความคืบหน้าอย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาซึ่งเป็นจุดด้อยอย่างมากในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเกิดการเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชนเป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับอ าเภอและต าบล โดยเครือข่ายของเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในการปฎิบัติงานต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้และสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ เป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นการร่วมกัน
พัฒนางานด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ การพัฒนาวัด สร้าง 
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ซ่อมแซม สนับสนุนให้วัดเป็นสถานที่รองรับในการจัดงานต่าง ๆ ตามหลักธรรม สัปปายะ ๗ ที่
สามารถรองรับการการจัดงานประจ าปีตามฮีตสิบสองและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาเชิงรุกของเครือข่ายพระสงฆ์ระดับท้องถิ่นโดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา การเปิดหลักสูตรการอบรมศีลธรรม การเปิดหลักสูตร
พุทธเกษตร และการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและการสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 
๒. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีการ
เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน และคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ (ลาว) โดยเฉพาะในเขตอ าเภอสระใคร มีความตื่นตัว
ต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากอ าเภอสระใคร มีโอกาสในการเป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและการประกอบอาชีพที่หลากหลายในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา และมี การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่เอ้ือ
ต่อการให้บริการในรูปแบบของระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับ สุมาลี วงษ์วิทิต และคณะ 
(๒๕๕๐) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งท่ีเป็นโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้ต้องปรับทิศทางการ
พัฒนาของตัวเองเพ่ือให้สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและให้แข่งขันได้ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุลแข่งขันได้และการก าหนดนโยบายต่างประเทศให้เชื่อมโยงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศอ่ืนในโลก จึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารประเทศที่ส าคัญในยุคนี้ด้วย
เหตุนี้ ปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความส าคัญกับการก าหนดแผนและวางกลยุทธ์การพัฒนาออกมา
ในแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศตน และแนวทางหนึ่งที่ส าคัญ
น่าสนใจของหลายประเทศคือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพราะต่างเห็นถึงความส าคัญของเขต
เศรษฐกิจพิเศษในหลายประการ เช่น 

๑. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมาตรการที่เป็นการเอ้ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่

นักลงทุน โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในเขตอ่ืนที่มิใช่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการลงทุนอีกทางหนึ่ง เพราะนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนของ
ประเทศย่อมจะตัดสินใจเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจเพ่ือสร้างโอกาสท าก าไรได้มากกว่า และนอกจาก
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ จะเป็นการดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน
ประเทศแล้ว ยังเป็นการฉุดดึงนักลงทุนของประเทศตนเองไม่ให้ย้ายการลงทุนไปประเทศอ่ืนด้วย ซึ่ง
แน่นอนว่าเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นในประเทศใด ประเทศนั้นก็ย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมา
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หลายประการรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีรายได้
ประชาชาติของประเทศเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลของการจัดทั้งเขตเศรษฐกิจ 

๒. เป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน 
ผลของการลงทุนทั้งจากต่างชาติและการลงทุนในประเทศย่อมก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน

จ านวนมาก เพราะการจัดตั้งอุตสาหกรรมย่อมต้องการแรงงานสร้างผลผลิต โอกาสของการจ้างงานจึง
มีสูงมากขึ้นตามจ านวนของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การสร้างอาชีพหรือวิชาชีพของคนในชาติ
ย่อมหมายถึงการสร้างรายได้ ขจัดปัญหาการว่างงานหรือความยากจน และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สูงขึ้น เท่ากับเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน การจ้าง
งานมากขึน้ก็ท าให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

๓. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จากการเคลื่อนย้ายการลงทุนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
นักลงทุนต่างชาติด้วยการน าเข้าเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิตหรือการประกอบธุรกิจของนัก
ลงทุน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากว่าประเทศที่ได้จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย 
หรือ Know-how หรือขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ก็จะเห็นความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นแนวทางส าคัญในการเร่งการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีและเป็น
เครื่องมือเสริมการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน 

๔. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในประเทศ

เท่ากับเป็นการเปิดประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี การเข้ามาของบุคคลากรและวิชาชีพ ทุน วัตถุดิบ
และแรงงานจากประเทศต่างๆ จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักลงทุนและ
ประเทศที่เปิดให้ลงทุนไปในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศนั้นได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ก็
ย่อมต้องมีการประชาสัมพันธ์นโยบายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ท าให้ต้องมีการเจรจาระหว่างรัฐ
ต่อรัฐและต่อหลายรัฐเพ่ิมมากขึ้น การติดต่อประสานงานและร่วมมือกันในด้านต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น
ตามมาด้วย 

๕. ส่งเสริมการส่งออกและสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เพ่ิมการผลิตสินค้าหรือบริการ
มากขึ้น และเป็นการลดอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อมีสินค้าและ
บริการเพียงพอ รัฐก็สามารถผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าดังกล่าวนั้นออกสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งเมื่อนัก
ลงทุนหรือผู้ประกอบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต 
สินค้าหรือบริการนั้นๆ ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่สู้กับตลาดของประเทศอ่ืนๆ ได้ส่งผลให้เกิด
ความพร้อมในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาชาติในการค้าระดับโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
ระบบการค้าเสรีแพร่ขยายไปทั่วโลกโดยผลของการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization – WTO) และท่ัวภูมิภาคในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ASEAN ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศก าลังพัฒนา และแต่ละประเทศเริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการ
ลงทุนและการส่งออกสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างในระดับการพัฒนาและโครงสร้าง
การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจของประเทศ บางประเทศจึงประสบกับความยากล าบากใน
การด าเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าว ดังนั้น ทางเลือกที่ส าคัญที่ประเทศเหล่านั้นน ามาใช้ก็คือการ
พัฒนาพ้ืนที่เฉพาะก่อนด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วจึงค่อยๆ ขยายกระจายการพัฒนาไป
ตามส่วนต่างๆ ของประเทศในระยะเวลาต่อไป 

๖. เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษาเขตพ้ืนที่ที่สมควรจัดตั้งขึ้น

และเม่ือมีการก าหนดเขตพ้ืนที่แล้ว ก็ย่อมต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการรองรับการ
จัดตั้งเขตพิเศษนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน น้ าประปา หรือไฟฟ้ารวมทั้งระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
ซึ่งล้วนแต่ท าให้เขตพ้ืนที่นั้นมีความเจริญและมีการพัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมนอกจากนั้น เมื่อมีก่อตั้ง
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งๆ ก็เกิดการจ้างงานขึ้นในเขตนั้น ๆ คนในเขตพ้ืนที่
หรือภูมิภาคนั้นหรือเขตใกล้เคียงก็มีโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงเป็นการช่วยในการกระจายรายได้และขยายความเจริญไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ในภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ใกล้เคียง  

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการพัฒนาขึ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายนั้นขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเหมาะสมของพ้ืนที่ ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนและผู้น าท้องถิ่นมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัดและเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสร้างงานสร้าง
รายได้ให้นักลงทุนใหญ่ แต่ในมุมของผู้น าชุมชนเห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศ 
เนื่องจากนโยบายและสิ่งที่ภาครัฐประกาศออกมานั้นไม่ชัดเจน ขาดความเข้าใจ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือความชัดเจนในการพัฒนา ซึ่งองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มี
บทบาทในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคายมีทั้งในภาครัฐ (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดหนองคาย) ภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัดหนองคาย)  ผู้น าชุมชน 
(อบต., ผู้น าชุมชน)  สถาบันสงฆ์ (พระสงฆ์) และประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (๒๕๕๘) ซึ่งกล่าวถึง
การพัฒนาพื้นที่ที่มีการท างานแบบบูรณาการทั้งการเตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ท างานในหมู่บ้าน เริ่มจาก
การแต่งตั้งคณะอ านวยการระดับจังหวัด คณะท างานระดับอ าเภอ และให้คณะท างานทั้งหมดศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นร่วมกันทั้งทางภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

๑) ในการท างานก่อนประชุมชาวบ้าน ให้มีการจัดประชุมระดับจังหวัดเพ่ือให้คณะท างาน
ทั้งหมดร่วมประชุมท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการในการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

๒) ในการท างานประชุมชาวบ้านครั้งแรกโดยคณะท างานระดับอ าเภอ จัดประชุมเพ่ือเรียนรู้
ร่วมกับชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ ร่วมคิด ร่วมท า มีความรู้สึกร่วม
เป็นเจ้าของ เมื่อชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ หรือผลกระทบร่วมกัน เพ่ือให้ชาวบ้าน



๑๐๙ 

 

เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท าโครงการนั้นหรือไม่ และถ้าท า ชาวบ้านมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ยินดี
เสียสละเวลา แรงงานหรือทุนหรือไม่ ถ้าไม่พร้อม ไม่ท า 

๓) นัดหมายผู้น าชุมชน และ อสพ. (อาสาพัฒนา) เพ่ือเตรียมการส ารวจข้อมูล โดยต้องมี
แผนการเดินกายภาพเพ่ือส ารวจปัญหาชุมชน จะต้องมีการปรับแผนร่วมกันเพ่ือให้การส ารวจได้ข้อมูล
ที่เป็นจริงของพ้ืนที่นั้น ๆ 

๔) ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ- สังคม โดยใช้แบบส ารวจที่ปรับแล้ว และวิธีการเดินกายภาพ 
๕) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดรูปแบบเพ่ือการน าเสนอข้อมูลให้ชุมชน 
๖) คืนข้อมูล ระดมความคิด ความต้องการ แล้วจัดล าดับความส าคัญ 
๗) จัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ 
ซึ่งวัดและพระสงฆ์เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนชาวบ้านในฐานะเป็นผู้น า

ทางด้านจิตวิญญาณ จึงนับว่าเป็นหน่วยงานที่มีส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากเนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและสามารถช่วยพัฒนาจิตใจ แก้ไขปัญหาปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนใน
ชุมชนด้วยความปรารถนาให้ชาวบ้านในชุมชนมีตวามเป็นอยู่ที่ดีและสามารถเลี้ยงตนเองได้  จาก
การศึกษาบทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
จังหวัดหนองคาย พบว่า เครือข่ายของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นเครือข่ายของพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ครอบคลุม ๑๒ ต าบล ๑ อ าเภอ ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้าน
เดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค า หินโงม และ
อ าเภอสระใคร เป็นเครือข่ายแบบใยแมงมุมโดยมีเครือข่ายท างานตามระบบการปกครองสงฆ์ไล่ล าดับ
ชั้นจากระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รอง
เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส
และรองเจ้าอาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา  รวมถึง
พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายงานเฉพาะส่วนด้วย ซึ่งเครือข่ายในการท างานจะท าหน้าที่เผย
แผ่หลักธรรมและพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายในการพัฒนาโดยมี
บทบาทในแต่ละมิติดังนี้ 

ด้านการพัฒนาสังคมแบ่งออกเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุซึ่งการ
พัฒนาทางด้านจิตใจมีการน าหลักศีล ๕ มาประยุกต์ใช้ในการน้อมน าจิตใจของคนในชุมชนให้อยู่ในศีล 
ในธรรม หลักศึล ๕ มีประโยชน์โดยรวม ๒ ด้านคือ 

(๑) เป็นหลักธรรมที่ใช้เพ่ือสร้างความสงบสุขของสังคมกล่าวคือเป็นการป้องกันการ
ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ความหวาดระแวง และความวุ่นวาย
ในสังคม  

(๒) เพ่ือพัฒนาจิตใจของผู้ที่ถือศีลนั้นเอง เพราะศีล ๕ นั้น ถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือ
ควบคุม ไม่ให้มีการแสดงออกทางกาย หรือทางวาจา ไปในทางท่ีตอบสนองอ านาจของกิเลส 

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ จะท าให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนทรัพย์
สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี เบียดเบียนท าลาย ความเป็นอยู่
ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ ากล้ ากรายต่างครองกันอยู่ด้วย



๑๑๐ 

 

ความเป็นสุข เมื่อพูดอะไรจะมีผู้เคารพเชื่อถือ ค าพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ จะเป็นผู้มีสติปัญญาดี
และเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง ไม่มีสติ ศึล ๕ จึงสามารถกล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นคนดีส่งผลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดแย้งกันและสามารถลดปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้  ส่วนด้านการพัฒนาทางด้านวัตถุเครือข่ายพระสงฆ์
ได้น าหลักธรรม คือ หลักสัปปายะ ๗ ที่น ามาประยุกต์ใช้พัฒนาวัดและศาสนสถานเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเชิงสนับสนุนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  ๗  ด้านดังนี้ 

(๑) ด้านสภาพทั่วไปของสถานที่ ศาสนสถาน อาทิ การท าความสะอาดสถานที่ จัด
ให้มีความร่มรื่น และสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ 

(๒) ด้านการเดินทาง อาทิ การจัดความสะดวก สบายในการเดินทางสัญจร 
(๓) ด้านสื่อสาร อาทิ การอธิบาย เผยแพร่หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาและการอยู่

ร่วมกันอย่างผาสุข 
(๔) ด้านบุคลากรทางสงฆ์ อาทิ การจัดให้มีการบุคลากรทางสงฆ์ เช่น พระสงฆ์เพ่ือ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นผู้น าด้านศาสนพิธีต่าง ๆ 
(๕) ด้านโภชนาการ อาทิ การจัดอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือ การปลูกผักปลอด

สารพิษเพ่ือน ามาประกอบอาหารในวัดเพ่ือต้อนรับประชาชน ชาวบ้าน ที่เข้ามาในศาสนสถาน 
(๖) ด้านธรรมชาติแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้เป็นร่มเงาและท าให้อากาศดี 
(๗) ด้านอิริยาบถ อาทิ การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 

เช่น การส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ การปฎิบัติธรรม การจัดอบรมวิชาชีพพุทธเกษตรซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนการใช้พ้ืนที่สาธารณะเชิงพุทธและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายตามนโยบายการพัฒนา 

ด้านบทบาทการพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมเครือข่ายพระสงฆ์มีการการเผยแผ่ธรรมะ โดย
การเทศก์ การเป็นวิทยากรในกิจกรรมหรืองานส าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานภาค เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้ค าแนะน าในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จนถึงประชาชนชนทั่วไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมใน
เทศกาลต่าง ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิมอันได้แก่ ฮีตสิบสองที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ด ารงชีพ
อยู่ในสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งท าให้เกิดความเชื่อว่าการ
ด าเนินชีวิตสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต้องมีการประกอบพิธีกรรม จึงได้ถือเป็นประเพณี ๑๒ เดือนเรียก
กันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละเดือนภายในเชตเศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับ
ท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ได้กล่าวไว้ใน 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (๒๕๔๖) ว่า สัปปายะ 7 (สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วย
สนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ประกอบด้วย 

(๑)  อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ โคจรสัปปายะที่หาอาหาร ที่
เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  

(๒) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูด
แต่พอประมาณ  



๑๑๑ 

 

(๓)  ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่
ปรึกษาเหมาะใจ  

(๔)  โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก  
(๕) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน

เกินไป เป็นต้น  
(๖) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี  
โดยการเผยแผ่หลักสัปปายะ ๗ ในการบริหารจัดการวัดเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธ

ศาสนานั้นเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริหาร
โดยมีกลยุทธ์ที่ ๒ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้สามารถน าเสนอรูปแบบของเครือข่ายพระสงฆ์ที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย ในรูปแบบการบูรณาการ
เครือข่ายระหว่าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-อบต./ผู้น าชุมชน-องค์กรสงฆ-์ประชาชนในพื้นท่ี  ดังนี้ 

(๑) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ เป็นการมีส่วนร่วมระดับ
จังหวัดโดยภาครัฐเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศจากแผนแม่บทต่าง ๆ ลงมาสู่ระดับ
จังหวัดและกระจายแผนงานไปยังภาคีเครือข่ายขององค์กรสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
จังหวัดเพ่ือสั่งการลงสู่การปกครองและผู้ปฏิบัติการแผนย่อยลงไป การด าเนินการในขั้นนี้องค์กรสงฆ์
จะมีบทบาทในการร่วมท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบการด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยองค์กรสงฆ์เข้าไปมีบทบาท
และส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนค่านิยมของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมโดยองค์กรสงฆ์เข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริการด้านการศึกษา การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน โดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาด พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
การบริหารโดยองค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข โดยองค์กรสงฆ์เป็น
เครือข่ายในการพัฒนาคนในชุมชนพ้ืนที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดย
องค์กรสงฆ์เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๑๑๒ 

 

(๒) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน เป็นการมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัดโดยภาคเอกชนเป็นผู้น านโยบายทางด้านการลงทุนและยกระดับมาตรฐานสินค้า ในส่วน
นี้จากการศึกษาพบว่าองค์กรสงฆ์และเครือข่ายภาคเอกชนมีการพัฒนาร่วมกันด้านการสร้างมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

(๓) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชน เป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับอ าเภอและต าบล โดยเครือข่ายของเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล ในการปฎิบัติงานต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมจัดท าแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง รวมถึงการจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

(๔) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่ เป็นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นการร่วมกัน
พัฒนางานด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน อาทิ โครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ การพัฒนาวัด สร้าง 
ซ่อมแซม สนับสนุนให้วัดเป็นสถานที่รองรับในการจัดงานต่าง ๆ ตามหลักธรรม สัปปายะ ๗ ที่
สามารถรองรับการการจัดงานประจ าปีตามฮีตสิบสองและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

(๕) การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาเชิงรุกของเครือข่ายพระสงฆ์ระดับท้องถิ่นโดยเครือข่ายของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสกับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาโดยการเปิดหลักสูตรการอบรมศีลธรรม พุทธ
เกษตร และการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้สอดคล้องกับ พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (๒๕๕๖) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า การร่วมมือระหว่าง พระสงฆ์-ข้าราชการ-ชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงราชการที่สังกัดอยู่ใน
กระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมิได้จ ากัดแต่เพียงกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียว ผลจาก
การพัฒนาท้องถิ่นที่มีข้าราชการเข้าช่วยท าให้เข้าถึงงบประมาณ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถ
ก าจัดจุดอ่อนบางประการของพระสงฆ์จากการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ดังได้กล่าวแล้วนั้น จะเห็น
ได้ว่าไม่ได้ก าหนดการพัฒนาที่ตายตัว หากแต่พัฒนาตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ท้องถิ่น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน การพัฒนาอาจผูกพันกับราชการก็ได้หรือไม่ผูกพันก็ได้ กล่าว คือ 
ข้าราชการมิใช่ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาที่มีพระสงฆ์เป็นผู้น า หากแต่ขึ้นอยู่กับการร่างโครงการของ
พระสงฆ์และความสามารถในการแสวงหางบประมาณ และความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นส าคัญ ซึ่ง
ผลงานการพัฒนาของพระสงฆ์สามารถสรุปได้ดังนี ้

๑. การพัฒนาวัด มีการสร้างและซ่อมแซมศาสนวัตถุ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดให้
สะอาดร่มรื่น 



๑๑๓ 

 

๒. การพัฒนาชุมชน ได้แก่ “การสร้างและซ่อมแซมถนน สะพาน สระน้ า บ่อบาดาล รวมไป
ถึงการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างอาคารศูนย์พัฒนาประจ าหมู่บ้าน น าประชาชนปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น” 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษาโดยการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือสอนพระภิกษุและ
สามเณรออกสอนและอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนและเปิดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ต่อเนื่องถึงการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามสมควร 

๔. การพัฒนาด้านการเผยแผ่และสังคมสังเคราะห์ โดยเริ่มหลักสูตรอบรมประชาชน ผู้ต้องขัง 
บรรยายธรรมทางวิทยุ ตลอดจนแนะน า ประชาชนในด้านต่าง อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ 
รวมทั้งหลักการด ารงตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
๓. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

เครือข่ายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างวัดและพระสงฆ์ หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด
และพระสงฆ์นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในท้องถิ่นอึกทั้งยังเป็นแหล่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธและเป็นจุดกระจายข่าวสาร
เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา ดังนั้น จึงควรวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคายให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาคเอกชนที่
ไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาด้านการลงทุน จึงควรพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายสามารถด าเนินการไปได้ตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือในการท าวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
 
ค าชี้แจง  

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ ผู้บริหารวัดและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย 

๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ใช้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
ของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๓. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจด
บันทึกภาคสนาม 

๔. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบให้ตอบบรรยายตามความคิดเห็น  
มี ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 

จังหวัดหนองคาย 
ตอนที่ ๓ บทบาทและเครือข่ายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด

หนองคาย 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  

๑. ชื่อ-สกุล......................................................................................... 
๒. เชื้อชาติ..........................................................................................   
๓. อายุ................................................................................................   
๔. อาชีพ/ต าแหน่ง..............................................................................  

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย 

๑. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย
อย่างไร?     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
 



 
 

๒. หน่วยงานของท่านมีวิธีการพัฒนาชุมชนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร? มีกิจกรรมอะไรบ้าง? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………… 
 
ตอนที่ ๓ บทบาทและเครือข่ายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๑. ท่านมีบทบาทหรือหน้าที่ใดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. เครือข่ายในการท างานของท่านมีหน่วยงานใดบ้าง? ท่านมีการท างานร่วมกับหน่วยงานนั้นๆ 
อย่างไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ ในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………. 
 
\ 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………..  
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ..................  
เวลา...............................ถึง.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบบันทึกภาคสนามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

 
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย...................................................................................................................................... ........... 
วันที่...................................เดอืน...................................พ.ศ.....................................เวลา ................................... 
สถานที่ที่ท าการสังเกต
............................................................................................................................. ............................................... 
กิจกรรม....................................................... ........................................................................................................  
จุดมุ่งหมายในการสังเกต 

๑. ......................................................................................................................... ..................................... 
๒. ....................................................................................................................... ....................................... 
๓. .................................................................. ............................................................................................ 

 
สิ่งท่ีเห็นตามความเป็นจริง 
(Observational Note) 

การตีความเบื้องต้น 
(Interpretative Note) 

ประเด็นทางระเบียบวิธี 
(Methodological Note) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือยินยอมการใหข้้อมูล 
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ต าบลโพนสว่าง 

 

 
ต าบลมีชัย 

 

 
ต าบลเวียงคุก 

 
 
 



 
 

 
ต าบลสีกาย 

 

 
ต าบลกอมเกาะ 

 

 
ต าบลหาดค า 

 
 
 



 
 

 
ต าบลหินโงม 

 

 
 

 
อ าเภอสระใคร 

 
 
 
 



 
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

        

           
 



 
 

     
 
 

    
 



 
 

 
 

 



 
 

การประชุมกลุ่มย่อย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

(Output/Outcome/Impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผลผลิต (Output) 

ผลผลิตโครงการ (Output) : การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอรูปแบบใน
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
หนองคาย พบว่า รูปแบบของเครือข่ายของพระสงฆ์มีโครงสร้างเครือข่ายแบบไล่ล าดับชั้นตามระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์โดยมีการท างานแบบเครือข่ายใยแมงมุม ไล่ล าดับชั้นลงมาตั้งแต่ระดับ เจ้าคณะจังหวัด รอง
เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาสและรองเจ้า
อาวาส ซึ่งในแต่ละระดับจะมีความส าคัญในการเป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชา มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสั่งการ
มอบหมายงานผ่านสื่อมัลติมีเดีย  โซเชียลเน็ตเวิร์คและโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Messenger in Facebook และ 
Line ที่สามารถติดต่อสอบถามและประสานงานกันได้ตลอดเวลาโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็น
แบบแบบบูรณาการระหว่าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-อบต./ผู้น าชุมชน-องค์กรสงฆ์-ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ประสานงานกันได้ในทุกมิติ โดยแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาครัฐ  
3.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับภาคเอกชน  
3.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับอบต./ผู้น าชุมชน 
3.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับพระสงฆ์ในพ้ืนที่  
3.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายขององค์กรสงฆ์กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ผลสัมฤทธิ์โครงการ : การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๑.  ด้านวิชาการ 
        ๑.๑ น ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรพุทธเกษตร ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
        ๑.๒ น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลข้อมูลให้กับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแป็นแนวทางการ
วางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 

๒.  ด้านการพัฒนาชุมชน 
        ๒.๑ น าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/บริหารจัดการวัด
เพ่ือให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ         

๒.๒ น าผลการศึกษาไปใช้ในการน าเสนอแนวทางก าหนดแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
พุทธเพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย 
 
ผลกระทบ (Impact) 
 ผลกระทบโครงการ (Impact) : ผลกระทบของการศึกษาการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของ
พระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 
       



 
 

๑. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
          จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานของเครือข่ายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการสนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ องค์
ความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรผ่านหลักสูตรพุทธเกษตรเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามารถน าไปประกอบอาชีพ มีรายได้ และพ่ึงตนเองได้ 
        ๒. ผลกระทบด้านสังคม 
        จากการศึกษา พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ โดยการท างานของ
องค์กรสงฆ์จะช่วยการสร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิตโดยใช้หลัก ศีล ๕ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือช่วยให้คน
ในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและท าให้เกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ได้ 
        ๓. ผลกระทบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
        จากการศึกษาพบว่ามีการพัฒนาแผนงานในการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๗ ในการพัฒนาศาสนสถาน
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีรูปแบบความแตกต่างที่หลากหลาย การท่องเที่ยวตามความศรัทธา 
ความเชื่อที่น าเอาความเชื่อเรื่องพญานาคมาเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนของกิจกรรมประเพณี ฮีต ๑๒ ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ด้วยความแตกต่างของรูปแบบ
กิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการ
ท่องเทีย่ว 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านสังคม และด้านการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใช้การน าเสนอข้อมูล เครือข่าย บทบาทการท างานและ
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย ให้
เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนางานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



ประวัติคณะผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (Ph.D.) 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Thitiwan Sinthunok (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ๙๙/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๓.๒ คณะที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย 
๔. สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทร. มือถือ ๐๘๑ 
๓๗๔๔๖๕๙ E-mail : dr.thitiwansin@gmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
Institute of Training and Development (๒๕๕๔) Certificate in 

o Performance Coaching
o Advance Coaching & Mentoring
o Coaching & Mentoring Professional

Pennsylvania State University, USA (๒๕๕๕) Certificate in 
o Change management, Organization Development and Appreciative

Inquiry 
Results Coaching System Neuro Leadership Group by David Rock (๒๕๕๖) 
International Coach Federation 

o Results Associate certificate of coaching (Brain – Based Coaching)
Continuing Coach Education Units (๒๕๕๗) 
Mindfulness Coaching Training Program WIAL (๒๕๖๐) Action Learning Coach 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร และ 
Coaching 



 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  ผศ. ดร. บุญส่ง สินธุ์นอก (Ph.D.)  
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Asst. Prof. Dr. Boonsong Sinthunok (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ๙๙/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๓.๒ เป็นอาจารย์อัตราจ้าง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๔. สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทร. มือถือ 
๐๘๕ ๗๔๑๖๗๕๖ E-mail : Mr. Boonsong@yahoo.co.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
 เปรียญ ๕ ประโยค ส านักเรียนวัดหิรัญรูจี ธนบุรี    พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 ครูพิเศษมัธยาม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ (สมัครสอบ)   พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) มหามกุฏราชวิทยาลัย (กทม)   พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูอุดรธานี    พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล    พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ 
๗. ประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
๘. ผลงานทางวิชาการ 
 ๘.๑ งานวิจัย 
 ดร. บุญส่ง สินธุ์นอก “ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา 
จังหวัดหนองคาย” (หัวหน้าโครงการ) สถาบันพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก “ศึกษาประเพณีบุญผะเหวดซ กรณีศึกษาชาวจังหวัดหนองคายและเวียง
จัทน์” (หัวหน้าโครงการ) ทุนอุหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดร. บุญส่ง สินธุ์นอก “การวิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมพระมาลัย ฉบับอักษร
ขอม “ (หัวหน้าโครงการ) ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยืวิทยาเขต
หนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๘.๒ บทความวิชาการ 

๑) ภาษาไทย 
 ดร. บุญส่ง สินธุ์นอก  (หัวหน้าโครงการ) “การวิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมพระ
มาลัย ฉบับอักษรขอมโบราณ” ลงในวรสารนาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษย์ศาสตร์และ

mailto:Boonsong@yahoo.co.th


 

 

สังคมศาสตร์ กองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์
จัดเป็นรูเล่มของบทความ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือน ก.ย. – ธ.ค. ๖๐. 
  ๒) ภาษาอังกฤษ 
 Dr. Boonsong Sinthunok “ The rout of evolution of the belief on the fire 
worship before the Buddhist Era towards the belief of the Royal Fire given to the 
corps in Thai society”  the document of the ๗ th International Buddhist Research 
Seminar on the “Cultural Geography in Buddhism” February ๑๘-๒๐, ๒๐๑๖, 
MahachulalongKornraja 
Vidyalya University, Thailand. 
 Dr. Boonsong Sinthunok  “An integration of the energy management:  Case 
study of community in Udonthani” NIC ๒๐๑๖, The ๓rd National and the ๑st 
Internation conference ๒๐๑๖ “ Integration of Buddhism with research to develop a 
sustainable society” at Mahachulalohngkornrajavidyalaya University Khonkaen 
Campus. 
 Dr.Boonsong Sinthunok “ A study of survey and conservation of the Buddhist 
archeological sources in Nongkhai Province” The Program preparing for ASEAN 
Communities in Academic Seminar on the Topic : Meditation  as a factor for 
Supporting Relations  between ASEAN Countries in ๒๐๑๖. At Wat Phochai  (the Royal 
monastery), Muang District, Nongkhai Province ๒๔-๒๕ March ๒๕๐๖. 
 Dr. Boonsong Sinthunok “The engaged Buddhism in the attitude of 
Phradhammavimonmuni  (Saipong onnAnomapa / Kongsinthu)” the International 
Semina on Buddhism in the Digital Era on the occasion of Celebrating ๑๓๐ years of 
MCU Organized by Graduate School and International Buddhist College at 
Mahachuallongkornrajavidyalaya University  Wangnoi, Ayuthaya, Thailand on on ๑๕-    
๑๖ th  September ๒๐๑๗. 

๒)  ต ารา 
 ๑) หนังสือ  “หลักการบริหารเชิงพุทธศาสน์” หจก. โรงพิมพ์นานาวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๓๔๘-๗๓๔-๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก (Ph.D.) 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Thawanhatai Sinthunok (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ๙๙/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๓.๒ คณะที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย 
๔. สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทร. มือถือ ๐๘๓ 
๔๑๕๔๐๖๖ E-mail : thawanhatai.sinthunok@gmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  
    Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts)  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๓๘        
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) 
 Master of Communication Art มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.)  

   Doctor of Philosophy (Information Studies) Ph.D. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา สารสนเทศ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน 

และระบบมวลชนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ.ดร.ดร.สมเดช นามเกตุ (Ph.D.) 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Somdet Namkad (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบกหวาน ตาบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๔๓๑๐๐ 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน 

๓.๑ อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๔. สังกัด  

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 
๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
๕. ประวัติการศึกษา 

- พ.ศ. ๒๕๑๖ สาเร็จการศึกษาประถมปีที่ ๔ (โรงเรียนบ้านหนองตะไก้) 
- พ.ศ. ๒๕๒๓ เรียนจบนักธรรมชั้นเอก สานักเรียนวัดศรีวัฒนาราม สานักเรียนจังหวัด

อุดรธานี ตาบลโนนสูง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
- พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ ประโยค หนึ่ง-สอง สานักเรียนวัดศรีษะเกษ สานักเรียน จังหวัด

หนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๒๗ เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โรงเรียนบาลี สาธิตศึกษา มจร วัด

ศรีษะเกษ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมการช่าง (พ.ม.ช.) กรมวิชาการ 

กรุงเทพมหานคร 
- พ.ศ. ๒๕๓๓ สาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ( พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ วิชาเอก การสอน

สังคมศึกษา รุ่นที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๔๗ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
- พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
- พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๖. ประสบการณ์การท างาน 

- พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๓ ตาแหน่ง อาจารย์ 
- ต าแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๓๑๘ หรือเลขตาแหน่ง ๑๑๒๑๐๑๓ 
- พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาถึง ปัจจุบัน 



 

 

- พ.ศ. ๒๕๕๓ - ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ๒๑๙ หมู่ ๓ 
ต าบลค่ายบกหวาน อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 
- ต าแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อานวยการ สานักงานวิทยาลัย และ อาจารย์ประ

จาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)       ผศ.ดร.เจษฎา    มูลยาพอ(Ph.D.) 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Asst. Prof. Dr. Jetsada Moonyapor  (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน            ๒๖๑  หมู่ที่  ๒  บ้านบกหวาน  ต าบลค่ายบกหวาน   อ าเภอเมือง   
                                    จังหวัดหนองคาย  ๔๓๑๐๐ 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย 

๔. สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐  

๕. ประวัติการศึกษา 
  - ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  (วิชาเอกศาสนา)  

- ปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยเดลี        
ประเทศอินเดีย  (๒๕๔๐) (ทุนรัฐบาลประเทศอินเดีย ICCR) 
- ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 
(๒๕๔๖)  (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

  
๖. ประสบการณ์การท างาน  

  - เจ้าหน้าที่ธุรการ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๓๓ – 
๒๕๓๔) 

                     - เจ้าหน้าที่ธุรการ กองแผนงาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                     (๒๕๓๔-๒๕๓๖) 

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๖-๒๕๔๒) 

- ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๒-๒๕๔๔) 
- โอนย้ายปรับเปลี่ยนต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 
(๒๕๔๔- ปัจจุบัน) 
- เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
(๒๕๕๓- ๒๕๕๕)  

ผลงานด้านวิชาการ        -  เป็นผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ประเมินผลโครงการก 
อบรม  ศีลธรรมและพัฒนาเยาชนภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๒.  (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  



 

 

- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
กิจการการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
หนองคายและอุดรธานี  ๒๕๔๘  (ด าเนินการเสร็จแล้ว)    เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย  
- ดร.เจษฎา มูลยาพอ (หัวหน้าโครงการวิจัย)๒๕๕๖. การ
ประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
- ดร.เจษฎา มูลยาพอ (วิจัยร่วม) ๒๕๕๗. ศึกษาเชิงส ารวจและ
อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  
๒๕๕๗  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

บทความวิชาการ 
               - ดร.เจษฎา   มูลยาพอ  (๒๕๕๕)   สิ่งแวดล้อมในพระไตรปิฎก  

ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ ๘  ฉบับวิทยาเขต
หนองคาย มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ 
- ดร.เจษฎา มูลยาพอ (๒๕๕๗)กระบวนการจัดการศึกษาแบบ
กัลยาณมิตร ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ ๑๐  ฉบับ
วิทยาเขตหนองคาย มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗            
- Dr.Natcha Munyapho, Mr.Somdet Namket, Mr.Suvit 
khawnong. (๒๕๕๖) A participation of Buddhist Monks in 
the Development Activities of the Administration of 
Sub-district Organization in  Nongkhai. The Document of 
the ๕th International Buddhist Research Seminar Join 
with ๑๐th  Anniversary of the UNDV Vesak Celabration 
,Bangkok. Organized by the Buddhist Research Institute, 
MCU, Thailand ๒๒nd  May,๒๕๕๖/๒๐๑๓ P.๑๖๒-๑๖๕. 
- ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ (๒๕๕๙)  The legendary 
geography of Nongkhai Province.   The ๗ th  International 
Buddhist Research Seminar ๑๘-๒๐ February,๒๐๑๖ at 
MCU Buddhist College,Nan Province,Thailand (๑๗-๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์น่าน)   หน้า ๒๐๕-๒๑๑. 
- ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ  (๒๕๕๙)  การประยุกต์ใช้หลักค าสอน
ด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี  (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๓  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัย



 

 

เพ่ือพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ (หน้า ๗๘๘-
๘๐๑) 
- ผศ.ดร. เจษฎา มูลยาพอ (๒๕๖๐) วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธ
เ พ่ืออนุ รั กษ์สิ่ ง แวดล้ อม .  ( ได้ รั บการยอมรั บ ให้ ตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการ "พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย" การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒  และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)  หน้า ๗๗๘-๗๘๗. 
- Asst.Prof. Dr.Jesada  Munyapho (๒๐๑๗) A  Buddhist 
Modern Science : Measurement of administrators  In the 
International Seminar on  Buddhism in the Digital Era   
On  the Occeassion of Celebrating  ๑๓๐ Years of MCU 
Organized by Graduate School and International 
Buddhist Studies College at Mahachula 
longkornrajvidyalaya University Wangnoi, Ayutthaya , 
Thailand ๑๕th-๑๖th September ๒๐๑๗. 
- Asst.Prof. Dr. Jesada  Munyapho (๒๐๑๗) The process of 
the conscious creation of the citizens in accordance 
with the way of Buddhism of the Educational Institutes 
in Thai society . The ๑st  International  Conferencer on  
Buddhism: Cultural Foundation in  Mekong Basin with 
the Collaboration  of  MCU, Nakhon Phanom  Buddhist 
College  December ๒-๔, ๒๐๑๗  At Nakhon Phanom  
Buddhist College. P.๔๖๙-๔๗๗. 
- เจษฎา  มูลยาพอ  และคณะ. บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษาแบบสหสัมพันธ์เชิงพุทธ รายงานการประชุมวิชากา ร
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ MCU Nan Congress IV  พุทธเกษตร: 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๙ กันยายน ๒๕๖๓. 
หน้า ๑๓๑๕-๑๓๒๘. 
- เจษฎา  มูลยาพอ  และคณะ.บทความวิจัย. เรื่องการพัฒนา
สุขภาพจิตของผู้สู งอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัด
หนองคาย วารสารวิชาการปัญญาปณิธาน ISSN : ๒๖๗๒-๙๖๗๙ 
(Print),ISSN : ๒๖๙๗-๕๑๒๒ (Online) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (๒๐๒๐): 
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓  หน้า ๒๐๗-๒๒๐. 
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